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BAB III  

METODOLOGI 

 
III.1 PERSIAPAN 

Tahapan persiapan merupakan rangkaian kegiatan sebelum memulai 

pengumpulan dan pengolahan data, yang harus segera dilakukan dengan tujuan 

untuk mengefektifkan waktu dan pekerjaan. 

Tahap persiapan meliputi kegiatan-kegiatan berikut : 

1) Studi pustaka terhadap materi desain untuk menentukan garis besarnya. 

2) Menentukan kebutuhan data. 

3) Mendata instansi-instansi terkait yang dapat dijadikan narasumber. 

4) Pengadaan persyaratan administrasi untuk permohonan data. 

5) Survei lokasi untuk mendapatkan gambaran umum kondisi sebenarnya. 

6) Pembuatan proposal penyusunan tugas akhir. 

7) Perencanaan jadwal pembuatan desain. 

Persiapan diatas harus dilakukan secara cermat untuk menghindari 

pekerjaan yang berulang-ulang sehingga tahap pengumpulan data optimal. 

 

III.2 METODE PENGUMPULAN DATA 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

1) Metode Literatur 

Yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah data tertulis 

dan metode kerja yang digunakan sebagai input proses perencanaan. 

2) Metode Observasi 

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi untuk 

mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan. 

3) Metode wawancara 

Yaitu cara memperoleh data dengan menanyakan langsung pada 

narasumber atau instansi yang terkait. 
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Berdasarkan fungsinya, data-data yang digunakan sebagai dasar 

perencanaan terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu: 

a) Data Teknis 

Data teknis merupakan data yang berhubungan langsung dengan 

perencanaan jembatan dan fasilitasnya seperti LHR, jaringan jalan yang 

berhubungan, kondisi, dan data tanah. 

b) Data Non Teknis 

Data non teknis adalah data yang sifatnya menunjang perencanaan 

jembatan dan fasilitasnya, sepeti arah perkembangan suatu daerah, tingkat 

sosial ekonomi, dan lain-lain. 

 

III.3 ANALISA DATA 

Pada tahap ini dilakukan proses pengolahan data baik data primer, maupun 

data sekunder. Analisis meliputi pengakumulasian data yang kemudian 

dilanjutkan dengan pengolahan data dalam perhitungan teknik secara lengkap 

untuk menghasilkan output yang akan digunakan sebagai input pada proses 

selanjutnya. 

Proses analisa data ini akan digunakan sebagai input pada proses 

selanjutnya, yaitu proses perancangan struktur. Kegiatan yang dilakukan pada 

tahap analisa data meliputi: 

1) Identifikasi Masalah 

 Identifikasi masalah adalah peninjauan pada pokok permasalahan untuk 

menentukan sejauh mana pembahasan masalah tersebut dilakukan. 

2) Perancangan Jembatan 

 Mempertimbangkan perancangan jembatan seperti lokasi proyek dan 

berbagai macam alternatif jenis bangunan jembatan (bangunan atas, 

bangunan bawah, serta pondasinya). 

Data yang digunakan adalah data lalu–lintas dan data tanah. Data sekunder 

yang digunakan adalah data lalu-lintas dan data tanah. 
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III.4 PERENCANAAN DETAIL STRUKTUR JEMBATAN 

Perhitungan pembebanan , perhitungan sandaran , perhitungan plat lantai 

kendaraan , perhitungan plat lantai trotoar , perhitungan balok pratekan , 

perencanaan end block , perhitungan balok diafragma , perencenaan plat injak ,  

perencanaan abutment , perencanaan tiang pancang , dan perncenaan wingwall. 

 

III.5 GAMBAR DESAIN 

Penggambaran denah situasi, gambar tampak, gambar potongan, serta 

gambar rancangan detail bangunan akan menggunakan program komputer yang 

di-print out dalam kertas A3. 

 

III.6 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) 

Pada tahap ini akan dihitung besarnya anggaran proyek yang telah 

direncanakan, maka perlu dilakukan perhitungan yang meliputi: 

• Perhitungan volume pekerjaan 

• Analisa harga satuan upah 

• Analisa harga satuan bahan material 

• Analisa harga satuan pekerjaan 

• Analisa harga sewa alat bantu kerja 

• Daftar harga satuan pekerjaan 

• Daftar RAB. 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Perencanaan Jembatan 


