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BAB III 

METODE 

  

3.1 Lokasi Studi 

 Lokasi Proyek berada di Teweh Selatan Kab. Barito Utara s/d  Teweh 

Baru Kab. Barito Utara STA 0+000 – STA 1+300 Provinsi Kalimantan Tengah 

yang ditunjukkan pada gambar 3.1 dan 3.1 di bawah ini : 

 

Gambar 3.1 Layout lokasi proyek Peningkatan Jalan Teweh Selatan – Teweh 

Baru  

(sumber: googlemap) 

 

Gambar 3.1 Lokasi Peningkatan Jalan Proyek (sumber: googlemap) 
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3.2      Bagan Alir Perencanaan 

 

 

    Gambar 3.3 Bagan Alur Penelitian 

 

3.2.1 Pengumpulan Data 

.Pada peningkatan dengan menggunakan perkerasan kaku (rigid pavement) 

ini adalah mulai dari pengumpulan data – data seperti LHR dan CBR. Untuk data 

LHR sendiri seperti kita ketahui merupakan jumlah lalu lintas harian rata –rata, data 

tersebut diperoleh dari PT. Sangga Buana Multi Karya. Selanjutnya ada data kedua 

yaitu CBR data ini juga sama diperoleh dari PT. Sangga Buana Multi Karya juga 

data ini tidaklah didapat survei langsung. Data LHR dapat dihitung untuk 

mendapatkan berapa nilai LHR dimana pada awal jalan dibuka (umur rencana 10 

tahun), dan sampai menemukan nilai LHR rencana pada ruas jalan tersebut. Untuk 

Mulai 

Pengumpulan Studi Literatur 

Pengumpulan Data 

Data Primer : 

 Volume Harian Lalu lintas  

  Kendaraan 

 CBR Lapangan 

 

Data Sekunder : 

 Pertumbuhan lalu lintas 

 Standarisasi Satuan Harga 

Selesai 

Perhitungan Rencana Anggaran 

Biaya 

Kesimpulan dan Saran 

Perencanaan dan Perhitungan 

Analisa Data 
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data CBR sendiri diolah dengan menggunakan metode grafik yang nantinya akan 

menghasilkan nilai CBR rencana.  

 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapatkan pada saat itu juga atau survey 

langsung ke lapangan, data tersebut meliputi LHR dan CBR. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui instansi yang bersangkutan 

atau yang berkaitan dengan problem yang akan dibahas contohnya data 

pertumbuhan lalu lintas langsung dari PT. Sangga Buana Multi Karya dan tidak 

lupa juga data standar satuan rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Muara Teweh. 

 

3.2.2 Analisa Data Perencanaan 

.Analisa data perencanaan perkerasan kaku (rigid pavement) ini 

menggunakan metode Bina Marga dimana penulangannya yang mengikuti atau 

beracuan pada peraturan Kementrian PU. Kemudian untuk metode Bina Marga 

dimana metode ini sering sekali dipergunakan khususnya di Indonesia dalam hal 

perencanaan maupun pembangunan.  

 

 

3.2.3 Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

Pada Rencana Anggaran Biaya ini dibahas berapakah besarnya biaya 

pengeluaran yang akan diperlukan dalam perencanaan/perancangan sebuah proyek. 

Pada sub ini meliputi analisis dan perhitungan RAB perkerasan kaku (rigid 

pavement) pada proyek ruas jalan tersebut, contohnya : Biaya Pendahuluan, Biaya 

Pekerjaan Tanah dan Biaya Pekerjaan Struktur  
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3.2.4 Tinjauan Pustaka 

Achmad (1011), merencanakan tentang Perencanaan Tebal Perkerasan 

Kaku (Rigid Pavement) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada Ruas Jalan Desa 

Saliki Muara Badak. Adapun hasil dari survey pelaksanaan pekerjaan Perkerasan 

Kaku (Rigid Pavement) sebaiknya dilakukan sesuai dengan data perencanaan dan 

dilakukan pada keseluruhan ruas jalan tersebut mengingat kondisi jalan tersebut 

yang banyak dilalui oleh kendaraan dengan sumbu – sumbu berat kendaraan 

perusahaan batu-bara, Dalam pelaksanaan pekerjaan, bila dipasaran tidak ditemui 

diameter besi yang sesuai dengan hasil perencanaan, maka dapat digunakan dengan 

besi yang diamteter yang mendekati dengan ketentuan harus dilakukan kembali 

perhitungan pembesian dengan ketebalan perkerasan yang sama dengan 10 cm. 

 

Lia (1015), Nanang (1015), meneliti tentang Studi Kelayakan Jalan 

Perkerasan Kaku dan Perkerasan Lentur pada Ruas Jalan K.H Abdul Halim 

(Bunderan Munjul) Kabupaten Majalengka. Hasilnya adalah penilaian akhir dari 

analisis dapat ditelusuri dari pembobotan sebagaimana tercantum dalam vector VA 

11 atau sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel dibawah.  

Tabel . Hasil Vektor Eigen Akhir Untuk Penilaian Kelayakan Jalan Aspal Dan Beton 
                     

       No.    Jenis konstruksi jalan  Bobot        
                         

      1.  Beton      1,61        
                        

                       

      1.  Aspal      1,19        
                        

                      

     Sumber: Hasil analisis             

 

Dari tabel terlihat bahwa konstruksi beton secara keseluruhan lebih baik 

dibanding konstruksi aspal dengan ditunjukan oleh nilai eigen konstruksi beton 

(1,61) lebih tinggi dibanding nilai eigen untuk konstruksi aspal (1,19). 

Kesimpulannya, konstruksi beton lebih layak diterapkan untuk konstruksi jalan K.H 

Abdul Halim Majalengka (Bunderan Munjul). 

 

Yonandika (1016), Achmad (1016), merencanakan tentang Perencanaan 

Tebal Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) Pada Ruas Jalan Tol Karanganyar – Solo. 

Adapun hasil dari perencanaannya berdasarkan metode yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu Manual Desain Perkerasan Jalan Tahun 1013, tebal perkerasan 
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untuk jalan tol Karanganyar – Solo menggunakan desain struktur perkerasan R4 

dengan tebal perkerasan beton 300 mm atau 30,0 cm yang berdasarkan analisa fatik 

dan erosi pada Pd T-14-1003 dan tebal Lapis Pondasi Agregat Kelas A sebesar 15 

cm. Sedangkan pada hasil desain dari instansi terkait dengan menggunakan Metode 

AASHTO didapatkan hasil tebal pelat beton 18 cm dengan menggunakan Lapis 

Pondasi LMC (Lean-Mix Concrete) 10 cm dan juga Lapis pondasi Agregat Kelas 

A 15 cm. 

 

Ida (1017), Mohamad (1017), merencanakan Jalan Dengan Perkerasan 

Kaku Menggunakan Metode Analisa Komponen Bina Marga. Dalam perencanaan 

dan perbaikan pada ruas jalan sebaiknya tidak hanya dipusatkan pada 

perkerasannya saja, akan tetapi juga perlu ditingkatkan prasarana jalan yang secara 

menyeluruh seperti bahu jalan yang lebih tinggi dari permukaan jalan agar dapat di 

normalisasi untuk kelancaran air agar tidak menggenangi permukaan jalan dan 

merusak perkerasan jalan yang ada, serta peninggian plat beton gorong – gorong 

jalan melintang, agar air bisa lancar mengalir dan tidak menggenangi jalan karena 

gorong – gorong terlalu pendek. Dalam mengevaluasi tingkat kerusakan jalan, 

dievaluasi secara intensif mengenai jenis, penyebab dan jumlah kerusakannya. Agar 

pemecahan yang diambil merupakan cara yang paling tepat dalam melaksanakan 

perbaikan kerusakan tersebut dan biaya yang dikeluarkan lebih efisien. 

 

Yeremias (1015), meneleti tentang Studi Perencanaan Perkerasan Kaku 

(Rigid Pavement) Pada Ruas Jalan Aegela – Danga. Dalam merencanakan 

perkerasan kaku harus diperhatikan nilai CBR tanah dasar, karena nilai CBR tanah 

dasar pada masing – masing titik dan STA terdapat banyak perbedaan nilai CBR, 

Oleh karena itu dalam proses perencanaan sebaiknya harus dievaluasi kembali jika 

menggunakan CBR rata – rata karena pada suatu titik tertentu aman dan pada titik 

tertentu belum tentu aman sehingga tidak tercapai faktor keamanannya, Namun 

agar faktor kekuatan dan keamanan desain dapat lebih terpenuhi maka bisa 

digunakan CBR terendah sehingga bisa tercapai faktor keamanan dan kekuatannya. 
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Alimin (2017), meneliti tentang perencanaan desain geometrik dan 

perkerasan kaku pada ruas jalan Sei. Lilin – Peninggalan Sumatera Selatan sta. 

12+000 sampai sta. 17+000. Pembangunan jalan merupakan kebutuhan yang sangat 

penting sebagai pendukung utama aktivitas ekonomi baik di pusat maupun di 

daerah. Salah satunya adalah daerah Sei. Lilin – Peninggalan, karena kedua daerah 

ini adalah kawasan yang sangat pontensial sebagai jalur bisnis dan industri serta 

ruas jalan ini merupakan jalan lintas yang menghubungkan Provinsi Sumatera 

Selatan dan Jambi. Dalam perencanaan jalan Sei. Lilin – Peninggalan penulis 

merencanakan panjang jalan total 5 km, lebar perkerasan jalan 7 m dan bahu jalan 

2 m pada kedua sisi jalan. Perencanaan perkerasan jalan menggunakan perkerasan 

kaku dengan tebal pelat 20 cm dan menggunakan mutu beton K-350, serta lapisan 

pondasi bawah menggunakan agregat kelas B dengan tebal 15 cm. Dari perhitungan 

didapat LHR24.948,72 smp sehingga jalan ini digolongkan dalam kelas 1 (jalan 

arteri) yang memiliki nilai smp > 20.000 smp berdasarkan peraturan Perencanaan 

Geometrik Jalan Raya. Jalan ini direncanakan dengan delapan jenis tikungan jalan 

yaitu 2 Full Circle (FC), 2 Spiral - spiral (SS), Spiral Circle Spiral (SCS). 

Berdasarkan perhitungan didapat biaya yang dikeluarkan pada perencanaan jalan 

Sei.lilin – Peninggalan yaitu sebesar Rp. 37.774.736.000 (Tiga Puluh Tujuh Milyar 

tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu). Pembangunan 

ruas jalan ini dilaksanakan dalam waktu kerja 165 hari kerja. 

 

Dian (2016), Perencanaan dan pembangunan jalan raya merupakan salah 

satu faktor terbentuknya daerah yang berkelanjutan termasuk jenis pembangunan 

infrastruktur yang berfungsi sebagai salah satu kebutuhan masyarakat yang meliputi 

proses pembukaan ruangan lalu lintas untuk menghubungkan satu kawasan dengan 

kawasan yang lain. Jalan Soekarno Hatta yang termasuk jalan provinsi yang 

menghubungkan  antara kota Balikpapan menuju Samarinda dan kota-kota lain di 

Kalimantan Timur.  

Menurut fungsinya  jalan Soekarno Hatta  termasuk dalam jalan arteri 

primer yaitu jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang 

kedua Dari pengamatan sementara, arus lalu lintas dan beban yang terjadi di jalan 

Soekarno Hatta Balikpapan membuat keadaan jalan ini mengalami kerusakan 

fungsional maupun struktural. Penyebab kerusakan jalan lainnya adalah kondisi 
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tanah di kota Balikpapan yang di dominasi tanah podsolik merah kuning yang 

bersifat labil dan apabila curah hujan tinggi akan mengakibatkan tanah tersebut 

mudah merosot dan terkikis karena erosi sehingga permukaan jalan cepat 

bergelombang dan pecah-pecah sebelum mencapai umur rencana.  

Dari hasil perhitungan yang telah di buat pada tugas akhir ini dapat di 

hasilkan perkerasan kaku dengan komposisi dan tebal perkerasan plat beton K-350 

dengan tebal 18 cm, dowel (ruji) : ∅ 25, panjang 45 cm, jarak 30 cm, tiebar : ∅ 12, 

panjang 70 cm, jarak 75 cm. Diketahui juga rencana anggaran biaya perkerasan 

kaku untuk umur rencana 20 tahun kedepan sebesar Rp. 18.354.177.720 ( delapan 

belas milyar tiga ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh 

ratus dua puluh rupiah ). 

 

Marsono (2013), Berkembangnya angkutan darat, terutama kendaraan 

bermotor yang meliputi jenis ukuran dan jumlah maka masalah kelancaran lalu 

lintas, keamanan, kenyamanan dan daya dukung dari perkerasan jalan harus 

menjadi perhatian. Dan jalan merupakan prasarana perhubungan darat yang 

mempunyai peranan penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian dan 

pemerataan hasil-hasil pembangunan. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal 

tersebut maka dilaksanakan pembangunan/Peningkatan jalan. Proyek jalan 

bangkalan-socah dibangun dengan tujuan untuk memberikan jalan alternatif yang 

menghubungkan jalan akses pelabuhan internasional socah (rencana) ke akses 

suramadu. Evaluasi jalan alternatif bangkalan-socah ini meliputi analisa kapasitas 

jalan sesuai dengan Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997. Kontrol geometrik 

jalan menggunakan Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, Bina 

Marga 1990. Perencanaan tebal perkerasan sesuai dengan Tata Cara Perencanaan 

Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya dengan Metode Analisa Komponen, SNI 1732 

- 1989 - F. Dari hasil analisa perencanaan, total lebar jalur adalah 7 m (2 lajur 2 

arah tak terbagi) dan lebar bahu jalan direncanakan 2 meter (kanan dan kiri). 

Pembangunan Jalan ini direncanakan sepanjang 3.050 meter, dimana pada kondisi 

eksisting terdapat 2 alinyemen horisontal yang terdiri dari 2 buah tikungan Spiral - 

Spiral. Dari hasil evaluasi tikungan Spiral - Spiral Sta. 2+565, perubahan tikungan 

menjadi jenis tikungan Spiral - Circle - Spiral menimbulkan pergeseran as jalan 

sebesar 4,68 meter, sedangkan perubahan tikungan menjadi jenis tikungan Full 
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Circle menimbulkan pergeseran as jalan sebesar 27,18 meter. Hasil evaluasi 

tikungan Spiral - Spiral Km. 3+084, Perubahan tikungan menjadi jenis tikungan 

Full Circle menimbulkan pergeseran as jalan sebesar 0,41 meter. Melihat kondisi 

dilapangan perubahan jenis tikungan dari Spiral - Spiral menjadi Full Circle bisa 

diterapkan. Dari perencanaan anggaran biaya untuk perkerasan lentur Rp. 

195,058.38 /m2 dan perkerasan kaku Rp. 442,733.58 /m2. Perkerasan kaku jauh 

lebih mahal dibanding perkerasan lentur. 

 

Ronny (2010), Perkerasan jalan adalah merupakan salah satu unsur kon-

struksi jalan raya sangat penting dalam rangka kelancaran transportasi darat se-

hingga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penggunanya, sehingga perlu 

direncanakan dengan baik berdasarkan standard dan kriteria perencanaan yang ber-

laku di Indonesia. 

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang paling banyak digunakan 

oleh masyarakat untuk melakukan mobilitas keseharian dibandingkan dengan 

transportasi air dan udara, sehingga volume kendaraan yang melewati ruas jalan 

tersebut harus mampu di dukung oleh perkerasan jalan pada ruas jalan yang 

dilewatinya. 

Jenis perkerasan jalan, dapat berupa Perkerasan lentur (flexible pavement), 

Perkeraaan kaku (rigid pavement), dan Perkerasan Komposit, yang 

menggabungkan perkerasan kaku dan perkerasan lentur. Khusus untuk perkeraaan 

kaku (rigid pavement) yang terbuat dari beton semen baik bertulang maupun tanpa 

tulangan dan lebih banyak digunakan pada ruas jalan yang mempunyai volume 

kendaraan berat yang tinggi serta sering mengalami banjir. 

Dengan telah dikembangkannya Perkeraaan kaku (rigid pavement) untuk 

pembangunan prasarana jalan di daerah perkotaan maupun di pedesaan, maka 

pemerintah terus menggalakkan pembangunannya baik pada ruas jalan negara, 

jalan provinsi, jalan kabupaten maupun jalan desa ataupun lingkungan, mengingat 

perkerasan jalan ini lebih mampu mendukung beban kendaraan berat serta tahan 

terhadap genangan air. 

Ruas jalan dari Jalan Patimura menuju Pasar Olah yang terletak di Kota 

Melak Kabupaten Kutan Barat, adalah ruas jalan yang banyak dilalui oleh ken-

daraan pengangkut barang dagangan baik berupa truk-truk besar dan mobil pick up, 
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di samping mobil para konsumen pasar sering masuk keluar, serta sering dilanda 

banjir. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah melakukan alokasi dana untuk 

meningkatkan ruas jalan tersebut dengan menggunakan konstruksi perkeraaan kaku 

(rigid pavement). 

Oleh karena itu dalam merencanakan suatu konstruksi perkeraaan kaku 

(rigid pavement) diperlukan penelitian yang kompleks dan spesifik sehingga akan 

diperoleh perencanaan tebal perkerasan beton semen serta tulangan berupa Dowel 

dan Tie Bar yang mampu mendukung beban yang melintasi ruas jalan tersebut serta 

besarnya biaya yang digunakan. 

 

Ardiansyah (2011), Jalan raya adalah suatu lintasan yang bermanfaat untuk 

melewatkan lalu lintas dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan berfungsi sebagai 

sarana perhubungan dimana lalu lintas harus lancar dan aman. Sehubungan dengan 

pesatnya kota Blitar, dimana terjadi pertambahan lalu lintas yang tidak sepadan 

dengan pertambahan jalan, sehingga mengakibatkan antrian kendaraan diruas-ruas 

tertentu. Jalan yang ada saat ini tidak mampu menampung arus lalu lintas yang terus 

meningkat. 

Pada perencanaan ruas jalan Blitar – Srengat ini menggunakan perkerasan 

lentur dengan umur rencana 10 tahun. Pada umur rencana 10 tahun susunan 

perkerasannya adalah 15 cm lapisan permukaan (LASTON MS 744), 20 cm lapisan 

pondasi atas (batu pecah kelas A) dan 40 cm lapisan pondasi bawah (sirtu kelas A). 

Perencanaan geometrik pada ruas jalan Blitar – Srengat ini menggunakan 

alinyemen horisontal dan alinyemen vertikal. Untuk alinyemen horisontal pada Sta 

5+700 memakai lengkung full circle (FC), Sta 3+450 memakai lengkung spiral-

circle-spiral (SCS), dan pada Sta 9+400 memakai lengkung spiral-spiral (SS). 

Untuk alinyemen vertikal pada Sta 4+900 sampai Sta 5+100 memakai vertikal 

cembung, Sta 7+900 sampai 8+300 memakai vertikal cekung, dan Sta 9+100 

sampai Sta 9+450 memakai vertikal cekung. 

Perencanaan saluran drainase dengan dimensi saluran tepi menggunakan 

tipe trapesium. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa kemiringan talud 

tergantung dari besarnya debit aliran (Q). Untuk kemiringan talud 1:1 didapat 

kedalaman saluran yang tergenang air (d) = 0,52 m, lebar saluran (b) = 0,50 m, 
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dengan tinggi jagaan (w) = 0,51 m, sedangkan untuk menyalurkan air dari saluran 

samping gorong 

– gorong dengan diameter 1,50 m dan tebal 0,17 m untuk menghindari

meluapnya air dan sebagai pembuangan akhir. 

Jonny (2011), Jalan merupakan salah satu prasarana perhubungan darat 

yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Selain perencanaan 

geometric jalan, perkerasan jalan merupakan bagian dari perencanaan jalan yang 

harus direncanakan secara efektif dan efisien, karena kebutuhan tingkat pelayanan 

jalan semakin tinggi. Jalan Parit Haji Muksin II merupakan salah satu bagian jalan 

di kabupaten Kubu Raya yang baru selesai pengerjaannya. Pekerjaan jalan ini 

menggunakan perkerasan kaku, agar perkerasan tahan sampai pada masa layannya, 

maka perlu metode desain yang tepat dalam perencanaannya. Terdapat banyak 

metode untuk mendesain tebal pelat beton ini, diantaranya metode Bina Marga 

2003 dan AASHTO 1993. Tugas Akhir ini bertujuan untuk menganalisis alternatif 

desain tebal perkerasan mengkaji pada parameter perencanaan kedua metode, 

perencanaan tebal pelat beton, dan melakukan analisa perbandingan hasil kedua 

metode. 

Metode ini dimulai dengan pengumpulan data primer berupa data lalu lintas 

dan data tanah. Setelah itu pengumpulan data sekunder yang berupa data 

pertumbuhan lalu lintas dan data hidrologi, kemudian dilakukan perhitungan tebal 

pekerasan dengan menggunakan kedua metode, dan hasil perhitungannya lalu 

dilakukan perbandingan antara kedua metode tersebut. Dalam perencanaan 

perhitungan tebal pelat dibutuhkan parameter input untuk masing-masing metode. 

Parameter input perencanaan tebal perkerasan untuk metode Bina Marga 2003 

adalah parameter lalu lintas, tanah dasar, pondasi bawah, pondasi bawah material 

berbutir, dan kekuatan beton. 

Parameter input perencanaan tebal perkerasan untuk metode AASHTO 

1993 adalah parameter lalu lintas, modulus reaksi tanah dasar, material konstruksi 

perkerasan, realibility, dan koefisien drainase. Untuk studi kasus yaitu pada jalan 

parit haji muksin II, Kubu Raya, tebal pelat beton berdasarkan perhitungan metode 
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Bina Marga 2003 adalah 16 cm, sedangkan berdasarkan metode AASHTO 1993 

adalah 15 cm. Selisih yang didapat cukup kecil yaitu 1 cm. Hal ini dikarenakan 

perbedaan parameter input dari masing-masing metode dan data lalu lintas 

kendaraan yang melintasi jalan tersebut yang cukup kecil. 

 

 

 

 

 

  


