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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Bagan Alir Penelitian 

Secara umum penelitian ini dilakukan untuk mempermudah dalam 

pengerjaan hitungan menentukan tebal lapis tambahan. Penelitian dilakukan 

dengan membangun perangkat lunak VBA excel dan data yang digunakan 

berasal dari pengujian dengan alat Benkelman Beam (BB). Tahapan penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 4.1 Diagram alir tahapan penelitian 

 

A 

Mulai 

Tinjauan Pustaka 

Pembuatan tampilan yang akan 

digunakan pada VBA 

Menentukan flowchart perhitungan BB 

Parameter yang digunakan : 

Nilai CESA, Kelas jalan, Tebal 

lapis beraspal, Musim (hujan atau 

kemarau), Sta.Pengujian, Beban 

uji, Nilai Lendutan (d1,d2, dan 

d3), Temperatur (Tu dan Tp) 

Pemrogaman (Memasukan coding) 

sesuai formula pada Pd T-05-2005-B 

 

B 
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Gambar 4.1 Lanjutan 

 

B. Lokasi Penelitian 

Untuk lokasi akan dilakukan di ruas jalan Karangjati dan Bangunjiwo-

Bibis. Pengujian dilakukan pada 2 kondisi jalan yaitu jalan baik dan jalan 

buruk. Pengukuran lendutan pada perkerasan disarankan survei dihindari pada 

jalan yang deformasinya tidak plastis, serta kerusakannya tidak terlalu berat 

dan dilakukan ketika tidak banyak kendaraan yang lewat agar tidak membuat 

A 

Selesai 

Simulasi dengan 

data yang ada 

Pengujian BB 

(Data Real) 

Validasi 

Output: 

Hasil hitungan, sket 

hasil dan gambar lapis 

perkerasan 
 

Tampilan hasil perangkat lunak 

Cek hasil 

dengan 

perhitungan 

OK 

Tidak 

B 
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kemacetan ketika mengambil data. Pengujian akan dilakukan dengan 

menggunakan alat Benkelman Beam (BB). 

 

C. Teknik Pengumpulan Data Lendutan BB 

Tata cara pengumpulan data lendutan perkerasan jalan dari alat BB dijelaskan 

sebagai berikut. 

1. Alat dan Bahan 

Peralatan yang digunakan dalam pengujian BB menurut SNI 

2416:2011 dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Truk dengan spesifikasi standar  

Truk yang digunakan mempunyai berat kosong (5 ± 0,1) ton, jumlah as 

2 buah dengan roda belakang ganda. Beban masing-masing roda 

belakang ganda (4,08 ± 0,045) ton atau beban gandar 8,16 ton. 

Keadaan ban harus dalam kondisi baik dan jenis kembang halus (zig-

zag) dengan ukuran: 25,4 cm × 50,8 cm atau 10 inci × 20 inci, 12 ply 

dan tekanan angin ban (5,5 ± 0,07) kg/cm
2
 atau (80 ± 1) psi. Untuk 

jarak sisi antara kedua bidang kontak ban pada permukaan jalan antara 

10 cm sampai dengan 15 cm.  

 

Gambar 4.2 Truk untuk pengujian 
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b. Alat Benkelman Beam terdiri dari dua batang dengan panjang total 

(366 ± 0,16) cm, yang terbagi menjadi dua bagian dengan 

perbandingan 1 : 2 oleh sumbu O dengan perlengkapan sebagai 

berikut: 

1. Arloji pengukuran (dial gauge), berskala mm dengan ketelitian 

0,025 mm atau dengan ketelitian yang lebih baik 

2. Alat penggetar (buzzer) 

3. Alat pendatar (waterpass) 

c. Alat penyetel Benkelman Beam yang terdiri dari: 

1. Pelat landasan (L) untuk landasan pelat penyetel dan tiang arloji 

pengukur 

2. Pelat penyetel (T) yang dapat turun naik pada salah satu sisi (S) 

3. Engsel (E) untuk menghubungkan pelat landasan (L) dan pelat 

penyetel (T) 

4. Sekrup pengatur (SP1) untuk menggerakkan pelat penyetel (T) 

turun naik pada bagian sisi (S) yang dihubungkan oleh engsel (E) 

5. Tiang (TA) untuk kedudukan arloji pengukur alat penyetel 

6. Arloji pengukur alat penyetel (AP1) 

 

Gambar 4.3 Alat Benkelman Beam dan alat penyetel 

Sumber: SNI 2416:2011 

d. Peralatan pengukur temperatur yaitu termometer udara dan termometer 

permukaan, kapasitas 80°C dengan ketelitian 1°C (lihat Gambar 4.4). 
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Gambar 4.4 Termometer udara dan termometer permukaan 

e. Perlengkapan keamanan pada saat pengujian 

f. Formulir-formulir lapangan yang diperlukan 

g. Kamera untuk foto dokumentasi 

2. Mekanisme Pengujian BB 

Pengujian ini dapat digunakan untuk mengukur lendutan dan 

lendutan balik dari lapisan perkerasan jalan yang digunakan dalam 

perencanaan pelapisan (overlay) perkerasan jalan dan juga dapat 

digunakan sebagai Quality Control. 

Cara pelaksanaannya menurut SNI 2416:2011 sebagai berikut: 

a. Penyiapan truk 

1. Truk dimuati hingga masing-masing roda belakang ban ganda 

(4,08 ± 0,045) ton, penimbangan dilakukan pada masing-masing 

roda belakang ban ganda dan beban gandar merupakan 

penjumlahan dari beban masing-masing roda belakang tersebut. 

2. Ban belakang diperiksa dan tekanan angin pada ban dibuat (5,5 ± 

0,07) kg/cm
2
 atau (80 ± 1) psi dan diukur setiap 4 jam sekali. 

3. Bila tidak atau belum dilakukan pengujian dan truk berhenti lebih 

dari 40 jam, selama masih dimuati beban maka sebaiknya truk 

ditahan dengan balok-balok kayu untuk menghindari rusaknya per 

truk akibat beban 
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b. Penyiapan alat Benkelman Beam 

1. Di perlukan penyetelan terlebih dahulu terhadap alat Benkelman 

Beam sebelum dipakai. Penyetelan ditujukan untuk mengetahui 

batas toleransi ketelitian alat. 

2. Di pasangkan batang Benkelman Beam sehingga sambungan kaku 

3. Di periksa arloji pengukur, bila perlu batang arloji dibersihkan 

dengan minyak arloji/alkohol murni guna memperkecil gesekan, 

untuk mengurangi terjadinya karat hindari pemakaian air sebagai 

pembersih 

4. Di pasangkan arloji pengukur pada tangkai sedemikian rupa 

sehingga batang arloji pengukur vertikal pada tangkai Benkelman 

Beam 

c. Penentuan titik-titik pengujian 

Dilakukan setiap 100 m dengan total jarak yang akan diuji sekitar 1 km 

untuk kondisi jalan baik dan 1 km untuk kondisi jalan buruk. 

d. Pengukuran lendutan balik 

1. Di tentukan titik pengujian jalan tanpa median atau dengan median 

atau disesuaikan dengan kebutuhan 

2. Di tentukan titik pada permukaan jalan yang akan diuji dan diberi 

tanda (+) dengan kapur tulis (dilakukan per 100 m). 

3. Di posisikan truk (berisi muatan) pada titik pengujian yang telah 

ditentukan. Kemudian dilakukan penandaan untuk jarak 40 cm dan 

600 cm dengan menggunakan kapur dan dibantu dengan alat 

meteran. 

4. Tumit batang (beam toe) Benkelman Beam diselipkan di tengah-

tengah ban ganda tersebut, sehingga tepat di bawah pusat muatan 

sumbu gandar dan batang Benkelman Beam masih dalam keadaan 

terkunci 

5. Di atur untuk ketiga kaki Benkelman Beam dalam keadaan datar 

(waterpass) 
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6. Dilakukan pelepasan kunci Benkelman Beam sehingga batang 

Benkelman Beam dapat digerakkan turun naik 

7. Dilakukan pengaturan batang arloji pengukur sehingga 

menyinggung dengan bagian atas dari batang belakang 

8. Dihidupkannya penggetar (buzzer) untuk memeriksa kestabilan 

jarum arloji pengukur 

9. Setelah jarum arloji pengukur stabil, atur jam pada angka nol 

sehingga kecepatan perubahan jarum lebih kecil atau sama dengan 

0,025 mm/menit atau setelah 3 menit, dicatat hasil pembacaan 

sebagai pembacaan awal (d1) 

10. Truk dijalankan perlahan-lahan maju ke depan sampai batas 40 cm, 

dicatat sebagai pembacaan kedua (d2). Kemudian truk dijalankan 

perlahan-lahan sejauh 600 cm, setelah truk berhenti, arloji 

pengukur dibaca setiap menit sampai kecepatan perubahan jarum 

lebih kecil atau sama dengan 0,025 mm/menit atau setelah 3 menit, 

dicatat hasil pembacaan ini sebagai pembacaan akhir (d3) 

11. Lakukan seperti langkah ke 9 dan 10 sesuai jarak yang diinginkan 

e. Pengukuran temperatur 

1. Pengukuran Temperatur Udara (Tu) 

a. Alat yang digunakan yaitu temperatur udara 

b. Dilakukan pengukuran di tempat teduh dan terbuka. 

Pengukuran tidak boleh terpengaruh dengan sumber panas 

lainnya (misalnya: mobil/truk, mesin dan api) 

c. Dlakukan pembacaan hasil setelah pengukuran berjalan sekitar 

5 menit 

2. Pengukuran Temperatur Permukaan (Tp) 

a. Dilakukan pengukuran dengan termometer permukaan 

b. Di lubangi sedikit pada perkerasan menggunakan alat palu dan 

obeng 

c. Termometer diletakkan pada perkerasan yang telah dilubangi 
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d. Dicatat hasil pembacaan setelah pengukuran berjalan sekitar 5 

menit 

 

D. Teknik Analisis Data 

Untuk menjalankan aplikasi Visual Basic for Applications (VBA) pada 

Microsoft Excel kita memerlukan menu developer. Jika belum tersedia maka 

terlebih dahulu kita harus mengaktifkannya dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Klik menu office button, pilih Excel Options 

2. Akan ditampilkan jendela Excel Option 

3. Pada kategori popular, beri tanda centang pada Show Developer tab in the 

Ribbon, lalu klik tombol OK. 

Kemudian setelah menu developer aktif kita dapat melanjutkan untuk 

membangunan perangkat lunak perencanaan tebal lapis tambah sesusai rumus 

yang ada. Ada 2 data yang harus dicari sebelum dimasukkan pada input data 

yaitu: 

1. Niilai CESA, untuk nilai CESA didapat dari analisa lalu lintas sesuai Pd T-

05-2005-B. Dari mulai menghitung menentukan jumlah lajur dan koefisien 

distribusi kendaraan (C), ekivalen beban sumbu kendaraan (E) seta faktor 

umur rencana dan perkembangan lalu lintas 

2. Temperatur Perkerasan Rata-rata Tahunan (TPRT), didapat dari Tabel A1 

(Lampiran A) sesuai dengan lokasi pengujian Benkelman Beam. 

Untuk langkah-langkah pembangunan perangkat lunak perencanaan tebal lapis 

tambah metode BB di VBA excel dapat dilihat pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4.6 Tampilan dari VBA Excel 

 

1. Membuat Form Input Data 

Langkah awal : Klik Insert User Form      Klik pada menu toolbox seperti 

label, textbox, option bottom, frame untuk membuat tampilan yang 

diinginkan. Edit penamaan untuk form. (Terlihat pada Gambar 4.7). Hasil 

input data dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

 

Gambar 4.7 Awal pembuatan form 

Insert userform 
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Gambar 4.8 Tampilan hasil form masukkan data 

Langkah kedua : Pemasukkan kode pada tombol oke  dan tombol tutup 

agar dapat menjalankan perintah program. Caranya :  Klik double tombol 

oke atau tombol tutup        Coding (Lampiran B). 

 

2. Membuat Form Hapus 

Caranya sama dengan membuat form masukkan data yaitu menggunakan 

menu insert userform dan toolbox untuk bentuk yang dinginkan (terlihat 

pada Gambar 4.9). 

 

Gambar 4.9 Tampilan form hapus 
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Untuk pengkodean (Lampiran B) dapat dimasukkan pada tombol tutup 

dengan cara mengklik double tombol tutup. 

 

3. Membuat Menu Utama 

Tampilan dapat disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan. Untuk 

pembuatan tombol seperti input data, hapus, penyelesaian dapat 

menggunkan bentuk-bentuk yang terdapat pada menu shapes. Gambar 

tampilan awal dapat dilihat pada Gambar 4.10 

 

Gambar 4.10 Tampilan menu utama 

 

4. Sub Menu Input Data 

Fungsinya agar ketika diklik tombol input data maka akan muncul 

tampilan form masukkan data. Caranya : klik kanan tombol input data  

klik assign macro     tulis nama modul (masukkandata) pada macro name 

sesuai keinginan     klik OK maka akan muncul seperti Gambar 4.11 dan 

pengkodean (Lampiran B) dapat dimasukkan ke dalam modul.  



38 
 

  

 

Gambar 4.11 Tampilan modul input data 

 

5. Membuat Modul Hapus 

Caranya : klik kanan pada tombol hapus      klik assign macro     tulis nama 

modul (hapus_data) pada macro name sesuai keinginan      klik OK maka 

akan muncul seperti Gambar 4.12 dan pengkodean (Lampiran B) dapat 

dimasukkan ke dalam modul. 

 

Gambar 4.12 Tampilan modul hapus 
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6. Membuat Modul Penyelesaian 

Caranya sama seperti modul input data maupun hapus yaitu : klik kanan 

tombol penyelesaian    klik assign macro    tulis nama modul 

(penyelesaian) pada macro name sesuai keinginan    klik OK maka akan 

muncul seperti Gambar 4.13 dan pengkodean (Lampiran B) dapat 

dimasukkan ke dalam modul.  

 

Gambar 4.13 Tampilan modul penyelesaian 

Untuk tampilan hasil pada penyelesaian dapat dilihat pada Gambar 4.14 

 

Gambar 4.14 Tampilan hasil penyelesaian 

 



40 
 

  

7. Membuat Modul Back to Data 

Caranya : klik kanan tombol back to data     klik assign macro     tulis 

nama modul (pada macro name)     klik OK maka akan muncul seperti 

Gambar 4.15 dan pengkodean (Lampiran B) dapat dimasukkan ke dalam 

modul.  

 

Gambar 4.15 Tampilan modul back to data 

 

8. Membuat Modul Next Hasil 

Caranya : klik kanan tombol back to data     klik assign macro     tulis nama 

modul (pada macro name)     klik OK maka akan muncul seperti Gambar 4.16 

dan pengkodean (Lampiran B) dapat dimasukkan ke dalam modul. Dan pada 

modul ini juga dimasukkan coding (Lampiran B) untuk menghasilkan nilai 

yang akan disajikan pada hasil akhir. 
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Gambar 4.16 Tampilan modul next hasil 

 

9. Membuat Tampilan Hasil Output dan Modul Print 

Pada tampilan akhir dapat kita buat sebuah form yang berisi tentang data-

data dari hasil penyelesaian. Dan disajikan juga dalam bentuk sketch 

gambar untuk lapisan perkerasannya. Untuk tampilan dapat dilihat pada 

Gambar 4.17. 
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Gambar 4.17 Tampilan hasil output 

 

Untuk pembuatan modul print yang fungsinya ketika diklik maka hasil 

output dapat langsung dicetak. Caranya : klik kanan tombol back to data 

klik assign macro    tulis nama modul (cetak_data) pada macro name 

sesuai keinginan     klik OK maka akan muncul seperti Gambar 4.18 dan 

pengkodean (Lampiran B) dapat dimasukkan ke dalam modul. 
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Gambar 4.18 Tampilan modul print 

Sebelum digunakan program tersebut diuji terlebih dahulu dengan data 

simulasi (Lampiran C). Tujuannya untuk mengetahui apakah hasil yang akan 

diproses nanti sudah benar dengan hasil ketika menghitung dengan hitungan 

manual sehingga program dapat digunakan. 

Setelah program oke maka dicek lagi dengan data yang real atau data yang 

didapat langsung dari pengujian dilapangan. Program akan menjalankan sesuai 

perintah dan hasil akan keluar secara otomatis. 

 

 


