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Penentuan Subjek dan Objek Penelitian 

 

Studi Literatur 

 Objek Penelitian 

Analisis Karakteristik Subgrade dan 

Analisis Hubungan CBR dengan  Base 

Pengumpulan Data 

 

Mulai 

Data Subgrade 

 
Data Lalu - Lintas 

 
Data Karakteristik Desain 

Rigid Pavement 

 

A 

BAB IV  

METODE PENELITIAN 

 

4.1 UMUM 

Metode penelitian adalah prosedur atau cara yang tepat serta sistematis 

dalam melakukan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan 

menganalisis berdasarkan fakta-fakta secara ilmiah (Priyono, 2008). 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yaitu deduktif 

komparatif digunakan untuk analisis karakteristik subgrade, hubungan nilai CBR 

subgrade dengan base, analisis desain, evaluasi rigid pavement dan perbandingan 

RAB, sedangkan metode eksperimental digunakan untuk analisis pemodelan yaitu 

pengaruh variasi mutu beton dan tebal pelat beton terhadap respon sensitivitas 

rigid pavement dengan Software KENPAVE-KENSLABS. Flowchart penelitian 

secara umum dapat dilihat seperti pada Gambar 4.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Flowchat Penelitian
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Analisis Desain Rigid Pavement dengan Metode Empirik 

- Metode Departemen Kimpraswil, (Pd-T-14-2003) 

- Metode AASHTO (1993) 

Analisis Evaluasi dan Pemodelan dengan Metode Mekanistik-Empirik 
- Software KENPAVE-KENSLABS  

 

Analisis Perbandingan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

(Hasil desain Metode Empirik dan Metode Mekanistik-Empirik ) 

 

Kesimpulan dan Saran 

 

Selesai 

Pembahasan 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Flowchat Penelitian (Lanjutan) 

 

4.2 SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Proyek Jalan 

Tol Semarang – Solo Seksi III Bawen - Salatiga  (Paket 3.1 Bawen – Polosiri) dari 

STA 22 + 840 sampai dengan STA 26 + 300 di Provinsi Jawa Tengah (Gambar 

1.1). Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Analisis karakteristik 

subgrade dan hubungan antara nilai CBR subgrade dengan  base, analisis desain 

rigid pavement dengan metode empirik menggunakan metode Departemen 

Kimpraswil (Pd. T-14-2003) dan metode AASHTO (1993), evaluasi dan 

pemodelan rigid pavement dengan metode mekanistik-empirik menggunakan 

Software KENPAVE-KENSLABS berbasis elemen hingga serta analisis 

perbandingan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil dari desain  metode empirik 

dan mekanistik-empirik. 
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4.3 PENGUMPULAN DATA 

Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari Instansi 

terkait PT. Jasa Marga dan PT. Cipta Strada Engineering Consultant  yaitu 

sebagai berikut : 

1) Data lalu lintas, data ini didapat dari hasil survey WIM (weight in Motion) yang 

berlokasi dijalan raya Semarang – Solo (KM. 39+200) atau jalan Patmawati 

(Bawen) pada tahun 2010 (Lampiran F). Survey ini juga dilakukan dengan 

penimbangan secara bergerak menggunakan peralatan PAD/ Weight-Mat dari 

Golden River (Inggris) 

2) Data subgrade, data ini untuk mengetahui karakteristik dengan menggunakan 

sondir juga untuk mengetahui besarnya daya dukung tanah dasar. Nilai CBR 

(california bearing rasio) yang didapat dilapangan kemudian mencari nilai 

CBR rencana yang mewakili dengan cara probabilitas untuk mendapatkan nilai 

modulus reaksi tanah dasar atau modulus of reaction (k). 

3) Data desain rigid pavement proyek jalan tol semarang – Solo yaitu seperti 

umur rencana, tipe perkerasan, jenis material, dan peranan jalan dan tipe jalan 

(lebar dan jumlah lajur/ geometri jalan didapat dari soft drawing). 

 

4.4 ANALISIS SUBGRADE DAN BASE 

Analisis ini diperlukan untuk mengetahui karakteristik subgrade dan untuk 

mengetahui hubungan antara nilai CBR subgrade (tanah dasar) dengan base (lapis 

pondasi). 

 

4.5 ANALISIS DESAIN RIGID PAVEMENT METODE EMPIRIK 

Analisis desain tebal rigid pavement dengan Metode Empirik menggunakan 

Metode Departemen Kimpraswil (Pd. T-14-2003) dan Metode AASHTO (1993) 

dapat diuraikan sebagai berikut. 

 

4.5.1 Metode Departemen Kimpraswil (Pd. T-14-2003) 

Metode ini mengacu pada standar yang dikeluarjan oleh Departemen 

Permukiman dan Prasarana wilayah atau disingkat dengan Departemen 

Kimpraswil mengenai pedoman teknis perencanaan perkerasan jalan beton semen 
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(Pd T-14-2003)  yang diadopsi dari AUSTROADS, Pavement Design, A Guide to 

the Structural Design of Pavements (1992).  

 
Dalam analisis desain rigid pavement  metode Departemen Kimpraswil (Pd. 

T-14-i003) dilakukan dengan langkah-langkah yang diuraikan sebagai berikut. 

 
A. Input data 

Input data yang diperlukan untuk menentukan tebal rigid pavement yaitu 

sebagai berikut : 

1. Umur rencana (tahun) 

2. Data lalu – lintas harian rata – rata  

3. Jumlah lajur dan arah 

4. Kuat tekan beton (Mpa) dan jenis agregat kasar yang digunakan 

5. Ada atau  tidaknya pemakaian ruji/dowel 

6. Ada atau  tidaknya bahu jalan 

7. Nilai CBR subgrade rencana (%). 

 
B. Analisa lalu – lintas 

Analisa lalu-lintas yang dibutuhkan yaitu berupa perhitungan sebagai berkut : 

1. Konfigurasi beban sumbu kendaraan dikelompokkan berdasarkan tipenya 

yaitu STRT, STRG, STdRG, dan STrRG. 

2. Jumlah sumbu kendaraan niaga (JSKN), dihitung dengan 

mempertimbangkan koefisien distribusi (C) yang didapatkan dari Tabel 

3.1 dan faktor pertumbuhan lalu – lintas (R) dengan persamaan 3.3, JSKN 

dapat dihitung menggunakan persamaan 3.5. 

3. Jumlah repetisi sumbu kendaraan yang terjadi selama umur rencana 

didapat dengan menggunakan Persamaan 3.6 sampai dengan Persamaan 

3.8 pada bab sebelumnya. 

 
C. Menentukan jenis dan tebal base 

Jenis dan tebal base yang digunakan disesuaikan dengan data lapangan yang 

telah didapatkan. Kemudian kekuatan subgrade dikoreksi terhadap adanya base 

menggunakan Gambar 3.11. 
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D. Menentukan CBR efektif (k) 

Nilai CBR efektif diperoleh menggunakan Gambar 3.12 dengan 

memperhatikan nilai CBR subgrade, jenis, serta tebal base yang digunakan. 

 
E. Menentukan faktor keamanan beban (FKB) 

Faktor keamanan beban (FKB) ditentukan berdasarkan peranan jalan yang 

direncanakan sesuai Tabel 3.3. 

 
F. Menentukan kuat tarik lentur beton 

Kuat tarik lentur beton ditentukan berdasar mutu beton menggunakan 

Persamaan 3.9. 

 
G. Menaksir tebal pelat beton 

Tebal pelat beton dicoba dengan rentang 100 mm sampai dengan 350 mm 

sampai memenuhi persyaratan rusak fatik dan erosi kurang dari atau sama dengan 

100%. 

 
H. Analisa kerusakan fatik dan erosi 

Analisa fatik dan erosi terhadap tebal rigid pavement yang 

ditaksir/diasumsikan terdiri dari perhitungan yaitu sebagai berikut : 

1. Beban rencana tiap roda diperoleh dengan Persamaan 3.13. 

2. Tegangan ekivalen (TE) dan faktor erosi (FE) diperoleh pada Lampiran B.1. 

3. Faktor rasio tegangan (FRT) diperoleh dengan persamaan 3.14. 

4. Repetisi ijin fatik dan erosi diperoleh dengan nomogram pada Lampiran B.2. 

5. Persen rusak fatik dan erosi didapat dari Persamaan 3.15 dan Persamaan 3.16. 

 

Dari langkah-langkah diatas, flowchart desain tebal rigid pavement 

menggunakan metode Departemen Kimpraswil (Pd. T-14-2003) selengkapnya 

dapat dilihat seperti pada Gambar 4.2 berikut. 
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Gambar 4.2 Flowchat Metode Departemen Kimpraswil (Pd T-14-2003) 

(Sumber Modified Departemen Kimpraswil, Pd-T-14-2003) 
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4.5.2 Metode AASHTO (1993) 

Metode ini mengacu pada pedoman AASHTO (1993) “Guide for Design of 

Pavement Structures”. Dalam penentuan tebal rigid pavement dapat dilakukan 

dengan langkah-langkah seperti berikut. 

 
A. Equivalent single axle load (ESAL) 

Untuk menghitung Equivalent Single Axle Load (ESAL) atau traffic design 

menggunakan Persamaan 3.20 dengan diperlukan parameter data sebagai berikut.  

1. Umur rencana (tahun) 

2. Jenis penggolongan kendaraan 

3. Volume lalu – lintas harian rata – rata (kendaraan/hari) dan pertumbuhan lalu 

– lintas tahunan (%) 

4. Vehicle damage factor (VDF) 

5. Faktor distribusi arah (DD) 

6. Faktor distribusi lajur (DL) dapat ditentukan pada Tabel 3.6. 

7. ESAL selama setahun (W18) dihitung berdasarkan Persamaan 3.20 dan ESAL 

selama umur rencana (Wt) dihitung berdasarkan Persamaan 3.21. 

 
B. Parameter reliability (R) 

Nilai reliability (R) 90% mengacu pada Tabel 3.7, dapat digunakan untuk 

semua klasifikasi jalan baik jalan tol, arteri, kolektor juga untuk urban maupun 

rural, kecuali pada jalan lokal. Dari parameter reliability didapatkan. 

1. Standar normal deviasi (ZR) mengacu pada Tabel 3.8. 

2. Standar deviasi (SO)  

 
C. Parameter serviceability 

Parameter serviceabiity terdiri dari berikut. 

1. Terminal serviceability index (Pt) 

2. Initial serviceability index (Po) 

3. Total loss of Serviceability (PSI) 

Parameter serviceability ini ditentukan dengan mengacu pada  subbab 3.4.2 

sedangkan nilai total loss of serviceabiliy dapat dihitung dengan Tabel 3.10.  
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D. Parameter CBR dan modulus reaksi tanah dasar (k) 

Sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dilapangan nilai CBR tanah 

dasar minimum 6,5%. Kemudian nilai modulus of subgrade reaction (k) dapat 

dihitung menggunakan Persamaan 3.22 dan Persamaan 3.23. 

 
E. Parameter kuat tekan untuk modulus elastisitas beton dan flexural 

strenght 

Untuk mendapatkan nilai parameter modulus elastisitas beton dapat dihitung 

dengan Persamaan 3.24, sedangkan nilai flexural strenght ditentukan berdasarkan 

Persamaan 3.25. 

 
F. Parameter drainage coefficient (Cd) 

Parameter koefisien drainase didapatkan dengan terlebih dahulu 

mengumpulkan data hari hujan. Data hari hujan tersebut digunakan mengetahui 

persen waktu struktur perkerasan terkena air hingga kelembabannya mendekati 

jenuh air menggunakan Persamaan 3.26. Setelah itu dilakukan penentuan mutu 

drainase. Untuk jalan tol dipilih mutu drainase baik – sempurna. Koefisien 

drainase dapat ditentukan menggunakan Tabel 3.14. 

 
G. Parameter load transfer coefficient (J) 

Nilai parameter koefisien transfer beban (J) mengacu pada Tabel 3.15. 

Setelah semua parameter ditentukan nilai dari parameter tersebut dimasukkan ke 

Persamaan 3.27 untuk menentukan tebal pelat beton yang diperlukan. 

 
H. Penentuan tebal pelat beton 

Dalam menentukan tebal pelat beton membutuhkan data parameter yang 

telah ditentukan sebelumnya lalu taksir tebal pelat terlebih dahulu kemudian untuk 

diperhitungkan dengan Persamaan 3.29, jika hasilnya 0 atau sama dengan, maka 

tebal pelat beton tersebut dapat digunakan. 

 
Dari langkah-langkah diatas, flowchart desain tebal rigid pavement 

menggunakan metode AASHTO (1993), selengkapnya dapat dilihat seperti pada 

Gambar 4.3 berikut. 
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Gambar 4.3 Flowchat Metode AASHTO (1993) 
(Sumber Modified AASHTO, 1993) 
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4.6 ANALISIS EVALUASI DAN PEMODELAN RIGID PAVEMENT 

DENGAN METODE MEKANISTIK - EMPIRIK 

Analisis evaluasi dan pemodelan rigid pavement dengan Metode Empirik – 

Mekanistik menggunakan Sofware KENPAVE-KENSLABS berbasis metode 

elemen hingga untuk mengetahui respon sensitivitas perkerasan  yaitu nilai 

maksimum stress, maksimum deflection, index cracking dan design life. 

Langkah‐langkah evaluasi dan pemodelan dengan Metode Mekanistik-

Empirik menggunakan Sofware KENPAVE-KENSLABS dapat diurai sebagai 

berikut. 

A. Menentukan konfigurasi dari struktur perkerasan 

1. Jenis dan ketebalan tiap lapis perkerasan 

2. Dimensi slab beton. 

 
B. Menentukan data propertis material untuk pemodelan struktur 

1. Nilai modulus elastisitas tiap lapis perkerasan 

2. Poisson ratio tiap lapis perkerasan 

3. Nilai modulus keruntuhan beton 

 
C. Melakukan analisis data lalu-lintas 

1. Membagi data lalu-lintas menjadi beberapa grup/kelompok beban, dimana 

tiap kelompok dibedakan berdasarkan besarnya beban, konfigurasi sumbu 

dan atau roda 

2. Menghitung jumlah pengulangan beban pada setiap grupnya 

3. Menentukan jarak/spasi antar roda pada roda ganda, lebar sumbu, jarak 

antar sumbu, radius kontak dan tekanan ban 

4. Hitungan data masukan di atas dilakukan pada kondisi kendaraan dengan 

muatan normal sesuai dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) yang 

ditentukan. 

 
D. Tahapan dalam evaluasi dan pemodelan  

1. memasukkan informasi umum meliputi: nama proyek, tipe pondasi yang 

digunakan, jumlah periode dalam satu tahun, jumlah grup beban, jumlah 

slab beton, jumlah sambungan dan sistem unit yang digunakan 
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2. memasukkan informasi tentang kondisi kontak antara slab dan tanah dasar 

3. memasukkan informasi tentang slab beton meliputi: jumlah node pada 

sumbu x dan y, koordinat node dan propertis material slab beton 

4. memasukkan data beban lalu-lintas meliputi: nomor slab yang dibebani, 

koordinat x dan y dari beban lalu-lintas serta tekanan kontak 

5. memasukkan data propertis material lapis pondasi dan tanah dasar antara 

lain: tebal lapisan, poisson ratio dan modulus elastisitas/modulus of 

subgrade reaction. 

 
E. Menentukan respon sensitivitas perkerasan 

Menentukan respon sensitivitas rigid pavement dengan hasil running 

Software KENPAVE-KENSLABS yang meliputi maksimum stress (σ), maksimum 

deflection (w), index cracking, dan design life. 

 
F. Menganalisis pengulangan beban 

Menganalisis pengulangan beban yang diizinkan untuk mengevaluasi dan 

memodelkan  perkerasan. 

 
Dari langkah-langkah diatas, flowchart analisis evaluasi dan pemodelan 

rigid pavement dengan metode mekanistik-empirik menggunakan Software 

KENPAVE-KENSLABS selengkapnya dapat dilihat seperti pada Gambar 4.4 

berikut. 

 

Gambar 4.4 Flowchat Software KENPAVE-KENSLABS 
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Gambar 4.4 Flowchat Software KENPAVE-KENSLABS 

 

4.7 ANALISIS RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) 

Dalam menganalisis Rencana Anggaran Biaya (RAB) maka harus 
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4. Hasil rekapitulasi RAB didapat dengan cara mengalikan volume pekerjaan 

dengan harga satuan pekerjaan menggunakan bantuan program komputer 

Microsoft Exel yang dapat mendukung kelancaran dan ketelitian di dalam 

perhitungan. 

 

Dari langkah-langkah diatas, flowchart analisis evaluasi dan pemodelan 

rigid pavement dengan metode mekanistik-empirik menggunakan Software 

KENPAVE-KENSLABS selengkapnya dapat dilihat seperti pada Gambar 4.5 

berikut. 

 
 

Gambar 4.5 Flowchat Analisis Rencana Anggaran Biaya (RAB)
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