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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

4.1 Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada ruas jalan Trans Papua segmen IV, Jayapura-

Elelim-Wamena. Kondisi geometri jalan merupakan jalan dengan perkerasa lentur 

(flexible pavement), Penelitian jalan yang di uji sepanjang 123 km, lebar perkerasan 

jalan rata-rata 7 m, tebal perkerasan 5 cm, jenis perkerasan pada penelitian ini 

adalah menggunakan Laston (Asphalt Concrete). Tipe jalan penelitian yaitu 2/2 UD 

(dua Jalur dua arah tidak terbagi), status jalan merupakan jalan nasional yang berada 

di bawah pembinaan Kementerian PUPR Jayapura, sedangkan fungsi jalan adalah 

jalan arteri primer dan jenis medan jalan tidak datar. Dalam pengujian ini peneliti 

hanya mengambil ruas jalan Arso - Waris, stasioning 25+000 - 28+000 dengan 

panjang 3 km dan 30 titik. Pertimbangan dalam pengambilan ruas jalan tersebut 

karena peneliti melihat banyak sekali kerusakan yang terjadi pada ruas jalan 

tersebut sehingga peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian pada ruas jalan 

Arso - Waris.  Adapun detail lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan 

Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.1 Peta Trans Papua Segmen IV Jayapura-Elelim-Wamena 
(Sumber : Balai PUPR XVII Jayapura, 2017) 
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Gambar 4.2 Ruas Jalan Arso - Waris 

(Sumber : Google Maps, 2017) 

 

 

4.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada awal September 2018 untuk cuaca saat 

dilakukan penelitian cukup cerah sehingga pelaksanaan penelitian berjalan dengan 

lancar, tidak terganggu oleh hujan. Waktu penelitian ini berlangsung selama dua 

minggu. 

 

4.3 Metode Pengumpulan Data 

Pada tahap persiapan dalam pelaksanaan penelitian terlebih dahulu dilakukan 

penyusunan rencana guna mendapatkan hasil yang relevan, keefektifan dan 

efisiensi pelaksanaan dalam penggunaan waktu penelitian. Adapun tahap persiapan 

sebelum dilakukannya pengumpulan data yang bersifat primer dan sekunder serta 

pengolahan data penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Pengamatan pendahuluan sebagai kerangka pikir guna mendapatkan gambaran 

mengenai penelitian yang akan dilaksanakan, adapun hal-hal yang harus 

diperhatikan yaitu berupa penentuan topik pengujian, melakukan kajian latar 

belakang dilakukannya penelitian, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi 

dan menentukan tujuan/maksud dilakukannya penelitian. 
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2. Kajian sudi pustaka guna proses evalusi dan perencanaan, selain itu studi 

pustaka sebagai sumber refrensi mengenai informasi materi atau teori-teori 

relevan yang berkaitan dengan topik penelitian dan menambah wawasan 

peneliti dalam pelaksanaan dan penulisan penelitian yang dilakukan. 

3. Kajian landasan teori sebagai dasar teori topik penelitian, panduan pelaksanaan 

penelitian, panduan metode pemecahan masalah dan panduan analisis data 

penelitian agar didapatkan hasil penelitian yang relevan. 

4. Menentukan kebutuhan data, adapun data yang dibutuhkan yaitu data-data 

yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang dibutuhkan berupa data 

yang bersifat primer dari pengujian langsung di lapangan dan sekunder yang 

berasal dari dinas/instansi terkait atau penelitian yang dilakukan sebelumnya, 

data-data tersebut merupakan data yang digunakan untuk analisis 

permasalahan yang terjadi serta guna mencapai tujuan dilakukannya penelitian. 

Data menjadi faktor yang sangat penting dan vital dalam keberhasilan suatu 

penelitian, sehingga diperlukan data yang valid. Adapaun data yang digunakan pada 

penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Data Primer yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

a. Data Lendutan 

Data lendutan berupa nilai (d0, d1 dan d2) diperoleh sebagai hasil dari 

pengujian langsung di lapangan dengan menggunakan alat Light Weight 

Deflectometer (LWD), dan 

b. Nilai Modulus Elastisitas. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

a. Data berupa Nilai International Roughness Index (IRI) tahun 2017. 

Data tersebut diperoleh dari Balai PUPR Jayapura. 
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4.4 Analisis Data 

Setelah seluruh data sudah lengkap, maka kemudian dilakukan pengolahan dan 

analisis data dari lendutan perkerasan lentur dan modulus elastisitas pada objek 

penelitian yang diuji lendutan dan modulus elastisitasnya menggunakan alat Light 

Weight Deflectometer untuk mengetahui tingkat lendutan dan modulus elastisitas 

dari perkerasan yang akan dibandingkan dengan data sekunder berupa nilai IRI 

sehingga dapat mengetahui penanganan/ rehabilitasi seperti apa yang sesuai untuk 

perkerasan jalan tersebut. 

 

4.5 Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian pengujian lendutan pada perkerasan lentur dilakukan pada 

ruas jalan Trans Papua segmen IV, Jayapura-Elelim-Wamena menggunakan alat 

Light weight Deflectometer (LWD) dapat dijelaskan pada bagan alur yang 

ditunjukan pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Flowchart alur tahapan penelitian 
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4.6 Metode Pengambilan Sampel  

Dalam penelitian ini pengambilan sampel metode lendutan dengan Alat Light 

Weight Deflectometer dilakukan pada ruas jalan yang akan diuji dengan pengujian 

setiap 1 titik pengujian berjarak 100 m, sebelum menentukan pengujian LWD 

terlebih dahulu melakukan tracking menggunakan GPS pada setiap ruas jalan yang 

akan diuji. Untuk penentuan letak titik-titik stasioning pengujian hasil tracking 

dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Letak Titik Pengujian Light Weight Deflectometer 

Nama ruas Stationing Panjang yang di 

survey 

Titik LWD 

Abepura-Batas Kota 

Jayapura/Kab.Kerom 

0+700 – 7+000 

11+000 – 14+000 

19+000 – 22+000 

6.300 

3.000 

3.000 

63 

30 

30 

Batas kota Jayapura/ 

Kab.Kerom - Arso 

1+000 – 6+000 

7+200 – 10.000 

12+000 – 13+000 

16+000 – 17+000 

19+000 – 23+000 

25+700 – 26+400 

5.000 

2.800 

1.000 

1.000 

4.000 

700 

50 

28 

10 

10 

40 

7 

Arso – Waris  0+200 – 1+900 

1+900 – 2+800 

3+400 – 4+600 

5+400 – 6+300 

7+500 – 10+600 

11+000 – 12+000 

12+100 – 13+200 

14+000 – 16+000 

16+600 – 18+600 

19+000 – 22+500 

23+500 – 28+000 

31+000 – 33+500 

35+000 – 36+600 

37+000 – 38+000 

39+000 – 39+800 

42+500 – 44+000 

45+300 – 46+000 

47+000 – 48+000 

49+000 – 50+000 

1.700 

900 

1.200 

900 

3.100 

1.000 

1.100 

2.000 

2.000 

3.500 

4.500 

2.500 

1.600 

1.000 

800 

1.500 

700 

1.000 

1.000 

 

17 

9 

12 

9 

31 

10 

11 

20 

20 

35 

45 

25 

16 

10 

8 

15 

7 

10 

10 
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4.7 Metode Perencanaan Rehabilitasi Jalan 

Kerusakan perkerasan yang memerlukan tindakan rehabilitasi tidak selalu 

dipicu oleh kerusakan yang secara langsung terkait beban lalu lintas dan daya 

dukung struktur perkerasan. Kerusakan perkerasan lentur sering disebabkan oleh 

air yang masuk kedalam struktur perkerasan, sehingga untuk mengurangi kerusakan 

jalan yang terjadi maka diperlukan perencanaan rehabilitasi jalan menggunakan alat 

LWD dengan mempertimbangkan beberapa parameter seperti, nilai IRI 2017 untuk 

mengetahui tingkat kerusakan jalan. Dalam penelitian ini dilihat dari kondisi 

dilapangan untuk ruas jalan Arso – Waris diperlukan rehabilitasi mayor berupa 

overlay. Nilai Lendutan yang dijadikan parameter didapat dari alat LWD berupa 

d0, d1, dan d2 yang dapat membantu dalam menentukan tebal overlay. Selain 

menggunakan Nilai Lendutan diperlukan grafik-grafik  dalam menentukan tebal 

overlay dalam Manual Desain Perkerasan. Dengan menggunakan grafik pada 

pedoman MDP sangat membantu untuk menentukan tebal atau tipisnya overlay 

dalam grafik dibutuhkan beban lalulintas dalam menentukan tebal overlay. Ruas 

Arso – Waris yang memiliki beban lalu lintas lebih besar dari 100.000 ESA4 dan 

terdapat potensi retak Lelah lapisan aspal. Dengan demikian, kriteria deformasi 

permanen (pendekatan lendutan maksimum D0) dan kriteria retak Lelah 

(pendekatan lengkung lendutan, D0 – D200) harus diperhitungkan.  
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4.8 Komponen dan Ketentuan Alat Light Weight Deflectometer (LWD) 

Alat Light Weight Deflectometer dapat dilihat pada Gambar 4.4. Alat Light 

Weight Deflectometer terdiri dari beberapa komponen utama sebagai berikut : 

 

Gambar 4.4 Alat Light Weight Deflectometer (LWD) 
 

 

1. Pelat pembebanan (bearing plate) 

Pelat pembebanan adalah berupa berbentuk lingkaran dengan diameter 100 

mm s/d 300 mm terbuat dari bahan logam dengan lobang ditengahnya (annulus). 

Diameter annulus 50 mm s/s 75 mm, sedangkan tebal pelat (10+-5) mm. Pelat 

pembebanan dapat dilihat pada Gambar 4.5 sebagai berikut : 

 



60 
 

 
 

 

Gambar 4.5 Pelat Pembebanan (bearing plate) 
 

 

2. Load cell  

Load cell adalah untuk mengukur besaran beban yang ditimbulkan oleh beban 

jatuhan. Akurasi dari load cell ini minimum 0,1 kN. Di dalam melakukan 

kalibrasi, load cell ini harus dikalibrasi pada rentang 0-15 kN. 

Load cell dapat dilihat pada Gambar 4.6. sebagai berikut : 

 

Gambar 4.6 Load cell 

 

 

3. Geophone  

Geophone adalah untuk mengukur lendutan vertical yang ditimbulkan oleh 

beban jatuhan. Akurasi dari geophone ini +- 2 mikrometer. Di dalam melakukan 

kalibrasi, geophone ini harus dikalibrasi pada rentang 0 s/d 2000 mikrometer. 

Geophone dapat dilihat pada Gambar 4.7 sebagai berikut : 

 



61 
 

 
 

 

Gambar 4.7 Geophone 

 

 

4. Beban  

Beban jatuhan dengan rentang 10 kg s.d 20 kg yang bisa diangkat pada 

ketinggian tertentu dan ketika dijatuhkan akan memberikan beban impak pada 

pelat pembebanan. 

Beban dapat dilihat pada Gambar 4.8 sebagai berikut : 

 

Gambar 4.8 Beban 
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5. Karet Buffer 

Karet Buffer yang bertujuan untuk menyalurkan beban impak ke pelat 

pembebanan dalam rentang waktu (16 s.d 30) mili detik. 

Karet Buffer dapat dilihat pada Gambar 4.9. sebagai berikut : 

 

 

Gambar 4.9 Karet Buffer 

 

 

6. Prosesor 

Prosesor yang dilengkapi dengan Analog to Digital Converter (ADC) dan 

program untuk mencatat data gelombang serta memprosesnya menjadi lendutan. 

Program yang digunakan memberikan keleluasaan kepada operator untuk 

memberikan data masukan berupa besaran Poisson’s ratio, temperature, kekakuan 

plat, lokasi, dan tipe perkerasan yang diuji. 

Prosesor dapat dilihat pada Gambar 4.10 sebagai berikut : 
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Gambar 4.10 Prosesor 

 

 

7. Pengait Beban 

Pengait beban adalah bagian dari alat LWD yang berfungi untuk menahan 

beban sebelum dilakukan pengujian pengait beban itu akan mengunci secara 

otomatis jika beban ditarik keatas dan untuk menurunkan beban dari pengait 

beban bisa dengan menekan tuas pengait beban. 

Pengait beban dapat dilihat pada Gambar 4.11. sebagai berikut : 

 

Gambar 4.11 Pengait Beban  
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8. Kereta Dorong (Trolly) 

Kereta dorong adalah alat yang berfungsi untuk membawa alat Light Weight 

Deflectometer (LWD) berpindah tempat dari titik awal pengujian ke titik 

pengujian selanjutnya. 

Kereta dorong dapat dilihat pada Gambar 4.12 sebagai berikut : 

 

Gambar 4.12 Kereta Dorong (Trolly) 

 

 

9. Con Rubber 

Con rubber adalah alat keamanan yang sangat penting untuk kelancaran suatu 

pekerjaan/proyek yang dapat memberikan tanda bahwa sedang adanya suatu 

pekerjaan dilokasi tersebut. 

Con rubber dapat dilihat pada Gambar 4.13 sebagai berikut : 

 

Gambar 4.13 Con Rubber  
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4.9 Langkah-Langkah Penelitian Metode Light Weight Deflectometer (LWD) 

Berikut merupakan langkah – langkah dalam pengaturan input data, pengaturan 

koneksi processing box, dan penggunaan alat LWD dapat dilihat pada Gambar 4.14, 

Gambar 4.15 dan Gambar 4.16 dibawah ini :  

 

Gambar 4.14 Flowchart Pengaturan Input Data 
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Gambar 4.15 Flowchart Pengaturan Koneksi Processing Box 
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Gambar 4.16 Flowchart Penggunaan Alat LWD 


