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BAB III 

METODE STUDI 

3.1 Lokasi Perencanaan 

Lokasi perencanaan struktur perkerasan lentur dan perkerasan paving blok  

jalan akses perumahan Bumi Podo Rukun terletak di Jalan Depan, Sumbersekar, 

Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Lokasi perencanaan 

jalan akses dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1 Lokasi Perencanaan 
Sumber : Google Maps         

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.2 Denah Lokasi 
Sumber : Developer Perumahan       
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3.2 Diagram Alir 

Gambar 3.3 Diagram alir Perencanaan 

Data Sekunder : 
- Trase Jalan 
- Analisa Harga Satuan 

Pekerjaan (AHSP)  
- Data Lalu Lintas 
- Data Curah Hujan 

tahunan 

Data Primer : 
- Lalu Lintas Harian 

(LHR) 
- California Bearing Ratio 

(CBR)  
 

-  
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Identifikasi Masalah 

Pengumpulan Data 

Perencanaan Struktur Perkerasan 
Paving Block Berdasarkan 

Interlocking Concrete Pavement 
Institute (ICPI) 

 

Analisis Finansial  
-   Biaya Konstruksi 
-   Biaya Perawatan dan Perbaikan 

Perbandingan Analisis Finansial 
Analisis Biaya Minimum 

Selesai 

Perencanaan Struktur Perkerasan 
Lentur Metode Analisa 

Komponen  
SNI 03-1732-1989 

 

Kesimpulan 
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3.3 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan proses pengenalan fenomena di lingkungan 

sekitar yang ditangkap sebagai suatu permasalahan untuk dipecahkan. Diketahui 

berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan yaitu kondisi eksisting jalan akses 

yang memiliki topografi menanjak dengan jalan berupa konstruksi jalan tanah. 

Dimana tanah tersebut adalah jenis tanah lempung yang apabila terkena hujan akan 

menjadi sangat licin dan berbahaya. Kualitas tanah dasar sebagai parameter 

perencanaan struktur perkerasan belum ada atau belum dilakukan pengujian CBR 

pada jalan akses tersebut. Keterangan yang diberikan oleh developer perumahan 

bahwa jalan tersebut belum dilakukan perencanaan struktur perkerasannya, namun 

diprakirakan akan menggunakan struktur perkerasan paving blok. Perbandingan 

antara struktur perkerasan paving blok dan struktur perkerasan lentur dicoba untuk 

mengetahui diantara kedua jenis struktur tersebut merupakan yang paling efisien, 

karena pada umumnya kawasan perumahan menggunakan salah satu diantara jenis 

struktur perkerasan itu. 

 

3.4 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh data 

yang akan digunakan dalam tahap perencanaan. 

3.4.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari pengukuran 

baik itu melalui survei lapangan maupun uji di laboratorium. Pada studi ini yang 

termasuk data primer adalah data CBR tanah dan lalu lintas harian (LHR). Data 

CBR tanah didapatkan dari pengambilan sampel pada tanah lokal yang diasumsikan 

sebagai tanah dasar perkerasan. Sampel tanah tersebut diuji CBR di Laboratorium 

Mekanika Tanah di Universitas Muhammadiyah Malang. Data LHR didapatkan 

dari hasil asumsi berdasar pertimbangan kegiatan-kegiatan yang akan terjadi. 

Kegiatan yang dimaksud seperti kegiatan pulang pergi warga perumahan, kegiatan 

perkebunan berupa pengangkatan hasil panen, kegiatan renovasi rumah dan 

pengembangan perumahan, serta potensi dari adanya bangkitan disekeliling 

perumahan.   
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3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapatkan tanpa melakukan pengukuran 

langsung atau data tersebut sudah tersedia. Pada studi ini yang termasuk data 

sekunder adalah trase jalan yang akan direncanakan, data lalu lintas, data curah 

hujan dan harga satuan pekerjaan untuk analisa biaya. Data trase jalan yang 

digunakan untuk perencanaan jalan didapatkan dari pihak developer perumahan 

Bumi Podo Rukun. Data lalu lintas pada jalan terdekat dari lokasi studi digunakan 

untuk menentukan perkembangan lalu lintas yang didapatkan dari Bina Marga 

Kabupaten Malang. Data curah hujan tahunan pada 2 stasiun pengamatan terdekat 

dengan lokasi studi yang digunakan sebagai penentuan salah satu parameter di 

perkerasan lentur yang didapatkan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan 

Geofisika (BMKG) Stasiun Karangploso. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) 

menggunakan AHSP dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(PUPR) tahun 2016 yang dikombinasikan dengan harga satuan dasar Kabupaten 

Malang tahun 2019. 

 

3.5 Perencanaan Struktur Perkerasan Lentur  

Perencanaan struktur perkerasan lentur berdasarkan SNI 03-1732-1989 

diuraikan seperti berikut : 

1. Merencanakan jenis bahan yang akan digunakan untuk perkerasan. 

2. Menghitung beban lalu lintas selama umur rencana 

3. Mementukan daya dukung tanah dari CBR hasil uji 

4. Menentukan faktor regional  

5. Menentukan nilai Indeks Tebal Perkerasan (ITP) dan tebal perkerasan. 

 

3.6 Perencanaan Struktur Perkerasan Paving Block 

Perencanaan struktur perkerasan paving block berdasarkan Interlocking 

Concrete Pavement Institute (ICPI) diuraikan sebagai berikut: 

1. Menentukan jenis paving blok sesuai SNI  

2. Menghitung beban gandar standar selama umur rencana 

3. Menentukan tebal pondasi  
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4. Memilih jenis pola pemasangan paving block berdasarkan kombinasi 

pada tabel 2.12.  

 

3.7 Analisis Finansial 

Analisis finansial merupakan proses untuk mengetahui biaya pembangunan 

dan biaya perawatan serta perbaikan selama umur rencana 20 tahun. Analisa 

finansial dimulai ketika struktur lapisan perkerasan lentur dan perkerasan paving 

blok telah didapatkan. Dari struktur tersebut ditentukan biaya konstruksi perkerasan 

dengan mengalikan volume pekerjaan dan harga satuan pekerjaan. Selanjutnya 

menentukan biaya perawatan dan biaya perbaikan yang dibutuhkan selama 20 tahun 

masa pelayanan. Biaya perawatan dan biaya perbaikan didapatkan dari asumsi 

kerusakan yang dikalikan dengan biaya konstruksi untuk lapis perkerasan dari 

masing-masing jenis struktur. Kerusakan yang terjadi diasumsikan hanya pada lapis 

permukaan saja, sehingga penanganan berupa perawatan dan perbaikan masih 

mungkin dilakukan. Perawatan pada perkerasan lentur berupa penambalan lubang-

lubang jalan dan perbaikan berupa perataan perkerasan (overlay), sedangkan pada 

perkerasan paving block perawatan berupa pengisian celah-celah antar blok dan 

perbaikan berupa penggantian blok-blok paving yang sudah rusak dan perataan 

kembali. Biaya perawatan dan biaya perbaikan merupakan biaya pada masa 

mendatang yang dipengaruhi oleh faktor inflasi. Faktor inflasi digunakan untuk 

memprakirakan dan menyesuaikan dengan kenaikan harga barang dan jasa di masa 

mendatang. 

 

3.8 Perbandingan Analisis Finansial 

Perbandingan dilakukan ketika kedua jenis struktur perkerasan telah 

diketahui biaya totalnya. Biaya total didapatkan dari biaya konstruksi, biaya 

perawatan dan biaya perbaikan. Sebelum dijumlahkan biaya-biaya tersebut 

diseragamkan menjadi nilai sekarang (present value) dengan koefisien bunga 

majemuk. Setelah diketahui biaya total masing-masing perkerasan kemudian 

dibandingkan untuk didapatkan struktur perkerasan yang mempunyai biaya total 
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paling minimum. Dari hasil perbandingan dapat diketahui jenis perkerasan apakah 

yang lebih efisien untuk jalan akses perumahan Bumi Podo Rukun 

 

3.9 Kesimpulan 

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan dari hasil perbandingan analisa 

finansial untuk menentukan jenis struktur perkerasan yang lebih efisien. Hasil yang 

didapat akan ditawarkan kepada developer perumahan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengadaan perkerasan jalan akses perumahan Bumi Podo Rukun. 

 


