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BAB III 

METODE PERENCANAAN 

3.1 Lokasi Perencanaan 

 Proyek ini berada di Jalan Pacet – Cangar, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, 

Kabupaten Mojokerto, dengan jarak STA  0+000 s/d STA 2+716  Propinsi Jawa 

Timur :  

 
 Gambar 3.1 Peta Lokasi Jalan Pacet - Cangar 

 

 

      Gambar 3.2 Lokasi STA 0+000    Gambar 3.3 Lokasi STA 2+716 
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3.2 Sumber Data 

    Ada dua sumber data yang digunakan dalam studi ini yaitu : 

a. Data Primer  

Data yang dihasilkan dari survei lapangan, untuk mendapatkan parameter 

perencanaan dan dokumentasi kondisi eksisting jalan. 

b. Data Sekunder 

Data-data yang dikumpulkan dari instansi terkait yang berhubungan 

dengan perencanaan yang akan dibahas. Dalam hal ini data sekunder yang 

digunakan adalah data 2 tahun terakhir pertumbuhan lalu lintas sebelum 

tahun perencanaan dan data CBR tanah dasar dari PT. eSHa dan data 

standar satuan harga (SSH) dari dinas terkait seperti dinas pekerjaan umum. 

 

3.3 Metode Perencanaan 

Setelah mendapatkan data yang diperlukan, langkah pertama menentukan nilai 

CBR segmen, faktor beban kumulatif kendaraan (ESA4) dan kelelahan lapisan 

aspal (ESA5) sesuai umur rencana. Selanjutnya perencanaan perkerasan terbagi 

menjadi dua, yaitu : 

1) Perencanaan tebal lapis tambah (overlay) 

Untuk menentukan tebal lapisannya didasarkan dari nilai IRI 

(International Roughness Index) pada kondisi jalan eksisting.  

2) Perencanaan pelebaran dengan perkerasan lentur 

Dari perhitungan yang mendapatkan hasil CBR segmen dan nilai ESA4 

dan ESA5, langkah berikutnya memilih jenis perkerasan dapat dipilih dari 

tabel yang telah tersaji di manual desain perkerasan 2017, untuk 

pemilihannya didasarkan pada kondisi di lokasi proyek dan faktor 

ekonomis.    

Rencana anggaran biaya pada perencanaan ini berisikan rincian tentang 

besarnya volume pekerjaan pada setiap lapis perkerasan yang disertai biaya 

pengerjaannya. 
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3.4 Tahapan Perencanaan  

 

 

Gambar 3.4 Diagram Alir Perencanaan 
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Pengumpulan Studi Literatur 

 

Pengumpulan Data 

 

 

Data Primer:      Data Sekunder: 

      - Survei kondisi jalan eksisting    - Data CBR Lapangan 

        - Volume Lalu Lintas Harian 

                   - Standarisasi satuan harga 

 

 

   Merencanakan Tebal Overlay 

    dan Tebal Perkerasan Lentur 

 

         Perhitungan Rencana Anggaran Biaya 

 

         Kesimpulan Dan Saran 

 

         SELESAI 

 


