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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Diagram Alir (flowchart) 3.1

Dalam melakukan penelitian ini diperlukan tahapan-tahapan agar lebih 

mudah mengetahui langkah awal sampai akhir yang harus dilakukan dalam 

penelitian.  
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Gambar 3. 1 Bagan Alir Perencanaan 

 Lokasi Studi 3.2

Lokasi kegiatan terletak Kecamatan Berbek, lokasi proyek jalan ruas 

sepanjang 3,2 km yang dimulai dari titik awal di kampung Sedang Bumen sta. 

0+000 sampai dengan kampung Tiripan sta. 03+200. Kondisi umum sepanjang 

lokasi merupakan daerah pemukiman dan persawahan dengan relief miring 

bergelombang hingga terjal, kawasan ini sebagian besar berupa pemukiman dan 

persawahan dengan rata-rata kelandaian mencapai 10% sampai dengan 20% dengan 

karakteristik tanah dasar lunak bervariasi sampai batuan. Jarak tempuh dari Kota 

nganjuk ke lokasi kegiatan ± 30 menit dengan menggunakan moda transportasi 

darat. Untuk mengetahui lokasi yang direncanakan terdapat pada halaman lampiran 

A dengan kondisi existing yang ada pada lapangan. 
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Gambar 3. 2 Peta Jl. Lurah S. Karto Prawiro – Nganjuk 

(Sumber : google.maps.datatahun 2019 ) 

 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data  3.3

Bagian ini membahas mengenai data-data yang dibutuhkan dalam  

perencanaan tebal perkerasan kaku Jl. Lurah S. Karto Prawiro – Nganjuk  Data ini 

bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait dan diperoleh dari 

survei lapangan di ruas jalan Jl. Lurah S. Karto Prawiro – Nganjuk yang dilakukan 

pada jam sibuk (untuk pengambilan data LHR) dan pada jam lenggang (untuk survei 

kerusakan pekerasan jalan).  

Dari metode pengumpulan data tersebut maka data yang diperoleh 

dikelompokan menjadi :  

1. Data Primer 

Data primer yang diambil meliputi data kondisi lapangan adalah sebagai  berikut, 

- Kerusakan Jalan (pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan  pada 

jam lenggang) 

- LHR jalan dihitung pada jam 07.00 –  09.00 , jam 11.00 –  13.00 dan 16.00 –  

18.00 WIB  

2. Data skunder  

Data skunder merupakan data pendukung yang berkaitan dengan penelitian data 

adalah sebagai berikut, 

- Hasil data CBR dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Bidang Bina 

Marga Kota Nganjuk 

- Data hujan tahunan 
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3.3.1 Perhitungan Nilai CBR  

Perhitungan Nilai CBR Lapangan : 

1. Tentukan beban yang bekerja pada torak 

2. Hitung tegangan di tiap kenaikan penetrasi 

3. Plotkan hasilnya pada grafik dan buat kurvanya 

4. Cek kurva apakah perlu koreksi atau tidak, pada keadaan tertentu kurva 

penetrasi dapat berbentuk lengkung ke atas sehingga perlu dikoreksi dan titik 

inisial bergeser dari titik nol 

5. Gunakan hasil tegangan yang terkoreksi untuk analisa hitungan berikutnya 

6. Ambil nilai tegangan pada penetrasi : 0,1 inchi/2,54 mm dan 0,2 inchi/5,08 

mm 

7. Hitung CBR dengan pembagian terhadap tegangan standar : 

 0,71 kg/mm2 (1000 Psi) (untuk penetrasi 0,1 inch atau 2,54 mm ) 

 1,06 kg/mm2 (1500 Psi) (untuk penetrasi 0,2 inch atau 5,08 mm) 

 Data Analisis Lapangan 3.4

3.4.1 Inventarisasi Jalan  

Dari hasil inventori jalan yang dilakukan, dapat dilihat  kondisi existing 

jalan pada ruas Jl. Lurah S. Karto Prawiro – Nganjuk dikategorikan  sebagai jalan 

yang rusak sedang hingga rusak berat. Hal ini terlihat  dari banyaknya aspal yang 

mengelupas sehingga jalan cenderung  berlubang. 

3.4.2 Kondisi Tanah  

Kondisi tanah pada ruas jalan ini cenderung datar dan  berbukit karena 

berada pada lereng gunung yang  langsung bertemu dengan area persawahan. 

Adapun data CBR tanah  dasar, penentuan CBR desain, dan grafik CBR 90% pada 

lokasi  STA setempat. 

3.4.3 Cara Menyusun RAB Pengadaan Barang/Jasa 

Menyusun RAB dikatakan gampang karena RAB sebenarnya hanya 

merupakan perkalian antara volume pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan. 

Dikatakan susah karena ada jenis pekerjaan (misal konstruksi) yang mengharuskan 

untuk mendaftar item pekerjaan/sub jenis pekerjaan untuk disertakan di dalam RAB. 

Oleh karena itu, dalam pembuatan RAB diperlukan ketelitian dalam  pembuatannya. 

Mengacu pada penjelasan mengenai komponen yang harus ada di dalam 

RAB, ada lima langkah yang harus di perhatikan dalam menyusun RAB. 

1. Mempersiapkan Gambar Kerja Detail (DED)  
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Untuk pekerjaan konstruksi, gambar kerja detail atau biasa disebut detail 

engineering design (DED)  dibutuhkan untuk beberapa keperluan proyek, termasuk 

dalam penyusunan RAB. Selain itu, DED ini nantinya juga bisa digunakan untuk 

mengurus keperluan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan pembuatan 

Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPK). Penggunaan gambar kerja pada RAB untuk 

proyek konstruksi diperlukan untuk menentukan berbagai jenis pekerjaan, 

spesifikasi dan ukuran material bangunan. Berbeda jika pelaksanaan proyek 

pengadaan barang, tidak dibutuhkan gambar kerja detail. Dengan mempersiapkan 

DED pada proyek konstruksi akan memudahkan untuk menghitung volume 

pekerjaan. DED inilah yang menjadi rujukan dalam menentukan item-item 

pekerjaan yang akan dihitung dalam penyusunan RAB. 

2. Menghitung Volume Pekerjaan  

Setelah semua item yang diperlukan terlist dengan baik, maka langkah 

selanjutnya adalah menghitung volume pekerjaan. Penghitungan ini dilakukan 

dengan cara menghitung banyaknya volume pekerjaan dalam satu satuan, misalkan 

per m
2
, m

3
, atau per unit. Volume pekerjaan nantinya dikalikan dengan harga satuan 

pekerjaan, sehingga didapatkan jumlah biaya pekerjaan. 

3. Membuat dan Menentukan Harga Satuan Pekerjaan  

Untuk pekerjaan konstruksi, harga satuan pekerjaan dapat dipisahkan 

menjadi harga upah dan material. Kita hanya butuh untuk memasukkan harga 

berdasarkan harga survei pasar yang berlaku di daerah.. Namun, kita juga harus 

mengantisipasi adanya peningkatan harga apabila pekerjaan bangun atau renovasi 

belum dimulai. 

4. Menghitung Jumlah Biaya Pekerjaan  

Setelah volume dan harga satuan kerja sudah bisa ditemukan, maka langkah 

selanjutnya adalah mengalikan angka tersebut sehingga akan didapat jumlah biaya 

dari masing-masing pekerjaan (volume pekerjaan x harga satuan). 

5. Menghitung Keseluruhan Jumlah Total Masing-masing Sub Pekerjaan    

Langkah terakhir dalam membuat RAB adalah menghitung jumlah total 

masing-masing sub pekerjaan, seperti pekerjaan persiapan, pekerjaan pondasi, atau 

pekerjaan beton. Sub pekerjaan tersebut dapat diuraikan lagi secara lebih detail. 

Setiap pekerjaan kemudian ditotalkan sehingga didapatkan jumlah total biaya 

pekerjaan yang kemudian dikurangai dengan biaya pajak. 

 

Dengan membuat RAB, biaya pekerjaan proyek bangun atau renovasi 

proyek pemerintah maupun swasta akan menjadi lebih jelas dan terperinci. RAB 

juga dapat membantu untuk memilih bahan bangunan sesuai dengan spesifikasi yang 

nantinya diharapkan. 

https://www.pengadaan.web.id/2016/01/pengertian-detail-engineering-design-ded-dalam-pekerjaan-konstruksi.html
https://www.pengadaan.web.id/2016/01/pengertian-detail-engineering-design-ded-dalam-pekerjaan-konstruksi.html
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*Halaman ini sengaja dikosongkan* 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


