
BABIV
 

METODE PENEIJITIAN
 

Snatu penelitian merupalr.an proses yang terdiri. dari beberapa ta1lap. Tiap 

tahapan mempakan bagian yang menentukan Wltuk menjaJani tahapan 

se1anjutnya. Teori-teori yang sudah ada merupakan dasar dalam melaksanakan 

penelitian dan mengacu pada latar belakang dan tujuan yang hendak dicapai. 

Untuk mendapat penelitian yang baik, diperlukan suatu urutan langkah yang 

cennat. 

4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Tahap-tahap pengeIjaan penelitian meliputi tahap penentuan masalab, 

penentuan tujuan dan lingkup studi, studi literatur, swvey awaJ, pengmnpuJan 

data primer dan sekunder, kompilasi data, anaJisis, penentuan basil dan 

kesimpulan, seperti yang terdapat pada bagan alir metode penelitian pada 

Gambar4.1. 

Survci langsung di lapangan dilakukan untuk mellgetahui keadaan lalu

lintas yang sebenamya di Japangan pada saat sekarang. AdapWl Jingkup pekeIjaan 

dari survei lalu-linas ini adalah: 

a.	 Menghitung jwnJah kcndaraan yang melewati ruas jalan Pandean - Playen 

untuk dua arab yang dilakukan selama 3 (tiga) hari masing-masing selama 16 

jam. 

b.	 Mengetahui jWlllah kendaraa.l1 yang lewat 
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c. MengetaImi jenis kelldaraan beserta jmnlah tiap jenisnya. 

d. KonfihlUfasi sumbu dari setiap jenis kendaraan. 

e. Beban masing-masing sumbu kendaraan.
 

Selain melalmkan surwi langswlg di lapangan. untuk memudahlcan dalam
 

penelitiall illi maka data di atas didukwlg oleh adallya data-data sekunder yang
 

diperoleh dad illstallsi-illstansi terkait.
 

4.2 Jenis Data Yang Diperlukan 

4.2.1 Data Primer 

Data primer adalah data-data yang didapat dari observasi lapang~ 

dengan data berupa data laJu-lintas kendaraan yang Jewat jalan Pandean Playen

yang dilakukan selama 3 han dengan waktu pencatatan selama 24 jam pada satu 

lokasi pengamatan untuk 2 arall, yaitu arah Pandeall ke Playen dan arab Playen ke 

Palldeau. Da1i survei illi akan diperoleh data alltara lain: 

a. Data jmn1all kendaraan
 

b. Datajenis kendaraan besertajw1l1ah tiap jenisnya
 

c. Konfigurasi swnbu dari setiap jenis kendaraan.
 

Dalam penelitian ini jellis kelldaraall yang ada digolongkan melljadi 11 golongall
 

seperti terdapat dalam TabeI4.1.
 

Hasil pencacall3Il kendaraau yang lewat mas jalan Pandean - Playen 

selama 24 jam dijmulallkan sehingga didapatkan data lalu·lintas harian. Karena 

pencacahan diIakukan selama 3 hari, maka diperoIeh 3 data laln-lintas harian, 
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yang kemudian ketiga data tersebut dirata-rata sehingga diperoleh data LaJu-lintas 

Harlan Rata-rata (LHR). 

Tabel4.1 Penggolongan Jenis Kendaraan Pada Ruas Jalan Pandean - Playen 

No. Gol.ongan Jenis Kendaraan 
._------

l. 1 Sepeda motor, skuter, sepeda kumbang dan 

roda3 

2. 2 Sedan, jeep, dan station wagon 

3. 3 Oplet7 pick up, oplet ~11b urban, coDlbi dan 

minibus 

4. 4 Pick up, micro truck, dan mobi] hantaran 

5. 5a Bus sedang 

6. 5b Bus besar 

I 7. 6a Truk 2 sumbu sedang 

8. 6b Truk 2 slUnbu besar 

9. 7a Tmk3 sumbu 

10. 7b Truk gandengan 

II. 7c Truk semi trailer 

8 Kendara.an tidak bermotor 

Sumbel": Laporan Interim Perencawum 'felmis, Dina Marga, 2003 

4.2.2 Data Sekunder 

Dalam analisa penelitian ini, data sekunder diperoleh dari instansi terkait 

seperti Dinas Bina Marga D.J. Yogyakarta yang meliputi data: . 

a. Data volume lalu-lintas selama 3 tahun antara taboo 2003 - 2005, 

b. Data penyelidikan tanah, 

c. Data hidrolof:,ri, 

~ 



73 

d. Data penyelidikan kondisi daya Iayan jalan yang ada, 

e. Data lendutan jalan dengan alat bankleman beam, 

f Data percncanaan jalan bam, 

g. Data daya dukung tanah setempat. 

4.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian atau survey lalu-lintas perencanaan yang dilakukan di 

mas jalan Pandean -- Playen yaitu pada ruas jalan Imogiri - Dlingo - Temewuh 

Getas - Playen. Sedangkan lokasi survei dipilih di Desa Mangunan tepatnya <Ii 

depan pasar Mangunan dengan pertimbangan bahwa lalu-lintas yang melewati 

ruas jalan tersebut adalall yang kemwJgkinan besar mewakili lalulintas Wltuk 

sepanjang ruas Jalan Pandean -Playen, yaitu lokasi tersebut berada pada satu

satullya pertigaan atau pencabangall jalall Ula1ll3 sepaluang mas Jala11 Palldea11

Playell yang 1llenuju ke muntuk. 

4.4 Analisis Data 

Metode 31lalisis data adalah 1lletode yang digullakall utltuk 

menyederhanakan data yang lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Data yang 

telah terkwnpul akhimya dilakukan perhitungan dan analisis berdasarkan urutan 

pekeIjaannya adalah sebagai beIikut : 

Langkah 1. Merekap hasil pencatatan langsllilg di lapangan dengan bantuan 

program spreadsheet Microsoft Excel Wltuk masing-masing waktu 

pengamatall. 
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Langkah 2.	 Menghitlmg nilai Lalu-lintas Harian Rata-rata yaitu dengan membagi 

jmnlah kendalaall selama waktu pengamatan dellgaIl jmnlah waktu 

pengamatan. 

Langkah 3. Menentukan mnur rencana jalan Wltuk memprediksikan volwne laIu-

Hutas yang akml teIjadi di lllasa yang akan dating sehillgga jalall 

mampu mendukung bebau lalu Iilltas sesuai umur rencalla. 

Langkah 4. Menentukan faktor pertmnbuhan lalu-lintas berdasarkan. data Lalu

lintas Harian Rata··rata bcberapa tallUn terdahulu. 

Langkah 5.	 Menghitung jW11Iah laIu Iintas rencana. 

Langkah 6. Mencntukan nilai Lintas Ekivalen yaitu angka Lintas Ekivalen 

PennuJaan (LEP) dan angka Lllltas Ekivalen Akhir (LEA) sebagai 

perkiraan jwn1ah repetisi beban yang akan menggunakan jalan 

tersebut. 

Langkah 7	 Data dianalisa dengan menggunakan 2 metode yaitu metode yang 

digunakan Analisa Komponen dan 

AASHTO 2002. 

metode yang digunakan 

4.5 "Bagan Alir Penelitian 

Dati semua data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa untuk 

menentukan teba! perkerasan yang ak.:'Ul dianalisa dengan menggunakan dua 

metoda yaitu metode Bina Marga dan Metode AASHTO 2002. Dari kedua metode 

yang diglmakan dan akan dibandingkan nantinya, maka berikut disajikan bagan 

alir dan lahapan analisa dw; masing-masing metode: 
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,---~< Mulai 

'-'T
 
-

Perumusan masalaJl 

r----
P".ngumpulan data pnmer & sekuoder yang 
berupa data lapangan. 
a. Data laIu-tintas 
b. Data Penyclidil'.an tanah 
c. llata hid.·ologi 
d. Data leodutan jalao
 
eo Data basi permcanaan
 
f. Data daya duklwg taoah 

.. • 
AnaibalMerodeBmaMm~a 

(Metode Analisn Komponen) 
a. Penenluan jenis kendaraan yang 

lewat mas jaJan 
b. Pembagian \'olume lalu-Hulas 

sesuai jenis kendaraan 
c. Distribusi As kendaraun sesuai 

jonis 1:andal' (SAST, SADT" 

Analisa 2Metode AASHTO z002 
(Metode Mekanistik. Empiric) 

3. Parameter analisis 
b. Analisis lalu-lintas 
c. Distribusi klas 

kendanum 

l
 

TADn 

Perbandingan antara analisa 1 
dan analisa 2 

t
 
~asj) Analisis dan Pembahasan . 

-~ 
,. 

Gambar 4.1. Bagan Alir Metodologi Penelitian 
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Input Parameter 
Daya Dukung Tanah Dasar 

Kekeuatan lanah dasar 
Perencanaan 

(DDn ~ 

Fal10r Regional (FR) :j
- lntensitas curah hujan
 
- Kelandaianjal.an
 
- % kendaraan beret
 
- Pertirnbangan tcknis
 

reb.. !.alm-li_ 
LERpadajalur rencana 

Konstruksi bertahap atau tidak 
ada pentahapannya 

fndeks pennukaan
 
Awal (lPo)
 

Akhir OPt)
 

Jenis lapisan perk.erasan 

Penentuan ITPJ 
Tahap 1 

Penentuan ITPJ f-2 

Untuk tahap ] 
dan tahap2 

Peoentuan ITP 
SelamaUR 

EKoefisien kekuatan 
, relatif 

Penentuan tebaJ lapis 
perkerasan 

~ 
Gamba.. 4.2 Prinsip perancangan tebal perkerasan lentur dengan metode
 

BinaMarga
 
Sumber: Bina Marga, 1987
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STRATEGY SELECTION V
 

Gambar 4.3 Skema perencanaan perkerasan lentur metode AASHTO 2002
 
Sumbel': AASHTO D~ign Guide 2002
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