
BAB III 

METODOLOGI 
 

3.1 GARIS BESAR LANGKAH KERJA 

 Tahap kegiatan ini adalah sebelum kita memulai pengumpulan data dan 

pengolahannya. Dalam tahap awal ini disusun hal-hal penting yang harus segera dilakukan 

dengan tujuan untuk mengefektifkan waktu dan pekerjaan. 

Tahap persiapan ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

a) Mempelajari literatur-literatur (studi pustaka) yang berhubungan dengan  rekayasa 

transportasi. 

b) Menentukan kebutuhan data. 

c) Pengadaan persyaratan administrasi untuk pencarian data. 

d) Menata instalasi yang dapat dijadikan narasumber. 

e) Survey ke lokasi untuk mendapatkan gambaran umum kondisi lapangan maupun 

data primer yang diperlukan. 

Persiapan-persiapan di atas dilakukan dengan cermat dan untuk menghindari 

pekerjaan yang berulang –ulang maka dibuatlah Bagan Alir Urutan Pekerjaan seperti yang 

terlihat di bawah ini, sehingga tahap pengumpulan data menjadi lebih optimal dan efisien. 
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Gambar 3.1 Bagan Alir Perencanaan Jalan Tol Semarang – Kendal 
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ANALISA KELAYAKAN FINANSIAL : 
• Net Present Value (NPV) 
• Benefit-Cost Ratio & Internal Rate of Return (IRR) 
• Penghematan Biaya Operasi Kendaraan ( BOK ) 
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3.2  PERMASALAHAN 

 Permasalahan adalah merupakan rangkaian kegiatan sebelum identifikasi masalah. 

Dalam tahap awal ini dilihat dahulu masalah yang ada, sehingga mudah dan terarah dalam 

penyelesiaian nantinya. Dan juga bertujuan untuk mempermudah membuat tahapan proses 

penyelesaiannya. 

 

3.3  IDENTIFIKASI MASALAH 

 Identifikasi masalah adalah penandaan pada pokok masalah untuk menentukan 

sejauh mana pembahasan masalah tersebut dilakukan untuk perencanaan jalan Tol 

Semarang – Kendal. Hal ini dilakukan karena pada daerah tersebut timbul masalah yang 

cukup besar yaitu masalah kemacetan lalu-lintas. Untuk tahapan permasalahan dan 

identifikasi permasalahan juga digunakan studi pustaka untuk memudahkan proses 

pengerjaan dan juga sebagai acuan atau pedoman. 

 

3.4  PENGUMPULAN DATA 

 Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam dalam menganalisa kondisi jalan 

Semarang – Kendal. Data-data ini diperlukan mulai dari analisa mennetukan ruas jalan 

sampai dengan perencanaan jalan tol tersebut. Untuk pekerjaan pembangunan jalan, 

berdasar fungsinya, data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi 2 : 

a. Data teknis 

Data teknis adalah data-data yang berhubungan langsung dengan perancangan 

peralihan jalan dan peningkatan fasilitas jalan seperti : LHR, peta jaringan jalan, 

peta topografi, kondisi tanah, data muka air banjir dan lain-lain. 

b. Data non teknis 

Data non teknis adalah data yang bersifat sebagai penunjang untuk 

memepertimbangkan perkembangan lalu-lintas didaerah seperti : arah 

perkembangan daerah, kondisi sosial ekonomi, tingkat kepemilikan kendaraan, dan 

lain-lain. Berdasarkan sifat data, maka dapat dibedakan menjadi 2 cara : 

1. Data Primer 

Adalah data-data yang diperoleh secara langsung dengan mengadakan 

survey dilapangan. Metode pengumpulan data tersebut dapat dilakukan 



dengan cara observasi, yaitu melakukan survey langsung ke lokasi. Data 

primer yang dimaksudkan dalam penyusunan laporan ini akan dilaksanakan 

jika dipandang perlu yaitu dapat berupa :  

1. Kemacetan yang terjadi di ruas Semarang – Kendal 

2. Data arah tujuan 

3. Kondisi jalan Semarang – Kendal saat ini 

4. Data lalu-lintas 

• Metode Literatur 

Yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan cara 

mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah data tertulis, dan metode 

kerja yang dapat digunakan. 

• Metode Observasi 

Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan data dengan 

cara melakukan survey langsung dilokasi. Hal ini sangat diperlukan 

untuk mengetahui kondisi sebenarnya lokasi dan kondisi lingkungan 

sekitarnya, sehingga tidak terjadi asumsi-asumsi yang tidak sesuai 

dengan kondisi dilapangan. Data yang didapat dengan metode observasi 

ini antara lain metode wawancara, yaitu suatu metode yang 

dipergunakan untuk mendapatkan data dengan cara menanyakan secara 

langsung kepada beberapa instansi atau narasumber yang dianggap 

mengetahui permasalahan yang terjadi dilokasi sebagai input dan 

referensi. 

Data yang didapat dari metode wawancara ini antara lain : wawancara 

dengan masyarakat sekitar tentang kondisi maupun kemacetan ruas 

Semarang – Kendal. 

 

2. Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh dari beberapa instansi terkait. Data ini berguna 

sebagai dasar dalam perencanaan jalan Tol Semarang – Kendal. 

 

 



 Data lalu-lintas harian rata-rata 

- Jenis data : LHR 5 tahun terakhir dengan komposisi  kendaraan. 

- Sumber : DPU Binamarga Provinsi Jawa Tengah. 

- Fungsi : # Mengetahui angka pertumbuhan lalu-lintas. 

  # Mengetahui lalu-lintas harian rata-rata (LHR)                 

         dan komposisi kendaraan. 

     # Menentukan kapasitas jalan. 

 Data tanah 

- Jenis data : CBR lapangan 

- Sumber : DPU Binamarga Provinsi Jawa Tengah 

- Fungsi : Mengetahui daya dukung tanah (CBR) dan (DBT)   

    pada ruas jalan Semarang – Kendal, untuk  

    menentukan tebal perkerasan. 

 Data topografi 

- Jenis data : Peta topografi ruas jalan Semarang – Kendal. 

- Sumber : BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah 

- Fungsi : Menentukan rencana trase Jalan Tol. 

 Data hidrologi 

- Jenis data : Data curah hujan harian 

- Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah 

- Fungsi : # Mengetahui karakteristik aliran sungai, tinggi  

       air banjir, sehingga dapat ditentukan elevasi  

       kekerasan jalan. 

    # menentukan perencanaan drainase. 

 Data material 

- Jenis data : Urugan pilihan, agregat kasar, agregat halus, AC 

- Sumber : DPU Binamarga Provinsi Jawa Tengah 

- Fungsi : Untuk menentukan lokasi bahan dan rencana  

    anggaran biaya. 

 

 



3.5  PENGOLAHAN DATA 

 Pada tahap ini dilakukan proses pengolahan data. Data-data yang diperoleh baik 

data sekunder, maupun primer, yang berasal dari survey langsung ke lapangan maupun 

yang didapat dari instansi terkait nantinya kita olah. Hasil dari pengolahan dan 

pengakumulasian data ini nantinya dilanjutkan dengan sintesa. 

 

3.5.1 Analisa Data 

a.  Data volume lalu-lintas 

Data ini diperoleh dari dinas Binamarga Provinsi Jawa Tengah yang berupa volume 

lalu-lintas berikut penggolongannya dalam 1 tahun. Data volume lalu-lintas ini, mulai dari 

tahun 2001 sampai dengan 2004. Sehingga berdasarkan data ini, dapat digunakan untuk 

meramalkan volume lalu-lintas tahun-tahun mendatang, yang diperlukan dalam rencana 

struktur perkerasan Jalan Tol. Dari data ini juga dapat digunakan untuk mengetahui volume 

lalu-lintas harian rata-rata (LHR), yang kemudian dari LHR tersebut dapat digunakan untuk 

mengetahui perilaku lalu-lintas baik itu berupa kapasitas jalan derajat iringan, derajat 

kejenuhan dan lain sebagainya sehubungan dengan tingkat pelayanan jalan Semarang – 

Kendal. 

b.  Data hidrologi 

 Data hidrologi dipakai untuk dua perancangan : 

1. Untuk perancangan besarnya debit limpasan yang terjadi pada catchment area suatu 

ruas jalan, dimana besarnya debit ini digunakan untuk menghitung dimensi drainase 

jalan. Data yang diperlukan adalah data curah hujan yang terdekat dengan lokasi 

proyek. 

2. Untuk perancangan jalan, yaitu untuk menentukan tinggi muka air banjir yang akan 

digunakan sebagai patokan penentuan elevasi minimum permukaan jalan. 

c.  Data tanah (Data Sondir, Boring dan CBR) 

Data ini berguna untuk mengetahui kondisi tanah yang ada terutama menyangkut 

daya dukung tanah yang berkaitan erat dengan perencanaan Jalan Tol Semarang – Kendal. 

 

 

 



3.5.2 Alternatif Trase Jalan Tol 

Langkah selanjutnya adalah menentukan dan mengembangkan aternatif trase jalan 

tol. Dalam tahap ini diharapkan dapat diidentifikasikan alternatif- alternatif trase yang 

potensial termasuk di dalamnya Daerah Milik Jalan ( DAMIJA ) seluruh struktur jaringan 

jalan tol dengan memperhatikan tata guna lahan daerah yang dipilih. 

 

3.5.3 Perencanaan Jalan Tol Semarang – Kendal 

Setelah dilakukan analisa dan evaluasi data-data yang ada dan proyeksi kebutuhan 

lalu-lintas untuk masa yang akan datang, langkah selanjutnya adalah perencanaan jalan tol 

sebagai langkah untuk mengatasi terjadinya kemacetan karena sudah tidak tertampung 

jalan yang sudah ada. Perencanaan jalan tol ini meliputi perencanaan geometri jalan, 

perkerasan, drainase, dan bangunan pelengkap jalan tol. Jalan tol ini juga didesain agar 

mempunyai umur rencana tertentu disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya umur rencana 

10, 15 atau  20 tahun. 

 

3.5.4  Gambar Rencana 

Setelah selesai perencanaan jalan tol ditentukan jenis konstruksi apa yang sesuai 

dengan kondisi daerah tersebut, maka langkah selanjutnya membuat gambar-gambar 

mengenai hasil dari perencanaan konstruksi tersebut. Hal ini sebagai gambaran awal, 

maupun sebagai patokan dalam pelaksanaan pembangunan nantinya. 

 

3.5.5  RAB, RKS dan Time Schedule 

Bangunan yang telah ditentukan berdasarkan analisa dan telah digambar maka 

untuk selanjutnya dihitung nilai dari bangunan terebut baik volume, bobot masing-masing 

item pekerjaan, maupun rencana anggaran yang nantinya akan dikeluarkan. Hal ini 

berhubungan dengan penyediaan dana yang diperlukan dalam proses pelaksanaan proyek 

sehingga diharapkan pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan lancer hingga 

terselesainya proyek. Rencana anggaran ini tertuang dalam Rencana Anggaran dan Biaya 

(RAB). Sedangkan tahapan/proses yang dilakukan agar proyek dapat dilaksanakan harus 

berdasarkan aturan atau spesifikasi, agar bangunan dapat dilaksanakan tepat mutu dan 

sesuai spesifikasi, maka dibuatlah Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang 



didalamnya terdapat syarat-syarat antara lain : syarat umum, syarat administrasi, dan syarat 

teknis. Selain yang tersebut diatas, agar pelaksanaan pembangunan tepat waktu dibuatlah 

Time Schedule / Jadwal Pelaksanaan yang berguna sebagai Patokan waktu pelaksanaan 

pekerjaan . Maka dalam hal ini agar bangunan dapat diselesaikan dengan baik maka 

haruslah tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya. 

 
3.5.6 Analisa Kelayakan Finansial 

  Analisa finansial suatu proyek jalan tol diperlukan oleh karena proyek jalan tol 

pada umumnya merupakan proyek yang berhubungan langsung dengan kepentingan umum 

( publik ) dimana arus pengembalian atas modal yang ditanam disini condong ke arus 

pengembalian finansial. 

 Dasar evaluasi kelayakan finansial perencanaan jalan tol Semarang – Kendal ini 

adalah : 

a) Net Present Value (NPV) 

b) Rasio Manfaat dan Biaya atau Benefit-Cost Ratio (BCR) 

c) Internal Rate of Return          

Dasar analisis lainnya yang mesti dipegang ialah dalam kaitan dengan sumber daya 

manusia. Komponen-komponen manfaat dan biaya dalam analisis ekonomi selalu diukur 

atas dasar tingkah laku individu. Misalnya, di dalam mengukur nilai waktu yang dipakai 

selama perjalanan dari sekelompok orang , kita harus memulai dengan pertanyaan sebesar 

berapa sekelompok orang tersebut mau membayar agar waktunya tidak terbuang di dalam 

perjalanannya. 

 

3.5.7 Kesimpulan Hasil Perencanaan Jalan Tol 

Merupakan hasil dari analisa kelayakan ekonomi. Kesimpulan ini berisi tentang 

layak tidaknya perencanaan jalan tol Semarang- Kendal ini, bila sudah dilakukan evaluasi 

kelayakan ekonomi dan ternyata pembangunan jalan tol tersebut layak dan dibutuhkan, 

maka diperlukan tindak lanjut dari Pemda untuk merealisasikannya.  

   

 

 
 



 
 
 


