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BAB III 

METODOLOGI 

 
 
3.1 Diagram Alir Kerangka Pikir Penelitian  

 

  

Mulai 

Identifikasi Masalah 

Pengamatan Pendahuluan 

Persiapan dan Inventarisasi Data 

Studi Pustaka 

Pengumpulan Data 

Data Sekunder : 
- Data Struktur Jalan, CBR, LHR  
- Data profil JT, hasil 

penimbangan angkutan barang 
- Data LHR  

Data Primer : 
- Pencatatan penimbangan   

angkutan barang 
- Survei kondisi jalan 
- wawancara 
- LHR Beban Lebih 

A 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penyusunan Tugas Akhir 
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Identifikasi Karakteristik 
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Analisis Data 

Penurunan Indeks 
Permukaan Jalan 

Kepekaan Jalan 
Akibat Variasi Beban 

Kesimpulan 

Selesai 

Analisis Kepekaan 
Perkerasan Jalan 



 44

3.2 Pendekatan Studi 

Penggunaan pendekatan studi bertujuan untuk memberikan suatu batasan 

terhadap sudut pandang di dalam melakukan analisis pada tahap berikutnya. Pada 

studi kali ini, pendekatan yang dilakukan meliputi : 

1. Pendekatan Sistem Aktivitas 

Pendekatan ini lebih difokuskan pada aktivitas yang dilakukan oleh jembatan 

timbang yang berfungsi sebagai kontrol terhadap kelebihan muatan. Melalui 

pendekatan ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana tingkat pemanfaatan dan 

fungsi jembatan timbang  sebagai tempat penimbangan berat muatan angkutan 

barang. 

2. Pendekatan Kebijakan Pemerintah 

Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan  yang ada sesuai 

dengan tingkat kebutuhan dan kondisi yang diharapkan. Secara garis besar, 

pelaksanaan studi meliputi beberapa bagian : 

a. Melakukan pengamatan terhadap kondisi jalan yang berada di Km 29 s/d Km 

36 ruas jalan Demak-Kudus, guna mengetahui kondisi jalan akibat beban 

berlebih dan seberapa besar manfaat jembatan timbang terhadap kondisi jalan. 

b. Mengkaji kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah mengenai 

pengendalian kelebihan muatan serta pengoperasian jembatan timbang 

sebagai tempat penimbangan dan pengawasan angkutan barang yang terjadi di 

lapangan. 

c. Melakukan survei primer dan sekunder guna mengidentifikasi karakteristik 

jembatan timbang dan jalan yang ada. 

d. Membandingkan antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

mengenai pengendalian kelebihan muatan dengan kinerja jembatan timbang 

yang ada di lapangan guna mengetahui hal-hal apa yang selama ini kurang di 

perhatikan yang pada akhirnya mnenjadi penyebab kerusakan pada ruas jalan 

Demak-Kudus. 
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3.3 Metodologi Studi 

3.3.1 Kebutuhan dan Sumber Data 

 

Tabel 3.1 Kebutuhan dan Sumber Data 

No Kebutuhan Data Kegunaan Teknik survei Sumber Data 
1 Kebijakan 

Pemerintah mengenai 
Jembatan Timbang 

Mengetahui 
karakteristik, manfaat 
dan operasional  
Jembatan Timbang, 

Sekunder Peraturan 
Pemerintah dan 
Perundang-
undangan 

2 Karakteristik 
Jembatan Timbang 

Mengetahui Lokasi, 
Fasilitas, kondisi, serta 
kinerja Jembatan 
Timbang 

Sekunder DLLAJ 

3 Karakteristik Lalu 
Lintas Barang  

Mengetahui 
karakteristik lalu lintas 
barang yang melalui 
jembatan timbang. 

Sekunder DLLAJ 

4 Karakteristik Jalan Mengetahui 
persyaratan jalan yang 
harus dipenuhi 

Sekunder DPU dan Bina 
Marga 

5 LHR Ruas Jalan yang 
Ditinjau 

Mengetaui volume lalu 
lintas yang melalui ruas 
jalan yang ditinjau 

Primer Pencatatan LHR 
di ruas jalan 
yang ditinjau 

Sumber : Kebutuhan Analisis  

 

3.3.2 Persiapan Survei  

 Tahapan persiapan merupakan rangkaian kegiatan sebelum memulai 

pengumpulan dan pengolahan data. Dalam tahap ini dilakukan penyusunan rencana 

yang kiranya perlu dilakukan agar diperoleh efisiensi dan efektifitas waktu dan 

pekerjaan. Pada tahap ini juga dilakukan pengamatan pendahuluan agar didapatkan 

gambaran umum dalam mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang ada di 

lapangan. Tahap persiapan ini meliputi kegiatan-kegiatan  sebagai berikut : 

1. Studi pustaka terhadap materi untuk proses perencanaan 

2. Menentukan kebutuhan data 

3. Mendata institusi-institusi yang dapat dijadikan sumber data 
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4. Pengadaan persyaratan administrasi untuk perencanaan data 

5. Pembuatan proposal penyusunan tugas akhir 

6. Observasi lokasi untuk mendapatkan gambaran umum  kondisi lokasi 

7. Perencanaan jadwal penyusunan tugas akhir 

 

3.3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Survei 

yaitu dengan melakukan survei langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi yang 

sesungguhnya. 

a. Survei Sekunder 

Merupakan pengumpulan data dari instansi terkait. Hasil yang diharapkan 

berupa data uraian, data angka, atau peta mengenai keadaan wilayah studi. 

b. Surevi Primer 

Metode pencarian data dan informasi yang dilakukan secara langsung di 

lapangan berupa observasi dan wawancara. 

Berdasarkan sumbernya data dibagi menjadi dua jenis yaitu : 

1. Data sekunder 

Data ini diperoleh dari berbagai pihak/instansi yang terkait dengan 

permasalahan yang dihadapi. Data-data yang diperlukan adalah : 

a. Data dari P2JJ (Perencanaan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan) 

i. Data kondisi tanah ( CBR ), digunakan untuk mencari nilai 

DDT  

ii. Data laporan akhir kondisi aspal 

iii. Data peningkatan ruas jalan Demak-Kudus 

b. Data dari DLLAJR 

i. Data lalu lintas barang melalui jembatan timbang 

ii. Laporan hasil penimbangan  dan pelanggaran kelebihan 

muatan dijembatan timbang 
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iii. Data tentang peraturan muatan JBB ( Jumlah berat yang 

diperbolehkan ) dan JBI ( Jumalh berat diijinkan ) 

iv. Data penetapan kelas jalan 

v. Data tentang literatur jembatan timbang 

c. Data dari DPU Bina Marga 

i. Data geometrik jalan Demak-Kudus 

ii. Data LHR 

iii. Data kondisi perkerasan jalan Demak-Kudus 

iv. Data jaringan jalan Kab. Demak 

2. Data Primer 

Data ini diperoleh dengan mengadakan pengamatan dan pendataan langsung 

ke lapangan. Data ini digunakan sebagai pendukung dari data sekunder yang 

ada.. Hal-hal yang dilakukan untuk mendapat data primer adalah : 

a. Pencatatan penimbangan angkutan barang yang melewati ruas jalan  

Demak-Kudus. 

Dari pencatatan ini diperoleh data utama untuk mengetahui berapa 

muatan yang diangkut oleh angkutan barang dan berapa kelebihan 

muatan yang terjadi. Data ini akan dianalisa untuk melihat pengaruh 

kelebihan  muatan terhadap kondisi kerusakan pada jalan yang diamati 

b. Survei terhadap kondisi jalan  

Kondisi jalan yang dilihat adalah kondisi perkerasan jalan saat ini. Hal 

ini dilakukan dengan melihat dan menilai secara langsung bagaimana  

kondisi perkerasan yang ada. 

c. Survei LHR 

Survei LHR dilakukan terhadap angkutan barang yang masuk 

jembatan timbang. Data hasil survei LHR merupakan data primer yang 

akan digunakan untuk mencari besarnya persentase kendaraan yang 

masuk jembatan timbang terhadap LHR ruas jalan yang diamati. 
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3.3.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data 

 Menganalisa data yang didapat dari hasil survey lapangan, dengan dasar 

literature yang sudah dipelajari, yaitu : 

1. Analisis terhadap Indeks Permukaan (IP) jalan 

Analisis ini dilakukan dengan mengkaji data pelanggaran kelebihan muatan 

yang ada di jembatan timbang. Dari analisis tersebut akan diperoleh penurunan nilai 

Indeks Permukaan jalan selama masa umur layanan jalan. Adapun langkah 

perhitungan yang dilakukan adalah :  

1. Menghitung Lintas Ekivalen Permulaan dan Lintas Ekivalen Akhir per tahun dari 

awal umur rencana : 

   LEP = LHR x C x E 

2. Menghitung Lintas Ekivalen Tengah dan Lintas Ekivalen Rencana : 

   LET = LEP + LEA / 2 

   LER = LET x (UR/10) 

3. Menghitung Log N = Log (LER x 360 x 10) 

4. Mencari nilai Gt dengan rumus : 

   Log Nt 18 = 9,36 log (ITP +!) – 0,20 + 

19,5)1(
109440,0
+

+
ITP

Gt   

+ log (1/FR) + 0,372 (DDT – 3,0) 

5. Menentukan nilai Indeks Permukaan Awal (IPo) dari jenis lapis perkerasan jalan 

yang digunakan. Untuk jalan dengan lapis permukaan Laston Ac IPo diambil 

sebesar 3,5  

6. Mencari nilai Indeks Permukaan Akhir (IPt) dengan rumus : 

    Gt = log (IPo – IPt) / (IPo – 1,5) 

7. Membuat grafik penurunan IPt untuk Beban Standart dan untuk Beban Berlebih  
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2. Analisis kepekaan perkerasan jalan akibat variasi beban 

Analisis kepekaan merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh dan reaksi dari lapis perkerasan akibat  variasi beban 

berdasarkan kebijakan Peraturan Daerah tentang toleransi kelebihan muatan yaitu 

kelebihan  muatan 30 %, 50 %, 70 % dan > 70 % dari Jumlah Berat yang diIjinkan 

(JBI). Reaksi atau respon perkerasan yang ditimbulkan adalah berupa peningkatan 

nilai ITP dari nilai ITP beban standart dan penurunan umur rencana. Adapun langkah-

langkah perhitungan yang dilakukan adalah: 

1. Mencari angka ekivalen  masing-masing jenis truk untuk berbagai variasi beban 

dengan cara : 

- Cari besar muatan standart ( ijin yaitu muatan 100%) 

 Beban muatan standart = JBI rata-rata – Berat kendaraan rata-rata 

 JBI dan berat kendaraan rata-rata dari data hasil penimbangan di lapangan 

- Berat muatan dikalikan dengan masing-masing variasi beban 

- Hasil perkalian ditambah berat kendaraan rata-rata 

- Hitungan angka ekivalen 

2. Menghitung LET, LER dan ITP untuk tiap beban dengan rumus yang telah ada 

3. Menghitung % dari tiap ITP dimana ITP standart adalah 100% 

4. Cari pengaruh beban lebih terhadap umur rencana 

 URi = (LER  beban standart / LETi .) x 10 

5. Buat grafik hubungan variasi beban dengan ITP dan Umur R 

 


