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3.1 Persiapan 

Tahap persiapan merupakan tahapan dimana hal-hal penting dipersiapkan sebelum 

memulai pengumpulan data dan pengolahannya. Dalam tahapan ini disusun berbagai macam hal 

yang harus segera dilakukan supaya waktu dan pekerjaan lebih efektif. 

Dalam tahap persiapan terkandung kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

• Melakukan studi pustaka mengenai materi perencanaan guna membuat pola diagram alir dan 

garis besar proses perencanaan. 

• Mencatat data-data yang akan dibutuhkan dalam perencanaan 

• Pengadaan persyaratan administrasi untuk pencarian data 

• Mengidentifikasi institusi yang berhubungan dan memiliki data sekunder yang dibutuhkan 

dalam penulisan tugas akhir. 

• Survey lapangan untuk mendapatkan gambaran umum tentang kondisi lapangan. 

• Membuat proposal penyusunan tugas akhir. 

 

3.2 Pendahuluan 

Semarang sebagai ibu kota Propinsi Jawa Tengah mempunyai lokasi yag secara geografis 

sangat strategis karena letaknya yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Timur, sementara itu 

ke arah Selatan berhubungan langsung dengan Propinsi Yogyakarta dan Solo. Kondisi semacam 

ini menjadikan Semarang sebagai kota industri dan perdagangan, kota transit, pariwisata dan 

pemukiman yang membutuhkan sarana transportasi darat khususnya transportasi jalan raya yang 

bisa mendukung proses kelancaran suatu sistem transportasi darat. 

Semakin pesat laju pengembangan suatu wilayah akan memperbesar volume 

pergerakan/perpindahan manusia atau barang tersebut. Dengan semakin berkembangnya industri 

dan jasa baik yang ada di Semarang maupun di kawasan Selatan yaitu Solo dan Yogyakarta 

menyebabkan tingginya arus lalu lintas yang menghubungkan Semarang dengan Solo dan 

Yogyakarta. Perkembangan industri yang cukup pesat disepanjang jalan Semarang Bawen 

memberikan pula dampak lainnya yaitu pertumbuhan penduduk yang pesat di kawasan tersebut 

seperti munculnya kawasan pemukiman baru. Pesatnya perkembangan kawasan ini menyebabkan 

meningkatnya volume lalu lintas jalan yang tersedia, sementara kapasitas jalan tetap. 

 

3.3 Identifikasi Masalah 

Merupakan peninjauan pada pokok permasalahan untuk menentukan sejauh mana 

pembahasan masalah tersebut dilakukan. Perencanaan jalan tol Semarang-Bawen dilakukan 

dengan pertimbangan bahwa kapasitas jalan raya Semarang-Bawen pada saat ini semakin tidak 
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mampu melayani kebutuhan volume lalu lintas yang melewatinya. Untuk lebih jelasnya, hal-hal 

yang perlu diteliti dalam tahapan identifikasi masalah meliputi : 

1. Besarnya volume lalu lintas pada ruas jalan yang tidak sesuai dengan kondisi tata guna 

lahan di kiri kanan jalan. 

2. Bercampurnya beberapa jenis kendaraan berat dengan kendaraan ringan pada ruas jalan atau 

jaringan jalan. 

3. Terjadinya tundaan (delay) yang sangat significant terasa pada angkutan umum, kendaraan 

pribadi, kendaraan barang ataupun pedestrian pada lokasi-lokasi tertentu. 

4. Timbulnya kecelakaan pada lokasi-lokasi tertentu. 

 

3.4 Alternatif Pendekatan Masalah  

Dari permasalahan yang timbul, diambil beberapa alternatif sebagai pendekatan 

pemecahannya : 

• Pembuatan jalan baru dalam hal ini adalah jalan tol 

• Pelebaran jalan yang ada 

• Penambahan angkutan umum 

Dalam hal ini, alternatif pemecahan yang dipilih adalah perencanaan jalan tol. Pemilihan 

alternatif tersebut merupakan hasil dari evaluasi dan analisa pengolahan data yang telah dilakukan 

sebelumnya. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam penyusunan tugas akhir 

ini. Suatu proses perencanaan tidak akan bisa dilaksanakan apabila data yang diperlukan, baik 

yang pokok maupun penunjang, tidak lengkap. Hal itu akan menyebabkan kita untuk membuat 

asumsi-asumsi yang kurang tepat sehingga hasil desain yang didapat tidak menyelesaikan masalah 

yang ada, atau malah tidak ekonomis. 

Berdasarkan metode pencariannya, data dibagi menjadi dua, yaitu :  

1. Data primer, yaitu data yang didapat dari hasil pengamatan langsung.  

2. Data sekunder, yaitu data yang didapat dari instansi terkait.  

Dalam pengumpulan data sekunder, fungsi dari instansi terkait sangat penting mengingat 

bahwa data-data dan pustaka yang diperlukan tidak akan mungkin kita dapatkan secara langsung. 

Biasanya dikarenakan diperlukan riset yang mendalam dalam jangka waktu yang lama. 

Hal hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data adalah : 

• Tipe-tipe dari data yang diperlukan. 

• Tempat-tempat untuk memperoleh data. 
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• Kelengkapan administrasi untuk peminjaman data. 

 

3.5.1 Data Primer 

Data primer dalam perencanaan jalan tol Semarang-Bawen dilakukan dengan pengamatan 

langsung di lapangan untuk mendapatkan jenis kendaraan yang umumnya menyebabkan 

kemacetan dan volume jam puncak pada jalan arteri lama. 

Pengamatan langsung yang dilakukan adalah : 

• Jenis dan volume kendaraan yang lewat 

• Kondisi dan ukuran geometri jalan 

 

3.5.2 Data Sekunder 

Data sekunder ini merupakan data pokok yang dibutuhkan, baik dalam melakukan analisis 

jalan arteri lama, maupun perencanaan jalan arteri baru. Data ini meliputi : 

1 Data lalu lintas harian rata-rata (LHR) Kabupaten Semarang. 

Sumber : 

• Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah 

Tujuan  :  

• Mengetahui jumlah lalu lintas harian rata-rata beserta kompisisinya. 

2 Peta jaringan jalan Kabupaten Semarang 

Sumber : DPU Kabupaten Semarang 

Tujuan :  

• Mengetahui jaringan jalan yang telah ada dan rencana pengembangan. 

• Mengetahui fungsi dan kelas jalan yang ada. 

 

3 Peta topografi Kotamadya Semarang 

Sumber : Bappeda Kotamadya Semarang 

Tujuan : Menentukan trase jalan tol baru. 

 

4 Peta tata guna lahan Kotamadya Semarang 

Sumber : Bappeda Kotamadya Semarang 

Tujuan :  

• Mengetahui tata guna lahan Kotamadya Semarang. 

• Menentukan trase jalan tol 
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5 Data tanah / CBR daerah Semarang-Bawen 

Sumber : Laboratorium Mekanika Tanah Jurusan Teknik Sipil UNDIP  

Tujuan : 

• Mengetahui daya dukung tanah / nilai CBR. 

• Mendesain struktur perkerasan lentur untuk jalan tol baru.  

 

6 Data hidrologi, yaitu data curah hujan daerah Kabupaten Semarang. 

Sumber : DPU Pengairan bagian hidrologi Kabupaten Semarang 

Tujuan  :  

• Mengetahui debit aliran air hujan. 

• Mendesain saluran drainase jalan. 

 

7. Data Statistik 

Sumber : BPS Jawa Tengah  

Tujuan : Mendapatkan data PDRB Jawa Tengah 

 

8. Data material bahan jalan. 

Sumber : Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah 

Tujuan  : Membuat rancangan anggaran biaya. 

 

3.6 Analisa Jalan Arteri Lama Semarang-Bawen 

Evaluasi dilakukan dengan menganalisa data yang telah diperoleh untuk mengetahui 

kapasitas jalan arteri lama dan kinerjanya. Tahapan analisa jalan arteri lama adalah sebagai 

berikut: 

a. Analisa tingkat pertumbuhan lalu lintas. 

b. Analisa lalu lintas harian rata-rata. 

c. Analisa kapasitas jalan dan derajat kejenuhannya. 

d. Analisa lalu lintas teralihkan ke jalan tol 

 

 

3.7 Perencanaan jalan tol 

Adapun pokok pembahasannya adalah : 

a. Penentuan klasifikasi perencanaan jalan 

b. Analisa lalu lintas teralihkan ke jalan tol 

c. Studi perencanaan geometri. 
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d. Perencanaan struktur perkerasan lentur. 

e. Perencanaan saluran drainase jalan. 

 

3.8 Analisa Finansial Jalan Tol 

Membandingkan antara keuntungan yang diperoleh dari penghematan Biaya Operasi 

Kendaraan dengan biaya investasi, biaya pemeliharaan, dan biaya operasi yang dikeluarkan untuk  

membangun jalan tol selama umur pelayanan jalan tol tersebut. Tolak ukur ini digunakan sebagai 

dasar apakah proyek ini layak secara ekonomis atau tidak untuk dibangun. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


