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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Lokasi Studi 

Lokasi studi disajikan dalam bentuk peta pada Gambar 3.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

Gambar 3.1 Peta ruas Jalan Sumedang-Sengguruh 

Klas jalan                  : Kelas jalan III-A  

Tipe jalan                  : 1 Jalur 2 lajur tidak bermedian 

Panjang ruas Jalan      : 4,0 Km 

Lebar Perkerasan        : 3,00 m x 3,00 m 

LOKASI STUDI 
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3.2 Rencana Kegiatan 

Rencana kegiatan yaitu langkah-langkah penelitian Tugas Akhir yang 

disusun dalam bentuk diagram alur atau flowchart. Diagram alur penelitian ini 

terdapat pada Gambar 3.2 berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Diagram Alur Penelitian 
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3.2.1 Breakdown Pekerjaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3  Breakdown Pekerjaan Perkerasan Jalan 

 

3.3 Langkah-langkah Perencanaan 

Dalam penulisan tugas akhir ini, langkah-langkah perencanaan yang akan 
dilakukan adalah : 

a. Pengumpulan studi literatur 
b. Pengambilan dan pengumpulan data 
c. Analisa data Perencanaan  
d. Perencanaan dan Perhitungan 
e. Kesimpulan dan Saran 
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3.3.1 Studi Literatur 

Sebelum penulis melakukan penelitian, tahap awal yang dilaksanakan 
yaitu mengumpulkan sumber atau literatur dari berbagai referensi baik jurnal-
jurnal penulisan sebelumnya hingga buku yang berkaitan dengan judul atau topik 
yang dibahas. Studi literatur ini digunakan sebagai acuan dalam perhitungan 
penelitian. 

 

3.3.2 Pengumpulan Data 

Langkah selanjutnya setelah studi literatur adalah pengumpulan data. 
Dalam hal pengumpulan data, instansi memiliki peranan yang penting untuk 
mendukung penulisan tugas akhir dengan memberikan data-data terkait dengan 
judul dan topik yang dibahas. Dalam penulisan tugas akhir ini data diperoleh dari 
dinas Bina Marga. Data yang didapatkan dari dinas terkait dikelompokkan dalam 
data sekunder. 

1. Data sekunder tersebut yaitu : 
 

a. (CBR) tanah dasar atau California Bearing Ratio. 
b. Harga Satuan Dasar Bahan dan Upah Bina Marga, Kabupaten Malang, 

Provinsi Jawa Timur. 
c. Peta Lokasi 

 
2. Sedangkan data primer didapatkan dari : 

 
a. Survei panjang dan lebar ruas Jalan. 
b. Gambar desain struktur perkerasan. 
c. Survei (LHR) atau lalu lintas harian rata-rata. 

3.3.3 Analisa Data  

Setelah tahap pengumpulan data dirasa cukup, maka akan dilakukan 
analisa data. Analisa data dilakukan dengan mengolah data yang telah diperoleh 
dari dinas terkait dengan menggunakan rumus dan parameter yang berlaku di 
Indonesia sesuai dengan metode Bina Marga. Hasil dari pengolahan data akan 
digunakan kembali untuk perhitungan desain tebal perkerasan baik perkerasan 
lentur dan kaku, dan berlanjut hingga perhitungan RAB atau Rencana Anggaran 
Biaya yang dibutuhkan. 
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3.3.4 Pembahasan 

Setelah menganalisa data yang diperoleh, dilanjutkan dengan melakukan 
perhitungan perencanaan desain tebal perkerasan lentur dan perkerasan kaku. pada 
penulisan ini, perhitungan tebal perkerasan menggunakan metode Bina Marga dan 
Departemen Pekerjaan Umum untuk standart penulangan pada perkerasan kaku. 

3.3.4.1. Perencanaan Perkerasan Lentur 
 

Data Penampang Jalan sebagai berikut:  

 Panjang Ruas Jalan : 4,0 Km 

 Kecepatan Rencana (Vr) : 40 km/jam 

 Kelas Jalan ` : Kelas jalan III-A 

 Klasifikasi Jalan  : Kabupaten (Arteri Primer) 

 Tipe Jalan   : 1 Lajur 2 jalur tak bermedian 

 Lebar Jalan   : 3,00 m x 3,00 m 

 Bahu Jalan  : 1 m x 1 m 

 Lebar Jalur  :  8 meter 

 Umur Rencana  : 10 Tahun (2019-2029) 

 

Tahapan perhitungan perencanaan perkerasan lentur sebagai berikut (Alamsyah: 

2006): 

1. Menghitung LHR atau lalu lintas harian pada tahun ke-10 (akhir umur 

rencana) 

Rumus     : LHRn = ( 1 + i )n . LHRo 

Dimana   :  

LHRn        : Lalu lintas harian rata-rata tahun ke n  

LHRo     : Lalu lintas harian rata-rata tahun ke 0 

I            : Tingkat Pertumbuhan lalu lintas 

N           : Tahun ke n 
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2. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan angka Ekivalen (E) pada 

masing-masing kendaraan. 

3. Menghitung Lintas Ekivalen Permulaan Rencana 

 

● Lintas Ekivalen Permulaan  

Rumus  : 

LEP  =∑ 𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋 𝐱𝐱 𝐂𝐂𝐂𝐂 𝐱𝐱 𝐄𝐄𝐂𝐂𝐂𝐂=𝟏𝟏𝟏𝟏  

Dimana  : 

LEP      = Lintas Ekivalen Permukaan. 

Cj         = Koefisien Distribusi kendaraan pada jalur rencana. 

Ej         = Angka Ekivalen beban sumbu untuk jenis kendaraan. 

 

● Lintas Ekivalen Akhir (LEA) ke 10 tahun 

Rumus  : 

       LEA  = ∑ 𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋 (𝟏𝟏 + 𝐋𝐋)𝐔𝐔𝐋𝐋 𝐱𝐱 𝐂𝐂𝐂𝐂 𝐱𝐱 𝐄𝐄𝐂𝐂𝐂𝐂=𝟏𝟏𝟏𝟏  

Dimana : 

LEA     = Lintas Ekivalen Akhir 

I          = Perkembangan Lalu Lintas 

UR       = Umur rencana 

Cj        = Koefisien distribusi kendaraan pada jalur rencana. 

Ej        = Angka Ekivalen sumbu untuk satu jenis kendaraan. 

 

● Lintas Ekivalen Tengah (LET) 

Rumus : 

LET = (LEP + LEA) / 2  

 

● Lintas Ekivalen Rencana (LER) 

Rumus : 

LER10 = LET x 𝑼𝑼𝑼𝑼
𝟏𝟏𝟏𝟏

 

Dimana : 
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LET  = Lintas Ekivalen Tengah 

UR   = Umur Rencana 

 

4. Menentukan nilai CBR tanah dasar 

● Perhitungan secara analitis. 

● Secara grafis. 

5.  Menentukan nilai daya dukung tanah dasar ( DDT )  

  Nilai daya dukung tanah dasar (DDT) dapat didapatkan dari grafik 

hubungan DDT dan CBR dengan menarik garis ke sebelah kiri, maka akan 

didapatkan nilai DDT. 

6 . Menentukan Indeks Permukaan ( IP ) 

● Menentukan Nilai IPo 

● Menentukan Nilai IPt 

7 . Menentukan Indeks Tebal Perkerasan ( ITP ) 

 Nilai ITP atau indeks tebal perkerasan didapatkan dengan menggunakan 

Nomogram Indeks Tebal Perkerasan. 

8 . Menentukan Tebal Lapisan Perkerasan (ITP) 

  ITP = a1.D1 + a2.D2 + a3.D3... 

 

3.3.4.2.  Perencanaan Perkerasan Kaku 

 

a. Perencanaan tebal perkerasan kaku menggunakan acuan Standar 

Departemen Pekerjaan Umum. Langkah-langkah perencanaan perkerasan 

kaku adalah (Pd T-14-2002) : 
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1. Memilih jenis perkerasan beton. Jenis perkerasan beton semen 

terdapat tiga jenis yaitu bersambung dengan ruji, bersambung tanpa 

ruji, dan menerus dengan tulangan.  

2. Menentukan profil beton apakah diperlukan bahu beton atau tidak. 

3. Menentukan jenis tebal pondasi bawah sesuai dengan nilai CBR 

rencana. 

4. Tentukan CBR efektif sesuai dengan nilai CBR rencana. 

5. Memilih kuat tarik dan tekan beton pada umur 28 hari. 

6. Menentukan faktor keamanan beban lalu lintas (FKB). 

7. Asumsikan tebal plat beton. 

8. Menentukan faktor erosi dan angka tegangan ekivalen pada struktur. 

9. Tentukan faktor rasio tegangan (FRT) dengan membagi tegangan 

ekivalen (TE) oleh kuat tarik lentur (Fcf). 

10. Tentukan beban rencana per roda. Pada rentang beban kelompok 

pada sumbu tersebut, dengan cara mengalikan dengan faktor 

keamanan beban. 

11. Menentukan jumlah repetisi ijin untuk fatik yang dimulai dari beban 

rencana. 

12. Menghitung persentase rpetisi fasik yang direncanakan. 

13. Tentukan jumlah repetisi ijin untuk erosi dengan menggunakan 

faktor erosi. 

14. Lakukan pengulangan perhitungan pada langkah 11 sampai dengan 

14 pada setiap beban per roda pada sumbu roda sampai jumlah 

repetisi ijin masing-masing mencapai 10 juta dan 100 juta reptisi. 

15. Jumlahkan persentase fatik dari setiap beban roda pada struktur 

hingga mendapatkan jumlah total fatik. 

16. Ulangi perhitungan langkah 8 sampai 16 pada setiap jenis kelompok 

sumbu lainnya. 

17. Menghitung jumlah total kerusakan akibat fatik dan jumlah total 

kerusakan akibat erosi untuk seluruh jenis kelompok sumbu. 
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18. Ulangi langkah 7 sampai dengan 11 hingga memperoleh ketebalan 

tertipis yang menghasilkan total kerusakan fatik dan erosi < 100%. 

Tebal tersebut akan menjadi tebal perkerasan beton yang akan 

direncanakan. 

 

3.4   Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

Setelah mengetahui hasil dari perencanaan tebal perkerasan lentur dan 

kaku, selanjutnya akan melakukan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat agar besarnya cost atau biaya yang 

dibutuhkan dapat diketahui. Perhitungan Anggaran Biaya Perkerasan lentur dan 

kaku yang direncanakan meliputi biaya pekerjaan tanah dan pekerjaan struktur. 

Setelah besaran biaya pada masing-masing jenis perkerasan diketahui maka akan 

dilakukan perbandingan. Dari perbandingan diharapkan mengetahui jenis 

perkerasan yang lebih murah dan efisien.  

 

3.5   Kesimpulan dan Saran 

 Tahap terakhir dalam penulisan ini yaitu kesimpulan dan saran. Penulis 

dalam tahap ini melakukan penarikan kesimpulan dari hasil perbandingan 

perhitungan desain perkerasan perkerasan lentur dan perkerasan kaku, serta 

analisa anggaran biaya. Sehingga diharapkan dapat diketahui berapa tebal dan 

anggaran biaya yang dibutuhkan pada masing-masing perkerasan, yang kemudian 

dapat diketahui pula jenis perkerasan mana yang lebih efisien dalam segi 

perencanaan dan segi biaya.  


