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BAB III 

METODE PERENCANAAN 

3.1 Lokasi Perencanaan 

Studi perencanaan tebal perkerasan rigid pavement yang dipilih ialah 

proyek pembangunan jalan Tol Paspro (Pasuruan – Probolinggo) Seksi II Ruas 

Tongas – Sumberasih Sta. 13+500 – Sta. 20+400 lokasi dari pada proyek berada di 

Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, yang terlihat seperti pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Peta lokasi perencanaan pembangunan Jalan Tol  

Pasuruan - Probolinggo 

(Sumber: Googlemaps) 

Nama Jalan : Tol Pasuruan Probolinggo 

Lokasi  : Seksi II Ruas Tongas - Sumberasih Sta. 13+500 – Sta. 20+400 

Panjang : 6.900 meter 
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Gambar 3.2 Diagram Alir Perencanaan 

3.2 Diagram Perencanaan 

Studi perencanaan ini penulis melakukan beberapa tahapan agar 

perencanaan dapat dilakukan dan dapat diselesaikan, adapun tahapan dari 

perencanaan tersebut seperti pada gambar 3.2 diagram perencanaan dibawah ini. 
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3.3 Studi Literatur 

Fase studi literatur ialah tahap awal kegiatan sebelum memulai persiapan 

penyusunan laporan tugas akhir ini. Setiap penyusun laporan harus paham betul 

dengan semua persoalan dan bagai mana menyelesaikannya dengan berpedoman 

pada literatur yang sudah dipersiapkan. Pada tahap ini, studi literatur yang 

dimaksud ialah literatur yang berasal dari berbagai sumber seperti buku dan 

referensi jurnal-jurnal sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas 

pada studi perencanaan tersebut. 

 

3.4 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ialah salah satu peranan dasar untuk menemukan solusi 

untuk suatu masalah. Pada fase pengumpulan data, peran lembaga terkait 

dibutuhkan sebagai dukungan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Data 

yang digunakan untuk perencanaan ini adalah data sekunder yang diperoleh dari 

PT. Jalan Tol Trans Jawa Paspro, data yang dimaksud meliputi: 

 

1) Data harian hujan            : Data hari hujan Kabupaten Probolinggo 

2) Data LHR lalu lintas            : Data LHR tahun terakhir (tahun 2016) 

3) Data teknik jalan            : Peta lokasi  

4) Data tanah   : Data CBR rencana  

5) Standard harga satuan  : Data harga satuan upah, alat, dan bahan 

Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. 

 

3.5 Pengolahan Data  

Pengolahan data ialah proses mengolah dan menyajikan data-data yang 

telah diperoleh sebelumnya dengan jelas, mudah dan dapat dipahami oleh penulis 

juga pembaca, adapun langkah-langkah yang diambil dalam tahap pemrosesan data 

sebagai berikut: 
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1) Data lalu lintas 

Proses pengolahan data dalam perencanaan rigid pavement jalan Tol 

dibutuhkan data beban kendaraan. Data beban yang dimaksud dalam perencanaan 

ini berkaitan dengan beban sumbu kendaraan, konfigurasi roda pertumbuhan lalu-

lintas, volume lalu lintas dan sebagainya. 

 

2) Data perkerasan jalan 

Data yang dimaksud adalah data-data pendukung yang digunakan untuk 

menentukan seberapa tebal rigid pavement tersebut, seperti CBR tanah dasar, data 

hujan harian dll. Dalam hal ini untuk menghitung perencanaan tebal rigid pavement 

menggunakan metode Bina Marga 2003 dan metode AASHTO 1993. 

 

3) Data Harga Satuan Dasar Upah Kerja 

 Data HSPK digunakan untuk menghitung perencanaan rencana anggaran 

biaya dari suatu proyek, data yang digunakan berdasarkan HSPK daerah masing-

masing kerja. 

 

3.6 Perencanaan Tebal Rigid Pavement 

 Perencanaan ketebalan perkerasan, hal utama yang harus dilakukan ialah 

memilih metode perhitungan yang akan digunakan, dalam perencanaan ketebalan 

rigid pavement ini menggunakan Metode Bina Marga 2003 dan metode AASHTO 

1993 yang dijelaskan sebagai berikut: 

 

➢ Perencanaan Tebal rigid pavement menggunakan Metode Bina Marga 2003. 

Langkah-langkah perencanaan untuk ketebalan perkerasan kaku Metode 

Bina Marga 2003 adalah sebagai berikut: 
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a. Menganalisis lalu lintas 

• Menghitung jumlah sumbu berdasarkan jenis dan beban. 

• Menentukan jalur rencana dan koefisien distribusi. 

• Menghitung nilai faktor pertumbuhan lalu lintas (R). 

• Hitung jumlah sumbu kendaraan komersial selama kehidupan yang 

direncanakan (JSKN). 

 

b. Menghitung pengulangan sumbu yang terjadi. 

c.  Hitung ketebalan pelat beton, termasuk: 

• Menghitung kualitas beton. 

• Menentukan faktor keamanan beban (FKB). Tentukan besaran nilai CBR 

efektif berdasarkan nilai CBR rencana dan pondasi bawah yang telah 

ditentukan. 

• Menentukan ketebalan pelat beton taksiran. 

• Menentukan tegangan ekuivalen (TE) dan faktor erosi (FE) untuk setiap jenis 

sumbu kendaraan. Kemudian untuk menemukan nilai faktor rasio tegangan 

(FRT) dengan membagi nilai tegangan ekivalen (TE) dengan kualitas beton. 

• Menghitung kerusakan erosi dan kerusakan fatik dari masing-masing sumbu 

gandar kendaraan dengan memperkirakan jumlah sumbu dibagi dengan jumlah 

repetisi izin yang diizinkan dan dijumlahkan, sehingga ketebalan yang paling 

tipis yang diperoleh menghasilkan total kerusakan karena fatik atau erosi ≤ 

100%. Ketebalannya adalah ketebalan perkerasan beton semen yang telah 

direncanakan. 
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➢ Perencanaan Tebal Perkerasan Kaku dengan Metode AASHTO 1993.

Langkah-langkah dalam perencanaan tebal rigid pavement Metode AASHTO 1993 

(American Association of State Highway and Transportation Officials) Guide 

For Design of Pavement Structures) sebagai berikut: 

a. Melakukan analisa lalu-lintas (Traffic Design)

• Menentukan umur rencana, pada umumnya diambil umur rencana selama 20 –

40 tahun untuk konstruksi baru.

• Menghitung lalu lintas harian rerata (LHR).

• Mengkonfigurasi beban sumbu atau Vehicle Damage Factor (VDF).

• Menentukan faktor distribusi arah dan faktor distribusi lajur.

• Menghitung nilai Equivalent Single Axle Load (ESAL).

b. Menentukan besar nilai Reliability (R) dan juga nilai Standart Normal Deviate

(ZR).

c. Menentukan besar nilai Terminal Serviceability Index (pt).

d. Melakukan perhitungan modulus reaksi tanah dasar.

e. Melakukan perhitungan modulus elastisitas beton.

f. Menentukan nilai flexural strength.

g. Menentukan koefisien penyaluran beban (Load Transfer Coefficient).

h. Menentukan koefisien nilai drainase (Drainage Coefficient).

i. Melakukan perhitungan tebal perkerasan kaku.



46 
 

3.7 Membandingkan Perencanaan Tebal rigid pavement 

Setelah memperoleh hasil berapa tebal rigid pavement dengan 

menggunakan metode Bina Marga 2003 dan juga dengan metode AASHTO 1993 

diatas, kemudian kita bisa melihat atau membandingkan dengan menggunakan 

data-data yang sama berapa hasil tebal beton semen yang diperoleh pada 

perencanaan tebal rigid pavement proyek pembangunan jalan Tol Paspro (Pasuruan 

- Probolinggo). 

 

3.8 Perhitungan Rencana Anggaran Biaya 

 Setelah melakukan perencanaan dengan menggunakan metode Bina Marga 

2003 dan juga metode AASHTO 1993 maka akan diperoleh tebal perkerasan yang 

direncanakan pada masing-masing metode, setelah itu melakukan perhitungan 

rencana anggaran biaya berdasarkan hasil perencanaan yang terbaik dari kedua 

metode. 

Adapun langkah – langkah dalam perhitungan biaya sebagai berikut: 

 

1. Melakukan perhitungan volume pekerjaan, yaitu dengan melakukan perhitungan 

volume dari pembetonan dan pembesian yang telah diperoleh pada perhitungan 

tebal semen beton rigid pavement. 

2. Melakukan perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) dari perencanaan yang 

memiliki hasil terbaik dari kedua metode dan tidak membandingkan besarnya 

rencana anggaran biaya (RAB) dari kedua metode perencanaan yang digunakan. 

 

3.9 Mengambil Kesimpulan dan Saran 

Fase akhir dari perencanaan tebal rigid pavement pada proyek 

pembangunan jalan Tol Paspro (Pasuruan - Probolinggo) Seksi II Ruas Tongas – 

Sumberasih Sta. 13+500 – Sta. 20+400 dengan menggunakan metode Bina marga 

2003 dan metode AASHTO 1993 ialah mengambil kesimpulan dan juga saran.  


