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BAB 3 
Bab 3 METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Studi Kasus 

Obyek studi kasus untuk penulisan Tugas Akhir ini adalah Perencanaan 

Jalan Tol Kertosono – Mojokerto, Surabaya yang berada pada provinsi Jawa 

Timur pada beberapa stationing yaitu STA 02+970 – 03+070, STA 28+000 – 

29+000, STA 30+800 – 31+000, STA 32+000 – 32+900, tempat dimana 

merupakan tanah lunak kritis. 

 

3.2 Tahapan Persiapan 

Tahap persiapan merupakan rangkaian kegiatan sebelum memulai 

pengumpulan data dan pengolahan data. Dalam tahap awal ini disusun hal-hal 

penting yang harus dilakukan dengan tujuan mengefektifkan waktu dan pekerjaan. 

Adapun dalam tahapan persiapan meliputi : 

1) Studi Pustaka terhadap materi tugas akhir untuk menentukan garis besar 

permasalahan 

2) Menentukan kebutuhan data yang akan digunakan 

3) Menggali informasi melalui instansi terkait yang dapat dijadikan sebagai 

narasumber. 

4) Survey ke lokasi untuk mendapatkan gambaran umum kondisi lapangan. 

Persiapan di atas harus dilakukan dengan cermat untuk menghindari 

adanya bagian – bagian yang terlupakan ataupun pekerjaan berulang. Sehingga 

pekerjaan pada tahap pengumpulan data yang tidak maksimal. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data – data yang mendukung penyusunan Tugas Akhir ini secara 

keseluruhan didapat dari proyek pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono 

sebagai data sekunder. 
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Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data yang 

sudah ada hasil penelitian atau survey konsultan. Adapun data yang dikumpulkan 

meliputi sebagai berikut: 

1. Data Lapangan 

• Boring Log, yaitu data berupa jenis dan warna lapisan tanah, tebal 

lapisan serta letak muka air. 

• CBR lapangan 

2. Data dari uji laboratorium 

• Data soil properties berupa specific gravity, kohesi (c), sudut geser 

(Ø), berat isi (γ) tanah, water content (w), void ratio (e). 

• Data Liquid dan Plastis Limit. 

• Data Proctor Test 

• Konsolidasi 

3. Peta Lokasi dan gambar trase jalan 

4. Lalu lintas harian rata – rata, yaitu mengenai jenis dan volume kendaraan 

yang melewati jalan tersebut 

5. Data Topografi, untuk mengetahui kondisi lokasi 

6. Peraturan – peraturan tentang perancangan perkerasan jalan. 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

a. Metode Literature 

Yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara 

mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah data tertulis dan metoda kerja 

yang digunakan. Data tertulis bisa juga dari instansi. 

Data – data yang diperoleh dari metode literature ini pada umumnya didapat 

dari instansi terkait, antara lain : 

 Peta lokasi, yaitu peta umum tentang wilayah trase jalan berupa peta 

geologi kondisi tanah 

 Gambar trase jalan, serta potongan memanjang melintang 

 Data lalu lintas harian rata – rata 

 Peraturan – peraturan, grafik, serta tabel yang berhubungan dengan studi 

kasus. 
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3.4 Analisis Pengolahan Data 

Pada tahapan ini dilakukan proses pengolahan data – data yang diperoleh 

baik data primer atau data sekunder. Analisis data ini meliputi : 

1. Analisis Data Tanah 

Data tanah berupa nilai – nilai properties tanah guna menentukan Daya 

dukung tanah dasar, besar penurunan, tinggi timbunan kritis serta 

menentukan metode perbaikan tanah dasarnya. Data – data tanah diperoleh 

dari instansi terkait yaitu PT. Marga Hanurata Intrinsic. 

2. Analisis Kondisi Lapangan Lainnya 

Untuk menentukan kedalaman tanah lunak sehingga dapat dikategorikan 

sebagai tanah lunak kritis yang merupakan studi kasus pada Tugas Akhir ini. 

 

3.5 Cara Analisis 

Mendisain perkerasan jalan yang data – datanya diperoleh dari instansi 

terkait baik berupa geometri maupun desain perkerasan jalannya. Data tersebut 

akan digunakan dalam menganalisis daya dukung tanah. Analisa pada struktur 

perkerasan jalan meliputi : 

a. Analisa geometri jalan 

Desain geometri jalan tol ini mengacu pada KepMen 353/KPTS/2001. Desain 

geometri yang digunakan pada proyek Jalan Tol Kertosono – Mojokerto 

ditunjukkan oleh Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Kriteria Desain Geometrik Jalan Tol Kertosono - Mojokerto 

No. Uraian Satuan Standar Desain 
(2@ 2 Lajur) 

1. Kecepatan Rencana Km/jam 120 
2. Potongan Melintang   
 • Lebar lajur lalu lintas m 3,60 
 • Lebar bahu luar m 3,00 
 • Lebar bahu dalam m 1,50 
 • Lebar median (termasuk bahu dalam, pemisah-

separator, pelebaran kedalam) 
m 12,70 

 • Kemiringan melintang normal jalan  % 2 
 • Superelevasi maksimum % 8 
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No. Uraian Satuan Standar Desain 
(2@ 2 Lajur) 

 • Kemiringan melintang normal bahu luar % 4 
 • Tinggi ruang bebas vertikal minimum m 5,10 
 • Tinggi ruang bebas diatas jalan rel kereta api m 6,10 
 Tinggi ruang bebas vertikal terhadap Saluran 

Udara Tegangan Tinggi / Ekstra Tinggi 
  

  SUTT 66 Kilovolt m 8,00 
  SUTT 150 Kilovolt m 9,00 
  SUTET 500 Kilovolt m 15,00 

3. Jarak pandang henti minimum m 220 
4. Parameter Alinemen Horizontal    
 • Jari-jari tikungan minimum m 630 
 • Jari-jari tikungan minumum tanpa peralihan m 2.100 
 • Jari-jari tikungan minumum kemiringan normal m 7.500 
 • Panjang tikungan minimum m 1.400/Ө atau 200 
 • Panjang lengkung peralihan minimum m 100 
 • Landai relatif maksimum m 1/250 

5. Parameter Alinemen Vertikal   
 • Landai maksimum % 2 
 • Lengkung vertikal   
  Jari-jari cembung minimum m 17.000 
  Jari-jari cekung minimum m 11.000 
  Panjang minimum m 100 

b. Analisa perkerasan jalan 

Pada proyek Jalan Tol ini digunakan desain perkerasan kaku, mengingat 

perkerasan kaku mempunyai umur rencana hingga 20 tahun dengan biaya 

pemeliharaan yang relatif ringan. Pada Tabel 3.2 disajikan desain perkerasan 

kaku (rigid pavement) mengenai subgrade, lapis pondasi bawah, hingga 

karakteristik beton yang akan digunakan sebagai rigid pavement pada proyek 

Jalan Tol Kertosono – Mojokerto ini. 
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I. Perkerasan Beton Bersambung Tanpa Tulangan 

1. Karakteristik beton pada umur 28 hari 

Kuat lentur tarik (MR) minimal = 40 kg/cm2 

Kuat tekan minimal pada umur 28 hari = 350 kg/cm2 

( sama dengan beton Class K350 ) 

2. Ukuran pelat beton : 

Tebal = 30 cm 

Lebar Pelat = 3.5 m 

Panjang pelat = 5 m 

3. Sambungan susut dipasang setiap 5 m 

Ruji (Dowel) digunakan baja polos U39 dengan ukuran : 

Diameter = 25 mm 

Panjang = 700 mm 

Jarak = 300 mm 

4. Tie bars digunakan baja U39 deformed diameter 16mm 

Diameter = 16 mm 

Panjang = 800 mm 

Jarak = 600 mm 

II. Lapis Pondasi Bawah : 

- Menggunakan CTSB (Cement Treated Sub-Base) 

Tebal = 10 cm 

Kuat tekan pada umur 28 hari = 100 kg/cm2 

( setara dengan K-100) 

III. Subgrade harus diperbaiki dengan : 

- Selected Embankment (sirtu) 

CBR minimal =  8 % 

Tebal minimal =  50 cm 

Tabel 3.2 Design Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) 
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c. Analisa perkiraan volume lalu lintas jalan 

Dari pelaksanaan survei traffic count pada tahun 2007 diperoleh data volume 

lalu lintas harian rata-rata untuk masing-masing ruas yang disurvei selama 3 x 

24 jam untuk masing-masing jenis kendaraan.  

Stationing yang merupakan tanah lunak kritis akan dianalisis dengan 

analisa perbaikan tanah, kemudian menghitung tinggi timbunan kritis, daya 

dukung tanah, serta konsolidasi tanah. Dalam hal ini penanganan perbaikan tanah 

dilakukan dengan berbagai macam alternatif yang kemudian diolah sehingga 

terdapat suatu improvement soil yang ekonomis. Adapun bagan alir analisis yang 

akan dilakukan ditunjukkan pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Bagan Alir Analisis




