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BAB  3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Rancangan Penelitian 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Flowchat Rancangan Penelitian 

 

3.1.1  Pengaruh Gaya Tumbuk Terhadap Umur Jalan 

 Untuk mengetahui pengaruh gaya tumbuk kendaraan pada lapisan 

perkerasan jalan terhadap umur jalan dilakukan :  

1. Analisis Karakteristik Lalu Lintas 

Untuk mengetahui volume lalu lintas pada lokasi yag diamati 

2. Perhitungan LHR Rencana,  
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Untuk mengetahui perkembangan lalu lintas di sepanjang jalan Tamiang 

Layang - Pasar Panas 

3. Perhitungan Kenaikan LHR 

Setelah dilakukan perhitungan rencana LHR rencana, kemudian perhitungan 

kenaikan LHR dari tahun ke tahun berdasarkan golongan kendaraan 

4. Perhitungan Pertumbuhan LHR 

5. Perhitungan Pertumbuhan LHR Tiap Tahun Berdasarkan Golongan Kendaraan 

6. Perhitungan Lintas Ekivalen 

 

3.1.2  Pengaruh Beban Gandar  Terhadap Umur Rencana Jalan 

 Untuk mengetahui adanya pengaruh beban gandar kendaraan terhadap 

kerusakan lapisan perkerasan jalan pada ruas jalan yang menikung dan miring, 

perlu diketahui beban gandar kendaraan dan lendutan jalan. 

1. Perhitungan Beban Gandar Kendaraan 

Untuk mengetahui besarnya beban gandar terhadap umur rencana jalan, dapat 

dilakukan dengan menghitung beban gandar standar (ESAL) 

2. Perbandingan Persentase ADT dan ESAL 

Setelah dilakukan perhitungan beban gandar terhadap umur rencana jalan, 

selanjutnya dibandingkan antara ADT dan ESAL dalam bentuk persentase 

3. Perhitungan Lendutan Jalan 

Setelah dilakukan perbandingan persentase ADT dan ESAL, selanjutnya 

dilakukan pemeriksaan lendutan jalan dengan alat Benkelman Beam 
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3.1.3  Penentuan Tebal Lapisan Tambahan 

 Dari perhitungan lendutan tersebut diketahui nilai ITN dan DTN sebagai 

dasar untuk menentukan tebal lapisan tambahan pada overlay yang ditentukan, 

terutama kerusakan akibat beban gandar kendaraan pada jalan diruas jalan yang 

miring dan lengkung. 

 

 

3.2  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah proyek ruas jalan Tamiang Layang - Pasar 

Panas sepanjang 6.000 m, lama waktu penelitian kurang lebih 2 bulan. 

 

3.3  Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian ini adalah :  

1. Gaya gesek dan faktor perusak untuk kendaraan golongan I, golongan II,  

golongan III, golongan IV, golongan V, dengan variasi jari-jari kemiringan 

tepat, kecepatan berubah atau sebaliknya. 

2. Elevasi tiap titik pada centerline jalan, landai, panjang curve vertical dan 

panjang landai. 

3. Beban gandar karena tumbukan kendaraan pada lapisan perkerasan jalan untuk 

ruas jalan yang miring dan lengkung pada kendaraan. 
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3.4  Prosedur Pengumpulan Data 

 Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder dan 

data primer. Data sekunder diambil dari SKPD Dinas PU Kalteng di Palangka 

Raya. Untuk data primer melihat kembali kondisi lokasi penelitian dengan 

harapan mengetahui tingkat kerusakan yang ada dan menghitung LHR lapangan 

untuk croos cek dengan data yang sudah ada. 

 

3.5  Cara Analisis Data 

1. Penentuan Karakter Lalu Lintas  

Menghitung jumlah rata-rata kendaraan yang melewati jalan Tamiang Layang - 

Pasar Panas atau sebaliknya setiap tahun untuk mobil penumpang, mini bus 

dan sejenisnya, serta truk sedang. 

2. Perhitungan LHR Rencana 

Perhitungan Jumlah Lalu lintas harian rata–rata (LHR rencana) untuk umur 

rencana 5 tahun dan 10 tahun, arah kota Tamiang Layang - Pasar Panas 

berdasarkan golongan kendaraan 

LHR rencana = LHR ( 1 + i )n 

3. Perhitungan Kenaikan LHR 

Setelah dilakukan perhitungan rencana LHR rencana, kemudian dilakukan 

perhitungan kenaikan LHR dari tahun ke tahun berdasarkan golongan 

kendaraan  

LHR naik = LHR n - LHR n-1 
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4. Perhitungan Pertumbuhan LHR  

i   = (LHR n / LHR n-1 - 1) x 100% 

i rata-rata  = Σi /n 

5. Perhitungan Pertumbuhan LHR Tiap Tahun Berdasar Golongan Kendaraan 

6. Perhitungan Lintas Ekivalen 

LHR tahun ke n =  LHR n ( 1 + i ) 

  LEP  =  LHR ke n x C x E 

 AE 18 KSAL  = 365 x LEP x N 

7. Perhitungan Beban Gandar Kendaraan 

Untuk mengetahui besarnya beban gandar terhadap umur rencana jalan, dapat 

dilakukan dengan menghitung beban gandar standar (ESAL) dan persentase 

 % = (E / ∑E) x 100 

 % ADT = (LHRn / ∑LHRn ) x 100 

8. Perbandingan Persentase ADT dan ESAL 

Setelah dilakukan perhitungan beban gandar terhadap umur rencana jalan, 

selanjutnya dibandingkan antara ADT dan ESAL dalam bentuk persentase 

9. Perhitungan Lendutan Jalan 

Setelah dilakukan perbandingan persentase ADT dan ESAL, selanjutnya 

dilakukan pemeriksaan lendutan jalan dengan alat Benkelman Beam 

 X =∑d / n 

 S =(√n(∑d²) – (∑d)²) / n(n-1) 
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10. Penentukan Tebal Lapisan Tambahan 

 Dari perhitungan lendutan tersebut diketahui nilai ITN dan DTN sebagai dasar 

untuk menentukan tebal lapisan tambahan pada overlay yang ditentukan, 

terutama kerusakan akibat beban gandar kendaraan pada jalan diruas jalan yang 

miring dan lengkung.  

 ITN = ADT  x E 

 DTN    =   ITN x F 

D  =   x + 2.S 

11. Perhitungan Perkerasan Jalan 

 Setelah diketahui tebal lapian tambahan kemudian dihitung biaya perkerasan 

jalan berdasarkan panjang jalan dan ketebalan sesuai dengan peraturan Dirjen 

Bina Marga. 


