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BAB III 

METODE PERENCANAAN 

 

3.1 Peta Lokasi  

Stasiun Mass Rapid Transit terletak di Jl. Rumah Sakit Fatmawati No. 8 

D, Gandaria Se. Cilandal, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

 

Gambar 3.1 Peta Lokasi Stasiun Mass Rapid Transit 

(Sumber: Jakartamrt.co.id) 

 

3.2 Sumber Data  

Data-data yang diperlukan dalam Perencanaan Elevated Construction 

Mass Rapid Transit Jakarta adalah sebagai berikut:  

1. Data lokasi proyek 

2. Data kereta  

3. Data gambar  

4. Data struktur 
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3.3 Tahapan Studi  
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    Gambar 3.2 Diagram Alir 
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Berikut studi dalam tugas akhir ini: 

1. Start 

2. Studi literatur dan pengumpulan data 

Dilakukan untuk mengumpulkan literatur seperti buku-buku referensi dan 

peraturan peraturan yang digunakan, serta menggumpulkan data-data yang 

diperlukan dalam perencanaan elevated construction seperti peta lokasi, data 

umum jembatan, dara gambar, data kereta dan data tanah.  

3. Analisa data 

Analisa data disini digunakan untuk memahami data-data dan referensi yang 

telah dikumpulkan. 

4. Preliminary desain  

Preliminary desain meliputi desain dimensi bagian-bagian dari box girder. 

Bagian-bagian box girder antara lain tinggi box girder, side cantilever, top 

slab, web, dan bottom slab. 

5. PerencanaanPelat dan sound barrier 

Dilakukan untuk merencanakan pelat lantai kendaraan dan menetapkan desain 

sound barrier.  

6. Analisa pembebanan 

Analisa pembebanan disini menghitung beban-beban yang bekerja pada 

konstruksi struktur utama,  beban-beban tersebut meliputi:  

 Beban mati  

 Beban hidup  

 Beban lingkungan 

7. Kontrol stabilitas  

Kontrol stabilitas dilakukan untuk pengecekan desain struktur, apabila kontrol 

penampang atau dimensi sudah aman atau memenuhi syarat yang telah 

ditentukan maka perencanaan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya tetapi jika 

belum aman atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan maka dilakukan 

perencanaan ulang.  

8. Gambar 

9. Finish 


