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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Uraian Umum 

Penelitian ini memiliki beberapa tahapan yaitu melakukan kajian pustaka, 

melaksanakan survei, menyusun kesimpulan dan saran, serta memperbaiki draft 

tugas akhir. Metode penelitian dapat diperlihatkan pada Gambar 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Metode Penelitian
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Berdasarkan Gambar 3.1, masing-masing tahapan diberikan penjelasan mulai dari 

masukan, kegiatan, dan hasil pada tahapan tersebut. Adapun, urutan tahapan-

tahapan pada Gambar 3.1 adalah sebagai berikut: 

a. Tahap 1 adalah melakukan kajian pustaka. Kajian pustaka dilakukan dari 

berbagai referensi seperti jurnal, skripsi, tesis, dan peraturan yang relevan 

dengan topik penelitian. Hasil dari tahapan ini adalah proposal tugas akhir yang 

kemudian diseminarkan pada seminar proposal tugas akhir guna memperoleh 

masukan. 

b. Tahap 2 adalah melaksanakan survei. Survei dilakukan setelah sidang proposal. 

Survei dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. 

Hasil dari tahapan ini adalah pengolahan data, analisis data, dan pembahasan. 

c. Tahap 3 adalah menyusun kesimpulan dan saran berdasarkan data yang telah 

diolah dan analisis. Hasil dari tahapan ini adalah draft tugas akhir dan seminar 

draft tugas akhir.  

d. Tahap 4 adalah memperbaiki draft tugas akhir dari masukan pada saat seminar 

draft tugas akhir. Hasil dari tahapan ini adalah sidang draft tugas akhir. 

 

3.2. Tahap I  

Tahap ini dimulai dengan pengumpulan sumber pustaka yang relevan dengan topik 

penelitian. Adapun, sumber pustaka yang dikumpulkan meliputi konsep tentang 

jalan, life cycle analysis (LCA), life cycle cost (LCC), jenis dan tingkat kerusakan 

jalan, preservasi jalan, tipe penanganan, dan volume penanganan, dan Metode 

Monte Carlo. Setelah memperoleh sumber pustaka yang diperlukan, maka langkah 

berikutnya adalah kajian pustaka. Kajian pustaka meliputi : 

1.  Identifikasi Ruang Lingkup dalam Siklus Pekerjaan 

Menurut American National Standard (2006) dalam ISO 14040:2006, ruang 

lingkup dalam daur hidup dapat dibagi menjadi empat macam antara lain : cradle 

to grave (raw material – pengoperasian produk), cradle to gate (raw material – 

gate sebelum proses operasi), gate to gate (kegiatan terdekat), dan cradle to 

cradle (raw material – daur ulang material). Penelitian ini berfokus pada lingkup 
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preservasi jalan saja, sehingga ruang lingkup yang digunakan adalah gate to 

gate.  

2.  Estimasi Anggaran Preservasi Jalan 

 Secara skematis, aktivitas yang dilakukan dalam tahap ini dapat diperlihatkan 

pada Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Tahapan Estimasi Anggaran Preservasi Jalan 
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Pada Gambar 3.2 diperlihatkan tahapan estimasi anggaran preservasi jalan dengan 

rincian sebagai berikut: 

a. Menentukan kondisi dan kerusakan jalan 

a.1. Menentukan kondisi jalan 

Jalan nasional dicek kondisinya setiap panjang 100 m pada masing-masing 

jalur. Menurut Departemen Pekerjaan Umum (2011) dalam Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011, kondisi jalan dibagi 

menjadi empat kondisi yakni baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. 

Pengecekan kondisi jalan dapat dilakukan menggunakan indikator IRI 

(International Roughness Index). Berdasarkan indikator tersebut, maka 

suatu ruas jalan dapat ditentukan kondisinya dengan menggunakan Tabel 

2.10.  

a.2. Menentukan jenis, tingkat, dan sebaran kerusakan jalan 

Berdasarkan kondisi eksisting jalan, maka jenis, tingkat, dan sebaran 

kerusakan jalan dapat diketahui. Menurut Direktorat Jenderal Bina Marga 

dalam SE Dirjen Bina Marga No 07/SE/Db/2017, tingkat kerusakan dan 

sebaran kerusakan dibedakan menjadi rendah (R), sedang (S), dan tinggi 

(T). Penentuan tingkat kerusakan jalan menggunakan indikator-indikator 

tertentu seperti diperlihatkan pada Tabel 2.1 sampai Tabel 2.8. Sedangkan, 

penentuan sebaran kerusakan menggunakan Persamaan 2.1. 

b. Menentukan kategori dan tipe penanganan  

Setelah kondisi suatu ruas jalan diketahui, maka dapat ditentukan kategori 

penanganan yang diperlukan dengan menggunakan Tabel 2.12. Dengan 

mengetahui kategori penanganan, maka tipe penanganan dapat ditentukan 

berdasarkan jenis, tingkat, dan sebaran kerusakan seperti diperlihatkan pada 

Tabel 2.13. 

c. Menentukan volume pekerjaan 

Perhitungan volume pada pekerjaan fog seal dihitung dengan menggunakan 

Persamaan 2.5. Perhitungan volume pada pekerjaan slurry seal dan micro 

surfacing dihitung dengan menggunakan Persamaan 2.6. Perhitungan volume 

pada pekerjaan patching dihitung dengan menggunakan Persamaan 2.7. 
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Perhitungan volume pada pekerjaan latasir dan overlay dihitung dengan 

menggunakan Persamaan 2.8. Menurut Direktorat Jenderal Bina Marga (2017) 

dalam SE Dirjen Bina Marga No 04/SE/Db/2017, penentuan tebal lapisan 

overlay dapat dijabarkan sebagai berikut:  

1.  Menentukan ESA 

 Penentuan ESA menggunakan Persamaan 2.9. 

2.  Penentuan Jenis Overlay 

 Pekerjaan overlay dibagi menjadi 2 yakni pekerjaan overlay non 

 struktural dan pekerjaan overlay struktural. Penentuan jenis overlay  dapat 

 menggunakan Gambar 2.13. 

3.  Penentuan Tebal Overlay 

a.  Overlay non struktural 

 Penentuan tebal overlay non struktural dapat menggunakan Tabel 

 2.18. 

b. Overlay struktural 

 Penentuan tebal overlay non struktural dapat menggunakan Gambar 

 2.14. 

d. Penentuan biaya preservasi  

Setelah tipe preservasi ditentukan, maka mulai dilakukan penentuan biaya 

preservasi. Biaya preservasi ditentukan dengan Persamaan 2.19. 

3.  Estimasi Anggaran Preservasi Jalan yang Optimal 

 Secara skematis, aktivitas yang dilakukan dalam tahap ini dapat diperlihatkan 

pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Tahapan Estimasi Anggaran Preservasi Jalan yang Optimal 

 

Pada Gambar 3.3 diperlihatkan tahapan estimasi anggaran preservasi jalan yang 
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Dalam penelitian ini, diasumsikan bahwa setiap variabel memiliki distribusi 

normal.  
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Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah aktivitas preservasi yang 

dilakukan. Setiap aktivitas memiliki biaya minimum dan maksimum. Biaya 
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Sedangkan, biaya maksimum adalah biaya yang dinaikkan sebesar 10% dari 

biaya normal. Estimasi terhadap biaya aktivitas adalah variabel random dengan 

nilai yang terletak antara biaya minimum dan maksimum.  

c. Membangkitkan angka acak dan melakukan simulasi 

Menurut Fadjar (2008), pembangkitan angka acak dihasilkan menggunakan 

fungsi RAND pada Microsoft Excel. Pengacakan dilakukan sebanyak 1000 

iterasi. Dengan menggunakan Persamaan tersebut, maka akan menghasilkan 

angka acak dengan nilai yang terletak antara biaya minimum dan maksimum.  

d. Penentuan anggaran preservasi jalan yang optimal 

Setelah simulasi sebanyak 1.000 kali dilakukan, maka dilakukan beberapa 

perhitungan yakni rata-rata, median, selisih median dan rata rata, deviasi standar 

populasi, error sebenarnya dan % error sebenarnya. Penentuan parameter di atas 

menggunakan Persamaan 2.20 sampai Persamaan 2.24. Setelah simulasi 

sebanyak 1.000 kali dilakukan, maka data total anggaran dibulatkan dengan 

tujuan agar data dapat lebih mudah dikelompokan dan dapat dianalisis. 

Parameter yang berikutnya dianalisis adalah frekuensi, PDF dan CDF. CDF 

kemudian digunakan untuk mengetahui probabilitas biaya total proyek tersebut. 

Biaya total proyek yang optimal dapat ditentukan dari persentase probabilitas 

paling besar. 

Setelah kajian pustaka dilakukan, maka diperlukan penyusunan instrumen survei 

untuk mendukung penelitian. Instrumen survei berupa formulir yang berisi data 

yang diperlukan saat survei. Formulir diperlihatkan pada Lampiran A, Lampiran B, 

Lampiran C, Lampiran D, Lampiran E, dan Lampiran F. Setelah penyusunan 

instrumen survei, dilanjutkan dengan metode penelitian. Setelah semua kegiatan 

dalam Tahap 1 ini telah disusun, maka proposal siap untuk diseminarkan. 

 

3.3. Tahap 2 

Tahap 2 dilakukan setelah seminar proposal dilaksanakan. Kegiatan dari Tahap 2 

ini adalah survei. Survei dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data primer 
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dan sekunder terkait preservasi jalan di Kota Ambon. Pengambilan data dilakukan 

langsung di kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI Ambon.  

Data yang dikumpulkan antara lain: 

1. Kondisi eksisting jalan Taniwel – Sp. Pelita Jaya. 

2. Data IRI, kerusakan, lalu lintas harian, dan lendutan pada jalan Taniwel – Sp. 

Pelita Jaya. 

3. Harga satuan pekerjaan jalan di kabupaten Seram Bagian Barat. 

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka dilakukan pengolahan data dan 

analisis. 

 

3.4. Tahap 3 

Setelah dilakukan pengolahan dan analisis data, maka dilakukan penyusunan 

kesimpulan dan saran pada tahapan ini. Kesimpulan menjadi hasil akhir dari 

analisis dan pembahasan pada penelitian yang dilakukan. Selain itu, kesimpulan 

berisi jawaban atas Persamaanan masalah yang telah disebutkan pada bagian awal. 

Sedangkan, saran berisi rekomendasi dari peneliti untuk pengembangan penelitian 

lebih lanjut. Setelah kesimpulan dan saran disusun, maka draft tugas akhir siap 

untuk diseminarkan. 

 

3.5. Tahap 4 

Tahap ini merupakan tahapan akhir dari penelitian ini. Masukan dan saran dari 

dosen penguji pada seminar draft tugas akhir menjadi koreksi agar laporan tugas 

akhir dapat disusun dengan lebih baik. Setelah laporan tugas akhir diperbaiki, maka 

laporan siap untuk disidangkan 

.


