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EVALUASI KINERJA STRUKTUR ATAS JEMBATAN SARDJITO 1
DENGAN METODE PUSHOVER ANALYSIS
Kurniawan Mega Mahardika1, Suharyatma2, dan Astriana Hardawati3
1

PT Tripatra Engineering, Yogyakarta Engineering Center, Yogyakarta
Email: kurniawanmegamahardikaa@gmail.com
2
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam
Indonesia
Email: 865110201@uii.ac.id
3
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam
Indonesia
Email: 165111301@uii.ac.id
ABSTRACT
Indonesia is a region that is very vulnerable to earthquake disasters. The earthquake can cause
damage to existing infrastructure, one of which is bridge structure. There are many types of
bridges in Indonesia, the common types are truss. Truss bridge had started before 1945 and has
continued until now so that many bridges have reached their design life (Bina Marga, 2009).
Therefore, it is necessary to evaluate the seismic performance to determine the performance level
of the existing bridge structure. The evaluation in this research was carried out on the structure
of the Sardjito 1 Bridge located in Yogyakarta. The construction of the bridge was carried out in
1984. In this research, the analysis was carried out in a non-linear way using the pushover
analysis method. In this method, the bridge will be given a lateral load in the form of an
earthquake load at a predetermined reference point. The load will be increased continuously until
the bridge structure collapses. So, it can be seen the level of structure performance that refers to
the ATC-40 standard according to the capacity curve that occurs. The results are as follow, the
maximum total drift of a pushover in the X direction is 0.00095 and Y direction is 0.010. The two
maximum values of total drift indicate that the structure belongs to Immediate Occupancy
performance level. This means that the bridge structure can withstand earthquake loads that
occur so that the structure can be concluded to be safe.
Keywords: Pushover analysis, steel bridge, structure performance evaluation.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Indonesia merupakan sebuah negara dengan
kondisi topografis yang sangat beragam pada
setiap daerah di dalamnya. Kondisi topografis
tersebut menyebabkan daerah-daerah di
Indonesia banyak terpisahkan oleh sungai
maupun laut. Oleh karena itu, diperlukan
sebuah bangunan konstruksi yaitu jembatan
sebagai sarana penghubung antar kedua
daerah tersebut. Pada pelaksanaannya

terdapat beberapa tipe jembatan yang lazim
digunakan. Beberapa tipe jembatan tersebut
diantaranya adalah jembatan gantung,
jembatan beton bertulang, jembatan rangka
baja, jembatan cable stayed, jembatan beton
prategang, dan jembatan pelengkung
(Supriyadi dan Muntohar, 2007). Wilayah
Indonesia termasuk kedalam wilayah yang
sangat berpotensi terhadap gempa bumi
karena terletak pada 3 lempeng utama yaitu
Eurasia,
Indo-Australia,
dan
Pasifik
(Rachmadani, 2019). Potensi gempa bumi
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yang besar tersebut mendasari sebuah struktur
jembatan direncanakan dapat menahan beban
gempa yang terjadi, sehingga jembatan tidak
mengalami keruntuhan.
Jembatan rangka baja merupakan jenis
jembatan yang banyak digunakan di wilayah
Indonesia. Penggunaan jembatan rangka
sudah dimulai sebelum tahun 1945 dan
berlanjut hingga saat ini, sehingga banyak
struktur jembatan yang telah melebihi umur
rencana dan belum dilakukan penggantian
karena keterbatasan dana (Bina Marga, 2009).
Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi
kinerja seismik agar keruntuhan jembatan
akibat beban gempa dapat diminimalisasi.
Terdapat beberapa metode yang dapat
digunakan dalam mengevaluasi sebuah
struktur jembatan tersebut. Salah satu metode
yang dapat digunakan adalah metode
pushover analysis. Pada metode ini jembatan
akan diberikan beban lateral dalam hal ini
beban gempa pada suatu titik acuan yang
sudah ditentukan sebelumnya pada struktur
jembatan. Beban tersebut nantinya akan
ditingkatkan secara terus menerus dengan
faktor pengali sampai struktur tersebut
mengalami keruntuhan atau collapse (Istiono
dan Propika, 2017). Selain itu, dari
pembebanan pushover tersebut dapat
diperoleh informasi mengenai tingkat kinerja
struktur serta bagian-bagian jembatan dengan
kondisi kritis. Bagian-bagian jembatan yang
mengalami kondisi kritis inilah yang nantinya
akan dilakukan penangangan ataupun
pemeliharaan berlanjut agar struktur jembatan
masih dapat mampu menahan beban. Setelah
dilakukan pembebanan, didapatkan juga
kurva kapasitas yang terjadi pada struktur
jembatan yang dianalisis. Kurva kapasitas
tersebut nantinya akan digunakan dalam
menentukan level kinerja struktur jembatan
sesuai pedoman ATC-40. Penelitian ini
berfokus pada analisis jembatan dengan tipe
rangka baja bentang tunggal. Studi kasus yang
diambil adalah pada Jembatan Sardjiito 1,
yang berlokasi di Jalan Prof. Dr. Sardjito,
Cokrodiningratan,
Kecamatan
Jetis,

Yogyakarta. Jembatan tersebut dibangun pada
tahun 1984 dan pernah terkena dampak dari
gempa yang terjadi di kota Yogyakarta pada
tahun 2006. Oleh karena itu, perlu dilakukan
evaluasi terhadap kondisi struktur jembatan
agar terhindar dari keruntuhan.
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian
yang dilakukan adalah mengetahui perilaku
struktur atas Jembatan Sardjito 1 apabila
dilakukan analisis non linier menggunakan
metode pushover analysis, dan mengetahui
tingkat kinerja struktur atas Jembatan Sardjito
1.
Penelitian ini dilakukan pada struktur atas
Jembatan Sardjito 1 dengan menggunakan
metode pushover analysis. Beban yang
diperhitungkan meliputi beban mati sendiri
(MS), beban mati tambahan (MA), beban
pejalan kaki (TP) beban lajur “D” (TD), dan
beban gempa (EQ). Pembebanan yang
tersebut mengacu pada standar yang
dikeluarkan oleh SNI 1725-2016, SNI 17262019, dan SNI 2833 2016. Sementara itu,
dalam menentukan tingkat kinerja struktur
digunakan standar yang dikeluarkan oleh
ATC-40.
Istiono dan Propika (2017) melakukan
penelitian yang berjudul Analisis Non-Linier
Pada Mekanisme Keruntuhan Jembatan
Rangka Baja Tipe Pratt. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui mekanisme
keruntuhan pada jembatan rangka baja tipe
pratt. Analisa pada penelitian ini adalah
dengan memodelkan jembatan rangka baja
tipe pratt dengan bentang 60 meter. Lokasi
titik acuan pada penelitian ini berada pada
tengah bentang jembatan. Setelah lokasi titik
acuan ditentukan langkah selanjutnya adalah
melakukan analisis pushover dengan
mendefinisikan beban pushover sebagai
beban nonliner pada program SAP 2000. Pada
penelitian ini didapatkan bahwa pada model
jembtan rangka tipe pratt bentang tunggal
terdapat beberapa elemen rangka yang lemah
atau terjadi sendi plastis. Elemen lemah
tersebut terjadi pada elemen batang atas yang
berada di tengah bentang. Didapatkan juga

Mahardika, dkk. - Evaluasi Kinerja Struktur Atas Jembatan …

3

ISSN 2962-2697
Vol. 2, No. 1, Juli 2022

Proceeding Civil Engineering Research Forum

tingkat kinerja struktur dari model jembatan
tersebut adalah dalam kondisi IO (Immediate
Occupancy). Hal tersebut dapat diartikan
bahwa tidak ada kerusakan pada komponen
struktur sehingga struktur bisa segera
digunakan. Daktilitas aktual yang terjadi pada
struktur tersebut mempunyai nilai sebesar
1,34, sehingga dapat dikatakan memenuhi
persyaratan SNI 2833-2008.
Istiono dan Susanti (2019), melakukan
penelitian yang berjudul Pola Keruntuhan
Jembatan Rangka Menerus Tipe Warren.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pola keruntuhan pada jembatan rangka
menerus tipe warren. Pada penelitian ini
jembatan dimodelkan dengan 3 bentang
dimana 2 bentang dengan panjang 30 meter
dan 1 bentang dengan panjang 60 meter. Titik
acuan pada penelitian ini ditentukan berada
pada tengah bentang setiap model jembatan.
Analisis dimulai dengan mendefinisikan
beban pushover sebagai beban nonliner pada
program SAP 2000. Dalam penelitian ini juga
dilakukan perhitungan target diplacement
guna mengetahui tingkat kinerja struktur.
Pada penelitian ini didapatkan bahwa elemen
lemah jembatan rangka menerus terdapat
pada elemen diagonal portal akhir pada 2
perletakan yang berada di tengah. Setelah
dilakukan analisis, didapatkan informasi
bahwa tingkat kinerja struktur berada pada
kondisi IO (Immediate Occupancy) yang
dapat diartikan tidak ada kerusakan pada
komponen struktur jembatan.
Daktilitas
aktual yang terjadi pada struktur tersebut
mempunyai nilai sebesar 1,04, sehingga dapat
dikatakan memenuhi persyaratan SNI 28332008.
Sementara itu, Abdul Rochim (2019),
melakukan penelitian yang berjudul Analisa
Tidak Linier Mekanisme Keruntuhan
Jembatan Busur Rangka Baja (A-Half Trough
Arch). Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui mekanisme keruntuhan pada
jembatan busur rangka baja (A-half trough
arch). Pada penelitian ini jembatan
dimodelkan dengan tipe A-half trough arch

dengan bentang 100 meter. Jembatan tersebut
didesain sesuai dengan gempa kota Surabaya,
Jawa Timur. Pada penelitian ini, dek jembatan
direncanakan sebagai diafragma (rigid).
Beban seismik lateral dihitung
dengan
menggunakan
faktor
reduksi
dan
diaplikasikan pada pusat diafragma jembatan
atau pada tengah bentang. Setelah dilakukan
analisis, didapatkan bahwa terdapat beberapa
elemen rangka yang akan dan dapat
mengalami kerusakan pada setiap step
pembebanan. Setelah diketahui elemen yang
akan dan dapat mengalami kerusakan
tersebut, maka dapat diambil beberapa
penanganan khusus pada saat perancangan.
Daktilitas aktual yang terjadi pada struktur
jembatan tersebut berada diangka 2,4.
Sementara itu, untuk level dari kinerja
struktur jembatan diketahui memiliki level IO
(Immediate Occupancy). Level tersebut
menandakan bahwa tidak adanya kerusakan
pada komponen struktur jembatan.
LANDASAN TEORI
Beban Mati Sendiri (MS)
Beban mati sendiri atau berat sendiri
merupakan berat bagian tersebut dan elemenelemen struktural lain yang dipikulnya,
termasuk dalam hal ini adalah berat bahan dan
bagian jembatan yang merupakan elemen
struktural
ditambah
dengan
elemen
nonstruktural yang dianggap tetap (SNI 17252016). Beban mati sendiri ini sangat
dipengaruhi oleh berat volume dari tiap
material yang digunakan pada strukur
jembatan. Oleh karena itu, dalam perhitungan
beban mati sendiri, berat elemen struktur
perlu dikalikan dengan berat volume dari jenis
material yang digunakan pada elemen
tersebut.
Beban Mati Tambahan (MA)
Beban mati tambahan merupakan beban yang
dihasilkan akibat berat seluruh bahan pada
elemen non struktural. Beban mati tambahan
ini dapat berubah-ubah dari tahun ke tahun
tergantung pada kondisi jembatan eksisting.
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Contoh dari beban mati ini terjadi akibat
adanya pekerjaan perkerasan pada badan
jalan. Sama seperti dalam perhitungan beban
mati sendiri, berat bahan pada beban mati
tambahan perlu dikalikan dengan berat
volume dari jenis material yang digunakan.

2. Jika panjang pembebanan (L) ˃ 30 m.

Beban Pejalan Kaki (TP)

L = panjang total jembatan yang dibebani
(meter).

Beban pejalan kaki merupakan sebuah pola
beban hidup yang dihasilkan oleh aktivitas
pejalan kaki. Beban ini nantinya direncanakan
akan terjadi di trotoar yang terdapat pada tiap
sisi jembatan. SNI 1725-2016 menentukan
bahwa semua komponen trotoar yang
mempunyai lebar lebih dari 0,6 meter harus
direncanakan mampu memikul beban pejalan
kaki dengan intensitas 5 kPa.
Beban Lajut “D”
Dalam beban lajur “D” ini terdiri atas 2
pembebanan. Pembebanan tersebut adalah
beban terbagi rata (BTR) dan beban garis
terpusat (BGT). Beban lajur “D” ini nantinya
akan bekerja pada seluruh badan jalan dan
menimbulkan suatu pengaruh kepada struktur
jembatan yang ekuivalen terhadap iringiringan kendaraan (SNI 1725-2016). Skema
pembebanan pada beban lajur “D” dapat
dilihat pada Gambar 1.
Beban Terbagi Rata (BTR)
SNI 1725-2019 menyatakan bahwa intensitas
beban terbagi rata dapat diketahui dengan
persamaan 1 dan 2 berikut.
1. Jika panjang pembebanan (L) ≤ 30 m.
q = 9,0 kPa
(1)

q = 9,0 x (0,5 +
dengan,

15
𝐿

) kPa

(2)

q = intensitas beban terbagi rata (BTR)
dalam arah memanjang jembatan (kPa),

Beban Garis Terpusat (BGT)
Beban garis terpusat merupakan sebuah beban
yang mempunyai intensitas sebesar p kN/m.
Menurut SNI 1725-2016 intensitas p pada
beban garis terpusat (BGT) tersebut sebesar
sebesar 49,0 kN/m. Beban tersebut
ditempatkan tegak lurus terhadap arah lalu
lintas pada jembatan.
Faktor Beban Dinamis
Faktor beban dinamis merupakan sebuah
faktor beban yang terjadi akibat hasil dari
interaksi antara kendaraan yang bergerak
dengan struktur jembatan. Faktor beban
dinamis ini digunakan dalam perhitungan
beban terbagi merata (BTR). Besar dari faktor
beban dinamis ini sangat bergantung pada
frekuensi dasar dari suspensi kendaraan yang
biasanya bernilai antara 2 Hz - 5 Hz (SNI
1725-2016).
Beban Gempa (EQ)
Pada penelitian ini beban gempa yang
diperhitungkan adalah beban gempa statik.
Beban gempa statik tersebut dianggap sebagai
beban lateral yang akan bekerja pada struktur
jembatan pada saat analisis-non liner dengan
pushover analysis.

Gambar 1. Skema pembebanan pada beban lajur “D”
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Perhitungan beban gempa statik mengacu
pada persamaan 3 yang dikeluarkan oleh
SNI 2833-2016 berikut.

pada aplikasi SAP 2000 dalam bentuk Tabel
1.

EQ

Data Struktur

=

(3)

dengan,
EQ
= gaya gempa horizontal statis (kN),
Csm = koefisien respons gempa elastis,
Rd
= faktor modifikasi respons, dan
Wt = berat total struktur (kN).
Tingkat Kinerja Struktur Menurut ATC40
Terdapat beberapa tingkatan kinerja sesuai
dengan ATC-40 yang dapat dilihat pada
kurva hubungan antara perpindahan lateral
dan besar gaya yag bekerja yang dapat
dilihat pada Gambar 2.

METODOLOGI PENELITIAN
Dalam pelaksanaannya penelitian ini
menggunakan data sekunder. Data tersebut
diperoleh melalui media atau perantara
berupa buku, catatan atau penelitian yang
telah dilakukan di objek penelitian yang
akan ditinjau. Berdasarkan Muluk (2021)
gambar kerja dari struktur Jembatan Sardjito
1 dapat dilihat pada Gambar 3. Sementara itu
untuk data mutu baja yang digunakan
mengacu pada Surat Edaran Menteri
Pekerjaan Umum No. 03/SE/M/2016
dengan nilai fy = 250 MPa dan fu = 360
MPa.

Gambar 2. Tingkat kinerja menurut ATC-40

Mekanisme Terjadinya Sendi Plastis
Sendi plastis merupakan sebuah bentuk
ketidakmapuan dari elemen struktur dalam
menahan gaya dalam yang terjadi (Reza,
2006). Terbentuknya sendi plastis tersebut
perlu dikendalikan agar tidak terjadi
keruntuhan pada struktur yang ditinjau pada
saat terjadi gempa besar. Pada analisis nonlinier dengan program aplikasi SAP 2000
ini, sendi plastis akan secara otomatis terjadi
pada struktur yang ditinjau. Sendi-sendi
plastis yang terjadi tersebut memiliki simbol
warna yang menyatakan tingkat kerusakan
struktur yang terjadi. Wahyuni dan Tethool
(2015) dalam Istiono (2016) menjelaskan
terkait tingkat kerusakan struktur yang
terjadi akibat terbentuknya sendi plastis

Gambar 3. Gambar kerja struktur

Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode pushover analysis. Pada
metode tersebut, jembatan akan diberikan
beban lateral statik pada suatu titik acu yang
berada pada titik berat struktur dan dapat
dilihat pada Gambar 4. Beban tersebut akan
ditingkatkan secara terus menerus hingga
struktur jembatan mengalami keruntuhan
atau collapse.
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Tabel 1. Tingkat kerusakan struktur akibat terjadinya sendi plastis
Keterangan

Simbol

Penjelasan

B

Menunjukkan batas elastis pada struktur yang kemudian diikuti
terjadinnya pelelehan pertama pada struktur. Tidak ada kerusakan
pada struktur dan structural.

IO

Tidak ada kerusakan pada komponen struktur namun hanya terdapat
kerusakan kecil pada komponen non struktur. Kekuatan dan
kekakuannya mendekati sama dengan kondisi sebelum gempa.
Bangunan tetap dapat berfungsi.

LS

Terjadi kerusakan pada komponen struktur dan non struktur mulai
dari kecil hingga tingkat sedang. Kekakuan struktur berkurang tapi
masih mempunyai ambang yang cukup besar terhadap keruntuhan.
Bangunan dapat berfungsi lagi jika sudah mengalami perbaikan.

CP

Terjadi keruntuhan parah pada struktur dan telah terjadi kegagalan
pada komponen non struktural, sehingga kekuatan dan kekakuannya
berkurang banyak, bangunan hampir runtuh.

C

Batas maksimum struktur dalam menahan gaya gempa.

D

Struktur tidak mampu menahan gaya gempa tetapi masih mampu
menahan gaya gravitasi.

E

Struktur sudah hancur (collapse).

Analisis non linier metode pushover
analysis pada penelitian ini dilakukan
dengan beberapa langkah berikut.
1. Mendefinisikan load case gravitasi dan
pushover
Beban gravitasi merupakan beban-beban
yang bekerja pada struktur jembatan
dengan arah beban sejajar dengan arah
gravitasi. Beban pushover merupakan
beban dorong yang nantinya akan
ditingkatkan secara terus menerus
sampai struktur jembatan mengalami
keruntuhan. Beban dorong yang
digunakan pada penelitian ini berupa
beban gempa statik yang telah dilakukan
perhitungan
sebelumnya.
Beban
pushover didefinisikan terjadi pada 2
arah yaitu arah x dan arah y.

3. Running Analysis
Tahapan akhir adalah proses running.
Pada proses ini load cases yang bekerja
pada stuktur adalah modal, beban
gravitasi, beban push arah X, dan beban
push arah Y.
Permodelan Struktur
Pada penelitian ini, pemodelan dilakukan
menggunakan SAP 2000 dan mengacu dari
Tavio dan Wijaya (2018). Hasil dari
permodelan yang telah dilakukan dapat
dilihat pada Gambar 5.

2. Mendefinisikan sendi plastis
Pendefinisian sendi plastis pada
penelitian ini menggunakan bantuan
program aplikasi SAP 2000 yaitu pada
menu hinge properties yang mengacu
pada FEMA 356.

Gambar 5. Permodelan struktur Jembatan Sardjito 1
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Perhitungan Beban

4. Beban Lajur “D” (TD)

1. Beban Mati Sendiri
Beban mati sendiri terhitung secara
otomatis menggunakan program aplikasi
SAP 2000. Beban mati sendiri pada
penelitian ini didapatkan sebesar
5370,234 kN.
2. Beban Mati Tambahan
Perhitungan beban mati tambahan akibat
perkerasan jalan dan akibat trotoar
didapatkan dari hasil perkalian antara
tebal dengan berat jenis material tersebut.
Hasil perhitungan dapat dilihat pada
Tabel 2 dan Tabel 3.

Pada perhitungan beban lajur “D” ini
perlu dikalikan faktor beban sebesar
70%. Hal tersebut dikarenakan Jembatan
Sardjito 1 termasuk kedalam kelas
pembebanan tipe B. Selain itu,
perhitungan
dilakukan
per-segmen
jembatan dengan besar segmen sebesar
5,125 meter.
Beban Terbagi Rata (BTR)
BTR= 9,0 x
= 9,0 x

Tebal
(m)

Berat
Jenis
(kN/m3)

Genangan
0,05
10
Air
Aspal
0,05
22
Total Beban Mati

Beban
(kN/m2)

Tabel 3 Beban mati tambahan akibat trotoar

Uraian

Tebal
(m)

Berat
Jenis
(kN/m3)
24

Trotoar
0,16
Genangan
0,05
10
Air
Total Beban Mati

FBD = 1 +
= 1,370

0,50
1,10
1,60

Beban
(kN/m2)
19,68

x 5,125 x 70%

= 24,019 kN/m

Tabel 2 Beban mati tambahan akibat perkerasan jalan

Uraian

x 5,125 x 70%

Beban Garis Terpusat (BGT)
BGT= 1,37 x 49 x 5,125 x 70%
= 241,049 kN
5. Beban Gempa Statik
Besarnya beban gempa statik pada
penelitian ini didapatkan sebagai berikut.

0,50
20,18

EQ =
=

3. Beban Pejalan Kaki (TP)
Menurut SNI 1725-2016 untuk jembatan
dengan lebar trotoar lebih dari 600 mm
direncanakan memikul beban pejalan
kaki dengan intensitas sebesar 5 kPa.
Sehingga dapat dilakukan perhitungan
beban pejalan kaki untuk tiap segmennya
sebagai berikut.
TP = 5 x lebar segmen x lebar trotoar
= 5 x 5,125 x 1
= 25,625 kN/m.

=5370,234 kN.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kurva Kapasitas
Setelah dilakukan proses running maka
didapatkan kurva kapasitas yang terjadi.
Kurva kapasitas tersebut selanjutnya
digunakan sebagai acuan dalam menentukan
level kinerja struktur yang mengacu pada
metode yang dikeluarkan oleh ATC-40.
Kurva kapasitas arah X dan arah Y dapat
dilihat pada Gambar 6 dan Gambar 7.
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sehingga perhitungan drif ratio menjadi
sebagai berikut:
1. Drift Ratio Arah X
Drift Ratio Arah X

=
= 0,00418

2. Drift Ratio Arah Y
Drift Ratio Arah Y

=
= 0,00012

Gambar 6 Kurva kapasitas arah X

Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa
nilai drift ratio kurang dari nilai maximum
total drift sebesar 0,01 untuk kedua arah X
dan Y. Dari nilai tersebut dapat diketahui
level kinerja struktur jembatan adalah
Immediate Occupancy. Pada level ini, bila
terjadi gempa struktur tidak mengalami
kerusakan yang berarti dan tidak beresiko
menyebabkan adanya korban jiwa, sehingga
bangunan dapat dikatakan aman dan dapat
digunakan.
Mekanisme Terjadinya Sendi Plastis

Gambar 7 Kurva kapasitas arah Y

Pushover Arah X

Dari grafik tersebut maka dapat diketahui
nilai gaya geser dasar (V), displacement, Sa,
Sd, waktu getar alami efektif (Teff), dan
redaman viskous efektif yang dapat dilihat
pada Tabel 4. Dari nilai tersebut, dapat
dilakukan perhitungan drift ratio struktur
guna menentukan level kinerja struktur.
Diketahui tinggi struktur adalah 7,4 meter

Pada arah X diketahui sendi plastis terjadi
pada kedua gelagar memanjang tepi yang
terletak pada perletakan sendi pada step
kedua. Selanjutnya, pada saat pembebanan
masuk ke langkah atau step 8 elemen akan
collapse atau runtuh. Terjadinya sendi
plastis pada struktur jembatan dapat dilihat
pada Gambar 8 dan Gambar 9.

Tabel 4. Performance point hasil analisis pushover

Arah
Beban

V (KN)

δ (m)

Sa

Sd

Teff

βeff

Arah X

26614,097

0,006985

2,550

0,005647

0,094

0,005

Arah Y

14705,301

0,0001995

1,412

0,00019

0,021

0,055
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Gambar 8. Sendi plastis step 2

Gambar 10. Sendi plastis step 1

Gambar 11. Sendi plastis step 9
Gambar 9. Sendi plastis step 8

Pada step 2 terlihat warna merah muda
keunguan yang menunjukkan telah terjadi
leleh pertama. Selanjutnya pada step 8
terlihat warna merah yang artinya sudah
runtuh.

KESIMPULAN

Pushover Arah Y

1. Pada struktur jembatan yang ditinjau
diperoleh kondisi sebagai berikut.
a. Sendi plastis terjadi pertama kali
terjadi pada saat step pembebanan 2
dan mengalami keruntuhan pada step
8. Nilai maksimum total drift ratio
didapatkan sebesar 0,00418.
b. Sendi plastis terjadi pertama kali
terjadi pada saat step pembebanan 1
dan mengalami keruntuhan pada step
9. Nilai maksimum total drift ratio
didapatkan sebesar 0,00012.
2. Level kinerja Sturktur Jembatan Sardjito
berdasarkan metode ATC-40 adalah
Immediate Occupancy

Pada arah Y diketahui sendi plastis terjadi
pada kedua gelagar memanjang tepi yang
terletak pada perletakan sendi pada step
pertama. Selanjutnya, pada saat pembebanan
masuk ke langkah atau step 9 elemen akan
collapse atau runtuh. Terjadinya sendi
plastis pada struktur jembatan dapat dilihat
pada Gambar 10 dan Gambar 11.

Setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja
struktur atas Jembatan Sardjito 1,
Yogyakarta, maka dapat disimpulkan
bahwa:
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PENGARUH PENAMBAHAN ABU SEKAM PADI DAN VISCOCRETE 1003 PADA
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ABSTRACT:
The use of cement as a binder in concrete has an environmental impact, because during the
cement manufacturing process a large amount of CO2 emissions are released into the atmosphere.
To overcome the problem of pollution, cement substitutes are needed. Geopolymer concrete is an
alternative concrete that can be used to overcome the negative impacts of using cement concrete.
Geopolymer concrete uses fly ash which contains high silicates and aluminates as a substitute for
cement, because these two chemical elements can react with alkali activators and become binders.
In addition, rice husk ash is a pozzolanic material that contains high silicate but low aluminate.
The extent to which the characteristics of geopolymer concrete change with the mixing of these
materials needs to be investigated. This study aims to determine the characteristics of polymer
concrete, which include density, wave propagation velocity, compressive strength, and modulus
of elasticity with the addition of rice husk ash and viscocrete 1003.The geopolymer concrete
mixture in this laboratory experiment used a weight ratio of water to fly ash of 0.25, with a ratio
of Na2SiO3: NaOH of 4:2. The concrete precursor material used was fly ash with a proportion of
444 kg per m3 of concrete. Viscocrete 1003 was added by 0.6% of the weight of the precursor,
and rice husk ash was used as an additive material with variations of 0%, 5%, 10%, 15%, 20%
of the weight of the precursor. The results of this study indicate that geopolymer concrete with
the addition of 0% husk ash produces the highest values in the density test, compressive strength
test, and wave propagation test, while the modulus of elasticity cannot be displayed because the
compressive strength value is too small. The addition of rice husk ash to geopolymer concrete
reduces the strength of the concrete. From these variations, the highest compressive strength
value is 4.798 MPa. It can be concluded that the concrete in this study can be used for nonstructural elements in buildings.
Keywords: geopolymer concrete, concrete characteristics, precursors.
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PENDAHULUAN
Beton merupakan material yang paling
banyak digunakan. Bahan penyusun yang
mudah didapatkan, mudah dibentuk sesuai
kebutuhan konstruksi, dan biaya perawatan
yang murah merupakan beberapa kelebihan
dari beton. Namun penggunaan semen pada
beton menimbulkan efek buruk pada
lingkungan
hidup.
Ridwan
(2018)
menyatakan bahwa produksi 1 ton semen
sama dengan melepaskan 1 ton karbon
dioksida ke udara. Oleh sebab itu dibutuhkan
suatu material pengganti semen untuk
mengatasi efek negatif dari penggunaan
semen.
Beton geopolimer menjadi salah satu
alternatif yang dapat digunakan untuk
mengatasi efek negatif dari penggunaan
semen. Beton geopolimer dianggap lebih
ramah lingkungan dikarenakan bahan
penyusunnya yang tidak lagi menggunakan
semen. Pada beton geopolimer material
semen digantikan dengan material yang
mengandung pozzolan. Pozzolan dapat
digunakan sebagai bahan tambah semen
maupun sebagai bahan pengganti semen
karena mengandunng silika dan alumina
yang biasa ditemukan pada semen.
Pada beton geopolimer penggunaan
pozzolan dikombinasikan dengan alkali
aktivator agar pozzolan yang digunakan
dapat bersifat seperti semen yang mampu
mengikat agregat. Penggunaan alkali
aktivator pada beton geopolimer berfungsi
untuk mereaksikan kandungan silika dan
alumina yang terdapat pada pozzolan yang
berasal dari alam maupun pozzolan yang
berasal dari sisa industri. Manuahe dkk
(2014) menyebutkan waktu pengikatan awal
(Setting time) pada beton geopolimer sangat
cepat, menyebabkan beton geopolimer
menjadi sangat kental dan tidak workability
sehingga diperlukan superplasticizer pada
proses pembuatannya.
Superplasticizer merupukan bahan tambah
kimia yang bersifat high range water
reducer admixtures yang digunakan untuk

Vol. 2, No. 1, Juli 2022

menjaga kelecakan campuran beton
(Prasetya,
2018).
Superplasticizer
digunakan karena mampu menjaga
kelecakan adukan beton, sehingga adukan
tidak kental dan mudah untuk dikerjakan.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
nilai kuat tekan, nilai modulus elastisitas,
nilai cepat rambat gelombang, dan berat
volume beton pada beton geopolimer
berbahan dasar abu terbang yang diberi
bahan tambah abu sekam padi dan viscocrete
1003 sebanyak 0,6% dari berat prekursor.
Tujuan Penelitian
Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk
mengetahui karakteristik beton geopolimer,
yang meliputi:
1. menganalisis
kuat
tekan
beton
geopolimer berbahan dasar abu terbang
(fly ash) dengan penambahan viscocrete
1003 sebanyak 0,6% dari berat prekursor
dan variasi persentase abu sekam padi,
2. mengetahui variasi persentase optimum
penggunaan bahan tambah abu sekam
padi pada beton geopolimer,
3. mengetahui pengaruh penambahan abu
sekam padi pada beton geopolimer
dengan viscorete 1003 sebanyak 0,6%
dari berat prekursor terhadap nilai
modulus elastisitas,
4. mengetahui nilai berat volume beton
yang terjadi pada setiap kombinasi
campuran dan
5. mengetahui pengaruh penambahan abu
sekam padi pada beton geopolimer
dengan viscocrete 1003 sebanyak 0,6%
dari berat prekursor terhadap kepdatan
beton melalui pengujian kecepatan
rambat gelombang.
LANDASAN TEORI
Beton Geopolimer
Geopolimer merupakan bentuk anorganik
alumina-silika yang disintesa dari material
yang banyak mengandung Silika (Si) dan
Alumina (Al) yang berasal dari alam atau
material hasil sampingan industri (Manuahe
dkk, 2014).
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Abu Terbang (fly ash)

Abu Sekam Padi

Abu terbang merupakan produk sampingan
industri yang biasa didapat dari hasil
pembakaran batubara pada pembangkit
listrik tenaga uap (PLTU). Abu terbang
dapat digunakan sebagai bahan pengganti
semen karena termasuk material pozzolan
yang mengandung silika dan alumina.
Menurut
SNI 2460-2014,
pozzolan
dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu abu
terbang kelas C yang memiliki kandungan
kalsium oksida (CaO) lebih tinggi dari 10%,
sehingga sering disebut juga dengan high
calcium fly ash dan abu terbang kelas F yang
memiliki kandungan kalsium oksida (CaO)
lebih rendah dari 10%, sehingga sering
disebut juga dengan low calcium fly ash.
Pada penelitian ini digunakan abu terbang
kelas F.

Abu sekam padi merupakan hasil dari
pembakaran sekam padi. Putih keabu –
abuan hingga hitam merupakan warna dari
abu sekam padi, warna tersebut tergantung
pada suhu pembakaran dan sumber sekam
padi. Pada abu sekam padi ditemukan
kandungan silikat yang tinggi sehingga biasa
digunakan sebagai bahan tambah pada beton
karena bersifat pozzolan.

Alkali Aktivator
Alkali aktivator pada beton geopolimer
digunakan untuk mereaksikan kandungan
kimia yang terdapat pada material pozzolan.
Adisty (2008) menyatakan bahwa alkali
aktivator yang biasa digunakan pada
umumnya berbasis pada natrium dan kalium.
Alkali aktivator yang biasa digunakan
merupakan kombinasi antara Sodium
Silicate (Na2SiO3) dan Sodium Hydroxide
(NaOH). Manuahe dkk (2014) menyatakan
bahwa
Pemakaian
Sodium
Silicate
(Na2SiO3) bertujuan untuk mempercepat
reaksi polimerisasi, sedangkan untuk
pemakaian Sodium Hydroxie (NaOH)
bertujuan untuk mereaksikan kandungan
Alumina (Al) dan Silika (Si) yang
terkandung dalam pasta, agar ikatan polimer
yang terbentuk kuat.
Agregat
Agregat yang digunakan sesuai dengan
persyaratan yang tercantum pada SNI 03 –
2834 – 2000 dengan ukuran agregat
maksimum berukuran 20 mm, sedangkan
untuk agregat halus yang digunakan agregat
halus dengan gradasi 1 atau pasir kasar.

Superplasticizer
Prasetya (2018) menyatakan bahwa
Superplasticizer merupakan bahan tambah
kimia (chemical admixture) yang berfungsi
untuk melarutkan gumpalan – gumpalan
dengan cara melapisi pasta, sehingga pasta
dapat tersebar secara merata pada adukan
beton.
Selain
itu
penggunaan
Superplasticizer juga dapat membuat beton
mengalir tanpa bleeding dan Segregation
yang sering terjadi pada beton dengan
jumlah air yang besar.
Pembentukan Geopolimer
Pengikatan pada beton geopolimer melalui
proses polimerisasi bukan proses hidrasi.
Dalam proses polimerisasai pozzolan yang
memiliki kandungan silika (Si) dan Alumina
(Al) memegang peranan penting karena
pada saat kedua kandungan tersebut bereaksi
dengan larutan alkali menyebabkan
pozzolan bersifat seperti pasta semen yang
mampu mengikat agregat dan bahan lainnya
yang terkandung pada sebuah beton. Dalam
proses polimerisasi akan menghasilkan
suatu rantai struktur yang disebut dengan
Polysialate (Si-O-Al-O-Si).
Slump
Slump merupakan suatu pengujian yang
dilakukan dengan tujuan mengetahui tingkat
kelecekan pada suatu adukan beton,
sehingga dapat diketahui tingkat kemudahan
pengerjaan dari suatu adukan beton. Nilai
Slump rendah menandakan suatu adukan
kental dan sulit untuk dikerjakan, sedangkan
nilai Slump tinggi menandakan suatu adukan
encer dan mudah untuk dikerjakan.
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Kuat tekan

Kecepatan Rambat Gelombang

Kuat tekan merupakan besarnya beban per
satuan luas yang dapat diterima oleh beton,
dan akan menyebabkan benda uji beton
hancur dengan kekuatan tertentu bila diberi
beban yang dihasilkan oleh mesin tekan.
Nilai kuat tekan dapat diperoleh melalui
persamaan:

SNI ASTM C597: 2012 menyatakan bahwa
pengujian rambat gelombang dilakukan agar
mengetahui rongga atau retak yang terjadi
pada beton, sehingga dapat diketahui tingkat
homogenitas atau kepadatan dari suatu
beton. Nilai kecepatan rambat gelombang
dapat diperoleh dengan persamaan:

f’c =

𝑃
𝐴

(1)

𝑣=

𝐿
𝑇

(5)

Dengan f’c = kuat tekan (MPa), P = beban
maksimum (N) dan A = luas penampang
benda uji (mm2).

Dengan v = kecepatan rambat gelombang
(m/s), L = jarak antara pusat tranduser (m)
dan T =waktu tempuh (s).

Modulus Elastisitas Beton

METODE PENELITIAN

Pengujian modulus elastisitas merupakan
pengujian untuk mengetahui hubungan
antara tegangan dan regangan dari suatu
bahan. Menurut ASTM C-469 modulus
elastisitas
dapat
diperoleh
melalui
persamaan:

Metode yang digunakan merupakan metode
eksperimental (melakukan uji coba langsung
di
laboratorium),
penelitian
ini
menggunakan
perencaan
dengan
perbandingan berat volume, dilakukan uji
material untuk agregat kasar dan halus,
perawatan beton dilakukan dengan cara
didiamkan pada suhu ruang, dan dilakukan
uji kuat tekan, modulus elasisitas, cepat
rambat gelombang dan berat volume beton.
Benda uji yang digunakan dalam penelitian
ini merupakan benda uji berbentuk silinder
dengan ukuran 15 cm x 30 cm dan diuji pada
umur setelah 28 hari.

Ec =

(𝑆2 − 𝑆1 )
(ε2 − 0,00005)

(2)

Dengan Ec = modulus elastisitas beton
(MPa), S2 = kuat tekan pada saat 40% dari
beban maksimum (MPa), S1 = kuat tekan
pada saat regangan longitudinal mencapai
ε1 = 0,00005 dan ε2 = regangan longitudinal
yang dihasilkan pada saat S2.
Adapun nilai ε dapat diperoleh dengan
persamaan :
ε=

∆𝐿
𝐿0

(3)

Dengan ∆L = deformasi longitudinal (mm)
dan L0 = tinggi efektif pengukuran (mm).
Berat Volume Beton
Berat
volume
beton
merupakan
perbandingan antara berat beton dengan
volume beton. Berat volume beton dapat
diperoleh dengan persamaan:
Berat volume =

𝑊
𝑉

Dengan W = berat volume (kg) dan
V = volume beton (m3).

(4)

Bahan dan Peralatan
Pembuatan benda uji (beton silinder) dan
pengujian dilakukan di Laboratorium Bahan
Konstruksi Teknik Jurusan Teknik Sipil
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
Bahan yang digunakan pada penelitian ini
sebagai berikut: agregat halus, agregat kasar,
air, abu terbang, abu sekam padi, viscocrete
1003, Na2SiO3 (Sodium Silicate / Natrium
Silikat), dan NaOH (Sodium Hydroxie /
Natrium Hidroksida).
Peralatan yang digunakan pada penelitian ini
sebagai berikut : alat tulis, piknometer, satu
ayakan agregat, timbangan, cetakan silinder
ukuran 15 cm x 30 cm, mini mixer beton,
penumbuk, kerucut abram, palu karet,

Perdana, dkk - Pengaruh Penambahan Abu Sekam Padi …

15

ISSN 2962-2697
Vol. 2, No. 1, Juli 2022

Proceeding Civil Engineering Research Forum

gerobak dorong, troli barang, PUNDIT
(Portable Ultrasonic Non Destructive
Digital indicating Test), UTM (Universal
Testing Machine), CTM (Compressing
Testing Machine), cetakan capping, oven,
mesin saringan.
Prosedur Penelitian
Analisa Bahan
Pada tahap ini dilakukan pegujian agregat
halus dan agregat kasar. Dilakukan beberapa
pengujian yaitu: pengujian berat jenis dan
penyerapan air agregat (halus dan kasar),
Pengujian analisa saringan agregat (halus
dan kasar), pengujian gembur/berat volume
agregat (halus dan kasar), pengujian lolos
saringan no. 200/pengujian kandungan
lumpur agregat (halus).

pengujian
slump,
penggunaan
superplasticizer sebanyak 0,6% dari berat
prekursor tetap menghasilkan nilai Slump
yang rendah. Nilai Slump rendah
dikarenakan waktu pengikatan pada beton
geopolimer
yang
cepat
sehingga
menyebabkan adukan beton geopolimer
terlalu kental dan sulit untuk dikerjakan.
Hasil Pengujian Berat Volume Beton
Berat volume merupakan perbandingan
berat beton terhadap volume beton. Berat
volume beton pada penelitian ini dapat
dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 1 sebagai
berikut.
Tabel 1 Berat Volume Beton Rata – rata
Kode Benda
Uji

Jumlah
Benda Uji

Berat Volume
Rata – rata
(Kg/m3)

BG0
BG5
BG10
BG15
BG20

5
5
5
5
5

2153,685
2148,217
2137,598
2125,421
2100,550

Pembuatan Benda Uji
Dilakukan pencampuran semua bahan yang
telah dipersiapkan dengan agregat yang
telah dilakukan pengujian pada tahap
sebelumnya,
dengan
superplasticizer
sebesar 0,6% dari berat prekursor,
perbandingan
NaOH:Na2SiO3
yang
digunakan adalah 4:2, rasio bobot air
dibanding abu terbang (faktor w/fa) sebesar
0,25, dan abu sekam padi sebagai bahan
tambah dengan variasi 0%, 5%, 10%, 15%,
dan 20% dari berat prekursor. Adapun untuk
prekursor yang digunakan merupakan abu
terbang dengan proporsi 444 kg setiap m3.
Pengujian Benda Uji
Pada tahap ini dilakukan pengujian pada
benda uji setelah umur 28 hari. Adapun
pengujian yang dilakukan yaitu: pengujian
berat volume beton, pengujian kecepatan
rambat gelombang, pengujian kuat tekan,
dan pengujian modulus elastisitas.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Hasil Pengujian Slump
Salah satu metode untuk mengetahui tingkat
kemudahan pengerjaan suatu adukan beton
adalah pengujian slump. Berdasarkan hasil

Gambar 1 Grafik Hasil Pengujian Berat
Volume Beton
Dari Tabel 1 dan Gambar 1 dapat dilihat
bahwa beton geopolimer berbobot beton
normal karena memiliki nilai berat volume
beton dari 2100,550 kg/m3 hingga 2153,685
kg/m3. Nilai berat volume terbesar didapat
pada penambahan abu sekam padi sebanyak
0% dan nilai terkecil ada pada penambahan
abu sekam padi sebanyak 20%. Penambahan
abu sekam padi mempengaruhi ikatan
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polimer yang terjadi akibat bercampurnya
pozzolan dengan alkali aktivator sehingga
menyebabkan Penurunan nilai berat volume
seiring dengan pertambahan abu sekam padi.
Hal tersebut terjadi akibat abu sekam padi
yang tinggi silikat namun rendah aluminat.
Hasil Pengujian
Gelombang

Kecepatan

Rambat

Pengujian ini memanfaatkan gelombang
yang dialirkan dari ujung ke ujung benda uji.
Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui tingkat kepadatan beton yang
sudah dibuat. Nilai kecepatan rambat
gelombang beton pada penelitian ini dapat
dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 2.
Tabel 2 Kecepatan Rambat Gelombang
Beton Rata – rata

Vol. 2, No. 1, Juli 2022

kecil menandakan bahwa kepadatan beton
geopolimer yang dibuat buruk. Hal tersebut
terjadi akibat penambahan abu sekam padi
pada beton geopolimer mempengaruhi
ikatan polimer, kandungan abu sekam padi
yang tinggi silikat dan rendah kandungan
aluminat membuat proses polimerisasi pada
beton geopolimer berjalan tidak sempurna.
Hasil Pengujian Kuat Tekan
Berdasarkan pengujian yang sudah
dilakukan, terjadi penurunan nilai kuat tekan
seiring dengan bertambahnya variasi
peambahan abu sekam padi. Nilai kuat tekan
beton pada penelitian ini dapat dilihat pada
Tabel 3 dan Gambar 3 sebagai berikut.
Tabel 3 Kuat Tekan Beton Rata – rata

Kode
Benda
Uji

Jumlah
Benda
Uji

Kecepatan Rambat
Gelombang Rata –
rata (m/s)

Kode
Benda Uji

Jumlah
Benda Uji

Kuat Tekan Rata
– rata (MPa)

BG0

5

4,798

BG0
BG5
BG10
BG15
BG20

5
5
5
5
5

2077,600
1871,800
1624,400
826,400
729,200

BG5

5

4,349

BG10

5

1,558

BG15

5

0,547

BG20

5

0,273

Gambar 2 Grafik Hasil Pengujian Kecepatan
Rambat Gelombang Beton

Gambar 3 Grafik Hasil Pengujian Kuat
Tekan Beton

Dari Tabel 2 dan Gambar 2 dapat dilihat
bahwa seiring dengan penambahan abu
sekam padi menyebabkan nilai kecepatan
rambat gelombang beton menurun. Nilai
kecepatan rambat gelombang beton terbesar
didapat pada penambahan abu sekam padi
sebanyak 0% dan nilai terkecil ada pada
penambahan abu sekam padi sebanyak 20%.
Nilai kecepatan rambat gelombang yang

Dari Tabel 3 dan Gambar 3 dapat dilihat
bahwa Nilai kuat tekan terbesar didapat pada
penambahan abu sekam padi sebanyak 0%
dan nilai terkecil ada pada penambahan abu
sekam padi sebanyak 20%, terjadi
penurunan kuat tekan seiring dengan
penambahan abu sekam padi. Hal tersebut
terjadi akibat kepadatan beton yang buruk
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sehingga menyebabkan nilai kuat tekan yang
kecil. Jika dilihat dari nilai kuat tekan yang
kecil maka beton geopolimer ini tidak dapat
digunakan untuk bagian struktur, namun
dapat digunakan untuk bagian non-struktur
seperti dinding.
Hasil Pengujian Modulus Elastisitas
Pengujian modulus elastisitas dilakukan
bersamaan dengan pengujian kuat tekan,
adapun untuk pembacaan dial dilakukan
pada interval beban 10 KN dan dimulai pada
saat beban pada pengujian kuat tekan
mencapai beban 10 KN hingga beton
mencapai kekuatan maksimalnya.
Pada penelitian ini nilai modulus elastisitas
tidak dapat ditampilkan karena nilai kuat
tekan yang terlalu kecil (Dibawah 10 KN).
Hubungan Nilai Berat Volume Beton
Dengan Nilai Kuat Tekan
Gambar 4 menunjukkan hubungan antara
nilai berat volume beton dengan nilai kuat
tekan.

Gambar 5 Grafik Hubungan Nilai Kecepatan
Rambat Gelombang Dengan Nilai
Kuat Tekan
Dari Gambar 5 dapat dilihat bahwa
kecepatan rambat gelombang beton
berbanding lurus terhadap nilai kuat tekan,
dimana dari grafik dapat dilihat bahwa
semakin besar nilai kecepatan rambat
gelombang beton semakin besar juga nilai
kuat tekan yang dihasilkan.
Hubungan Nilai Kecepatan Rambat
Gelombang dan Berat Volume Beton
Gambar 6 menunjukkan hubungan antara
nilai kecepatan rambat gelombang beton
dengan berat volume beton .

Gambar 4 Grafik Hubungan Nilai Berat Volume
Beton Dengan Nilai Kuat Tekan

Dari Gambar 4 dapat dilihat bahwa berat
volume beton berbanding lurus terhadap
nilai kuat tekan, dimana dari grafik dapat
dilihat bahwa semakin besar nilai berat
volume beton semakin besar juga nilai kuat
tekan yang dihasilkan.
Hubungan Nilai Kecepatan Rambat
Gelombang Dengan Nilai Kuat Tekan
Gambar 56 menunjukkan hubungan antara
nilai kecepatan rambat gelombang beton
dengan nilai kuat tekan.

Gambar 6 Grafik Hubungan Nilai Kecepatan
Rambat Gelombang Dengan Nilai
Berat Volume Beton
Dari Gambar 6 dapat dilihat bahwa
kecepatan rambat gelombang beton
berbanding lurus terhadap nilai berat volume
beton, dimana dari grafik dapat dilihat
bahwa semakin besar nilai kecepatan rambat
gelombang beton semakin besar juga nilai
berat volume beton yang dihasilkan.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Saran

Kesimpulan

Adapun saran yang dapat diberikan untuk
penelitian berikutnya berdasarkan penelitian
ini dapat dilihat sebagai berikut.

Dari analisis dan pembahasan dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut.
1. Nilai kuat tekan beton geopolimer
tertinggi terdapat pada beton geopolimer
tanpa penambahan abu sekam padi atau
BG0 sebesar 4,798 MPa, dan nilai kuat
tekan beton geopolimer terendah terdapat
pada
beton
geopolimer
dengan
penambahan 20% abu sekam padi
terhadap berat prekursor sebesar 0,273
MPa.
2. Beton geopolimer tanpa penambahan abu
sekam atau beton geopolimer dengan
penambahan variasi 0% abu sekam padi
terhadap prekursor merupakan variasi
optimum.
3. Nilai modulus elastisitas tidak dapat
ditampilkan akibat nilai kuat tekan yang
terlalu kecil.
4. Nilai berat volume beton geopolimer
tertinggi terdapat pada beton geopolimer
tanpa penambahan abu sekam padi atau
BG0 sebesar 2153,685 kg/m3, dan nilai
kuat tekan beton geopolimer terendah
terdapat pada beton geopolimer dengan
penambahan 20% abu sekam padi
terhadap berat prekursor sebesar
2100,550 kg/m3.
5. Nilai kecepatan rambat gelombang
beton geopolimer tertinggi terdapat pada
beton geopolimer tanpa penambahan abu
sekam padi atau BG0 sebesar 2077,6 m/s,
dan kecepatan rambat gelombang
geopolimer terendah terdapat pada beton
geopolimer dengan penambahan 20%
abu sekam padi terhadap berat prekursor
sebesar 729,2 m/s.

1. Penelitian
selanjutnya
dapat
menggunakan abu padat (bottom ash)
sebagai bahan pengganti semen agar bisa
menjadi pembanding terhadap beton
geopolimer dengan bahan pengganti
semen abu terbang (fly ash).
2. Penelitian
selanjutnya
dapat
menggunakan abu terbang kelas C agar
bisa menjadi pembanding terhadap beton
geopolimer dengan bahan pengganti
semen abu terbang kelas F.
3. Penelitian terkait dengan teknik
perawatan benda uji dengan cara dioven
atau dijemur di bawah sinar matahari
perlu dilakukan.
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STUDI EKPERIMENTAL Kuat LENTUR BALOK DENGAN CARBON FIBER
REINFORCED POLYMER SEBAGAI PENGGANTI BAJA TULANGAN
Hariadi Yulianto1, Helmy Akbar Bale1, dan Amartya Rizki Ananda2
1

Jurusan Teknik Sipil, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Email: hariadi.yulianto@uii.ac.id, helmy.akbar@uii.ac.id
2
Alumni Prodi Sarjana Teknik Sipil, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Email: 16511088@students.uii.ac.id
ABSTRACT
Reinforced concrete structure such as reinforce conreted (RC) beam has a weakness namely it
self weight is too high, so innovation is needed to overcome this problem without losing its
strength. One of them is using a composite Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) as
replacement of concrete rebar. The value of the specific gravity of CFRP which is quite small is
expected to reduce the self-weight of concrete with the same strength capability. An experimental
study was carried out with 3 variants of reinforced concrete beams using a concrete compressive
strength of 20 MPa and hand lay-up CFRP bars. The first variant is a standard reinforced
concrete beam using steel reinforcement, the second variant is a single reinforced concrete beam
CFRP, and the third variant is a double reinforced concrete beam with CFRP and steel
reinforcement. Before a two-point load flexure test of RC beam was carried out, the tensile test
of CFRP was conducted with guidelines from ASTM D 3039/D 3039M-00. The results showed
that flexural strength of CFRP RC beam was decrease on both of varian 2 and varian 3 with
average of 41,0746% and 44,4145% respectively compared to the average flexural strength
varian 1 (standard steel reinforced concrete). Furthermore, the use of CFRP as reinforcement
also resulted in a decrease in the volume weight of reinforced concrete beams up to 4.8516%.
Keywords: RC beam, CFRP, Flexural Strength
PENDAHULUAN
Beton bertulang adalah suatu kombinasi
antara beton dan baja yang dipadukan
menjadi satu kesatuan secara komposit. Hal
ini dilakukan untuk mengantisipasi beban
tarik yang tidak dapat ditahan oleh beton
sehingga kombinasi komposit dari beton
bertulang memiliki kekuatan dan ketahanan
yang lebih baik daripada beton tanpa
tulangan (Asroni, 2010). Namun beton
bertulang memiliki kelemahan yang paling
utama, yaitu rendahnya kekuatan per satuan
berat dari beton mengakibatkan beton
bertulang menjadi berat yang sangat
berpengaruh pada struktur (Pramudhita &
Buwono, 2019). Maka dari itu saat ini
banyak yang melakukan inovasi untuk
membuat beton yang lebih ringan tanpa

menghilangkan
kekuatan
dengan
penggunaan Carbon Fiber Reinforced
Polymer (CFRP) (Onal, 2009).
CFRP memiliki karakteristik yang hampir
menyerupai tulangan baja, yaitu dapat
menahan beban tarik yang sangat besar
(Suryanto, et al., 2020). Selain itu, CFRP
juga memiliki berat jenis yang jauh lebih
kecil daripada tulangan baja sehingga
penggunaan CFRP sebagai bahan pengganti
tulangan baja dapat memperkecil berat dari
struktur beton itu sendiri (Christiawan,
2009).
Salah satu penelitian mengenai aplikasi
CFRP sebagai perkuatan di sisi luar balok
beton bertulang, menujukkan hasil yang
positif yaitu dapat terjadi peningkatan
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kekuatan balok beton bertulang sebesar
23,589% dari balok tanpa perkuatan CFRP
(Ginardi, 2014).
Selain diaplikasikan sebagai perkuatan luar
struktur balok beton bertulang, CFRP juga
telah diteliti sebagai pengganti tulangan baja
pada sampel balok beton berukuran 600 ×
150 × 150 mm dengan tulangan CFRP
berbentuk pelat berukuran 450 × 60 × 4,5
mm. Variasi tulangan CFRP berupa posisi
perletakkan CFRP dalam balok beton yaitu
dengan selimut beton dan tanpa selimut
beton. Hasilnya, balok beton dengan
tulangan CFRP tanpa selimut beton
mengalami gagal slip dan split yang
menyebabkan CFRP dan balok beton tejadi
snap. Namun pada balok dengan selimut
beton, hal tersebut (slip dan split) tidak
terjadi, sehingga dapat disimpulkan
penggunaan CFRP sebagai tulangan
pengganti baja dengan selimut beton dapat
menguatkan beton pada area tarik dan dan
dapat meningkatkan kekuatan lentur (Nor, et
al., 2013).
Berdasarkan
penelitian
sebelumnya,
menujukkan CFRP memiliki potensi sebagai
material pengganti baja tulangan dan
menurunkan berat volume struktur beton
bertulang. Namun, diperlukan penelitian
lebih lanjut mengenai perilaku komposit
CFRP yang dibentuk menyerupai tulangan
baja pada struktur balok beton bertulang
dengan ukuran struktural. Maka dari itu,
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh penggunaan CFRP sebagai
pengganti baja tulangan terhadap kuat lentur
serta berat volume balok beton bertulang
struktural.
CARBON
FIBER
POLYMER (CFRP)

mengikat serat, serta meneruskan beban dari
luar ke serat (Putra, 2016).
Parameter kekuatan CFRP dalam menerima
beban adalah nilai tegangan tarik yang
diperoleh dengan pengujian kuat tarik
berdasarkan ASTM D 3039/D 3039 (ASTM
International, 2002). Dalam standar tersebut
terdapat dua kemungkinan perilaku tarik
CFRP, yaitu perilaku tarik dengan transition
point dan perilaku tarik tanpa transition
point yang dapat dilihat pada Gambar 1
berikut.
Ultimate

Example of Linear Response
600

Stress (MPa)
300

0

Ultimate

Chord Modulus
Region





0

5000

Strain (µe)

10000

Gambar 1. grafik tipikal pengujian tarik
CFRP
Sumber: (ASTM International, 2002)
Pengujian tarik CFRP dilakukan dengan
ukuran benda uji (spesimen) CFRP dengan
pedoman dari ASTM D 3039. Gambar 2 di
bawah ini menunjukkan ketentuan ukuran
spesimen pengujian tarik CFRP.
CFRP+GFRP
100 mm

CFRP
50 mm

CFRP+GFRP
100 mm
25 mm

REINFORCED

CFRP adalah sebuah material komposit
yang menggabungkan keunggulan kekuatan
dari serat dengan kekakuan dan massa jenis
yang rendah dari matriks. Serat bekerja
sebagai
unsur
yang
menentukan
karakteristik bahan komposit dan menahan
gaya yang bekerja pada bahan komposit
sedangkan matriks bertugas melindungi dan

Example of Bilinear Response
Transition Point

250 mm
6,5 mm
2 mm
2,5 mm

Gambar 2. Ketentuan ukuran spesimen
sumber: (ASTM International, 2002)
Setelah dilakukan pengujian tarik, nilai
tegangan tarik spesimen CFRP dapat
dihitung dengan persamaan berikut.
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Ftu
= Pmax / A
dengan:

(1)

A
=wh
(2)
Keterangan:
Ftu
= tegangan tarik ultimate (MPa)
Pmax
= beban maksimum (N)
A
= luas permukaan rerata (mm2)
w
=lebar spesimen (mm)
h
= tebal spesimen (mm)
TEGANGAN LEKATAN
Tegangan lekatan merupakan peristiwa
saling geser (shear interlock) antara elemen
tulangan dan beton di sekitarnya. Efek ini
dapat dinyatakan sebagai tegangan geser per
satuan luas permukaan tulangan. Tegangan
ini langsung ditransformasikan dari beton ke
permukaan tulangan, sehingga mengubah
tegangan tarik di seluruh panjangnya (Nawy,
1985).
Salah satu cara untuk menentukan kualitas
lekatan elemen tulangan ialah pengujian pull
out. Tegangan lekatan diperoleh dengan cara
membagi gaya cabut dengan luas permukaan
lekatan CFRP terhadap beton sehingga
rumus untuk memperoleh tegangan lekatan
ialah sebagai berikut.
µ=

𝑃𝑢
(2 × 𝑙𝑑 × 𝑏𝑡 )

(3)

Keterangan:
µ
= tegangan lekat CFRP (MPa)
Pu
= gaya tarik (N)
ld
= panjang penanaman (mm)
bt
= lebar tulangan (mm)
KUAT LENTUR BETON BERTULANG
Lentur pada balok merupakan akibat dari
adanya regangan yang timbul karena adanya
tegangan luar (Nawy, 1985). Tegangan luar
ini berasal dari kombinasi beban ultimate
luar struktur balok. Distribusi regangan dan
tegangan internal pada balok tulangan
tunggal dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.

0,85fc’
daerah
tekan
d

h

garis netral

daerah
tarik

As
ds
b

b

c ’
a=

a/2

1c

c

(d-a/2)

Cc
Mn

s = y

Ts

Gambar 3. Distribusi regangan dan
tegangan pada balok tulangan tunggal
Sumber: (Asroni, 2010)
Dari diagram distribusi tersebut, dapat
diturunkan persamaan untuk perencanaan
balok beton bertulang tunggal.

Mn =  As  fy  (d – a/2)

(4)

dengan:
a=

𝐴𝑠  𝑓𝑦

0,85 .𝑓𝑐 ′ 𝑏

(5)

 = 0,9

Keterangan:
Mn
As
fy
d
a
f c’
b



= momen nominal aktual (kNm)
= luas tulangan tarik (mm2)
= tegangan tarik baja (MPa)
= tinggi efektif balok (mm)
= tinggi blok tegangan tekan (mm)
= tegangan tekan beton (MPa)
= lebar penampang balok (mm)
= faktor reduksi kuat lentur

METODOLOGI PENELITIAN
Secara umum terdapat pengujian material
dan pengujian utama. Pengujian material
terdiri dari: kuat tarik baja, kuat tarik serat
karbon, kuat tarik resin, kuat tarik CFRP,
dan kuat tekan silinder beton. Uji tarik baja
mengacu pada SNI 07-2529-1991 (BSN,
1991). Pengujian tarik CFRP dilakukan
dengan metode berdasarkan ASTM D3039
(ASTM International, 2002).
Pengujian tarik carbon fiber dilakukan pada
benda uji dengan ukuran di bagian grip
dengan lebar 37,5 cm dan panjang 15 cm,
sedangkan pada bagian bidang tariknya,
memiliki ukuran lebar 17 cm dan panjang 20
cm yang dapat dilihat pada Gambar 4.
Kemudian benda uji digulung dan bagian
ujungnya diikat.
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Gambar 4. Benda uji carbon fiber

Gambar 7. Detail penulangan varian1

Benda uji tarik resin memiliki ukuran lebar
25 mm, panjang bidang tarik 50 mm, dan
panjang pada masing-masing bidang grip
100 mm yang ditampilkan pada Gambar 5.
Gambar 8. Detail penulangan varian 2

Gambar 9. Detail Penulangan varian 3
Gambar 5. Benda uji resin
Adapun pengujian utama berupa pengujian
pull out, uji berat volume balok, dan uji kuat
lentur balok.
Benda uji pull out mengacu pada ASTM
C234-91a berbentuk kubus beton dengan
sisi sebesar 15  15  15 cm (ASTM
International, 1991). Kemudian CFRP
dengan ukuran lebar 25 mm dan panjang 500
mm ditanam pada bagian tengah kubus.
Selain itu, dilakukan juga uji berat volume
balok dan kuat lentur balok dengan
menggunakan sampel balok berukuran 200
× 300 × 2000 mm. Variasi sampel balok
berupa
penulangan
baja
(Varian1),
penulangan CFRP (Varian 2), dan
penulangan CFRP dengan tulangan rangkap
baja (Varian 3). Detail penempatan tulangan
dalam balok ditunjukkan pada Gambar 7,
Gambar 8, Gambar 9, dan Gambar 10

Varian1

P8-100

P8-100

P8-100

3P10

3×30/2,4

3×30/2,4

Varian 2

Varian 3

Gambar 10. Detail potongan melintang
tengah bentang
Tulangan CFRP yang digunakan berupa 3
buah dengan ukuran masing-masing 30  2,4
mm2. Pada varian 2 CFRP hanya ditujukan
untuk mengganti tulangan baja tarik bukan
tulangan tekan, sehingga CFRP hanya
diletakkan pada sisi tarik beton bertulang
(tulangan tunggal). Sampel ini diharapkan
dapat memberikan data mengenai pengaruh
penggantian baja tulangan tarik dengan
CFRP kuat lentur balok tanpa dipengaruhi
oleh tulangan tekan.
Adapun pada varian 3, CFRP juga ditujukan
untuk menggantikan tulangan baja tarik saja
pada struktur balok yang ada di lapangan
sehingga digunakan konfigurasi tulangan
rangkap dengan tulangan tekan dari baja.
Varian 3 ini dapat memberikan data
pengaruh adanya tulangan tekan pada balok
beton bertulang CFRP-baja terhadap kuat
lenturnya.

Gambar 6. Benda uji pull out
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Pengujian lentur dilakukan dengan metode
uji lentur 2-point load masing masing beban
berjarak 600 mm dari tumpuan (1/3 jarak
antar tumpuan). Sampel balok beton
bertulang memiliki tumpuan sendi dan roll
pada center line (1/2 tinggi balok) balok
yang dapat dilihat pada Gambar 11.
HydraulicJack

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian Tekan Silinder Beton
Kuat tekan rencana (fc’) dari mix design
adalah sebesar 20 MPa, sedangkan kuat
tekan yang diperoleh dari hasil pengujian
teka silinder didapatkan rata-rata sebesar
24,140 MPa seperti yang ditunjukkan pada
Tabel 1.
Tabel 1. Kuat tekan silinder
P
f’c
Sampel
(kN)
(MPa)
Sampel 1
420,4
23,585
Sampel 2
431,2
24,763
Sampel 3
431,4
24,074
Rata-rata
427,67
24,104

Load Cell

Tumpuan
Sendi

Tumpuan
Roll

Pengujian Kuat Tarik Material

Gambar 11. Setting up benda uji balok
beton
Nilai Momen Maksimum (Mmax) diperoleh
dari nilai momen akibat berat sendiri (Md)
yang dijumlah dengan nilai momen akibat
pengujian (Ml), sehingga diperoleh rumus
seperti berikut.
Mmax = Md + Ml
dengan:
Md

1
8

= × qu × L2
𝑊

qu

=𝐿

Ml

= 2 × 600

𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘

𝑃

Keterangan:
Mmax = Momen maksimum (kNm)
Md
= Momen berat sendiri (kNm)
Ml
= Momen pengujian (kNm)
qu
= Beban merata (kN/m)
L
= Jarak antar tumpuan (m)
W
= Berat balok (kN)
Lbalok = Panjang sampel balok (m)
P
= Beban pengujian (kN)

Pengujian tarik baja P6 diperoleh nilai fy =
428,22 MPa dan fu = 617,12 MPa. Pada
pengujian tarik baja P10 dihasilkan nilai fy =
431,90 MPa dan fu = 643,97 MPa. Grafik
tegangan regangan uji kuat tarik baja dapat
dilihat pada Gambar 15. Adapun pada
pengujian tarik carbon fiber diperoleh nilai
fu = 130,22 MPa. Benda uji carbon fiber
dapat dilihat pada Gambar 12 berikut. Hasil
pengujian dalam bentuk grafik tegangan
regangan ditunjukkan pada Gambar 16.
Serat mulai putus

(6)
(7)
Gambar 12. Benda uji carbon fiber setelah
diuji

(8)

setelah dilakukan pengujian dapat dilihat
pada Gambar 13. Hasil uji tarik resin dalam
bentuk
grafik
tegangan
regangan
ditunjukkan pada Gambar 17. Hasil
pengujian tarik resin menghasilkan nilai fu
rerata = 34,79 MPa.

Yulianto, dkk.—Studi Eksperimental Kuat Lentur Balok...

25

ISSN 2962-2697
Vol. 2, No. 1, Juli 2022

Proceeding Civil Engineering Research Forum

sampel 4 tidak valid. Adapun grafik
tegangan regangan uji tarik CFRP
ditunjukkan pada Gambar 18.

Gambar 13. Benda uji resin setelah diuji
Kondisi benda uji CFRP setelah uji tarik
dapat dilihat pada Gambar 14.
1

2

3

4

Gambar 14. Benda uji CFRP setelah diuji
Dari hasil kuat tarik CFRP didapatkan nilai
fu rerata 614,99 MPa dari rerata nilai fu
Sampel 2 dan Sampel 3. Hal ini karena
sampel 2 dan 3 memiliki mode kegagalan
putus yang sempurna (putus sepajang lebar
sampel), berbeda dengan sampel 1 dan 4
yang masih menyisakan serat yang belum
putus pada salah satu ujung, sehingga nilai
kuat tarik sampel 1 dan 4 menjadi sangat
rendah
sebagai
akibat
dari
ketidaksempurnaan mode kegagalan sampel.
Oleh karena itu, kuat tarik sampel 1 dan

Dari grafik tegangan-regangan baja pada
Gambar 15 dapat dilihat bahwa baja
memiliki kuat tarik yang tinggi (hingga 600
MPa) dengan sifat daktil terlihat dari nilai
regangan tarik yang panjang hingga
mencapai 0,3. Begitu pula dengan carbon
fiber, dapat dilihat pada Gambar 16 bahwa
material ini juga daktil dengan regangan
maksimum 0,24 namun memiliki kuat tarik
hanya 130 MPa.
Dari fenomena yang diamati selama
pengujian tarik serat karbon, orientasi
anyaman serat karbon berubah selama uji
tarik. Tidak semua serat terlihat meregang
secara bersama, namun ada bagian yang
meregang lebih sedikit dari bagian yang lain,
sehingga tidak semua beban tarik bekerja
secara merata pada seluruh serat karbon. Hal
inilah yang menyebabkan nilai kuat tarik
serat karbon cukup rendah (130 MPa).
Fenomena ini dapat dilihat pada Gambar 12
yang menunjukkan hana bagian luar saja
serat karbon mulai putus, sedangkan bagian
dalam tidak.
Hasil uji tarik resin (Gambar 17)
menunjukkan kuat tarik yang kecil yaitu fu
rerata = 34,79 MPa dengan sifat yang getas.
Kapasitas regangan tarik resin hanya sebesar
0,16 paling rendah jika dibandingkan
dengan serat karbon dan baja. Berdasarkan
nlai kuat tarik resin, maka dapat disimpulkan
bahwa resin relatif tidak memberikan
kontribusi langsung terhadap kuat tarik
CFRP karena kuat tariknya yang hanya
34,79 Mpa dibandingkan CFRP (600 MPa).
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Gambar 16. Grafik uji tarik carbon fiber
700

400
300
200
100

Sampel 1
Sampel 3
Sampel 5

Regangan

0.30

Regangan

700

0.10

0.20

Baja P6

Gambar 15. Grafik uji tarik baja

0
0.00

0.10
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0
0.00
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Sampel 2
Sampel 4
Sampel 6

Gambar 17. Grafik uji tarik resin
Berdasarkan hasil uji tarik material
penyusun CFRP (carbon fiber dan resin)
serta CFRP itu sendiri maka dapat
disimpulkan bahwa carbon fiber tidak dapat
bekerja sendiri sebagai sebuah material
pengganti baja, namun membutuhkan resin
sebgai material kompositnya. Material
komposit memiliki hubungan yang kuat
dengan interface yaitu interaksi atau ikatan
antara matrix (resin) dengan serat penguat
(serat karbon) yang berperan dalam
menyalurkan beban dari matrix menuju
serat. Orientasi dan bentuk serat karbon dan
matriks resin mempengaruhi interaksi seratmatriks pada daerah interface (Hussain, et
al., 2007). Resin bekerja sebagai pengikat
dan matriks pengisi dari carbon fiber
sehingga seluruh serat pada carbon fiber
menjadi kaku dapat secara efektif menahan
gaya tarik secara bersama setiap helai
seratnya. Inilah yang menyebabkan carbon
fiber yang telah dikompositkan menjadi

0.10

Regangan

0.20

0.30

Sampel 1

Sampel 2

Sampel 3

Sampel 4

Gambar 18. Grafik uji tarik CFRP
CFRP dapat memiliki kuat tarik yang sangat
tinggi (600 MPa). Selain sebagai pengikat,
resin juga mengubah carbon fiber yang
awalnya bersifat daktail berubah menjadi
getas.
Pengujian Pull Out
Pengujian pull out dapat dilihat pada dilihat
pada Gambar 19. Adapun kondisi sampel
setelah uji dapat dilihat pada Gambar 20
Kondisi benda uji pada setelah uji pull out
seluruhnya putus pada tulangan CFRP dan
tidak ada yang tercabut, kubus beton sendiri
tidak mengalami keretakan sedikitpun. Hal
ini berarti kekuatan lekatan antara CFRP dan
beton cukup tinggi hingga melebihi dari kuat
tarik CFRP, sehingga ada potensi untuk
menggantikan tulangan baja dengan CFRP
karena lekatan yang mampu bertahan hingga
CFRP putus.
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Tabel 2. Pengujian berat volume balok
Kode

W
(kN)

V1-1



V
(m3)

(kg/m3)


(%)

2,89

0,118

2427,6

-

V1-2

2,89

0,121

2441,1

-

V1-3

2,89

0,125

2350,1

-

V2-1

2,89

0,123

2383,8

-1,82

V2-2

2,89

0,124

2380,3

-1,96

V2-3

2,76

0,123

2310,1

-4,85

V2-4

2,89

0,123

2399,4

-1,17

Pengujian Kuat Lentur Balok

Gambar 19. Benda uji pull out saat diuji

Hasil pengujian lentur balok berupa beban
maksimum (Pmax), momen maksimum
(Mmax) dan perbedaan momen () dapat
dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Pengujian kuat lentur balok
Balok

W
(kN)

Pmax
(kN)

Mmax
(kNm)


(%)

V1-1

2,89

113,51

68,24

-

V1-2

2,89

112,26

67,50

-

2,89

110,25

66,42

-

67,39

-

V1-3

Rerata

Gambar 20. Benda uji pull out setelah diuji

V2-1
V2-2

2,89

66,3

40,61

-39,75

2,89

64,54

39,10

-41,99

Pengujian Berat Volume Balok

V2-3

2,76

71,32

43,34

-35,64

2,89

58,51

35,78

-46,92

39,71

41,07

V2-4

Hasil pengujian berat volume beton berupa
data berat (W), volume (V), berat volume (),
dan perbedaan berat () dapat dilihat pada
Tabel 2.
Balok varian 3 tidak dilakukan uji berat
volume karena balok varian 3 memiliki
tulangan rangkap, sehingga tidak bisa
dibandingkan dengan varian 1 dan varian 2
yang hanya memiliki tulangan tunggal.
Berdasarkan hasil pengujian berat volume
balok, terlihat nilai berat bolume balok
variasi 2 mengalami penurunan tertinggi
sebesar 4,85% dibanding balok variasi 1.
Balok beton bertulang CFRP menjadi lebih
ringan karena tulangan CFRP memiliki berat
jenis yang ringan yaitu 1,5 gr/cm3
(Christiawan, 2009).

Rerata
V3-1

2,64

70,82

43,02

-36,17

V3-2

2,64

57,01

34,52

-48,78

V3-3

3,01

68,81

41,97

-37,73

3,01

49,47

30,35

-54,97

37,46

-44,41

V3-4

Rerata

Kondisi balok setelah pengujian kuat lentur
ditunjukkan pada Gambar 21, Gambar 22,
dan Gambar 23. Pada gambar tersebut
terlihat balok variasi 2 (tulangan tunggal
CFRP) terpotong menjadi 2 dikarenakan
tulangan CFRP yang dipasang telah putus
seluruhnya. Hal ini berbeda dengan balok
variasi 1 walaupun sama-sama memiliki
tulangan tunggal, tulangan baja pada variasi
1 tidak putus tetapi beton tekan yang hancur
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sehingga balok tidak terpotong menjadi 2.
Adapun balok variasi 3, tulangan CFRP juga
putus seluruhnya namun balok tidak
terpotong menjadi 2 karena memiliki
tulangan tekan yang menahan balok.

Gambar 21. Tipikal kerusakan lentur balok
V1

berbeda-beda. Hal ini sama seperti hasil
pengujian tarik CFRP yang ditunjukkan
pada Gambar 18 dan mode kerusakan CFRP
pada Gambar 14. Terlihat dari 4 sampel
CFRP yang disiapkan, 2 sampel mengalami
kerusakan secara sempurna dan 2 sampel
mengalami kerusakan putus tidak sempurna
sehingga menghasilkan kuat tarik yang
bervariasi. Hal ini jugalah yang terjadi pada
balok beton bertulang CFRP.
Penyebab dari kekuatan CFRP yang tidak
seragam
adalah
karena
proses
pembuatannya
menggunakan
metode
manual hand lay-up yang sangat
memungkinkan untuk terjadinya human
error saat proses pembuatan.
Berdasarkan seluruh pengujian yang telah
dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
penggunaan CFRP sebagai bahan pengganti
baja tulangan dapat menurunkan kuat lentur
pada balok bertulang akibat kekuatan CFRP
yang tidak seragam.

Gambar 22. Tipikal kerusakan lentur balok
V2

Hal ini berbanding terbalik dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Nor, (2013).
Pada penelitian tersebut sampel balok yang
diuji berupa balok ukuran 150 mm × 150
mm × 500 mm dengan bentuk tulangan
CFRP berupa sebuah pelat dengan ukuran
450  60  4,5 mm yang ditempelkan
langsung pada sisi balok. Hasil penelitian
tersebut menunjukkan bahwa CFRP dapat
meningkatkan kuat lentur sampel balok.

Gambar 23. Tipikal kerusakan lentur Balok
V3

Berdasarkan kedua penelitian ini, dapat
disimpulkan bahwa ternyata penggunaan
CFRP sebagai pengganti baja tulangan pada
sampel balok kecil tidak dapat mewakili
kekuatan lentur pada balok beton dengan
ukuran struktural. Hal ini membuktikan teori
size effect law yang menyebutkan bahwa
semakin bertambahnya ukuran benda uji
menyebabkan
terjadinya
penurunan
kekuatannya karena meningkatkan peluang
terjadinya kerusakan pada bagian terlemah
(Talinusa, et al., 2014).

Dari pengamatan selama pengujian, balok
variasi 2 dan 3 mengalami fenomena CFRP
putus secara satu persatu. Hal ini ditandai
dengan suara ledakan putusnya CFRP yang
terjadi beberapa kali selama pengujian
lentur. Fenomena ini menunjukkan kuat
tarik diantara 3 buah tulangan CFRP yang
ditanam dalam balok memiliki nilai yang

Selain itu, bentuk tulangan CFRP pada
penelitian ini yang menyerupai baja
tulangan dengan ukuran 1920  30  2,4 mm
yang berjumlah 3 buah tulangan per balok
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juga turut memberi pengaruh terhadap
penurunan kuat lentur balo. Jika pada
penelitian Nor, (2013) CFRP dipasang
berupa 1 buah pelat selebar balok sehingga
tidak ada risiko ketidakseragaman kuat tarik
CFRP sedangkan pada penelitian ini 3
tulangan CFRP yang dipasang terbukti
memiliki kuat tarik yang berbeda-beda.
KESIMPULAN
1. Pada penelitian ini CFRP memiliki
potensi menjadi pengganti baja karena
memiliki lekatan terhadap beton yang
lebih tinggi dari kuat tarik material
CFRP,
2. Penggunaan CFRP sebagai penganti
tulangan baja pada penelitian ini dapat
mengurangi berat balok beton bertulang
hingga 4,85% dibandingkan balok beton
bertulang konvensional,
3. Penggunaan CFRP sebagai penganti baja
tulangan balok beton bertulang pada
peneltian ini dapat menurunkan kekuatan
lentur balok sebesar 41,07% (variasi 2)
dan 44,41% (variasi 3) dikarenakan kuat
tarik tulangan CFRP berbeda-beda
sehingga putus satu per satu.
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ABSTRACT
Concrete is a composite material consisting of gravel, sand, portland cement and water. Poor
implementation of concrete will produce low compressive strength and lot of pores concrete.
Therefore, certain methods are needed to increase the compressive strength and reduce the
number of pores. One of them is using admixture in the concrete. Damdex is a type of additive
that offers the ability to increase the concrete’s compressive strength and prevent leakage. In this
study 5%, 6%, 7% and 8% of Damdex to the cement weight were used. The test was conducted to
determine the concrete's compressive strength, the acceleration of concrete's compressive
strength increasement and the concrete's absorption at 7, 14, and 28 days. SNI 2834-2000 with
25 MPa compressive strength plan were used for mix design. The results of compressive strength
test at 7th day increased by 6,05%; 6,95%; 9,17%; and 11,37%, at 14th day increased by 8,17%;
9,22%; 11,39%; and 14,80%, and at 28th day increased by 3,06%; 4,71%; 7,83%; and 10,24%
to normal concrete at the same age. The acceleration of the compressive strength increasement
at the 7th day increased by 1,93%; 1,43%; 0,83%; and 0,69%, and at 14th day increased by
4,32%; 3,75%; 2,87%; and 3,60% to normal concrete at the same age. The results of absorption
test at 7th day decreased by 36,33%; 37,46%; 39,81%; and 40,41%, at 14th day decreased by
32,27%; 36,89%; 36,90%; and 40,40%, and at 28th day decreased by 33,03%; 33,32%; 39,62%;
and 43,70% to normal concrete at the same age.
Keywords: concrete, damdex, compressive strength, absorption, acceleration
PENDAHULUAN
Beton adalah material komposit yang terdiri
dari beberapa material penyusun, yaitu
kerikil, pasir, semen dan air. Kemudahan
dalam memperoleh material penyusun inilah
yang menjadi alasan utama beton masih
banyak digunakan dalam berbagai proyek
konstruksi saat ini. Selain itu, beton juga
memiliki beberapa keunggulan lain, seperti
kuat tekan yang tinggi, tahan terhadap karat,
lebih tahan terhadap api, serta dapat dicetak
dengan berbagai ukuran dan bentuk sesuai
kebutuhan. Meskipun beton dapat dicetak
dengan berbagai bentuk dan ukuran, namun
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
Akbar dan Bale– Pengaruh Variasi Kadar Bahan Tambah...

dalam pelaksanaan pembuatan beton di
lapangan, yaitu kualitas material, proses
pencampuran material, proses pengecoran
dan proses pemadatan. Apabila hal-hal
tersebut tidak diperhatikan dengan baik, maka
kemungkinan besar beton yang dihasilkan
akan memiliki kekuatan yang rendah dan jauh
dari kekuatan rencana.
Salah satu cara untuk meningkatkan kekuatan
beton adalah meningkatkan pemadatannya,
yaitu meminimumkan pori atau rongga yang
terbentuk di dalam beton (Nurmaidah, 2017).
Selain dapat menurunkan kekuatan beton,
pori yang terdapat pada permukaan beton
menjadikan beton lebih mudah melewatkan
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air, sehingga dapat menyebabkan terjadinya
kebocoran pada beton. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut, dapat digunakan
bahan tambah (admixture) pada campuran
beton.
Admixture adalah bahan-bahan berupa bubuk
atau cairan yang ditambahkan ke dalam
campuran beton pada saat pencampuran
(mixing)
beton
berlangsung.
Fungsi
admixture dalam campuran beton adalah
mengubah performa dan sifat-sifat campuran
beton sesuai dengan kondisi beton yang
diinginkan. Salah satu jenis admixture yang
dapat digunakan untuk meningkatkan kuat
tekan beton dan mencegah terjadinya
kebocoran pada beton adalah waterproofing.
Bahan tambah waterproofing biasanya
digunakan pada struktur beton yang
berinteraksi langsung dengan air, seperti pada
area basement dan kolam renang.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Olil
dkk. (2015), penggunaan waterproofing merk
Damdex dengan kadar 2% pada campuran
beton mampu meningkatkan kuat tekan beton
sebesar 3,33%. Sedangkan hasil penelitian
yang Nurmaidah (2017) menunjukkan bahwa
pada penambahan kadar waterproofing merk
Damdex hingga 5%, masih terjadi
peningkatan nilai kuat tekan beton. Jika
dibandingkan dengan kuat tekan beton
normal, peningkatan yang terjadi sebesar
41,47 kg/cm2 atau 17,53%. Selain mampu
meningkatkan kuat tekan beton, Damdex
Indonesia mengklaim bahwa waterproofing
Damdex sebagai bahan tambah dalam
campuran beton mampu mempercepat proses
pengerasan beton hingga 50%, sehingga dapat
mempersingkat pengerjaan beton di lapangan
selama 7 sampai 14 hari. Namun, belum ada
penelitian
lebih
lanjut
mengenai
pengembangan kekuatan beton pada usia
muda untuk membuktikan klaim tersebut.
Berdasarkan penjelasan sebelumnya di atas,
dapat disimpulkan bahwa persentase
peningkatan kuat tekan beton naik seiring
dengan meningkatnya kadar bahan tambah
waterproofing Damdex yang digunakan
dalam campuran beton. Belum adanya
penelitian
mengenai
penggunaan
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waterproofing Damdex di atas 5% dan adanya
dugaan mengenai pengaruhnya terhadap
pengembangan kekuatan beton pada usia
muda menjadi latar belakang penelitian ini.
Selain itu, pada penelitian ini juga akan
dilakukan pengujian absorpsi pada beton
untuk membuktikan klaim Damdex sebagai
anti bocor.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh
nilai kuat tekan beton, pengembangan
kekuatan beton, dan absorpsi beton pada
beton yang menggunakan bahan tambah
waterproofing Damdex dengan kadar di atas
5%, yaitu 5%; 6%; 7%; dan 8% terhadap berat
semen. Nilai-nilai tersebut kemudian
dibandingkan dengan beton yang tidak
menggunakan bahan tambah waterproofing
Damdex (beton normal) untuk mengetahui
pengaruh penambahan Damdex pada
campuran beton. Kuat tekan rencana sebesar
25 MPa dan mix design menggunakan SNI
2834-2000. Nilai slump yang direncanakan
sebesar 10 ± 2 cm. Semen yang digunakan
adalah semen PCC merk Tiga Roda, agregat
kasar dari Clereng dan agregat halus dari
Sungai Progo. Penelitian ini tidak meneliti
mengenai kandungan kimia dalam Damdex.
WATERPROOFING DAMDEX
Waterproofing adalah bahan tambah yang
dapat ditambahkan ke dalam campuran beton
untuk menghasilkan beton yang lebih kedap
air. Damdex adalah salah satu jenis bahan
tambah waterproofing berupa cairan kimia
berwarna kecoklatan. Damdex yang dicampur
dengan mortar/semen akan meningkatkan
kecepatan
beku
campuran
semen,
meningkatkan kualitas dan kuat tekan beton,
meningkatkan
kuat
lekat
campuran
mortar/semen dan sekaligus menjadikan
campuran mortar/semen bersifat kedap air
yang tahan sinar ultra violet (Olil, dkk., 2015).
Berdasarkan deskripsi produk di laman resmi
Damdex Indonesia, Damdex sebagai bahan
tambah dalam campuran beton akan
meningkatkan kualitas dan kuat tekan beton
hingga 35%, mempercepat proses pengerasan
beton hingga 50%, dan membuat beton
menjadi tahan bocor dengan penggunaan
sebanyak 2% dari berat semen.
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Tabel 2. Rincian Benda Uji

UMUR BETON
Menurut Mulyono (2003), kuat tekan beton
akan terus bertambah seiring dengan
bertambahnya umur beton. Kuat tekan beton
meningkat secara cepat sampai umur beton 7
hari, selanjutnya kenaikan kuat tekan yang
terjadi hanya sedikit. Kuat tekan rencana pada
umumnya dihitung dalam 28 hari. Pengujian
kuat tekan beton dapat dilakukan bahkan
sebelum beton mencapai umur 28 hari.
Pengujian kuat tekan beton umumnya
dilakukan pada umur benda uji 3 hari, 7 hari,
14 hari, 21 hari dan 28 hari, dengan angka
konversi kuat tekan beton ke umur 28 hari
mengacu pada Peraturan Beton Bertulang
Indonesia (1971) sebagaimana tercantum
pada Tabel 1 berikut.

Jenis
Pengujian

0%
5%
Kuat
Tekan
Beton

Angka Konversi
0,40
0,65
0,88
0,95
1,00

METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan pada
penelitian ini adalah metode eksperimental
yang dilaksanakan di Laboratorium Bahan
Konstruksi Teknik, Fakultas Teknik Sipil dan
Perencanaan, Universitas Islam Indonesia.
Penelitian
ini
dilakukan
dengan
menambahkan dan memodifikasi kadar bahan
tambah waterproofing Damdex pada
campuran beton.
Benda Uji
Benda uji dibagi berdasarkan kadar Damdex
dan umur beton. Tiap variasi kadar Damdex
dan variasi umur beton terdiri dari 5 sampel
silinder 15 x 30 cm untuk uji tekan dan 2
sampel kubus 15 x 15 x 15 cm untuk uji
absorpsi, sehingga total terdapat 105 benda uji
dengan rincian seperti pada Tabel 2.
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6%
7%
8%

Tabel 1. Angka Konversi Umur Beton
Umur Benda Uji
3 hari
7 hari
14 hari
21 hari
28 hari

Kadar
Damdex

0%
5%
Absorpsi
Beton

6%
7%
8%
Total Sampel

Umur
Benda Uji
7
14
28
7
14
28
7
14
28
7
14
28
7
14
28
7
14
28
7
14
28
7
14
28
7
14
28
7
14
28

Jumlah
Sampel
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
105

Tahapan Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari
beberapa tahapan yang dijelaskan sebagai
berikut.
1. Persiapan
Tahap persiapan meliputi penyiapan alat
dan bahan yang akan digunakan selama
penelitian.
2. Pemeriksaan Agregat
Tahap pemeriksaan agregat meliputi
pemeriksaan karakteristik agregat halus
dan agregat kasar yang hasilnya digunakan
pada tahap perencanaan campuran beton
(mix design). Pemeriksaan agregat halus
terdiri dari pemeriksaan berat jenis agregat
dalam kondisi jenuh kering permukaan
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(SSD), pemeriksaan analisis saringan,
pemeriksaan berat isi gembur dan padat,
serta
pemeriksaan
kadar
lumpur.
Pemeriksaan agregat kasar terdiri dari
pemeriksaan berat jenis agregat dalam
kondisi jenuh kering permukaan (SSD),
pemeriksaan analisis saringan, dan
pemeriksaan berat isi gembur dan padat.
Hasil pemeriksaan agregat halus adalah
sebagai berikut.
Berat jenis SSD = 2,77
Gradasi
= Daerah II
Berat isi gembur = 1,53 gr/cm3
Berat isi padat = 1,71 gr/cm3
Kadar lumpur
= 1,2 %

Berat jenis SSD
Uk. maksimum
Berat isi gembur
Berat isi padat

= 2,76
= 20 mm
= 1,35 gr/cm3
= 1,51 gr/cm3

3. Mix Design dan Pembuatan Sampel
Metode mix design yang digunakan
mengacu pada SNI 2834-2000. Pada
penelitian ini dilakukan dua kali mixing
untuk satu varaisi kadar Damdex. Mixing
pertama terdiri dari 9 silinder dan 3 kubus
dengan volume total 0,0578 m3. Mixing
kedua terdiri dari 6 silinder dan 3 kubus
dengan volume total 0,0419 m3. Proporsi
campuran dapat dilihat pada Tabel 3 dan
Tabel 4.

Hasil pemeriksaan agregat kasar adalah
sebagai berikut.
Tabel 3. Proporsi Campuran Mixing Pertama per 0,0578 m3
Kadar
Damdex

Semen
(kg)

Air
(kg)

Pasir
(kg)

Kerikil
(kg)

Damdex
(kg)

0%
5%
6%
7%
8%
Jumlah

28.456
28.456
28.456
28.456
28.456
28.456

14.228
14.228
14.228
14.228
14.228
71.141

52.566
52.566
52.566
52.566
52.566
262.830

74.099
74.099
74.099
74.099
74.099
370.495

0
1.423
1.707
1.992
2.277
7.399

Tabel 4. Proporsi Campuran Mixing Kedua per 0,0419 m3
Kadar
Damdex
0%
5%
6%
7%
8%
Jumlah

Semen
(kg)
20.631
20.631
20.631
20.631
20.631
20.631

Air
(kg)
10.316
10.316
10.316
10.316
10.316
51.578

4. Perawatan Sampel
Sampel beton diberi perawatan berupa
perendaman di dalam bak air selama umur
uji tertentu.
5. Pengujian Sampel
Pada penelitian ini dilakukan dua jenis
pengujian, yaitu pengujian kuat tekan dan
pengujian absorpsi yang dilakukan pada
umur beton 7, 14, dan 28 hari. Pada
Akbar dan Bale – Pengaruh Variasi Kadar Bahan Tambah …

Pasir
(kg)
38.111
38.111
38.111
38.111
38.111
190.557

Kerikil
(kg)
53.723
53.723
53.723
53.723
53.723
268.616

Damdex
(kg)
0
1.032
1.238
1.444
1.651
5.364

pengujian kuat tekan, pengujian dilakukan
sampai benda uji hancur (crack), artinya
benda uji tidak mampu lagi menahan
beban yang diberikan mesin uji.
Berdasarkan SNI 1974-2011, nilai kuat
tekan beton dapat dihitung dengan
persamaan 1.
f’c

=

P
A

(1)
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Keterangan:
f’c = Kuat tekan beton (MPa)
P = Beban maksimum (N)
A = Luas penampang (mm2)

Tabel 6. Pengurangan Air

Pada
pengujian
absorpsi,
sampel
dimasukkan ke dalam oven selama 24 jam
dengan suhu 110 ± 5°C. Setelah itu sampel
ditimbang pada kondisi kering oven.
Selanjutnya sampel direndam dalam air
selama 48 jam. Setelah proses perendaman
selesai, sampel dikeringkan untuk
menghilangkan kelembapan permukaan
dan ditimbang pada kondisi kering
permukaan. Nilai absorpsi beton mengacu
pada SNI 6433-2016 dengan persamaan 2
berikut.
PA =

B-A
A

x 100

(2)

Keterangan:
PA = Absorpsi beton (%)
B = Massa sampel kering muka (gram)
A = Massa sampel kering oven (gram)
HASIL PENELITIAN
Pengujian Slump
Pada tahap mixing dalam penelitian ini
dilakukan pengurangan air campuran untuk
mencapai range slump rencana. Persentasse
pengurangan
air
diperoleh
dengan
membandingkan jumlah pengurangan air
dengan jumlah kebutuhan air dari hasil mix
design pada tiap variasi campuran beton.
Hasil pengujian slump dan pengurangan air
campuran dapat dilihat pada Tabel 5 dan
Tabel 6.
Tabel 5. Hasil Pengujian Slump
Variasi Kadar
Damdex
0%
5%
6%
7%
8%

Slump (cm)
Mixing ke-1
Mixing ke-2
8
8
12
9
12
12
11,5
8
8,5
8

Akbar dan Bale– Pengaruh Variasi Kadar Bahan Tambah...

Variasi
Kadar
Damdex
0%
5%
6%
7%
8%

Mixing
ke-1
0
300
440
920
1500

Pengurangan Air (mL)
Mixing
Persentase
Jumlah
ke-2
(%)
0
0
0
180
480
1,96
200
640
2,61
510
1430
5,83
820
2320
9,45

Perbedaan nilai slump pada masing-masing
adukan tiap varian ini dapat terjadi karena
perbedaan kadar air pada agregat dan adanya
pengurangan kadar air campuran saat proses
pengadukan untuk mencapai range slump
yang direncanakan, sehingga terdapat sisa air
dari kadar air hasil mix design seperti pada
Tabel 6. Besarnya pengurangan air yang
terjadi
meningkat
seiring
dengan
meningkatnya kadar Damdex yang digunakan
dalam campuran beton. Berdasarkan hasil
tersebut
maka
dapat
disimpulkan
penambahan Damdex pada campuran beton
mampu mengurangi penggunaan air dengan
kemudahan pengerjaan (workability) yang
sama dengan beton normal, dengan kata lain
Damdex mampu berperan sebagai water
reducer dalam campuran beton.
Pengujian Kuat Tekan Beton
Pada penelitian ini pengujian kuat tekan beton
dilakukan pada beton umur 7, 14, dan 28 hari.
Sebelum pengujian dilakukan, terlebih dahulu
dilakukan proses capping pada bagian
permukaan atas beton menggunakan
belerang. Hasil pengujian kuat tekan diratarata tiap 5 sampel (per variasi kadar Damdex
dan variasi umur), sehingga diperoleh hasil
pengujian kuat tekan beton rerata yang dapat
dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8.
Tabel 7. Hasil Pengujian Kuat Tekan Aktual
Kuat Tekan Aktual Umur Uji
(MPa)
Variasi Kadar
Damdex

7 Hari

14 Hari

28 Hari

0%

18,448

24,166

27,769

5%

19,564

26,140

28,619

6%

19,731

26,394

29,076

7%

20,140

26,919

29,945

8%

20,546

27,741

30,611
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Tabel 8. Hasil Pengujian Kuat Tekan dengan
Angka Konversi
Kuat Tekan dengan Angka
Konversi ke 28 hari (MPa)
Variasi
Kadar
Damdex
0%
5%
6%
7%
8%

7 Hari

14 Hari

28 Hari

28,381
30,098
30,355
30,985
31,609

27,461
29,705
29,993
30,589
31,524

27,769
28,619
29,076
29,945
30,611

Kuat Tekan Beton Rerata (MPa)

Hubungan kuat tekan beton dengan kadar
penambahan Damdex dapat dilihat pada
Gambar 1, Gambar 2, Gambar 3 dan Tabel 9
berikut.
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Kadar Penambahan Damdex (%)

Kuat Tekan Beton Rerata (MPa)

Gambar 1. Kuat Tekan vs Kadar Damdex
Umur 7 Hari
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33
32
31
30
29

29,945

28
27
27,769
26

28,619

30,611

29,076

25
0%

5%

6%

7%

8%

Kadar Penambahan Damdex (%)

Gambar 3. Kuat Tekan vs Kadar Damdex
Umur 28 Hari
Tabel 9. Kenaikan Kuat Tekan Beton
Variasi
Kadar
Damdex
5%
6%
7%
8%

Persentase Kenaikan Kuat
Tekan pada Umur Beton
Tertentu (%)
7 Hari
14 Hari
28 Hari
6,05
8,17
3,06
6,95
9,22
4,71
9,17
11,39
7,83
11,37
14,80
10,24

Penambahan Damdex pada campuran beton
sangat mempengaruhi nilai kuat tekan beton.
Nilai kuat tekan beton meningkat seiring
dengan meningkatnya kadar Damdex yang
digunakan dalam campuran beton. Hal ini
juga dikarenakan fungsi Damdex yang
bekerja sebagai pengisi pori-pori di dalam
beton dan mengurangi kadar udara di
dalamnya.
Sementara itu, grafik hubungan kuat tekan
beton dengan umur beton dapat dilihat pada
Gambar 4.

27
27,461
26
25
0%

7%

8%

Kadar Penambahan Damdex (%)

Gambar 2. Kuat Tekan vs Kadar Damdex
Umur 14 Hari
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Kuat Tekan Beton (%)

Kuat Tekan Beton Rerata (MPa)
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Damdex 8%

27

27,7
69
25
23

85
80
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21

65

19

60

17

55
14,14

15
7

14

17,93

21,18

21

PBI 1971
Damdex 0%
Damdex 5%
Damdex 6%
Damdex 7%
Damdex 8%

50

23,20

28

7

Umur Beton (hari)

Gambar 4. Kuat Tekan vs Umur Beton
Berdasarkan Gambar 4 beton dengan
penambahan Damdex mencapai kuat tekan
beton normal umur 28 hari membutuhkan
waktu yang lebih cepat. Waktu tercepat
adalah 14,14 hari akibat dari penambahan
Damdex sebanyak 8%. Semakin tinggi kadar
Damdex yang digunakan dalam campuran
beton, maka semakin singkat waktu yang
dibutuhkan untuk mencapai kuat tekan
rencana.
Hasil kuat tekan juga dapat digunakan untuk
menentukan besarnya akselerasi peningkatan
kuat tekan beton dengan penambahan kadar
Damdex tertentu, yaitu dengan membagi nilai
kuat tekan aktual pada umur uji 7 hari dan 14
hari dengan nilai kuat tekan pada umur uji 28
hari. Hasil perhitungan tersebut kemudian
dikurangi dengan nilai akselerasi teoritis
menurut Peraturan Beton Bertulang Indonesia
(1971) seperti pada Tabel 1 dan hasil
perhitungan akselerasi pada beton normal
untuk mengetahui selisihnya. Secara detail
hasilnya dapat dilihat pada Gambar 5, Tabel
10 dan Tabel 11 berikut.
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14

21

28

Umur Beton (hari)

Gambar 5. Akselerasi Peningkatan Kuat
Tekan
Tabel 10. Selisih Persentase Kuat Tekan
Umur 7 Hari
Variasi
Kadar
Damdex
0%
5%
6%
7%
8%

Selisih Persentase Kuat Tekan
pada Umur 7 Hari (%)
PBI 1971
Beton Normal
1,43
3,36
1,93
2,86
1,43
2,26
0,83
2,12
0,69

Tabel 11. Selisih Persentase Kuat Tekan
Umur 14 Hari
Variasi
Kadar
Damdex
0%
5%
6%
7%
8%

Selisih Persentase Kuat Tekan
pada Umur 14 Hari (%)
PBI 1971
Beton Normal
-0,98
3,34
4,32
2,78
3,75
1,89
2,87
2,62
3,60

Persentase kuat tekan beton dengan
penambahan Damdex lebih tinggi dari
persentase kuat tekan beton normal dan
persentase kuat tekan beton menurut PBI
1971. Penambahan Damdex sebanyak 5%
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Pengujian Absorpsi Beton
Hasil pengujian absorpsi dirata-rata tiap 2
sampel sehingga diperoleh hasil pengujian
absorpsi beton rerata yang dapat dilihat pada
Tabel 12.

54.297
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0%

7 Hari 14 Hari 28 Hari
4,297
2,736
2,687
2,586
2,560

4,046
2,740
2,553
2,553
2,411

3,992
2,673
2,661
2,410
2,247

Hubungan antara absorpsi beton dengan kadar
Damdex dalam campuran beton dapat dilihat
pada Gambar 6, Gambar 7, Gambar 8 dan
Tabel 13.

2.586

2.560

5%

6%

7%

8%

5
4.54.046
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0%

2.740

2.553

2.553

2.411

5%

6%

7%

8%

Kadar Penambahan Damdex (%)

Gambar 7. Absorpsi vs Kadar Damdex Umur
14 Hari

Absorpsi (%)

Variasi Kadar
Damdex
0%
5%
6%
7%
8%

2.687

Gambar 6. Absorpsi vs Kadar Damdex Umur
7 Hari

Tabel 12. Hasil Pengujian Absorpsi
Absorpsi Beton (%)

2.736

Kadar Penambahan Damdex (%)

Absorpsi (%)

Berdasarkan analisis kuat tekan nominal dan
akselerasi peningkatan kuat tekan beton
berdasarkan umur beton, maka hasil tersebut
membuktikan klaim Damdex mengenai
penggunaan
Damdex
yang
dapat
mempercepat proses pengerasan beton dan
mempersingkat durasi pengerjaan. Hal ini
dikarenakan perilaku Damdex sebagai
accelerator, di mana menurut Popovics
(1992) beton yang menggunakan accelerator
mampu menghasilkan kuat tekan, baik
kekuatan awal maupun kekuatan akhir, yang
lebih tinggi dari pada kuat tekan beton tanpa
accelerator.

Absorpsi (%)

hingga 8% pada beton dapat meningkatkan
nilai akselerasi peningkatan kuat tekan beton
pada umur 7 dan 14 hari.

5
4.53.992
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0%

2.673

2.661

5%

6%

2.410

2.247

7%

8%

Kadar Penambahan Damdex (%)

Gambar 8. Absorpsi vs Kadar Damdex Umur
28 Hari
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Tabel 13. Penurunan Nilai Absorpsi
Variasi
Kadar
Damdex
5%
6%
7%
8%

Persentase Penurunan
Absorpsi Beton pada Umur
Beton Tertentu (%)
7 Hari
14 Hari 28 Hari
-36,33
-32,33
-33,03
-37,46
-36,89
-33,32
-39,81
-36,90
-39,62
-40,41
-40,40
-43,70

Absorpsi beton menurun seiring dengan
meningkatnya
kadar
Damdex
dalam
campuran beton. Namun, perbedaan nilai
absorpsi paling signifikan terjadi antara beton
normal dengan beton menggunakan Damdex,
sedangkan pada beton yang menggunakan
Damdex dengan beberapa variasi kadar tidak
terjadi perbedaan yang signifikan (relatif
tetap). Hasil ini sesuai dengan klaim Damdex
yaitu sebagai anti bocor. Hal ini dikarenakan
fungsi Damdex yang bekerja untuk mengisi
pori-pori pada beton.
Sementara itu, grafik hubungan absorpsi
beton dengan umur beton dapat dilihat pada
Gambar 9 berikut.
7

Damdex 0%
Damdex 5%
Damdex 6%
Damdex 7%
Damdex 8%

6.5
6

Absorpsi Beton Rerata (%)

5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
7

14

21

28

Umur Beton (hari)

Gambar 9. Absorpsi vs Umur Beton
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Berdasarkan Gambar 9, umur beton tidak
memengaruhi absorpsi pada beton. Nilai
absorpsi beton baik pada beton normal
maupun beton dengan penambahan Damdex
cenderung tetap dari umur 7 hari sampai umur
28 hari.
KESIMPULAN
1. Penambahan Damdex pada campuran
beton sebanyak 5% sampai 8% dari berat
semen memengaruhi mutu beton, yaitu
meningkatkan kuat tekan beton hingga
14,80% dan menurunkan absorpsi beton
hingga 43,70%.
2. Nilai kuat tekan beton tertinggi terjadi
pada beton dengan penambahan Damdex
sebanyak 8% dari berat semen. Pada umur
beton 7 hari, kuat tekan beton dengan
penambahan Damdex 11,37% lebih tinggi
dari kuat tekan beton normal. Pada umur
beton 14 hari, kuat tekan beton dengan
penambahan Damdex 14,80% lebih tinggi
dari kuat tekan beton normal. Pada umur
beton 28 hari, kuat tekan beton dengan
penambahan Damdex 10,24% lebih tinggi
dari kuat tekan beton normal.
3. Nilai absorpsi beton terendah terjadi pada
beton dengan penambahan Damdex
sebanyak 8% dari berat semen. Pada umur
beton 7 hari, absorpsi beton dengan
penambahan Damdex 40,41% lebih
rendah dari absorpsi beton normal. Pada
umur beton 14 hari, absorpsi beton dengan
penambahan Damdex 40,40% lebih
rendah dari absorpsi beton normal. Pada
umur beton 28 hari, absorpsi beton dengan
penambahan Damdex 43,70% lebih
rendah dari absorpsi beton normal.
4. Penambahan Damdex pada campuran
beton sebanyak 5% sampai 8% dari berat
semen memengaruhi pengembangan
kekuatan awal beton. Persentase kuat
tekan beton tertinggi di umur 7 hari dan 14
hari terjadi pada beton dengan
penambahan Damdex sebanyak 5%. Kuat
tekan yang tercapai pada umur 7 hari
3,36% lebih tinggi dari persentase kuat
tekan beton menurut PBI 1971 dan 1,93%
lebih tinggi dari persentase kuat tekan
40
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beton normal, sedangkan kuat tekan yang
tercapai pada umur 14 hari 3,34% lebih
tinggi dari persentase kuat tekan beton
menurut PBI 1971 dan 4,32% lebih tinggi
dari persentase kuat tekan beton normal.
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ABSTRACT
Natural disasters are events that can cause damage in various fields, one of which is the
disruption of the function of transportation infrastructure. The earthquake, tsunami, and
liquefaction in Palu, Sigi, and Donggla at the end of 2018 destroyed various community
connectivity facilities. Therefore, continuous rehabilitation and reconstruction activities are
required to restore service functions immediately. This paper will describe a series of planning
and implementation of rehabilitation and reconstruction in the liquefaction area. The writing
method describes action research in post-disaster road rehabilitation and reconstruction design
activities. The research results from time to time, between "finding" at the time of research and
"action learning" with an action research approach, show an inline link between theory and
practice implemented in disaster management.
Keywords: Disaster, Liquefaction, Road, Rehabilitation, Reconstruction
PENDAHULUAN
Beberapa kota utama di Sulawesi Tengah
seperti Palu, Sigi, dan Donggala memiliki
kerentanan yang tinggi terhadap potensi
bencana. Kondisi topografi, geologi, dan
seismologi sangat potensial mengalami
kerusakan akibat gempa termasuk bencana
sekunder (tsunami, liquefaksi, dan longsoran
tebing). Kejadian luar biasa tersebut terjadi di
penghujung 2018 dengan dampak fatalitas
yang sangat tinggi. Namun rupanya kejadian
tersebut juga pernah terjadi sebelumnya,
diantaranya
terdapat
kejadian
yang
menyebabkan fatalitas cukup tinggi pada
tanggal 20 mei 1938 yaitu gempa dengan

magnitude 7.6 SR yang getarannya terasa di
seluruh pulau Sulawesi.
Agar dapat mempelajari, menganalisa dan
mengestimasi semua faktor pendukung dan
potensi bencana yang sedemikian besarnya,
maka kita perlu melakukan upaya untuk
memberdayakan
semua
komponen
masyarakat, termasuk kalangan akademis
untuk memberikan pemikiran, rekomendasi
dan tindakan nyata agar sebelum, saat dan
setelah terjadi bencana gempa lebih siap
secara psikis dan fisik untuk mengurangi
dampak bencana tersebut. Gempa Palu, Sigi
dan Donggala yang terjadi mampu
memberikan pelajaran yang sangat berharga
bagi para praktisi khususnya teknik sipil
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karena memberikan dampak yang lengkap,
mulai dari perekahan tanah, tsunami, dan
longsoran. Liquefaksi aliran merupakan
fenomena yang paling dahsyat, karena sangat
menghancurkan rumah tinggal maupun
infrastruktur yang bernilai bagi kelanjutan
manusia untuk membangun ekonomi dan
tatanan kehidupan yang layak.

juga dipengaruhi oleh keberadaan sesar palukoro yang membelah dua area kota ini. Sesar
ini merupakan sesar aktif yang memanjang
dari Sulawesi bagian tengah hingga selat
karimata (Mallick, et al., 2018). Sementara
Socquet et al. (2019) memperkirakan sesar ini
bergerak secara aktif dengan pergeseran 4145 mm/tahun.

Apabila dilihat dari kondisi dan keadaan
geografis, Pulau Sulawesi berada di bagian
timur Indonesia yang merupakan pertemuan
lempeng tektonik Eurosia, Indo Australia dan
Pacific. Pertemuan ketiga lempeng tersebut
menimbulkan subduksi dan tumbukan yang
sangat
aktif
sehingga
menimbulkan
permasalahan yang cukup kompleks.

Liquefaksi yang terjadi sesaat setelah gempa
terbesar mengguncang Kota Palu masih
menyisakan berbagai pertanyaan yang
menarik, mulai dari area yang terkena serta
bentuk Liquefaksi yang terjadi juga cukup
bervariasi. Ada 4 (empat) area dengan
pengaruh liquefaksi terbesar, yaitu Petobo,
Balaroa, Jono Oge dan Sibalaya. Dalam teori
baku disebutkan bahwa liquefaksi dapat
terjadi apabila tanah pasir (sand, silty sand,
clayey sand) yang sedikit mengandung
lempung dan bergradasi cenderung seragam.

Aktifitas vulkanik dan tektonik di area Pulau
Sulawesi tersebut mendorong aktifitas
gerakan lempeng yang dikombinasikan
dengan patahan Koro membuat area ini sangat
aktif (Thein P. S., et al., 2015). Dari
penelusuran di sciences portal USGS dalam
100 tahun terakhir terjadi 104 kali gempa
dengan magnitude >5. Sebaran wilayah yang
tidak terlalu luas seperti terlihat pada gambar
1 menyebabkan intensitas pengaruh yang
diterima oleh satu titik cukup signifikan.

Gambar 1 Gempa dalam 100 tahun terakhir
(USGS, 2021)

Wilayah Palu mendapatkan pengaruh terbesar
saat gempa tersebut terjadi, selain karena
intensitas gempa yang cukup tinggi hal ini

Setelah terjadi bencana dengan dampak yang
cukup besar seperti disebutkan di atas,
berbagai pihak segera melaksanakan
pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi, salah
satunya
dalam
bidang
infrastruktur
transportasi. Berkenaan dengan hal tersebut
paper ini mencoba menguraikan perencanaan
dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
infrastruktur jalan yang terdampak akibat
bencana. Tulisan ini akan menguraikan secara
singkat mengenai perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian proyek untuk paket
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Palupi Simoro, Kalukubula - Kalawara, Biromaru –
Palolo, Akses Huntap Pombewe yang
terdampak gempa bumi dan liquefaksi di Kota
Palu dan Sigi Provinsi Sulawesi Tengah yang
selanjutnya disebut dengan RR-02. Melalui
tulisan ini ingin diketahui apakah peraturan
dan teori yang ada saat ini telah diterapkan
dan mampu memenuhi kebutuhan proses
manajamen kebencanaan.
Paket RR-02 mempunyai panjang efektif
21,67 km dan fungsional 46,62 Km pada jalan
Provinsi di ruas jalan: Palupi - Simoro,
Kalukubula - Kalawara, Biromaru – Palolo,
dan Akses Huntap Pombewe. Persiapan
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proyek dilakukan melalui Basic Desain yang
dikembangkan oleh Satker Perencanaan dan
Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Provinsi
Sulawesi Tengah, ditinjau oleh Kemitraan
Indonesia Australia Untuk Infrastruktur
(KIAT) dan dikoordinasikan bersama
Direktorat Preservasi, Dirjen Bina Marga.
Review internal untuk desain perkerasan dan
audit keselamatan jalan telah dilaksanakan
selama proses desain. Terdapat pekerjaan
Rehabilitasi, rekonstruksi dan rutin sepanjang
46,62 Km jalan, penanganan jalan terdampak
liquefaksi, termasuk sistem drainase,
konstruksi dinding penahan, pembangunan
jembatan, dan rutin jembatan di Kota Palu dan
Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.
KAJIAN PUSTAKA
Seismotektonik Sulawesi
Sulawesi dan sekitarnya merupakan daerah
yang kompleks karena merupakan tempat
pertemuan tiga lempeng besar yaitu;
Lempeng Indo-Australia yang bergerak ke
utara, Lempeng Pasifik yang bergerak ke
barat dan Lempeng Eurasia yang bergerak ke
selatan- tenggara, serta lempeng yang lebih
kecil yaitu lempeng Eurasia yang bergerak ke
selatan-tenggara, serta lempeng yang lebih
kecil yaitu Lempeng Filipina. Sulawesi,
adalah suatu pulau berbentuk huruf K terletak
dimana subduksi dan tumbukan disana masih
aktif. Berdasarkan keberadaan dari blok-blok
batuan yang ada, pulau Sulawesi dapat dibagi
menjadi tiga bagian kawasan geologi yaitu (I)
Sulawesi Barat, dimana endapan tersier dan
batuan magma merupakan bagian uyang
dominan, (II) Sulawesi Tengah dan Tenggara,
terutama terdiri dari batuan malihan jaman
Cretaceous awal dan (III) Sulawesi Timur,
dimana ophiolitic nappe menutupi batuan
sedimen era Mesozoic and Paleozonic (Thein
P. , et al., 2014).

Sesar Palu-Koro
Sesar Palu-Koro mupakan sesar utama di
pulau Sulawesi dan tergolong sebagai sesar
aktif (Bellier, et al., 2001) yang memanjang
dari Sulawesi bagian tengah hingga Selat
Karimata. Sesar Palu Koro dibagi menjadi
empat segmen Sesar, yaitu Segmen Selat
Makassar, Mou, Saluki, dan Moa. Secara
geomorfologi sesar Palu-Koro merupakan
sesar geser mengiri atau left lateral slip.
Penelitian terakhir yang dilakukan oleh
Socquet et al. (2019) memperkirakan nilai
sliprate (laju geser) sesar Palu-Koro berkisar
pada angka 44 mm/tahun.
Sesar palu-Koro merupakan patahan yang
membelah Pulau Sulawesi menjadi dua. Sesar
dimulai dari batas perairan Sulawesi dengan
Selat Makassar hingga ke teluk Bone. Sesar
ini melintasi kota Palu dan sampai ke daerah
Sungai Koro. Hal inilah yang membuatnya
dinamai Palu-Koro, Secara morfologi Sesar
Palu-Koro merupakan sesar geser mengiri
(left lateral slip).
Semula sesar ini dinamakan sesar Fossa
Sarassina kemudian dinamakan sesar Palukoro, Lariang pada segmen Sungai Koro
(Lembah Koro). Semua ini geologi dan
geofisika yang mengenal sesar Palu-Koro
sepakat bahwa sesar tersebut adalah aktif.
Sesar aktif adalah akan mengalami gempa
bumi di lokasi yang sama dengan periode
ulang tertentu. Periode ulang bisa ratusan
tahun atau bisa juga ribuan tahun.
Kegempaaan
Sejarah gempa bumi di bagian tengah
Sulawesi telah tercatat sejak abad ke-19,
dimana beberapa diantaranya mempunyai
magnitude yang besar, diantaranya tahun
1968 (6,7 SR), 1993 (5,8 SR) dan 2005 (6,2
SR). Kegempaan di Sulawesi Tengah ini juga
ditandai dengan frekuensi tsunami pada tahun
1927 di Teluk Palu dengan ketinggian
gelombang mencapai 15 m, tahun 1968 di
Mapaga (10 m) dan tahun 1996 di Simuntu
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Pangalaseang (1 - 3,4 m) (Widyaningrum,
2012). Secara regional, Palu merupakan
daerah gempa aktif dimana menurut Peta
Seismisitas USGS memiliki kedalaman
episentrum kurang dari 150 km.
Menurut klasifikasi zona gempa Indonesia
gempa yang terjadi di wilayah Palu termasuk
dalam tipe zona pergeseran yaitu gempa yang
diakibatkan karena dua lempeng tektonik
bergerak saling menggelangsar, sejajar
namun berlawanan arah (Firmansyah &
Irsyam, 1999). Keduanya tidak saling
memberai maupun saling menumpu. Gempa
yang terjadi pada zona ini umumnya
merupakan gempa pada kerak dangkal
(shallow
crustal
eartquakes)
yang
diakibatkan oleh Sesar Palu-Koro dan Sesar
Matano.

akan digambarkan semua detail pekerjaan
yang dilaksanakan pada kegiatan ini.
Termasuk di dalamnya proses administrasi
yang harus dilaksanakan.
Penelitian action research ini merupakan
penelitian yang berfokus pada penerapan
tindakan yang dengan tujuan meningkatkan
mutu atau memecahkan permasalahan pada
manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi jalan
pasca bencana yang diteliti dan diamati
tingkat keberhasilannya atau dampak dari
pelaksanaannya. Tindakan dan Langkah
manajemen kebencanaan ini diperkirakan
memiliki dua tujuan pokok, yaitu
meningkatkan (improve) dan melibatkan
(involve). Alasan pemilihan metode ini adalah
meningkatkan
pemahaman
praktik
manejemen kebencanaan yang dilakukan oleh
praktisi dan stake holder lainnya.

METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi penelitian yang dipilih adalah
deskriptif berupa action research. Metode ini
diharapkan mampu memberikan gambaran
utuh mengenai prosedur pemecahan masalah
yang diselidiki dengan menggambarkan
keadaan subjek dan objek manajemen
kebancanaan di Palu, Sigi, Donggala pada
saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak
atau apa adanya. Selanjutnya diharapkan
dapat digambarkan suatu sistem pemikiran
ataupun suatu peristiwa ilmiah pada pasca
bencana ini. Tujuan dari penelitian deskriptif
ini adalah untuk membuat deskripsi secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai faktafakta, sifat-sifat serta hubungan antar
fenomena rehabilitasi dan rekonstruksi jalan
pasca bencana gempa, tsunami, dan liquefaksi
2018.
Proses deskripsi action research pada
pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ini
dilakukan dari tahapan perencanaan sampai
dengan proses serah terima aset. Setiap
tahapan memiliki prosedur dan detail tertentu
untuk memastikan seluruh ketentuan
memenuhi
persyaratan.
Selain
akan
digambarkan mengenai prosedur umum pada
tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi juga

PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Ipmentasi perencanaan dan pelaksanaan ini
dilakukan secara berkesinambungan dan
terintegrasi dengan beberapa pihak yang
terkait dengan kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana gempa, tsunami,
dan liquefaksi di Palu, Sigi dan Donggala.
Kegiatan dilakukan dengan aktif bersama
perencana, pelaksana dan pemerintah yang
melaksanakan kegiatan tersebut.
Data Teknis
Reahabilitasi dan rekonstruksi jalan dan
jembatan dalam pekerjaan ini termasuk dalam
program pembangunan infrastruktur jalan
yang teintegrasi dan merupakan salah satu
program pemerintah dalam hal mendukung
pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Salah satu aspek penting pembangunan
jaringan jalan sangat terkait dengan
pemerataan pembangunan dan hasilnya
adalah pemulihan pasca gempa dan tsunami
Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan ittu salah
satunya diwujudkan dengan peningkatan
pelayanan prasarana jalan atau jembatan yang
bertujuan untuk meningkatkan perekonomian
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masyarakat. aktivitas serta peningkatan
kenyamanan dan keamanan berkendara
seiring dengan laju pertumbuhan volume lalu
lintas yang setiap tahunnya tumbuh pesat.
Salah satu kegiatan yang telah dan sedang
dilaksanakan pada tahun anggaran 2019-2022
yang masuk dalam target penanganan jalan
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu
Provinsi Sulawesi Tengah adalah ruas jalan:
Palupi-Simoro,
Kalukubula-Kalawara,
Biromaru-Palolo, Jalan Akses Huntap terletak
di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
Paket pekerjaan ini ditetapkan dengan nomor
kontrak: 01-52 / CSC-WINRIP / RB / A /
8043 / 12-19, tanggal 9 Desember 2019.
Pekerjaan sumber pendanaan di atas berasal
dari IBRD Loan for Western Indonesian
National Roads Improvement Project
(WINRIP) Tahun Anggaran 2019-2021.
Perencanaan Jalan
Tahapan perencanaan jalan dalam pekerjaan
rehabilitasi dan rekonstruksi ini sedikit
berbeda dengan perencanaan jalan pada
umumnya. Diperlukan pendekatan tertentu
sebagai mitigasi kebencanaan terhadap
kemungkinan kondisi serupa berulang. Proses
perencanaan ini pun harus memperhatikan
beberapa tahapan mulai dari pemulihan,
trauma healing, sampai dengan rehabiitasi
dan rekonstruksi secara permanen. Pada sub
bagian ini akan diuraikan tahapan-tahapan
utama proses perencanaan pekerjaan dengan
menampilkan salah satu contoh perhitungan
yang digunakan.
Umur Rencana
Umur rencana untuk berbagai jenis
penanganan ditunjukkan pada Tabel 4.1.
Ketentuan lain mengenai analisis lalu lintas,
penentuan nilai VDF dan lain-lain, mengacu
pada Manual Desain Perkerasan No.
02/M/BM/2017.

Tabel 1. Umur Rencana Jenis Penanganan
Kriteria
beban
lalulintas

< 0,5

(Juta
ESA4)

0,5 – <
30

≥ 30

Umur
rencana
perkerasan
Lentur

seluruh
o rekonstruksi – 20
penanganan: tahun
10 tahun
o overlay struktural –
10 tahun
o overlay non struktural
– 10 tahun
o penanganan
sementara – sesuai
kebutuhan
Sumber : MDP No. 02/M/BM/2017

Pemilihan Struktur Perkerasan
Berdasarkan volume Pemilihan jenis
perkerasan akan bervariasi lalu lintas, umur
rencana, dan kondisi fondasi jalan. Batasan
pada perencana Manual Desain Perkerasan
No.
02/M/BM/2017
tidak
mutlak,
mempertimbangkan biaya terendah selama
umur rencana, keterbatasan dan kepraktisan
pelaksanaan. Pemilihan alternatif desain
berdasarkan manual ini harus didasarkan pada
discounted lifecycle cost terendah. Pemilihan
perkerasan bervariasi tergantung pada lalu
lintas dan umur rencana, serta jenis
penanganan. Hal lain yang harus diperhatikan
dalam pemilihan struktur perkerasan dalam
pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi ini
adalah:
1. Tingkat kesulitan pelaksanaan.
2. Kemampuan kontraktor kecil – medium,
atau kontraktor besar dengan sumber daya
yang memadai.
3. Kebutuhan keahlian dan tenaga ahli
khusus–kontraktor spesialis Burtu/Burda.
Untuk pelaksanaan jalan baru maupun
pelebaran jalan, digunakan lapisan atas HRS,
hal ini disesuaikan dengan beberapa
pertimbangan yang dituangkan dalam Manual
Desain Perkerasan No. 02/M/BM/2017.
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Hasil Analisa Lalulintas
Parameter yang penting dalam analisis
struktur perkerasan adalah data lalu lintas
yang diperlukan untuk menghitung beban lalu
lintas rencana yang dipikul oleh perkerasan
selama umur rencana. Beban dihitung dari
volume lalu lintas pada tahun survei yang
selanjutnya
diproyeksikan
ke
depan
sepanjang umur rencana. Volume tahun
pertama adalah volume lalu lintas sepanjang
tahun
pertama
setelah
perkerasan
diperkirakan
selesai
dibangun
atau
direhabilitasi. Dalam implementasi ini

diperhitungkan bahwa lalulintas terhenti
karena kejadian bencana dan dampak
ikutannya.
Berikut adalah hasil perhitungan lalu lintas
dengan menggunakan Software Desain
Perkerasan Jalan (SDPJ) melengkapi
pedoman Manual Desain Perkerasan No.
02/M/BM/2017 yang telah disahkan sesuai
surat edaran No.04/SE/Db/2017. Pada
gambar 2 ditampilkan contoh penggunakan
SDPJ untuk melakukan analisa beban lalu
lintas. Gambar yang ditampilkan dipilih untuk
jalan baru di akses Huntap Pombewe.
empiris) termasuk perencanaan tebal overlay
berdasarkan grafik lengkung lendutan
(curvature curve) untuk kriteria retak lelah
(fatigue).

Gambar 2. Contoh analisa beban lalulintas
jalan baru

Berikut adalah hasil perhitungan desain
perkerasan dengan menggunakan Software
Desain Perkerasan Jalan (SDPJ) melengkapi
pedoman Manual Desain Perkerasan No.
02/M/BM/2017 yang telah disahkan sesuai
surat edaran No.04/SE/Db/2017.

Desain Perkerasan
Desain tebal perkerasan didasarkan pada nilai
ESA pangkat 4 dan pangkat 5 tergantung
pada model kerusakan (deterioration model)
dan pendekatan desain yang digunakan.
Gunakan nilai ESA yang sesuai sebagai input
dalam proses perencanaan. Pangkat 4
digunakan pada desain perkerasan lentur
berdasarkan Pedoman Perencanaan Tebal
Perkerasan Lentur Pt T-01-2002-B atau
metode AASHTO 1993 (pendekatan statistik
empirik). Pangkat 4 digunakan untuk bagan
desain pelaburan tipis (seperti Burtu atau
Burda), perkerasan tanpa penutup (Unsealed
granular pavement) dan perencanaan tebal
overlay berdasarkan grafik lendutan untuk
kriteria alur (rutting). Pangkat 5 digunakan
untuk desain perkerasan lentur (kaitannya
dengan faktor kelelahan aspal beton dalam
desain dengan pendekatan mekanistik

Gambar 3. Contoh analisa desain tebal
perkerasan
Perencanaan Penanganan Liquefaksi
Analisa potensi liquefaksi secara kualitatif
meliputi analisa menggunakan kriteria
historis, kriteria geologis, dan kriteria
karakteristik tanah. Analisa kriteria historis
menggunakan
penelitian
pasca-gempa,
ditemukan bahwa liquefaksi sering terjadi
pada lokasi yang sama jika kondisi tanah
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tidak berubah. Khususnya fenomena
liquefaksi ini mendapatkan perhatian dari
masyarakat Indonesia bahkan dunia karena
peristiwa aliran lumpur saat liquefaksi telah
memporak porandakan infrastruktur maupun
perumahan dalam skala yang massive dan
membuat langsung kejadian tersebut (Paulus,
2018). Penelitian kasus historis tersebut dapat
digunakan untuk mengetahui kerentanan
liquefaksi.

karena dapat memadatkan tanah dengan
ketinggian sampai dengan 5 m tergantung
dari kondisi tanah timbunan. Dengan
persiapan yang matang, kegiatan konstruksi
dengan menggunakan RIC dapat dilakukan
lebih cepat daripada menggunakan alternatif
perbaikan tanah lainnya karena sistem ini
sangat efisien.

Berdasarkan beberapa pemaparan dan hasil
interview mendalam dengan beberapa pihak,
sebenarnya kejadian liquefaksi di area Palu
ini sudah berlangssung lama dan telah
menjadi pembicaraan diantara orang tetua
suku Kaili (suku lokal). Para tetua menyebut
liquefaksi ini sebagai ‘Nalodo’. Istilah
tersebut tentunya sudah diketahui dan
menjadi cerita turun-temurun, yang mestinya
menjad peringatan untuk kita agar
menyiapkan manajemen mitigasi yang lebih
baik daripada yang sudah ada saat ini.

Pekerjaan kolom batu vibrasi atau vibrated
stone column adalah jenis perbaikan tanah
dalam dimana alat penggetar atau vibrator
digunakan untuk membentuk kolom batu
secara menerus dari kedalaman maksimum
penetrasi sampai ke permukaan tanah, dan
karenanya untuk membentuk struktur kolom
batu harus memiliki kekuatan dan kekakuan
meningkat dibandingkan dengan tanah yang
tidak diperbaiki. Metoda ini digunakan untuk
memastikan stabilitas tanah dalam terjaga
dan cenderung seragam. Beberapa metode
pelaksanaan kolom batu antara lain adalah:

Rapid Impact Compaction
Rapid Impulse Compaction (RIC) adalah
teknik perbaikan tanah di mana hammer
dijatuhkan dari ketinggian tertentu (maks. 1,2
meter) ke compaction foot dengan diameter
1,5-meter secara rapid. Peralatan pemadatan
akan memantau baik jumlah total pukulan
dan penurunan tanah sebagai akibat dari
setiap pukulan, pada setiap titik pemadatan,
melalui sensor dan sistem pencatatan data
electronic on-board.
Pekerjaan pemadatan dengan metode Rapid
Impulse Compaction (RIC) merupakan
metode untuk perbaikan tanah sampai ke
kedalaman sedang. Dengan sistem ini tanah
dapat dipadatkan dengan cepat dan
ekonomis. Metode RIC dimaksudkan untuk
meningkatkan kepadatan tanah sehingga
daya dukung tanah asli yang lepas atau lunak
juga meningkat. Pekerjaan pemadatan tanah
dengan metode RIC juga dapat dimaksudkan
untuk mempercepat proses penimbunan

Vibrated Stone Column

1.
2.
3.

Proses kering (dengan) penghubung
atas atau dry top-feed process.
Proses basah atau wet process.
Proses kering (dengan) penghubung
bawah atau dry bottom-feed process.

Dalam pelaksanaan, proyek rehabilitasi dan
rekonstruksi
ini
harus
dilakukan
pengendalian
agar
pekerjaan
dapat
diselesaikan secara optimal. Apabila
diperlukan dapat menggunakan berbagai
model dan pendekatan optimasi, salah
satunya dengan menggunakan artificial
intelligence dan data mining. Sedangkan
pada industri konstruksi, data mining terbukti
mampu memprediksi produktivitas pekerjaan
tanah
pada
proyek
pembangunan
infrastruktur transportasi yang kemudian
dioptimalkan dengan pendekatan algoritma
genetika (Rifai, Latief, & Rianti, 2018).
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Pekerjaan Pelaksanaan Jalan
Pekerjaan yang tercakup dalam paket ini
umumnya meliputi pekerjaan rehabilitasi
sepanjang 3,74 Km, rekonstruksi 18,20 Km,
pemeliharaan rutin jalan 24,95 M,
pemeliharaan rutin jembatan sepanjang
265,05 Km. Hal ini untuk memastikan bahwa
penurunan kondisi jalan di jalan akses Palupi
- Simoro, Kalukubula - Kalawara, Biromaru
- Palolo dan Huntap, dapat dikembalikan
dalam kondisi kestabilan sesuai dengan
kinerja yang dibutuhkan. Kegiatan ini
dimaksudkan agar jalan dan jembatan dapat
digunakan dan berfungsi dengan baik serta
selalu dalam kondisi pelayanan yang stabil
dan stabil serta memenuhi indikator kinerja
jalan
dan
jembatan
sebagaimana
dipersyaratkan.
Penyedia jasa harus sudah melakukan
pemeriksaan lapangan secara cermat selama
masa mobilisasi dan mengetahui kondisi
sebenarnya
di
lapangan
dengan
memperhatikan volume lalu lintas, fungsi
jalan, umur rencana jalan selama masa
kontrak/konstruksi,
pengamatan.
dan
pengukuran geometri jalan dan lingkungan
sekitar jalan, pemeriksaan kondisi permukaan
jalan, longsoran salju, kondisi jembatan di
sepanjang Jalan yang ditangani dan pengguna
jembatan pada saat pelelangan.
Pekerjaan ini juga mencegah hilangnya
kualitas yang terlalu cepat atau mencegah
kerusakan jalan yang lebih parah akibat
beban pasca gempa dan tsunami, pada
pekerjaan
rutin
jembatan
seperti
membersihkan saluran air dan lubang
drainase, pembuangan kotoran dan sampah
pada sambungan ekspansi, pengecatan
sederhana, dan pembuangan sampah yang
menumpuk dan / atau endapan / endapan
tanah akibat banjir sungai untuk menjaga
kondisi pelayanan jembatan agar dapat
berfungsi kembali seperti semula.

Gambar 4. Pekerjaan di lokasi liquefaksi
Gambar di atas menunjukan kegiatan
rekonstruksi pembangunan jalan di area
liquefaksi. Alignement jalan eksisting yang
sudah tidak terlihat lagi akibat kejadian
bencana, menuntuk pihak pelaksana untuk
menarik garis baru dan berpotensi terjadinya
sengketa lahan. Selain itu trauma terhadap
kejadian yang sama memerlukan langkah
trauma healing yang tepat. Terakhir adalah
tetap harus memperhatikan potensi terjadinya
kembali kejadian yang sama di kemudian
hari.
Kegiatan action research implementasi
rehabilitasi dan rekonstruksi jalan pasca
bencana ini adalah tindakan perbaikan
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya
digarap secara sistematik dan sistematik
sehingga validitas dan reliabilitasnya
mencapai tingkatan riset yang dapat
dipertanggungajawabkan. Action research
dalam penelitian ini juga yang mencakup
siklus aksi, yang mendasarkan pada refleksi;
umpan balik (feedback); bukti (evidence);
dan evaluasi atas aksi manajemen
kebencanaan sebelumnya dan situasi
sekarang. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi
dapat memberikan andil pada pemecahan
masalah praktis dalam situasi problematik
yang mendesak dan pada pencapaian
pengembalian kondisi menuju normal. Hasil
penelitian yang bersifat dari waktu ke waktu,
antara “finding” pada saat penelitian, dan
“action learning”. Tulisan ini dengan action
research
ini
memperlihatakan
menghubungkan yang inline antara teori
dengan praktek yang dilaksanakan dalam
manajemen kebencanaan.
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KESIMPULAN
Hasil penelitian yang bersifat dari waktu ke
waktu, antara “finding” pada saat penelitian,
dan “action learning” dengan pendekatan
action
research,
memperlihatakan
menghubungkan yang inline antara teori
dengan praktek yang dilaksanakan dalam
manajemen
kebencanaan.
Proses
perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca bencana ini telah memperhatikan
tahapan manajemen kebencanaan berupa
pemulihan, trauma healing, sampai dengan
rehabilitasi
dan
rekonstruksi
secara
permanen. Selanjutnya ada hal yang sangat
menarik yaitu implementasi pekerjaan
vibrated stone column pada lokasi liquefaksi.
Penanganan ini memang tidak diatur secara
tegas dalam perancanangan jalan seperti
biasanya, namun Langkah ini merupakan
terobosan dalam implementasi rehabilitasi
dan rekonstrusi.
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ABSTRACT
Fine aggregate or sand is a material that must be present in the process of every construction
construction. Seeing that construction development in Indonesia is currently very advanced and
growing. This will increase the demand for building materials on a large scale used for
construction. This leads to the limitation of sand for the use of construction materials. Therefore,
it is necessary to find an alternative to find a replacement for some of the sand. One alternative
is the utilization of stone crushing industrial waste in the form of stone dust. In this research,
concrete job mix is designed using SNI 03-2834-2000 of of 30 MPa compressive strength standard
by, adding stone dusk as a substitute partial for fine aggregate and Sika Viscocrete 3115N’s
superplasticizer with amount of 0,4% of the cement weight. Variations in the addition of stone
dusk used were 0%, 10%, 20%, and 30% of the weight of the sand. This research aims to
determine the characteristics of concrete from testing the compressive strength, tensile strength,
modulus elasticity, water absorption, and volume weight of concrete with cylindrical specimens
and flexural strength of concrete with beam specimens. The experiment was carried out after the
age of the concrete reached 28 days. Research conducted showed the highest percentage value in
stone dusk by 20% with the addition of viscocrete 3115N of 0,4%. In the compressive strength
test, the highest value was 33,52 MPa, the tensile strength was 2,91 MPa, and the flexural strength
was 3,90 MPa. In the water absorption test, the percentage of stone dusk 30% has the highest
water absorption value of 2,13%. On the volume weight, the value of the weight of the concrete
volume decreases this is due to the type of weight of the stone dust is smaller than the fine
aggregate so that it affects the value of the volume weight.
Keywords: Stone Dust, Concrete Characteristics, Superplasticizer
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Perkembangan dalam bidang konstruksi
tidak terlepas dari penggunaan beton sebagai
salah satu bagian konstruksi bangunan.
Konstruksi beton lebih diminati karena
relatif kuat, mudah dibentuk dan lebih
ekonomis jika dibandingkan dengan

konstruksi yang menggunakan baja maupun
kayu. Beton merupakan material yang terdiri
dari agregat kasar, agregat halus, semen dan
air, kadang-kadang dengan menggunakan
bahan atau material tambahan (additive).
Dalam menghasilkan sebuah konstruksi
yang baik harus diikuti dengan material
penyusun campuran beton yang baik
sehingga akan dihasilkan sebuah konstruksi
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yang kuat saat bangunan digunakan.
Pemilihan dari material penyusun beton
sangat mempengaruhi kualitas beton dan
mendukung untuk mencapai beton dengan
mutu yang baik.
Salah satunya adalah pasir yang merupakan
material yang harus ada dalam proses setiap
pembangunan
konstruksi.
Melihat
pembangunan konstruksi di Indonesia saat
ini sangatlah maju dan berkembang.
Sehingga akan meningkatkan permintaan
material bangunan secara besar-besaran
digunakan untuk pembangunan konstruksi.
Ardianti (2020) menyatakan bahwa dengan
semakin meningkatnya permintaan material
bangunan akan menyebabkan terbatasnya
ketersedian material yang diambil dari alam.
Hal ini berujung pada keterbatasan pasir
untuk penggunaan material konstruksi. Oleh
karena itu, perlu adanya alternatif untuk
mencari pengganti sebagian pasir tersebut.
Salah satu alternatifnya adalah pemanfaatan
limbah batuan yang berupa abu batu.
Abu batu merupakan hasil dari proses
pemecahan batu pada industri batu pecah
dengan menggunakan stone crusher
menghasilkan berupa butiran halus sehingga
tergolong limbah batuan yang dapat
digunakan untuk kombinasi pada campuran
beton. Abu batu juga memiliki tekstur yang
tajam sehingga dapat membuat ikatan yang
cukup kuat. Agregat halus yang dihasilkan
dari lokasi stone crusher mengandung
kurang lebih 17% sampai 25% fraksi abu
batu, sehingga abu batu memiliki volume
produksi yang cukup potensial untuk
dimanfaatkan lebih lanjut penggunaannya
(Celik & Marar, 1996). Namun,
penambahan abu batu pada campuran beton
akan menyebabkan workabilitas pada beton
segar menurun. Menurut (Tjokrodimuljo,
2007) beton segar yang dibuat akan menjadi
tidak mudah dikerjakan atau kental sehingga
untuk menjaga kelecakan adukan beton
diperlukan bahan tambah kimia berupa
superplasticizer.
Superplasticizer
merupakan bahan tambah kimia yang
memiliki sifat high range water reduce

admixtures yang dapat meningkatkan
kelecakan campuran beton.
Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian
ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui
pengaruh abu batu serta mengetahui
persetase dari penggunaan limbah abu batu
sebagai bahan substitusi parsial agregat
halus dengan superplasticizer 0% dan 0,4%
pada karakteristik beton normal dengan
mutu 30 MPa.
Dari hasil penelitian yang didapatkan pada
penelitian sebelumnya yaitu Jordy Harjono
(2017) melakukan penelitian dengan tujuan
untuk mengetahui pengaruh abu batu
sebagai substitusi agregat halus terhadap
sifat mekanik beton. Hasil penelitian
diperoleh persentase tertinggi penggunaan
abu batu sebesar 40% dengan mengalami
kenaikan kekuatan beton.
Muhammad Ikbal (2017) melakukan
penelitian yang bertujuan mengetahui
penambahan superplasticizer viscocrete
3115N terhadap kuat tekan self compacting
concrete. Hasil penelitian ini didapatkan
hasil nilai kuat tekan tertinggi pada dosis
0,9% yaitu sebesar 46,32 Mpa.
Abdullah Afif (2019) melakukan penelitian
yang bertujuan mengetahui pengaruh abu
batu sebagai substitusi agregat halus dan
penambahan superplasticizer terhadap
karakteristik beton mutu tinggi. Hasil
penelitian diperoleh kuat tekan beton
tertinggi pada variasi abu batu 25% dengan
nilai sebesar 45,44 MPa.
LANDASAN TEORI
Beton
Beton adalah campuran semen portland atau
semen hidrolis lainnya, agregat halus,
agregat kasar, dan air dengan atau tanpa
bahan campuran tambahan (admixture)
(SNI-2847-2019). Menurut (Murdock &
Brook,
1999),
faktor-faktor
yang
mempengaruhi kualitas beton terdiri dari
bahan – bahan, cara menakar, mencampur,
dan cara pelaksanaan. Bahan-bahan ini
terdiri dari kualitas dan kecepatan
pengerasan semen, gradasi, kadar air, dan
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kebersihan agregat, kadar lumpur agregat
halus, kuantitas dari air yang digunakan, dan
bahan tambah lain yang digunakan.
Bahan Penyusun Beton
Agregat
Agegat merupakan butiran mineral alami
yang berfungsi sebagai bahan pengisi dalam
campuran mortar atau beton dan dibedakan
menjadi dua yaitu agregat kasar dan agregat
halus. Agregat sangat berpengaruh terhadap
sifat-sifat mortar atau beton, sehingga
pemilihan agregat merupakan suatu bagian
penting dalam pembuatan mortar atau beton
(Tjokrodimuljo, 2007).
Semen Portland (Pc)
Semen portland merupakan jenis semen
yang paling umum yang digunakan sebagai
bahan dasar dalam pembuatan beton, karena
memiliki fungsi untuk mengikat agregat
kasar dan agregat halus sehingga dapat
menyatu dan mengeras seperti batuan pada
saat pencampuran beton. Semen juga akan
berfungsi sebagai pasta jika direaksikan
dengan air sehingga dalam pencampuran
beton dapat dibagi menjadi dua kelompok
yaitu dari semen dan air serta dari agregat
kasar dan agregat halus. Pada penlitian ini
menggunakan tipe semen portland type I.
Air
Penggunaan air dalam proses pembuatan
beton juga karena mudah dikerjakan dalam
pengadukan beton (workabilty), kekuatan,
susut dan keawetan beton. Air digunakan
untuk mereaksikan semen sehingga
mengahasilkan pasta semen yang berfungsi
untuk proses pengikatan agregat.
Bahan Tambah
Abu Batu
Abu batu merupakan bahan tambah yang
berasal dari hasil pemecahan batu yang
berupa butiran halus yang dapat digunakan
untuk kombinasi campuran beton. Abu batu
pada umumnya berwarna abu-abu yang
terdiri dari butiran yang kasar. Kelebihan

abu batu memiliki tekstur yang tajam
sehingga dapat membuat ikatan yang cukup
kuat karena abu batu berasal dari proses
pemecahan batu. Proporsi penggunaan abu
batu pada penelitian ini dihitung dengan
mengambil persentase dari total berat
agregat halus sebagai substitusi parsial.
Superplasticizer (Viscocrete 3115N)
Superplasticizer yang digunakan adalah Sika
Viscocrete 3115N. Superplasticizer jenis ini
merupakan
generasi
ketiga
dari
superplasticizer yang diproduksi oleh PT
Sika
Indonesia.
Fungsinya
untuk
mengurangi kadar air dalam jumlah besar
yaitu hingga 30%, kemudahan mengalir
yang sangat baik dalam waktu bersamaan
dengan kohesi yang optimal dan sifat beton
yang
memadat
dengan
sendirinya.
Berdasarkan (Sika Indonesia) pada data
produk Viscocrete 3115N, penggunaan
superplasticizer
pada
beton
plastis
konvensional berada dikisaran 0,3-0,8% dari
berat semen.
Perencanaan Campuran Beton
Pada peelitian ini perencanaan campuran
beton dilakukan berdasarkan SNI 03-28342000. Perencanaan campuran beton (mix

design)
dimaksudkan
untuk
mendapatkan kekuatan pada mutu beton
yang direncanakan.
Berat Volume Beton
Berat volume beton didapat dari
perbandingan antara berat beton dengan
volume beton. Berat volume beton
dipangaruhi oleh berat jenis dari bahanbahan penyusunnya, sehingga bahan
penyusun yang mempunyai berat jenis yang
besar maka beton yang dihasilkan
mempunyai berat volume yang besar.
Rumus berat volume beton menggunakan
persamaan berikut ini.
Berat Beton (kg)

Berat Volume = Volume Beton (𝑚3 )
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Kuat Tekan
Kuat tekan beton adalah perbandingan
besarnya beban per satuan luas, yang
menyebabkan benda uji beton hancur jika
dibebani dengan gaya tekan tertentu yang
dihasilkan oleh mesin tekan.
Berdasarkan SNI 1974-2011 nilai kuat tekan
beton dapat dihitung dengan menggunakan
persamaan berikut.
P

f’c

=A

(2)

keterangan:
f’c
P
A

Bila akibat pengujian patahnya benda uji
berada didaerah pusat pada 1/3 jarak titik
perletakan pada bagian tarik beton, maka
dihitung menurut persamaan.

Kuat Tarik
Kuat tarik belah pada benda uji silinder
beton
dilakukan
bertujuan
untuk
menentukan nilai kuat tarik/belah dari benda
uji tersebut yang diperoleh dari hasil
pembebanan dengan cara meletakkan benda
uji
secara
mendatar/sejajar
dengan
permukaan meja penekan mesin uji tekan.
Berdasarkan SNI 03-2491-2014 nilai kuat
tarik belah beton dapat dihitung dengan
menggunakan persamaan berikut.
fct =
keterangan:
fct
= kuat tarik belah (MPa)
P
= benda maksimum(N)
L
= panjang benda uji (mm)
D
= diameter benda uji (mm)

Berdasarkan SNI 03-4431-1996 nilai kuat
tarik belah beton dapat dihitung dengan
menggunakan persamaan berikut.
1. Kondisi I

= kuat tekan beton (MPa)
= beban maksimum (N)
= luas Penampang (mm2)

2.P
L.D

Gambar 1. Sketsa Pengujian Kuat Lentur

(3)

Kuat Lentur
Kuat lentur merupakan momen lentur dibagi
dengan momen penahan penampang benda
uji yang menghasilkan nilai tegangan tarik.
Pengujian kuat lentur pada penelitian ini
dilakukan dengan pembebanan dua titik
pada tengah bentang benda uji. Benda uji
dibuat dengan penampang bujur sangkar
dengan ukuran lebar 15 cm, tinggi 15 cm,
dan panjang 53 cm.

flt =

𝑃.𝐿
𝑏.ℎ2

(4)

2. Kondisi II
Bila akibat pengujian benda uji patah diluar
pusat (diluar 1/3 jarak titik perletakan)
dibagian tarik beton, dan jarak antara titik
patah dan titik pusat (beban) kurang dari 5%
jarak titik perletakan, maka kuat lentur beton
dihitung dengan rumus.
flt =

3.𝑃.𝑐
𝑏.ℎ 2

(5)

3. Kondisi III
Untuk benda uji akibat pengujian patah
diluar pusat pada bagian tarik beton dan
jarak antara titik patah dan titik pembebanan
melebihi dari 5% dari bentang, maka hasil
pengujian tidak dipergunakan.
keterangan:
flt = Kuat Lentur benda uji (MPa)
P = Beban maksimum mesin uji (N)
L = Panjang bentang (mm)
b = Lebar rata-rata specimen didaerah runtuh
(mm)
d = Tinggi rata-rata specimen didaerah
runtuh (mm)
c = Jarak rata-rata antara tampang melintang
patah dan tumpuan terdekat, diukur pada
empat tempat pada sisi titik dari bentang.
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Modulus Elastisitas

Daya Penyerapan Air

Modulus elastisitas adalah ukuran kekakuan
suatu material, sehingga jika nilai modulus
bahan semakin besar, maka semakin sedikit
perubahan bentuk yang terjadi apabila diberi
gaya dan semakin kecil regangan elastis
yang terjadi atau semakin kaku (SNI 28262008). Berdasarkan ASTM C-469 nilai
modulus elastisitas beton dapat dihitung
dengan menggunakan rumus sebagai
berikut.

Penyerapan air merupakan persentase
penyerapan air pada beton. Pada pengujian
penyerapan air maka dapat dihitung
berdasarkan persamaan berikut.

Ec

=

𝜎2−𝜎1
ε2 − ε1

(6)

keterangan:
Ec
= modulus elastisitas beton (MPa)
𝜎2
= kuat tekan pada saat 40% dari
beban maksimum (MPa)
𝜎1
= kuat tekan pada saat regangan
longitudinal mencapai
𝜀2

𝜀1 = 0,00005 (MPa)

= regangan longitudinal yang
dihasilkan pada saat 𝜎2

Modulus elastisitas beton dengan metode
SNI 2847-2019 dapat dihitung dengan
persamaan berikut.
Ec
= 𝑊𝑐1,5 × 0,043 × √𝑓’𝑐
atau
Ec
= 4700√𝑓’𝑐
keterangan:
f’c
= kuat tekan beton (MPa)
Wc
= berat isi beton (kg/m3)

(7)
(8)

W

=

Ww−Ws
Ws

x 100%

(9)

dengan:
W

= Persentase Penyerapan air

Ww

= Berat beton SSD (Kg)

Ws

= Berat beton kering oven (Kg)

METODE PENELITIAN
Lokasi dan Sampel Penelitian
Penelitian ini dilakukan di laboratorium
Teknologi Bahan Konstruksi, Universitas
Islam Indonesia. Benda uji yang digunakan
dalam penelitian berupa beton silinder
dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm.
dan benda uji balok dengan panjang 60 cm,
lebar 15 cm, dan tinggi 15 cm. Jumlah benda
uji terdiri dari 72 sampel dengan 8 macam
variasi.
Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu agregat halus dari progo dan agregat
kasar dari clereng, semen portland tipe PCC
dengan merek Gresik, abu batu berasal dari
Merapi dengan variasi masing-masing 0%,
10%, 20%, 30% dari agregat halus serta
superplastizer viscocrete 3115N 0% dan
0,4% dari berat semen.

Tabel 1. Rekapitulasi Benda Uji Beton
Mutu
Beton

30
MPa

Variasi Campuran (%)
Abu Batu
0
10
20
30
0
10
20
30

Jumlah Benda Uji dan Jenis Pengujian
Jenis
Jenis
Superplasticizer
Silinder
Balok
Pengujian
Pengujian
0
6
3
Kuat
0
6
3
Tekan,
0
6
3
Kuat Tarik,
0
6
3
Modulus
Kuat
Elastisitas
Lentur
0,4
6
3
dan
0,4
6
3
Penyerapan
0,4
6
3
Air
0,4
6
3
Total Keseluruhan Benda Uji
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Jumlah
Benda Uji
(bh)
9
9
9
9
9
9
9
9
72
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Tahapan Penelitian
Pada tahapan penelitian dilakukan dengan
mempersiapkan kebutuhan penelitian yaitu
sudi
pustaka,
melakukan
perizinan
laboratorium, serta melakukan pengadaan
material yang akan digunakan dalam
pencampuran beton. Selanjutnya pengadaan
bahan penyusun beton untuk mengetahui
sifat dan karakteristik bahan penyusun beton
tersebut sudah memenuhi persyaratan yang
ditentukan. Pengujian bahan penyusun yang
dilakukan meliputi pengujian berat jenis dan
penyerapan air, analisa saringan, berat
volume, dan kandungan lumpur.
Tahapan
selanjutnya
melakukan
perencanaan campuran yang mengacu pada
SNI 03-2834-2000. Kemudia dilakukan
pembuatan benda uji berbentuk silinder
dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm dan
benda uji berbentuk balok dengan panjang
60 cm, lebar 15 cm dan tinggi 15 cm. setelah
itu dilakukan perawatan dengan direndam
pada bak atau kolam yang terisi dengan air
hingga penuh permukaan. Setelah itu
dilakukan pengujian meliputi pengujian kuat
tekan, kuat tarik, modulus elastisitas, uji
kuat lentur dan daya penyerapan air.
Hasil dari pengujian kemudian dilakukan
analisa untuk mengetahui pengaruh abu batu
serta mengetahui persetase dari penggunaan
limbah abu batu sebagai bahan substitusi
parsial
agregat
halus
dengan
superplasticizer 0% dan 0,4% pada
karakteristik beton normal dengan mutu 30
MPa.
Tahapan terakhir yaitu menarik kesimpulan
dari data yang dudah dianalis dan dibuat
kesimpulan yang berhubungan dengan
tujuan penelitian serta saran untuk penelitian
selanjutnya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Pengujian Material
Hasil pengujian material dilakukan pada
agregat halus, agregat kasar dan abu batu.
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui

spesifikasi dari setiap material yang akan
digunakan dalam proses pencampuran
beton.
Tabel 2. Hasil Pengujian Agregat Halus
Jenis Pengujian
Berat Jenis Curah
Berat Jenis Kering
Permukaan Semu
Berat Jenis Semu
Penyerapan Air
Gradasi
Berat Volume Padat
Berat Volume Gembur
Lolos Ayakan No. 200

Hasil
2,43

Keterangan

2,605
2,736
2,99
III
1,76
1,41
0,80

%
Agak Halus
gram/cm3
gram/cm3
%

Tabel 3. Hasil Pengujian Agregat Kasar
Jenis Pengujian
Berat Jenis Curah
Berat Jenis Kering
Permukaan Semu
Berat Jenis Semu
Penyerapan Air
Gradasi
Berat Volume Padat
Berat Volume Gembur

Hasil
2,629

Keterangan

2,674
2,753
1,71
20
1,436
1,269

%
maks 20 mm
gram/cm3
gram/cm3

Tabel 4. Hasil Pengujian Abu Batu
Jenis Pengujian
Berat Jenis Curah
Berat Jenis Kering
Permukaan Semu
Berat Jenis Semu
Penyerapan Air
Gradasi
Berat Volume Padat
Berat Volume Gembur
Lolos Ayakan No. 200

Hasil
2,4

Keterangan

2,532
2,764
5,49
III
1,678
1,479
5,30

%
Agak Halus
gram/cm3
gram/cm3
%

Hasil Perencanaan Campuran Beton
Dalam perencanaan campuran beton (mix
design) menggunakan metode SNI 03-28342000. Digunakan f’c sebesar 30 MPa. Pada
campuran beton menggunakan standar
deviasi sebesar 7 MPa yaitu tingkat
pengendalian mutu pekerjaan jelek karena
belum mempunyai pengalaman sebelumnya.
Hasil rekapitulasi proporsi campuran beton
dapat dilihat pada Tabel 3.
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Tabel 5. Rekapitulasi Proporsi Campuran Beton
Variasi
AB 0% V 0%
AB 10% V 0%
AB 20% V 0%
AB 30% V 0%
AB 0% V 0,4%
AB 10% V 0,4%
AB 20% V 0,4%
AB 30% V 0,4%
Jumlah

Semen
(kg)

Air (kg)

45,61
45,61
45,61
45,61
45,61
45,61
45,61
45,61

17,79
17,79
17,79
17,79
17,79
17,79
17,79
17,79

0
10%
20%
30%
0
10%
20%
30%

364,88

142,3

0

Agregat
Halus (kg)

Agregat
Kasar (kg)

0
4,496
8,993
13,49
0
4,496
8,993
13,49

44,96
40,47
35,97
31,47
44,96
40,47
35,97
31,47

95,55
95,55
95,55
95,55
95,55
95,55
95,55
95,55

53,94

305,76

764,38

Abu batu (kg)

Viscocrete 3115N
(kg)
0%
0%
0%
0%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%

0
0
0
0
0,182
0,182
0,182
0,182
0,73

Tinggi Slump (cm)

Hasil pengujian slump didapatkan seluruh
variasi memenuhi nilai slump rencana yaitu
antara 60-180 mm.
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5

16.7

12.1

11.3

10

Nilai Penyerapan Air (%)

Hasil Pengujian Slump
2.130

2.25
2.00
1.75
1.50

1.352
1.203

1.427
1.328

1.827

1.25
1.00
0.75
0.50

10.5

0.25
0.00

7.7

7.5

AB 0%

7.3

AB 10%

AB 10%

AB 20%

AB 30%

Viscocrete 0,4%

AB 30%

Penambahan Abu Batu (%)
Viscocrete 0%

AB 20%

Penambahan Abu Batu (%)
Viscocrete 0%

AB 0%

1.700
1.525

Viscocrete 0,4%

Gambar 2. Nilai Slump
Grafik pada Gambar 2. menunjukkan seiring
dengan bertambahnya abu batu yang
digunakan maka semakin rendah nilai slump
yang dihasilkan sehingga mempengaruhi
tingkat workability. Hal ini terjadi karena abu
batu yang mempunyai tingkat penyerapan
tinggi.
Hasil Pengujian Beton
Hasil Pengujian Penyerapan Air
Pengujian ini dilaksanakan setelah benda uji
silinder yang didiamkan selama 24 jam
setelah proses pembuatan beton.

Gambar 3. Nilai Penyerapan Air
Grafik pada Gambar 3. menunjukkan
penyerapan air mengalami kenaikan seiring
bertambahnya abu batu, hal ini dikarenakan
sifat abu batu yang memiliki daya serap
terhadap air lebih tinggi sehingga ketika air
lebih banyak masuk pada pori-porinya.
Hasil Pengujian Berat Volume
Pengujian ini dilaksanakan setelah benda uji
silinder yang didiamkan selama 24 jam
setelah proses pembuatan beton. Hasil
pengujian
dapat
diperhitungkan
menggunakan persamaan 1.
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2420
2410
2400
2390
2380
2370
2360
2350
2340
2330

2406.498
2389.987

2390.111
2381.772

2383.463
2374.939

2379.987
2359.775

AB 0%

AB 10%

AB 20%

AB 30%

Penambahan Abu Batu (%)
Viscocrete 0%

Viscocrete 0,4%

Gambar 4. Nilai Berat Volume
Grafik pada Gambar 4. menunjukkan berat
volume beton semakin rendah seiring
bertambahnya abu batu, hal ini dikarenakan
pada berat jenis abu batu lebih ringan dari
berat jenis agregat halus.
Hasil Pengujian Kuat Tekan

Kuat Tekan Beton Rata-Rata (MPa)

Pengujian ini dilaksanakan setelah benda uji
atau beton berumur 28 hari yang bertujuan
untuk memperoleh nilai kuat tekan beton dari
pemberian beban oleh alat uji tekan. Hasil
pengujian dihitung dengan menggunakan
persamaan 2.
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Gambar 5. Nilai Kuat Tekan
Grafik pada Gambar 5. Menunjukkan nilai
kuat tekan beton rata-rata yang paling tinggi
pada kombinasi AB20% V0,4% dengan
persentase abu batu 20% dengan
penambahan viscocrete 0,4% dari berat
semen sebesar 33,52 MPa. Hal ini
dikarenakan penambahan abu batu pada
campuran beton mempengaruhi nilai dari
kuat tekan pada beton. Pada beton normal

dengan penambahan abu batu 0% dan
superplasticizer 0% didapatkan nilai sebesar
29,38 MPa yang ternyata tidak mencapai f’c
rencana sebesar 30 MPa. Hal ini dikarenakan
pada saat pemadatan kurang maksimal
sehingga pada campuran beton terdapat
rongga-rongga udara dalam beton segar yang
umumnya harus dipadatkan secara merata
untuk meminimalisir rongga pada beton.
Namun beton dengan persentase abu batu
diatas 20% menunjukkan penurunan
kekuatan. Hal ini dikarenakan abu batu
memiliki penyerapan air yang lebih tinggi
sehingga membuat beton kekurangan air.
Penambahan abu batu akan mengurangi
kadar air dalam beton, hal ini berkaitan
dengan berkurang atau menurunnya nilai
FAS rencana pada pencampuran beton. Hal
ini dinyatakan oleh (Tjokrodimuljo, 2007)
rendahnya nilai FAS akan menyebabkan
kesulitan dalam proses pemadatan beton
karena beton akan mengalami kekurangan air
sehingga reaksi kimia yang terjadi akan
menyebabkan proses pengikatan dan
berlangsungnya
pengerasan
kurang
maksimal. Dengan kata lain, pada proses
campuran penambahan abu batu akan
mempercepat pemadatan pada beton segar
sehingga akan menurunkan workability pada
beton.
Hasil Pengujian Modulus Elastisitas
Modulus elastisitas beton sering disebut
sebagai modulus young yang merupakan
perbandingan antara tegangan dan regangan
aksial dalam deformasi yang elastis, sehingga
modulus
elastisitas
menunjukkan
kecenderungan suatu material untuk berubah
bentuk dan kembali lagi kebentuk semula bila
diberi beban pada benda uji. Pengujian ini
dilakukan bersamaan dengan pengujian kuat
tekan. Pembacaan dial gauge dilaksanakan
seiring kelipatan beban yang diberikan
hingga beban mengalami penurunan.
Pengujian modulus elastisitas beton
menghasilkan data berupa tegangan dan
regangan aksial yang terjadi saat pengujian
dan
dihitung
dengan
menggunakan
persamaan 6, 7, dan 8.
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Gambar 6. Nilai Modulus Elastisitas Beton
viscocrete 3115N 0%
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modulus elastisitas beton dengan variasi
AB20% V0,4% memiliki nilai modulus
elastisitas tertinggi berdasarkan metode
ASTM C-469. Penambahan abu batu dengan
superplasticizer sika viscocrete 3115N
membuat beton semakin padat sehingga
menambah nilai modulus elastisitas beton.
Beton yang memiliki nilai modulus elastisitas
semakin tinggi menunjukkan bahwa beton
semakin daktil atau mampu melakukan
deformasi inelastis bolak-balik berulang,
sedangkan beton yang memiliki nilai
modulus rendah menunjukkan beton semakin
mudah getas. Pada persentase abu batu 30%
mengalami penurunan nilai modulus
dikarenakan beton kekurangan air untuk
proses hidrasi akibat luas permukaan yang
meningkat seiring penambahan abu batu serta
peran abu batu memiliki daya serap yang
tinggi terhadap air.
1.1.1 Hasil Pengujian Kuat Tarik Belah
Pengujian kuat tarik beton dilaksanakan
setelah benda uji berumur 28 hari. Pengujian
ini dengan memberikan beban yang mampu
diterima pada posisi beton yang diletakkan
mendatar pada mesin. Hasil pengujian
dihitung menggunakan persamaan 3.

24000

Penambahan Abu Batu (%)
Ec ASTM C469
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Gambar 7. Nilai Modulus Elastisitas Beton
viscocrete 3115N 0.4%
Grafik pada Gambar 6. dan Gambar 7.
pengujian modulus elastisitas yang diperoleh
dari metode ASTM C-469 menunjukkan
lebih kecil dari metode SNI 2847-2019, hal
ini dikarenakan pengujian metode SNI untuk
menghitung nilai modulus elastisitas
menggunakan pendekatan empiris dari nilai
kuat tekan dan berat isi beton sangat berbeda
dari metode ASTM C-C469. Metode ASTM
dalam memperoleh nilai modulus elastisitas
didapatkan dari kondisi yang terjadi pada saat
pengujian kuat tekan beton. Pada pengujian
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Gambar 8. Nilai Kuat Tarik Belah
Grafik pada Gambar 8. menunjukkan nilai
kuat tarik belah beton rata-rata terhadap
penambahan abu batu, pada variasi AB20%
V0,4% memiliki nilai kuat tarik belah beton
tertinggi sebesar 2,91 MPa sedangkan variasi
AB0% V0,4% memiliki nilai kuat tarik belah
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beton terendah sebesar 2,20 MPa. Hal ini
dikarenakan abu batu membuat beton
semakin padat. Pada persentase diatas 20%30% mengalami penurunan dikarenakan
banyaknya agregat kasar yang terlepas pada
ikatan yang terjadi dan letak agregat kasar
yang pecah tidak merata diakibatkan
pemadatan yang kurang maksimal pada saat
proses
pembuatan
beton,
sehingga
mempengaruhi nilai kuat tarik belah beton
rata-rata yang diperoleh dari pengujian yang
telah dilakukan. Kuat tarik beton biasanya
8%-15% dari kuat tekan beton, kuat tarik
menjadi suatu sifat yang penting yang
mempengaruhi perambatan dan ukuran dari
retak didalam struktur. Pada penelitian
didapatkan penggunaan abu batu dibawah
20% mengalami penurunan nilai kuat tarik
jika dibandingkan dengan rasio kuat tarik
seharusnya. Hal ini dikarenakan pada beton
terdapatnya retak-retak pada bagian sampel
disebabkan oleh kurang meratanya campuran
beton saat pemadatan sehingga setiap
material atau partikel yang ada didalamnya
tidak menyatu secara sempurna.
Hasil Pengujian Kuat Lentur
Pengujian
ini
menggunakan
sistem
pembebanan dua titik pada benda uji dengan
memberikan beban tegak lurus sumbu secara
memanjang pada benda uji hingga diperoleh
beban maksimum yang mampu diterima
benda uji. Hasil pengujian dihitung sesuai
dengan kondisi hasil benda uji.
Kuat Lentur Rata-Rata (MPa)
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Gambar 9. Nilai Kuat Lentur

Grafik pada Gambar 8. menunjukkan nilai
kuat lentur dengan abu batu persentase 20%
memiliki nilai kuat lentur beton terbesar
sebesar 3,90 MPa dan benda uji dengan abu
batu persentase 0% memiliki nilai kuat lentur
beton terendah sebesar 3,54 MPa. Seiring
dengan pertambahannya abu batu mengalami
peningkatan hingga batas penambahan 20%
tetapi setelah penambahan persentase
berikutnya mengalami penurunan. Hal ini
dikarenakan penambahan abu batu membuat
balok beton menjadi tidak elastis sehingga
nilai kuat lentur mengalami penurunan.
Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil analisis yang telah
dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut.
1. Penambahan abu batu pada campuran
dapat menurunkan nilai slump pada mix
design yang direncanakan. Hal ini
menunjukkan abu batu memiliki daya
serap tinggi terhadap air sehingga abu
batu sendiri memerlukan penambahan air.
Jika diberi penambahan superplasticizer
0,4% dapat meningkat workability pada
campuran beton sehingga nilai slump
pada
campuran
beton
mendapat
peningkatan daripada tanpa penambahan
superplasticizer.
2. Penambahan abu batu pada campuran
dapat menurunkan nilai berat volume. Hal
ini menunjukkan pada berat jenis abu batu
lebih ringan dari berat jenis agregat halus
dan dengan adanya sifat penyerapan yang
tinggi abu batu akan lebih banyak
menyerap air sehingga beton akan
menjadi lebih ringan.
3. Hasil pengujian nilai slump menunjukkan
bahwa penambahan persentase abu batu
menurunkan workability. Hal ini
ditunjukkan dengan nilai slump beton
dengan abu batu 0% viscocrete 3115N 0%
berturut-turut sebesar 10 cm, 7,7 cm, 7,5
cm
dan
7,3
cm.
Penambahan
superplasticizer 0,4% meningkatkan nilai
slump berturut-turut sebesar 16,7 cm, 12,1
cm, 11,3 cm dan 10,3 cm.
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4. Hasil pengujian penyerapan air beton
menunjukkan, semakin besar persentase
abu batu semakin tinggi nilai penyerapan
air.
Penyerapan
beton
dengan
superplasticizer 0% dan superplasticizer
0,4% secara bersama mengalami
peningkatan dengan nilai maksimal
penyerapan sebesar 1,827% dan 2,13%
5. Hasil pengujian kuat tekan beton
menunjukkan penambahan abu batu
sebanyak 20% dengan superplasticizer
0,4% memiliki nilai paling tinggi yaitu
sebesar 33,52 MPa, meningkat 9,77% dari
penambahan abu batu sebanyak 0%
dengan superplasticizer 0,4%.
6. Hasil pengujian modulus elastisitas beton
menunjukkan penambahan abu batu
sebanyak 20% dengan penambahan
superplasticizer memiliki nilai modulus
elastisitas paling tinggi berdasarkan
ASTM C-469 dan metode SNI 28472019. Sebaliknya pada abu batu 0%
superplasticizer 0% memiliki nilai
modulus elastisitas beton paling kecil.
7. Hasil pengujian kuat tarik belah beton
menunjukkan penambahan abu batu
sebanyak 20% dengan superplasticizer
0,4% memiliki nilai paling tinggi yaitu
sebesar 2,91 MPa, meningkat 24,4% dari
penambahan abu batu sebanyak 0%
dengan superplasticizer 0,4%.
8. Hasil pengujian kuat lentur beton
menunjukkan, beton dengan penambahan
abu batu 20% dengan superplasticizer
0,4% memiliki nilai yang tinggi sebesar
3,90 MPa, meningkat 9,28% dari
penambahan abu batu sebanyak 0%
dengan superplasticizer 0,4%.
5.2 Saran
Berdasarkan analisis, pembahasan serta
kesimpulan, terdapat beberapa saran agar
dalam penelitian selanjutnya mendapatkan
hasil yang lebih baik. Adapun saran untuk
penelitian selanjutnya sebagai berikut.
1. Pada saat proses pembuatan beton
sebaiknya tercampur merata dengan baik,
pada proses penumbukan harus maksimal

karena proses pemadatan kurang
maksimal dapat membuat kondisi benda
uji mengalami keropos sehingga dapat
mempengaruhi hasil dari benda uji.
2. Penambahan
superplasticizer
tanpa
mengurangi
komposisi
air
tidak
disarankan
peneliti
karena
dapat
mengurangi kualitas dari beton.
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat dicoba
menggunakan interval yang lebih kecil
atau dapat dicoba menggunakan variasi
bahan tambah lainnya untuk memperoleh
peningkatan mutu beton.
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ABSTRACT
The development of information technology in the construction sector is growing rapidly. Virtual
building technology with a computing system was developed with the principle of Building
Information Modeling (BIM), capable of creating 3D modeling in the construction sector
(architecture, structure and MEP). Naviswork is an application that helps in the design process
and scheduling an architectural, structural, mechanical, electrical and plumbing work that works
on a project. The features found in Naviswork are clash detection, timeliner, animator,
quantification workbook, etc. The construction of the Faculty of Health Sciences University
Jendral Soedirman building has used the BIM concept by making 3D models with Tekla
Structures. In previous studies, the project has been scheduled using the Barchart method. In this
study, the PDM (Precedence Diagram Method) method will be used so that the scheduling is more
specific. From the results of the study, it was found that the implementation of BIM on the
Naviswork software in the Time Schedule of project implementation can help simulate project
implementation and detect if there is a clash between work items. The results of Naviswork also
greatly affect the 3D Model and Time Schedule of the MS Project. The results of this study get the
difference in the duration of the implementation due to differences in the use of methods in project
scheduling, namely PDM (Precedence Diagram Method) and Barchart where the PDM method
is more specific work relationships and there are restrictions on the number of resources.
Keywords: BIM, 4D, Naviswork, PDM, Time Schedule, Resources Levelling
PENDAHULUAN
Teknologi konstruksi pada saat ini terus
mengalami peningkatan dan pengembangan
dengan seiringnya pembangunan gedunggedung bertingkat maupun infrastruktur
lainya. Beberapa pembangunan infrastruktur
saat ini sudah mulai menggunakan konsep
Building Information Modeling (BIM) tetapi
masih sangat terbatas, hal itu dikarenakan
keterbatasan informasi dan kurangnya
pengetahuan tentang cara penggunaan BIM
pada kalangan engineer. Pemerintah
membuat peraturan dalam lampiran Permen
PUPR nomor 22 tahun 2018 yang berbunyi
“Penggunaan Building Information Modeling

(BIM) wajib diterapkan pada Bangunan
Gedung Negara tidak sederhana dengan
kriteria luas diatas 2000 m2 (dua ribu meter
persegi) dan di atas 2 (dua) lantai”. Dengan
diterbitkannya peraturan tersebut banyak
perusahaan jasa konstruksi yang berlombalomba mengembangkan diri untuk dapat
mengimplementasikan
BIM.
BIM
diperkirakan mampu membantu engineer
dalam merancang dengan akurat. Dengan
mempertimbangkan hal-hal tersebut, untuk
mengoptimalkan dalam perencanaan dan
ketelitian dalam menghitung rencana
anggaran biaya suatu konstruksi bangunan
dan mempercepat waktu pelaksanaan. BIM
sendiri tidak hanya memiliki sebuah program
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saja untuk mengerjakan perancangan tetapi
memiliki beberapa program yang saling
terintegrasi untuk menjadi semua sistem yang
akurat.
Naviswork merupakan salah satu perangkat
lunak berbasis BIM yang mampu membuat
dan mengelola data secara akurat dan rinci.
Metode yang digunakan pada Naviswork
adalah metode PDM (Precedence Diagram
Method). Naviswork mempunyai kemampuan
dalam modeling 4D, clash detection dan
simulasi pelaksanaan proyek. Naviswork
biasanya digunakan dalam perencanaan Time
Schedule.
Dalam
proses
pembuatan
Naviswork memerlukan adanya Model 3D
dan Penjadwalan MS Project. Dari penelitian
pembuatan model 4D ini diharapkan
perencanaan penjadwalan dapat memperoleh
waktu yang lebih optimum dan efisien.
Penelitian ini melanjutkan penelitian dari
Farhana (2021) dengan judul “Implementasi
Konsep BIM 4D dan 5D dalam Perencanaan
Arus Kas” yang membahas mengenai
implementasi BIM 4D dan 5D pada pada
proyek
Gedung
Fakultas
Kesehatan
Universitas Jenderal Soedirman. Dari hasil
yang penelitian Farhana (2022) diperoleh
jumlah Volume, RAB, dan Time Schedule
dengan penggunaan software Primus.
Penelitian ini akan membahas mengenai BIM
4D dengan merujuk durasi Time Schedule dari
Farhana (2022) menggunakan software MS
Project
dan
Naviswork
dengan
memperhatikan analisis resource levelling.

2.1 Building Information Modeling (BIM)
Building Information Modeling adalah
mendigitalkan suatu proses pekerjaan dari
awal perencanaan hingga pekerjaan tersebut
selesai dengan dibantu beberapa tools yang
saling terintegrasi. BIM memiliki beberapa
dimensi yaitu 3D (Building Data &
Information, 4D (Schedule), 5D (Work
Breakdown Structures), 6D (Energy Analysis)
dan 7D (Building Life Cycles).
Model 3D
Model 3D merupakan perwakilan dari
panjang, lebar dan tinggi suatu benda.
Software yang mendukung dalam pemodelan
3D meliputi Archicad, Revit, Softplan,
Sketchup,
Vectorworks,
Punch
dan
sebagainya.
Precedence Diagram Method (PDM)
PDM merupakan versi lebih kompleks dari
Activity on Node. PDM menggunakan empat
hubungan logis diantara aktivitas-aktivitasnya
yaitu Finish to Start (FS), Finish to Finish
(FF), Start to Start (SS) dan Start to Finish
(SF).

LANDASAN TEORI
Manajeman
Widiasanti
dan
Lenggogeni
(2013)
mendefinisikan manajemen adalah suatu
metode atau proses untuk mencapai suatu
tujuan tertentu secara efektif dan efisien
dengan memanfaatkan sumber daya yang
tersedia, yang dituangkan dalam fungsifungsi manajemen. Didalam manajemen
konstruksi sebagian besar menggunakan
prinsip P.O.A.C (Planning, Organizing,
Actuating, Controlling) yang bertujuan untuk
mengembangkan dan mengelola organisasi.

Gambar 1. Diagram PDM

Hubungan Pekerjaan
Hubungan pekerjaan ada 4 macam yaitu
Finish to Start (FS), Finish to Finish (FF),
Start to Start (SS) dan Start to Finish (SF).
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Selain itu terdapat juga lag time dan lead time.
Pada software MS Project terdapat tools
predecessor. Predecessor adalah hubungan
keterkaitan antar aktivitas kegiatan dengan
kegiatan sebelumnya dalam satu proyek.
Sumber Daya
Menurut Husen (2009), tenaga kerja atau
sumber daya manusia, merupakan suatu
penentu dalam keberhasilan suatu proyek
yang sedang berlangsung, yang harus
memiliki suatu keterampilan, kualifikasi dan
keahlian yang memadai dan berdasarkan
dengan kebutuhan dalam mencapai suatu
keberhasilan dalam proyek. Menurut
Soeharto, I. (1991), perencanaan waktu
pelaksanaan dan jumlah tenaga kerja dapat
dihitung dengan rumus sebagai berikut.

T=

𝑘×𝑉
𝑁

(1)

Keterangan :
N = jumlah tenaga kerja
k = koefisien tenaga kerja sesuai SNI 2008
V = volume pekerjaan
T = durasi pekerjaan
Alokasi Sumber Daya
Menurut Yahya (2022) perataan sumber daya
adalah proses meratakan frekuensi pada
alokasi sumber daya dengan tujuan
memastikan bahwa jumlah/jenis sumber daya
dapat diketahui dari awal dan tersedia apabila
dibutuhkan. Perataan sumber daya bertujuan
untuk menjadwalkan kegiatan pada proyek
yang disesuaikan dengan ketersediaan sumber
daya dan pola penyebaran yang logis
sehingga durasi proyek tidak berlebihan. Hal
lain yang perlu diperhatikan dalam perataan
sumber daya adalah mengidentifikasi sumber
daya yang terbatas dan yang dibutuhkan
untuk seluruh proyek. Hal ini karena alokasi
sumber
daya
yang
langka
dan
ketersediaannya harus diprioritaskan
Salah satu hal yang paling mungkin dilakukan
adalah merencanakan kembali penjadwalan
tenaga kerja sehingga mendapat grafik yang
lebih merata dengan fluktuasi yang paling
minimal (Soeharto, 1999).

Gambar 2. Pola Distribusi Sumber Daya
(Sumber: Zendrato, 2018)

Keterangan:
a.
b.
c.
d.

Pola Distribusi Sumber Daya Meningkat
Pola Distribusi Sumber Daya Tetap
Pola Distribusi Sumber Daya Menurun
Pola Distribusi Sumber Daya Naik –
Turun

Grafik alokasi tenaga kerja yang optimal
dapat dicapai dengan mengatur dan
menyesuaikan kembali rencana kegiatan.
Penyesuaian tidak dilakukan pada jalur kritis,
tetapi pada jalur non-kritis. Penyesuaian jalur
non-kritis dibuat hanya dengan aktivitas maju
atau mundur pada waktu tunda (float) yang
tersedia. Waktu tunda inilah yang
menentukan derajat fleksibilitas yang
selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh
perencana
proyek
dalam
meratakan
penggunaan tenaga kerja.
Naviswork
Naviswork merupakan sebuah aplikasi yang
membantu dalam proses desain dan
scheduling sebuah pekerjaan arsitektural,
struktur, mekanikal, elektrikal dan plumbing
yang bekerja dalam sebuah proyek. Fitur yang
didapat pada Naviswork adalah clash
detection, timeliner, animator, quantification
workbook, dll. Sebuah model 3D yang sangat
dioptimalkan dengan digabungkan ditinjau
secara interaktif, divisualisasikan dan
dianalisis dengan berbagai cara untuk
memvalidasi desain dan memberikan
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prediktabilitas
pengoperasian.

untuk

konstruksi

dan

METODE PENELITIAN
Pengumpulan Data

Diagram Alir
Penjelasan secara singkat mengenai tahapantahapan dari penelitian ini dapat dilihat pada
Gambar 6.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini
yaitu Modeling 3D dan Analisis Harga Satuan
Gedung Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas
Jenderal Soedirman, Purwokerto. Dan data
rencana
penjadwalan
dari
penelitian
sebelumnya.
Perhitungan Tenaga Kerja
Perhitungan jumlah tenaga kerja dengan
menggunakan persamaan Soeharto (1991)
dapat dilihat Persamaan (1).
Membuat Time Schedule
Pada proses pembuatan Time Schedule
dengan menggunakan software MS Project
terdapat beberapa tahapan yaitu sebagai
berikut.

1. Pengaturan awal pada MS Project.
2. Meinput data yaitu : nama pekerjaan,
durasi, prodecessors dan jumlah
tenaga kerja.
3. Melihat histogram sumber daya.
4. Levelling sumber daya.

Gambar 3. Diagram Alir

Convert File

HASIL DAN PEMBAHASAN

Convert format file dari *ifc ke *nwc
bertujuan agar memudahkan pekerjaan
diimport ke software Naviswork. Model 3D
dibuka pada software Archicad kemudian di
Save As dengan format file *nwc.
Model 4D

Hasil

Pada tahap ini akan mengimpor data
pemodelan 3D yang telah di convert dalam
format *nwc dan data MS Project yang telah
dibuat. Adapun tahapannya yaitu.

1. Membuka software Naviswork.
2. Meinput model 3D format *nwc dan
file penjadwalan MS Project.
3. Mensikronkan antar model 3D dengan
penjadwalan.
4. Simulasi pelaksanaan.

Perhitungan tenaga kerja
Contoh perhitungan grup tenaga kerja pada
pekerjaan beton ready mix bore pile.
Diketahui:
Durasi pekerjaan
Volume pekerjaan
Koefisien tukang batu
Koefisien kepala tukang batu
Koefisien pekerja
Koefisien mandor

: 22 hari
: 740,98 m3
: 0,250
: 0,025
: 1,000
: 0,100

Perhitungan:
Jumlah tenaga kerja tukang batu
𝑁=

0,250 ×740,98
22
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Jadi total tenaga kerja tukang batu sebanyak 8
orang
Jumlah tenaga kerja kepala tukang batu
0,025 ×740,98
𝑁=
= 0,842 ≈ 1 orang
22
Jadi total tenaga kerja kepala tukang batu
sebanyak 1 orang
Jumlah tenaga kerja pekerja
1,000 ×740,98
𝑁=
= 33,681 ≈ 34 orang
22
Jadi total tenaga kerja pekerja sebanyak 34
orang
Jumlah tenaga kerja mandor
0,100 ×740,98
𝑁=
= 3,368 ≈ 3 orang
22
Jadi total tenaga kerja mandor sebanyak 3
orang
.

Dari perhitungan diatas didapat total grup
tenaga kerja yaitu:
Tukang batu
: 8 orang
Kepala tukang batu : 1 orang
Pekerja
: 34 orang
Mandor
: 3 orang
Penjadwalan
Setelah memasukan semua data yang telah
didapat yaitu nama pekerjaan dan durasi
pelaksanaan. Dapat dilihat pada Gambar 4,
Gambar 5 menunjukan contoh histogram
sumber daya kepala tukang besi dan Gambar
6 adalah project statistic.

Gambar 4. Data Time Schedule

Gambar 6. Project Statistic

Gambar 5. Histogram Sumber Daya

Setelah melakukan input data didapat hasil
durasi selama 248 hari. Tahap selanjutnya
mengimport data model 3D dan MS Project
ke Naviswork. Data tersebut kemudian
disinkronkan antara item-item pekerjaan MS

Project dengan model 3D. Setelah melakukan
penyesuaian antara model 3D dan Time
Schedule maka dapat dilihat seperti Gambar
7.
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Gambar 7. Hasil Penyesuaian antara Model 3D dengan Time Schedule
Dari grafik histogram sumber daya dapat
dilihat bahwa jumlah sumber daya masih
melewati batas maksimal yang telah
ditentukan sehingga perlunya melalukan
pemerataan sumber daya/resources levelling.
Gambar 7 model 4D pada Naviswork dapat
dilihat pengerjaan penulangan sloof kolom
balok dilakukan secara berbarengan maka
perlunya dilakukan analisis lebih lanjut terkait
hubungan pekerjaan.

selama 312 hari dimana 64 hari lebih lama
dari pada data awal.

Analisi Sumber Daya
Gambar 8. Data Awal

Proses pemerataan sumber daya tenaga kerja
dilakukan dalam beberapa tahap yang akan
menjadikan pelaksanaan proyek tidak
melebihi kapasitas sumber daya yang
dimiliki. Berikut ini adalah percobaan dalam
mengerjakan pemerataan sumber daya tenaga
kerja.
1. Hubungan Pekerjaan
Pada tahap awal ini melakukan pemisahan
item pekerjaan yang bertujuan pekerjaan
pembesian dan pengecoran tidak menjadi 1
item saja seperti Gambar 8. Setelah
melakukan pemisahan item dapat dilihat pada
Gambar 9 pekerjaan mendapatkan hasil durasi

Gambar 9. Data Setelah Dilakukan Pemisahan Item
Pekerjaan
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Gambar 10. Histogram Percobaan-1

Gambar 11. Hasil Model 4D Percobaan-1
Dari grafik histogram pada Gambar 10 dapat
dilihat masih banyak jumlah tenaga kerja
yang melebihi sumber daya yang dimiliki
oleh karena itu dilakukan resources levelling
selanjutnya. Langkah selanjutnya data MS
Project yang sudah melakukan perubahan
item pekerjaannya kemudian disinkronkan
kembali dengan software Naviswork, hasil
dari mensinkronkan kembali dapat dilihat
pada gambar dibawah ini. Dari Gambar 11
dapat dilihat perbedaanya dengan Gambar 7
dimana pekerjaan pembesian sudah dipisah
sesuai dengan urutan pengerjaanya.

2. Resources Levelling Auto Schedule
Percobaan-2 ini dilakukan dengan resources
levelling auto schedule pada MS Project.
Gambar 12 adalah hasil histogram Percobaan2. Pada percobaan-2 ini semua tenaga kerja
sudah tidak melebihi sumber daya yang ada
tetapi, durasi yang dihasilkan sama dengan
percobaan-1 yaitu 312 hari dimana masih
lebih lama dari data yang ada. Pada percobaan
selanjutnya mencoba mengurangi durasi saat
ini.

Gambar 12. Histogram Percobaan-2
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3. Resources Levelling Manual Schedule
Percobaan-3 dilakukan dengan resources
levelling manual schedule pada MS Project.
Gambar 13 adalah hasil histogram Percobaan

3. Pada percobaan-3 ini semua tenaga kerja
sudah tidak melebihi sumber daya yang ada.
Dari percobaan-3 didapat durasi selama 247
hari dimana 1 hari lebih cepat dari data awal.

Gambar 13. Histogram Percobaan-3
Pembahasan
Setelah dilakukan implementasi BIM 4D
terhadap analisis perhitungan jumlah tenaga
kerja, hubungan pekerjaan hingga resources
levelling
pada
penjadwalan
proyek
pembangunan terdapat beberapa pengaruh
yang menghasilkan perbedaan dengan
penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah
penjelasan yang terjadi.
Metode Barchart dan Metode PDM
Perbedaan hasil data secara umum
dipengaruhi oleh perbedaan metode yang
digunakan pada software. Pada penelitian
sebelumnya menggunakan software Primus.
Software tersebut menggunakan metode
barchart dimana metode ini hubungan antar
kegiatan pekerjaan masih belum terlihat
secara jelas dan detail. Sehingga masih sulit
untuk
menentukan
urutan
pekerjaan
berdasarkan hubungan antar kegiatan.
Pada penelitian ini menggunakan software
Naviswork. Dimana metode yang digunakan
adalah PDM (Precedence Diagram Method).
Pada metode ini hubungan antar kegiatan
terlihat secara jelas dan detail. Hubungan
antar kegiatan satu sama yang lain dapat
dilihat pada software MS Project pada kolom
predecessors. Pada software MS Project juga
terdapat barchart dengan anak panah yang
menunjukan hubungan antar kegiatan.

Sehingga memudahkan untuk melihat urutan
pekerjaan dan hubungan pekerjaan jika terjadi
keterlambatan atau percepatan pada saat di
pembangunan.
Primus vs Naviswork
Software Primus dapat menghasilkan daftar
harga, estimasi biaya konstruksi, estimasi
pekerjaan, permohonan proposal, grafik
perbandingan, dokumen dan template proyek,
estimasi insiden tenaga kerja, estimasi insiden
kesehatan dan keselamatan dan spesifikasi
teknis. Software ini lebih ditujukan pada
konsep BIM 5D walaupun bisa menghasilkan
estimasi pekerjaan atau Time Schedule
perencanaan dengan menggunakan metode
barchart.
Software Naviswork dapat menghasilkan
model 4D, analisis, clash detection dan
simulasi pelaksanaan. Software ini ditujukan
pada konsep BIM 4D. Software ini
menggunakan metode PDM (Precedence
Diagram Method) yang lebih jelas hubungan
pekerjaan daripada metode barchart. Clash
Detection disini berguna untuk mendeteksi
terjadinya bentrokan antar item pekerjaan dari
model 3D hingga penjadwalan. Video
simulasi disini sangat berguna bagi seluruh
pekerja selain untuk mendeteksi kesalahan
urutan pengerjaan bisa mempermudah untuk
mempresentasikan kepada pihak yang dituju.
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Sumber Daya
Pada penelitian sebelumnya belum memiliki
batasan terhadap sumber daya pekerja. Pada
penelitian ini memiliki sumber daya yang
terbatas yang diperoleh dari pihak kontraktor
pelaksana PT. Sinar Cerah Sempurna. Dari
keterbatasan sumber daya yang dimiliki
sangat berpengaruh terhadap lamanya durasi
pelaksanaan.
Pada pembuatan penjadwalan dilakukan
resources levelling yang bertujuan agar tidak
melebihi sumber daya yang dimiliki.
Resources levelling yang dilakukan sebanyak
3 kali dan 1 kali perubahan item pekerjaan.
Perubahan item pekerjaan dilakukan pada
percobaan ke-1 karena pekerjaan pembesian
per lantai menjadi 1 kegiatan saja sedangkan
kegiatan pembesian dilakukan untuk
beberapa kegiatan yaitu pembesian sloof,
kolom, balok, dinding dan plat yang dapat
dilihat pada Gambar 10. Maka dari itu perlu
adanya pemisahan kegiatan pembesian dan
pengecoran tiap lantai agar terlihat jelas
hubungan pekerjaan serta urutan pengerjaan.
Resources levelling pada percobaan ke-2
menggunakan resources levelling auto
schedule yang berada pada software MS
Project. Hasil yang diperoleh sesuai harapan
tetapi durasi menjadi lebih lama. Oleh karena
itu, dilakukan percobaan ke-3 menggunakan
resources levelling manual schedule. Hasil
yang diperoleh 247 hari 1 hari lebih cepat dari
penjadwalan penelitian sebelumnya dan
jumlah sumber daya tidak melebihi yang
dimiliki.
Model 3D
Model 3D dalam pembuatan model 4D pada
software Naviswork sangat berpengaruh
dalam proses mensinkronkan antara model
3D dengan Time Schedule. Masalah yang
terjadi pada penelitian ini adalah model 3D
yang masih kurang baik. Permasalahannya
yaitu family item pekerjaan masih menjadi
satu kesatuan sehingga harus memilih item
pekerjaan misalnya item tulangan, item
tulangan disini masih menjadi satu kesatuan
sehingga harus memilih secara manual antara
tulangan bore pile, pilecap, footplate, sloof,

kolom, dll. Leveling lantai juga masih menjadi
satu kesatuan sehingga harus memilih secara
manual dalam proses mensikronkan dengan
Time Schedule. Sehingga membutuhkan
waktu yang sangat lama dalam pengerjaan
model 4D.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai
implementasi BIM pada software Naviswork
dalam Time Schedule pelaksanaan proyek
dapat diambil kesimpulan bahwa software
Naviswork membantu melakukan simulasi
pelaksanaan proyek serta mendeteksi jika
adanya clash antar item pekerjaan. Hasil dari
Naviswork juga sangat berpengaruh terhadap
Model 3D serta Time Schedule dari MS
Project. Hasil dari penelitian ini mendapatkan
jumlah durasi 247 hari pelaksanaan dimana
terjadinya 1 hari lebih cepat dari penelitian
sebelumnya yang dikarenakan adanya
perbedaan penggunaan metode dalam
penjadwalan proyek yaitu PDM (Precedence
Diagram Method) dan Barchart dimana
metode PDM.
Saran
Berdasarkan penelitian ini
beberapa saran sebagai berikut.

dipadatkan

1. Untuk penelitian selanjutnya dalam
pembuatan Model 3D harus dilakukan
dengan dengan lebih baik lagi.
2. Untuk
penelitian
lanjutan
bisa
menambahkan pekerjaan lainnya seperti
pekerjaan arsitektural dan MEP.
3. Untuk
penelitian
lanjutan
dapat
dikembangkan lagi ke dalam 6D sebagai
pekerjaan yang berkelanjutan dan 7D
sebagai manajemen lingkungan pada
suatu proyek konstruksi.
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ABSTRACT
Oil and gas industry activities start from the stage of searching for oil and gas resources until the
stage where the results obtained reach the hands of consumers. This industry activity is divided
into 2 (two), upstream and downstream. Upstream activities include exploration and production
activities while downstream activities include processing, transportation, storage and marketing
activities. In this paper, an overview of the role of civil engineering expertise courses will be given
in 2 (two) engineering activities for upstream oil and gas projects, namely compressor installation
projects and the other one from modification and maintenance project. From the description and
explanation of these projects, can be concluded that the involvement of Civil Engineering
expertise in the oil and gas industry in the upstream sector is highly needed. Civil engineering
graduates can play in an active role in the oil and gas industry sector, both in oil and gas facility
development projects phase or in the operating phase of oil and gas facilities.
Keywords: oil and gas, upstream, downstream, project, civil engineering
PENDAHULUAN
Kegiatan usaha minyak dan gas (migas)
dimulai dari tahap pencarian sumber daya
migas hingga tahap dimana hasil yang ada
sampai ke tangan konsumen. Pada sektor
kegiatan migas dapat terbagi menjadi 2
sektor yaitu sektor kegiatan hulu migas dan
sektor kegiatan hilir migas. Kegiatan di hulu
mencakup kegiatan eksplorasi dan produksi
sedangkan kegiatan di hilir mencakup
kegiatan
pengolahan,
pengangkutan,
penyimpanan dan pemasaran.
Kegiatan eksplorasi dan produksi ini dapat
dilakukan di darat (On-shore) maupun di
laut (Offshore).
Kegiatan Eksplorasi
Kegiatan eksplorasi terdiri dari beberapa
tahapan, diantaranya adalah studi geologi,
studi geofisika, survey Seismic dan tahapan
pengeboran eksplorasi. Jika terdapat potensi
maka akan dilanjutkan dengan membuat
sumur-sumur di beberapa tempat di sekitar
lokasi pengeboran eksplorasi. Apabila
Satiawan– Sinergi Keahlian Teknik Sipil pada...

menguntungkan, maka akan dibuat sumur
pengembangan (Development well) untuk
memproduksi minyak dan gas bumi.
Kegiatan Produksi
Kegiatan
produksi
bertujuan
untuk
mengangkat minyak dan gas ke permukaan
bumi. Tahap ini dengan membuat sumursumur migas yang mana produksi yang
diperoleh akan dialirkan ke tahap
pemrosesan berikutnya. Umumnya beberapa
program kerja pada fase produksi dapat
berupa kegiatan sebagai berikut:
1. Pengeboran pengembangan
Aktivitas pengeboran
seperti pada gambar 1.

dapat

terlihat

Gambar 1. Kegiatan pengeboran
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2. Pembuatan well connection, gambar 2
(proses penyambungan sumur baru ke
fasilitas produksi yang sudah ada) dan
flowline seperti pada gambar 3.

ISSN 2962-2697
Vol. 2, No. 1, Juli 2022

tekanan tertentu sesuai tekanan masingmasing sumur melalui flowline. Di satelit
ini umumnya dilakukan kegiatan
pemisahan antara gas dan liquid yang
selanjutnya akan di alirkan dengan
kompresi untuk produk gas dan
pemompaan untuk produk liquid melalui
trunkline.
2. Central Processing Plant / Stasiun
Pengumpul Utama, dimana gas dan liquid
yang sudah diproses di Central Plant yang
kemudian akan ditransfer menggunakan
fasilitas
pipeline,
sedangkan
air
terproduksi akan dipompakan ke sumur
injeksi.
Jika digambarkan dalam skematik terkait
pengaliran dari sumur (production well)
hingga penyaluran hasil produk ke
konsumen dapat dilihat sebagaimana dalam
gambar 5.

Gambar 2. Well Connection

Gambar 3. Flowline
3. Pembuatan/pengembangan
produksi

fasilitas

Pembuatan dan pengembangan fasilitas
produksi dapat ditunjukkan dalam bentuk
visualisasi seperti pada gambar 4.

Gambar 5. Contoh skematik fasilitas
produksi migas
Rencana pengembangan untuk suatu
lapangan yang terbukti memiliki cadangan
minyak dilakukan dengan memperhitungkan
tingkat keekonomisan dengan diantaranya
mempertimbangkan;
1. Ketersediaan jumlah cadangan migas

Gambar 4. Desain fasilitas produksi

2. Jumlah sumur yang akan dibor, produksi
harian serta berapa lama lapangan
tersebut akan berproduksi

1. Gathering Station / Satelit / Stasiun
Pengumpul, dimana fasilitas ini berfungsi
untuk mengumpulkan produksi gas dan
minyak dari sumur terdekat yang
kemudian akan dialirkan ke sistem

3. Biaya pengembangan lapangan yang
terdiri dari biaya kapital (biaya yang
dikeluarkan untuk investasi yang
memiliki manfaat jangka panjang) dan
biaya
operasional
(biaya
yang
dikeluarkan untuk kegiatan operasional
dan pemeliharaan) termasuk biaya
infrastruktur dan biaya eksplorasi.
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RUMUSAN MASALAH
Dari aktivitas kegiatan di proyek hulu migas
ini ingin diketahui seberapa jauh
keterlibatan keahlian Teknik sipil dalam
mendukung kegiatan ini.
1. Apakah keahlian Teknik Sipil dapat ikut
berperan aktif dalam industri migas?
2. Sejauh mana sinergi antara mata kuliah
keahlian di Teknik sipil dapat diterapkan
di proyek hulu migas?
TUJUAN PENELITIAN
Paper ini dibuat untuk mengkaji :
1. Sejauh apa keahlian Teknik Sipil dapat
berperan aktif dalam industri migas.
2. Sejauh mana sinergi antara mata kuliah
keahlian di Teknik sipil dapat diterapkan
di proyek hulu migas.
METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi penelitian yang dilakukan dalam
berupa kajian pustaka terhadap beberapa
jurnal terkait mengenai fasilitas hulu migas
sebagai referensi literatur dari paper ini.
Informasi dari pengalaman proyek yang
pernah dilakukan sebagai contoh aktifitas
proyek fase engineering pada fasilitas hulu
migas, diantaranya sebagai berikut:
1. Proyek pengembangan pada proyek
instalasi compressor.
2. Proyek modifikasi dan perawatan
untuk operasional lapangan migas.

Pembuatan Detil Rencana Tata Waktu
Proyek
Agar tujuan proyek dapat tercapai baik dari
segi tata waktu dan biaya, pembuatan
schedule
dan
monitoring
selama
pelaksanaan
proyek
diperlukan.
Pengetahuan dasar yang dibutuhkan untuk
membuat schedule dapat diperoleh dari mata
kuliah manajemen konstruksi.
Penyelidikan
Geoteknik

Tanah

dan

Analisa

Pada proyek instalasi compressor ini,
keterlibatan keahlian teknik sipil dimulai
dari pekerjaan penyelidikan tanah (gambar
6) dan analisa geoteknik dengan tujuan agar
dapat diperoleh desain jenis fondasi ataupun
rekomendasi geoteknik (gambar 7) dari
lokasi proyek setempat. Penentuan jenis dan
jumlah titik penyelidikan tanah ditentukan
oleh
engineer
terkait
dengan
mempertimbangkan lokasi, jenis beban dan
kondisi awal lokasi yang dimiliki.
Pengetahuan dasar terkait perkuliahan
Mekanika Tanah dan Teknik Fondasi
menjadi dasar keahlian yang dibutuhkan
dalam membuat spesifikasi dan desain basis
pekerjaan ini.

PROYEK INSTALASI COMPRESSOR
Daftar Dokumen Engineering
Dari desain basis, akan dibuat list daftar
dokumen engineering yang akan diproduksi
dari masing-masing disiplin ilmu. Disiplin
ilmu yang akan terlibat pada fase pekerjaan
Detail Engineering Design (DED) ini
diantaranya adalah keahlian teknik kimia,
teknik mesin, teknik fisika, teknik elektro
dan teknik sipil. Untuk disiplin keahlian sipil
akan mengidentifikasi semua judul laporan
perhitungan dan semua list gambar yang
akan diproduksi hingga status disetujui
untuk dapat dilanjutkan ke tahap konstruksi.
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Gambar 6. Penyelidikan tanah
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Desain Fondasi Untuk Peralatan Dinamis
Compressor merupakan peralatan utama
yang akan dipasang di proyek ini (gambar 9)
dan memiliki perilaku beban dinamis
sehingga dalam mendesain kebutuhan
fondasinya selain beban statik akibat berat
sendiri paket compressor, beban dinamis
yang terjadi juga harus diperhitungkan saat
mendesain untuk mencegah terjadinya
resonansi pada sistem fondasi yang dapat
mengakibatkan kerusakan pada peralatan
tersebut.

Gambar 7. Analisa geoteknik
Desain Fondasi Untuk Peralatan Statik
dan Fondasi Struktur
Peralatan statik yang akan dipasang pada
proyek ini diantaranya adalah Fuel Gas
Filter dan Heat Exchanger (gambar 8).
Sedangkan
fasilitas
struktur
yang
membutuhkan fondasi selain peralatan statik
diatas diantaranya adalah fondasi struktur
platform Lube Oil, fondasi struktur water
tank tower, fondasi platform fuel gas filter
dan fondasi pipe supports. Keahlian teknik
sipil diperlukan untuk menjawab kebutuhan
desain untuk dimensi serta penulangan
fondasi yang aman dan optimum. Mata
kuliah keahlian yang diperlukan adalah
Mekanika Tanah, Teknik Fondasi, Struktur
Beton dan Teknik Gempa.

Gambar 9. Peralatan dinamik
Untuk mendesain fondasi mesin terkait
dengan respon dinamis fondasi serta dimensi
dan penulangan yang aman maka diperlukan
pengetahuan dasar yang dapat diperoleh dari
perkuliahan Analisa Dinamika Struktur,
Teknik Gempa, Teknik Fondasi, Mekanika
Tanah dan Struktur Beton.
Desain Fasilitas Struktur

Gambar 8. Peralatan statik
Satiawan– Sinergi Keahlian Teknik Sipil pada...

Pada proyek ini, beberapa fasilitas struktur
baja yang akan dipasang diantaranya adalah
struktur platform (gambar 10) untuk
melayani akses Lube Oil, Water Tank
Tower, Fuel Gas Filter serta fasilitas
struktur pendukung pipa (pipe supports).
Beban layan yang bekerja dapat berupa
kombinasi antara beban tetap ataupun beban
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sementara berupa beban angin dan beban
gempa. Beban akibat pipa, baik kondisi
kosong, isi, test maupun thermal akan
diperhitungkan saat melakukan desain
struktur pada fasilitas yang mendukung
sistem perpipaan.
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Mata kuliah Teknik Fondasi dan Mekanika
Tanah memiliki peranan dominan pada
proyek ini dengan persentase masingmasing 20% terhadap total list dokumen
engineering sipil pada proyek instalasi
Compressor sedangkan mata kuliah Teknik
Gempa dan Struktur Beton memiliki
peranan sebesar 17,5%, mata kuliah
Mekanika Struktur dan Struktur Baja
memiliki peranan 10%.
PROYEK MODFIKASI DAN
PERAWATAN UNTUK
OPERASIONAL LAPANGAN MIGAS
Korosi pada Fasilitas Peralatan

Gambar 10. Struktur Platform
Untuk mendapatkan member profil yang
aman dan optimum diperlukan pengetahuan
mata kuliah keahlian Teknik Gempa dan
Struktur Baja.
Distribusi Perkuliahan Teknik Sipil pada
Proyek Pemasangan Compressor
Jika dari tiap list dokumen untuk disiplin
ilmu sipil di uraikan mata kuliah keahlian
yang diperlukan maka dapat diperoleh
sebaran peranan mata kuliah sipil seperti
pada grafik dalam gambar 11.

Pada fasilitas eksisting sering kali ditemui
berbagai kasus korosi pada peralatan yang
terpasang karena telah beroperasi selama
umur desain rencana. Untuk memberikan
rekomendasi kepada pemilik fasilitas terkait
langkah apa yang perlu diambil terkait
dengan kondisi korosif ini maka perlu
dilakukan studi terkait penurunan kekuatan
yang terjadi serta seberapa kritis sistem
struktur yang ada untuk segera dilakukan
tindak lanjut. Gambar 12 dan gambar 13
merupakan contoh kondisi korosi pada
fasilitas struktur eksisting yaitu korosi pada
peralatan flare stack dan korosi pada guy
wire tower telekomunikasi.

Gambar 12. Korosi pada Flare Stack
Gambar 11. Grafik distribusi perkuliahan
sipil pada proyek pemasangan Compressor
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akan memberikan pengaruh yang signifikan
pada integritas struktur tangki diatasnya,
sehingga diperlukan studi (gambar 15) untuk
dapat memberikan rekomendasi perbaikan
ataupun mitigasi yang perlu segera
dilakukan untuk memenuhi keamanan
operasi tangki tersebut.

Gambar 14. Analisa geoteknik pada
penurunan fondasi tangki

Gambar 13. Korosi pada guy wire tower
Untuk melakukan evaluasi terkait kondisi
korosi ini maka diperlukan keilmuan teknik
sipil diantaranya dapat diperoleh dari mata
kuliah Struktur Baja, Metode Elemen
Hingga, Mekanika Bahan, Mekanika
Teknik.
Penurunan Tanah dan Stabilitas Lereng
pada Area Fasilitas Migas
Kasus penurunan tanah juga sering kali
ditemui pada fasilitas produksi lapangan
migas. Problem ini biasanya ditemukan saat
melakukan inspeksi rutin ataupun terlihat
secara visual sehingga diperlukan kajian
lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh dari
kondisi ini dengan melakukan evaluasi
penurunan terhadap sistem fondasi maupun
fasilitas peralatan itu sendiri.
Contoh kasus penurunan fondasi tangki
merupakan contoh yang banyak terjadi,
dimana penurunan terjadi merupakan
penurunan
jangka
panjang
akibat
konsolidasi. Akibat terjadinya mekanisme
penurunan berupa differential settlement
Satiawan– Sinergi Keahlian Teknik Sipil pada...

Gambar 15. Analisa pengaruh kemiringan
fondasi pada dinding tangki
Pada pembangunan fasilitas migas sering
kali ditemui pembangunan dilakukan pada
fasilitas yang memiliki topografi berkontur.
Stabilitas lereng dapat menjadi suatu
tantangan bagi insinyur sipil dalam
melakukan perancangan fasilitas yang aman.
Pengetahuan terkait bagaimana melakukan
analisa stabilitas lereng diperlukan (gambar
16).

Gambar 16. Analisa pengaruh penurunan
tanah pada struktur tangki
Jika ditemui longsoran di area lokasi pipa
terpasang maka kajian terkait pengaruh
perubahan tanah ini juga perlu dilakukan
terhadap kemungkinan terjadinya tegangan
berlebih pada struktur pipa seperti yang
ditampilkan pada gambar 17.
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Gambar 17. Analisa pengaruh pergerakan
tanah pada pipa bawah tanah
Desain Fasilitas Alat Angkat
Dalam operasi harian ataupun pekerjaan
modifikasi fasilitas produksi di lapangan
juga dapat ditemui kebutuhan untuk
pekerjaan pengangkatan. Alat bantu angkat
yang bisa banyak ditemui di lapangan
operasi migas adalah davit arm (gambar 18)
dan spreader beam (gambar 19) diperlukan
untuk mendukung operasi pengangkatan,
keahlian Mekanika Teknik, desain struktur
baja serta mekanika bahan merupakan ilmu
dasar yang perlu dikuasai untuk melakukan
perancangan ataupun analisa pengangkatan
tersebut.

Gambar 18. Pemodelan davit arm
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Gambar 19. Pemodelan spreader beam
Getaran Berlebih pada Peralatan
Kasus-kasus getaran berlebih juga dapat
ditemui pada fasilitas eksisting, hal ini dapat
terjadi akibat perubahan yang terjadi pada
modus
operasi
peralatan
ataupun
diakibatkan dari kerusakan yang terjadi pada
peralatan itu sendiri. Mitigasi untuk
mengurangi getaran berlebih tersebut perlu
dilakukan sehingga kerugian yang lebih
besar dan signifikan akibat kerusakan
peralatan dapat terhindar.
Beban-beban dinamis cukup banyak ditemui
di fasilitas produksi migas. Banyak peralatan
yang bekerja menggunakan putaran mesin
diantaranya berupa fasilitas pompa ataupun
compressor. Selain problem yang muncul
pada sistem fondasi mesin ini, perubahan
modus operasi juga dapat mempengaruhi
respon getaran yang terjadi.
Karena
banyaknya sistem perpipaan yang terhubung
ke mesin dinamis (gambar 20) tersebut maka
pengaruh getaran cukup besar terhadap
respon dinamis sistem perpipaan yang dapat
mengakibatkan potensi terjadinya retak pada
operasi jangka panjang. Untuk memitigasi
risiko terjadinya permasalahan terkait
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process safety maka perlu dilakukan studi
dinamis terkait getaran ini sehingga dapat
diperoleh direkomendasikan perbaikan yang
optimum agar peralatan yang ada dapat
bekerja dengan aman dan berada pada
rentang getaran yang diizinkan.
Gambar 21. Fasilitas bangunan

Gambar 22. Fasilitas peralatan
Pekerjaan Perawatan Jalan / Akses dan
Sistem Drainase

Gambar 20. Analisa Vibrasi
Pekerjaan Penambahan Peralatan dan
Fasilitas
Aktivitas proyek terkait isu modifikasi
ataupun perawatan umumnya dapat berupa
pekerjaan penambahan fasilitas bangunan
seperti shelter, building (gambar 21),
penambahan / pemindahan peralatan seperti
genset, pompa (gambar 22). Dengan adanya
kebutuhan tersebut maka dibutuhkan
lingkup pekerjaan engineering untuk
membuat desain terkait bangunan yang
dibutuhkan ataupun fasilitas fondasi serta
fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk
mendukung beroperasinya peralatan yang
akan
dipasang.
Umumnya
dasar
pengetahuan yang banyak terlibat dalam
lingkup pekerjaan modifikasi ini adalah
Mekanika Tanah, Teknik Fondasi, Struktur
Beton, Struktur Baja, Mekanika Teknik,
Teknik Gempa.

Infrastruktur jalan (gambar 23) dan sistem
drainase (gambar 24) sangat banyak ditemui
pada fasilitas industri migas. Kebutuhan
perawatan, perbaikan ataupun modifikasi
sering kali ditemui untuk memastikan
aktivitas dapat beroperasi dengan aman.
Beberapa
keahlian
dasar
untuk
menyelesaikan kebutuhan pekerjaan ini
dapat diperoleh dari perkuliahan Jalan Raya,
Tebal Lapis Perkerasan, Pemetaan,
Hidrolika, Drainase Perkotaan, Struktur
Beton.

Gambar 23. Desain jalan dan paving
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Distribusi Perkuliahan Teknik Sipil pada
Proyek Modifikasi dan Perawatan
Jika dari tiap list dokumen untuk disiplin
ilmu sipil di uraikan mata kuliah keahlian
yang diperlukan maka dapat diperoleh
sebaran mata kuliah keahlian sebagaimana
pada gambar 26 berikut:

Gambar 24. Sistem drainase
Pada fasilitas infrastruktur jalan, jembatan
ataupun culvert (gambar 25) yang telah
digunakan dengan masa pakai yang cukup
lama sering kali ditemui kerusakan yang
dapat teridentifikasi secara visual, baik
terlihat berupa retakan pada struktur beton
ataupun korosi pada struktur baja. Untuk
memastikan semua kendaraan yang melintas
diatasnya dapat dilalui dengan aman,
kebutuhan assessment terhadap kondisi
eksisting ini diperlukan untuk mendapatkan
rekomendasi perbaikan, perkuatan ataupun
batasan ijin beban layan yang diperbolehkan
lewat.
Beberapa mata kuliah keahlian yang
dibutuhkan
untuk
menyelesaikan
permasalahan ini diantaranya adalah
Struktur Beton, Teknologi Beton, Struktur
Baja, Mekanika Teknik, Teknik Fondasi,
Teknik Jembatan, Mekanika Bahan, Metode
Elemen Hingga dan Mekanika Tanah.

Gambar 25. Pipe culvert
Satiawan– Sinergi Keahlian Teknik Sipil pada...

Gambar 26. Grafik distribusi perkuliahan
sipil pada proyek modifikasi
Dari grafik dapat terlihat beberapa mata
kuliah yang cukup dominan dibutuhkan
dalam pekerjaan proyek modifikasi
diantaranya adalah mata kuliah Metode
Elemen Hingga, Struktur Beton Bertulang,
Mekanika Teknik, Struktur Baja, Mekanika
Tanah, Teknik Fondasi dan Mekanika
Bahan.
Terlihat untuk mata kuliah keahlian Metode
Elemen Hingga memiliki peranan penting
dalam melakukan pekerjaan keahlian
dikarenakan simulasi model numeris ini
dibutuhkan untuk memperoleh sensitivitas
respon struktur akibat beban luar maupun
berat sendiri dengan kondisi eksisting yang
terjadi, sehingga berdasarkan hasil studi
numeris tersebut dapat memberikan
rekomendasi terkait tindakan apa yang perlu
segera dilakukan.
Dari kedua contoh kegiatan utama di proyek
hulu migas terlihat bawah keahlian Teknik
sipil sangat berperan mendukung operasi
industri hulu migas. Banyak mata kuliah
keahlian yang berperan penting dalam
menyelesaikan permasalahan-permasalahan
baik dalam fase perencanaan maupun
perawatan.
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KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

Dari uraian di atas dapat terlihat jika sinergi
keahlian Teknik Sipil dalam industri migas
di sektor Hulu sangat dibutuhkan. Keahlian
Teknik Sipil dapat berperan aktif di sektor
industri migas, baik pada proyek
perencanaan fasilitas migas maupun pada
fase
pengoperasian
fasilitas
migas.
Banyaknya mata kuliah keahlian yang telah
diberikan
dibangku
kuliah
dapat
diaplikasikan dan disinergikan dalam
kegiatan proyek maupun pengelolaan
fasilitas infrastruktur migas khususnya pada
fase engineering.
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ANALISIS ESTIMASI BIAYA DAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
AC-WC BERDASARKAN OBSERVASI LAPANGAN
Wisanggeni Paramusesa Widayat1, Albani Musyafa’2, Tri Nugroho Sulistyantoro2
1

Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam
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2
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ABSTRACT:
Manpower is one of the factors that have an important role in the success of a construction
project. The workforce itself is closely related to the cost and time of a construction project which
can be controlled in the budget plan (BOQ) and the Time Schedule. This BOQ estimate really
needs to be used to calculate the income and expenses of the contractor and related parties for
the smooth implementation of the project. The estimation calculation from the interview will be
changed again using the coefficients that the authors have calculated with the data obtained
through direct surveys during the AC-WC work by the authors. The calculation of the coefficient
of the workers and foreman is calculated from the weight and effective working time of the
workers and foremen of the AC-WC work per day from the beginning of the implementation of
the AC-WC work until the end of the AC-WC work. The direct field survey in this project also
found data on the time required for this AC-WC work. The results showed that AC-WC work with
a width of 7-7.5 m, a length of 3,150 km, a thickness of 4 cm, a slope of 2%, a volume of 2.153,01
tons, requires an implementation cost of Rp. IDR 2.323.097.790,00. If excluding overhead and
profit, is Rp 2.020.084.860,70. AC-WC work with these specifications also requires execution
time of 6 days with a total time of 37 hours 35 minutes 24 seconds.
Keywords: Labor, BOQ, Time Schedule
PENDAHULUAN

pembangunan di Indonesia juga akan telat
berkembang dan juga berpengaruh pada
Latar Belakang
tingkat pengangguran di Indonesia. Para
Dewasa ini, proyek-proyek konstruksi sudah
tenaga kerja yang ikut andil dalam
mulai kembali berjalan seperti biasa namun
mengerjakan proyek tersebut saat awal
dengan beberapa aturan yang ditetapkan
adanya Covid-19 terpaksa harus dirumahkan
demi
mencegah
penularan
penyakit
sementara
namun
dengan
berbagai
coronavirus disease 2019 (Covid-19) yang
pertimbangan dan peraturan baru yang
belum kunjung usai hingga saat ini. Mulai
dikeluarkan pemerintah untuk menjalankan
dari proyek-proyek kecil seperti renovasi
kembali proyek-proyek pembangunan tanpa
rumah, sekolah, perumahan kecil hingga
mengesampingkan pandemi Covid-19, dan
proyek besar seperti jalan tol, peningkatan
tentunya demi kebaikan bersama para tenaga
ruas jalan, dan lain sebagainya, sudah
kerja mendapat pekerjaannya kembali, serta
dijalankan kembali. Covid-19 memang
pembangunan Indonesia terus berjalan
sebuah wabah yang terbilang menyeramkan
dengan lancar. Tenaga kerja juga sangat perlu
karena menular satu sama lain, akan tetapi,
diperhatikan untuk keberlangsungan suatu
apabila terus-terusan proyek ini libur,
proyek.
Widayat, Musyafa’, dan Sulistyantoro – Analisis Estimasi Biaya dan Waktu…
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Biaya
dalam
proyek
dapat
diimplementasikan dengan rencana anggaran
biaya atau RAB. RAB merupakan
manajemen keuangan yang diperkirakan
proyek agar alur keluar dan masuk dana dapat
teratur
dengan
baik.
Serta
untuk
implementasi
waktu,
dapat
melalui
penjadwalan atau time schedule proyek.
Waktu proyek terpengaruh secara tidak
langsung oleh produktivitas tenaga kerja
melalui RAB yang akan memengaruhi persen
proses pekerjaan tiap harinya. Dengan
adanya penelitian ini, diharapkan akan
mengetahui pengaruh produktivitas terhadap
RAB dan penjadwalan proyek. RAB dan
penjadwalan proyek yang penulis fokuskan
pada penelitian ini yaitu pada pekerjaan ACWC Proyek Peningkatan Ruas Jalan
Prambanan-Piyungan.
Rumusan Masalah
Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah
sebagai berikut.
1. Berapa estimasi waktu pelaksanaan
pekerjaan AC-WC Proyek Peningkatan
Ruas Jalan Prambanan-Piyungan degan
observasi langsung di lapangan?
2. Berapa estimasi biaya pelaksanaan
pekerjaan AC-WC Proyek Peningkatan
Ruas
Jalan
Prambanan-Piyungan
dengan observasi langsung di lapangan?
Tujuan Penelitian
Adapun Tujuan Pada Penlitian ini yaitu
sebagai berikut.
1. Mengetahui estimasi waktu pelaksanaan
pekerjaan AC-WC
2. Mengetahui estimasi Biaya pelaksanaan
pekerjaan AC-WC
TINJAUAN PUSTAKA
Rahmawati
dkk.
(2017)
melakukan
penelitian yang berjudul “Efektivitas Tenaga
Kerja pada Pekerjaan Beton Proyek
Konstruksi”
yang
mengukur
dan
mengumpulkan data berupa waktu kerja riil
dalam 2 minggu atau 12 hari. Seluruh tukang
yang diukur adalah pria. Dalam penelitian ini
menggunakan rumus dalam datanya yaitu:
Waktu kerja efektif

(%)

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑟𝑖𝑖𝑙

= 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠 𝑥 100% (1)
∑ 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠(%)

Rata-rata = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎

(2)

Sehingga penelitian ini menghasilkan data
bahwa waktu kerja efektif yang telah
dihitung adalah 418 menit, serta kelompok
tenaga kerja yang dihitung efektivitas
waktunya pada penelitian ini yaitu 412
menit/hari sehingga didapat efektivitasnya
yaitu 98,48%.
Penelitian yang dilakukan oleh Rhammadhan
(2020) “Analisis Time Schedule Proyek pada
Masa Pandemi Covid-19” ini menganalisis
data primer dan primer yaitu time schedule
dan juga hasil pengamatan di lapangan.
Pengamatan tersebut mengamati jumlah
tenaga kerja pada pekerjaan tertentu dengan
luas area yang diberi jarak dikarenakan masih
dalam masa pandemi Covid-19 dan
diterapkan protokol Covid-19 yang berlaku.
Proyek yang digunakan pada studi kasus
yaitu proyek pembangunan Embung UII
tahap 2.
Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan
protokol ini membuat pekerjaan pada
pasangan batu tubuh embuh bertambah yaitu
selisih 67 hari dari 84 hari menjadi 151 hari
serta pada pekerjaan pasangan batu Pelimpah
bertambah menjadi 353 hari yang
mempunyai selisih 77 hari lalu pekerjaan
pasangan batu pada intake berkurang dari 14
hari menjadi 3 hari.
Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018)
ini berjudul “Analisis Perbandingan Rencana
Anggaran Biaya Proyek dengan Permen
PUPR 28/PRT/M/2016 dan Penggunaan
Biaya Riil Pelaksanaan”. Penelitian ini
menganalisis perbandingan antara RAB dan
penggunaan biaya riil pelaksanaan guna
mengetahui selisih biaya dan biaya riil
pelaksanaan. Metode yang digunakan dalam
perhitungan RAB ini mengikuti pedoman
permen PUPR 28/PRT/M/2016.
Dari hasil penelitian ini didapat bahwa terjadi
perbedaan antara RAB dan penggunaan biaya
riil pelaksanaan. Biaya RAB proyek sebesar
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Rp 49.340.322, biaya RAB permen PUPR
yaitu Rp 51.777.077,00 serta biaya riil
pelaksanaan yaitu Rp 32.342.210,00. Dari
angka tersebut dalam presentase yaitu terjadi
selisih sebesar 4,7061% serta selisih antara
RAB dan penggunaan biaya riil pelaksanaan
sebesar 34,4508%.
Penelitian yang dilakukan oleh Maryati
(2018) berjudul “Perbandingan Rencana
Anggaran Pelaksanaan (RAP) dengan
Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada
Pekerjaan Plat Lantai Konvensional dan
Balok”
menggunakan
studi
kasus
pembangunan
Hotel
Bhayangkara
Ngampilan Yogyakarta. Tujuan dari
penelitian ini yaitu mengetahui berapa
besarnya perbandingan antara RAB dengan
RAP yang ditinjau dari segi biaya serta segi
lain seperti strukturnya. RAB pada umumnya
digunakan dalam penawaran pekerjaan
Borongan namun RAP seringnya digunakan
dalam penentuan jumlah material dan tenaga
dalam pelaksanaannya.
Hasil pada penelitian ini yaitu sebagai
berikut.
1. Total
RAB
pembangunan
Hotel
Bhayangkara yaitu Rp 196.516.635,19.
2. Total
RAP
pembangunan
Hotel
Bhayangkara yaitu Rp 1.046.747.546,89.
3. Selisih sebesar Rp 149.769.088,29.
4. Selisih perbandingan RAB dengan RAP
yaitu 10,52%
5. Presentase biaya langsung yaitu 87,48%.
Pada penelitian yang dilakukan Deviadi
(2020) ini akan meneliti produktivitas para
tenaga kerja yang dilakukan di Proyek Jalur
Ganda Kereta Api Kroya DT.15-17. Dengan
Rumus sebagai berikut.

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠

Produktivitas =
Koefisien =

(3)
(4)

Penelitian ini menghasilkan data-data sebagai
berikut.
1. Produktivitas pekerjaan pembesian dalam
kg/OH yaitu 622,828; 124,566; 66,84
Serta untuk koefisiennya yaitu 4,01 ; 1,15
; 2,14.
2. Produktivitas pada pekerjaan bekisting
dalam kg/OH yaitu16,245 ; 5,76 ; 3,071.
Serta untuk koefisiennya yaitu 1,87 ; 0,53
; 0,49.
3. Produktivitas pada pekerjaan pengecoran
beton dalam kg/OH yaitu 8,093 ; 1,507 ;
1,095. Serta untuk koefisiennya yaitu 1,24
; 2,65 ; 0,91.
LANDASAN TEORI
Konstruksi AC-WC
Lapisan AC-WC merupakan lapisan yang
terletak paling atas pada perkerasan. Lapisan
AC-WC ini berkaitan langsung dengan lalu
lintas sehingga beban-beban yang ada pada
lalu lintas seperti beban kendaraan, cuaca,
dan lain sebagainya, akan langsung terkena
pada lapisan AC-WC ini. Untuk itu, lapisan
ini didesain sedemikian rupa agar
mempunyai fungsi antara lain untuk
menambah daya tahan perkerasan serta
mencegah air-air yang masuk ke dalam
perkerasan yang dimaksudkan untuk
menahan perubahan cuaca serta beban-beban
lalu lintas yang ada.
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Gambar 1. Potongan Melintang Jalan
Pada Gambar 1 diatas merupakan tampak
proyek tersebut. Waktu kerja di dalam proyek
potongan melintang jalan beserta dimensi
tidak serta merta full dari pagi hingga sore.
rencana yang akan dikerjakan pada proyek.
Menurut Barnes (1980), tenaga kerja dalam
Lapisan AC-WC terletak pada lapis paling
sebuah proyek tidak dapat diharapkan akan
atas perkerasan. Lapisan AC-WC pada
bekerja seharian penuh tanpa adanya
proyek ini mempunyai tebal 4 cm dengan
gangguan pada tenaga kerja tersebut.
Gangguan yang dimaksud yaitu waktu-waktu
lebar jalur 7 m atau 3,5 m per lajurnya.
diluar jam mereka kerja melaksanakan tugas
Produktivitas
dalam proyek yaitu seperti, waktu istirahat
Pengukuran Produktivitas
untuk kebutuhan pribadi dan waktu istirahat
keletihan dasar.
Pengukuran Produktivitas apabila secara
umum dapat ditulis dengan rumus sebagai
berikut.
Produktivitas =

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡

(5)

Pengukuran produktivitas tenaga kerja juga
menurut Basari, dkk. (2014) dapat diukur
melalui koefisien produktivitas yang
ditentukan dengan rumus sebagai berikut.
Σ 𝑇𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎

Koefisien = Σ𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠

(6)

Dalam rumus diatas, yang dimaksud
dengan tenaga kerja yaitu tenaga di lapangan
yang berkaitan langsung dengan suatu
pekerjaan tertentu. Tenaga tersebut di
kelompokkan pada 3 kelompok, yaitu
mandor, tukang, dan pekerja. Tenaga kerja
tersebut
memiliki
tugas-tugas
yang
dikemukakan oleh Walangitan (2012), adalah
sebagai berikut.
1. Mandor
2. Kepala Tukang
3. Tukang
4. Pekerja
Adapun rumus dalam mencari produktivitas
suatu proyek dalam pekerjaan tertentu
apabila koefisien tenaga kerja diketahui
menurut Tjaturono (2002) adalah sebagai
berikut.
Produktivitas =

1
𝑥̄ 𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛

(7)

Waktu Kerja
Waktu kerja merupakan periode dimana
sekelompok tenaga kerja dalam sebuah
proyek melaksanakan tugasnya demi
mencapai suatu hasil yang diharapkan dalam

Waktu istirahat untuk kebutuhan pribadi
disini merupakan hal-hal yang bersifat
pribadi dan tidak bisa dikendalikan seperti
buang air besar, buang air kecil, minum air,
mencuci muka, dan lain sebagainya. Serta
keletihan dasar yaitu seperti meregangkan
kaki, meregangkan tangan, duduk, dan halhal ringan lainnya di sela-sela pekerjaan. Dua
hal waktu istirahat ini sangatlah penting,
karena apabila hal-hal ini diabaikan, maka
akan terjadi sesuatu yang kita tidak harapkan,
seperti penyakit kencing apabila menahan
buang air kecil, cidera pada otot, ketegangan
pada otot dan syaraf apabila tidak
diistirahatkan sejenak, dan lain sebagainya.
Rencana Anggaran Biaya
Menurut Ibrahim (1993) RAB Proyek adalah
dimana perhitungan biaya-biaya yang
nantinya akan digunakan sebagai bahan
material atau upah serta biaya-biaya lainnya
yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek.
Adapun 2 pembagian RAB yaitu RAB kasar
dan terperinci. Berikut merupakan penjelasan
dari kedua RAB tersebut menurut Soedrajat
(1984).
1. RAB Kasar
2. RAB Terperinci
Penyusunan RAB sendiri terdiri dari
beberapa komponen yaitu sebagai berikut.
1. Upah Tenaga Kerja
2. Biaya Material
3. Biaya Peralatan
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METODE PENELITIAN
Subjek dan Objek Penelitian
Subjek pada penelitian ini merupakan proyek
peningkatan ruas jalan Prambanan-Piyungan.
Sedangkan objek pada penelitian ini
merupakan pekerjaan AC-WC pada proyek
peningkatan ruas jalan Prambanan-Piyungan.
Alur Penelitian
Alur kerja yang dilakukan oleh peneliti
adalah sebagai berikut.
1. Mempersiapkan alat dan bahan yaitu
sebagai berikut.
a. Stopwatch
b. Kertas dan alat tulis
c. Laptop
2. Melakukan pengumpulan data dengan
cara sebagai berikut.
a. Wawancara langsung dengan pihak
kontraktor mengenai data-data waktu
dan analisis harga satuan pekerjaan
AC-WC Proyek.
b. Pengamatan tonase dan waktu kerja
efektif di lapangan serta perhitungan
koefisien dan profuktivitas pekerja.
c. Perhitungan estimasi rencana anggaran
biaya dan estimasi waktu yang
dibutuhkan
untuk
mengerjakan
pekerjaan AC-WC.
3. Melakukan cek kelengkapan data, apabila
masih kurang lengkap, dilakukan
pengambilan data Kembali.
4. Pembuatan pembahasan dan kesimpulan
mengenai penelitian.

Berikut merupakan data dari hasil observasi
lapangan penulis pada pekerjaan AC-WC
Proyek Peningkatan Ruas Jalan PrambananPiyungan.
1. RAB Proyek
Rancangan Anggaran Biaya atau RAB
didapatkan dari dokumen kontraktor pada
Proyek
Peningkatan
Ruas
Jalan
Prambanan – Piyungan. RAB ini sudah
termasuk dengan AHSP dari pekerjaan
AC-WC proyek penelitian ini.
2. Time Schedule
Time Schedule dari proyek peningkatan
ruas jalan Prambanan – Piyungan didapat
dari kontraktor pelaksana proyek
penelitian ini. Time Schedule yang
digunakan merupakan dokumen asli dari
data kontraktor yang diwawancarai.
3. Lembar Observasi Lapangan
Lembar Observasi lapangan diperoleh
melalui wawancara langsung dengan
narasumber dari pihak kontraktor terkait
proyek yang dijadikan studi kasus yaitu
Proyek
Peningkatan
Ruas
Jalan
Prambanan-Piyungan pada pekerjaan ACWC. Pada lembar observasi lapangan
tertulis identitas narasumber, data proyek,
data analisis harga satuan pekerjaan, serta
data pendukung yang digunakan untuk
mengitung estimasi biaya serta waktu
pelaksanaan pekerjaan AC-WC pada
proyek tersebut.
4. Tonase AC-WC
Berikut merupakan tabel Tonase
Pekerjaan AC-WC per harinya dalam
satuan Ton.
Tabel 1. Tonase AC-WC pada Pekerjaan
Hamparan AC-WC

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Data Penelitian
Pengambilan data yang akan digunakan
untuk penelitian dilakukan dengan cara
pengamatan langsung dan wawancara
langsung dengan pihak kontraktor Proyek,
yaitu pada Paket Peningkatan Ruas Jalan
Prambanan – Piyungan. Pengambilan data
dilakukan dari dimulainya pekerjaan hingga
selesainya pekerjaan. Pekerjaan yang diteliti
pada penelitian ini yaitu pekerjaan AC-WC.

Tanggal

Berat AC-WC (Ton)

22/07/2021
23/07/2021
24/07/2021
26/07/2021
02/08/2021
11/08/2021
12/08/2021
Total

390,78
300,88
424,74
321,73
119,22
360,00
235,66
2153,01
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5. Waktu Kerja Efektif
Waktu Kerja Efektif disini diukur dengan
membawa stopwatch yang dimana hanya
dimulai saat mandor dan pekerja mulai
bekerja. Sehingga pada penelitian ini
benar-benar menggunakan waktu kerja
yang dimana para pekerja dan mandor
efektif melakukan pekerjaannya.
Tabel 2. Waktu Kerja Efektif pekerjaan ACWC
Tenaga Kerja
Tanggal
22/07/2021
23/07/2021
24/07/2021
26/07/2021
02/08/2021
11/08/2021
12/08/2021

Mandor

Pekerja

1
1
1

6
6
6

1

6

1
1
Total

6
6

Waktu
pengerjaan
(jam)
7,22
5,67
7,13
5,73
1,68
5,16
5
37,59

Perhitungan Koefisien serta Produktivitas
Pekerja dan Mandor
Dilakukan perhitungan produktivitas masingmasing tenaga kerja yaitu pekerja dan
mandor menggunakan koefisien tenaga kerja
yang telah disurvei juga secara langsung oleh
penulis. Perhitungan koefisien dilakukan
dengan menggunakan data jumlah pekerja
atau mandor dengan tonase yang dikerjakan
pada hari dan tanggal tersebut. Berikut adalah
contoh perhitungan koefisien dengan metode
yang telah dijelaskan diatas berdasarkan data
survei langsung oleh penulis Tanggal 22 Juli
2021.
1. Pekerja
Jumlah Pekerja
= 6 orang
Tonase AC-WC
= 390,78 Ton
6
Koefisien Pekerja
= 390,78
= 0,015354
2. Mandor
Jumlah Mandor
Tonase AC-WC
Koefisien Mandor

= 1 orang
= 390,78 Ton
1
= 390,78
= 0,002559

Pada tanggal-tanggal lain dilakukan
perhitungan yang sama dan telah dilakukan
perhitungan oleh penulis. Sehingga berikut
ini merupakan tabel koefisien pekerja dan
mandor pada pekerjaan AC-WC Proyek
Peningkatan Ruas Jalan PrambananPiyungan.

Tabel 3. Rekapitulasi Koefisien Tenaga
Kerja pada Pekerjaan AC-WC
Tanggal
22/07/2021
23/07/2021
24/07/2021
26/07/2021
02/08/2021
11/08/2021
12/08/2021
Total

Berat
AC-WC
(Ton)
390,78
300,88
424,74
321,73
119,22
360,00
235,66
2153,01

Koefisien Tenaga Kerja
Mandor

Pekerja

0,0026
0,0033
0,0024

0,0154
0,0199
0,0141

0,0023

0,0136

0,002778
0,00424
0,017526

0,0166
0,0254
0,1051

Koefisien-koefisien yang telah dihitung
diatas selanjutnya dilanjutkan dengan
menghitung rata-rata koefisien mandor dan
pekerja pada pekerjaan AC-WC ini dengan
menggunakan jam kerja efektif pada saat
pandemi COVID-19. Berikut merupakan
perhitungan rata-rata koefisien mandor dan
pekerja pada pekerjaan AC-WC.’
1. Koefisien rata-rata
0,017526
Mandor
=
6
= 0,002920993
2. Koefisien rata-rata
0,105156
pekerja
=
6
= 0,01752596
Setelah ketemu koefisien rata-rata mandor
dan pekerja, selanjutnya dapat dihitung untuk
produktivitas masing-masing tenaga kerja
yaitu pekerja dan mandor. Perhitungan
produktivitas
ini
dilakukan
dengan
menggunakan koefeisien rata-rata mandor.
Berikut merupakan cara perhitungan untuk
menghitung produktivitas tenaga kerja.
1. Produktivitas rata-rata
1
mandor
= 0,01752596
= 342,349 Ton/OH
2. Produktivitas rata-rata

Widayat, Musyafa’, dan Sulistyantoro – Analisis Estimasi Biaya dan Waktu…

89

ISSN 2962-2697
Vol. 2, No. 1, Juli 2022

Proceeding Civil Engineering Research Forum

pekerja

1

= 0,002920993

= 57,058 Ton/OH
Adapun hasil rekapitulasi untuk produktivitas
serta koefisien masing-masing tenaga kerja
adalah sebagai berikut.
Tabel 4. Rekapitulasi Rata-Rata Koefisien
dan Produktivitas Tenaga Kerja
Tenaga
Kerja

Koefisien
Rata-Rata

Produktivitas
(Ton/OH)

Pekerja
Mandor

0,01752596
0,002920993

57,058
342,349

Estimasi Waktu Proyek dengan Time
Schedule
Pada analisa time schedule ini, untuk
pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC)
dikerjakan selama dalam rentang 3 minggu
dan dengan bobot pekerjaan 11,108%.
Sedangkan, berdasarkan perhitungan dan
pengamatan penulis, menggunakan estimasi
AHSP yang telah diobservasi secara
langsung serta terjun langsung ke lapangan
proyek dari awal hingga akhir, pekerjaan ACWC dikerjakan selama 7 hari namun pada
hari ke 7 hanya dikerjakan secara singkat
karena pada hari ke 4 ada beberapa faktor dari
lingkungan dan cuaca yang membuat
pekerjaan terhenti dan harus dikerjakan di
hari ke 5, sehingga pekerjaan AC-WC dapat
dikatakan pelaksanaannya selama 6 hari kerja
dan dengan AHSP yaitu Rp 1.079.000,00
dengan bobot pekerjaan dalam time schedule
menjadi 11,447%.
Perhitungan Estimasi Total Analisis
Harga Satuan Pekerjaan AC-WC
Pada lembar observasi lapangan didapat
tenaga, bahan, dan peralatan apa saja yang
digunakan pada pekerjaan AC-WC proyek
tersebut. Selain hal tersebut, didapatkan juga
satuan, koefisien, serta harga satuannya.
Perhitungan total analisis harga satuan
pekerjaan AC-WC dihitung dengan cara
mengkalikan koefisien dan harga satuan
dalam satuan rupiah serta diakhir

ditambahkan overhead & profit sebesar 15%.
Acuan Rancangan dari AHSP AC-WC ini
pihak kontraktor menggunakan acuan dari
spesifikasi umum 2018 revisi 2. Berikut
merupakan contoh perhitungan untuk total
analisis harga satuan pekerjaan AC-WC.
1. Pekerja
Koefisien
= 0,8008
Harga Satuan
= Rp 11.428,57
Total Harga Satuan
= Rp 11.428,57 x
0,8008
= Rp 9.152,00
2. Mandor
Koefisien

= 0,0801

Harga Satuan

= Rp 17.142,86

Total Harga Satuan

= Rp 17.142,86 x
0,0801
= Rp 1.373,14

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa total
harga satuan pekerja dan mandor yaitu Rp
9.152,00 dan Rp 1.373,14. Pada komponen
lainnya seperti bahan dan peralatan dilakukan
perhitungan
yang
sama
sehingga
mendapatkan total harga satuan setelah
dikalikan menggunakan koefisien. Berikut
merupakan analisis harga satuan pekerjaan
AC-WC dengan total harga satuan serta
overhead dan profitnya sebesar 15%.
Analisa Harga Satuan Pekerjaan AC-WC
Setelah Perubahan Koefisien
AHSP dari Proyek Peningkatan Ruas Jalan
Prambanan-Piyungan pada pekerjaaan ACWC. Pada penelitian ini AHSP pekerjaan
AC-WC akan dilakukan sedikit perubahan
pada koefisien karena dipengaruhi oleh jam
kerja efektif yang telah disurvei langsung
oleh penulis dan dilakukan perhitungan.
Berikut merupakan tabel setelah diubah
koefisien pekerja dan mandornya.
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Tabel 5. Analisis Harga Satuan Pekerjaan AC-WC
No.

KOMPONEN

A.
1.
2.

TENAGA
Pekerja
Mandor

B.
1.
2.
3.
4.

BAHAN
Agregat Kasar
Agregat Halus
Semen
Aspal

C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PERALATAN
Wheel Loader
AMP
Genset
Dump Truck
Asphalt Finisher
Tandem Roller
PTR

D.
E.
F.

SATUAN

KOEFISIEN

HARGA SATUAN
(Rupiah)

JUMLAH HARGA
SATUAN (Rupiah)

Jam
0,8008
Jam
0,0801
JUMLAH HARGA TENAGA

Rp 11.428,57
Rp 17.142,86

Rp 9.152,00
Rp 1.373,14
Rp 10.525,14

M3
0,4494
M3
0,3523
Kg
9,87
Kg
62,83
JUMLAH HARGA BAHAN

Rp 180.000,00
Rp 130.000,00
Rp 1.125,00
Rp 8.709,00

Rp 80.892,00
Rp 45.799,00
Rp 11.103,75
Rp 547.186,47
Rp 684.981,22

Jam
0,0207
Rp 285.000,00
Jam
0,0264
Rp 7.400.000,00
Jam
0,02125
Rp 521.428,57
Jam
0,3698
Rp 83.333,00
Jam
0,0137
Rp 145.507,00
Jam
0,017
Rp 190.000,00
Jam
0,0243
Rp 180.000,00
JUMLAH HARGA PERALATAN
JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)
OVERHEAD & PROFIT
15% x D
HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)
PEMBULATAN

Rp 5.899,50
Rp 195.360,00
Rp 11.080,36
Rp 30.816,54
Rp 1.993,45
Rp 3.230,00
Rp 4.374,00
Rp 252.753,85
Rp 948.260,21
Rp 142.239,03
Rp 1.090.499,24
Rp 1.090.500,00

Tabel 6. Analisis Harga Satuan Pekerjaan AC-WC Setelah Perubahan
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Pada tabel 6. tersebut terlihat bahwa harga
satuan
pekerjaan
AC-WC
setelah
menggunakan jam kerja efektif yaitu Rp
1.079.000,00. Namun pada AHSP proyek
terlihat harga satuan AC-WC yaitu sebesar
Rp 1.090.500,00. Serta setelah dikalikan

volume dalam ton yaitu sebesar 2.153,01 Ton
setelah menggunakan jam kerja efektif
adalah Rp 2.323.097.790,00. Rekapitulasi
perbandingan selisih harga satuan dan harga
total dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Perbandingan Selisih Harga Satuan dan Harga Total
AHSP
RAB Proyek
Menggunakan Jam Kerja
Efektif
Selisih

Volume
(Ton)
2059,35

Harga Satuan Pekerjaan
(Rupiah)
1.090.500,00

Harga Total
(Rupiah)
2.245.721.175,00

2153,01

1.079.000,00

2.323.097.790,00

11.500,00

77.376.615,00

Pembahasan
Berikut merupakan pembahasan
masing-masing analisis diatas.

pada

1. Mandor
Berdasarkan rekapitulasi, dapat diketahui
setelah dianilisis dengan jam kerja efektif
mandor di lapangan secara langsung,
koefisien
untuk
mandor
yaitu
0,002920993
dengan
produktivitas
342,349285 Ton/OH.
2. Pekerja
Berdasarkan rekapitulasi pada tabel 3,
diketahui koefisien pekerja rata-rata yaitu
0,01752596 dengan produktivitas sebesar
57,058214 Ton/OH.
3. Time Schedule
Pada Time Schedule yang didapat penulis
dari proyek, tertulis bahwa akan
dilaksanakan pekerjaan AC-WC selama
rentang waktu 3 minggu dan dengan bobot
pekerjaan yaitu 11,108%. Namun, setelah
dilakukannya
observasi
langsung
lapangan oleh penulis pekerjaan tersebut
secara riil dilakukan selama 7 hari namun
hari ke 5 hanya dilakukan selama 1,68 jam
untuk menyelesaikan pekerjaan hari ke 4
yang tinggal sedikit namun terkendala
oleh faktor lingkungan dan cuaca,
sehingga pekerjaan AC-WC secara riil
dapat dikatakan berjalan selama 6 hari
kerja.
4. Estimasi Analisis Harga Satuan Pekerjaan
dan RAB
Pada Analisis Harga Satuan Pekerjaan
(AHSP) yang menjadi penelitian penulis

yaitu AHSP pada pekerjaan AC-WC. Data
untuk memerhitungkan estimasi AHSP
tersebut diperoleh penulis melalui
observasi lapangan dengan wawancara
pihak kontraktor yaitu dan didapatkan
total harga satuan yaitu Rp 1.090.500,00.
Namun setelah dilakukan analisis oleh
penulis dengan merubah koefisien pekerja
serta mandor pada perkejaan AC-WC
Proyek
Peningkatan
Ruas
Jalan
Prambanan-Piyungan didapat harga
satuan terbaru untuk AC-WC per ton yaitu
sebesar Rp 1.079.000,00. Harga tersebut
dijadikan rencana anggaran biaya dengan
cara mengalikan harga tersebut dengan
volumenya sebesar 2.153,01 ton dan
didapat harga total sebesar Rp
2.323.097.790,00.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Pekerjaan AC-WC Proyek Peningkatan Ruas
Jalan Prambanan-Piyungan memerlukan
estimasi biaya dan waktu sebagai berikut.
1. Biaya
pelaksanaan
sebesar
Rp
2.323.097.790,00 yang sudah termasuk
overhead dan profit sebesar 5% dan 10%.
Apabila
biaya
pelaksanaan
yang
direncanakan diluar overhead dan profit
yaitu sebesar Rp 2.020.084.860,70.
2. Waktu
yang
dibutuhkan
untuk
melaksanakan pekerjaan AC-WC tersebut
yaitu selama 6 hari dengan rincian total
waktu 37 jam 35 menit 24 detik atau 6 jam
15 menit 54 detik per harinya.
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Saran
Saran penulis untuk penelitian ini apabila
diteliti lebih lanjut adalah sebagai berikut ini.
1. Pengamatan data untuk perhitungan
koefisien sebaiknya dilakukan beserta alat
dan bahan yang digunakan pada pekerjaan
AC-WC
sehingga
dapat
terlihat
pengaruhnya dari AHSP hasil wawancara
pihak kontraktor dan hasil perubahan
koefisien dari perhitungan secara
langsung melalui observasi lapangan
pekerjaan AC-WC proyek terkait.
2. Analisis dilakukan tidak hanya pada satu
proyek saja sehingga dapat diketahui ratarata durasi dan tonasi pekerjaan AC-WC
yang dapat dikerjakan.
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ABSTRACT
Location of Indonesia’s new capital city makes Balikpapan City a buffer zone for the capital city. In
preparation to become a buffer zone for the capital city is a good drainage system. Problem that often
occurs in Balikpapan City is flooding in Ampal Watershed, which is one of eight watersheds in
Balikpapan City. Flooding in the Ampal Watershed is influenced by the diversion of land functions,
sediment, garbage, and weeds as the cause of narrowing the drainage canal. This research method
uses rainfall data from 2005 – 2019 with Log Pearson III for 2, 5, and 10 year return period to get the
value of rain intensity using the Mononobe formula. This research is divided into 9 research location
points where these points are the confluence of sub-watershed flows. Evaluation was carried out
through a comparison of canal discharge using the Manning equation formula and flood discharge
using the Rational method. Results of the research location were flooded except T1. The efforts that
can be made for this drainage canal are to emphasize more on waste management in Balikpapan City
accordance with the Regional Regulation of Balikpapan City No. 13 of 2013, normalization efforts
that caused upstream, T1, T5, T6, T7 and downstream didn’t flood, efforts to change dimensions in
this research found that T3 and T4 couldn’t be change due to land conditions, and the important role
of Balikpapan City Gonvernment in carrying out flood management in Balikpapan City accordance
with Government Regulation of The Republic Indonesia No. 21 of 2008.
Keywords : flood, watershed, primary canal
PENDAHULUAN
Provinsi Kalimantan Timur terpilih sebagai
lokasi ibu kota baru Indonesia yang akan
menggantikan Jakarta, lebih tepatnya di dua
Kabupaten yaitu Penajam Paser Utara dan
Kutai Kartanegara. Balikpapan adalah salah
satu kota madya yang terletak di antara kedua
kabupaten tersebut. Dalam perencanaan lokasi
ibu kota baru Indonesia, Kota Balikpapan
memiliki peranan penting sebagai daerah
penyangga yang nantinya akan mendukung
pembangunan dan perkembangan ibu kota. Hal
ini dapat dibantu dengan mempersiapkan
sarana dan prasarana yang menunjang, salah
satunya adalah sistem drainase.

Kota Balikpapan memiliki permasalahan
terkait dengan saluran drainase primer di
Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal yang
memiliki luas 25.270 km2 dengan keadaan
topografi berbukit. Permasalahan banjir di
DAS Ampal dipengaruhi oleh pengalihan
fungsi lahan terbuka menjadi bangunan
tertutup
dan
penyempitan
drainase
dikarenakan penumpukan sedimen berupa
lumpur/pasir, sampah dan rumput liar. Hal ini
mempengaruhi efektivitas drainase dalam
menampung kapasitas air saat terjadi hujan
dengan intensitas tinggi dan menyebabkan
luapan yamg dapat mengganggu aktivitas pada
daerah di sekitarnya. Oleh karena itu
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dibutuhkan evaluasi saluran drainase primer
DAS Ampal sehingga banjir tidak dapat
terulang kembali.
TINJAUAN PUSTAKA
Rizqiawati (2018) melakukan penelitian
evaluasi kapasitas saluran drainase dengan
studi kasus di Dusun Kimpulan, Desa
Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman,
Yogyakarta. Metode penelitian berupa analisis
hidrologi dan analisis hidrolika. Analisis
hidrologi menggunakan data hujan Stasiun
Prumpung dari tahun 2006 – 2015 dengan
periode kala ulang 2, 5, dan 10 tahun
menggunakan distribusi Log Pearson III sesuai
dengan Uji Chi Kuadrat dan metode Rasional
untuk perhitungan debit. Analisis hidrolika
menggunakan persamaan Manning. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perlu melapisi
saluran dengan beton atau menambah
kedalaman dan memperlebar saluran.
Gunawan (2018) melakukan penelitian
evaluasi dan perencanaan drainase perkotaan
Kawasan Perumahan Sawojajar Permai
Kelurahan Lesanpuro Kota Malang. Metode
penelitian berupa analisis hidrologi dan
analisis
hidrolika.
Analisis
hidrologi
menggunakan data hujan Stasiun Ciliwung,
Stasiun Kedungkandang,
dan
Stasiun
Tumpang dari tahun 2007 – 2016 dengan
periode kala ulang 2, 5, dan 10 tahun
menggunakan distribusi Gumbel dan Log
Pearson III sesuai Uji Chi Kuadrat dan Uji
Smirnov Kolmogorov serta metode Rasional
untuk perhitungan debit. Analisis hidrolika
menggunakan persamaan Manning. Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
perlu
dilakukan
perencanaan
ulang
dalam
perhitungan
dimensi
eksisting
dan
memperhatikan
jenis
bahan
dalam
perencanaan.
Gunadin (2018) melakukan penelitian evaluasi
kinerja sistem drainase di Jalan Kaliurang KM
4,5 – KM 6 Kabupaten Sleman,
D.I.Yogyakarta. Metode penelitian berupa
analisis hidrologi dan analisis hidrolika.
Analisis hidrologi menggunakan data hujan

Stasiun Gemawang dari tahun 2006 – 2015
dengan periode kala ulang 2, 5, dan 10 tahun
menggunakan distribusi Log Pearson III tanpa
uji distribusi persebaran dan metode Rasional
untuk perhitungan debit. Analisis hidrolika
menggunakan persamaan Manning. Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
perlu
perancangan ulang saluran dengan mengubah
dimensi saluran. Akhir (2019) melakukan
penelitian evaluasi sistem saluran drainase
perkotaan pada Kawasan Jalan Laksda
Adisucipto Yogyakarta. Metode penelitian
berupa analisis hidrologi dan analisis hidrolika.
Analisis hidrologi menggunakan data hujan
Stasiun Gemawang dan Stasiun Tanju Tirto
dari tahun 2001 – 2015 dengan periode kala
ulang 2, 5, dan 10 tahun menggunakan
distribusi Gumbel dan Log Pearson III sesuai
Uji Chi Kuadrat dan Uji Smirnov Kolmogorov
serta metode Rasional untuk perhitungan debit.
Analisis hidrolika menggunakan persamaan
Manning. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa perlu perencanaan perubahan dimensi
saluran.
LANDASAN TEORI
Drainase
Drainase
dapat
didefinisika
sebagai
serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk
mengurangi dan/atau membuang kelebihan air
dari suatu kawasam atau difungsikan secara
optimal. Sistem drainase yang baik dapat
membebaskan kota atau wilayah dari genangan
air (Suripin, 2004).
Drainase Perkotaan
Drainase perkotaan adalah ilmu drainase yang
menerapkan pengkajian khusus pada Kawasan
perkotaan yang berkaitan erat dengan kondisi
lingkungan social budaya yang ada di kawasan
kota (Hasmar, 2012).
Jenis – Jenis Drainase
Menurut Hasmar (2012) drainase dapat
dibedakan menjadi beberapa bagian. Menurut
sejarah terbentuknya yaitu drainase alamiah
dan drainse buatan. Menurut letak saluran yaitu
drainase permukaan tanah dan drainase bawah
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permukaan tanah. Menurut fungsinya yaitu
single purpose dan multipurpose. Menurut
konstruksi yaitu saluran terbuka dan tertutup.
Pola Jaringan Drainase
Jenis pola jaringan drainase menurut Hasmar
(2012) adalah jaringan drainase siku, jaringan
drainase pararel, jaringan drainase grid iron,
jaringan drainase alamiah, jaringan drainase
radial dan jaringan drainase jaring-jaring.
Bentuk Penampang Saluran Drainase
Bentuk-bentuk penampang saluran drainase
menurut Hasmar (2012) yang digunakan dalam
penelitian ini adalah trapesium dan persegi
panjang.
Analisis Hidrologi
Hidrologi merupakan ilmu yang memiliki
kaitan dengan air bumi, mengenai bagaimana
terjadinya, peredarannya, penyebarannya,
sifat-sifatnya maupun hubungannya dengan
lingkungan khususnya dengan makhluk hidup
(Triatmodjo, 2008). Adapun aspek-aspek
hidrologi yang perlu dikaji adalah sebagai
berikut.
1. Daerah Aliran Sungai (DAS)
Daerah aliran sungai (DAS) merupakan suatu
kesatuan wilayah daratan dengan sungai
beserta anak-anak sungai yang dibatasi oleh
tinggi atau rendahnya wilayah tersebut
(topografi) serta berfungsi untuk menampung,
menyimpan, dan mengalirkan air dari curah
hujan ke danau atau laut secara alami (SNI
2415:2016).
2. Curah Hujan Kawasan
Data yang paling penting dalam merencanakan
saluran drainase adalah data curah hujan dan
debit. Analisis data hujan digunakan untuk
menghitung besaran curah hujan dalam
perhitungan debit banjir rencana. Dalam
perhitungan debit banjir menggunakan data
curah hujan yang terjadi di catchment area dan
berpengaruh pada besar debit limpasan banjir
yang masuk ke saluran drainase.

3. Analisa Frekuensi Curah Hujan
Analisis frekuensi merupakan analisis data
hidrologi (data debit atau data hujan
maksimum tahunan) dengan menggunakan
distribusi probabilitas yang bertujuan untuk
memperkirakan besaran hujan atau debit
dengan kala ulang tertentu.
Analisisa Distribusi Probabilitas
Distribsi probabilitas yang digunakan pada
penelitian ini adalah distribusi Log Pearson III.
Uji Distribusi Probabilitas
Pengujian parameter yang digunakan pada
penelitian ini adalah chi kuadrat dan smirnovkolmogorov.
Intensitas Curah Hujan
Intensitas hujan adalah kedalaman atau tinggi
air hujan per satuan waktu. Jenis data yang
dipakai adalah data hujan harian yang dihitung
dengan rumus Mononobe pada persamaan
berikut.
R 24

2

I = 24 [ t ]3
I
t
R24

=
=
=

(1)
intensitas hujan (mm/jam)
durasi lama hujan (jam)
curah hujan maksimum harian
selama 24 jam (mm)

Uji Distribusi Probabilitas
Waktu konsentrasi (tc) merupakan waktu yang
diperlukan bagi air hujan yang jatuh untuk
mengalir dari titik paling jauh sampai ke
tempat keluaran DAS (titik kontrol). Berikut
merupakan persamaan perhitungan tc.
t c = to + td
(2)
0,77
-0,385
to = 0,0195 × L × S
(3)
td =
tc

to

Indreswari, dkk. – Evaluasi Kapasitas Saluran Drainase Primer...

Ls
60 × V

= waktu yang diperlukan air hujan
untuk mengalir dari titik paling jauh
sampai ke titik control saluran
(menit)
= waktu yang diperlukan air untuk
mengalir di permukaan lahan sampai
ke saluran terdekat (menit)
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td
S
L
L
s

V

= waktu perjanalanan dari pertama
masuk saluran sampai ke titik
keluaran (menit)
= kemiringan lahan
= panjang lintasan aliran di atas
permukaan lahan (m)
= panjang lintasan aliran di dalam
saluran/sungai (m)
= kecepatan aliran di dalam saluran
(m/detik)

Koefisien Pengaliran
Koefisien
pengaliran
(C)
merupakan
perbandingan antara puncak aliran permukaan
terhadap intensitas hujan dan variabel penentu
hasil dari perhitungan debit banjir.
Debit Banjir Rencana
Debit banjir renana merupakan besaran volume
debit banjir maksimum pada suatu sungai yang
berkaitan dengan periode kala ulang tertentu
(SNI| 2415:2016). Berikut merupakan
persamaan metode Rasional.
Q = 0,00278 × C × I × A
Q
C
I
A

=
=
=
=

(5)

debit puncak banjir (m3/detik)
koefisien pengaliran
intensitas hujan (mm/jam)
luas daerah aliran (ha)

Analisa Hidrolika
Analisa hidrolika adalah merencanakan
dimensi saluran drainase dengan mengacu
kepada besarnya jumlah debit hidrologi yang
sudah dihitung masuk ke dalam saluran
drainase tersebut. Berikut
merupakan
persamaan perhitungan debit dan kecepatan
aliran formula Manning.
Q=a×V
1
𝑛
𝑎
𝑃

(6)

V = R2/3S1/2

(7)

R=

(8)

Q
a
V
n
R
S
P

=
=
=
=
=
=
=

METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan metode
kuantitatif deskriptif. Data primer mencakup
data kondisi eksisting saluran drainase dan data
skema aliran drainase. Data sekunder
mencakup data hidrologi dari Stasiun
Meteorologi Sultan Aji Muhammad Sulaiman
berupa data curah hujan. Pokok permasalahan
dalam penelitian ini yaitu saluran drainase
primer DAS Ampal melebihi kapasitas
tamping. Analisis data perhitungan parameter
statistik menggunakan menggunakan data
curah hujan tertinggi selama 15 tahun terakhir.
Persamaan distribusi ditentukan dari hasil
parameter statistic yang disesuikan dengan Uji
Chi Kuadrat dan Uji Smirnov-Kolmogorov.
Periode kala ulang yang digunakan yaitu 2, 5,
dan 10 tahun serta perhitungan debit banjir
menggunakan metode Rasional. Analisis
dilanjutkan dengan membandingkan kapasitas
saluran eksisting drainase dengan volume
tamping saluran drainase dari hasil perhitungan
debit menggunakan persamaan Manning. Hasil
analisis tersebut dijadikan acuan untuk
mengevaluasi kapasitas saluran drainase dan
ketika tidak memenuhi syarat maka akan
dilakukan upaya penanggulangan banjir.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Kondisi Daerah Penelitian
Daerah penelitian berada di Kecamatan
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan yang
memiliki panjang sebesar 4,661 km.
Perhitungan debit banjir dibagi menjadi 8
bagian yang dapat dilihat pada Gambar 1 dan
Gambar 2.

debit saluran (m3/detik)
Luas penampang saluran drainase (m2)
Kecepatan aliran air drainase (m/detik)
Koefisien kekasaran manning
Jari-jari hidrolik (m)
Kemiringan saluran drainase
Keliling basah saluran drainase (m)
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Gambar 5 Kondisi Lapangan Penampang T2

Gambar 6 Kondisi Lapangan Penampang T3
Gambar 2 Peta Skematik Saluran Drainase
Primer Ampal
Penentuan bagian tersebut merupakan
pertemuan dari saluran sekunder dengan
saluran primer. Berikut merupakan kondisi
lapangan daerah penelitian yang dapat dilihat
pada Gambar 3 hingga Gambar 11.
Gambar 7 Kondisi Lapangan Penampang T4

Gambar 3 Kondisi Lapangan Penampang Hulu

Gambar 8 Kondisi Lapangan Penampang T5

Gambar 4 Kondisi Lapangan Penampang T1

Gambar 9 Kondisi Lapangan Penampang T6
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Gambar 10 Kondisi Lapangan Penampang T7

kertas probabilitas Log Pearson III pada
Gambar 12 untuk Uji Smirnov-Kolmogorov
didapatkan hasil ∆maks>∆kritik yaitu 0,712<0,34
sehingga persamaan “tidak dapat diterima”.
Pada penelitian ini tetap menggunakan
distribusi Log Pearson III dengan asumsi
distribusi Log Pearson III tidak dapat diterima
karena persebaran data belum sesuai.

Gambar 11 Kondisi Lapangan Penampang
Hilir
Hasil Analisis Hidrologi dan Analisis
Hidrolika
Hasil dari perhitungan parameter statistik pada
data curah hujan per tahun Kota Balikpapan
selama 15 tahun terakhir dapat dilihat sebagai
berikut.
Mean = 132,07
Sd
= 32,907
Cv
= 0,249
Cs
= 0,222
Ck
= 3,168
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut,
didapatkan nilai Cs dan Ck untuk menentukan
jenis distribusi berdasarkan parameter
pemilihan distribusi curah hujan yang dapat
dilihat pada Tabel 1 berikut.

Gambar 12 Penggambaran pada Kertas
Probabilitas Log Pearson III
Perhitungan curah hujan dengan periode kala
ulang 2, 5, dan 10 tahun distribusi Log Pearson
III didapatkan hasil sebagai berikut.
2 tahun
= 130,209 mm
5 tahun
= 159,870 mm
10 tahun
= 176,601 mm
Perhitungan koefisien pengaliran (Cgab), waktu
konsentrasi (tc) dan intensitas hujan (I) dapat
dilihat pada Tabel 2 berikut ini.
Tabel 2 Hasil Perhitungan Cgab, tc, dan I
Penampang

Cgab

tc (jam)

I (mm/jam)

Hulu

0,747

2,304

18,047

T1

0,759

2,384

17,639

Tabel 1 Parameter Pemilihan Distribusi
Curah Hujan

T2

0,738

2,732

16,109

No.

Distribusi

Keterangan

T3

0,812

3,134

14,699

1

Normal

Memenuhi

T4

0,805

3,684

13,195

2

Log Normal

Tidak Memenuhi

T5

0,874

4,141

12,207

3

Gumbel

Tidak Memenuhi

T6

0,826

4,654

11,292

4

Log Pearson III

Memenuhi

T7

0,926

5,463

10,147

Hilir

0,926

6,315

9,214

Selanjutnya akan dilakukan uji kecocokan Uji
Chi Kuadrat dan Uji Smirnov-Kolmogorov
untuk Log Pearson III. Berdasarkan
perhitungan untuk Uji Chi Kuadrat didapatkan
hasil Xh2<X2 yaitu 1,33<5,991 sehingga
persamaan “dapat diterima”. Berdasarkan

Perhitungan luas penampang basah (a) dan
kecepatan aliran rata-rata (V) dapat dilihat
pada Tabel 3.
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Tabel 3 Hasil Perhitungan a dan V
2

Penampang

a (m )

V (m/detik)

Hulu

35,354

1,211

T1

36,650

2,058

T2

10,654

1,278

T3

13,580

1,638

T4

12,616

1,524

T5

14,748

2,121

T6

20,108

2,023

T7

37,650

1,553

Hilir

37,410

1,521

Hasil dari perbandingan perhitungan debit
banjir dan debit saluran dapat dilihat pada
Tabel 4.
Tabel 4 Hasil Perbandingan Debit Banjir dan
Debit Saluran

Tabel 5 Perubahan Tinggi Sebelum dan
Sesudah di Normalisasi
Penampang

Tinggi
Eksisting (m)

Tinggi
Normalisasi (m)

∆h (m)

Hulu

1,95

2,52

0,57

T1

2,08

3,13

1,05

T2

1,39

2,92

1,53

T3

1,94

2,99

1,05

T4

1,60

2,74

1,14

T5

1,26

2,52

1,26

T6

1,05

3,00

1,95

T7

1,52

3,17

1,65

Hilir

1,51

3,50

1,99

Hasil dari perbandingan perhitungan debit
banjir dan debit saluran ketika di normalisasi
dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6 Hasil Perbandingan Debit Banjir dan
Debit Saluran Setelah di Normalisasi

Penampang

Qbanjir
(m3/detik)

Qsal
(m3/detik)

Ket.

Hulu

55,354

42,822

Banjir

Penampang

Qbanjir
(m3/detik)

Qsal
(m3/detik)

Ket.

T1

57,993

75,442

Tidak Banjir

Hulu

57,089

63,528

OK

T2

57,457

13,619

Banjir

T1

60,017

140,354

NOT OK

T3

72,847

22,241

Banjir

T2

60,903

47,976

NOT OK

T4

70,130

19,226

Banjir

T3

77,857

42,853

NOT OK

T5

71,910

31,286

Banjir

T4

76,155

48,017

OK

T6

64,430

40,682

Banjir

T5

79,376

94,305

OK

T7

65,488

58,471

Banjir

T6

73,126

226,169

OK

Hilir

59,463

56,910

Banjir

T7

75,953

202,117

OK

Hilir

70,437

236,818

OK

Upaya Penanggulangan Banjir
1. Normalisasi
Normalisasi
yang
dilakukan
yaitu
menghilangkan semua sedimen lumpur atau
sampah dan meninggikan kedalam aliran
drainase menurut keadaan semula tanpa
mengubah lebar eksisting sesuai dengan Buku
SDLH 2015 Kota Balikpapan yaitu tinggi 3,5
m. Tinggi semula akan ditambahkan 0,5 m
sesuai dengan KP-03. Perubahan tinggi
dimensi saluran dapat dilihat pada Tabel 5.

2. Perubahan Dimensi Eksisting
Perubahan rencana dimensi pada penelitian ini
adalah persegi panjang. Perubahan tinggi dan
lebar dimensi saluran dapat dilihat pada Tabel
7 dan Tabel 8.
Tabel 7 Perbandingan Tinggi Saluran Saat di
Normalisasi dan Tinggi Rencana
Penampang

Tinggi
Normalisasi (m)

Tinggi
Rencana (m)

∆h
(m)

Hulu

2,52

3,22

0,7

T1

3,13

3,13

0

T2

2,92

3,12

0,2

T3

2,99

3,19

0,2

T4

2,74

3,24

0,5

T5

2,52

3,12

0,6

T6

3,00

3,00

0

T7

3,17

3,17

0

Hilir

3,50

3,50

0
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Tabel 8 Perbandingan Lebar Saluran Saat di
Normalisasi dan Lebar Rencana
Penampang

Lebar
Normalisasi
(m)

Lebar
Rencana
(m)

∆B
(m)

Hulu

18,13

18,13

0

T1

17,62

17,62

0

T2

8,72

9,72

1

T3

7,46

10,26

2,8

T4

9,12

10,92

1,8

T5

12,16

12,16

0

T6

19,73

19,73

0

T7

26,56

26,56

0

Hilir

26,68

26,68

0

Hasil dari perbandingan perhitungan debit
banjir dan debit saluran setelah perubahan
dimensi dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.
Tabel 9 Hasil Perbandingan Debit Banjir dan
Debit Saluran Setelah Perubahan Dimensi
Penampang

Qbanjir
(m3/detik)

Qsal
(m3/detik)

Ket.

Hulu
T1

58,567

91,976

OK

61,525

140,354

OK

T2

63,998

94,879

OK

T3

84,113

106,670

OK

T4

84,603

116,468

OK

T5

87,903

132,041

OK

T6

80,341

226,169

OK

T7

82,428

202,117

OK

Hilir

75,757

236,818

OK

3. Peran Pemerintah dalam Penanggulangan
Banjir
a. Pengelolaan Sampah
Menurut
Peraturan
Daerah
Kota
Balikpapan No. 13 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah
Sejenis
Rumah
tangga,
menyebutkan pembuangan sampah ke TPS
hanya dilakukan dari jam 18.00 WITA
sampai 06.00 WITA kecuali hari Minggu
dan setiap orang yang melanggar ketentuan
tersebut akan dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 6 bulan atau denda
paling banyak sebesar Rp 50.000.000.
Berdasarkan dari kondisi lapangan
menunjukkan masih ada sampah yang
dibuang ke saluran drainase. Penelitian ini
menyarankan untuk melakukan penyuluhan

berkala ke RT atau RW di Kota Balikpapan
mengenai
Peraturan
Daerah
Kota
Balikpapan No. 13 Tahun 2015 dan
melakukan pembersihan drainase dari
sedimen lumpur/pasir, sampah dan rumput
liar.
b. Penanggulangan Banjir
Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana,
dapat
dilihat
bahwa
penanggulangan
bencana
di
Kota
Balikpapan masih belum cukup maksimal.
Pada saat tanggap darurat, upaya yang
terjadi adalah pengkajian secara cepat dan
tepat dengan melakukan identifikasi
terhadap
cakupan
lokasi
bencana
dikarenakan BPBD Kota Balikpapan
mempunyai kemudahan akses di bidang
SDM dan peralatan. Pada tahap prabencana
dan pasca bencana upaya masih belum
cukup maksimal. Bagian hilir baiknya
diberi hutan mangrove untuk mencegah
abrasi dan instrusi air laut karena fungsi dari
hutan mangrove dapat digunakan sebagai
pengendali banjir alami. Peran pemerintah
Kota Balikpapan dan instansi terkait untuk
penanganan banjir sangat diperlukan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian Tugas Akhir
dengan judul “Evaluasi Kapasitas Saluran
Drainase Primer pada Daerah Aliran Sungai
(DAS) Ampal Kota Balikpapan” dapat
diperoleh kesimpulan sebagai berikut.
1. Kondisi saluran drainase primer di Kota
Balikpapan
menunjukkan
banyaknya
sedimen berupa lumpur/pasir, tumpukan
sampah, banyaknya rumput liar yang
menutupi saluran drainase. Perencanaan
kapasitas saluran drainase yang kurang
tepat mengakibatkan tinggi sungai tidak
sesuai dengan tinggi sungai rencana
sehingga saluran drainase primer tidak
dapat menampung debit banjir sesuai
dengan kapasitas rencana.
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2. Hasil dari perbandingan analisis kapasitas
saluran drainase primer dan analisis debit
banjir sesuai dengan kondisi eksisting
didapatkan semua titik lokasi banjir kecuali
T1. Berikut hasil perhitungan analisis
kapasitas saluran dan analisis debit banjir.

Saran
Berdasarkan dari hasil penelitian Tugas Akhir
dengan judul “Evaluasi Kapasitas Saluran
Drainase Primer pada Daerah Aliran Sungai
(DAS) Ampal Kota Balikpapan” adapun saran
untuk penelitian ini sebagai berikut.

c. Pada penampang hulu sebesar 42,822
m3/detik dan 55,354 m3/detik,

1. Perlu dilakukan evaluasi saluran drainase
sekunder dan tersier untuk menganalisis
kondisi lapangan saluran sebelum aliran
masuk ke saluran primer dengan
memperhitungkan waktu, data curah hujan,
atau karakteristik lahan. Upaya penanganan
banjir yang lebih optimal sangat diperlukan
untuk saluran drainase ini dikarenakan
banjir selalu terjadi.

d. Pada penampang T1 sebesar 75,442
m3/detik dan 57,993 m3/detik,
e. Pada penampang T2 sebesar 13,619
m3/detik dan 57,457 m3/detik,
f. Pada penampang T3 sebesar 22,241
m3/detik dan 72,847 m3/detik,
g. Pada penampang T4 sebesar 19,226
m3/detik dan 70,130 m3/detik,
h. Pada penampang T5 sebesar 31,286
m3/detik dan 71,910 m3/detik,
i. Pada penampang T6 sebesar 40,682
m3/detik 64,430 m3/detik,
j. Pada penampang T7 sebesar 58,471
m3/detik dan 65,488 m3/detik,
k. Pada penampang Hilir sebesar 56,910
m3/detik dan 59,463 m3/detik.
3. Upaya penanggulangan banjir yang dapat
dilakukan untuk saluran drainase ini adalah
lebih menegaskan pengelolaan sampah di
Kota Balikpapan agar sesuai dengan
Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 13
Tahun
2013,
mengadakan
upaya
normalisasi
agar
sedimen
berupa
lumpur/pasir, sampah ataupun rumput liar
tidak
menghambat
aliran
saluran,
melakukan upaya perubahan dimensi untuk
mendapatkan bentuk penampang saluran
yang mampu mengaliri debit banjir serta
pentingnya peran Pemerintah Kota
Balikpapan. Pada bagian hilir sebaiknya
diberi hutan mangrove untuk mencegah
abrasi dan instrusi air laut karena fungsi
hutan mangrove dapat digunakan sebagai
pengendali banjir alami.

2. Sebaiknya perlu dilakukan pembersihan
saluran dari sedimen lumpur/pasir, sampah
ataupun rumput liar di saluran drainase.
3. Perlu adanya rekonstruksi pada saluran
drainase primer pada Daerah Aliran Sungai
(DAS) Ampal.
4. Perlu dilakukan perhitungan terhadap nilai
permeabilitas tanah didaerah sekitar titiktitik lokasi penelitian.
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ABSTRACT
The research about risk management in PDAM study location in PDAM Pekalongan City,
Central Java. The WSP-Operator begin with: (1) intake, (2) water treatment units, and (3)
water distribution units. Hazard events that may occur in drinking water quality are analyzed
by laboratory tests through sampling in the supply chain, water treatment installations, and
household connections as the basis for developing the FMEA Methodology. Development of
FMEA Method done by aligning indicators and sub-indicators of severity which is happened
related to 4K (Quality, Quantity, Continuity, Affordability) by adding Delphi Method. The
results of the Delphi method questionnaire show that the most important physical quality subindicators of quality susceptibility are odor (108) and turbidity (100), chemical quality
susceptibility sub-indicators are industry (94) and agriculture (62), biological quality subindicator susceptibility is bacteria (64) and worms (48), susceptibility to quantity of water loss
sub-indicators (104) and regulation (96), vulnerability to continuity of pressure sub-indicators
(94) and vulnerability to affordability of production cost sub-indicators (66). The FMEA method
can see the level of severity, the level of probability of occurrence, the level of detection, and the
level of authority so that it can produce a Risk Priority Number (RPN). The results of the RPN
at peak hours of water use with the lowest value is 2700 for the danger of "unavailability of
minimal coagulant stock" while the highest is 213.920 for the danger of "stone and river sand
mining". Thus, PDAM Pekalongan can take appropriate and sustainable alternative hazard
control or hazard mitigation measures.
Keywords: FMEA-SAW, Risk Management, Delphi Method, RPAM-operator
PENDAHULUAN
Pemerintah menggunakan berbagai strategi
untuk
menjamin
tersedianya
dan
terpenuhinya pelayanan air minum bagi
masyarakat yang memenuhi 4 (empat)
standar kriteria atau dikenal sebagai 4K
(Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan
Keterjangkauan) yang dilakukan secara
terpadu oleh pemangku kepentingan terkait,
pemerintah, penyedia jasa/ operator baik
berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM), non-PDAM dan komunal serta

pihak masyarakat, swasta, dan lembaga
terkait
lainnya
(BPPSPAM,
2009).
Pertumbuhan populasi luas perkotaan
menjadi masalah yang sangat besar dalam
pengawasan
terhadap
peningkatan
kebutuhan air minum. Total 96% populasi
masyarakat perkotaan telah memiliki akses
terahadap perbaikan sumber air bersih akan
tetapi memiliki masalah terhadap kualitas
air, pelayanan yang terganggu, dan
disinfeksi yang tidak cukup baik (Muntalif
Barti S, 2017). Usaha-usaha peningkatan
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pencapaian akses aman air minum telah
dilakukan
oleh
Badan
Peningkatan
Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air
Minum (BPPSPAM) dengan melakukan
revitalisasi lembaga Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) yaitu Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) dengan program
Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM).
RPAM didefinisikan sebagai upaya
pengamanan pasokan air minum baik dari
segi
kualitasnya
dengan
upaya
perlindungan (prevention) sumber air dan
pencegahan (protection) pencemaran badan
air dari segi kuantitasnya mulai dari sumber
(catchment) sampai ke keran air (water-tap)
penduduk.
PDAM Kota Pekalongan merupakan salah
satu lembaga yang melakukan revitalisasi
sistem penyediaan air minum melalui
program RPAM yang diharapkan telah
menerapkan rencana pengamanan air
minum yang baik dari segi pengurangan
risiko pada rantai pasok penyediaan air
minum. Hal ini dikarenakan wilayah Kota
Pekalongan merupakan wilayah pesisir
pantai yang sangat sering dilanda oleh
bencana banjir ROB Pantura yang telah
terbukti menyebabkan kerusakan pada
instalasi dan alat-alat operasi PDAM.
Selanjutnya peristiwa kejadian kegagalan
produksi lainnya baik dari segi operasional
seperti kurangnya daya listrik, kurangnya
dosis koagulan akibat perubahan kualitas
air baku, dan adanya penambangan pasir di
hulu yang mempengaruhi kualitas air baku
merupakan beberapa permasalahan yang
ada di PDAM Kota Pekalongan.
Dalam melakukan penilaian manajemen
risiko, pertama, peneliti melakukan
penentuan indikator dan sub-indikator
kerentanan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) dengan uji validasi kualitas air
minum (uji laboratorium) dan modifikasi
FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
dengan metode Delphi untuk menentukan
indikator dan sub-indikator severity untuk
menghasilkan RPN (Risk Priority Number)

yang dapat digunakan untuk melihat
penyebab kegagalan, efek dari tingkat
kegagalan tersebut, dan tingkat kritis dari
efek kegagalan terhadap fungsi dari sistem
RPAM- Operator.
Metode FMEA yang merupakan unsur
utama dalam melakukan analisis RPAM
PDAM Kota Pekalongan adalah metode
sistematis dan prodinamis sejalan dengan
dampak yang relatif dari jenis kegagalan
yang berbeda yang akan dinilai dan berubah
membutuhkan peng-identifikasian bagian
dari proses dimana variasi harus dilakukan
menjadi sangat penting (Sahu, dkk., 2016)
Metode Delphi adalah eksplorasi yang
kreatif dan reliabel mengenai ide-ide atau
produksi informasi dalam penentuan
keputusan, seperti kebijakan. Analisa
Delphi berdasarkan pada proses terstruktur
untuk mengumpulkan dan memurnikan
pengetahuan dari sebuah kelompok ahli
atau pakar dalam arti mengenai sebuah
lembar pertanyaan yang disebarkan dan
umpan balik yang terkontrol (Adler dan
Ziglio, 1966). Metode FMEA yang telah
dimodifikasi dengan Metode Delphi akan
menghasilkan Risk Priority Number (RPN)
yang efektif dan digunakan sebagai dasar
untuk tindakan-tindakan pengendalian dan
perbaikan pada sistem yang mengalami
kegagalan/ kerusakan dengan menggunakan
analisis pembobotan Simple Additive
Weighting (SAW) sebagai rekomendasi
tindak lanjut.
METODOLOGI
Metedologi penelitian ini memiliki garis
besar yang terdiri dari beberapa tahapan
dimulai dari kajian studi literatur terkait
RPAM-Operator,
pengumpulan
data
termasuk di dalamnya inventarisasi daftar
kejadian bahaya, menganalisis indikator
dan sub-indikator kerentanan SPAM
dengan menggunakan metode Delphi
melalui kuisioner terhadap internal PDAM
sebagai input dalam tabel severity FMEA.
Diagram alir penelitian dapat dilihat pada
Gambar 1.
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Gambar 1. Diagram Alir Penelitian
Berdasarkan diagram alir yang ditunjukan
pada Gambar 1 dapat ditekankan bahwa
yang menjadi fokus penelitian adalah
analisis kegagalan RPAM-Operator mulai
dari intake, instalasi pengolahan sampai
kepada jaringan distribusi air minum pada
PDAM Kota Pekalongan.
Kualitas program manajemen (FMEA)
dapat dikembangkan dan berkembang tidak
hanya melihat pada faktor kelalaian
manusia tetapi juga tingkah laku manusia
yang dapat meningkatkan kinerja dalam

sistem yang berdampak pada kejadian
bahaya secara spesifik dengan mengetahui
koordinasi pekerja-an antar tim serta
bagaimana kejadian bahaya yang dinamis
mempengaruhi
pembuat
tugas
dan
hambatan (Southard, dkk., 2011)
Data yang digunakan
Data primer merupakan data yang diperoleh
secara langsung dari lapangan, data ini
diperoleh
melalui
pengamatan
dan
perhitungan hasil wawancara terhadap
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responden secara langsung. Data primer
yang diperoleh meliputi:

(severity,
occurance,
detection,
authority) sehingga menghasilkan RPN.

1. Pengambilan sampel air minum dan
pengujian laboratorium kualitas air
minum
berdasarkan
parameter
PERMENKES 412/IV/2010.
2. Pengisian kuisioner untuk mengetahui
indikator dan sub-indikator yang
memengaruhi
kerentanan
sistem
penyediaan air minum yang ada di
PDAM Kota Pekalongan (Gambar 2)
dengan menggunakan Metode Delphi.
Gambar 2. Lokasi Penelitian

3. Pengisian
tabel
FMEA
untuk
menginventarisasikan kejadian bahaya

Gambar 3. Diagram alir tahapan pengolahan FMEA
Data sekunder merupakan data pendukung
yang diperoleh berdasarkan kajian laporan,
jurnal, ataupun dari data instansi terkait.
Data sekunder yang diperoleh antara lain:
1. WHO & DWI guideline tentang Water
Safety Plan.
2. Manual RPAM
3. Program USAID Indonesia Urban
Water, Sanitation and Hygiene

Penyehatan Lingkungan untuk Semua
(IUWASH PLUS).
4. Laporan
studi
terkait
dengan
manajemen risiko khususnya terkait
dalam pengembangan SPAM.
5. Manual Guideline pengisian tabel
FMEA.
6. Jurnal International terkait metode
FMEA dalam Water Safety Plan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Metode FMEA yang dikembangkan
Proses penentuan faktor dan sub-faktor
dilakukan dengan tahapan identifikasi,
verifikasi (kuisioner Delphi tahap I dan II)
dan penetapan (evaluasi keputusan)
menggunakan metode Delphi. Tahapan
pengolahan FMEA dalam penelitian ini
dapat digambarkan dengan diagaram alir
seperti Gambar 3 berikut.
Faktor dan sub-faktor yang dipilih dengan
pertimbangan/ sudut pandang yakni faktor
dan sub-faktor yang memengaruhi atau ber-

hubungan dengan keterpaparan (severity)/
ketentanan SPAM, dilihat dari berbagai
kejadian bahaya yang ada pada PDAM
dalam usahanya melaksanakan pengamanan
rantai pasoknya/ sistem penyediaan air
minumnya. Jadi, faktor dan sub-faktor
terpilih tersebut akan dapat digunakan
sebagai kategori atau klasifikasi berbagai
kejadian bahaya yang mungkin terjadi,
sehingga dapat diketahui penilaian dari
masing-masing kejadian bahaya tersebut.
Daftar faktor dan sub-faktor kerentanan
SPAM PDAM seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Faktor dan Sub-faktor Kerentanan SPAM PDAM
Faktor
Kualitas

Referensi
Guy Howard and
Jamie Bartranm,
Effective water
supply surveillance
in urban areas of
developing
countries; (2003)
Domestic water
quantity, service
level and health,
Geneva
World Health
Organization

Subfaktor

Referensi
Permenkes
492/2010;
Guidelines for
Drinking Water
Quality WHO

Subfaktor II
Suhu
Bau
Warna
Rasa
Kekeruhan
TDS

Referensi
Permenkes 492/2010
Permenkes 492/2010
Permenkes 492/2010
Permenkes 492/2010
Permenkes 492/2010
Permenkes 492/2010

Fisik

Kimia

Permenkes
492/2010;
Guidelines for
Drinking Water
Quality WHO

Kelompok zat
kimia di dalam
air minum yang
terjadi secara
alami

Guideline for Drinking
Water Quality WHO;
Surveillance of
dringking-water
(service indicators);
Guideline value for
individual chemical by
source category

Kelompok zat
kimia yang
masuk ke
dalam air
minum yang
bersumber dari
industri dan
hunian manusia

Guideline for Drinking
Water Quality WHO;
Surveillance of
dringking-water
(service indicators);
Guideline value for
individual chemical by
source category

Identifikasi faktor/ sub-faktor beserta
referensinya disusun sebagaimana terlihat
dalam tabel diatas. Proses verifikasi
dilakukan dengan menyebarkan kuisioner
kepada responden internal PDAM di tahap
pertama untuk mendapatkan baseline awal
faktor dan sub-faktor yang dianggap
penting dalam proses pelaksanaan RPAM

dengan meninjau dari aspek 4K (Kualitas,
Kuantitas, Kontinuitas, Keterjangkauan).
Setelah aspek-aspek dan faktor-faktor
tersebut
ditemukan
maka
peneliti
melanjutkan dengan menganalisis dan
mengurutkan seluruh kejadian bahaya yang
berasal dari faktor/ aspek di atas ke dalam
tabel FMEA untuk dilihat Severity,
Occurace and Detection agar dapat
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menghasilkan RPN. Untuk melengkapi dan
melakukan keterbaharuan ilmu pengetahuan
yang dalam penelitian ini, peneliti
melakukan modifikasi terhadap prosedur
FMEA dengan memberikan input pada
tahap severity seperti yang dilakukan di atas
dan occurance dimana pada tahapan

pertimbangan kejadian peneliti akan
membagi dua zona occurance yaitu pada
jam puncak pemakaian air (peak hours) dan
jam standard pemakaian air (regular hours)
seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2
berikut.

Tabel 2. Matriks Modifikasi Manajemen Risiko dengan Metode FMEA
Jenis Resiko

Accident Time/
Waktu Kejadian

K1 K2 K3 K4 Kriteria

Nilai

Occurance/
Frekuensi
Kejadian
Kriteria
Nilai

Jam
Puncak

5

Sungai
Jarang

2

Jam
Normal

1

Jarang

4

Sedang

6

Sering

8

Hampir
Selalu

10

Detection/
Kemampuan
Deteksi
Kriteria
Nilai
Sangat
mudah
1
dideteksi
Mudah
dideteksi
Cenderung
mudah
dideteksi
Sulit
dideteksi
Tidak
dapat
dideteksi

3

Authority/
Kewenangan
Kriteria
Didalam
kewenangan
Diluar
kewenangan

Nilai
1

5

5
7
9

Gambar 4. Indikator Kerentanan SPAM Kuisioner Delphi Tahap I
Hasil tersebut dibawah ini diperoleh
melalui hasil kuisioner dengan tingkat

kepentingan/signifkansi dalam PDAM Kota
Pekalongan dengan nilai 1 = “Sangat Tidak
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Berpengaruh/ Tidak Signifikan” dan 5 =
“Sangat Berpengaruh/ Signifikan” sehingga
dapat dilihat kepentingan indikator dan subindikator kerentanan SPAM dari sisi 4K
(Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan
Keterjangkauan). Hasil kuisioner metode
Delphi tahap I diperoleh bahwa indikator
yang menjadi prioritas dari total 23
indikator dan sub-indikator awal menjadi
11 indikator penting yang akan dilanjutkan
sebagai dasar kuisioner Delphi tahap II.

Indikator dan sub-indikator yang berada
pada nilai di atas rata-rata dari kuisioner
signifikasi Delphi tahap I adalah bau,
kekeruhan, pecemaran industri, pencemaran
pertanian,
virus,
bakteri,
protozoa,
cynobacter, cacing, radioaktif, kehilangan
air, regulasi, konservasi serta biaya
produksi sebagaimana ditunjukan grafik
pada Gambar 4 berikut.

Gambar 5. Indikator Kerentanan SPAM Kuisioner Delphi Tahap II
Hasil Gambar 5 diperoleh melalui hasil
kuisioner dengan tingkat kepentingan/
signifkansi dalam PDAM Kota Pekalongan
menggunakan alasan dalam menjawab
penilaian, nilai 1 = jawaban “Tidak” baik
disertai alasan ataupun tidak disertai alasan,
5 = jawaban “Ya” disertai dengan alasan
yang tepat, dan nilai 3 = jawaban “Ya”
tidak disertai alasan ataunpun dengan
alasan yang kurang tepat. Pada penilaian
kuisioner metode Delphi tahap II ini terlihat
bahwa
sebagian
besar
jawaban

menunjukkan konsistensi indikator dan
subindikator sejalan dengan kuisioner
Delphi tahap I yaitu bau, kekeruhan,
penecemar industry, pencemar pertanian,
bakteri, hemlinth, radioaktif, kehilangan air,
regulasi, tekanan dan biaya produksi
kecuali pada parameter kualitas dengan
subindikator radioaktif yang memiliki nilai
dibawah jauh rata-rata sehingga tidak
menjadi sebuah prioritas keretanan SPAM
PDAM Kota Pekalongan.
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Tabel 3. Hasil rekap kuisinoer metode Delphi II
Sumber: (Analisis Data PDAM Kota Pekalongan 2018)
Faktor
Kualitas Fisik

Kualitas Kimia

Kualitas Biologi

Radioaktif
Kuantitas

Kontinuitas
Kerterjangkauan

Subfaktor
PH
Bau
Warna
Rasa
Kekeruhan
TDS
Alami
Industri
Pertanian
Bahan Olahan
Bakteri
Virus
Protozoa
Helminth
Cyanobacteria
Radioaktif
Kehilangan Air
Regulasi
Kapasitas
Prioritas
Konservasi
Tekanan
Pengaliran 24 Jam
Biaya Produksi
Politik/Investasi
Total Nilai

Nilai
108
108
30
30
100
30
30
94
62
30
64
30
30
48
30
32
104
96
30
30
30
94
30
66
30
30

Skematik dan Rantai Pasok SPAM PDAM Pekalongan

Gambar 6. Skematik Keseluruhan Sistem Pelayanan PDAM Kota Pekalongan
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Sistem pada Gambar 6. diatas meliputi
keseluruhan komponen penyediaan air
minum. mulai dari sumber air baku, sistem
transmisi air baku, instalasi pengolahan air
minum, sistem penampung-an/ reservoir,
jaringan pipa distribusi, sampai ke
pelanggan
atau
sambungan
rumah.

Pembuatan skematik dan rantai pasok
PDAM Kota Pekalongan bertujuan untuk
mengatahui seluruh sistem yang bekerja
pada PDAM Kota Pekalongan dan dapat
melakukan deteksi bahaya pada setiap
sistem maupun subsistem yang ada.

Gambar 7. Sistem dan Subsitem Rantai Pasok PDAM Kota Pekalongan
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Hasil penilaian RPN tiap kejadian bahaya
terhadap rantai pasok PDAM Kota
Pekalongan dapat dilihat pada Gambar 8 di
bawah ini. Nilai minimum RPN adalah
2.700 untuk kejadian bahaya “tidak
tersedianya stok minimum koagulan”
sedangkan nilai maksimum RPN PDAM
Kota Pekalongan adalah 213.920 untuk
kejadian bahaya adanya “penambangan
batu sungai dan pasir” (dari skala

1.000.000), penambangan pasir dan batu
sungai mengakibatkan banyak dampak
yang sangat dikeluhkan oleh PDAM Kota
Pekalongan antara lain menurunnya PH
sehingga meningkatkan keasaman air yang
dapat merusak instalasi pengolahan air
minum Cepagan yang mengakibatkan
penambahan
biaya
produksi
dan
penambahan biaya pemeliharaan IPA.

Gambar 8. Range RPN kejadian bahaya PDAM Kota Pekalogan
Sumber : (Analisis Data PDAM Kota Pekalongan 2018)

Melalu hasil matriks penilaian Simple
Additive Weighting (SAW) diperoleh nilai
tertinggi pembobotan dengan nilai total
11,08 pada prioritas tindakan pengendalian
bahaya “Perlu tindak lanjut MoU yang
sudah antar PDAM dengan Dinas ESDM
dan KLHK serta koordinasi dengan BBWS
dan perlu tindakan pengendalian yang
sangat mendesak atau sesegera mungkin.
KESIMPULAN
Hasil nilai RPN Pada range RPN terhadap
indikator kejadian bahaya A1 - D13 diatas
dapat dikategorikan kedalam dua bagian
yaitu jika nilai Risk Priority Number
melewati angka rata-rata (ambang batas)
dengan nilai 49.232 maka dikategorikan
high risk untuk dapat segera dilakukan
tindakan pengendalian bahaya, akan tetapi
jika dibawah nilai ambang batas

dikategorikan low risk dimana masih
terdapat waktu toleransi pengendalian/
dapat dipantau dan diawasi sehingga tidak
menjadi risiko tinggi namun dapat dilihat
kritisan
dengan
parameter
lainnya
parameter lainnya (uji kualitas air minum).
Hasil penialaian pemilihan tindakan
prioritas dengan menggunakan metode
SAW
(Simple
Additive
Weighting)
diperoleh bahwa tindakan prioritas utama
yang harus di ambil oleh PDAM adalah
“Tindaklanjut MoU PDAM dengan Dinas
ESDM dan KLHK serta berkoordinasi
dengan BBWS” hal ini sejalan dengan nilai
Risk Priority Number (RPN) tertinggi
karena terjadinya penambangan batu sungai
dan pasir di hulu intake sungai kupang yang
mengakibatkan kekeruhan air baku PDAM
Kota Pekalongan sangat tinggi.

Furqon dan Hadi – Modifikasi Analisis Risiko dan Tindakan…

113

ISSN 2962-2697
Vol. 2, No. 1, Juli 2022

Proceeding Civil Engineering Research Forum

DAFTAR PUSTAKA
Adler, M., & E. Ziglio (1996) (eds.) Gazing
into the oracle: The Delphi Method
and its Application to Social Policy
and Public Health.
Husein, A.. (2011). Management Proyek
(Edisi Revisi). Penerbit Andi.
Yogyakarta.
Husein, Firdaus M., Hassim, M. H., Ng,
Deni K., Jouhari, A., Kamariudin
J., & Ngadi, N (2018). Guidelines
for
process
safety
hazard
assessment based on process
information. Journal of Eng. Tech.
Sci, 50, 272-290.
Maheswaran, K., & Loganathan, K. (2013).
A
Novel
Approach
for
Prioritization of Failure Mode in
FMEA using MCDM. International
Journal of Engineering Research
and Application, Vol. 3, pp 733739.
Makhmudah,N. & Notodarmojo, S.. (2010).
Penyisihan besi-mangan, kekeruhan
dan warna menggunakan saringan
pasir lambat menggunakan saringan
pasir lambat pada kondisi saringan
tidak jenuh , Studi Kasus : Sungai
Cikapundung.
Jurnal
Teknik
Lingkungan, 16 (2), 150-159.
Maryati, Sri, (2009). “Keterkaitan variabel
lingkungan
terhadap
biaya
penyediaan air minum”. Disertasi

Program Doktor, Institut Teknologi
Bandung.
Mozuni, M. & Wolfgang, J.(2018). An
introduction to morphological
delphi method for design : a tools
for future oriented reseach design.
The Journal of Desain, Economic
and Inovation, Vol 3(4).
Muntalif, B. S., Nastiti, A., Rosmini, D.,
Sudrajat, A., Meijerink, S.V., &
Smits, Antonie J.M. (2017).
Household water supply strategies
in urban Bandung, Indonesia:
findings and implications for future
water access reporting. Journal of
Eng. Tech. Sci, 49, 811-832.
Sahu, A., Yawatkar, P., Jatav, M. P., Jain,
G., & Mishra, S. (2016). Quality
risk management of purified water
generation system using failure
mode and effect Analysis (FMEA)
as risk assessment tools. World
Journal of Pharmaceutical Science,
4(5), 224-229.
Southard P.B.,Kumar S., & Southard C.A.
(2011).
A
modified
delphi
methodology to conduct failure
mode effect analysis: a patientcentric effort in clinical laboratory.
Journal of Operations and Supply
Chain
Management
Faculty
Publications,1.

Furqon dan Hadi – Modifikasi Analisis Risiko dan Tindakan…

114

Proceeding Civil Engineering Research Forum

ISSN 2962-2697
Vol. 2, No. 1, Juli 2022

BIDANG TRANSPORTASI

115

ISSN 2962-2697
Vol. 2, No. 1, Juli 2022

Proceeding Civil Engineering Research Forum

TINGKAT LAYANAN FASILITAS SEPEDA
DI KAWASAN PUSAKA PERKOTAAN YOGYAKARTA
Mei Ardi Nugrahaini1, Dewanti2, dan Muhammad Zudhy Irawan3
1

Magister Sistem dan Teknik Transportasi, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik,
Universitas Gadjah Mada
Email: meinugrahaini@mail.ugm.ac.id
2
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada
Email: dewanti@ugm.ac.id
3
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada
Email: zudhyirawan@ugm.ac.id

ABSTRACT
The city of Yogyakarta, which is also known as a city of tourism, city of culture, and city of
education, has its charm, especially for cyclists to do cycling activities while travelling. One of
the tourist areas visited by cyclists is the heritage area of Yogyakarta, which includes Kotabaru,
Malioboro, Puro Pakualaman, Kraton and Panggung Krapyak areas. The city of Yogyakarta
already has bicycle lanes on several roads. However, it is necessary to review whether the bicycle
lane has met the infrastructure standards and whether it can be used. The method used to evaluate
the level of bicycle lane service is called BLOS (Bicycle Level of Service). The BLOS analysis
method considers the factors of road width, bicycle lane width, lane separation, traffic volume,
pavement surface conditions, type and speed of motorized vehicles, and parking on the road.
Based on the Bicycle Level of Service (BLOS) analysis, the 12 roads are classified at levels A and
B, which consist of 9 roads having service level A and 3 roads having service level B. 4 roads
that are within the scope of the study have a moderate level of bicycle service. That is, it is
classified at level C. Two roads have a poor level of bicycle service, namely the Letjen M.T.
Haryono and the KH. Wahid Hasyim, with E and F service levels respectively. Road sections that
have a poor service level are following the recommended BLOS service level to be improved by
traffic management.
Keywords: Bicycle lanes, heritage area, Bicycle Level of Service (BLOS).
PENDAHULUAN
Kota Yogyakarta yang dahulu dikenal sebagai
kota sepeda telah dibanjiri oleh pesepeda baik
dari dalam kota maupun luar kota. Pesepeda
ini melakukan kegiatan bersepeda untuk
menyambut era kehidupan baru “New Normal
atau Adaptasi Kebiasaan Baru” di masa
pandemi ini. Berdasarkan penelitian dari
Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM
(2021) terkait pejalan kaki dan pesepeda di
Kota Yogyakarta, diperoleh temuan bahwa
mayoritas penggunaan sepeda masih sebatas

untuk kegiatan selain bekerja/sekolah dengan
frekuensi 2-3 kali dalam seminggu. Kegiatan
bersepeda di Kota Yogyakarta didominasi
untuk kegiatan berolahraga, melihat-lihat, dan
berkunjung ke tempat wisata yaitu sebesar
42%. Sedangkan bersepeda untuk ke kantor
atau sekolah hanya 14%. Pesepeda memang
lebih banyak ditemui di akhir pekan ataupun
hari libur dibandingkan pada hari biasa
(weekdays).
Kota Yogyakarta yang juga dikenal sebagai
kota wisata, kota budaya, dan kota pendidikan
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memiliki daya tarik tersendiri khususnya bagi
pesepeda
untuk melakukan
kegiatan
bersepeda sambil berwisata. Berbagai
komunitas sepeda melakukan kegiatan
bersepeda di Kota Yogyakarta. Gagasan
gowes heritage dapat menjadi peluang bagi
pemerintah Kota Yogyakarta khususnya di
kawasan pusaka perkotaan Yogyakarta untuk
mengembangkan jalur sepeda dan fasilitas
pendukungnya. Bersepeda di kawasan pusaka
perkotaan Yogyakarta akan menjadi salah
satu media promosi yang mendorong orang
untuk terus mempelajari, mencintai dan
melestarikan pusaka. Terlebih kawasan
pusaka perkotaan Yogyakarta diperlukan
untuk mengawal kelestarian keistimewaan
Yogyakarta, sehingga menjadi sebuah
perkotaan pusaka yang memiliki sistem
modern namun tetap memuliakan pusaka
alam, budaya, nilai-nilai dan fungsi ruang
istimewanya.
Kota Yogyakarta telah memiliki jalur sepeda
di beberapa ruas jalan. Namun perlu ditinjau
apakah jalur sepeda tersebut telah memenuhi
standar infrastruktur dan apakah dapat
digunakan. Selain itu, pemerintah harus
menanggapi
dengan
cepat
adanya
peningkatan jumlah pesepeda khususnya di
perkotaan Yogyakarta. Fasilitas pesepeda
perlu dievaluasi dan dikembangkan dengan
mengutamakan faktor keselamatan dan
kenyamanan, agar pesepeda masih tetap
bertahan menggunakan sepeda untuk
berolahraga, berwisata, bahkan untuk
kegiatan transportasi sehari-hari. Salah satu
faktor penyebab kecelakaan lalu lintas
pesepeda adalah mix traffic yang dapat
diminimalisir dengan adanya penyediaan
fasilitas yang memadai bagi pesepeda. Saat
ini, banyak pemanfaatan lajur sepeda yang
tidak sesuai dengan fungsinya yang mayoritas
digunakan untuk parkir on street.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
tingkat layanan fasilitas sepeda atau Bicycle
Level of Service (BLOS) pada kondisi fasilitas
sepeda eksisting serta memberikan usulan
perbaikan.

METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian
Kawasan pusaka ditetapkan berdasarkan
Rencana Induk Kawasan Budaya Perkotaan
Yogyakarta 2014 – 2034. Kawasan pusaka
perkotaan Yogyakarta yang sesuai dengan
Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah
Kadipaten meliputi Satuan Ruang Strategis
Kasultanan pada Tanah Keprabon, Satuan
Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah
Bukan Keprabon, dan Satuan Ruang Strategis
Kadipaten pada Tanah Keprabon yang berada
di perkotaan Yogyakarta, tidak termasuk
Kotagede yaitu:
a. Kraton;
b. Sumbu filosofi dari Tugu Pal Putih sampai
dengan Panggung Krapyak;
c. Kotabaru;
d. Puro Pakualaman.
Lokasi kawasan tersebut dapat dilihat pada
Gambar 1.

Gambar 1. Kawasan pusaka perkotaan
Yogyakarta dalam Peta Rencana Rinci Tata
Ruang Kasulatanan Kadipaten (Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2018)
Kawasan pusaka perkotaan Yogyakarta juga
mencakup ruas jalan utama yang berada di
dalam kawasan tersebut dan merupakan ruas
jalan yang berstatus jalan Kota Yogyakarta
sesuai Keputusan Walikota Nomor 71 Tahun
2018 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan
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Kota Yogyakarta, yaitu 18 ruas jalan seperti
di dalam Gambar 2.

memberikan saran yang mendukung sebagai
perbaikan bagi penelitian berikutnya.
Bicycle Level of Service (BLOS) merupakan
metode yang dapat digunakan untuk
mengukur tingkat layanan fasilitas jalur
sepeda dengan kondisi bercampur dengan
kendaraan bermotor. Metode analisis BLOS
didasarkan pada kondisi lalu lintas ruas jalan,
kondisi geometrik jalan dan perkerasan jalan.
Faktor-faktor yang menjadi bagian dari model
analisis BLOS meliputi volume lalu lintas,
batas kecepatan ruas jalan, jumlah kendaraan
berat, lebar perkerasan, dan parkir pada badan
jalan (on street parking).

Gambar 2. Peta ruas jalan lokasi penelitian
Prosedur Penelitian
Penelitian ini terdiri atas beberapa tahapan
yang tersusun secara berurutan. Tahapan studi
ini meliputi tahap persiapan, tahap kompilasi
data sekunder, tahap kompilasi data primer,
tahap analisis dan pembahasan, dan tahap
rekomendasi.
Tahap studi literatur merupakan tahapan
untuk mengkaji referensi, dasar dari berbagai
sumber-sumber serta segala sesuatu yang
terkait
dengan
penelitian.
Tahap
pengumpulan data dilakukan dengan
pengumpulan data primer dan sekunder.
Pengumpulan data primer dilakukan untuk
data masukan analisis BLOS.
Tahap
analisis
merupakan
tahapan
menganalisis tingkat layanan fasilitas sepeda
eksisting dengan metode BLOS. Berdasarkan
hasil analisis kondisi eksisting, disusun
rekomendasi
penanganan
untuk
meningkatkan layanan fasilitas sepeda. Tahap
kesimpulan dan saran merupakan tahapan
mengumpulkan seluruh hasil analisis atau
output dari penelitan yang dilakukan serta

BLOS merupakan salah satu indikator untuk
mengukur tingkat layanan jalur sepeda pada
ruas jalan dengan jalur sepeda yang
bersinggungan dengan kendaraan bermotor.
Rumus untuk menganalisis tingkat pelayanan
jalur sepeda menggunakan BLOS sesuai
dengan Highway Capacity Manual (HCM)
2010 dapat dilihat pada Persamaan 1.
𝐵𝐿𝑂𝑆: 0,507ln(νOL) + 0,1999St(1+10,38HV)2
+ 7,066(1/P)2 – 0,005(We)2 + 0,057
(1)
dimana:
BLOS =
νOL
=
St
=
HV
=
P
We

Bicycle Level of Service Score
Volume lalu lintas (smp/jam),
Faktor kecepatan efektif,
Persentase jumlah kendaraan berat
terhadap seluruh volume lalu
lintas,
= Indeks kondisi perkerasan sesuai
dengan FHWA, dan
= Lebar efektif jalur untuk sepeda
(ft).

Penentuan indeks kondisi perkerasan (P)
ditentukan berdasarkan standar perkerasan
yang dikeluarkan oleh Federal Highway
Administration Research and Technology
(FHWA). Peringkat kondisi perkerasan jalan
sesuai dengan FHWA (2007) disajikan pada
Tabel 1.
Analisis BLOS sepeda pada ruas jalan
multijalur dan dua lajur dapat dilakukan
dengan metodologi yang sama, karena ruas
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jalan dengan multijalur dan dua lajur pada
prinsipnya beroperasi dengan cara yang sama
untuk pengendara sepeda. Pengendara sepeda
berjalan lebih lambat dari lalu lintas
kendaraan bermotor di sekitarnya dan
berjalan di tepi dengan tetap menggunakan
lajur jalan yang diperkeras.
Tabel 1. Peringkat Kondisi Perkerasan
(FHWA, 2007)
Peringkat
5,0 (sangat baik)

Kondisi Perkerasan
Perkerasan kondisi sangat baik,
perkerasan
baru,
tidak
ada
kerusakan.

4,0 (baik)

Perkerasan dalam kondisi baik,
terdapat sedikit kerusakan dengan
pemeliharaan minor.

3,0 (cukup)

Perkerasan dalam kondisi cukup
untuk dilalui kendaraan, terdapat
kerusakan perkerasan pada sedikit
segmen, terdapat kerusakan retak
pada
perkerasan
(cracking),
diperlukan rehabilitasi minor.

2,0 (buruk)

Perkerasan dalam kondisi buruk,
terdapat banyak segmen yang rusak
dan
berlubang,
diperlukan
perbaikan rehabilitasi mayor.

1,0 (sangat buruk)

Perkerasan dalam kondisi sangat
buruk, tidak dapat dilalui kendaraan
dengan baik, perlu perbaikan
dengan rekonstruksi perkerasan.

Terdapat
beberapa
ketentuan
dalam
perhitungan lebar efektif jalan (We) yang
dapat digunakan diluar jalur lalu lintas sesuai
dengan Highway Capacity Manual (HCM)
2010 yang dapat dilihat pada Persamaan 2, 3,
dan 4.
1. Apabila lebar bahu jalan yang diperkeras
(Ws) lebih besar atau sama dengan 8 ft:
We = Wv + Ws - (%OHP x 10ft)
(2)
2. Apabila lebar bahu jalan yang diperkeras
(Ws) kurang dari 8 ft dan lebih besar atau
sama dengan 4 ft:
We = Wv + Ws – 2 x (%OHP(2ft+ Ws)) (3)
3. Apabila lebar bahu jalan yang diperkeras
(Ws) kurang dari 4 ft:
We = Wv + (%OHP(2ft+ Ws))
(4)

Dengan nilai Wv untuk ruas jalan dengan
volume lalu lintas lebih besar dari 160
kend/jam ditentukan dengan Persamaan 5.
Wv

= WOL + Ws

(5)

dimana:
Wv
= Lebar efektif lajur lalu lintas (ft),
WOL = Lebar jalur lalu lintas (ft),
Ws
= Lebar bahu jalan yang diperkeras
(ft),
%OHP = Persentase
segmen
yang
digunakan untuk parkir on street,
dan
We
= Lebar efektif jalur untuk sepeda
(ft).
Kecepatan kendaraan bermotor di jalan raya
berpengaruh terhadap kualitas pelayanan
sepeda terutama berkaitan dengan perbedaan
antara kecepatan perjalanan kendaraan
bermotor dan sepeda. Perhitungan faktor
kecepatan efektif (St) dihitung dengan
Persamaan 6.
St
= 1,1199ln(Sp – 20)+0,8103
dimana:

(6)

St = faktor kecepatan efektif, dan
Sp = batas kecepatan kendaraan (mil/jam).
Analisis BLOS akan menghasilkan nilai
tingkat layanan yang berkisar antara 0,5
sampai dengan 6,5 dan terstratifikasi untuk
menentukan tingkat layanan dari A sampai
dengan F. Deskripsi kondisi dari masingmasing tingkat layanan disajikan dalam Tabel
2.
Tabel 2. Deskripsi tingkat Bicycle Level of
Service (HCM, 2010)
Nilai Peringkat
BLOS BLOS
≤ 1,5

A

1,5- 2,5

B

2,5 – 3,5

C

3,5 – 4,5

D

4,5 – 5,5

E

≥ 5,5

F
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Deskripsi
Ruas jalan sangat baik untuk
sepeda
Ruas jalan baik untuk sepeda
Ruas jalan cukup baik untuk
sepeda
Ruas jalan kurang baik untuk
sepeda
Ruas jalan buruk untuk sepeda
Ruas jalan tidak aman untuk
sepeda
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Pengumpulan Data
Untuk analisis BLOS diperlukan beberapa
data di lapangan yang digunakan untuk data
masukan analisis. Beberapa survei yang
dilakukan di lokasi penelitian sebagai data
masukan penelitian sebagai berikut.
1. Survei volume lalu lintas
Metode survei volume lalu lintas
dilakukan dengan pemasangan kamera
CCTV pada lokasi strategis di masingmasing ruas jalan. Berdasarkan hasil
perekaman dengan menggunakan kamera
CCTV kemudian dilakukan penghitungan
volume kendaraan secara manual. Survei
tidak dilakukan secara manual di lapangan
karena pertimbangan kondisi pandemi
Covid 19 dan untuk keakuratan data
survei. Lokasi pemasangan CCTV
disajikan pada Gambar 3.

Survei dilakukan dengan pengukuran
langsung di lapangan pada saat kondisi
lalu lintas sepi untuk keamanan dan
keselamatan petugas survei.
3. Survei batas kecepatan
Survei batas kecepatan kendaraan
dilakukan dengan menginventarisasi
rambu batas kecepatan kendaraan pada
masing-masing ruas. Untuk memverifikasi
ketepatan batas kecepatan kendaraan
dilakukan survei dengan cara mengikuti
arus kendaraan dan mengukur waktu
tempuh serta jarak tempuh pada masingmasing ruas sehingga diperoleh kecepatan
sesaat kendaraan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Pengumpulan Data
Dalam analisis BLOS terdapat beberapa
parameter data kondisi ruas jalan yang
menjadi masukan dengan hasil pengumpulan
data sebagai berikut.
1. Data volume lalu lintas
Hasil survei volume lalu lintas untuk 18 ruas
jalan yang termasuk dalam lingkup penelitian
disajikan dalam Tabel 3.
Tabel 3. Volume lalu lintas

Gambar 3. Lokasi pemasangan kamera
CCTV untuk survei lalu lintas
2. Survei geometrik jalan dan inventarisasi
fasilitas sepeda.

No.

Nama Ruas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Jln. D.I. Panjaitan
Jln. Letjen M.T. Haryono
Jln. Mayjen Sutoyo
Jln. Brigjen Katamso
Jln. KH. Wahid Hasyim
Jln. Ahmad Dahlan
Jln. P. Senopati
Jln. Letjen Suprapto
Jln. Mataram
Jln. Mayor Suryotomo
Jln. Malioboro
Jln. Pasar Kembang
Jln. Jlagran Lor
Jln. Abu Bakar Ali
Jln. Yos Sudarso
Jln. Suroto
Jln. Margo Utomo
Jln. Jend. Sudirman

Volume
Lalu
Lintas
(veh/h)
598,95
506,45
677,40
997,80
522,80
1195,85
495,30
938,90
1064,80
1029,10
273,50
386,35
748,85
1340,40
1121,10
1269,70
1017,30
1900,10

Prosentase
Kendaraan
Berat
6,78%
17,53%
8,88%
3,20%
16,64%
3,16%
4,85%
7,53%
2,44%
2,28%
12,17%
11,80%
4,48%
2,37%
3,47%
6,35%
6,90%
2,89%

Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa ruas
jalan Jenderal Sudirman merupakan ruas jalan

Nugrahaini, dkk – Tingkat Layanan Fasilitas Sepeda di Kawasan …

120

ISSN 2962-2697
Vol. 2, No. 1, Juli 2022

Proceeding Civil Engineering Research Forum

volume lalu lintas terbesar sebanyak 1.900,10
smp/jam. Ruas jalan Abu Bakar Ali
merupakan ruas jalan volume lalu lintas
terbesar kedua sebanyak 1.340,40 smp/jam.
Ruas jalan dengan persentase kendaraan berat
terbesar adalah ruas jalan Letjen M.T.
Haryono sebanyak 17,53%, sedangkan
terbesar kedua adalah ruas jalan KH. Wahid
Hasyim sebanyak 16,64%.
2. Data geometrik jalan dan kondisi
perkerasan jalan
Survei geometrik dan kondisi perkerasan
jalan dilakukan pada 18 ruas jalan yang
termasuk dalam lingkup penelitian. Hasil
survei geometrik jalan disajikan dalam Tabel
4.
Tabel 4. Data geometrik jalan
Lajur

17

2

13

2

14

2

14,9

2

9, 8

2

12,2

2

14,5

2

12,5

1

T =7
B = 10
U = 5,8
S = 6,2
U = 5,8
S = 7,6
T = 7,8
B = 6,5
B = 5,9
T = 3,9
U = 5,6
S = 5,6
U = 8,5
S = 5,7
12, 5

13

1

12,2

0,4

10. Jln. Mayor
Suryotomo
11. Jln. Malioboro

12,6

1

12

0,3

6,2

1

5,6

0,3

12. Jln. Pasar
Kembang
13. Jln. Jlagan Lor

12

1

10,7

0,7

10,5

1

10,5

1

12

2

0,5

10,6

1

U = 6,3
S = 3,8
10

12,6

2

No.

Nama Ruas

1.

Jln. D.I.
Panjaitan
Jln. Letjen
M.T. Haryono
Jln. Mayjen
Sutoyo
Jln. Brigjen
Katamso
Jln. KH. Wahid
Hasyim
Jln. Ahmad
Dahlan
Jln. P. Senopati

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jln. Letjen
Suprapto
Jln. Mataram

14. Jln. Abu Bakar
Ali
15. Jln. Yos
Sudarso
16. Jln. Suroto

Lebar
Lajur
(m)

Lebar
Bahu
Jalan
(m)
0

Lebar
Jalan
(m)

Berdasarkan hasil survei, kondisi gangguan
parkir on street, lebar jalur sepeda dan kondisi
perkerasan jalan pada lokasi penelitian
disajikan dalam Tabel 5.
Tabel 5. Data parkir badan jalan, lebar jalur
sepeda dan kondisi perkerasan jalan
No.

Nama Ruas

Lebar
parkir
on
street
(m)
0

Lebar
Lajur
Sepeda
(m)

Peringkat
Kondisi
Perkerasan
(FHWA)

1

4

0

1,6

4

2,4

1,3

4

0

1,2

4

0

1,2

4

1,4

1,4

4

1.

Jln. D.I. Panjaitan

2.

6.

Jln. Letjen M.T.
Haryono
Jln. Mayjen
Sutoyo
Jln. Brigjen
Katamso
Jln. KH. Wahid
Hasyim
Jln. Ahmad Dahlan

7.

Jln. P. Senopati

0

0

4

8.

Jln. Letjen
Suprapto
Jln. Mataram

0

2

4

2

1,8

4

Jln. Mayor
Suryotomo
Jln. Malioboro

0

0

4

0

0

4

0

0

4

1,4

2,5

4

3.
4.
5.

9.

0,5

10.

0,3

11.

0,3

12.

0

13.

Jln. Pasar
Kembang
Jln. Jlagan Lor

14.

Jln. Abu Bakar Ali

0

1,4

4

15.

Jln. Yos Sudarso

0

1,2

4

16.

Jln. Suroto

0

1,6

4

17.

Jln. Margo Utomo

4,8

4,8

4

18.

Jln. Jend.
Sudirman

1,6

1,4

4

0,5
0,3
0

0,3

T = 5,7
0,6
B =5,7
17. Jln. Margo
12,8
1
T =7
0,5
Utomo
B = 4,8
18. Jln. Jend.
11,4
2
S = 5,9
0
Sudirman
U = 5,5
Keterangan: T (Timur), B (Barat), U (Utara), S (Selatan)

Berdasarkan Tabel 5, didapatkan bahwa
kondisi perkerasan jalan pada lokasi
penelitian termasuk di dalam level 4 sesuai
dengan standar FHWA yaitu dengan kondisi
baik dan terdapat sedikit retak pada
perkerasan. Sebagian besar ruas jalan pada
lokasi penelitian telah tersedia lajur sepeda
yang ditandai dengan marka.
3. Data kecepatan kendaraan
Survei batas kecepatan dan kecepatan
kendaraan dilakukan pada 18 ruas jalan yang
termasuk dalam lingkup penelitian dengan
hasil sesuai Tabel 6.

Nugrahaini, dkk – Tingkat Layanan Fasilitas Sepeda di Kawasan …

121

ISSN 2962-2697
Vol. 2, No. 1, Juli 2022

Proceeding Civil Engineering Research Forum

Tabel 6. Data kecepatan kendaraan dan
batas kecepatan maksimal
Kecepatan
Batas
Rata-Rata
Kecepatan
km/jam mil/h km/jam mil/h
20,64 12,82 40,00 24,85

yang diperkeras kurang dari 4 ft maka
perhitungan lebar efektif (We) menggunakan
Persamaan 4. Hasil perhitungan lebar efektif
jalur untuk sepeda (We) disajikan dalam Tabel
7.

No.

Nama Ruas

1.

Jln. D.I. Panjaitan

2.

Jln. Letjen M.T.
Haryono
Jln. Mayjen
Sutoyo
Jln. Brigjen
Katamso
Jln. KH. Wahid
Hasyim
Jln. Ahmad
Dahlan
Jln. P. Senopati

20,66

12,84

40,00

24,85

20,90

12,99

40,00

24,85

22,86

14,21

40,00

24,85

15,54

9,65

40,00

24,85

29,39

18,26

40,00

24,85

1.

19,31

12,00

40,00

24,85

2.

Jln. Letjen
Suprapto
Jln. Mataram

17,38

10,80

40,00

24,85

26,10

16,22

60,00

37,28

10. Jln. Mayor
Suryotomo
11. Jln. Malioboro

17,39

10,81

60,00

37,28

24,10

14,98

40,00

24,85

12. Jln. Pasar
Kembang
13. Jln. Jlagran Lor

24,64

15,31

60,00

37,28

21,08

13,10

60,00

37,28

14. Jln. Abu Bakar
Ali
15. Jln. Yos Sudarso

17,75

11,03

40,00

24,85

8.

25,95

16,13

60,00

37,28

9.

16. Jln. Suroto

23,72

14,74

40,00

24,85

10.

17. Jln. Margo Utomo

23,71

14,73

60,00

37,28

18. Jln. Jend.
Sudirman

19,16

11,91

40,00

24,85

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nilai kecepatan kendaraan seluruhnya
dikonversi dari satuan km/jam menjadi
mil/jam karena data masukan BLOS
menggunakan satuan mil/jam. Berdasarkan
hasil survei di lapangan kecepatan, kendaraan
yang melalui ruas jalan dalam lingkup
penelitian tidak melebihi batas kecepatan
yang berlaku pada masing-masing ruas jalan
yaitu di bawah 40 km/jam.
Analisis Bicycle Level of Service (BLOS)
Berdasarkan hasil pengumpulan data di
lapangan dilakukan analisis Bicycle Level of
Service (BLOS) untuk masing-masing ruas
jalan dengan tahapan sebagai berikut.
1. Perhitungan lebar efektif
Sesuai dengan hasil pengumpulan data di
lapangan diketahui bahwa lebar bahu jalan

Tabel 7. Perhitungan lebar efektif jalur
untuk sepeda
No.

Nama Ruas

Lebar
Lajur
(ft)

Parkir On
Street

Lebar
efektif
(ft)

Wv

(m)

%OHP

We

Jln. D.I.
Panjaitan
Jln. Letjen M.T.
Haryono
Jln. Mayjen
Sutoyo
Jln. Brigjen
Katamso
Jln. KH. Wahid
Hasyim
Jln. Ahmad
Dahlan
Jln. P. Senopati

27,89

0,00

0,00

27,89

21,33

0,00

0,00

21,33

22,97

2,40

0,36

24,03

24,44

0,00

0,00

24,44

16,08

0,00

0,00

16,08

20,01

1,40

0,25

20,92

24,28

0,00

0,00

24,28

Jln. Letjen
Suprapto
Jln. Mataram

41,01

0,00

0,00

41,01

41,34

2,00

0,16

41,88

Jln. Mayor
Suryotomo
Jln. Malioboro

40,35

0,00

0,00

40,35

29,53

0,00

0,00

29,53

Jln. Pasar
Kembang
Jln. Jlagan Lor

37,40

0,00

0,00

37,40

37,73

1,40

0,13

38,43

18,21

0,00

0,00

18,21

15.

Jln. Abu Bakar
Ali
Jln. Yos Sudarso

33,79

0,00

0,00

33,79

16.

Jln. Suroto

20,67

0,00

0,00

20,67

17.

Jln. Margo
Utomo
Jln. Jend.
Sudirman

40,35

4,80

0,41

41,84

27,72

1,60

0,19

28,10

3.
4.
5.
6.
7.

11.
12.
13.
14.

18.

Berdasarkan hasil survei, ruas jalan Margo
Utomo merupakan jalan dengan persentase
segmen yang digunakan untuk parkir on street
(%OHP) terbesar yaitu 0,41 meskipun
memiliki lebar efektir ruang sepeda yang
besar yaitu 41,84 ft. Ruas jalan Mayjend
Sutoyo merupakan ruas jalan dengan nilai
%OHP terbesar kedua 0,36 dengan lebar
efektif ruang sepeda 24,03 ft.
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2. Perhitungan faktor kecepatan efektif
Perhitungan faktor kecepatan efektif
didasarkan pada batas kecepatan pada
masing-masing ruas jalan dengan perhitungan
faktor kecepatan efektif untuk data masukan
analisis BLOS pada masing-masing ruas jalan
disajikan dalam Tabel 8.
Tabel 8. Perhitungan faktor kecepatan
efektif
No.

Nama Ruas

Faktor
Kec.
Batas Kec.
Kecepatan
Rata-Rata
(mil/jam)
Efektif
(mil/jam)
Sp
St
12,82
24,85
2,58

1.

Jln. D.I. Panjaitan

2.

12,84

24,85

2,58

12,99

24,85

2,58

14,21

24,85

2,58

9,65

24,85

2,58

6.

Jln. Letjen M.T.
Haryono
Jln. Mayjen
Sutoyo
Jln. Brigjen
Katamso
Jln. KH. Wahid
Hasyim
Jln. Ahmad Dahlan

18,26

24,85

2,58

7.

Jln. P. Senopati

12,00

24,85

2,58

8.

Jln. Letjen
Suprapto
Jln. Mataram

10,80

24,85

2,58

16,22

37,28

4,00

10,81

37,28

4,00

11.

Jln. Mayor
Suryotomo
Jln. Malioboro

14,98

24,85

2,58

12.

Jln. Pasar Kembang

15,31

37,28

4,00

13.

Jln. Jlagran Lor

13,10

37,28

4,00

14.

Jln. Abu Bakar Ali

11,03

24,85

2,58

15.

Jln. Yos Sudarso

16,13

37,28

4,00

16.

Jln. Suroto

14,74

24,85

2,58

17.

Jln. Margo Utomo

14,73

37,28

4,00

18.

Jln. Jend. Sudirman

11,91

24,85

2,58

3.
4.
5.

9.
10.

Nilai faktor kecepatan efektif dihitung
berdasarkan batas kecepatan pada masingmasing ruas jalan. Batas kecepatan pada ruas
jalan dalam lingkup penelitian memiliki nilai
faktor kecepatan efektif antara 2,58 sampai
dengan 4,00.
3. Perhitungan bicycle level of service
(BLOS)
Berdasarkan hasil analisis yang telah
dilakukan sebelumnya untuk masing-masing

komponen analisis BLOS, kemudian
dilakukan perhitungan BLOS untuk masingmasing ruas jalan. Hasil analisis BLOS untuk
masing-masing ruas jalan disajikan dalam
Tabel 9.
Tabel 9. Perhitungan bicycle level of service
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nama Ruas
Jln. D.I. Panjaitan
Jln. Letjen M.T. Haryono
Jln. Mayjen Sutoyo
Jln. Brigjen Katamso
Jln. KH. Wahid Hasyim
Jln. Ahmad Dahlan
Jln. P. Senopati
Jln. Letjen Suprapto
Jln. Mataram
Jln. Mayor Suryotomo
Jln. Malioboro
Jln. Pasar Kembang
Jln. Jlagran Lor
Jln. Abu Bakar Ali
Jln. Yos Sudarso
Jln. Suroto
Jln. Margo Utomo
Jln. Jend. Sudirman

Nilai
BLOS

Level
Layanan

1,349
5,481
2,820
1,928
6,214
2,812
1,863
0,110
0,524
0,910
1,625
0,828
0,340
3,292
0,172
3,406
0,315
1,250

A
E
C
B
F
C
B
A
A
A
B
A
A
C
A
C
A
A

Berdasarkan Tabel 8 diketahui beberapa ruas
jalan memiliki level layanan di bawah B yang
berarti tidak ramah untuk pengguna sepeda.
Terdapat 6 ruas jalan yang memiliki level
layanan di bawah B yang terdiri atas 4 ruas
jalan dengan level layanan C yang berarti
memiliki lingkungan yang cukup untuk
pengendara sepeda, 1 ruas jalan dengan level
layanan E yaitu ruas jalan Letjen M.T.
Haryono dan 1 ruas jalan dengan level
layanan F yaitu ruas jalan KH. Wahid Hasyim
yang berarti tidak aman untuk pengendara
sepeda. Sesuai dengan hasil analisis BLOS
disusun peta tingkat layanan jalur sepeda pada
ruas jalan di kawasan pusaka perkotaan
Yogyakarta yang disajikan dalam Gambar 4.
Beberapa alternatif penanganan disusun
untuk meningkatkan level layanan dari ruas
jalan yang tidak ramah untuk pengguna
sepeda. Alternatif penanganan yang diusulkan
berupa manajemen lalu lintas yang
mempengaruhi nilai analisis BLOS. Adapun
usulan penanganan disajikan dalam Tabel 10.
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Gambar 4. Peta tingkat layanan fasilitas sepeda pada lokasi penelitian sesuai dengan analisis
BLOS
Tabel 10. Rekomendasi penanganan
No.

Nama Ruas

Usulan Penanganan

1.

Jln. Letjen M.T.
Haryono

Larangan kendaraan berat

2.

Jln. Mayjen
Sutoyo

1. Larangan parkir on street
2. Perbaikan perkerasan

3.

Jln. KH. Wahid
Hasyim

1. Larangan kendaraan berat
2. Larangan parkir on street

4.

Jln. Ahmad
Dahlan

1. Larangan kendaraan berat
2. Larangan parkir on street

5.

Jln. Abu Bakar
Ali

1. Larangan kendaraan berat
2. Larangan parkir on street

6.

Jln. Suroto

1. Larangan kendaraan berat
2. Larangan parkir on street

Langkah selanjutnya dilakukan analisis
perhitungan BLOS kembali untuk menyusun
rekomendasi penanganan agar ruas jalan di
kawasan tersebut ramah terhadap pengendara
sepeda. Hasil analisis BLOS berdasarkan
rekomendasi penanganan disajikan dalam
Tabel 11. Berdasarkan hasil analisis BLOS
setelah penanganan dengan manajemen lalu
lintas yang disajikan pada Tabel 11, dapat
dilihat bahwa terdapat peningkatan level
layanan yang cukup signifikan sehingga
seluruh ruas jalan memiliki level BLOS B
yang berarti ramah terhadap pengendara
sepeda.
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Tabel 11. Perhitungan Bicycle Level of
Service (BLOS) setelah penanganan
No
.

Nama Ruas

Nilai
BLOS

Level
BLOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jln. Letjen M.T. Haryono
Jln. Mayjen Sutoyo
Jln. KH. Wahid Hasyim
Jln. Ahmad Dahlan
Jln. Abu Bakar Ali
Jln. Suroto

1,898
2,433
2,499
2,184
2,490
2,158

B
B
B
B
B
B

Gambar 5 merupakan peta tingkat layanan
ruas jalan terhadap pengendara sepeda
berdasarkan hasil analisis BLOS setelah
penanganan sesuai dengan Tabel 11. Tingkat
layanan ruas jalan tersebut didapatkan setelah
dilakukan beberapa penanganan dengan
manajemen lalu lintas yang meliputi larangan
kendaraan berat dan larangan parkir pada
badan jalan, ruas jalan yang sebelumnya tidak
ramah terhadap sepeda menjadi ramah
terhadap sepeda.

Gambar 5. Peta tingkat layanan fasilitas sepeda pada lokasi penelitian setelah penanganan sesuai
dengan analisis Bicycle Level of Service (BLOS)
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan analisis Bicycle Level of Service
(BLOS), 18 ruas jalan yang menjadi lingkup
studi memiliki tingkat layanan sepeda yang
baik. Hal ini dibuktikan dari level layanan 12
ruas jalan tersebut yang tergolong pada level
A dan B, terdiri atas 9 ruas jalan memiliki
level layanan A dan 3 ruas jalan memiliki
level layanan B. Disusul dengan terdapat 4
ruas jalan yang menjadi lingkup studi yang
memiliki tingkat layanan sepeda sedang. Hal
ini terbukti dari level layanan 4 ruas jalan
tersebut tergolong pada level C. Terakhir,
terdapat 2 ruas jalan yang menjadi lingkup
studi memiliki tingkat layanan sepeda yang
buruk yaitu ruas jalan Letjen M.T. Haryono
dan ruas jalan KH. Wahid Hasyim yang
masing-masing memiliki level layanan E dan
F.
Terdapat beberapa alternatif rekomendasi
untuk meningkatkan level layanan ruas jalan
menjadi B. Ruas jalan Letjen M.T. Haryono
direkomendasikan ditingkatkan layanannya
melalui larangan kendaraan berat. Ruas jalan
Mayjen Sutoyo ditingkatkan layanannya
dengan larangan parkir on street dan
perbaikan perkerasan jalan. Ruas jalan KH.
Wahid Hasyim ditingkatkan layanannya
melalui larangan kendaraan berat dan
larangan parkir on street. Ruas jalan Ahmad
Dahlan ditingkatkan layanannya dengan
larangan kendaraan berat dan larangan parkir
on street. Ruas jalan Abu Bakar Ali
ditingkatkan layanannya melalui larangan
kendaraan berat dan larangan parkir on street.
Ruas jalan Suroto ditingkatkan layanannya
melalui larangan kendaraan berat dan
larangan parkir on street.
Saran
Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan terkait
dengan tingkat layanan fasilitas sepeda untuk
ruas jalan yang lain dengan menggunakan
metode Bicycle Level of Service (BLOS)
sesuai dengan Highway Capacity Manual
(HCM) 2010.

Selain itu, dapat dilakukan penelitian lebih
lanjut terkait tingkat layanan fasilitas sepeda
di kota-kota lain di Indonesia untuk mengkaji
kesesuaian metode BLOS sebagai metode
dalam menetapkan tingkat layanan fasilitas
sepeda di Indonesia.
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ABSTRACT
Ahmad Yani Street Cilegon is one of the main accesses in Cilegon that has a fairly high traffic
flow in Cilegon city. There is non-signal intersection which is used as median opening causing
traffic density. This research was conducted to find out the intersection performance, value of
delay and queue length. Planning of turning facilities using Pedoman Peraturan Mentri
Perhubungan Republik Indonesia (PM 96 2015). Data analysis is done using VISSIM software.
The result of analysis on existing condition at west section showed the value of queue length is
48,38 meters, delay is 28,27 seconds and speed is 28,98 km/h, at east section showed the value of
queue length is 39,16 meters and delay is 17,23 seconds and speed is 24,47 km/h, at south section
showed the value of queue length is 5,86 meters, delay is 6,14 seconds and speed is 20,37 km/h.
Alternative proposal I at west section showed the value of queue length is 11,08 meters and delay
is 5,05 seconds, at east section showed the value of queue length is 12,59 meter and delay is 5,56
seconds, at south section showed the value of queue length is 1,09 meters and delay is 1,30
seconds. Alternative proposal II at west section showed the value of queue length is 17,41 meters
and delay is 3,25 seconds, at east section showed the value of queue length is 31,52 meter and
delay is 11,86 seconds, at south section showed the value of queue length is 7,88 meters and delay
is 8,03 seconds.
Keywords: VISSIM, delay, queue length.
PENDAHULUAN
Jalan Ahmad Yani adalah salah satu jalan
yang terdapat di Kota Cilegon yang berlokasi
di daerah perekonomian. Jalan tersebut
berada di sekitar lokasi mall, tempat makan,
tempat usaha, serta akses menuju salah satu
pasar yang berada di Kota Cilegon. Jalan
Ahmad Yani memiliki 4 lajur dan 2 jalur yang
terbagi dengan sebuah median. Sekitar 1 kilo
meter ke arah timur dari Masjid Agung
Cilegon terdapat simpang tidak bersinyal
yang biasa digunakan sebagai putaran balik
(U-Turn). Adanya putaran balik (U-Turn)
yang bisa digunakan di simpang ini membuat

terjadinya tundaan kendaraan semakin
menigkat. Peningkatan kendaraan tersebut
dipadukan dengan banyaknya tempat usaha
serta fungsi jalan yang merupakan jalan
penghubung ke pusat kota membuat Jalan
Ahmad Yani mengalami kemacetan.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui
tingkat pelayanan simpang di Jalan Ahmad
Yani akibat adanya U-Turn, membuat solusi
untuk meningkatkan kinerja simpang Jalan
Ahmad Yani dengan permodelan software
VISSIM serta membuat alternatif perbaikan
guna meningkatkan kinerja di simpang Jalan
Ahmad Yani menggunakan program VISSIM.
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Sedangkan untuk manfaat dari penelitian ini
adalah mengetahui kondisi simpang Jalan
Ahmad Yani Cilegon dan memberikan
alternatif atau solusi dari permasalahan yang
terjadi pada lokasi yang diteliti sehingga dapat
memberikan
masukan
kepada
Dinas
Perhubungan Kota Cilegon dan instansi yang
terkait.
Aryadi dan Munawar (2014) melakukan
penelitian tentang penggunaan software
VISSIM untuk analisis simpang bersinyal.
Penelitian
tersebut
bertujuan
untuk
mengetahui proporsi pengguna jalan di
Simpang Mirota, mengetahui panjang antrean
dan membandingkan hasil analisis panjang
antrean dengan menggunakan Software
VISSIM. Hasil dari penelitian ini, antrean ratarata untuk survei adalah 60 m sedangkan
menggunakan VISSIM sebesar 62 m.
Amtoro, dkk (2016) meneliti tentang kinerja
simpak tak bersinyal empat lengan Simpang
empat lengan jalan Wates km 5, Gamping,
Sleman, Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis kinerja simpang pada
kondisi eksisting dan memperoleh alternatif
optimalisasi kinerja simpang yang dapat
menangani permasalahan simpang tersebut.
Alternatif pemecahan masalah yang tepat
adalah memasang median pada jalan utama,
mengurangi
hambatan
samping
dan
melakukan sistem jalan searah sehingga
didapatkan kapasistas 6949 smp/jam, derajat
kejenuhan 0,78, tundaan 12,64 detik/smp dan
peluang antrean 24,789% - 49,392% dengan
tingkat pelayanan C, analisis dengan VISSIM
didapatkan tundaan pendekat timur sebesar
2,35 detik/kend dan pendekat barat 8,75
detik/kend, sedangkan panjang antrean
pendekat timur 32,68 meter dan pedekat barat
175,22 meter dengan tingkat pelayanan B.
Sriharyani dan Hadijah (2016) melakukan
penelitian mengenai kinerja simpang tidak
bersinyal Kota Metro (studi kasus
persimpangan jalan, ruas jalan Jendral
Sudirman,
jalan
Sumbawa,
jalan
persimpangan jalan, ruas jalan Jendral
Sudirman, jalan Sumbawa, jalan Wijaya
Kusuma dan jalan Inspeksi). Penelitian

tersebut bertujuan untuk menganalisis kinerja
simpang tidak bersinyal pada persimpangan
jalan. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa
arus lalu lintas tertinggi terjadi pada hari
Senin dengan 19713 smp/jam dan derajat
kejenuhan sebesar 0,88 yang menyebabkan
kinerja simpang tergolong kelas E.
Zain, dkk (2016) melakukan penelitian
kinerja simpang tiga tak bersinyal pada
Simpang Lamlo Jalan Nasional Banda Aceh.
Penelitian
tersebut
bertujuan
untuk
menganalisa kinerja simpang tiga tidak
bersinyal. Hasil dari penelitian ini adalah
komposisi lalu lintas, volume lalu lintas, serta
jam puncak yang terjadi pada persimpangan
tersebut. Hasil perhitungan pada jam puncak
dengan arus tertinggi yaitu pada hari senin
jam 17.00- 18.00 yang diperoleh volume arus
lalu lintas pada persimpangan sebesar 2737
(smp/jam). Nilai kapasitas kondisi eksisting
pada Simpang Lamlo yaitu 2762 (smp/jam)
dan tundaan lalu lintas simpang sebesar 11,63
(det/smp). Selain itu, didapatkan bahwa nilai
derajat kejenuhan pada kondisi eksisting
sebesar 0,99 melebihi ketetapan Manual
Kapasitas Jalan Indonesia yaitu 0,75 dan nilai
tundaan simpang yaitu 15,64 (det/smp) dan
peluang antrean simpang sebesar 39,43%
sampai dengan 77,98%.
Intari, dkk (2019) melakukan penelitian
tentang kinerja simpang tiga tak bersinyal
pada akses Jalan Tol Balaraja Barat
Kabupaten Tangerang. Penelitian tersebut
bertujuan
untuk
mengetahui
kondisi
operasional simpang dengan nilai kapasitas,
derajat kejenuhan, tundaan, dan peluang
antrean serta mengatasi permasalahan yang
terjadi. Hasil dari penelitian didapatkan
bahwa nilai derajat kejenuhan (DS) sebesar
1,07, tundaan lalu lintas sebesar 15 det/skr,
tundaan geometrik sebesar 4 det/skr dan
tundaan total sebesar 56,66 det/skr. Simpang
tersebut memiliki peluang antrean sebesar
46,155% - 91,97% dan tingkat pelayanan
simpang masuk kategori F. Untuk
meningkatkan pelayanan simpang tiga
tersebut dapat dilakukan perbaikan dengan
pemberian Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas,
serta kombinasi antara perubahan geometrik
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dan pemberian APILL. Berdasarkan hasil
perhitungan dapat dipilih alternatif kedua
yaitu kombinasi perubahan geometrik jalan
dan pemberian APILL dengan DS pada
lengan A sebesar 0,51 pada lengan B sebesar
0,69 dan pada lengan C sebesar 0,69.
LANDASAN TEORI
Gerak U-Turn
Menurut Pedoman Perencanaan Putaran Balik
No 09/BM/2005, U-Turn atau putaran balik
adalah gerak antrean kendaraan untuk
berputar kembali atau berbelok 180°. Gerak
putar balik arah (U-Turn) melibatkan
beberapa fase yang memengaruhi kondisi arus
lalu lintas. Fase yang pertama adalah ketika
kendaraan yang ingin melakukan manuver UTurn sebelum menyatu dengan arus yang
berlawanan, fase kedua adalah ketika
kendaraan melakukan gerak berputar pada
bukaan median yang tersedia, dan pada fase
ketiga kendaraan yang berputar akan menyatu
(merge) dengan arus kendaraan pada arus
yang berlawanan.
Simpang
Persimpangan merupakan titik pada jaringan
jalan dimana jalan-jalan bertemu dan dimana
lintasan-lintasan kendaraan yang saling
berpotongan. Persimpangan merupakan
faktor yang paling penting dalam menentukan
kapasitas dan waktu perjalanan pada suatu
jaringan jalan, khususnya daerah perkotaan.
Software VISSIM
Verkehr in Stadten Simulation Model atau
yang biasanya disebut VISSIM merupakan
suatu program simulasi mikroskopik jangka
waktu dan tingkah laku yang dirancang untuk
pemodelan lalu lintas perkotaan, transportasi
umum dan pejalan kaki (pedestrian). Program
ini didesain mampu untuk menganalisis
konfigurasi jalur, komposisi kendaraan, lalu
lintas bersinyal dan lain-lain untuk kendaraan
pribadi maupun untuk transportasi umum,

oleh karena itu VISSIM dapat digunakan
untuk mengevaluasi perencanaan transportasi
yang lebih efektif dibandingkan dengan
metode-metode lainnya.
Tingkat Pelayanan Simpang
Menurut Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas di Jalan, Tingkat
pelayanan adalah kemampuan ruas jalan
dan/atau persimpangan untuk menampung
lalu lintas pada keadaan tertentu. Tingkat
pelayanan jalan ditentukan berdasarkan
kondisi waktu tundaan.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada Simpang Jalan
Ahmad Yani Cilegon tepatnya di Kecamatan
Jombang. Waktu pengambilan data untuk
penelitian ini dilakukan pada hari Minggu
(weekend) dan hari Senin (weekdays).
Pengambilan data primer dilakukaan secara
langsung di lapangan, sedangkan data
sekunder didapatkan dengan cara studi
literatur. Untuk sketsa lokasi penelitian dapat
dilihat pada Gambar 1.
Analisis data pada penelitian ini dilakukan
dengan software VISSIM. Untuk standar
kinerja pelayanan simpang menggunakan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96
Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas di Jalan. Data yang diperoleh dari hasil
survei lapangan akan diolah dan dibuat
pemodelan simulasi pada VISSIM untuk
menghitung panjang antrean dan tundaan
pada simpang yang diakibatkan adanya
fasilitas bukaan median pada simpang.
selanjutnya dilakukan pemecahan masalah
dan mencari solusi menggunakan software
VISSIM dengan cara merekayasa situasi yang
terjadi di lapangan hingga menemukan
kondisi yang yang lebih baik.
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Gambar 1. Sketsa lokasi penelitian

panjang antrean dan waktu tundaan dapat
dilihat pada Tabel 2.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Data Arus Lalu Lintas
Data arus lalu lintas diperoleh dari survei
pengamatan secara langsung di lapangan.
Hasil
dari
penghitungan
kendaraan
selanjutnya direkapitulasi dan kemudian
dikonversikan ke dalam satuan mobil
penumpang (smp). Selanjutnya data akan
dicari jumlah kendaraan terbesar guna
menentukan jam puncaknya. Rekapitulasi
data arus lalu lintas pada jam puncak dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Rekapitulasi jumlah kendaraan pada jam
puncak
Hari
Minggu
Senin

Jam Puncak
(WIB)
15.00-16.00
17.00-18.00

Jumlah Kendaraan
(Smp./Jam)
4215,1
4629,8

Dapat dilihat pada Tabel 1 bahwa jam puncak
pada hari Minggu berada pada jam 15.0016.00 WIB dengan jumlah kendaraan
sebanyak 4215,1 smp/jam dan hari Senin
berada pada jam 17.00-18.00 dengan jumlah
kendaraan sebanyak 4629,8 smp/jam.
Data Panjang
Tundaan

Antrean

dan

Waktu

Data panjang antrean dan waktu tundaan
digunakan untuk membandingkan hasil dari
analisis pemodelan software VISSIM dan
kondisi eksisting. Untuk data yang digunakan
adalah data pada jam puncak yang terdapat
pada hari Senin pukul 17.00-18.00 WIB. Data

Tabel 2. Data panjang antrean dan waktu tundaan pada
jam puncak
Lengan
Barat
Timur
Selatan

Panjang Antrean
(m)
46,2
33,5
13,7

Waktu Tundaan
(detik)
32,4
25,1
13,5

Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil survei
panjang antrean lengan barat adalah 46,2 m,
lengan timur 33,5 m dan lengan selatan 13,7
m, waktu tundaan pada lengan barat adalah
32,4 detik, lengan timur 25,1 detik dan lengan
selatan 13,5 detk.
Hasil Running
Validasi

Software

Vissim

dan

Hasil dari running simulasi adalah volume
kendaraan yang keluar, nilai waktu tundaan
dan panjang antrean. Hasil running VISSIM
yang didapatkan kemudian di validasi. Proses
validasi dilakukan dengan cara melakukan
running pemodelan VISSIM sebanyak 5 kali
dengan nilai random seed yang berbeda beda.
Proses running pada pemodelan VISSIM
dilakukan selama 1 jam. Hasil dari running
pemodelan VISSIM yang telah dilakukan
selanjutnya dibandingkan dengan hasil dari
eksisting. Validasi volume dilakukan
menggunakan rumus GEH dimana dapat
dikatakan berhasil bila nilai persentase selisih
volume kendaraan yang didapatkan ada di
bawah 5%. Panjang antrean dan waktu
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tundaan tidak menggunakan validasi 5%
karena validasi selisih 5% hanya digunakan
pada saat analisis volume eksisting dengan
hasil VISSIM saja karena mempresentasikan
selisih nilai antara volume eksisting dengan
volume VISSIM. Hasil validasi untuk volume,
panjang antrean dan tundaan dapat dilihat
pada Tabel 3 sampai dengan Tabel 5.
Tabel 3. Hasil validasi running pemodelan software
VISSIM
Lengan

Vehicle Input
(Kend./Jam)

Hasil Vissim
(Kend./Jam)

Selisih
(%)

Barat

3291

3116

3,092

Timur

2582

2368

4,302

Selatan

674

636

1,485

Dapat dilihat pada Tabel 3 bahwa lengan barat
memiliki selisih input dan hasil VISSIM
sebesar 3,092%, lengan timur 4,302% dan
lengan selatan 1,485%, yang mana selisih dari
hasil validasi permodelan disemua lengan
menunjukan hasil selisih dibawah 5% maka
pemodelan tersebut sudah memenuhi syarat.
Tabel 4. Hasil panjang antrean running pemodelan
software VISSIM
Hasil

Data
Eksisting
(m)

VISSIM

Barat

46,2

48,38

Timur

33,5

39,16

Selatan

13,7

5,86

Lengan

(m)

Dapat dilihat pada Tabel 5 bahwa data waktu
tundaan eksisting lengan barat sebesar 32,4
detik, lengan timur 25,1 detik dan lengan
selatan 13,5 detik sedangkan hasil VISSIM
menunjukan hasil lengan barat sebesar 25,27
detik, lengan timur 17,23 detik dan lengan
selatan 6,14 detik.
Hasil Analisis Permenhub 96/2005
Menurut Menteri Perhubungan Nomor PM 96
Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas, bahwa kinerja suatu simpang dapat
ditinjau dari parameter tundaan kendaraan.
Hasil analisis nilai tundaan berdasarkan
evaluasi menggunakan VISSIM dengan nilai
Tingkat Pelayanan Jalan dapat dilihat pada
Tabel 6.
Tabel 6. Hasil analisis kinerja ruas jalan Permenhub
96/2005
Arah
Ruas Jalan

Tundaan

Barat

25,27

Timur

17,23

Selatan

6,14

(detik)

Tingkat
Pelayan Jalan

D

Dari Tabel 6 didapatkan tundaan pada lengan
barat sebesar 25,27 detik, lengan timur 17,23
detik dan lengan selatan 6,14 detik dengan
tingkat pelayanan D.
Alternatif Pemecahan Masalah
Alternatif I

Dapat dilihat pada Tabel 4 bahwa data
panjang antrean eksisting lengan barat sebesar
46,2 m, lengan timur sebesar 33,5 m dan
lengan selatan sebesar 13,7 m sedangkan hasil
VISSIM menunjukan hasil lengan barat
sebesar 48,38 m, lengan timur 39,16 m dan
lengan selatan 5,86 m.
Tabel 5. Hasil waktu tundaan running pemodelan
software VISSIM
Lengan

Data
Eksistin (detik)

Hasil VISSIM
(detik)

Barat
Timur
Selatan

32,4
25,1
13,5

25,27
17,23
6,14

Alternatif I adalah membuka dua fasilitas
bukaan median sejauh 500 meter dari simpang
di lengan barat dan timur, dengan syarat
kendaraan dari arah barat hanya boleh
berputar pada fasilitas putaran balik di lengan
barat dan kendaraan dari arah timur hanya
boleh berputar pada fasilitas putaran balik di
lengan timur. Sketsa geometri alternatif I
dapat dilihat pada Gambar 2. Gambar 2 adalah
peta lokasi tampak atas dari alternatif I
dimana pada analisis alternatif I membuka
dua fasilitas putaran balik pada arah barat dan
timur. Hasil dari analisis alternatif I adalah
panjang antrean waktu tundaan serta kinerja
simpang dapat dilihat pada Tabel 7 dan 8.
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Gambar 2. Sketsa alternatif I
Tabel 7. Hasil analisis panjang antrean dan waktu
tundaan alternatif I
Lengan

Panjang Antrean(m)

Tundaan (detik.)

Barat
Timur
Selatan

11,08
12,59
1,03

5,05
5,56
1,30

Dapat dilihat pada Tabel 7 terkait hasil
analisis alternatif I untuk panjang antrean
lengan barat sebesar 11,08 m, lengan timur
12,59 m, lengan selatan 1,03 m dan tundaan
pada lengan barat sebesar 5,05 detik, lengan
timur 5,56 detik, lengan selatan 1,30 detik.
Tabel 8. Kinerja simpang alternatif I
Lengan

Tundaan (detik)

Tingkat Pelayan
Simpang

Barat
Timur
Selatan

5,05
5,56
1,30

B

Dapat dilihat pada Tabel 8 bahwa hasil
analisis kinerja simpang alternatif I waktu
tundaan pada lengan barat sebesar 5,05 detik,
lengan timur 5,56 detik dan lengan selatan

1,30 detik dengan tingkat pelayanan B.
Berdasarkan Tabel 7 dan 8 didapatkan
kenaikan performa jalan pada alternatif I
dimana terjadi penurunan panjang antrean dan
waktu tundaan dibandingkan dengan kondisi
eksisting.
Alternatif II
Alternatif II adalah membuka satu fasilitas
putaran balik sejauh 500 meter dari simpang
pada lengan timur, dengan syarat kendaraan
dari arah barat dan timur yang ingin
melakukan putaran balik hanya boleh
berputar pada fasilitas putaran balik di lengan
timur. Sketsa geometri Alternatif II dapat
dilihat pada Gambar 3. Dapat dilihat pada
gambar 3 adalah peta lokasi tampak atas dari
Alternatif II dimana pada analisis Alternatif II
membuka satu fasilitas putaran balik pada
arah timur. Hasil dari analisis Alternatif II
yang berupa panjang antrean waktu tundaan
serta kinerja simpang dapat dilihat pada Tabel
9 dan 10.

Gambar 3. Sketsa alternatif II
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Tabel 9. Hasil analisis panjang antrean dan waktu
tundaan alternatif II
Lengan

Panjang Antrean (m)

Tundaan (detik)

Barat

17,41

3,25

Timur

31,52

11,86

Selatan

7,88

8,03

Tabel 9 menunjukkan hasil analisis alternatif
II dengan panjang antrean lengan barat
sebesar 17,41 m, lengan timur 31,52 m dan
lengan selatan 7,88 m sedangkan tundaan
pada lengan barat sebesar 3,25 detik, lengan
timur 11,86 detik dan lengan selatan 8,03
detik. Sedangkan Tabel 10 menunjukkan hasil
analisis kinerja pada simpang alternatif II
dengan waktu tundaan pada lengan barat
sebesar 3,25 detik, lengan timur 11,86 detik
dan lengan selatan 8,03 detik dengan tingkat
pelayanan B.
Tabel 10. Kinerja simpang alternatif II
Lengan

Tundaan (detik)

Barat

3,25

Timur

11,86

Selatan

8,03

Tingkat Pelayan
Simpang
B

Berdasarkan Tabel 9 dan 10 menunjukan
penurunan waktu tundaan di lengan barat dan
timur namun pada lengan selatan menunjukan
kenaikan waktu tundaan jika dibandingkan
dengan kondisi eksisting.
Rekapitulasi Hasil Alternatif Perbaikan
Kinerja Ruas Jalan
Rekapitulasi dari hasil kedua alternatif yang
telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 11
dan Tabel 12 untuk panjang antrean serta
waktu tundaan.
Tabel 11. Rekapitulasi analisis panjang antrean dan
waktu tundaan eksisting, dan alternatif I
Parameter

Lokasi

Eksiting

Alternatif
I

Panjang
Antrean
(m)

Barat
Timur
Selatan
Barat
Timur
Selatan

46,2
33,5
13,7
32,4
25,1
13,5

11,08
12,59
1,03
5,05
5,56
1,30

Waktu
Tundaan
(detik)

Selisih
Persentase
(%)
71,13
67,84
78,80
80,01
67,73
78,82

Dapat dilihat dari Tabel 11 bahwa hasil dari
rekapitulasi panjang antrean dan waktu
tundaan dari alternatif I serta selisih antara
eksisting dan hasil analisis VISSIM. Selisih
panjang antrean pada lengan barat sebesar
71,13 %, lengan timur 67,84 %, lengan
selatan 78,80 % dan selisih waktu tundaan
pada lengan barat sebesar 80,01 %, lengan
timur 67,73 % dan lengan selatan 78,82 %.
Selain itu, didapatkan bahwa tingkat
pelayanan simpang adalah B.
Tabel 12. Rekapitulasi analisis panjang antrean dan
waktu tundaan eksisting, dan alternatif II
Parameter

Lokasi

Eksiting

Alternatif
II

Panjang
Antrean
(m)

Barat
Timur
Selatan
Barat
Timur
Selatan

46,2
33,5
13,7
32,4
25,1
13,5

17,41
31,52
7,88
3,25
11,86
8,03

Waktu
Tundaan
(detik)

Selisih
Persentase
(%)
49,14
45,09
7,40
87,13
31,16
30,45

Dapat dilihat pada Tabel 12 bahwa hasil dari
rekapitulasi panjang antrean dan waktu
tundaan dari alternatif II serta selisih antara
eksisting dan hasil analisis VISSIM. Selisih
pangan antrean pada lengan barat sebesar
49,14 %, lengan timur 45,09 %, lengan
selatan 7,40 % dan selisih waktu tundaan pada
lengan barat sebesar 87,13 %, lengan timur
31,16 %, lengan selatan 30,45 %. Selain itu,
didapatkan bahwa tingkat pelayanan simpang
adalah B.
Berdasarkan hasil rekapitulasi Tabel 11 dan
Tabel 12, diketahui bahwa adanya kendaraan
yang menggunakan simpang sebagai putaran
balik menyebabkan simpang mengalami
kenaikan panjang antrean dan waktu tundaan
yang mengakibatkan penurunan kinerja
simpang. Pemecahan masalah untuk
peningkatan kinerja simpang Jalan Ahmad
Yani dilakukan dengan mengurangi panjang
antrean dan waktu tundaan. Pada alternatif I
di mana membuka dua fasilitas putaran balik
sejauh 500 meter dari simpang pada lengan
barat dan timur mengakibatkan adanya
penurunan panjang antrean dan waktu
tundaan pada semua lengan. Sedangkan untuk
alternatif II di membuka satu fasilitas putaran
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balik sejauh 500 meter dari simpang pada
lengan timur menghasilkan panjang antrean
dan waktu tundaan pada lengan barat dan
timur mengalami penurunan sedangkan pada
lengan selatan mengalami kenaikan. Jika
dibandingkan dengan kondinsi eksisting
analisis alternatif I dan alternatif II
mempunyai kinerja simpang yang lebih baik.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Kinerja simpang tidak bersinyal Jalan
Ahmadyani Cilegon kondisi eksisting
berdasarkan parameter tundaan masih lebih
rendah dari spesifikasi Peraturan Mentri
Perhubungan Nomor PM 96 tahun 2015
yaikut untuk jalan Arteri Primer sekurang
kurangnya adalah B. Adanya putaran balik di
simpang mengakibatkan peningkatan panjang
antrean
dan
waktu
tundaan
yang
mengakibatkan penurunan kinerja simpang.
Untuk memperbaiki kinernya simpang tak
bersinyal Jalan Ahmad Yani Cilegon, dibuat
menjadi dua alternatif yang dimodelkan
menggunakan software VISSIM. Untuk
alternatif I dilakukan pembukaan dua fasilitas
putaran balik pada lengan barat dan timur
sejauh 500 dari simpang. Untuk alternatif II
dilakukan pembukaan satu fasilitas putaran
balik pada lengan timur sejauh 500 meter dari
simpang. Hasil yang didapatkan dari alternatif
I adalah nilai tundaan pada lengan barat
adalah 5,05 detik, lengan timur 5,56 detik dan
selatan 1,30 detik. Hasil yang didapatkan dari
alternatif II adalah nilai tundaan pada lengan
barat adalah 3,25 detik, lengan timur 11,86
detik dan selatan 8,03 detik.
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ABSTRACT

Roads are land transportation infrastructure that plays an important role in the transportation
sector, especially for the continuity of the distribution of goods and services as well as people.
The existence of a good and useful transportation system is one of the important requirements for
the development and improving the welfare of the community. Milir-Sentolo road is one of the
routes that connects DIY Province with Central Java Province and supports the development of
the Kulon Progo Regency area. In addition to supporting the economic sector of the Kulon Progo
District, this road segment is also an access to Kulon Progo Airport from Yogyakarta Province.
In designing the pavement structure of Milir-Sentolo road, data is collected from Satuan Kerja
Pelaksana Jalan Nasional (P2JN). In this research, the pavement thickness was analyzed using
the mechanistic empirical method namely KENPAVE program with elastic and viscoelastic
modeling. After analyzing the KENPAVE program with elastic and viscoelastic modeling using
the existing pavement AC-WC 4 cm, AC-BC 6 cm, AC-Base 20 cm and LPA class A 30 cm, the
response of the axle load repetitions was 154,797,390 ESAL until permanent deformation damage
happened with elastic model and 85,378,748 ESAL until permanent deformation damage
happened with viscoelastic model. From the repetition of axle loads, the service life of the existing
flexible pavement is up to 21 years until it’s damaged by permanent deformation with the elastic
modeling and for the viscoelastic modeling is only able to withstand up to 14 years until it’s
damaged by permanent deformation.
Keywords : Mechanistic-Empiric, Kenpave program, Damage

PENDAHULUAN
Jalan Milir-Sentolo merupakan salah satu
jalur yang menghubungkan Provinsi DIY
dengan Provinsi Jawa Tengah dan
mendukung
pengembangan
wilayah
Kabupaten Kulon Progo. Selain untuk
menunjang sektor ekonomi wilayah
Kabupaten Kulon Progo, ruas jalan MilirSentolo juga menjadi akses menuju Bandara
Kulon Progo dari Provinsi Yogyakarta serta
Jawa Tengah.

Jalan Milir-Sentolo yang saat ini melayani
lalu lintas harian rerata hingga mencapai
38.269 kendaraan/hari (P2JN 2017). Ruas
jalan Milir-Sentolo juga merupakan jalan
yang telah mengalami rekonstruksi pada
tahun 2018. Struktur perkerasan ruas jalan
ini merupakan perkerasan lentur dengan
Lapis pondasi Atas 30 cm, AC-Base 20 cm,
AC-BC 6 cm, AC-WC 4 cm. Setelah
direkonstruksi, jalan ini diharapkan dapat
menampung volume kendaraan yang lebih
besar, khususnya setelah Bandara Kulon
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Progo mulai beroperasi serta dapat menahan
beban angkutan berat yang melintas.

khususnya
modul
Kenlayer
perkerasan lentur (Huang, 2004).

Studi ini bertujuan untuk meninjau ulang
hasil desain rekonstruksi ruas jalan MilirSentolo
guna
menjawab
beberapa
pertanyaan berikut: (1) Apakah desain
perkerasan lentur eksisting (Bina Marga
2017) dapat mencapai umur rencana 20
tahun? (2) Pada jumlah repetisi beban dan
tahun pelayanan keberapa perkerasan
struktur eksisting (Bina Marga 2017) akan
mengalami kerusakan retak lelah, deformasi
menurut metode mekanistik empiris dengan
pemodelan viskoelastik? (3) Pada jumlah
repetisi beban dan tahun pelayanan keberapa
perkerasan struktur eksisting (Bina Marga
2017) akan mengalami kerusakan retak
lelah, deformasi menurut metode mekanistik
empiris dengan pemodelan viskoelastik.

Bagian selanjutnya dari jurnal ini adalah
menjelaskan tentang metodologi dari
mekanistik
empiric,
hasil
analisis,
pembahasan dan kesimpulan

Sebuah metodologi dikembangkan untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas
berdasarkan tinjauan analisis mekanistikempiris dengan pendekatan teori sistem lapis
banyak pada bagian mekanistiknya, lalu
utnuk fungsi empirisnya yaitu menggunakan
fungsi transfer untuk mentransfer nilai-nilai
regangan yang dihasilkan dari analisis
mekanistik menjadi jumlah kumulatif
lintasan beban gandar standar yang
menyebabkan kerusakan retak lelah (Nf) dan
deformasi permanen (Nd) pada perkerasan.
Analisis mekanistik dilakukan dengan
bantuan perangkat lunak KENPAVE,

untuk

METODOLOGI
Teori Sistem Lapis Banyak
Teori sistem lapis banyak adalah adalah
konsep metode mekanistik dalam desain
struktur perkerasan. Respon dari perkerasan
sendiri yaitu tegangan, regangan dan
lendutan sebagai sistem struktur multi
lapisan terhadap beban roda kendaraan. Pada
metode mekanistik sistem lapis banyak
sendiri merupakan salah satu sistem yang
penyelesainnya secara analisis. Solusi sistem
berlapis ini pertama kali dikembangkan oleh
Burnister (1943) dengan sistem dua lapis
dan diperpanjang oleh Burnister (1945)
menjadi sistem tiga lapis. Dengan adanya
kemampuan komputer, teori tersebut dapat
di aplikasikan menjadi multi-layered system
dengan berapapun jumlah lapisannya
(Huang, 1967).
Terdapat tiga sistem dalam metode sistem
lapis banyak yaitu sebagai berikut:
1. Sistem satu lapis
Dalam sistem struktur satu lapis, struktur
perkerasan dianggap sebagai kesatuan
struktur dengan bahan yang homogen
(dapat dilihat pada Gambar 1).

Gambar 1. Sistem satu lapis
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2. Sistem dua lapis
Dalam pemecahan sistem dua lapis,
beberapa asumsi dibuat batas dan kondisi
sifat bahan, yaitu homogen, isotropik dan
elastik. Sistem ini dimodelkan dengan
membedakan tanah dasar dan lapisan
perkerasan di atasnya, atau dengan kata
lain membedakan lapisan aspal dan

lapisan agregat (termasuk tanah dasar).
Lapisan permukaan diasumsikan tidak
terbatas,, namun kedalamannya terbatas.
Sedangkan lapisan bawahnya atau tanah
dasar tidak terbatas baik arah horizontal
maupun vertical (dapat dilihat pada
Gambar 2).

Gambar 2. Sistem dua lapis
3. Sistem tiga lapis
Sistem struktur tiga lapis dapat
memodelkan lapisan aspal, lapisan
agregat dan tanah dasar terpisah.
Pemodelan ini, selain lebih mewakili

struktur perkerasan yang dibangun, juga
dapat mempertimbangkan ketiga sifat
bahan perkerasannya yang pada
hakikatnya berbeda (dapat dilihat pada
Gambar 3).

Gambar 3. Sistem tiga lapis
Input
bagi
model
ini
untuk
mengkarakterisasi material perkerasan dan
respon strukutrnya meliputi: modulus
elastisitas (E) dan rasio Poisson (µ) setiap
lapis, tebal tiap lapis (t), serta kondisi
pembebanan, yaitu besarnya, geometrinya,
serta repetisinya. Sedangkan outputnya
berupa: tegangan (), regangan (), dan
defleksi
().
Aplikasi
KENPAVE

merupakan salah satu aplikasi yang
digunakan untuk mengecek ketiga output
tersebut pada seluruh bagian perkerasan.
Namun demikian, pengecekan pada
beberapa titik kritis (Tabel 1) umumnya
dilakukan untuk memperdiksi kerusakan
struktural perkerasan.
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Tabel 1 Analisis titik-titik kritis pada struktur perkerasan
Lokasi titik

Respon struktur

Kegunaan

−

Bagian bawah pada
lapis beraspal

−

Regangan tarik arah
horizontal (t)

−

Memprediksi
kerusakan retak lelah
pada lapis beraspal

−

Bagian atas lapis
pondasi atas (base)
atau lapis pondasi
bawah (subbase)

−

Regangan desak arah
vertikal (c)

−

Memprediksi
kerusakan alur pada
lapis pondasi atas
atau bawah

−

Bagian atas lapis
tanah dasar
(subgrade)

−

Regangan desak arah
vertikal (c)

−

Memprediksi
deformasi pada tanah
dasar

Fungsi Transfer
Bagian empiris dari analisis mekanistikempiris mentransfer respon struktur tertentu
(Tabel 1) akibat beban menjadi kriteria
kerusakan, yaitu jumlah repetisi beban yang
menyebabkan kerusakan struktural tertentu.
Fungsi transfer menurut The Asphalt
Institute terbagi menjadi retak lelah (Nf) dan
retak deformasi permanen (Nd).
1. Retak Lelah (Fatigue Cracking)
Untuk mengetahui jumlah repetisi beban
berdasarkan persamaan retak lelah
sebagai berikut:
Nf = f1( εt )-f2 (E1)-f3

(1)

Dengan
Nf = Jumlah nilai beban pengulangan
yang diijinkan untuk mengontrol
fatigue cracking,
f1 = Nilai yang diperoleh dari pengujian
lelah (fatigue) di laboratorium.
Untuk nilainya menurut Asphalt
Institute yaitu 0,0796,
f2 = Nilai yang diperoleh dari pengujian
lelah (fatigue) di laboratorium.

Untuk nilainya menurut Asphalt
Institute yaitu 3,921,
3
f = Nilai yang diperoleh dari pengujian
lelah (fatigue) di laboratorium.
Untuk nilainya menurut Asphalt
Institute yaitu 0,854,
εt = Regangan tarik pada bagian bawah
lapisan AC-Base, dan
E = Modulus Elastis pada lapis
permukaan atau lapis HMA.
2. Retak Deformasi Permanen (Permanent
Deformation)
Untuk mengetahui jumlah repetisi beban
berdasarkan persamaan retak deformasi
permanen sebagai berikut:
Nd = f4 ( εt )-f5

(2)

Dengan
Nd = Jumlah nilai repetisi beban yang
diijinkan
untuk
mengontrol
permanent deformation,
εt = Regangan tarik vertikal diantara
Lapisan Pondasi Atas dan
Subgrade,
f5 = Koefisien
kriteria
deformasi
permanen, dan
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f4 = Koefisien
permanen.

kriteria

deformasi

Model Sistem Lapis Perkerasan
Model sistem lapis perkerasan elastik yang
digunakan dalam studi ini diilustrasikan
pada Gambar 4. Semua lapisan diasumsikan

saling terikat. Untuk keperluan karakterisasi
material perkerasan dan tanah dasar
digunakan nilai-nilai tipikal yang disarankan
dalam MDPJ Bina Marga 2017 dan Huang
(2004), mengingat tidak dilakukannya
pengujian langsung terhadap material di
lapangan.

Gambar 4 Model Sistem Lapis Perkerasan
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Dalam perkerasan dapat menggunakan
beberapa karakteristik material, yaitu
Viscoelastic Layer dan Elastic Layer.
Penjelasan Viscoelastic Layer dan Elastic
Layer dapat dilihat di bawah ini.
Karakteristik Material
1. Viskoelastik
Untuk menganalisis layer aspal menerapkan
sifat viskoelastis dimana waktu pembebanan
mempengaruhi perilaku aspal.
Solusi
dari
pemodelan viskoelastik
diperoleh melalui prinsip koresponden
elastik-viskoelastik.
Adapun
pemodelan
viskoelastik
menggunakan
penambahan
beberapa
variabel seperti General, Time of Durations
for Creep Compliances, Layer dan Creep
Compliances.
2. Elastik
Pemodelan secara elastik dapat menghitung
tegangan, regangan dan defleksi di struktur
pekerasan yang permukaannya telah
dibebani.
Untuk
pemodelan elastik
menganggap bahwa setiap lapisan struktur
perkerasan homogen, isotropis, dan elastis
secara linear (Huang, 2004).
Kontrol Beban Gandar dan Umur
Pelayanan
Data lalu lintas untuk perencanaan tebal
perkerasan didasarkan pada Lalulintas
Harian Rata-rata (LHR) ruas jalan MilirSentolo tahun 2017 (Tabel 2). Pembangunan
dilakukan pada tahun 2018. Umur rencana
ditetapkan 20 tahun dari tahun 2018.

Diperkirakan rata-rata tingkat pertumbuhan
lalulintas pertahun mencapai 4,5%.
MDP Bina Marga 2017 menyediakan nilai
Vehicle Damage Factor berupa VDF4 dan
VDF5 untuk setiap jenis kendaraan pada
Tabel 3. Repetisi beban sumbu standar
rencana sepanjang umur rencana 20 tahun
(cumulative equivalent standard axle-load,
CESA) dihitung dengan Persamaan (3)
berdasarkan VDF4 dan Persamaan (4)
berdasarkan VDF5 (Bina Marga, 2017).

𝐶𝐸𝑆𝐴4 = (∑𝑔𝑜𝑙.𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝐿𝐻𝑅𝑇 × 𝑉𝐷𝐹4 ) × 365 ×

(3)

𝐷𝐷 × 𝐷𝐿 × 𝑅

𝐶𝐸𝑆𝐴5 = (∑𝑔𝑜𝑙.𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝐿𝐻𝑅𝑇 × 𝑉𝐷𝐹5 ) × 365 ×

(4)

𝐷𝐷 × 𝐷𝐿 × 𝑅

Pada Persamaan (3) dan (4), LHRT adalah
Lalulintas Harian Rata-rata Tahunan, yang
dalam hal ini didekati dengan nilai LHR. DD
dan DL berturut-turut adalah distribusi arah
dan distribusi lajur untuk kendaraan niaga.
Sesuai desain ruas jalan Pakem-Prambanan
sebagai jalan 2 lajur 2 arah, DD dan DL
bernilai 0,5 dan 1. Sedangkan R merupakan
faktor pertumbuhan lalulintas yang dihitung
dengan Persamaan (5).

𝑅=

(1+0,01𝑖)𝑈𝑅 −1
0,01𝑖

(5)

Pada Persamaan (5), i merupakan tingkat
pertumbuhan lalulintas pertahun (dalam %),
dan UR adalah umur rencana struktur
perkerasan.
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Tabel 2 Lalu Lintas Harian Rerata
Gol

Jenis Kendaraan

27.677

LHR 2018
29.005

Sedan, Jeep

8086

8474

3

Pick-up

294

308

4

Truk 2 As (L), Truk Kecil

1447

1516

5a

Bus Kecil

446

467

5b

Bus Besar

630

660

6a

Truk 2 As (H)

371

389

6b

Truk 2 As (H)

1140

1195

7a

Truk 3 As

420

440

7b

Trailer 4 As, Truk Gandeng

128

134

Gol

Jenis Kendaraan

LHR 2017

LHR 2018

7c

Truk Semi Trailer

166

174

Kendaraan Tidak Bermotor

181

190

1

Motor

2

LHR 2017

Lokasi Penelitian
Lokasi yang ditinjau sebagai objek studi
kasus dalam penelitian ini adalah Ruas Jalan
Milir-Sentolo, Kabupaten Kulon Progo,

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada
penelitian ini menggunakan ruas jalan MilirSentolo stasiun 21+525 sampai stasiun
22+52

Gambar 5 Lokasi Penelitian
(Sumber : Google Earth, 2018)
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Lalu untuk tebal perkerasan ruas Jalan MilirSentolo ini adalah sebagai berikut.
AC-WC
= 4 cm
AC-BC
= 6 cm
AC-Base
= 20 cm
Lapis Pondasi Agregat (LPA) = 30 cm
Tahapan Penelitian
Berikut langkah-langkah dalam penelitian
ini.
1. Pertama mengumpulkan data sekunder
yang didapatkan dari P2JN Yogyakarta
seperti CBR, properties material, beban
as atau sumbu kendaraan dan distribusi
kendaraan, tebal perkerasan eksisting,
LHR serta penggolongan atau kelas
kendaraan.
2. Lakukan analisis data dari perkerasan
eksisting
menggunakan
Program
KENPAVE untuk pemodelan elastik dan
viskoelastik.
3. Lakukan analisis perbandingan prediksi
umur perkerasan dengan mekanistik
empiris perkerasan eksisting yang di
analisis
menggunakan
Program
KENPAVE pemodelan elastik dan
viskoelastik.
4. Buat kesimpulan dari hasil analisis dan
berikan saran.
Prosedur Metode Kenpave
Berikut langkah-langkah untuk prosedur
metode KENPAVE untuk pemodelan elastik
dan viskoelastik.
1. Analisa untuk parameter tiap lapisan
seperti Modulus Elastisitas, Poisson
Ratio dan tebal perkerasan.

2. Analisa juga untuk kondisi beban seperti
menghitung ESAL dan menentukan detail
beban sumbu dan roda.
3. Setelah itu lakukan analisa menggunakan
Program KENPAVE untuk pemodelan
elastik
dan
viskoelastik
dengan
memasukkan data hasil analisis ke
Program KENPAVE.
4. Setelah didapatkan output dari Program
KENPAVE berupa tegangan dan
regangan, mulai lakukan perhitungan
untuk repetisi beban menggunakan
Fungsi Transfer Retak Lelah dan
Deformasi Permanen.
5. Setelah didapatkan nilai repetisi beban
dari semua fungsi transfer untuk
pemodelan elastik dan viskoelastik,
lakukan analisa umur berdasarkan
prediksi kerusakan.
6. Lakukan pembahasan dan kesimpulan
untuk perbedaan umur rencana dan
prediksi umur perkerasan untuk
pemodelan elastik dan viskoelastik.
HASIL ANALISIS DAN
PEMBAHASAN
Desain Perkerasan Lentur
Menggunakan
Program
Pemodelan Elastik

Eksisting
Kenpave

Pada perkerasan lentur eksisting dilakukan
pemodelan menggunakan program Kenpave
pemodelan linier elastik. Setelah dilakukan
pemodelan maka akan dihasilkan tegangan
dan regangan maksimum pada setiap
kemungkinan kerusakan yang akan terjadi.
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Tabel 3 Regangan Maksimum

Beban

Max

Regangan Horizontal
29,995
1.070 x 10-4
1.136 x 10-4
1.144 x 10-4
1.144 x 10-4

Dari nilai regangan yang didapatkan, dapat
dilakukan kontrol beban gandar maksimum
yang dapat ditahan oleh perkerasan dan

Regangan Vertikal
60,005
1.432 x 10-4
1.533 x 10-4
1.551 x 10-4
1.551 x 10-4
umur pelayanan dari jalan tersebut pada tiap
kerusakan.

Tabel 4 Kontrol Beban Gandar Maksimum dan umur Pelayanan
Jenis Kerusakan

Beban Ganda Maksimum
(ESAL)

Umur Pelayanan
(Tahun)

1.141.579.498

55

154.797.390

21

Fatigue Cracking
Permanent
Deformation
Desain Perkerasan Lentur
Menggunakan
Program
Pemodelan Viskoelastik

Eksisting
Kenpave

pemodelan viskoelastik. Setelah dilakukan
pemodelan maka akan dihasilkan tegangan
dan regangan maksimum pada setiap
kemungkinan kerusakan yang akan terjadi.

Pada perkerasan lentur eksisting dilakukan
pemodelan menggunakan program Kenpave
Tabel 5 Regangan Maksimum

Beban

Max

Regangan Horizontal
29,995 cm
1,328 x 10-4
1.414 x 10-4
1.424 x 10-4
1.424 x 10-4

Dari nilai regangan yang didapatkan, dapat
dilakukan kontrol beban gandar maksimum
yang dapat ditahan oleh perkerasan dan

Regangan Vertikal
60,005
1.624 x 10-4
1.748 x 10-4
1.771x 10-4
1.771x 10-4
umur pelayanan dari jalan tersebut pada tiap
kerusakan.
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Tabel 6 Kontrol Beban Gandar Maksimum dan umur Pelayanan
Jenis Kerusakan
Fatigue Cracking
Permanent
Deformation

Beban Ganda
Maksimum (ESAL)

Umur Pelayanan
(Tahun)

483.817.902,7

39

85.478.748

14

PEMBAHASAN
Setelah dilakukannya analisis desain
perkerasan lentur Jalan Milir-Sentolo untuk
rekonstruksi pada perkerasan eksisting
dengan menggunakan program KenpaveKenlayer, didapatkan beberapa hasil sebagai
berikut
1. Pada pemodelan elastik, perkerasan
lentur eksisting didapatkan respon
tegangan dan regangan pada kerusakan
permanent deformation di kedalaman
60,005 cm sebesar 0,000155 kPa dan
kerusakan fatigue cracking dikedalaman
29,995 sebesar 0,000114 kPa. Kerusakan
fatigue cracking akan terjadi di tahun ke55 dengan beban repetisi sebesar
1.141.579.498 ESAL dan kerusakan
permanent deformation akan terjadi di
tahun ke-21 dengan beban repetisi
sebesar 154.797.390 ESAL.
2. Pada pemodelan viskoelastik untuk
perkerasan lentur eksisting dalam
menggunakan
Program
Kenpave
didapatkan respon tegangan dan
regangan pada kerusakan permanent
deformation di kedalaman 60,005 cm
sebesar 0,000177 kPa, dan kerusakan
fatigue cracking dikedalaman 29,995
sebesar 0,000142 kPa. Kerusakan fatigue
cracking akan terjadi di tahun ke-39
dengan
beban
repetisi
sebesar
483.817.902,7 ESAL dan kerusakan
permanent deformation akan terjadi di

tahun ke-14 dengan beban repetisi
sebesar 85.478.748 ESAL.
KESIMPULAN
Sebuah analisis dengan pendekatan
mekanistik empiris menggunakan Program
Kenpave pemodelan elastik dan viskoelastik
telah dilakukan terhadap desain perkerasan
eksisting pada ruas jalan Milir-Sentolo yang
didasarkan pada MDP 2017. Hasil analisis
menunjukkan adanya resiko kerusakan
permanent deformation yang dapat terjadi
lebih kurang 6 tahun sebelum umur rencana
20 tercapai.
Terdapat beberapa data dalam mendesain
yang menggunakan asumsi-asumsi sehingga
tingkat akurasinya tidak terlalu akurat, maka
dari itu perlunya menggunakan data primer
atau uji laboratorium agar lebih akurat dalam
menganalisis
menggunakan
program
Kenpave pemodelan elastik dan viskoelastik.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada
Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan
Jalan Nasional (P2JN) Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta
yang
telah
menyediakan data-data seperti hasil
perhitungan
perkerasan
eksisting
menggunakan MDP 2017, data CBR serta
data lalu lintas harian rata-rata (LHR) untuk
studi ini.
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ABSTRACT
The highway is one of the trasportation infrastructure that is needed by the community to mobilize
their activies. Becauseof that, good quality of the highway is needed. The mixture is consist of
asphalt, aggregate, and Filler for filling cavity between the aggregate. Given the importance of
the use of Filler then the innovate Filler was carried out with Gerabah waste, because too much
Gerabah waste what useless. The purpose of this research is to find the feasibility of Gerabah
Waste as a substitute of Filler on Superpave mixture of nominal size 12,5 mm.The research was
carried out in several stage. The first stage was testing the material, there is asphalt testing,
aggregate, and Filler. For next step is determine the measure of optimum Asphalt on Superpave
Mixture in the proportion of substitute Filler 0%,25%,50%,75%,100% of Filler Clereng. Then
make sample mixture for Marshall Test, Immersion Test, and ITS Test. After that, the next stage
is analysis and disccusion about the result. The standards used in examining of materials refer
to Bina Marga 2018. The results of the research on Marshall characteristics, there is degradation
of stability when the subtitute is rising, while the value of Flow is increased. The values of MQ
and VFWA were decreased, whereas, the value of VITM and VMA were increased. The results of
the Immersion Test and IRS showed a decrease with the addition of Gerabah Filler, a decrease
of 8%-11%. This shows durability of Gerabah mixture not as good as Clereng mixture.
Meanwhile, the results of the tensile strength (ITS) of the Superpave mixture decreased as the
Gerabah Filler increased,a decrease around 7% at 100% Gerabah Filler. This shows the
Gerabah mixture in resisting tensile strength decreases than Clereng mixture. Gerabah Filler
that is suitable for use is 0%-75% of Filler Clereng.
Keywords: gerabah waste, clereng, filler subtitute, marshall, superpave
PENDAHULUAN
Jalan raya merupakan salah satu prasarana
transportasi yang dibutuhkan masyarakat
guna mobilisasi aktivitas sehari-hari. Oleh
karena itu, dibutuhkan perkerasan yang dapat
menahan beban di atasnya dan mengurangi
resiko kerusakan pada prasarana jalan raya.
Pembangunan infrastruktur
meningkat
membuat kebutuhan material pun meningkat.
Salah satu material dalam campuran

perkerasan ini yaitu agregat. Agregat
dibedakan menjadi 2 macam yaitu agregat
kasar dan agregat halus. Agregat kasar berupa
batu yang dipecah dengan mesin stone
crusher dan untuk agregat halus terdapat
beberapa bagian berdasarkan ukuran salah
satunya Filler. Filler merupakan agregat
halus sebagai bahan pengisi pada campuran
perkerasan untuk mengisi rongga yang ada.
Filler ini berasal dari sumber daya alam yang
dapat digunakan dan semakin lama akan
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habis persediaannya. Maka dilakukan inovasi
baru menggunakan alternatif lain, yaitu
pengelolaan limbah yang menumpuk. Salah
satu limbah yang ada yaitu limbah Gerabah
yang berada di Kasongan, Bantul.
Perdana,dkk (2012) menyatakan bahan baku
yang digunakan pengrajin gerabah di
Kasongan adalah lempung yang berasal Desa
Bangunjiwo, lokasinya berdekatan dengan
sentra industri gerabah. Arkan (2018)
menyatakan bahwa terdapat 400 unit usaha
Gerabah yang pembuatannya menghasilkan
limbah sebanyak 10 kg limbah Gerabah
dalam seminggu. Apabila diakumulasi dapat
menghasilkan Gerabah sejumlah ± 208.000
kg per tahun. sejumlah ± 208.000 kg per
tahun. Penelitian ini memiliki tujuan untuk
mengetahui pengaruh karakteristik Marshall
terhadap penggunaan Filler Gerabah dan
mengetahui persentase Filler Gerabah yang
layak untuk digunakan.
TINJAUAN PUSTAKA
Arkan
(2018)
melakukan
penelitian
menggunakan limbah gerabah namun
membandingkan menggunakan bahan ikat
aspal pertamina Pen 60/70 dan Starbit E-55.
Menunjukan bahwa hasil penelitian yang di
dapatkan nilai Marshall dengan kadar Filler
0%,25%,50%,75%,100%
menunjukan
pengaruh Filler gerabah pada campuran ACWC berbahan ikat aspal pertamina yaitu nilai
VITM, VMA, dan Flow mengalami
peningkatan seiring kadar gerabahnya
bertambah. Sedangkan nilai VFWA dan MQ
cenderung mengalami penurunan seiring
kadar gerabahnya bertambah. Nilai stabilitas
meningkat sampai titik jenuhnya lalu
menurun seiring bertambahnya kadar
gerabah. Nilai ITS semakin menurun seiring
bertambahnya kadar gerabah. Nilai IRS
semakin menurun seiring bertambahnya
kadar Filler gerabah. Kadar gerabah yang
dapat digunakan menggunakan aspal
pertamina yaitu 0%-30% dan didapatkan
nilai tengahnya 15%.
Utama (2017) menyatakan pengaruh
penggunaan serbuk batu bata sebagai bahan
pengisi
pada
campuran
AC-WC
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menunjukkan nilai stabilitas dan MQ lebih
tinggi dibandingkan dengan menggunakan
abu batu tetapi memiliki nilai Flow lebih
rendah dibandingkan sebuk abu batu.
Campuran menggunakan serbuk batu bata
sebagai substitusi Filler lebih baik
dibandingkan Filler abu batu. Apabila
dikombinasikan, penggunaan serbuk batu
bata lebih banyak memiliki kinerja yang lebih
baik dibandingkan dengan serbuk abu batu.
Aminah (2015) menunjukkan limbah batu
andesit dapat digunakan menjadi substitusi
bahan pengisi dalam campuran Superpave
karena telah memenuhi spesifikasi. Dari
pengujian ini didapatkan hasil nilai MQ,
VITM, dan nilai Density meningkat seiring
kadar Filler limbah meningkat namun tidak
signifikan. Nilai Flow, VFWA, dan VMA
mengalami penurunan tidak signifikan juga
adanya penurunan yang signifikan terhadap
nilai stabilitas seiring meningkatnya kadar
Filler limbah batu andesit. Penggunaan
bahan pengisi limbah batu andesit dalam
campuran Superpave membuat campuran
lebih tahan terhadap gaya tarik dan
meningkatkan campuran Superpave menahan
benturan.
Fauziah, dkk (2014) menyatakan abu ampas
tebu layak digunakan sebagai pengganti
bahan pengisi pada campuran Superpave.
Semakin besar persentase penggunaan Filler
abu ampas tebu ke dalam campuran
Superpave maka menghasilkan nilai
stabilitas, VITM, VMA yang semakin
menurun, sedangkan nilai Flow, VFWA, MQ
dan Index of Retained Stremgth pada
campuran semakin tinggi.
Taufiq (2017) menunjukkan bahwa limbah
kaca yang digunakan pada campuran
Superpave. Hasil yang didapatkan pada
karakteristik Marshall yaitu nilai stabilitas
mengalami peningkatan, Flow mengalami
penurunan,
nilai
MQ
mengalami
peningkatan, VITM mengalami penurunan,
Density mengalami peningkatan, VFWA
mengalami
peningkatan,
dan
VMA
mengalami penurunan. Nilai Index of
Retained Strength mengalami peningkatan
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seiring dengan bertambahnya kadar Filler
kaca, hal ini menunjukan keawetan semakin
meningkat. Nilai ITS mengalami penurunan
seiring dengan bertambahnya kadar Filler
kaca sehingga campuran cenderung mudah
terjadi keretakan.

Tabel 1. Hasil Pengujian Karakteristik Aspal
Pertamina Pen 60/70
No

Jenis Pengujian

1
2
3

Berat Jenis
Penetrasi (mm)
Daktilitas (cm)
Kelarutan TCE
(%)
Titik Nyala (°C)
Titik Lembek (°C)

METODE PENELITIAN

4

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini
dengan cara percobaan terhadap benda yang
akan diteliti secara langsung dan dengan
memperhatikan standar ketentuan yang ada.
Persyaratan yang digunakan dalam pengujian
ini mengacu pada Standar Nasional Indonesia
(SNI) dan Bina Marga (2018). Pengambilan
sampel agregat kasar, agregat halus, dan
aspal yang digunakan pada penelitian di
laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik
Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam
Indonesia. Sedangkan untuk Limbah
Gerabah didapatkan di Kasongan, Bantul.
Limbah Gerabah tersebut dihancurkan
menjadi butiran yang akan dimasukkan ke
dalam campuran Superpave sebagai
pengganti Filler. Hasil pengamatan terhadap
benda uji dilakukan di Laboratorium untuk
mendapatkan Nilai Karakteristik guna
analisis data Marshall dan untuk pengujian
setelahnya.

5
6

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut merupakan hasil pengujian yang
dilaksanakan di Laboratorium Jalan Raya
Prodi Teknik Sipil FTSP UII menggunakan
persyaratan spesifikasi Bina Marga 2018.
Hasil Pengujian Karakteristik Bahan
Pengujian Karakteristik bahan dilakuwkan
untuk dapat mengetahui sifat fisik dari bahan.
Bahan yang digunakan yaitu aspal, agregat
halus, agregat kasar, dan Filler. Hasil
pengujian dapat dilihat pads Tabel berikut
ini.

Nilai
Persyaratan
> 1,0
60 - 70
> 100

Hasil

Keterangan

1,053
64,5
164,5

Memenuhi
Memenuhi
Memenuhi

> 99

99,2

Memenuhi

> 232
> 48

290°
48,1°

Memenuhi
Memenuhi

Tabel 2. Hasil Pengujian Karakteristik
Agregat Kasar Clereng
Jenis
Pengujian
Berat Jenis
Penyerapan
Air Terhadap
Agregat (%)
Keausan
dengan
Mesin Los
Angeles (%)

No.
1
2

3

Nilai
Persyaratan
> 2,5

Hasil

Keterangan

2,61

Memenuhi

<3

1,53

Memenuhi

< 40

24,19

Memenuhi

Tabel 3. Hasil Pengujian Karakteristik
Agregat Halus Clereng
No.

Jenis Pengujian

1

Berat Jenis
Penyerapan Air
Terhadap
Agregat (%)
Sand
Equivalent (%)

2
3

Nilai
Persyaratan
> 2,5

Hasil

Keterangan

2,60

Memenuhi

<3

1,68

Memenuhi

> 50

83,21

Memenuhi

Tabel 4. Hasil Pengujian Karakteristik Filler
Clereng dan Gerabah
No.

Jenis Pengujian

Hasil

1

Berat Jenis Filler Clereng

2,601

2

Berat Jenis Filler Gerabah

2,442

Hasil Pengujian Marshall Mencari Nilai
KAO
Pengujian Marshall merupakan parameter
dalam menentukan Kadar Aspal Optimum
(KAO). Nilai Stabilitas dan Nilai Flow yang
didapatkan dari pengujian Marshall,
merupakan sebagian nilai yang digunakan
untuk menentukan KAO. Dapat dilihat pada
grafik di bawah ini mengenai hubungan
antara kadar aspal dan parameter Marshall.
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700
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5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

Kadar Aspal (%)

0% Filler

25% Filler

50% Filler

75% Filler

100% Filler

Batas Minimum

Marshall Quotient (MQ)

Gambar 1. Nilai Stabilitas untuk Mencari
KAO
Nilai stabilitas campuran Superpave
menggunakan substitusi Gerabah mengalami
peningkatan hingga pada Filler Gerabah 50%
lebih tinggi jika dibandingkan dengan
penggunaan Filler Gerabah 0% maupun
100%. Nilai stabilitas yang menurun ini
disebabkan aspal sudah mencapai titik
puncaknya dalam mengikat material
penyusun yaitu agregat, sehingga adanya
aspal berlebih atau selimut aspal yang lebih
tebal untuk menyelimuti material penyusun
campuran, dapat mengurangi stabilitas pada
campuran, dan saling-ikat antar agregat
menjadi berkurang.

Flow (mm)

Flow
4.20
4.00
3.80
3.60
3.40
3.20
3.00
2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
1.80
5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

Kadar Aspal (%)

0% Filler

25% Filler

50% Filler

75% Filler

100% Filler

Batas Minimum

Nilai Flow semakin meningkat selurus
dengan semakin bertambah kadar aspal.
Kadar Filler Gerabah 0% memiliki nilai Flow
paling rendah dan terus meningkat hingga
kadar Filler Gerabah 100%. Hal ini
dikarenakan semakin meningkatnya kadar
aspal maka akan membuat campuran tersebut
bersifat plastis dan dapat mengalami
deformasi akibat beban yang melaluinya.
Nilai Flow yang tidak memenuhi syarat
spesifikasi Bina Marga (2018) yaitu pada
kadar aspal 7% dengan variasi Filler 75% dan
100% dengan nilai 4,02 dan 4,08.

750
700
650
600

MQ (kg/mm)

Stabilitas (kg)

Stabilitas

550
500
450
400
350
300
250
200

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

Kadar Aspal (%)

0% Filler

25% Filler

50% Filler

75% Filler

100% Filler

Batas Minimum

Gambar 3. Nilai MQ untuk Mencari KAO
Nilai Marshall Quotient mengalami
penurunan sejalan dengan semakin banyak
kadar aspal. Nilai Marshall Quotient rendah
berada pada kadar aspal 6,5% dan 7%. Hal ini
dikarenakan tingginya nilai Flow yang ada.
Nilai Marshall Quotient cenderung menurun
seiring bertambah Filler Gerabah maka
campuran tersebut bersifat fleksibel.
Sedangkan ketika Filler Gerabah sedikit,
nilai MQ tinggi maka campuran ini bersifat
kaku. Namun, saat kadar aspal 6% nilai MQ
mengalami kenaikan dari kadar aspal
sebelumnya.

Batas Maksimum

Gambar 2. Nilai Flow untuk Mencari KAO
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9.5
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8.5
8.0
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7.0
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6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

Kadar Aspal (%)

0% Filler

25% Filler

50% Filler

75% Filler

100% Filler

Batas Minimum :

Batas Maksimum:

Gambar 4. Nilai VITM untuk Mencari KAO
Berdasarkan grafik di atas maka semakin
tinggi kadar Filler Gerabah yang digunakan
maka semakin tinggi pula rongga yang ada
dalam campuran di kadar aspal yang sama.
Hal ini dapat diartikan bahwa campuran
dengan kadar Filler Gerabah tinggi memiliki
ketahanan terhadap air udara yang cukup
rendah, karena kurangnya pelekatan dari
aspal terhadap butiran agregat yang ada.
Sedangkan campuran dengan kadar Filler
Gerabah rendah ataupun menggunakan 100%
Filler debu batu, memiliki rongga yang lebih
kecil dikarenakan butiran agregat cukup
terselimuti oleh aspal yang ada. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin tingginya
kadar aspal yang digunakan maka semakin
rendah pula void yang ada pada campuran
dengan kadar Filler yang sama. Hal ini
dikarenakan butiran agregat dapat terselimuti
baik oleh aspal yang semakin banyak.

VFWA (%)

Void Filled With Asphalt (VFWA)
85.00
82.00
79.00
76.00
73.00
70.00
67.00
64.00
61.00
58.00
55.00
52.00
5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

Kadar Aspal (%)
0% Filler

25% Filler

50% Filler

75% Filler

100% Filler

Batas Minimum

Berdasarkan grafik di atas semakin tinggi
kadar Filler Gerabah maka semakin
menurunnya volume rongga yang terisi aspal.
Kondisi ini dapat diartikan bahwa Gerabah
dapat mengakibatkan aspal lebih sedikit
mengisi void yang ada, Gerabah lebih
menyerap aspal yang ada sehingga selimut
aspal menjadi lebih tipis dan rongga semakin
besar. Hal tersebut sepaham dengan
penelitian Rahayu (2018) bahwa Serbuk Batu
Bata memiliki tekstur tajam dan berpori
sehingga banyak terisi oleh aspal dan butiran
agregat lainnya kurang mendapat lekatan
aspal yang ada.
Void in Mineral Aggregate (VMA)
20.00
19.50
19.00
18.50

VMA (%)

VITM (%)

Void In The Mix (VITM)

18.00
17.50
17.00
16.50
16.00
15.50
15.00
14.50
5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

Kadar Aspal (%)

0% Filler

25% Filler

50% Filler

75% Filler

100% Filler

Batas Minimum

Gambar 6. Nilai VMA untuk Mencari KAO
Berdasarkan grafik di atas seiring
meningkatnya kadar aspal pada campuran
variasi kadar Filler yang sama, bahwa setiap
campuran mengalami kenaikan pada
penggunaan Filler Gerabah 0% dan 25%.
Nilai VMA mengalami penurunan pada
penggunaan Filler 50%,75%, dan 100%,
tetapi tidak signifikan. pada campuran
Superpave di kadar aspal yang sama, ketika
menggunakan Filler Gerabah yang tinggi,
memiliki nilai VMA yang lebih besar
dibandingkan menggunakan Filler debu batu.
Dikarenakan volume Filler Gerabah yang
lebih banyak.

Gambar 5. Nilai VFWA untuk Mencari KAO
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Tabel 5. Kadar Aspal Optimum pada Filler
Gerabah

Density (gr/cc)

Density
2.34
2.31
2.28
2.25
2.22
2.19
2.16
2.13
2.10
2.07
2.04
2.01
1.98
1.95

Campuran

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

Kadar Aspal (%)

0% Filler

25% Filler

50% Filler

75% Filler

100% Filler

Batas Minimum

Nilai KAO
Berdasarkan pengujian dan analisis yang
telah
dilakukan,
didapatkan
nilai
karakteristik berupa nilai stabilitas, Flow,
Marshall Quotient, Void In The Mix, Void
Filled With Asphalt, Void in Mineral
Aggregate, dan Density. Berikut hasil Nilai
KAO pada masing-masing kadar Filler
gerabah terdapat pada Tabel 5 .

Kadar
Aspal
Maksim
um

Kadar
Aspal
Optimu
m

6,15

7,00

6,575

6,30

7,00

6,650

6,40

7,00

6,700

6,50

6,95

6,725

6,60

6,90

6,750

KAO 0% Filler Limbah
Gerabah
KAO 25% Filler Limbah
Gerabah
KAO 50% Filler Limbah
Gerabah
KAO 75% Filler Limbah
Gerabah
KAO 100% Filler Limbah
Gerabah

Hasil Pengujian Marshall Setelah KAO
Stabilitas

Gambar 7. Nilai Density untuk Mencari
KAO

2400

2152.70

2200

2138.64

2255.29
2081.67
1913.11

2000

Stabilitas (kg)

Nilai Density pada campuran dengan variasi
kadar Filler yang sama semakin meningkat
seiring bertambahnya kadar aspal yang
digunakan. Hal ini karena makin besarnya
rongga yang terselimuti aspal dengan baik
sehingga
bertambah
nilai
kepadatan/kerapatan. Hal ini disebabkan
makin
terselimutinya
butiran–butiran
agregat. Hal tersebut dikarenakan Filler
Gerabah mempunyai berat jenis yang lebih
rendah dibandingkan dengan Filler Clereng
sehingga apabila pada berat yang sama,
rongga pada campuran banyak terisi Filler
Gerabah.

Kadar
Aspal
Minimu
m

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
0

25

50

75

100

Kadar Filler (%)

Stabilitas

Batas Minimal

Gambar 8. Nilai Stabilitas
Nilai stabilitas pada campuran Superpave
yang menggunakan beberapa variasi kadar
Filler pengganti mengalami kenaikan saat
variasi kadar Filler sebesar 50% lalu
mengalami penurunan setelahnya. Hal ini
dapat diartikan bahwa campuran dengan 50%
Filler Gerabah dan 50% Filler Clereng
memiliki daya saling ikat yang kuat. Namun,
mengalami penurunan di atas 50% kadar
Filler karena bertambahnya Filler Gerabah
menyebabkan pori yang banyak dan
membuat stabilitas campurannya menjadi
menurun karena selimut aspal semakin
sedikit yang dapat mengikat antar agregat.
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Flow
4.20
4.00
3.80
3.83

3.60

Flow (mm)

3.40
3.20

3.33

3.00
2.80

3.67

3.58

3.07

2.60
2.40
2.20
2.00
1.80
0

25

50

75

100

Nilai MQ semakin menurun seiring
bertambahnya jumlah kadar Filler pengganti.
Pada saat jumlah kadar Filler pengganti
sedikit, nilai MQ yang didapatkan cukup
tinggi sehingga campuran ini bersifat kaku.
Sebaliknya, ketika jumlah kadar Filler
pengganti banyak maka nilai MQ rendah. Hal
ini dapat diartikan bahwa campuran ini
semakin fleksibel dalam penerimaan beban.
Void In The Mix (VITM)

Kadar Filler (%)
7.00
6.50
Flow

Batas Minimal

Batas Maksimal

6.00

Gambar 9. Nilai Flow
Nilai Flow meningkat seiring dengan
bertambahnya banyak kadar Filler pengganti
yang digunakan . Hal tersebut diartikan
semakin banyak kadar Filler Gerabah yang
dipakai maka campuran tersebut akan
semakin bersifat plastis sehingga tidak
mudah crack namun dapat mengalami
deformasi. Hal ini karena semakin banyak
Gerabah yang digunakan maka void yang ada
semakin banyak. Hasil ini sepaham dengan
penelitian Perwitasari (2018) bahwa nilai
Flow yang meningkat dikarenakan Filler
serbuk bata yang bertambah. Dikarenakan
serbuk batu bata memiliki tekstur berpori
yang dapat menyerap aspal sehingga
campuran kurang daya lekat aspal atau
selimut aspal.
Marshall Quotient (MQ)
800
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700

MQ (kg/mm)

650

707.81

600

646.41

550

630.61
566.36
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VITM (%)
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4.93
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5.24
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Gambar 11. Nilai VITM
Nilai VITM semakin meningkat seiring
bertambah jumlah kadar Filler Gerabah. Hal
ini dikarenakan Gerabah memiliki tingkat
penyerapan aspal yang cukup tinggi sehingga
membuat rongga udara dalam campuran
menjadi tinggi yang disebabkan tipisnya
selimut aspal yang menyelimuti campuran
tersebut. Hal ini juga disebabkan berat jenis
yang dimiliki Filler Gerabah lebih kecil bila
dibandingkan Filler Clereng makan ketika
dalam berat yang sama, Filler Gerabah
memiliki volume yang lebih banyak. Hasil ini
sepaham dengan penelitian Rahayu (2018)
bahwa Serbuk Batu Bata mempunyai
permukaan yang berpori menyebabkan aspal
lebih banyak terserap oleh Filler pengganti
dan semakin bertambah jumlah Filler
pengganti maka semakin banyak rongga. Hal
ini yang menyebabkan selimut aspal menjadi
lebih tipis, sehingga dapat membuat rongga
dalam campuran tersebut menjadi semakin
besar. Hal ini sama dengan penggunaan Filler
Gerabah.

Gambar 10. Nilai MQ
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Void Filled With Asphalt (VFWA)
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Kadar Filler (%)
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Batas Minimal
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Gambar 12. Nilai VFWA
Berdasarkan grafik di atas , seiring
bertambahnya jumlah kadar Filler pengganti,
nilai VFWA yang didapatkan semakin
menurun. Hal ini dikarenakan Filler
pengganti yang digunakan yaitu Gerabah
memiliki tingkat penyerapan yang cukup
tinggi sehingga selimut aspal yang dihasilkan
lebih tipis dan rongga udara semakin banyak.
Hal tersebut menyebabkan aspal lebih sedikit
mengisi void yang ada dan juga selimut aspal
menjadi lebih tipis. Hasil ini sepaham dengan
penelitian Rahayu (2018) bahwa serbuk batu
bata memiliki permukaan yang lebih berpori
apabila dibandingkan dengan debu batu yang
menyebabkan banyak aspal yang terserap
oleh Filler serbuk batu bata dan selimut aspal
menjadi tipis.
Void in Mineral Aggregate (VMA)
20.00
19.50
19.00

19.29
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Gambar 13. Nilai VMA
Nilai VMA pada campuran Superpave
tersebut
meningkat
seiring
dengan
bertambahnya jumlah Filler pengganti yang
digunakan. Hal ini dapat diartikan bahwa

2.40
2.35
2.30

Density (gr/cc)

85.00

dengan bertambahnya Filler Gerabah maka
kerenggangan antar agregat akan semakin
besar, dikarenakan Gerabah memiliki volume
yang yang besar dibandingkan dengan Filler
Clereng pada berang yang sama sehingga
membuat penyerapan aspal yang tinggi dan
membuat rongga semakin besar. Hal ini
sepaham dengan pengelitian Arkan (2018)
bahwa pada campuran AC-WC menggunakan
Filler Gerabah dapat meningkatkan nilai
VMA.

2.25

2.29

2.20

2.28

2.26
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100
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1.95
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Gambar 14. Nilai Density
Berdasarkan grafik di atas , semakin
bertambahnya jumlah kadar Filler pengganti
yang digunakan pada campuran Superpave
maka kepadatan yang didapatkan cenderung
menurun meskipun tidak signifikan dapat
diartikan
bahwa
campuran
semakin
berkurang kepadatannya. Hal ini disebabkan
tingginya volume Gerabah sehingga daya
lekat aspal terhadap agregat berkurang dan
juga dikarenakan semakin banyaknya butiran
yang harus diselimuti aspal sehingga rongga
kurang terisi oleh aspal. Hasil ini sepaham
dengan Perwitasari (2018) bahwa dalam
penelitiannya semakin banyak serbuk batu
bata yang dijadikan Filler, nilai kepadatan
semakin menurun yang dipengaruhi semakin
banyaknya butiran yang harus terselimuti
aspal. Hal ini menyebabkan aspal yang
seharusnya mengisi rongga menjadi
berkurang, terlalu banyak Filler pengganti
membuat pemadatan kurang sempurna.
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Hasil Pengujian Immersion
Pengaruh Kadar Filler
Stabilitas Rendaman

terhadap

Nilai

Tabel 6. Immersion Test

0

2152,70

1974,48

Index of
Retained
Strength
(%)
91,7

25

2138,64

1940,46

90,8

50

2255,29

2043,34

90,6

Lama Perendaman

Kadar
Filler %

0.5 Jam

24 Jam

75

2081,67

1855,66

90,1

100

1913,11

1691,54

88,5

Spesifikasi

> 800

> 800

tersebut dikarenakan proses rendaman yang
mencapai waktu 24 jam menyebabkan air
masuk ke dalam pori campuran sehingga
dapat mengurangi ikatan adhesi antara aspal
dan agregat.
Pengaruh Kadar Filler terhadap Nilai Index of
Retained Strength (IRS)
99.0
96.0
93.0

91.7

Index of
Retained
Strength (%)
90.8

90.6

90.1

90.0

88.5

87.0
2255.29

2350
2200

2152.70

2138.64

84.0
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Gambar 16. Grafik Nilai IRS
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Gambar 15. Grafik Perbandingan Hasil
Immersion Test
Immersion Test atau uji perendaman sama
dengan uji Marshall Standar, yang
membedakan hanya pada waktu perendaman
di waterbath. Pengujian Immersion Test,
perendaman dilakukan selama 24 jam dengan
suhu konstan 60°C. Hal tersebut untuk dapat
mengetahui stabilitas campuran terhadap
pengaruh suhu, cuaca dan air.. nilai stabilitas
pada Marshall rendaman 24 jam cenderung
lebih rendah apabila dibandingkan dengan
stabilitas pada Marshall standar. Campuran
pada kadar Filler Gerabah 0%, 25%, 50%,
75%, 100% terjadi penurunan sebesar 8,27%,
9,26%, 9,39%, 10,86%, 11,58% . Dapat
diartikan dengan penggunaan kadar Filler
Gerabah yang semakin bertambah dapat
mempengaruhi sensitivitas campuran, dapat
dilihat dari penurunan stabilitas yang
semakin besar seiring bertambahnya kadar
Filler Gerabah, berarti Filler Gerabah
memiliki durabilitas terhadap suhu yang
kurang baik dibanding Filler Clereng. Hal

Berdasarkan grafik di atas , nilai IRS semakin
menurun seiring bertambahnya variasi kadar
Filler. Pada kadar Filler 0%, 25%, 50%,
75%, 100%, didapatkan nilai IRS sebesar
91,7%, 90,8%, 90,6%, 90,1%, 88,5%. Nilai
IRS yang tidah memenuhi spesifikasi Bina
Marga pada variasi Filler 100% Gerabah. Hal
ini sepaham dengan (Arkan, 2018) bahwa
pada campuran Laston AC-WC, nilai IRS
menggunakan Filler Gerabah, nilainya
semakin menurun seiring bertambahnya
proporsi Filler yang digunakan.
Pengujian Indirect Tensile Strength
34.00
32.00
30.00

28.878

28.00

ITS (kg/cm²)
26.364

25.792

26.00

25.336

24.00

21.983

22.00
20.00
0%

25%

50%

75%
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Gambar 17. Grafik Hasil ITS Test
Berdasarkan grafik di atas , nilai Indirect
Tensile Strentgh dalam campuran Superpave,
ITS mengalami penurunan seiring kadar
variasi Filler bertambah. Ini dapat diartikan
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bahwa campuran Superpave menggunakan
subtitusi
Filler
Gerabah
memiliki
kemampuan lebih buruk dalam menahan
gaya tarik apabila dibandingkan dengan
Filler Clereng. Hasil tersebut sejalan dengan
Perwitasari (2018) yang menyatakan bahwa
nilai ITS pada campuran SMA 0/11 semakin
menurun seiring dengan bertambahnya kadar
Filler serbuk batu bata dengan durasi

rendaman yang sama. Hal ini dikarenakan
ketika serbuk batu bata semakin bertambah
maka rongga dalam campuran SMA 0/11
menjadi besar sehingga penyerapan aspal
tinggi membut selimut aspal menjadi tipis
dan udara yang masuk kedalam campuran
akan semakin banyak dapat menyebabkan
semakin mudahnya membuat selimut aspal
teroksidasi dan kurang dapat menahan beban.

Tabel 7. Rekapitulasi Penggunaan Limbah Gerabah
Kadar
Filler
(%)
0
25
50
75

Stabilitas

Flow

MQ

VITM

VFWA

VMA

Density

IRS

(kg)
2152,70
2138,64
2255,29
2081,67

(mm)
3,07
3,33
3,58
3,67

(kg/mm)
707,81
646,41
630,61
566,36

(%)
3,44
3,92
4,31
4,93

(%)
80,64
78,62
77,05
74,44

(%)
17,75
18,30
18,72
19,29

(gr/cc)
2,29
2,28
2,26
2,25

(%)
91,70
90,77
90,64
90,11

100

1913,11

3,83

503,46

5,24

73,25

19,59

2,24

88,49

Spek

> 800

> 2-4

> 250

3,0-5,0

> 65

> 15

>2

> 90

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan analisis dari
campuran Superpave menggunakan Filler
pengganti berupa Limbah Gerabah , dengan
bahan ikat aspal Pertamina Pen 60/70, maka
diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini.
1. Pengaruh terhadap Marshall Test yaitu
nilai stabilitas yang didapat mengalami
penurunan setelah penggunaan Filler
Gerabah sebesar 50%. Nilai VITM, VMA
dan Flow mengalami peningkatan saat
bertambahnya jumlah kadar Gerabah.
Sebaliknya, nilai VFWA dan MQ
menurun seiring bertambah Filler
Gerabah. Hal tersebut dikarenakan
volume Filler Gerabah yang lebih besar
dibandingkan Filler abu Clereng,
dikarenakan berat jenis yang dimiliki
limbah Gerabah lebih kecil dibandingkan
dengan Filler abu Clereng. Akibatnya
campuran cenderung lebih berongga dan
kurang terselimuti oleh aspal. Kadar
Aspal Optimum (KAO) yang didapatkan
pada masing-masing variasi kadar Filler
Gerabah yaitu, 0% , 25%, 50%, 75%,

Kelayakan
Memenuhi
Memenuhi
Memenuhi
Memenuhi
Tidak
Memenuhi

100% terhadapa Filler Clereng adalah
6,575%, 6,650%, 6,700%, 6,725%,
6,750%.
2. Nilai Indirect Tensile Strength (ITS) pada
campuran Superpave,
cenderung
mengalami
penurunan
seiring
bertambahnya jumlah variasi Filler
Gerabah. Penurunan hingga sebesar 7%
saat penggunaan Filler Gerabah 100%.
3. Nilai Index of Retained Strength (IRS)
pada campuran semakin menurun seiring
bertambahnya jumlah kadar Gerabah
yang digunakan. Penurunan sebesar 8% 11%. Hal ini diartikan bahwa durabilitas
dari campuran Gerabah tidak lebih baik
dibandingkan penggunaan Filler Clereng
karena adanya pengaruh suhu yang ada.
4. Pada campuran ini, penggunaan Filler
Gerabah yang disarankan untuk
campuran pada variasi kadar 0% hingga
75%.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian penggunaan
limbah Gerabah sebagai pengganti Filler
pada campuran Superpave yang telah
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dilakukan, berikut beberapa saran yang dapat
diberikan oleh penulis.
1. Penggunaan kadar variasi Filler Gerabah
disarankan 0% - 75% untuk mendapatkan
kinerja campuran yang baik.
2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut
mengenai kesetaraan volumetrik Filler
limbah Gerabah sebagai pengganti Filler
dalam campuran.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut
terkait pembuktian pengujian penyerapan
yang dapat dilakukan oleh Filler dan
pengaruh penyerapan terhadap campuran.
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ABSTRACT
The large number of institutions located in DKI Jakarta causes high movement of people with the
same movement goal, so that travel patterns tend to be uniform and trigger high traffic loads at
certain times. For example, the Head Office of the Ministry of Transportation, with 5091
employees and located in the centre of Jakarta, affects the high movement of the Jabodetabek
area to DKI Jakarta every day. This study identifies the appropriate Institutional-Based
Transportation Demand Management (ITDM) strategy to be implemented at the Ministry of
Transportation based on employee travel requests, existing internal service systems, and
employee perceptions and preferences. The analysis results show a gap between the existing
internal service system and employee travel needs so that various ITDM strategies are obtained
to meet travel demand, travel time, and other employee travel needs.
Keywords: Jabodetabek, Institutional-Based, Transportation Demand Management, Demand
Oriented, Kebijakan Transportasi

PENDAHULUAN
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada
Tahun 2020, Jabodetabek merupakan wilayah
megapolitan di Indonesia dengan luas wilayah
sebesar 6.437,89 km2, atau sekitar 0,34% dari
luas wilayah Indonesia. Sedangkan jumlah
penduduk
di Jabodetabek sebanyak
29.116.662 jiwa, atau sekitar 11% dari jumlah
penduduk Indonesia, sehingga Jabodetabek
menjadi salah satu wilayah dengan kepadatan
penduduk tertinggi di Indonesia. Japan
International Cooperation Agency (2004)
melaporkan bahwa Jabodetabek yang saat itu
masih memiliki sekitar 21 juta penduduk,
telah menghadapi masalah pelik berupa
kemacetan lalu lintas di wilayah perkotaan
dan diperkirakan akan semakin memburuk

apabila tidak dilakukan perbaikan. Saat ini
kerugian ekonomi tiap tahun yang disebabkan
oleh kemacetan lalu lintas di Jabodetabek
mencapai 3 triliun rupiah untuk biaya operasi
kendaraan dan 2,5 triliun rupiah untuk waktu
perjalanan.
Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pergerakan
masyarakat dalam jumlah besar setiap
harinya, diketahui bahwa “pada tahun 2018
setidaknya ada 49,5 juta perjalanan orang per
hari di wilayah Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Dari
jumlah perjalanan tersebut, sebanyak 23,4
juta perjalanan merupakan pergerakan
internal DKI Jakarta, sedangkan 20,02 juta
perjalanan lainnya merupakan pergerakan
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warga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi
dari dan menuju DKI Jakarta.” (BPTJ, 2019).
Banyaknya institusi pemerintah maupun
swasta yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta
menyebabkan
tingginya
pergerakan
masyarakat dengan tujuan yang sama untuk
bekerja sehingga pola perjalanan menjadi
cenderung seragam. Hal ini memicu tingginya
permintaan perjalanan dan beban lalu lintas
pada waktu tertentu (peak hour), serta
diperburuk
dengan
meningkatnya
penggunaan kendaraan pribadi dan rendahnya
penggunaan
angkutan
umum
oleh
masyarakat, sehingga penyediaan prasarana
lalu lintas tidak akan mampu mengimbangi
peningkatan
permintaan
perjalanan
masyarakat yang menyebabkan kemacetan
lalu lintas di wilayah Jabodetabek setiap
harinya.
Kantor Pusat Kementerian Perhubungan
merupakan salah satu instansi yang berlokasi
di pusat kota Jakarta, dengan jumlah pegawai
di kantor pusat sebanyak 5091 orang,
menyebabkan adanya pergerakan pegawai
secara komuter dari tempat tinggal di wilayah
Jabodetabek menuju DKI Jakarta secara
bersamaan setiap harinya.
Ibarat peribahasa “semut di seberang lautan
terlihat, gajah di pelupuk mata tidak terlihat”,
sebagai sebuah instansi pemerintah yang
menjadi tulang punggung dalam mengatasi
kemacetan dan peningkatan kinerja layanan
transportasi di Indonesia secara makro,
termasuk melalui pendekatan Transport
Demand Management (TDM), jangan sampai
Kementerian
Perhubungan
melupakan
pengendalian permintaan dan pola perjalanan
pegawainya secara internal. Kementerian
Perhubungan sudah semestinya melakukan
sebuah langkah besar secara internal dengan
melakukan ITDM sebagai contoh bagi
institusi lainnya untuk berperan aktif dalam
mengatasi kemacetan di ibukota.
TINJAUAN PUSTAKA
Kebijakan Transportasi
Terdapat 2 pendekatan dalam kebijakan
sektor transportasi, pendekatan pertama
berupa supply oriented, pendekatan ini

berorientasi pada penyediaan kebutuhan
berupa sarana dan prasarana transportasi
untuk memenuhi permintaan perjalanan yang
ada sehingga tingkat penyediaan kebutuhan
(supply) menjadi sama dengan tingkat
permintaan perjalanan (demand), selanjutnya
pendekatan kedua berupa demand oriented
yang
berorientasi
pada
manajemen
permintaan perjalanan yang berkaitan dengan
tujuan, waktu, dan moda yang digunakan
sehingga dapat mengurangi jumlah perjalanan
sehingga penyediaan kebutuhan (supply)
yang sudah ada menjadi optimal (Irawan,
2021).
Usaha
untuk
memecahkan
masalah
transportasi perkotaan dengan meningkatkan
kapasitas jaringan jalan yang ada maupun
dengan pembangunan jaringan jalan baru,
serta ditambah dengan rekayasa dan
manajemen lalu lintas belum dapat mengatasi
kemacetan dan tundaan yang ada karena
tingkat pertumbuhan prasarana transportasi
yang tidak bisa mengejar tingginya tingkat
pertumbuhan
kebutuhan
transportasi.
Pengembangan sistem prasarana transportasi
akan meningkatkan aksesibilitas pada daerah
tersebut yang selanjutnya kembali terjadi
peningkatan kebutuhan transportasi (Tamin,
1999).
Oleh karena itu, kebijakan pengembangan
sistem prasarana transportasi perkotaan yang
menggunakan pendekatan konvensional
berupa predict and provide, seperti yang
dilakukan pada konsep supply oriented, harus
ditinggalkan dan diganti dengan pendekatan
baru berupa predict and prevent seperti yang
dilakukan pada konsep demand oriented
dalam bentuk Transportation Demand
Management.
Transportation Demand Management
(TDM)
TDM merupakan bentuk umum dari sistem
manajemen lalu lintas dengan menggunakan
fasilitas dan sarana transportasi yang sudah
ada secara lebih efisien yaitu dengan cara
meminimalisasi pemanfaatan kendaraan
bermotor dengan mempengaruhi perilaku
perjalanan yang meliputi frekuensi, tujuan,
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moda, dan waktu perjalanan (Tanaboriboon,
1992).
Munawar (2005) menjelaskan bahwa
Transportation
Demand
Management
merupakan
suatu
intervensi
untuk
memodifikasi pengambilan keputusan untuk
melakukan perjalanan sehingga dapat tercapai
tujuan berupa pemilihan perjalanan dan
penggunaan jenis alat transportasi tertentu
yang menimbulkan dampak positif dari segi
sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta
mengurangi dampak negatif perjalanan,
sehingga
Transportation
Demand
Management merupakan suatu alat berupa
kebijakan, program, dan tindakan yang
diimplementasikan
untuk
mengurangi
kebutuhan kendaraan pada suatu sistem
transportasi.
Kondisi ideal pada sistem transportasi dapat
dilihat pada Gambar 1.a dimana besarnya
kebutuhan transportasi seimbang dengan
kapasitas sistem prasarana transportasi yang
tersedia,
sedangkan
Gambar
1.b
memperlihatkan
bahwa
kebutuhan
transportasi jauh lebih besar dibandingkan
dengan tingkat pertumbuhan sistem prasarana
transportasi.

Sumber: Tamin, 1999, Konsep MKT Sebagai Alternatif Pemecahan Masalah Transportasi di
DKI Jakarta

transportasi tanpa memperhatikan batasan
lingkungan yang ada, sedangkan Gambar 2.b
menggambarkan pendekatan TDM dengan
berbagai usaha untuk memperkecil atau
meredam kebutuhan transportasi sehingga
pergerakan yang ditimbulkan masih berada
dalam batasan lingkungan yang ada, serta
peningkatan prasarana transportasi dilakukan
dengan sangat selektif tergantung pada
kebutuhan, kemampuan, dan batasan kondisi
lingkungan yang ada.

Sumber: Tamin, 1999, Konsep MKT Sebagai Alternatif Pemecahan Masalah Transportasi di
DKI Jakarta

Gambar 2. Pendekatan Konvensional dan
Pendekatan TDM
Oleh sebab itu, kebijakan yang dilakukan
dalam konsep TDM harus mengarah pada
beberapa dampak pergeseran, yaitu dampak
pergeseran waktu, dampak pergeseran
rute/lokasi, dampak pergeseran moda, serta
dampak
pergeseran
lokasi
tujuan.
Berdasarkan dampak yang ingin dicapai
dalam arah kebijakan TDM, secara umum
terdapat tiga target utama yang diharapkan
seperti digambarkan pada Gambar 3.

Gambar 1. Kebutuhan Transportasi
Terhadap Prasarana Transportasi
Tamin (1999) menjelaskan bahwa secara
umum konsep TDM bukanlah membatasi
jumlah pergerakan yang akan terjadi, akan
tetapi bagaimana mengelola atau mengatur
proses pergerakan tersebut agar jangan terjadi
pada ruang dan waktu yang bersamaan.
Pendekatan tersebut dapat dijelaskan melalui
Gambar
2,
dimana
Gambar
2.a
menggambarkan pendekatan konvensional
dengan meningkatkan sistem prasarana
transportasi untuk mengakomodir kebutuhan

Sumber: Tamin, 1999, Konsep MKT Sebagai Alternatif Pemecahan Masalah Transportasi di
DKI Jakarta

Gambar 3. Target Utama Dalam Konsep
TDM
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Institutional-Based Transportation Demand
Management (ITDM)
Salah satu strategi dalam pelaksanaan TDM
adalah strategi berbasis institusional, dimana
strategi ini bertujuan untuk mengurangi
pergerakan kendaraan dengan memberikan
insentif, informasi, dan opsi transportasi
tambahan kepada pegawai untuk berpergian
dengan moda selain kendaraan pribadi,
berpergian menuju kantor di luar jam sibuk,
atau
bahkan
tetap
bekerja
tanpa
melaksanakan perjalanan menuju kantor.
Potensi pergerakan dari transportasi berbasis
institusi ini sangat besar dan berpengaruh
terhadap kondisi kemacetan di perkotaan
pada dua periode puncak yaitu pada pagi dan
sore hari, sehingga strategi TDM untuk
perpindahan moda pada perjalanan dengan
tujuan bekerja/bisnis dapat secara signifikan
mengurangi jarak tempuh kendaraan,
mengurangi
kemacetan, meningkatkan
kualitas
udara,
serta
memanfaatkan
infrastruktur yang ada secara lebih baik
(SDOT, 2008).
LOKASI PENELITIAN
Kantor Pusat Kementerian Perhubungan
menjadi lokasi penelitian yang berada Jl.
Medan Merdeka Barat No.8 - Kecamatan
Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI
Jakarta. Lokasi ini berada tepat di pusat
aktivitas perkantoran dan bisnis di DKI
Jakarta, dimana seperti telah dijelaskan
sebelumnya di latar belakang penelitian,
bahwa pergerakan komuter masyarakat di
wilayah Jabodetabek menuju lokasi ini sangat
besar dan Kantor Pusat
Kementerian Perhubungan menjadi salah satu
lokasi tarikan dengan jumlah pergerakan
tinggi, ditandai dengan jumlah pegawai yang
bertugas setiap harinya sebanyak 5091 orang
pegawai.
Potensi pergerakan pegawai yang menuju
Kantor Pusat Kementerian Perhubungan
setiap harinya diasumsikan berasal dari
wilayah jabodetabek yang merupakan sebuah
wilayah aglomerasi dengan cakupan
sebanyak 185 kecamatan. Berdasarkan
cakupan wilayah tersebut, studi ini

melakukan pembagian zona berdasarkan
tingkat kecamatan sebanyak 183 zona
pergerakan, pergerakan di Kabupaten
Kepulauan Seribu sebanyak 2 kecamatan
diabaikan karena memiliki keterbatasan pada
akses transportasi penyeberangan. Pembagian
zona pada studi ini dapat dilihat pada Gambar
4 dimana perbedaan warna pada peta
menandakan perbedaan Kabupaten/Kota yang
berada di wilayah Jabodetabek dan lokasi
Kantor Pusat Kementerian Perhubungan
berada di wilayah Kota
Jakarta Pusat.

Gambar 4. Pembagian Zona Berdasarkan
Kecamatan di Jabodetabek
HASIL ANALISA DATA
Analisa Permintaan Perjalanan
Berdasarkan Data Pegawai
Terdapat 5.091 data pegawai yang bertugas
di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan di
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 – Jakarta
Pusat. Setelah dilakukan reduksi dari data
tersebut, diperoleh 3.373 data pegawai
(66,25%) yang alamatnya dinyatakan valid
dengan kriteria data yang tidak valid sebagai
berikut:
a. Apabila alamat pegawai berada di luar
wilayah
Jabodetabek,
maka
diasumsikan bahwa pegawai tersebut
masih mencantumkan alamat domisili
asal dan dianggap alamat tersebut bukan
merupakan domisili aktual saat ini;
b. Apabila alamat pegawai tidak diisi
secara lengkap, hanya mencantumkan
alamat hingga tingkat
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Provinsi/Kabupaten/Kota,
sehingga
tidak dapat ditentukan zona pada lokasi
alamat pegawai, karena penentuan zona
berdasarkan batas wilayah kecamatan;
c. Apabila alamat pegawai tidak diisi atau
kosong.
Data pegawai yang telah di validasi kemudian
digunakan untuk menentukan tingkat
permintaan perjalanan pegawai dari masingmasing zona. Terdapat 185 zona yang masuk
dalam area studi di wilayah Jabodetabek,
dengan tingkat permintaan perjalanan seperti
yang tertera pada Tabel 1 berdasarkan
domisili pegawai pada masing-masing zona.
Berdasarkan Tabel 1 tersebut, dapat diketahui
bahwa tingkat perjalanan tertinggi berada
pada Kecamatan Duren Sawit yang berada di
Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
sebesar 137 perjalanan, sementara perjalanan
terendah berada pada 29 lokasi kecamatan
yang tidak memiliki pergerakan pegawai.

Analisa Data Layanan Eksisting
Layanan internal yang saat ini telah
disediakan oleh beberapa unit kerja di
lingkungan Kementerian Perhubungan adalah
jemputan pegawai. Data layanan eksisting
diperoleh melalui metode wawancara
terhadap pengelola layanan jemputan serta
permintaan data sekunder yang memuat
informasi detail operasional layanan.
Terdapat 5 (lima) unit kerja yang
menyediakan layanan jemputan bagi pegawai
di lingkungan Kementerian Perhubungan
dengan ketersediaan armada dan operasional
jemputan sebagaimana tertera pada Tabel 2.
Berdasarkan data yang telah disajikan pada
Tabel 2, dari total 48 rute layanan jemputan
terdapat 25 rute layanan yang dioperasikan
secara mandiri oleh 3 (tiga) unit kerja di
lingkungan Kementerian Perhubungan, serta
terdapat 23 rute layanan yang dikerjasamakan
oleh 2 (dua) unit kerja dengan Perusahaan
Otobus (PO) sebagai operator layanan.

Tabel 1. Tingkat Permintaan Perjalanan Pegawai Kemenhub
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Tabel 2. Unit Kerja Penyedia Layanan dan Ketersediaan Armada

Seluruh layanan hanya beroperasi sebanyak 1
(satu) kali perjalanan pulang-pergi (PP)
dengan waktu keberangkatan berkisar pukul
05.00-06.00 WIB dan waktu kepulangan
pukul 16.00 WIB. Selanjutnya rute perjalanan
seluruh layanan dianalisis sehingga diketahui
zona-zona yang dilalui oleh layanan jemputan
Kemenhub serta diperoleh tingkat penyediaan
kebutuhan (supply) yang terdapat pada
masing-masing zona seperti yang disajikan
pada Tabel 3.
Tabel 3. Supply dan Demand Layanan
Jemputan Kemenhub

google form selama 47 hari, mulai dari
tanggal 13 April 2022 sampai tanggal 29 Mei
2022 dengan perolehan 520 data sampel.
Setelah dilakukan validasi, diperoleh 508
data sampel valid dan dapat digunakan pada
analisis selanjutnya. Beberapa temuan dari
data persepsi dan preferensi pegawai adalah
sebagai berikut:
a. Perbandingan Pemilihan Moda Sebelum
Pandemi dan Saat Ini
Ditemukan adanya perubahan pemilihan
moda perjalanan pada pegawai Kemenhub,
dimana sebelum adanya pandemi sebanyak
41,34% pegawai memilih menggunakan
angkutan umum konvensional dan 43,50%
pegawai memilih menggunakan kendaraan
pribadi berupa mobil atau sepeda motor,
namun saat ini hanya 24,21% pegawai yang
memilih menggunakan layanan angkutan
umum konvensional dan 56,50% pegawai
memilih menggunakan kendaraan pribadi.
b. Persepsi dan Preferensi Angkutan
Umum

Analisa Persepsi dan Preferensi Pegawai
Data persepsi dan preferensi pegawai
diperoleh melalui pengumpulan data primer
berupa kuesioner menggunakan media

Faktor
keamanan
dan
kenyamanan
mengalami peningkatan dan mempengaruhi
perubahan preferensi masyarakat dalam
memilih moda, karena keamanan dan
kenyamanan perjalanan menjadi faktor paling
penting bagi masyarakat pada masa pandemi
untuk mencegah penularan virus selama
melakukan perjalanan, sedangkan kecepatan
perjalanan masih menjadi faktor tertinggi
namun pengaruhnya tidak sebesar saat
sebelum masa pandemi, berikutnya faktor
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biaya mengalami penurunan signifikan
karena tingkat keamanan dan kenyamanan
lebih di prioritaskan dibandingkan tingginya
biaya perjalanan.
Berdasarkan hasil survey, 87,01% pegawai
Kemenhub pernah melakukan perjalanan
menuju kantor menggunakan angkutan
umum. Secara keseluruhan, penilaian
pegawai terhadap kinerja angkutan umum
cukup baik dan preferensi pegawai terhadap
angkutan umum dibandingkan kendaraan
pribadi juga cukup tinggi.
Terlihat bahwa minat pegawai Kemenhub
dalam menggunakan angkutan umum sudah
cukup tinggi, namun dengan kinerja angkutan
umum yang sudah cukup baik, ada beberapa
hal yang perlu menjadi perhatian untuk
meningkatkan
minat
pegawai
dalam
menggunakan angkutan umum, diantaranya
adalah faktor kenyamanan dan kemudahan
dalam menggunakan layanan angkutan umum
yang perlu menjadi perhatian.
Dalam penelitian ini ditawarkan juga 4
alternatif untuk meningkatkan minat pegawai
menggunakan angkutan umum.
Dari alternatif yang ditawarkan, terdapat 2
alternatif yang disetujui hampir seluruh
pegawai yaitu insentif/reward bagi pengguna
angkutan umum dan subsidi tarif angkutan
bekerjasama dengan operator.
Alternatif lain yang teridentifikasi untuk
meningkatkan minat penggunaan angkutan
umum adalah 80,47% pegawai merasa perlu
untuk disediakan angkutan feeder serta
62,33% pegawai bersedia menggunakan
layanan sepeda publik apabila disediakan
untuk melakukan perjalanan last miles dari
simpul transportasi terdekat menuju kantor.
c. Persepsi dan Preferensi Layanan
Jemputan
Sebanyak 90,94% pegawai Kemenhub
mengetahui tersedianya layanan jemputan,
namun hanya 45,45% pegawai yang pernah
menggunakan layanan tersebut, sedangkan
mayoritas pegawai sebanyak 54,55% pegawai
tidak pernah menggunakan.

Penilaian pegawai yang pernah menggunakan
layanan jemputan menunjukkan bahwa
kinerja layanan dari aspek kecepatan,
ketepatan waktu, serta biaya perjalanan sudah
berada pada tingkatan yang baik. Di sisi lain,
meskipun mayoritas pegawai menganggap
biaya layanan murah namun layanan
jemputan belum sepenuhnya bebas biaya
seperti seharusnya, karena 77,62% pegawai
yang
menggunakan
layanan
masih
mengeluarkan biaya yang berkisar antara
kurang dari Rp 10.000 sampai dengan lebih
dari Rp 30.000.
Selain itu, apabila dibandingkan dengan
kendaraan pribadi, preferensi pegawai
terhadap layanan jemputan juga sudah baik.
Hal ini terbukti dari preferensi pegawai yang
sebagian besar merasa bahwa melakukan
perjalanan dengan menggunakan layanan
jemputan sudah terasa aman, nyaman, dan
mudah apabila dibandingkan dengan
menggunakan kendaraan pribadi.
Namun, masih terdapat keluhan terkait
operasional layanan, 56,67% pegawai
melaporkan bahwa beberapa unit kerja yang
menjadi operator masih memperbolehkan
mengangkut penumpang umum di luar
pegawai Kemenhub. Akibatnya pada
beberapa rute dengan tingkat permintaan
tinggi,
pegawai
Kemenhub
tidak
mendapatkan prioritas karena kapasitas kursi
yang tersedia sudah ditempati oleh
penumpang umum sehingga mengganggu
kenyamanan layanan.
Waktu layanan jemputan Kemenhub pada
waktu keberangkatan dan kepulangan juga
menjadi kendala bagi sebagian pegawai,
karena waktu layanan sebagian besar hanya
pukul 06.00 WIB atau lebih cepat untuk
keberangkatan dan 16.00 WIB untuk
kepulangan, sedangkan kebutuhan perjalanan
pegawai waktunya sangat bervariasi.
Waktu keberangkatan layanan pada Gambar
5.a hanya mengakomodir perjalanan 21%
pegawai, sedangkan waktu kepulangan
layanan
pada
Gambar
5.b
hanya
mengakomodir perjalanan 46,54% pegawai.
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Sebanyak
63,39%
pegawai
bersedia
melakukan ridesharing, 21,46% pegawai
masih
ragu-ragu
untuk
melakukan
ridesharing, serta 15,16% pegawai tidak
bersedia melakukan ridesharing.

Gambar 5. Preferensi Waktu Layanan
Berdasarkan kinerja layanan jemputan
eksisting, menurut pegawai Kemenhub
terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki
terutama pada aspek rute dan waktu layanan.
Apabila perbaikan tersebut dilakukan dan
kinerja layanan jemputan membaik, maka
pegawai yang bersedia beralih menggunakan
layanan jemputan meningkat dari 51,95%
menjadi 81,60%, sedangkan pegawai yang
tidak bersedia beralih menurun dari 19,48%
menjadi 3,25%.
d. Preferensi Kendaraan Pribadi
Pegawai Kemenhub yang tidak menyukai
menggunakan kendaraan pribadi sebanyak
59,25%
pegawai,
lebih
dominan
dibandingkan yang menyukai menggunakan
kendaraan pribadi sebesar 40,75%. Hal ini
merupakan fakta menarik yang menyatakan
bahwa ketertarikan pegawai menggunakan
kendaraan pribadi tidak tinggi dan memberi
peluang yang sangat baik bagi institusi untuk
meningkatkan minat pegawai menggunakan
angkutan umum dan layanan internal
jemputan.
Di sisi lain, apabila ditelusuri dari pegawai
yang menyukai menggunakan kendaraan
pribadi, hanya 51,77% pegawai yang tingkat
keterisian kendaraan (load factor) di atas
60%, sedangkan sisanya hanya memiliki load
factor di bawah 60%, sehingga memunculkan
peluang optimalisasi load factor kendaraan
pribadi melalui skema pemberian tumpangan
perjalanan kepada pegawai lain (ridesharing).

e. Potensi Park and Ride
Solusi lain untuk dapat meningkatkan minta
pegawai menggunakan layanan internal
jemputan dan angkutan umum adalah
ketersediaan fasilitas park and ride, sehingga
penggunaan kendaraan pribadi hanya untuk
perjalanan first miles. Berdasarkan data yang
diperoleh, 49,02% simpul transportasi di
sekitar lokasi tinggal pegawai terdapat
fasilitas park and ride. Pegawai yang pernah
menggunakan fasilitas tersebut sebanyak
67,07%, dengan 24,90% diantaranya
menggunakan fasilitas tersebut setiap hari.
Dominasi jenis kendaraan yang parkir pada
fasilitas tersebut adalah sepeda motor
sebanyak 74,30%. Hal ini menunjukkan
terdapat potensi penyediaan fasilitas park and
ride bagi pegawai Kemenhub melalui
kerjasama dengan badan usaha pengelola
fasilitas.
KESIMPULAN
Dari hasil analisa permintaan perjalanan,
penyediaan layanan eksisting, serta persepsi
dan preferensi pegawai, diperoleh kesimpulan
berupa kesenjangan antara kondisi eksisting
dan kondisi yang diharapkan oleh pegawai
serta strategi yang dapat dilakukan untuk
keberhasilan skema Institutional-Based
Transportation
Demand
Management
(ITDM)
Kementerian
Perhubungan.
Beberapa poin penting terkait hal tersebut
diantaranya adalah:
1.

Permintaan Perjalanan
Penyediaan Layanan

Terhadap

Apabila dilakukan perbandingan antara
demand layanan dari hasil analisa data
pegawai dan supply layanan dari hasil analisa
data layanan eksisting sebagaimana pada
Tabel 3, dapat diketahui zona dengan
permintaan perjalanan tertinggi yang belum
terakomodir oleh penyediaan layanan
jemputan sebagai berikut:
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Tabel 4. Zona Dengan Demand Tinggi
Yang Belum Terakomodir Layanan

Sebagaimana terlihat pada Gambar 6, terdapat
potensi pengembangan waktu layanan
jemputan yang dapat dikembangkan oleh
Kemenhub untuk mengakomodir kebutuhan
layanan pegawai.

Waktu Layanan
Jemputan Eksisting

Potensi Waktu
Layanan Jemputan

Gambar 6. Potensi Pengembangan Waktu
Layanan Jemputan
3. Intervensi Minat Penggunaan Layanan
Angkutan Umum, Layanan Jemputan,
dan Kendaraan Pribadi

2. Waktu Layanan Jemputan Terhadap
Preferensi Pegawai
Berdasarkan
analisa
preferensi
dan
kesesuaian waktu layanan jemputan, waktu
keberangkatan
eksisting
hanya
mengakomodir 21% preferensi pegawai dan
waktu
kepulangan
eksisting
hanya
mengakomodir 48,54% preferensi pegawai.
Oleh karena itu, waktu keberangkatan
layanan sebaiknya tidak dilakukan hanya satu
periode waktu seperti saat ini tetapi dapat
dilakukan penjadwalan pada beberapa
periode waktu keberangkatan agar dapat
mengakomodir kebutuhan layanan pegawai.

Minat
pegawai
Kemenhub
dalam
menggunakan kendaraan pribadi tidak
signifikan, bahkan lebih dari setengah
responden tidak menyukai menggunakan
kendaraan pribadi. Di sisi lain, penilaian dan
preferensi pegawai dalam menggunakan
layanan angkutan umum dan layanan
jemputan sudah cukup baik. Namun,
perbandingan pola perjalanan sebelum
pandemi dan saat ini menunjukkan bahwa
adanya pandemi Covid-19 memberikan
dampak peningkatan penggunaan kendaraan
pribadi oleh pegawai dengan alasan
keamanan dan kenyamanan.
Fenomena di atas menunjukkan bahwa
dengan tingginya preferensi pegawai terhadap
layanan angkutan umum dan layanan
jemputan, maka peluang keberhasilan
dilakukannya ITDM di Kemenhub menjadi
lebih
tinggi.
Sedangkan
tingginya
penggunaan kendaraan pribadi saat ini
seharusnya bersifat tidak permanen, sehingga
pola perjalanan tersebut harus diintervensi
oleh strategi-strategi ITDM ketika situasi
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pandemi semakin terkendali, agar tidak
berlanjut menjadi pola perjalanan pegawai
yang permanen.
4. Potensi ITDM Lainnya
Rendahnya minat pegawai Kemenhub
menggunakan kendaraan pribadi harus
dimanfaatkan untuk menarik minat pegawai
menggunakan angkutan umum dan layanan
internal,
namun
karena
terbatasnya
kemampuan Kemenhub dalam menyediakan
layanan internal, maka diperlukan strategi
ITDM lainnya untuk mendukung dan
menyempurnakan sistem layanan yang ada.
Berdasarkan hasil survey persepsi dan
preferensi perjalanan pegawai, masih terdapat
beberapa strategi ITDM lainnya yang dapat
dilakukan, diantaranya adalah penyediaan
feeder, ridesharing, bike sharing, serta
kerjasama park and ride.
Penyediaan layanan feeder dari simpul
transportasi terdekat menurut 80,47%
responden dibutuhkan untuk melayani
mobilitas pegawai selama waktu berangkat
dan pulang kerja. Sebagian besar titik layanan
feeder yang dibutuhkan adalah Stasiun KRL
dan Halte TransJakarta yang berlokasi di
sekitar kantor.
Dari total 40,75% pegawai yang menyukai
menggunakan kendaraan pribadi, terdapat
48,23% kendaraan yang memiliki load factor
di bawah 60%, sehingga ridesharing menjadi
potensi ITDM lainnya yang dapat dilakukan.
Hal ini diperkuat oleh hasil survey yang
menyatakan bahwa apabila keterisian
kendaraan belum optimal, maka 63,39%
pegawai bersedia kendaraannya digunakan
untuk memberikan tumpangan (ridesharing)
kepada pegawai lain dengan rute/tujuan yang
sama.
Potensi ITDM selanjutnya yang dapat
dilakukan adalah penyediaan fasilitas park
and ride dan bike sharing. Fasilitas park and
ride merupakan strategi yang dapat
mempengaruhi keputusan pegawai memilih
moda transportasi karena mengakomodir
kebutuhan perjalanan first miles pegawai.
Pegawai Kemenhub memiliki potensi
kebutuhan fasilitas park and ride yang cukup
tinggi sehingga apabila dilakukan kerjasama

antara Kemenhub dan penyedia layanan park
and ride, maka hal ini akan menjadi salah satu
strategi ITDM yang dapat mendukung
peningkatan minat pegawai menggunakan
layanan angkutan umum.
Apabila fasilitas park and ride merupakan
strategi yang mengkomodir kebutuhan
perjalanan first miles pegawai, maka fasilitas
bike sharing merupakan salah satu strategi
yang dapat menjadi solusi bagi Kemenhub
dalam mengakomodir kebutuhan perjalanan
last miles pegawai. Sebanyak 62,33%
pegawai bersedia menggunakan layanan
sepeda publik menuju simpul transportasi
terdekat di sekitar kantor. Peluang
keberhasilan penerapan strategi ITDM ini
cukup tinggi dengan banyaknya simpul
transportasi yang berada di sekitar Kantor
Pusat Kemenhub.
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ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DAN EVALUASI DESAIN PEMBANGUNAN
JEMBATAN PLOSO BARU DENGAN PEMODELAN VISSIM
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ABSTRACT
The construction of bridges cannot be separated from the impact of traffic ranging from
disturbances to security, safety, order and the smooth flow of road transport traffic. Thus, the
construction of a new ploso bridge is an activity that requires the preparation of a traffic impact
analysis document (ANDALALIN). Data collection is one of the important things in conducting
this study, where the data is a description of the traffic around the activity location which will be
simulated with the VISSIM model and also using MKJI calculations. The results of this study
indicate that there is a decrease in the service level of sections and intersections. The degree of
saturation when the existing condition ranges from 0.35 to 0.6 with the highest value being on the
Batas Kabupaten Mojokerto-Ploso Road, which is 0.60 with a service level of category C.
Intersection 3 with no signal at Ploso Jombang is 12.79 seconds. The degree of saturation during
construction conditions ranges from 0.56 to 0.78 with the highest value being on the Ploso-Batas
Jombang road section, which is 0.78 with a service level of category D, for the average vehicle
delay during construction with the highest value being at Simpang 3 No Signal Ploso Jombang
(South) which is 29.72 seconds. In the do nothing and do something scenario, there is an increase
in service, especially at the 3rd Unsignalized Junction of Ploso Jombang with the degree of
saturation from D (do nothing) to C (do something). The design evaluation of the bridge is only
carried out in the section of the deceleration lane which is extended to 40 m.
Keywords: Andalalin, design evaluation, VISSIM modelling.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
UU Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004
Tentang Jalan menjelaskan tujuan dari
transportasi jalan adalah mewujudkan lalu
lintas dan angkutan jalan dengan selamat,
aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur serta
nyaman dan efisien untuk menunjang
pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas
sebagai pendorong dan penggerak serta
menunjang
pembangunan
nasional.
Pengembangan jalan sebagai salah satu bentuk
prasarana transportasi memiliki peran penting
dalam perkembangan sosial ekonomi wilayah.
Pada tahap awal, infrastruktur jalan mampu
membuka keterisolasian daerah untuk
mendukung pertumbuhan dan pada tahap

selanjutnya
infrastruktur
jalan
akan
dibutuhkan untuk melayani tuntutan akibat
pergerakan akibat pertumbuhan ekonomi di
wilayah tersebut. Untuk mendukung kinerja
jaringan jalan pada ruas jalan di Provinsi Jawa
Timur dan Bali, infrastruktur jalan
membutuhkan
peningkatan
seperti
pembangunan infrastruktur jalan layang, lintas
bawah, terowongan, dan jembatan.
Latar belakang perlunya pembangunan
Jembatan Ploso baru ini ialah selain kondisi
geometrik salah satu sisi jembatan yang
berbentuk T sehingga menyulitkan kendaraan
dalam bermanuver khususnya kendaraan
besar, juga dikarenakan beban desain
jembatan yang cukup kecil sehingga
dikhawatirkan tidak mampu menahan beban
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kendaraan berat yang beriringan lewat yang
dapat menyebabkan runtuhnya jembatan
seperti pada Jembatan Cincin Lama. Desain
Jembatan Ploso baru ini merupakan kombinasi
desain antara jembatan dan flyover. Desain
kombinasi
ini
selain
diharapkan
menyelesaikan masalah geometrik dan
peningkatan beban kendaraan yang melintas
juga menyelesaikan masalah pada simpang tak
bersinyal pada utara jembatan. Berdasarkan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis
Dampak Lalu Lintas Pasal 2 ayat 1 bahwa
setiap rencana pembangunan yang meliputi
pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur
yang
dapat
menimbulkan
gangguan
keamanan, keselamatan, ketertiban dan
kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib
dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
Kondisi sekitar lokasi pembangunan jembatan
Ploso seperti terlihat pada Gambar 1.
Jl Batas
Kab. MojokertoPloso

Jalan Batas
Kab. Lamongan-Ploso

Simpang 3 Tak Bersinyal Jl. Kab.
Mojokerto-Ploso dan Raya Pandaan

Simpang 3 Tak Bersinyal Jl. Kab.
Mojokerto-Ploso dan Batas
Lamongan -Ploso

Simpang 3 Tak
Bersinyal Jl. Ploso Batas
Kota Jombang

Jalan Raya
Pandaan

Jalan Ploso Batas
Kota Jombang

Gambar 1 Peta situasi Jembatan Ploso
Berdasarkan Gambar 1, meskipun kondisi
pergerakan lalu lintas tidak begitu rumit,
namun kemacetan terjadi akibat pergerakan
kendaraan yang melambat dikarenakan
geometrik jalan/jembatan lama yang tidak
baik. Adanya kegiatan pasar dengan aktifitas
parkir ditepi jalan ditambah dengan proses
pembangunan membuat lalu lintas akan
semakin padat. Masalah kemacetan yang
awalnya
hanya
akibat
geometerik
jalan/jembatan akan bertambah menjadi
perlambatan kendaraan akibat adanya
pembangunan, bahkan dapat bertambah
parah apabila dalam penyusunan dokumen
andalalin tidak dapat memprediksi dampak

yang terjadi baik pada tahap prakonstruksi
(eksisting), konstruksi dan operasional.
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Definisi manajemen dan rekayasa lalu lintas
berdasarkan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 29 menyatakan
bahwa manajemen dan rekayasa lalu lintas
adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang
meliputi
perencanaan,
pengadaan,
pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan
fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka
mewujudkan, mendukung dan memelihara
keamanan, keselamatan, ketertiban dan
kelancaran lalu lintas.
Golongan Kendaraan
Terdapat beberapa referensi yang digunakan
dalam penggolongan kendaraan yang
digunakan
berdasarkan
MKJI
dan
berdasarkan panduan survei IRMS. Untuk
perhitungan lalu lintas, kendaraan dibagi
dalam delapan kelompok mencakup
kendaraan bermotor dan kendaraan tidak
bermotor seperti terlihat pada Tabel 1 dan
Tabel 2.
Tabel 1. Golongan kendaraan
berdasarkan IRMS
Golongan
Golongan I

Jenis Kendaraan
Sepeda motor, sekuter kumbang
dan kendaraan bermotor roda 3
Golongan II
Sedan, jeep dan station wagon
Golongan III
Pickup opelet, combi, suburban
dan minibus
Golongan IV
Pick-up, mobil hantaran, micro
truk dan pick-up box
Golongan V a Bus kecil
Golongan V b Bus besar
Golongan VI a Truk 2 as 4 roda
Golongan VI b Truk 2 as 6 roda
Golongan VII a Truk 3-4 as, truk gandeng dan
Golongan VII b Truk gandeng
Golongan VII c Truk semi trailer
Golongan VIII Kendaraan tidak bermotor,
sepeda, becak, andong/dokar,
gerobak sapi
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Tabel 2. Golongan kendaraan
berdasarkan MKJI
Golongan
Golongan I
Golongan II
Golongan III
Golongan IV

Jenis Kendaraan
Sepeda motor
Sedan, jeep dan station wagon
Pickup, Combi
Truk dengan 2 as, Micro truk
dan mobil hantaran
Golongan V
Bus kecil dan bus besar
Golongan VI
Truk 2 as (H)
Golongan VII
Truk 3-4 as , truk gandeng
dan truk semi trailer
Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997)

Penggunaan Perangkat Lunak untuk
Pemodelan Transportasi Mikro
Simulasi mikroskopik dilakukan untuk
memodelkan setiap jenis moda transportasi
dan juga pejalan kaki yang dapat mewakili
secara
individual,
sehingga
perlu
mempertimbangkan seluruh parameter yang
berpengaruh pada simulasi. Pemodelan dan
simulasi sistem transportasi kini semakin
diminati karena kemudahannya dalam proses
pergantian berbagai skenario dengan tetap
melihat potensi yang dapat diimplementasikan
dilapangan. Software mikrosimulasi yang
memiliki keunggulan memodelkan berbagai
jenis kendaraan termasuk sepeda motor dan
kendaraan tidak bermotor salah satunya adalah
Vissim. PTV-VISSIM merupakan program
model simulasi mikroskopik time step dan
behaviour based yang digunakan untuk
memodelkan lalu lintas perkotaan multi-moda,
termasuk mobil, angkutan barang, bus, heavy
rail, tram, LRT, sepeda motor, sepeda hingga
pejalan kaki.
Simulasi
multi-moda
menjelaskan
kemampuan untuk mensimulasikan lebih dari
satu jenis lalu lintas dimana semua jenis
kendaraan dapat berinteraksi satu sama lain.
Dalam Vissim, jenis-jenis lalu lintas yang bisa
disimulasikan antara lain vehicles (mobil, bus,
truk), public transport (tram, bus), cycles
(sepeda, sepeda motor), pejalan kaki dan
rickshaw. PTV-VISSIM adalah sebuah
program pemodelan transportasi untuk
menganalisa kondisi lalulintas eksisting,

forecasting yang mendukung data GIS. PTVVissim digunakan untuk microscopic
simulation
(microscopic
transportation
plannning). Vissim dikembangkan oleh PTV
AG,
Karlsruhe,
Jerman.
Parameter
mikroskopik
yakni
parameter
yang
mencirikan perilaku setiap kendaraan dalam
arus lalu lintas yang saling mempengaruhi.
Pendekatan lalu lintas secara mikroskopik
menerangkan kondisi kendaraan secara
berpisah pada penjelasan ini diterangkan
bahwa
pergerakan
kendaraan
sangat
dipengaruhi oleh perilaku kendaraan itu secara
individu, pendekatan secara mikroskopik
mengkaji beberapa parameter penting yang
sangat mempengaruhi respon terhadap
kendaraan itu sendiri dalam berlalu lintas di
jalan raya.
Perangkat Membangun Model Vissim
Beaulieu dkk (2007) mendokumentasikan
model simulasi lalu lintas berdasarkan
mikroskopik oleh perangkat Vissim dengan
tahapan-tahapan dalam membangun model
simulasi Vissim adalah sebagai berikut:
1. Informasi latar belakang.
Bagian ini menggambarkan informasiinformasi penting mengenai tujuan dan
lingkup pemodelan.
2. Kondisi visual lapangan
Bagian ini memberikan ilustrasi kondisi
di lapangan, komponen-komponen apa
saja yang terdapat di lapangan dengan
skala yang ditentukan berdasarkan
kondisi lapangan yang sebenarnya.
3. Data masukan elemen-elemen model
Bagian ini merupakan bagian untuk
mengisikan data-data masukan terkait
dengan elemen-elemen model seperti
distribusi kecepatan, jenis kendaraan,
perilaku mengemudi, jenis link dan
seterusnya.
Kalibrasi dan Validasi Vissim
Permasalahan yang terjadi pada saat
memodelkan lalu lintas dan transportasi di
Indonesia adalah pada proses kalibrasi model,
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karena produsen perangkat lunak yang
digunakan berasal dari negara luar yang
kondisi lalu lintasnya dapat berbeda dengan
Indonesia. Hal ini menyebabkan proses
kalibrasi menjadi kunci penting apakah
sebuah model dapat diterima atau tidak.
Model kalibrasi merupakan hal yang penting
dalam
model
simulasi
mikroskopik
(Hoogendoorn dan Bovy, 2001). Ketersediaan
data yang buruk akan menghasilkan kalibrasi
yang dapat menyebabkan hasil simulasi yang
buruk, dimana tidak dapat menghasilkan
parameter-parameter yang optimal seiring
besaran nilai derajat kebebasan yang terlalu
tinggi.
Hasil
simulasi
yang
dapat
menggambarkan kondisi sesungguhnya di
lapangan akan tergantung pada proses
kalibrasi yang baik, dan seberapa besar
perbedaan hasil simulasi tersebut dengan
kondisi sesungguhnya dapat dinyatakan dalam
suatu validasi yang didasarkan pada pengujian
statistik antara hasil simulasi dengan kondisi
sesungguhnya yang diobservasi. Aghabayk
dkk (2013) menyatakan dalam melakukan
proses simulasi lalu lintas dengan pendekatan
mikroskopik memerlukan proses kalibrasi
yang tepat, karena proses kalibrasi yang tidak
tepat akan menghasilkan kesimpulan yang
salah dan kebijakan yang diambil berdasarkan
kesimpulan tersebut akan merugikan secara
teknis maupun finansial. Proses kalibrasi
untuk simulasi mikroskopik memerlukan
kompleksitas dan waktu pengerjaan yang
banyak dikarenakan banyaknya jumlah
parameter yang tidak diketahui (Toledo dkk,
2004 dalam Aghabayk dkk, 2013).
Penelitian mengenai kalibrasi dan validasi
simulasi, maupun kapabilitas perangkat lunak
untuk mensimulasikan model lalu lintas telah
banyak dilakukan di Indonesia, hal ini
diperkuat
dengan
melihat
hasil-hasil
penelitian tersebut yang menunjukkan bahwa
antara model dengan kondisi sesungguhnya
dilapangan tidak terdapat perbedaan yang
signifikan. Proses kalibrasi ditujukan untuk
mendapatkan model yang representasi kondisi
sesungguhnya, pada simulasi dengan lingkup
mikroskopik proses kalibrasi dilakukan

terhadap parameter-parameter yang bersifat
mikroskopik seperti perilaku berkendara.
Penggunaan Pemodelan Transportasi
Dalam Analisis Kinerja Jalan
Menurut Ortuzar dan Willumsen (2011),
model adalah representasi sederhana bagian
dari dunia nyata yang berfokus pada elemen
penting tertentu dari sudut pandang tertentu.
Oleh karena itu, model adalah masalah dan
sudut pandang spesifik. Definisi luas ini
memungkinkan kita menggabungkan model
fisik dan model abstrak. Model fisik pada
dasarnya ditujukan untuk desain. Sedangkan
model abstrak, rentangnya terbentang dari
model mental yang kita gunakan setiap hari
berinteraksi
dengan
dunia,
hingga
representasi formal dan abstrak (biasanya
analitis dari beberapa teori tentang sistem
yang diminati dan cara kerjanya). Model
mental memainkan peran penting dalam
memahami dan menafsirkan dunia nyata dan
model analisis kita. Mereka ditingkatkan
melalui diskusi, pelatihan dan pengalaman.
Menurut Munawar (2005), model adalah
sesuatu yang dapat menggambarkan keadaan
yang ada dilapangan, model memiliki jenis
sebagai berikut:
a. Model verbal, yakni model yang
menggambarkan keadaan yang ada dalam
bentuk kalimat. Misalnya suatu kota yang
dipenuhi dengan pepohonan yang rindang
dengan sungai yang mengalir dan tamantaman yang indah.
b. Model fisik, yakni
model yang
menggambarkan kadaan yang dan dengan
ukuran lebih kecil. Misal model
bendungan, model saluran, model
jembatan dan model bangunan.
c. Model matematis, yakni model yang
menggambarkan keadaan yang ada dalam
bentuk persamaan-persamaan matematis.
Model inilah yang digunakan sebagai
perencanaan dalam bidang transportasi.
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Analisis Lalu Lintas
a. Kapasitas ruas jalan perkotaan
Kapasitas ruas perkotaan dapat diketahui
berdasarkan metode hitungan dari Manual
Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) tahun
1997 menggunakan Persamaan 1.
C = Co x Fcw x Fcsf x Fcsp x FCcs

(1)

dengan,
C = kapasitas sesungguhnya (smp/jam)
Co = kapasitas dasar (smp/jam)
FCw = faktor penyesuaian lebar jalan
FCsf= faktor penyesuaian hambatan
samping
FCsp= faktor penyesuaian pemisahan
arah
FCcs= faktor penyesuaian ukuran kota
Kapasitas ruas luar kota dapat diketahui
berdasarkan metode hitungan dari Manual
Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) tahun
1997, menggunakan Persamaan 2.
(2)

dengan,
C
= kapasitas sesungguhnya (smp/jam)
Co = kapasitas dasar (smp/jam)
FCw = faktor penyesuaian lebar jalan
FCsp = faktor penyesuaian pemisahan
arah
FCSF= faktor penyesuaian akibat
hambatan samping
c. Kapasitas simpang tidak bersinyal
Kapasitas simpang tidak bersinyal dengan
berpedoman pada metode hitungan dari
Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997,
menggunakan Persamaan 3.
C = Co x Fw x Fm x Fcs x FRSU x
FLT x FRT x FMI
dengan,
C
= kapasitas sesungguhnya
(smp/jam)
Co = kapasitas dasar (smp/jam)

Kriteria Desain Ruas atau Simpang
Kriteria desain pada studi ini hanya akan
berfokus pada evaluasi bibir jembatan/flyover
pada bagain taper dan jalur perlambatan.
Kriteria perencanaan sebagai dasar evaluasi
desain berdasarkan tata cara perencanaan
geometrik persimpangan.
Lajur Lalu Lintas

b. Kapasitas ruas jalan luar kota

C = Co x FCw x FCSP x FCSF

= faktor penyesuaian lebar masuk
= faktor penyesuaian median jalan
utama
FCs = faktor penyesuaian ukuran kota
FRSU = faktor penyesuaian tipe
lingkungan
FLT = faktor penyesuaian belok kiri
FRT = faktor penyesuaian belok kanan
FMI = faktor penyesuaian rasio arus
jalan simpang

(3)

Lajur merupakan bagian dari jalur yang
memanjang, memiliki lebar yang cukup untuk
satu kendaraan bermotor sedang berjalan
selain sepeda motor. Lebar lajur tergantung
kepada kecepatan rencana dan kendaraan
rencana, terutama dalam melakukan manuver
pergerakan membelok. Kebutuhan lajur
membelok ditetapkan dengan mengacu pada
MKJI. Lebar jalur pada persimpangan dapat
dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Tabel lebar jalur di persimpangan
Kelas
Jalan
I
II
III

Lebar Lajur (Meter)
Menerus
Tanpa Lajur
Sejajar Lajur Tambahan
Tambahan
Tambahan
3.5
3.25-3.00
3.25
3.25
3.00-2.75
3.00
3.25-3.00
3.00-2.75
2.75 (2.50)
Sumber: Tata cara perencanaan geometrik
persimpangan (2002)

Ketentuan lainnya untuk lajur adalah:
1) Lengan persimpangan untuk lalu lintas
menerus dimana, lajur masuk dan lajur
keluar harus berada satu lintasan/ poros
garis lurus,
2) Jumlah lajur di persimpangan mengacu
pada MKJI,

Untoro, dkk. – Analisis Dampak Lalu Lintas dan Evaluasi …

172

ISSN 2962-2697
Vol. 2, No. 1, Juli 2022

Proceeding Civil Engineering Research Forum

3) Pergeseran poros tambahan, tabel lajur
belok kanan dan panjang minimum
taper tercantum pada Tabel 4, 5 dan 6.
Tabel 4. Tabel standar taper dari
pergeseran poros lajur
Kecepatan
Taper
Rencana (km/jam)
60
1/30
50
1/25
40
1/20
30
1/15
20
1/10
Sumber : Tata cara perencanaan geometrik
persimpangan (2002)

Tabel 5. Tabel panjang minimum taper
Kecepatan Rencana
Panjang Taper
(Km/Jam)
Minimum (Meter)
60
40
50
35
40
30
30
25
20
20
Sumber: Tata cara perencanaan geometrik
persimpangan (2002)

Tabel 6. Tabel lajur belok kanan
Kecepatan
Rencana
(Km/Jam)

Panjang
Minimum
Lajur
Perlambatan
(Ld) (meter)

Panjang
Minimum Lajur
Pergeseran (Lc)
(meter)

40
80
45
30
60
30
25
50
20
20
40
15
15
30
10
10
20
10
Sumber : tata cara perencanaan geometrik
persimpangan (2002)

Kanal
Kanal adalah lajur khusus untuk belok kiri
dimana lajur khusus belok kiri tersebut harus
dilengkapi dengan pulau lalu lintas. Lebar
kanal merupakan fungsi dari manuver
kendaraan rencana membelok, seperti
tercantum pada Tabel 7.
Pulau lalu lintas dipisahkan dari lajur lalu
lintas serta diperlukan daerah bebas selebar 50
cm disisi kiri dan kanan dan masih
diperlukan daerah bebas yang digunakan

untuk menggeser mundur sudut/hidung pulau
(set back).
Tabel 7. Lebar kanal
Kendaraan Rencana
Jari-Jari Sisi
Luar Kanal
Truk Semi
Truk (meter)
(meter)
Trailer (meter)
13 < R < 14
8.5
55
14 < R < 15
8.0
15 < R < 16
7.5
5.0
16 < R < 17
7.0
17 < R < 19
6.5
19 < R < 21
6.0
4.5
21 < R < 25
5.5
25 < R < 30
5.0
4.0
30 < R < 40
4.0
40 < R < 60
4.0
3.5
60 >
3.5
Sumber : tata cara perencanaan geometrik
persimpangan (2002)

METODE PENELITIAN
Sumber Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini
terdiri dari dua macam data, yaitu data
sekunder dan data primer.
Data Sekunder
Data yang didapat sebagai berikut :
1) Data inventarisasi ruas jalan.
2) Gambar layout trase.
3) Data rencana volume lalu lintas harian
rata-rata.
4) Demografi.
Data Primer
Pengumpulan data primer dilakukan dengan
pengamatan langsung dilapangan melalui
beberapa jenis survei untuk tujuan
menyediakan data yang akan digunakan
dalam proses analisis. Untuk lebih jelas
sebagai berikut:
1) Lokasi untuk mendapatkan data primer
adalah pada ruas dan simpang jalan
eksisting sekitar Jembatan Ploso.
2) Alat
yang
digunakan
untuk
memperlancar pengumpulan data adalah
sebagai berikut :
a. Alat tulis
b. Formulir Survei
c. Counter
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d. Stop Wacth
e. Clip Board
f. Piranti keras komputer/note book
g. Kamera
h. Walking Measure
i. Pendukung lainnya
3) Jenis Survei
a. Survei inventarisasi pada ruas dan
simpang jalan eksisting sekitar
Jembatan Ploso.
b. Survei volume lalu lintas pada ruas
dan simpang jalan eksisting sekitar
Jembatan Ploso.
c. Survei Journey Speed.
Alur Proses Penelitian
Analisis data dari awal hingga akhir yang
dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Penentuan Topik Penelitian
yaitu Analisis Dampak Lalu Lintas dan
Evaluasi Desain Pembangunan Jembatan
Ploso Baru Dengan Pemodelan Vissim.
2. Perumusan Masalah
Pada tahapan ini peneliti melakukan
rumusan masalah/ klasifikasi masalah
untuk dijadikan landasan atau dasar
masalah yang akan diteliti.
3. Studi Literatur
Studi literatur merupakan tahapan
pengumpulan beberapa sumber dari
penelitian terdahulu, sebagai referensi
dalam penelitian ini.
4. Metode Penelitian
Memberikan gambaran urutan cara
penelitian yang dilakukan, agar peneliti
dan pembaca dapat memahami alur
penelitian.
5. Memasuki tahap penelitian empiris,
kegiatan yang dilakukan adalah:
a. Pengumpulan data inventarisasi ruas
jalan, untuk mengetahui kapasitas ruas
jalan.
1) Geometrik jalan.
2) Fasilitas perlengkapan jalan.

3) Hambatan samping.
b. Pengumpulan data volume lalu lintas,
yang didapat dari survei primer video
pada ruas dan simpang jalan eksisting
sekitar lokasi kegiatan.
c. Pengumpulan data Spot Speed untuk
validasi data lapangan dan model pada
aplikasi Vissim.
6. Masuk pada tahap penelitian selanjutnya
yaitu simulasi, dengan pekerjaan yang
dilakukan adalah:
a. Pembangunan jaringan jalan.
b. Identifikasi materi pemodelan, yaitu:
1) Volume dan kecepatan lalu lintas.
2) Komposisi kendaraan.
3) Desired speed distributions.
c. Setelah materi siap maka dilanjutkan ke
pembangunan model Vissim.
d. Ada dua komponen sebagai input
model vissim, yaitu vehicle input dan
perilaku mengemudi yang terdiri dari
following, lane change dan lateral.
e. Bersama desired speed distributions,
perilaku
mengemudi
menjadi
parameter yang dikalibrasi agar
mendekati dengan kenyataan lalu
lintas.
f. Running model untuk mendapatkan
output berupa volume lalu lintas yang
habis tersimulasi, kecepatan lalu lintas
rata-rata, LOS (Level Of Service),
tundaan dan panjang antrian.
g. Output yang dihasilkan divalidasi
dengan uji statistik terhadap parameter
volume dan kecepatan lalu lintas hasil
survei, apabila dinyatakan valid maka
model siap digunakan untuk analisis
selanjutnya, bila tidak maka dilakukan
tinjau ulang paramater kalibrasi. Tahap
ini menganalisis parameter traffic
microsimulation pada software Vissim
agar sesuai kondisi lalu lintas di
Indonesia dan kondisi dilapangan.
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Tahap ini juga menjadi proses analisis
terhadap tujuan penelitian pertama dan
kedua yaitu mengidentifikasi kinerja
lalu
lintas
disekitar
lokasi
pembangunan
jembatan
dan
memprediksi
dampak
yang
ditimbulkan
oleh
pembangunan
tersebut
terhadap
lalu
lintas
disekitarnya.
7. Analisis Penanganan Masalah
a. Do nothing: Tidak melakukan kegiatan
pada kondisi jaringan jalan yang ada.
b. Do something: Melaksanakan upaya
peningkatan, perbaikan geometrik ruas
dan simpang, serta perbaikan taper
(pada bibir jembatan/flyover). Tahap
ini juga menjadi proses analisis
terhadap tujuan penelitian ketiga dan
keempat yaitu menentukan bentuk
manajemen dan rekayasa atau
perbaikan yang diperlukan untuk
mengakomodasi
perubahan
yang
terjadi akibat pembangunan Jembatan
Ploso baru, terhadap lalu lintas di
sekitar daerah pembangunan.
8. Kesimpulan
Memberikan kesimpulan dari hasil yang
telah dibuat.

Jombang yaitu 12,79 detik dan tundaan
terendah berada pada Simpang 3 Tak
Bersinyal Ploso Jombang (selatan) yaitu
11,58 detik. Untuk lebih jelas dapat dilihat
pada Tabel 8 mengenai rekap kinerja jalan dan
simpang kondisi eksisting dan Gambar 3 yang
menunjukkan simulasi kinerja lalu lintas
kondisi eksisting.
Tabel 8 Rekap kinerja jaringan jalan kondisi
eksisting
No.
1
2

3

No.
1
2
3
4

Kondisi Eksisting 2019
Nilai Tundaan RataLOS
rata (detik)
Simpang 3 Tak Bersinyal Ploso Jombang
Jam Puncak
12,79
B
Simpang 3 Tak Bersinyal Ploso Jombang
(Timur)
Jam Puncak
12,30
B
Simpang 3 Tak Bersinyal Ploso Jombang
(Selatan)
Jam Puncak
11,58
B
Nama Ruas
Nilai DS
LOS
Jalan
Ruas Jalan Batas Kabupaten Mojokerto-Ploso
Jam Puncak
0,6024
C
Ruas Batas Kabupaten Lamongan Ploso
Jam Puncak
0,5653
C
Ruas Ploso Batas Kota Jombang
Jam Puncak
0,5767
C
Ruas Raya Pandaan
Jam Puncak
0,3538
B

Nama Jaringan
Jalan

9. Saran
Memberikan saran dari hasil penelitian
yang dilakukan agar dapat diterapkan
dilapangan.
ANALISIS & PEMBAHASAN
Kinerja Jaringan Jalan Eksisting
Derajat kejenuhan saat kondisi eksisting
berkisar antara 0,35 hingga 0,6 dengan nilai
tertinggi berada di Ruas Jalan Batas
Kabupaten Mojokerto-Ploso yaitu 0,60
dengan tingkat pelayanan kategori C dan nilai
derajat kejenuhan terendah berada di ruas Jl.
Pandaan yaitu 0,35 dengan tingkat pelayanan
kategori B. Untuk tundaan rata-rata kendaraan
saat kondisi eksisting dengan nilai tertinggi
berada di Simpang 3 tak bersinyal Ploso

Gambar 2. Simulasi kinerja lalu lintas
kondisi eksisting
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Prediksi Dampak Lalu Lintas
Untuk mendukung berbagai jenis kegiatan
pada tahap konstruksi pembangunan
Jembatan Ploso, dibutuhkan sejumlah
peralatan dan material. Berbagai jenis
peralatan (termasuk peralatan berat) disiapkan
oleh pihak kontraktor pelaksana yang telah
dipersyaratkan oleh pelaksana konstruksi
untuk menggunakan kendaraan berat yang
layak dan lolos uji emisi.

Jl. Batas Kab. Lamongan
Ploso

Jl. Batas Kab. Mojokerto-Ploso

Simpang 3 Tak Bersinyal Jl. Kab.
Mojokerto-Ploso dan Batas
Lamongan-Ploso

Simpang 3 Tak Bersinyal Jl. Kab.
Mojokerto-Ploso dan Raya
Pandaan
Lokasi Potensial
Penumpukkan Material

Simpang 3 Tak Bersinyal Jl. Ploso
Batas Kota Jombang
Jl. Ploso Batas Kota Jombang

Gambar 4. Area penumpukan material

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
kaitannya dengan masa konstruksi, yaitu:
1. Pengangkutan material pembangunan
dilakukan secara periodik diluar jam
sibuk/ jam puncak kendaraan/ malam hari
dengan jenis dan jumlah seperti pada tabel
sebelumnya. Area penumpukan material
dapat dilihat pada Gambar 4.
2. Jika diasumsikan kendaraan datang dan
pergi (turn over) kurang lebih dua kali
dalam satu hari, maka jumlah ritasenya
adalah 40 ritase/hari. Jika jam kerja yang
digunakan adalah 8 jam per-hari, maka
jumlah ritase perhari adalah 40/8 = 5 ritase,
atau sama dengan 10 kend/jam.
3. Tidak ada bangkitan dari tenaga kerja
konstruksi karena terdapat barak pekerja
sementara
selama
masa
proyek
berlangsung.
4. Parkir kendaraan material dilakukan di
dalam kawasan pembangunan sehingga
tidak mengganggu arus lalu lintas yang ada

Gambar 5. Rute kendaraan berat/ material
Hasil Skenario
Hasil skenario menggambarkan situasi
dengan tanpa pembangunan jembatan/ flyover
serta kondisi pada saat konstruksi di ruas dan
simpang disekitar lokasi kegiatan. Berikut
hasil tabel kinerja ruas dan jalan pada masa
konstruksi, do nothing dan do something yang
terlihat pada Tabel 9 dan simulasi kinerja pada
saat konstruksi pada Gambar 6.
1. Skenario
Do
pembangunan.

something

dengan

5. Pembangunan Jembatan Ploso pada tahap
awal akan memprioritaskan pembangunan
jalan pada sisi-sisi jembatan atau flyover
sebagai jalur peralihan yang akan
digunakan pada saat proses jembatan
dibangun sehingga tidak ada kegiatan
penutupan jalan.

Adanya peningkatan jumlah kendaraan
yang signifikan saat dengan pembangunan
(operasional) menambah pembebanan lalu
lintas di ruas dan simpang jalan sekitar
kawasan pembangunan yang pada
akhirnya menurunkan kinerja dan kualitas
tingkat pelayanan ruas jalan simpang.

6. Rute kendaraan berat yang sebagian besar
berasal dari daerah Mojokerto dan
Surabaya akan diarahkan pada ruas-ruas
jalan seperti pada Gambar 5.

2. Skenario Do Nothing skenario tanpa
pembangunan.
Kondisi tanpa pembangunan yang
digunakan dalam skenario ini adalah
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kondisi kinerja jalan tanpa
pembangunan jembatan/flyover.

adanya

nothing memiliki level of service (LOS) D
pada saat jembatan baru dibangun LOS pada
simpang tersebut menjadi C. Pada saat
konstruksi terdapat beberapa simpang yang
mengalami penurunan LOS sebanyak 2 level
yaitu simpang 3 tak bersinyal Ploso Jombang.
Sedangkan pada ruas jalan keseluruhan
mengalami penurunan LOS 1 level dari LOS
awal C menjadi D.
Kesimpulan

Gambar 3. Simulasi kinerja lalu lintas saat
konstruksi di tahun 2023
Berdasarkan Tabel 9, diketahui bahwa kondisi
do nothing dan do something berdampak pada
beberapa simpang terutama pada simpang 3
tak bersinyal Ploso Jombang. Pada saat do

Derajat kejenuhan saat kondisi eksisting
berkisar antara 0,35 hingga 0,6 dengan nilai
tertinggi berada di Ruas Jalan Batas
Kabupaten Mojokerto-Ploso yaitu 0,60
dengan tingkat pelayanan kategori C dan nilai
derajat kejenuhan terendah berada di ruas Jl
Pandaan yaitu 0,35 dengan tingkat pelayanan
kategori B. Untuk tundaan rata-rata kendaraan
saat kondisi eksisting dengan nilai tertinggi
berada di Simpang 3 tak bersinyal Ploso
Jombang yaitu 12,79 detik dan tundaan
terendah berada pada Simpang 3 tak bersinyal
Ploso Jombang (selatan) yaitu 11,58 detik.

Tabel 9. Rekap kinerja jaringan jalan kondisi eksisting, kontruksi, dan operasi
No.
1

2

3

No.

1

2

3

4

Kondisi Eksisting
Kondisi Kontruksi
2019
2023
Nilai Tundaan
Nilai Tundaan
LOS
LOS
Rata-rata (detik)
Rata-rata (detik)
Simpang 3 Tak Bersinyal Ploso Jombang
Jam
12,79
B
28,01
D
Puncak
Simpang 3 Tak Bersinyal Ploso Jombang (Timur)
Jam
12,30
B
21,51
C
Puncak
Simpang 3 Tak Bersinyal Ploso Jombang (Selatan)
Jam
11,58
B
29,72
D
Puncak
Nama
Nilai DS
L
Derajat Jenuh
L
Ruas
OS
OS
Jalan
Ruas Batas Kabupaten Mojokerto-Ploso
Jam
0,6024
C
0,7592
D
Puncak
Ruas Batas Kabupaten Lamongan Ploso
Jam
0,5653
C
0,7721
D
Puncak
Ruas Ploso Batas Kota Jombang
Jam
0,5767
C
0,7835
D
Puncak
Ruas Raya Pandaan
Jam
0,3538
B
0,5615
C
Puncak
Nama
Jaringan
Jalan

Kondisi Operasional
2034 (Do Nothing)
Nilai Tundaan
LOS
Rata-rata (detik)

Kondisi Operasional
2034 (Do Something)
Nilai Tundaan
LOS
Rata-rata (detik)

29,83

D

24,83

C

29,80

D

29,80

D

37,56

D

37,56

D

Derajat Jenuh

L
OS

Derajat Jenuh

LOS

0,8420

D

0,8420

D

0,7901

D

0,7901

D

0,8061

D

0,8061

D

0,4945

C

0,4945

C

Untoro, dkk. – Analisis Dampak Lalu Lintas dan Evaluasi …

177

ISSN 2962-2697
Vol. 2, No. 1, Juli 2022

Proceeding Civil Engineering Research Forum

Lokasi akses keluar/masuk area penumpukan
material tidak memiliki dampak yang begitu
besar mengingat hanya 10 kendaraan perjam
ditambah area penumpukan material tidak
berada di badan jalan melainkan pada area
lain yang sudah ditentukan. Meski demikian
pembangunan jembatan ini tetap memiliki
dampak lalu lintas yang cukup besar
dibandingkan
saat
kondisi
tanpa
pembangunan (eksisting) karena adanya
jumlah bangkitan dan tarikan perjalanan yang
tinggi saat operasional. Derajat kejenuhan
saat dengan pembangunan (operasional)
berkisar 0,49 hingga 0,84 diketahui
peningkatan derajat kejenuhan tertinggi
terjadi di Ruas Batas Kabupaten MojokertoPloso dengan nilai 0,84 dengan tingkat
pelayanan turun menjadi kategori D dan
tingkat pelayanan ruas Ruas Ploso Batas Kota
Jombang juga mengalami penurunan menjadi
kategori D. Untuk tundaan rata-rata tertinggi
saat dengan pembangunan (operasional)
berada di simpang Simpang 3 tak bersinyal
Ploso Jombang (selatan) yaitu 37,56 detik.
Rumusan penanganan dampak lalu lintas
yang dilakukan mengikuti dengan hasil desain
dari jembatan/flyover dengan melakukan
sedikit perbaikan desain pada bibir jembatan
pada ketiga akses dimana jarak lajur
perlambatan dibuat lebih panjang dari desain
awal menjadi 40 m.
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ABSTRACT
Population growth has a significant impact on transportation demand. With proper road
infrastructure, these traffic activities will go smoothly. As an important mobilization channel,
roads must be able providing safety and comfort for users. The solution to good service also needs
good paving materials. However, in combination with modified connecting materials, the paving
material becomes even better. By using mechanical empirical method of the KENPAVE program,
the average daily traffic data was used for analysis to find the pavement thickness, asphalt
stiffness modulus (Sbit) value, mixed stiffness modulus (Smix), and predicted road damage, and
then transfer function is performed to reach an acceptable number of lanes to receive a
representative load. Based on the results of the analysis, it is possible that the mixture of Asphalt
Concrete Wearing Course (AC-WC) with Starbit E-55 and Pen 60/70, showed the first signs of
permanent damage to the road structure. Deformation damage is 37,645,893 ESAL on Starbit E55 and 37,174,111 ESAL on Pen 60/70. In terms of performance, the blend of AC-WC with Starbit
E-55, compared to the blend of AC-WC with 60/70 rods, can overall withstand higher loads in
terms of damage parameters. The mixture of AC-WC and Starbit E-55 is known to have
advantages over its performance, so based on the results of this analysis, use of a mixture of ACWC and Starbit E-55 is recommended as an alternative or solution to the maximum dramatically
reduce the risk of road damage and increase the service life of the road surface.
Keywords: AC-WC, Starbit E-55, Pen 60/70, KENPAVE
PENDAHULUAN
Pertambahan populasi penduduk di
Indonesia
selalu
diiringi
dengan
meningkatnya kebutuhan sarana dan
prasarana transportasi. Infrastruktur jalan
raya merupakan salah satu prasarana
transportasi memiliki peranan penting dalam
menunjang kelancaran kegiatan transportasi.
Jalan tidak hanya berfungsi sebagai akses

mobilitas manusia sehari-hari saja. Namun,
jalan juga berfungsi sebagai akses kegiatan
distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu,
ketersediaan fasilitas jalan yang memadai
sangat diperlukan.
Ketersediaan
fasilitas
jalan
harus
diperhatikan dengan baik dalam aspek
perencanaan dan pemeliharaan struktur
perkerasan jalan, sehingga keamanan dan
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kenyamanan pengguna jalan dapat terjamin.
Akan tetapi, saat ini masih banyak dijumpai
kondisi jalan yang mengalami kerusakan
baik
kerusakan
struktural
maupun
fungsional. Kerusakan tersebut dapat
mempengaruhi tingkat pelayanan dan
kondisi arus lalu lintas. Tingkat pelayanan
jalan sangat berkaitan dengan jenis
perkerasan yang digunakan, sehingga
diperlukan peningkatan kualitas jenis
perkerasan jalan agar jalan tersebut mampu
menerima beban lalu lintas kendaraan
dengan baik dan maksimal. Salah satu jenis
perkerasan jalan yang baik untuk digunakan
yaitu campuran Asphalt Concrete-Wearing
Course (AC-WC).
Campuran AC-WC merupakan bahan
penyusun perkerasan lentur (flexible
pavement) yang berhubungan langsung
dengan kendaraan yang melintas karena
terletak di bagian paling atas dalam susunan
perkerasan jalan. Lapis aspal beton atau
nama lain dari AC-WC ini berfungsi sebagai
pelindung
lapisan
dibawahnya,
menyediakan jalan yang rata, lapis aus, lapis
kedap air, dan penahan beban roda. Oleh
karena itu, lapisan ini dibutuhkan bahan
pengikat aspal yang tepat sehingga dapat
memberikan daya tahan lebih lama dan
memiliki tingkat stabilitas yang tinggi agar
mampu memberikan keamanan dan
kenyamanan bagi pengguna jalan tanpa
adanya kerusakan. Namun, akan lebih baik
bahan penyusun perkerasan jalan yang
digunakan tersebut dikomposisikan dengan
bahan ikat yang telah dimodifikasi.
Modifikasi bahan penyusun perkerasan jalan
sangat diperlukan untuk mendapatkan
kualitas bahan perkerasan yang lebih baik
sehingga dihasilkan fasilitas jalan yang baik
pula. Salah satu aspal modifikasi yang telah
dikembangkan di Indonesia adalah Starbit
E-55. Starbit E-55 merupakan jenis aspal
komersial yang sudah dimodifikasi. Bahan
polimer jenis elastomer menjadi bahan
tambah untuk memodifikasi aspal ini karena
memiliki kualitas bahan lebih unggul

dibandingkan dengan aspal konvensional
pada umumnya. Beberapa publikasi
terdahulu, seperti Yusuf dan Fauziah (2017),
Nugroho dan Subarkah (2018), serta Hadi
dan Fauziah (2019) diketahui bahwa bahan
ikat Starbit E-55 memiliki tingkat ketahanan
yang baik terhadap cuaca, air, keretakan,
dan deformasi. Menurut Hadi dan Fauziah
(2019), menjelaskan bahwa penggunaan
Starbit E-55 sebagai campuran perkerasan
memberikan manfaat berupa peningkatan
ataupun kemampuan perkerasan dalam hal
meminimalisir risiko kerusakan akibat
pembebanan ataupun proses perendaman
dalam durasi tertentu.
Dalam perencanaan perkerasan jalan, untuk
mengetahui kinerja suatu perkerasan tidak
hanya berpedoman pada hasil laboratorium
saja. Hasil suatu pengujian perlu diperkuat
dengan hasil lanjut menggunakan metode
analisis. Metode analisis ini terbagi atas dua,
yaitu metode empiris dan mekanistikempiris. Metode empiris merupakan suatu
metode yang diformulasikan berdasarkan
hubungan statistik dengan menghubungkan
antara kerusakan jalan dengan desain jalan.
Sedangkan metode mekanistik-empiris
didasarkan pada sifat suatu material dan
kaidah teoritis yang diperkuat dengan
adanya respon struktur dari suatu perkerasan
jalan, dengan menggunakan metode
mekanistik-empiris maka jenis kerusakan
jalan dapat diprediksi dan nantinya dapat
ditindaklanjuti dengan proses redesain
ataupun tindakan-tindakan perantisipasian
lainnya. Salah satu program dengan
penerapan
mekanistik-empirik
adalah
program KENPAVE.
Program KENPAVE merupakan sebuah
software
yang
digunakan
untuk
menganalisis berbagai jenis kerusakan pada
struktur perkerasan jalan. Program ini dapat
menganalisis berbagai karakteristik lapis
perkerasan jalan seperti linear, non-linear,
viscoelastic maupun kombinasi ketiganya.
Pada makalah ini, akan disajikan lebih
khusus mengenai perbandingan kinerja
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struktur perkerasan yang menggunakan ACWC berbahan ikat Starbit E-55 dan Pen
60/70 dengan menggunakan metode elastik
linear yang diperkuat dengan penerapan
analisis mekanistik-empiris melalui program
KENPAVE. Menurut Hakim dan Kushari
(2019), program KENPAVE merupakan
model matematik yang relatif simpel untuk
memodelkan struktur perkerasan. Dalam
penelitian Ramadhani dan Fauziah (2018),
menyebutkan bahwa hasil desain perkerasan
jalan yang dilanjut dengan program
KENPAVE dapat digunakan untuk
mengetahui ketebalan lapisan perkerasan
yang sesuai dengan beban lalu lintas selama
umur rencana. Penelitian lain tentang
penggunaan program KENPAVE dilakukan
oleh Pambudi dan Fauziah (2021), bahwa
program
KENPAVE
memudahkan
perhitungan nilai tegangan, regangan, dan
lendutan di berbagai titik struktur perkerasan
jalan yang digunakan untuk menganalisis
kerusakan jalan. Lebih lanjut, Suwanda dan
Kushari (2019) dalam penelitiannya tentang
perbandingan desain struktur perkerasan
lentur di ruas Jalan Tempel-Pakem
Yogyakarta menyebutkan bahwa analisis
perkerasan lentur dengan menggunakan
program KENPAVE dapat memberikan
hasil berupa prediksi kerusakan pada setiap
lapisan perkerasan perkerasan jalan
sehingga perencanaan perkerasan jalan
dapat dilakukan dengan menggunakan
berbagai macam alternatif yang aman dan
efisien.
METODOLOGI
Analisis data berdasarkan data sekunder
yang diperoleh dari Balai Besar Pelaksanaan
Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta
berupa data jumlah kendaraan/lalu lintas
harian rerata (LHR). Selain menggunakan
data lalu lintas harian rerata (LHR), data lain
yang digunakan adalah data material aspal
dan pengujian Marshall Standard yang
kemudian dianalisis nilai stiffness of
modulus yang didapatkan dari penelitian
Hadi, dkk (2021).

Stiffness Modulus
Aspal merupakan salah satu material
viscoelastic yaitu dapat berubah keadaan
dari viskos ke elastis. Perubahan tersebut
bergantung pada temperatur dan lama
pembebanan yang terjadi. Aspal akan
bersifat viscous-liquid saat temperatur tinggi
dan waktu pembebanannya yang lama.
Sedangkan aspal akan bersifat elastis padat
saat temperatur rendah dan waktu
pembebanannya yang singkat.
Stiffness merupakan salah satu karakteristik
dari material aspal yaitu tahan terhadap
suatu deformasi yang timbul akibat
dipengaruhi oleh suhu dan lama waktu
pembebanan. Modulus kekakuan dijadikan
salah satu parameter yang baik digunakan
dalam merencanakan atau mengevaluasi
kinerja dari campuran beraspal. Ada dua
jenis kekakuan (Stiffness) dalam campuran
perkerasan, yaitu stiffness modulus of
bitumen (Sbit) dan stiffness modulus of
mixture (Smix).
Sbit merupakan kekakuan bitumen yang
dipengaruhi temperatur, lama waktu
pembebanan, recovering softening of
bitumen, dan penetration index. Modulus
kekakuan aspal dapat didefinisikan sebagai
perbandingan antara regangan dengan
tegangan kekakuan dari suatu material.
Dalam makalah ini, perhitungan Sbit
dilakukan dengan menggunakan persamaan
sebagai berikut.
Sbit = 1,154 × 10−7 × t −0,368 × 𝑡 ×
2,718−Pir × (𝑆𝑝𝑟 − 𝑇)5

(1)

Dengan:
PIr
= Recoverde penetration index
asphalt
PIr =

1951,4−500logPr−20×Spr
50logPr−Spr−120,4

(2)

T = Temperatur aspal
Pr = Recovered Penetration pada suhu
25°C
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Pr

= 0,65 × 𝑃𝑖

Pi

= Penetrasi awal

t

= Lama pembebanan

Output yang dihasilkan dari program ini
akan dilakukan pengecekan pada beberapa
titik kritis secara rinci terdapat dalam Tabel
1 berikut ini.

Smix adalah kekakuan campuran perkerasan
dalam menopang beban, dalam hal ini
adalah beban roda. Kekakuan tersebut
bergantung pada lama pembebanan dan
temperatur, seperti halnya aspal. Kekakuan
campuran perkerasan ini berperan penting
dalam analisis regangan dan tegangan dari
suatu perkerasan jalan. Perhitungan Stiffness
modulus of mixture ditentukan dengan
menggunakan metode Nottingham berikut
ini.
𝑆𝑚𝑖𝑥 = 𝑆𝑏𝑖𝑡 × (1 +

257,5−2,5×𝑉𝑀𝐴 𝑛
𝑛×(𝑉𝑀𝐴−3)

)

(3)

Dengan:
n

= 0,83 × 𝑙𝑜𝑔 (

4×104
𝑆𝑏𝑖𝑡

)

(4)

Tabel 1. Analisis Titik Kritis Pada Struktur
Perkerasan
Lokasi Titik

Respon
Struktur

Bagian bawah
pada lapis
beraspal

Regangan
tarik arah
horizontal
(εt )

Memprediksi
kerusakan
fatigue cracking
pada lapis
beraspal

Bagian atas
lapis pondasi
atas atau
bawah

Regangan
desak arah
vertikal (ε𝑐 )

Memprediksi
kerusakan
rutting pada lapis
pondasi atas atau
bawah

Bagian atas
lapis tanah
dasar
(subgrade)

Regangan
desak arah
vertikal (ε𝑐 )

Memprediksi
kerusakan
permanent
deformation
pada lapis tanah
dasar

Analisis Mekanistik-Empiris KENPAVE
Program KENPAVE dikembangkan oleh
Dr. Yang Huang, P.E pada tahun 2004
berbentuk Windows yang sebelumnya pada
tahun 1993 berbentuk DOS. Program ini
berfungsi untuk menganalisis perkerasan
jalan, baik perkerasan lentur maupun kaku
dengan lebih mudah dan fleksibel. Analisis
perkerasan lentur dilakukan menggunakan
program Ken Layer, sedangkan analisis
perkerasan kaku menggunakan program Ken
Slab. Berbagai macam jenis perkerasan jalan
yang dapat dianalisis menggunakan program
ini, yaitu linear, non-linear, viscoelastic,
maupun kombinasi dari ketiganya.
Untuk dapat menganalisis suatu perkerasan
jalan menggunakan program ini, maka
diperlukan input data-data material dan sifat
karakteristik dari suatu perkerasan seperti
tebal setiap lapisan (t), poisson ratio setiap
lapisan (μ), modulus elastisitas (E), tekanan
ban, serta beban roda. Output dari program
KENPAVE berupa nilai defleksi, tegangan,
dan regangan pada setiap titik tinjau lapisan.

Kegunaan

Transfer respon struktur dilakukan setelah
akibat adanya beban yang melintas di
atasnya.
Beban
tersebut
dapat
mengakibatkan kerusakan sehingga dapat
diprediksi nilai kerusakan yang terjadi pada
suatu perkerasan jalan. Ada tiga jenis
kerusakan perkerasan jalan, yakni fatigue
cracking,
rutting,
dan
permanent
deformation.
Analisis retak lelah (fatigue cracking) yang
digunakan untuk mendapatkan nilai
pengulangan beban sesuai dengan regangan
tarik di bagian bawah lapis permukaan, yang
dapat dirumuskan menggunakan persamaan
berikut:
𝑁𝑓 = 𝑓1 (𝜀𝑡 )−𝑓2 [𝐸]−𝑓3

(5)

Dalam persamaan (5), εt merupakan
regangan tarik arah horizontal di bagian
bawah lapis permukaan.
Konstanta nilai f1, f2, dan f3 digunakan nilai
rekomendasi dari Asphalt Institute 1982
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masing-masing sebesar 0,0796, 3,921, dan
0,854.
Analisis retak alur (rutting) yang digunakan
untuk mendapatkan nilai pengulangan beban
sesuai dengan nilai regangan tekan di bawah
pondasi, yang dirumuskan dalam persamaan
berikut:

Berdasarkan Tabel 2, pada bagian arah
horizontal untuk posisi 1 sebagai titik
peninjauan nilai regangan dengan posisi di
tengah roda, posisi 2 sebagai titik peninjauan
nilai regangan di tepi roda, dan posisi 3
sebagai titik peninjauan nilai regangan di
tengah-tengah kedua roda.

𝑁𝑑 = 𝑓4 (𝜀𝑐 )−𝑓5

(6)

Repetisi Beban Sumbu Standar Rencana

Dalam persamaan (6), εc merupakan
regangan vertikal di atas lapisan dasar.
Analisis deformasi permanen (permanent
deformation) digunakan untuk mendapatkan
nilai pengulangan beban pada suatu
perkerasan lentur, yang dirumuskan dalam
persamaan berikut:

Data yang digunakan merupakan data
jumlah kendaraan/lalu lintas harian rerata
(LHR) Tahun 2021 di Jalan Ringroad Utara
Yogyakarta.
Jalan
Ringroad
Utara
Yogyakarta merupakan jalan arteri yang
memiliki 2 jalur dengan 3 lajur untuk setiap
arah. Data LHR dapat dilihat pada Tabel 3.

𝑁𝑑 = 𝑓4 (𝜀𝑐 )−𝑓5

(7)

Dalam persamaan (7), εc merupakan
regangan vertikal di atas lapisan dasar.
Konstanta nilai f4 dan f5 menggunakan nilai
rekomendasi dari Asphalt Institute 1982
yang masing-masing nilainya sebesar
1,365×10-9 dan 4,477.
Model Titik Tinjau Respon Struktur
Lapisan perkerasan jalan diformulasikan
menggunakan beban sumbu standar seberat
18 kips. Nilai tekanan untuk roda satu ban
yang digunakan sebesar 550 KPa dengan
jari-jari bidang kontak sebesar 11 cm.
Sedangkan untuk jarak titik berat kedua
sumbu roda sebesar 33 cm. Titik tinjau
respon struktur dapat dilihat dalam Tabel 2.
Tabel 2. Titik Tinjau Respon Struktur
Respon Struktur
Perkerasan

Arah
Horizontal (x)

Regangan tarik
arah horizontal

Posisi 1,2,3

Regangan desak
arah vertikal

Posisi 1,2,3

(εt )

(ε𝑐 )

Arah
Vertikal (z)
0,0003 cm di
atas batas
bawah lapis
beraspal
0,0003 cm di
bawah garis
tanah dasar

Tabel 3. LHR Tahun 2021 Jalan Ringroad Utara
Yogyakarta
Gol.

Jenis Kendaraan

LHR 2021

1

Sepeda Motor

22431

2

Sedan, Jeep

2004

3

Pick-Up, Minibus

8468

4

Truk 2 As (light), Truck
kecil

1617

5a

Bus Kecil

5b

Bus Besar

6a

Truk 2 As (Kargo Ringan)

1035

6b

Truk 2 As (Kargo Sedang)

1636

7a

Truk 3 As

7b

Truk 4 As

0

7c

Truk 5 As

17

8

Kendaraan Tidak Bermotor

120

54
53

98

Sumber: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa
Tengah-DI Yogyakarta

HASIL DAN PEMBAHASAN
Desain Perkerasan
Desain perkerasan jalan berpedoman pada
Bina Marga 2017. Jalan dibuka pada tahun
2022 dengan umur rencana 20 tahun serta
perkiraan pertumbuhan lalu lintas per tahun
sebesar 4,80 % karena berada di Pulau Jawa.
Berdasarkan data LHR pada Tabel 3 dan
pedoman Bina Marga 2017, maka
didapatkan hasil desain struktur perkerasan
jalan dapat dilihat dalam Tabel 4.
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Tabel 4. Hasil Desain Struktur Perkerasan Jalan
Lapis Perkerasan

Tebal Lapisan (mm)

AC Wearing Course
AC Binder Course
CTB
Lapis Pondasi Kelas A

40
160
150
150

Stiffness Modulus
Data yang digunakan untuk mendapatkan
nilai stiffness modulus adalah data
karakteristik material aspal dan karakteristik
marshall standard yang diperoleh dari
penelitian Hadi, dkk (2021). Data tersebut
secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 5 dan
Tabel 6.
Tabel 5. Karakteristik Material Aspal
Parameter
Penetrasi (0,1 mm)
Titik Lembek (°C)

Starbit E-55
Pen 60/70
Spek. Hasil Spek. Hasil
50-80 55,8 60-70 61,5
≥ 54
54
≥ 48 48

(2021) bahwa nilai Sbit dan Smix dari bahan
ikat Starbit E-55 mempunyai nilai yang
relatif lebih tinggi dibandingkan Pen 60/70.
Sehingga campuran tersebut memiliki
tingkat ketahanan yang lebih baik terhadap
deformasi.
Begitu juga dengan penelitian Hafidz, dkk
(2021) didapatkan hasil bahwa nilai Sbit dan
Smix campuran dengan bahan Starbit E-55
lebih tinggi dibandingkan bahan Pen 60/70,
yaitu 5,5 Mpa untuk Sbit dan 2235,74 MPa
untuk Smix. Oleh karena itu, campuran ACWC dengan Starbit E-55 akan lebih stabil
dalam menerima distribusi beban kendaraan.
Menurut Nugraha, dkk (2021), tingginya
nilai kekakuan pada bahan Starbit tersebut
dikarenakan Starbit memiliki bahan tambah
berjenis polimer elastomer di dalamnya
sehingga lebih kuat dan tahan dari berbagai
jenis kerusakan.

Tabel 6. Karakteristik Marshall Standard

Respon Mekanistik Struktur Perkerasan

Pengujian

Spek.

Starbit E-55

Pen 60/70

VMA (%)

≥ 15%

15,39%

19,48%

Hasil respon analisis mekanistik-empiris
dengan menggunakan program KENPAVE
sesuai dengan titik tinjau yang telah
ditentukan berdasarkan Manual Desain
Perkerasan Jalan Bina Marga 2017 dapat
dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8. Hasil Respon Struktur Perkerasan

Berdasarkan dari tabel 5 dan tabel 6 diatas,
maka diperoleh nilai Stiffness modulus
sebagai berikut.
Tabel 7. Nilai Stiffness Modulus
Jenis Kekakuan
Sbit (MPa)
Smix (MPa)

Starbit E-55
7,11
980,57

Pen 60/70
5,60
939,03

Dalam Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai
Sbit dan Smix pada campuran bahan ikat
besarnya berbeda-beda. Adanya perbedaan
dari masing-masing nilai stiffness tersebut
menyebabkan ketahanan aspal terhadap
deformasi beban juga berbeda. Berdasarkan
tabel tersebut, bahan ikat yang memiliki
nilai Sbit terbesar adalah Starbit E-55
dengan nilai 7,11 Mpa. Begitu juga dengan
nilai terbesar Smix adalah pada bahan Starbit
E-55, yaitu 980,57 MPa. Dalam hal ini,
dapat dikatakan lebih unggul perkerasan
AC-WC berbahan ikat Starbit E-55.
Penelitian lain yang mendapatkan hasil yang
sejalan dengan ini dilakukan oleh Hadi, dkk

Jenis
Aspal

Titik 1

Titik 2

Titik 3

εt horizontal pada 0,0003 cm di atas
batas bawah lapis beraspal

Starbit
E-55

1,414×10-4

1,438×10-4

1,416×10-4

ε𝑐 vertikal pada 0,0003 cm di bawah
garis tanah dasar

1,941×10

-4

2,099×10-4

2,127×10-4

εt horizontal pada 0,0003 cm di atas
batas bawah lapis beraspal

Pen
60/70

1,415×10-4

1,439×10-4

1,417×10-4

ε𝑐 vertikal pada 0,0003 cm di bawah
garis tanah dasar

1,946×10-4
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Dari hasil respon struktur perkerasan yang
telah didapatkan maka dapat dicari prediksi
nilai regangan terhadap setiap jenis-jenis
kerusakan, meliputi fatigue cracking (F),
rutting (R), dan permanent deformation (D).
Prediksi nilai tersebut dapat dilihat pada
Tabel 9.

2.500E-04
2.000E-04

σ, kPa

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa
regangan tarik horizontal di bawah lapis
beraspal terbesar terjadi pada titik di bawah
tepi roda sumbu standar, yaitu titik 2.
Sedangkan regangan desak vertikal paling
besar terdapat pada tengah-tengah roda,
yaitu titik 3. Hasil ini sesuai dengan
penelitian Hakim dan Kushari (2019) bahwa
titik 2 menjadi titik yang menghasilkan
regangan tarik horizontal terbesar dan dalam
penelitiannya regangan desak vertikal
terbesar terjadi di tepi roda yaitu titik 2 atau
di antara titik pertengahan kedua roda yaitu
titik 3.

1.500E-04
1.000E-04
5.000E-05
0.000E+00
Nf

AC-WC Starbit E-55

Nr

Nd

AC-WC Pen 60/70

Gambar 1. Prediksi Nilai Regangan Maksimum
Pada Struktur Perkerasan

Hasil dari prediksi nilai regangan
maksimum pada masing-masing kerusakan
kemudian dianalisis untuk mendapatkan
jumlah repetisi beban lalu lintas (ESAL)
secara rinci dapat dilihat pada Tabel 10.
Tabel 10. Hasil Repetisi Beban Lalu Lintas
(ESAL)
Jenis
Aspal

Tabel 9. Prediksi Nilai Regangan
Jenis
Aspal
Starbit
E-55
Pen
60/70

Fatigue
Cracking

Rutting

Permanent
Deformation

1,438×10-4

2,061×10-4

2,127×10-4

1,439×10-4

2,063×10-4

2,133×10-4

Prediksi nilai regangan untuk setiap jenis
kerusakan pada bahan ikat juga disajikan
dalam bentuk grafik pada Gambar 1.

Starbit E55

Pen 60/70

Repetisi Beban Lalu Lintas (ESAL)
Nf Fatigue

465.609.690

Nd Rutting

43.351.635

Nd Deformation

37.645.893

Nf Fatigue

464.342.280

Nd Rutting

43.163.794

Nd Deformation

37.174.111

Berdasarkan Tabel 10, dapat diketahui
bahwa perkerasan AC-WC yang berbahan
ikat Starbit E-55 akan mengalami kerusakan
fatigue cracking setelah dilalui beban
repetisi sebesar 465.609.609 ESAL,
kerusakan rutting terjadi setelah dilalui
beban repetisi sebesar 43.351.635 ESAL,
dan kerusakan permanent deformation
terjadi setelah jalan dilalui beban sebesar
37.645.893 ESAL.
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Pada Tabel 10 juga diketahui bahwa
perkerasan AC-WC yang berbahan ikat Pen
60/70 akan terjadi kerusakan fatigue
cracking setelah dilalui beban repetisi
sebesar 464.342.280 ESAL, kerusakan
rutting terjadi setelah dilalui beban repetisi
sebesar 43.163.794 ESAL, dan kerusakan
permanent deformation terjadi setelah jalan
dilalui beban sebesar 37.174.111 ESAL.
Kerusakan awal yang terjadi dari kedua
bahan ikat tersebut adalah kerusakan
permanent deformation. Hasil tersebut
selaras dengan penelitian Hafidz, dkk (2021)
bahwa kerusakan awal perkerasan jalan
terjadi
pada
kerusakan
permanent
deformation. Begitu juga dengan penelitian
Suwanda dan Kushari (2019) bahwa
prediksi kerusakan awal yang akan terjadi
setelah adanya beban gandar yang melintas
adalah kerusakan permanent deformation.
Adapun penelitian lain yang mendapatkan
hasil serupa dilakukan oleh Hadi, dkk
(2021).
Dalam
penelitiannya
juga
disebutkan bahwa prediksi kerusakan awal
yang terjadi adalah kerusakan permanent
deformation.
Campuran bahan perkerasan AC-WC yang
menggunakan Starbit E-55 mempunyai
kemampuan yang lebih unggul dalam
mempertahankan kinerja jalan dibandingkan
dengan menggunakan campuran Pen 60/70.
Akan tetapi, penggunaan aspal Pen 60/70
juga masih mampu melayani beban lalu
lintas di suatu ruas jalan apabila nilai dari
beban repetisi beban rencana masih lebih
besar dibandingkan dengan nilai beban lalu
lintas jalan.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan
di atas, maka didapatkan kesimpulan bahwa
penggunaan perkerasan AC-WC berbahan
ikat Starbit E-55 dengan Pen 60/70 memiliki
perbedaan kemampuan dalam menahan
berbagai jenis kerusakan yang ada.
Campuran AC-WC yang berbahan ikat
Starbit E-55 mampu menahan beban lalu

lintas yang lebih besar dibandingkan
campuran AC-WC dengan Pen 60/70, yaitu
sebesar 465.609.609 ESAL sampai terjadi
kerusakan fatigue cracking, 43.351.635
ESAL hingga terjadinya kerusakan rutting,
dan 37.645.893 ESAL sampai terjadi
kerusakan
permanent
deformation.
Sehingga campuran tersebut dapat dikatakan
memiliki performa yang lebih baik dalam
merespon berbagai jenis kerusakan akibat
beban
yang
melintas
di
atasnya
dibandingkan campuran AC-WC dengan
penggunaan bahan ikat Pen 60/70.
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ABSTRACT
Liquefaction is a phenomenon which soil loses its strength due to earthquake vibrations. This
leads to the rise of water pore pressure and the fall of effective pressure in the soil. The
liquefaction phenomenon tends to happen to fine and uniformly grained soil (sandy soil). As the
Academic Hospital of Universitas Islam Indonesia is located at Jalan Srandakan No. KM, RW. 5,
Jodog, Wijirejo, Pandak District, Bantul, Yogyakarta Special Region, in which Bantul Regency
is one of the areas in the south of Java Island with a fairly high risk of earthquake. Therefore, it
is necessary to conduct an analysis of the possibility of liquefaction in the hospital, one of which
is an analysis that utilizes the N-SPT value. This research was held based on the earthquake
strength in Yogyakarta on May 27, 2006 with the magnitude scale of 6,3 Mw. The liquefaction
analysis utilizing the N-SPT data was conducted using the Youd-Idriss method (2001), Seed et al
method (1976), and Valera-Donovan method (1977).The liquefaction analysis results in the UII
Hospital using the Youd-Idriss method (2001) indicated that the point of SPT BM-01 has a
liquefaction potential at the depth of 8 – 18 meters. As for BM-02, the liquefaction potential stood
at a depth of 4 – 18 meters. The outcomes of the liquefaction analysis with the Seed et al method
(1976) showed the points of BM-01 and BM-02 each have the risk of liquefaction because the NL
value in each layer at its respective points were less than the value of Neq = 6,8 (NL < Neq). As
for the liquefaction analysis based on the Valera-Donovan method (1977), the points of BM-01
and BM-02 in the 14 – 18 meter layers had the potential of the occurrence of liquefaction. This
happens due to the smaller value of N-SPT (N) compared to the Ncrit value (N<Ncrit).
Keywords: Liquefaction, earthquake, Cyclic Resistance Ratio, Cyclic Stress Ratio
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Likuefaksi merupakan suatu peristiwa
hilangnya kekuatan tanah akibat adanya
getaran gempa bumi. Hal ini membuat
naiknya tegangan air pori dan turunnya nilai
tekanan efektif yang ada pada tanah tersebut.

Peristiwa likuefaksi berpotensi terjadi pada
lapisan tanah yang memiliki butir-butir halus
dan seragam (tanah pasir).
Umumnya, jarak lokasi sumber gempa
memengaruhi potensi likuefaksi pada area
tersebut. Dengan adanya pertemuan antara
lempeng Indian dan Australia di Pulau Jawa
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bagian selatan dapat menimbulkan aktivitas
lempeng yang aktif sehingga memungkinkan
terjadinya gempa bumi. Sebagaimana lokasi
tempat beradanya Rumah Sakit Akademik
Universitas Islam Indonesia yang berada di
Jalan Srandakan KM, RW. 5, Jodog, Wijirejo,
Kecamatan Pandak, Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta. Kabupaten Bantul merupakan
salah satu daerah yang berada di selatan Pulau
Jawa. Maka perlu diadakannya analisis
mengenai potensi likuefaksi yang terjadi di
Rumah Sakit tersebut.
Mengacu pada likuefaksi yang terjadi pada
area yang berisiko gempa, maka perlu untuk
menganalisis terlebih dahulu potensi tersebut.
Hal tersebut juga melatar belakangi penulis
untuk menganalisis potensi likuefaksi dengan
menggunakan analisis berdasarkan data NSPT (Standard Penetration Test). Analisis
likuefaksi yang dilakukan berdasarkan data
SPT menggunakan
tiga metode yaitu,
Metode
Youd-Idriss (2001), Seed, dkk.
(1976), dan Valera-Donovan (1977).
Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut.
1. Mengetahui potensi likuefaksi yang terjadi
pada tanah yang berada di rumah sakit
Universitas Islam Indonesia dengan
berdasar pada data SPT (Standard
Penetration Test ) dengan Metode YoudIdriss (2001).
2. Mengetahui potensi likuefaksi yang terjadi
pada tanah yang berada di rumah sakit
Universitas Islam Indonesia dengan
berdasar pada data SPT (Standard
Penetration Test ) dengan Metode Seed,
dkk. (1976).
3. Mengetahui potensi likuefaksi yang terjadi
pada tanah yang berada di rumah sakit
Universitas Islam Indonesia dengan
berdasar pada data SPT (Standard
Penetration Test ) dengan Metode ValeraDonovan (1977).
Batasan Penelitian
Adapun batasan yang diperlukan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Lokasi penelitian terletak pada satu daerah
saja yaitu Rumah Sakit Akademik
Universitas Islam Indonesia.
2. Data yang digunakan berupa data N-SPT
yang berada di titik BM-01 dan BM-02.
3. Menganalisis potensi likuefaksi dengan
nilai Mw = 6,3 dengan nilai amax = 0,5 g.
4. Data geoteknik yang digunakan adalah
hasil dari penyelidikan N-SPT.
5. Hanya membandingkan hasil potensi
likuefaksi pada masing-masing metode.
TINJAUAN PUSTAKA
Potensi Likuefaksi Berdasarkan Data SPT
Akhiri (2019) telah melakukan penelitian
tugas akhir dengan judul Evaluasi Perbaikan
Tanah Dengan Metode Dynamic Compaction
Untuk Penanggulangan Likuefaksi. Penelitian
ini dilakukan dengan menggunakan data SPT
(Standard Penetration Test). Berdasarkan
penelitian tersebut didapat hasil sebelum
dilakukan pemadatan, beberapa lapis tanah di
setiap titik masih memiliki kemungkinan
terjadinya likuefaksi. Setelah pemadatan
seluruh titik tinjauan aman dari likuefaksi
dengan safety factor lebih dari 1 dan nilai
(N1)60>30 diklasifikasikan sebagai tanah tidak
terlikuefaksi dan zona kerentanan mengalami
likuefaksi di kedalaman 2-6 meter.
Mase (2018) telah melakukan penelitian yang
berjudul Studi Kehandalan Metode Analisis
Likuefaksi Menggunakan SPT Akibat Gempa
8,6 Mw, 12 September 2007 di Area Pesisir
Kota Bengkulu. Hasil dari penelitian ini
adalah bahwa Metode Idriss – Boulanger
memiliki estimasi kesesuaian prediksi dan
kejadian di lapangan.
Artati, dkk, (2020) telah melakukan penelitian
yang berjudul Analisis Potensi Likuefaksi
Pada Pasir Vulkanik di Pantai Glagah
Kulonprogo Berdasarkan Data N-SPT). Dari
hasil analisis likuefaksi menggunakan metode
Seed, Martin & Lysmer (1975) didapati
bahwa pada gempa dengan 6,3 magnitudo di
area tersebut potensi terjadinya likuefaksi
berada hingga kedalaman 8,5 meter.
Srikit (2019) telah melakukan penelitian yang
berjudul
Analisis Potensi Likuefaksi
Berdasarkan Distribusi Ukuran Butir dan
Data N-SPT. Analisis data N-SPT pada
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penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
metode Seed, dkk. (1976) dan menggunakan
Metode Valera & Donovan (1977). Analisis
likuefaksi dengan menggunakan data N-SPT
metode Seed, Martin & Lysmer (1975) pada
magnitudo gempa 6,3 SR, Desa Glagah dan
Desa Palihan berpotensi likuefaksi dari muka
tanah hingga kedalaman 12 m dan analisis
likuefaksi berdasarkan data N-SPT dengan
metode Valera & Donovan (1977) pada
magnitudo gempa 6,3 SR, Desa Glagah
berpotensi likuefaksi pada lapisan tanah
kedalaman 4 m dan Desa Palihan berpotensi
likuefaksi pada lapisan tanah kedalaman 2 m.
METODE PENELITIAN
Tahap pertama dalam melakukan penelitian
ini adalah studi literatur, setelah itu dilakukan
tahap kedua yaitu proses pengumpulan data
berupa data sekunder yang meliputi data
parameter gempa dan data properti tanah yang
didapat dari Laboratorium Mekanika Tanah
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Universitas Islam Indonesia. Tahap ketiga
yaitu menganalisis potensi likuefaksi
berdasarkan data N-SPT dengan metode
Youd-Idriss (2001), metode Seed, dkk.
(1976), dan metode Valera-Donovan (1977).
Tahap berikutnya adalah menentukan lokasi
lapisan tanah yang berpotensi likuefaksi
berdasarkan hasil perhitungan dalam masingmasing metode, dan dilanjutkan ke dalam
pembahasan dan penarikan kesimpulan.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Analisis Potensi Likuefaksi Berdasarkan
data N-SPT dengan Metode Youd-Idriss
(2001)
Dalam metode ini, Youd dan Idriss
menggunakan nilai CRR (Cyclic Resistance
Ratio) dan CSR (Cyclic Stress Ratio). CRR
merupakan nilai yang dapat menentukan
ketahanan tanah untuk menahan likuefaksi itu
sendiri.
Sedangkan CSR merupakan
perbandingan antara tegangan geser rata-rata
yang diakibatkan oleh gempa dengan
tegangan vertikal efektif di tiap lapisan.
Potensi likuefaksi pada metode ini dapat
ditentukan dengan besar nilai dari Faktor

aman (FS). FS>1 artinya tidak berpotensi dan
FS<1
artinya
berpotensi
mengalami
likuefaksi.
Untuk jenis tanah pada BM-01 adalah pada
kedalaman 2-4 meter adalah pasir sedang,
kedalaman 6-16 meter adalah lanau berpasir,
kedalaman 18-20 meter adalah lempung
berlanau, kedalaman 22-24 meter adalah pasir
sedang dan kedalaman 26 meter adalah pasir
kasar.
Untuk jenis tanah pada BM-02 adalah pada
kedalaman 2 meter adalah pasir halus,
kedalaman 4 meter adalah lanau berpasir,
kedalaman 6 meter adalah pasir sedang,
kedalaman 8-16 meter adalah lempung
berpasir, kedalaman 18-20 meter adalah
lempung berpasir, kedalaman 22 meter adalah
pasir sedang dan kedalaman 24-26 meter
adalah pasir kasar.
Rumus dari menghitung nilai CRR,CSR dan
FS dalam metode ini dapat dilihat pada
Persamaan 1, Persamaan 2, Persamaan 3, dan
Persamaan 4 berikut.
CRR=

(N )
1
50
1
 1 60cs 

2
34  ( N1 )60cs
135
200
10( N1 )60cs  45

CRR=CRR7.5MSF
a 
CSR=0.65 max vo rd
g  'vo
CRR
FS=
CSR

(1)
(2)
(3)
(4)

dengan,
MSF
amax
g
σ′vo
σvo
rd
FS

= Magnitude Scale Factor
= percepatan tanah maksimum gempa
= gravitasi
= tegangan overburden vertikal efektif
= tegangan total vertikal overburden
= koefisien tegangan reduksi
= Faktor aman.

Adapun hasil analisis borehole BM-01 dan
BM-02 dapat dilihat pada Gambar 1 dan
Gambar 2. Dapat dilihat bahwa pada BM-01
likuefaksi terjadi pada kedalaman 2 meter dan
8-18 meter serta pada BM-02 terjadi pada
kedalaman 4-18 meter. Hal ini terjadi karena
nilai FS < 1.
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dengan,
Dr
τeq
σvo’

Gambar 1. Potensi Likuefaksi BM-01
(Youd-Idriss, 2001))

= densitas relative
= cyclic shear stress equivalen
= tegangan efektif lapisan

Potensi likuefaksi dengan metode ini dapat
dilihat dari besaran nilai Neq dan NL. Neq< NL,
maka tidak berpotensi likuefaksi, bila Neq >
NL, maka berpotensi likuefaksi. Adapun hasil
analisis dari BM-01 dan BM-02 dapat dilihat
pada Gambar 3 dan Gambar 4 berikut yang
menunjukkan bahwa seluruh lapisan tanah di
kedua titik ini berpotensi likuefaksi karena
nilai Neq > NL.

Gambar 2. Potensi Likuefaksi BM-02
(Youd-Idriss, 2001)
Gambar 3. Potensi Likuefaksi BM-01
(Seed, dkk., 1976)

Analisis Potensi Likuefaksi Berdasarkan
Data N-SPT dengan Metode Seed, dkk.
(1976)
Merupakan metode analisis likuefaksi yang
dilakukan dengan berbasis pada nilai jumlah
getaran ekuivalen (Neq) dan nilai jumlah
getaran yang dibutuhkan untuk mencapai
likuefaksi pada tanah tersebut (NL). Nilai Neq
dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Nilai Neq
Magnitude Skala
Richter
5,6-6,0
6,5
7
7,5
8

Nilai Jumlah
getaran (Neq)
5
8
12
20
30

Nilai
NL
dapat
dihitung
menggunakan persamaan 5 berikut.
0,4697 . 𝐷𝑟.𝜎𝑣𝑜 ′ 5,5402
]
𝜏𝑒𝑞

NL = [

dengan
(5)

Gambar 4. Potensi Likuefaksi BM-02
(Seed, dkk.,1976))
Analisis Potensi Likuefaksi Berdasarkan
Data N-SPT dengan Metode ValeraDonovan (1977)
Metode ini dilakukan dengan menentukan
nilai kritis dari tahanan N-SPT (Ncrit) untuk
menentukan
apakah
tanah
tersebut
mengalami likuefaksi atau tidak. Apabila N-
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SPT (N)<Ncrit, maka tanah tersebut berpotensi
mengalami likuefaksi. Apabila nilai N-SPT
(N)>Ncrit, maka tanah tersebut tidak memiliki
potensi mengalami likuefaksi. Untuk mencari
nilai Ncrit dapat dilihat pada Persamaan 6
berikut.
𝑁𝑐𝑟𝑖t =𝜂 [1+0,125(𝑑𝑠−3)−0.05(𝑑𝑤−2)]

(6)

dengan,
Ncrit= nilai kritis dari nilai N-SPT
ds = kedalaman lapisan tanah yang ditinjau
dw = kedalaman muka air tanah dari muka
tanah
𝜂 = fungsi dari intensitas getaran yang
disebabkan oleh gempa yang dapat
dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3
berikut.

Gambar 5. Potensi Likuefaksi BM-01
(Valera-Donovan (1977))

Tabel 2. Hubungan Skala MMI dengan nilai 𝜂

Modified Mercalli
Intencity (MMI)
VII
VIII
IX

η (blow/feet)
6
10
16

Tabel 3. Perbandingan Magitude Skala
Richter dengan Skala MMI
Magnitudo skala
richter
1
2
3
4
5
6
7
8

intensitas
maksimum skala
MMI
I,II
III
IV, V
VI,VII
VIII
IX,X
X

Adapun hasil analisis potensi likuefaksi pada
BM-01 dan BM-02 dapat dilihat pada Gambar
5 dan Gambar 6 berikut yang menunjukkan
bahwa pada BM-01 dan BM-02 likuefaksi
terjadi pada kedalaman 14-18 meter. Hal ini
dikarenakan nilai N-SPT < Ncrit.

Gambar 6. Potensi Likuefaksi BM-02
(Valera-Donovan (1977))
KESIMPULAN
Hasil dari analisis potensi likuefaksi pada
Rumah Sakit UII dengan tiga metode (YoudIdriss (2001), Seed, dkk. (1976) dan IdrissBoulanger (2008) berdasarkan data N-SPT
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.
1. Potensi likuefaksi yang ada berdasarkan
data N-SPT dengan menggunakan metode
Youd-Idriss (2001) pada magnitudo
gempa sebesar 6,3 SR menunjukkan
bahwa perbandingan antara nilai CRR dan
CSR di beberapa lapisan tanah pada
masing-masing titik tinjauan yaitu titik
BM-01 dan BM-02 memiliki nilai faktor
keamanan kurang dari 1 (FS <1) yang
menandakan bahwa tanah tersebut
berpotensi mengalami likuefaksi. Untuk
BM-01 potensi likuefaksi berada pada
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kedalaman 8 – 18 meter, dan untuk BM-02
potensi likuefaksi berada pada kedalaman
4 – 18 meter.
2. Potensi likuefaksi yang ada berdasarkan
data N-SPT dengan menggunakan metode
Seed, dkk. (1976) pada magnitudo gempa
sebesar 6,3 SR menunjukkan bahwa titik
BM-01 dan titik BM-02 memiliki potensi
likuefaksi karena nilai NL pada masingmasing lapisan pada setiap titik kurang
dari nilai Neq = 6,8 (NL < Neq).
3. Potensi likuefaksi yang ada berdasarkan
data N-SPT dengan menggunakan metode
Valera-Donovan
(1977)
dengan
magnitudo gempa sebesar 6,3 SR
menyajikan bahwa titik BM-01 dan titik
BM-02 pada lapisan 14 meter – 18 meter
memiliki potensi terjadinya peristiwa
likuefaksi. Hal ini dikarenakan nilai dari
N-SPT (N) lebih kecil dibandingkan nilai
Ncrit (N< Ncrit).
SARAN
Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam
penelitian ini, maka dapat diberikan beberapa
saran sebagai berikut.
1. Untuk hasil yang lebih rinci dan mendetail
analisis dapat ditambah dengan metode
lainnya seperti dengan menggunakan data
CPT, analisis gradasi butiran. Serta dapat
pula dengan melakukan perbandingan
dengan metode perhitungan likuefaksi
yang lainnya seperti metode Cetin, dkk.
(2004) dan Tokimatsu dan Yoshimi
(1983).
2. Terdapat
beberapa
usaha
untuk
menanggulangi
terjadinya
peristiwa
likuefaksi sesuai dengan kebutuhan dan
karakteristik tanah. Oleh karena itu,
adanya perhitungan ini dapat digunakan
untuk metode mitigasi adanya likuefaksi di
daerah tersebut.
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PENGARUH VARIASI DIAMETER TIANG BOR PADA PERKUATAN
LERENG RUAS JALAN TAWAELI – TOBOLI KM. 59 + 175
Dede Irham Arief1, Agus Darmawan Adi2, dan Fikri Faris3
1

Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
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ABSTRACT
The Tawaeli - Toboli Km 59 + 175 road section, it is an area prone to landslides caused by
unstable road slopes. The chronology of landslides on the slopes of the Tawaeli – Toboli Km. 59
+ 175, namely during the rainy season, the landfill on the slope shifts so that it carries the original
soil material up to the shoulder of the road, it causes disruption to traffic flow and can endanger
drivers. This study was conducted by analyzing the stability of the slope strengthened with a
cantilever walls and combined with drill piles with varying diameters, namely D40, D60 and D80.
The results of the calculation of the safety factor on the slopes is 1,364 which is not sufficient, so
it needs to be strengthened additional, namely using bore piles with varying diameters, namely
D40, D60 and D80. For the safety factor at D40 is still considered critical, namely 1.488 < 1.5
and D60 at 1.629 > 1.5 and D80 1.849 > 1.5. The results of the overall analysis show that the
slopes of the Tawaeli – Toboli Km. 59 + 175, during extreme conditions or moist soil conditions
caused by rainwater, it is very vulnerable to landslides so that it needs to be strengthened in the
form of a cantilever wall with a wall height of 5 meters and additional deep foundations using
bore piles with a diameter of 60 cm, itis considered efficient in strengthening the slope.
Keywords: slopes, retaining wall, plaxis 2D, reinforcement
PENDAHULUAN
Jalan merupakan prasarana yang sangat
dibutuhkan Pada Ruas Jalan Tawaeli – Toboli
Km. 59 + 175 merupakan daerah rawan
terjadinya tanah longsor yang disebabkan oleh
tidak stabilnya lereng badan jalan,
ketidakstabilan lereng badan jalan dapat
mempengaruhi lapisan perkerasan sehingga
jalan tersebut mudah mengalami kerusakan
seperti jalan retak dan bergelombang sehingga
tidak dapat mencapai umur rencana.
Kronologis terjadinya longsor pada lereng ruas
jalan Tawaeli – Toboli Km. 59 + 175 yaitu
pada saat musim hujan tanah timbunan pada
lereng tersebut bergeser serta membawa
material tanah asli hingga mencapai bahu
jalan, hal ini menyebabkan gangguan pada
arus lalu lintas dan dapat membahayakan para
pengendara jalan tersebut. Oleh karena itu,
perlu adanya evaluasi terhadap kondisi lereng
dan penanganan longsoran pada Ruas Jalan
Arief, dkk.—Pengaruh Variasi Diameter Tiang Bor...

Tawaeli – Toboli Km. 59 + 175. Adapun titik
longsor yang dimaksud dapat dilihat pada
Gambar 1.

Gambar 1. Foto lokasi longsor Km. 59 + 175
Ruas Jalan Tawaeli – Toboli
Penanganan yang direncanakan adalah dengan
analisis perkuatan lereng menggunakan
Dinding penahan tanah tipe Cantilever Wall
dengan
perkuatan
fondasi
dalam
menggunakan Bore Pile atau tiang bor, dalam
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh variasi diameter tiang terhadap
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perkuatan dinding penahan tanah Ruas Jalan
Tawaeli – Toboli Km. 59 + 175.

Tabel 2. Hasil pengeboran lapisan tanah titik
BH 02
Depth
(m)

Gambar 2. Sketsa situasi lokasi longsor Km.
59 + 175 Ruas Jalan Tawaeli – Toboli
METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian berada di Ruas Jalan Poros
Tawaeli – Toboli tepatnya pada titik koordinat
0°42’50.795” S 120°3’10.016” E.
Pengumpulan Data Sekunder
Pengeboran untuk tanah asli dilakukan
sebanyak 2 (dua) titik dengan kedalaman titik
20 meter dengan menggunakan bor log.
Tabel 1. Hasil pengeboran lapisan tanah titik
BH 01
Depth
(m)

NSPT

0–1

0

Cor Beton

1

1–2

35

Pasir Lempung abuabu, setengah padat.

1

2–4

45

Pasir
krakal
padat.

2

4–6

55

Lapukan Batu Pasir
Krakal,
Coklat
padat.

2

6 – 12

60

Lapukan Batu Pasir
Krakal, Coklat Tua,
sangat padat.

6

12 – 18

60

Lapukan Batu Pasir
Krakal Krikil abuabu, sangat padat.

6

18 – 20

60

Lapukan Batu Pasir
Krakal Krikil abuabu, sangat padat.

2

Jenis Tanah

Lempungan
abu-abu,

N-SPT

Jenis Tanah

Ketebalan
(m)

0–4

45

Material
timbunan
berupa pasir lempung
kerikil-kerakal, abu-abu
padat.

4

4–9

55 - 60

Batu pasir kuarsa lapuk
kuat berupa pasir lanau
berkerikil, coklat sangat
padat.

5

9 – 13

60

Pasir kerakal kerikil
coklat padat berlanau,
sangat padat.

4

13 – 20

60

Pasir lanau berkerikil,
abu-abu sangat padat.

7,5

Ruas jalan Tawaeli – Toboli km 59 adalah
jalan nasional yang merupakan jalan kolektor
dalam sistem jaringan jalan primer yang
menghubungkan ibukota provinsi dengan
ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota
kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
Maka beban hidup diperoleh dari beban
kendaraan yang digunakan untuk analisis
perkuatan lereng pada jalan Tawaeli – Toboli
km 59 adalah sebesar 15 kN/m2.
Data desain dinding penahan tanah kantilever
dan tiang bor yang digunakan pada penelitian
ini dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.

Ketebalan
(m)

Arief, dkk.—Pengaruh Variasi Diameter Tiang Bor...

Gambar 3. Dimensi dinding penahan tanah
kantilever dan tiang bor. (PT. Wiranta Bhuana
Raya, 2021)
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Analisis Stabilitas Lereng
Analisa stabilitas lereng meliputi konsep
kemantapan
lereng
yaitu
penerapan
pengetahuan mengenai kekuatan geser tanah.
Keruntuhan geser pada tanah dapat terjadi
akibat gerak relatif antar butirnya. Dalam
menganalisa stabilitas lereng harus ditentukan
terlebih dahulu faktor keamanan (FK) dari
lereng tersebut. Secara umum faktor keamanan
didefinisikan sebagai perbandingan antara
gaya penahan dan gaya penggerak longsoran
Persamaan (1).
FK =

𝐺𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑠𝑜𝑟
𝐺𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑏𝑎𝑏 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑠𝑜𝑟

(1)

Stabilitas terhadap Guling
Hardiyatmo (2002) menyatakan bahwa
stabilitas terhadap guling adalah stabilitas
yang ditinjau berdasarkan tekanan tanah lateral
yang diakibatkan oleh tanah urug di belakang
dinding penahan tanah. Berdasarkan momen
penggulingan yang terjadi maka bangunan
harus dapat menahan dengan momen akibat
berat sendiri dinding penahan tanah dan
momen akibat berat tanah di atas pelat fondasi.
Faktor aman terhadap stabilitas guling (Fgl)
dapat didefinisikan pada Persamaan (2)
sebagai berikut.
∑ 𝑀𝑤
𝐹𝑔𝑙 =
(2)
∑ 𝑀𝑔𝑙
Dimana:
∑ 𝑀𝑤 = W b1
∑ 𝑀𝑔𝑙 = ∑ Pah h1 + ∑ Pav B
∑ 𝑀𝑤 = momen yang melawan penggulingan
(kN.m)
∑ 𝑀𝑔𝑙
W
B
∑ 𝑃𝑎ℎ
∑ 𝑃𝑎𝑣

= momen yang mengakibatkan terjadi
guling (kN.m)
= berat tanah di atas pelat pondasi + berat
sendiri dinding penahan (kN)
= Lebar kaki dinding penahan (m)
= Jumlah gaya-gaya horizontal (kN)
= Jumlah gaya-gaya vertikal (kN)

FS(kapasitas daya dukung) =

𝑞𝑢
≥3
𝑞𝑚𝑎𝑘𝑠

(5)

Syarat faktor aman minimum terhadap
stabilitas guling (Fgl) bergantung pada jenis
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tanah, nilai angka aman untuk bagi masingmasing jenis tanah adalah sebagai berikut: Fgl
≥ 1,5 untuk tanah dasar granular, dan Fgl ≥ 2
untuk tanah dasar kohesif.
Analisa stabilitas lereng meliputi konsep
kemantapan
lereng
yaitu
penerapan
pengetahuan mengenai kekuatan geser tanah.
Keruntuhan geser pada tanah dapat terjadi
akibat gerak relatif antar butirnya.
Stabilitas terhadap Geser
Hardiyatmo (2002) menyatakan bahwa gayagaya yang menggeser dinding penahan tanah
akan ditahan oleh tekanan tanah pasif di depan
∑ Rh
(3)
∑ Pah
dinding penahan tanah jika terdapat tanah
timbunan dan gesekan antara tanah dengan
dasar fondasi. Faktor aman terhadap stabilitas
geser (Fgs) dapat didefinisikan pada persamaan
(3) sebagai berikut.
𝐹𝑔𝑠 =

Dimana:
∑ R h = tahanan dinding penahan tanah
terhadap penggeseran
∑ 𝑃h = Jumlah gaya-gaya horizontal (kN)
Syarat faktor aman minimum terhadap
stabilitas geser (Fgs) pada dasar fondasi
ditentukan minimum 1,5. (Bowless ,1997)
menyarankan: Fgs ≥ 1,5 untuk tanah dasar
granular, dan Fgs ≥ 2 untuk tanah dasar
kohesif.
Kapasitasi Dukung Ultimit (Qu)
𝑄𝑢 = 𝑐𝑁𝑐 + ((𝐷𝑓 𝛾) + 𝑞0 ) 𝑁𝑞 + 0,5𝛾 𝐵𝑁𝛾

Dimana:
B
e
Df
qo
c
𝛾
𝑁𝑐 , 𝑁𝑞 , 𝑁𝛾

(4)

= lebar kaki dinding penahan (m)
= eksentrisitas beban (m)
= kedalaman tanah (m)
= beban merata (kN.m)
= nilai kohesi (kN/m2)
= berat volume tanah (kN/m3)
=fakto kapasitas dukung Hansen
dan Vesic

Faktor aman terhadap keruntuhan kapasitas
daya dukung tanah dapat didefinisikan pada
Persamaan (5).
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Dimana:
qu
= tekanan tanah ultimit (kN/m2)
qmaks = tekanan maksimal akibat beban
struktur (kN/m2)
Daya Dukung Tiang Bor (Qu)
Daya dukung tiang bor dinyatakan sebagai
kumulatif daya dukung ujung tiang (point
base) dan gesekan antara tanah yang
menyelimuti tiang bor dengan permukaan
sekeliling tiang bor, perhitungan daya dukung
ultimit ditunjukkan pada Persamaan (6).



= Faktor koreksi tiang bor

Program Plaxis 2D
Program Plaxis adalah sebuah paket program
yang disusun berdasarkan metode elemen
hingga yang telah dikembangkan secara
khusus untuk melakukan analisis deformasi
dan stabilitas dalam bidang rekayasa
geoteknik.

Dimana:

Parameter yang digunakan dalam simulasi
dengan program Plaxis di antaranya yaitu,
berat volume kering ( unsat), berat volume
jenuh air ( sat), permeabilitas arah horizontal
(horizontal permeability, kx), permeabilitas
arah vertikal (vertical permeability, ky),
modulus elastisitas tanah (Young’s modulus,
E), angka poisson (poisson’s ratio, v), kohesi
(cohesion, c), sudut geser (friction angle, ϕ),
sudut dilatasi (dilatancy angle, ).

Qb = Tahanan ujung ultimit tiang (kN)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Qu = Qb + Qs - Wp

(6)

Nilai Qb seperti terlihat pada Persamaan (7)
(Reese & O’Neill, 1999).

Qb = Ab (60 . N60 < 4500 kPa)

(7)

Ab = Luas penampang melintang tiang (d =
0,8m) (m2)
N60 = Nilai N-SPT rata-rata antara ujung
bawah tiang bor sampai 2db di
bawahnya. Tidak perlu dikoreksi
terhadap overburden
Fr

= Faktor koreksi tiang bor terhadap tanah
(kN)

cu

= Kohesi tak terdrainase (undrained)
(kN/m2)

Nc’ = Faktor kapasitas dukung = 9
Nilai (Qs) pada tanah granuler seperti
ditunjukkan pada Persamaan (8) (Reese &
O’Neill, 1989).

Qs = As x Po’rata-rata x 

(8)

Dimana:
As = Luas selimut tiang (m2)
po’ = Tekanan overburden di tengah-tengah
lapisan tanah (kN/m2)

Arief, dkk.—Pengaruh Variasi Diameter Tiang Bor...

Analisis
Stabilitas
Lereng
Perkuatan Dinding Penahan
menggunakan Program Plaxis 2D

dengan
Tanah

Analisis stabilitas lereng yang telah diberi
perkuatan untuk mengetahui pengaruh dari
penggunaan dinding penahan tanah tipe
kantilever yang bertujuan sebagai perkuatan
pada lereng. Analisis stabilitas lereng dengan
perkuatan tanah hanya akan dilakukan dalam
kondisi ekstrem, hal ini dilakukan untuk
mengetahui perilaku deformasi dan angka
aman lereng pada kondisi tanah ekstrem.
Berdasarkan hasil pemodelan menggunakan
program Plaxis 2D diperoleh Total
displacement yang terjadi adalah 0,02437 m =
2,4 cm seperti yang terlihat pada Gambar 5,
nilai SF sebesar 1,364, nilai SF yang diperoleh
< 1,5 sehingga perlu diberi perkuatan
tambahan dengan penggunaan tiang bor
sebagai fondasi dalam dari dinding penahan
tanah.
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Gambar 4. Total displacement pada lereng dengan perkuatan pada kondisi ekstrem
Selanjutnya perlu dilakukan analisis untuk
mencari angka aman lereng dengan perkuatan

pada kondisi ekstrem, dapat dilihat pada
Gambar 5.

SF: 1,364

Gambar 5. Bidang longsor pada lereng dengan perkuatan londisi ekstrem
Analisis Stabilitas
Penahan Tanah

Eksternal

= 177,176 / 138,786

Dinding

Analisis stabilitas eksternal dinding penahan
tanah merupakan analisis stabilitas antara
dinding penahan dengan tanah dasar.
Stabilitas eksternal sebuah dinding penahan
tanah meliputi stabilitas terhadap guling,
geser dan kapasitas daya dukung tanah.

= 1,277 < 2 (Tidak Aman)
Stabilitas terhadap Gaya Geser
Rh

= W x tg b
= 172,265 x tg 36º

Stabilitas terhadap Gaya Guling
Mw

Mgl

= Mk + Mh

= 125,158 kN/m
SF

= Rh / Pa

= 158,426 + 18,750

= 125,265 / 67,046

= 177,176 kN/m

= 1,702 > 1,5 (Aman)

= Mpa
= 138,786 kN/m

SF

=Wxf

= Mw / Mgl
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Stabilitas terhadap Daya Dukung Tanah
Berdasarkan tabel nilai faktor kapasitas
dukung tanah Terzaghi (1943), dengan sudut

200

Proceeding Civil Engineering Research Forum

geser tanah () sebesar 36º diperoleh nilainilai sebagai berikut.
Nc = 50,59 ;Nq = 37,80 ; N = 40,10
qu = c x Nc + ((Df x  qo) Nq + 0,5x B x N
= 2031,831 kN/m2
qa = qu / SF
= 2031,831 / 3
= 677,277 kN/m2
V = Wk
= 209,765 kN/m
B’ = B – 2e
= 2,5 – 2 x 0,417
= 1,67 m
q = V / B’
= 209,765 / 1,667
= 125,859 kN/m
SF = qu / q
= 2031,831 / 125,859
= 17,290 > 3 (Aman)
Berdasarkan hasil perhitungan stabilitas pada
dinding penahan tanah tipe kantilever,
diperoleh hasil bahwa dinding aman terhadap
gaya geser yang terjadi dengan nilai SF yang
diperoleh adalah 1,702 > 1,5, untuk nilai SF
terhadap kapasitas daya dukung tanah
diperoleh nilai sebesar 17,290 > 3, namun
pada perhitungan stabilitas terhadap gaya
guling nilai SF yang diperoleh 1,277 < 2.
Sehingga, desain dinding penahan tanah dapat
digunakan namun perlu menambah kekuatan
pada dinding dengan menggunakan tiang bor
sebagai pondasi dalam.
Analisis Lereng dengan Perkuatan
Dinding Penahan Tanah dan Tiang Bor
Analisis stabilitas lereng dengan perkuatan
dinding penahan tanah dan Tiang Bor
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diperlukan untuk mengetahui kekuatan
dinding penahan tanah yang diperkuat dengan
tiang bor dalam menahan beban-beban yang
bekerja dan membandingkannya dengan
dinding penahan tanah saja sehingga dapat
digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari
perkuatan tersebut.
Analisis dinding penahan tanah dengan
perkuatan tiang bor tersebut dilakukan dengan
perhitungan stabilitas dinding terhadap
kapasitas dukung tiang secara manual dan
pemodelan menggunakan program Plaxis 2D.
Analisis dilakukan dengan memvariasikan
ukuran diameter tiang untuk memperoleh
nilai SF yang aman untuk perencanaan lereng
dengan perkuatan dinding penahan tanah dan
tiang bor.
Data-data yang digunakan dalam analisis
lereng eksisting diperkuat dengan dinding
penahan tanah dan tiang bor adalah sebagai
berikut.
1. Dinding penahan tanah menggunakan tipe
kantilever.
2. Dinding penahan tanah dan tiang bor
terbuat dari beton bertulang.
3. Berat volume beton bertulang yang
digunakan adalah 24 kN/m3.
4. Mutu beton yang digunakan adalah fc’ =
30 MPa.
5. Diameter rencana tiang variasi D = 40 cm,
D = 60 cm dan D = 80 cm.
6. Panjang tiang rencana adalah 5 meter dan
berada pada kedalaman 10 meter dari
permukaan tanah.
Perhitungan Stabilitas Dinding Penahan
Tanah menggunakan Tiang Bor
Daya dukung tiang bor dinyatakan sebagai
kumulatif daya dukung ujung tiang (point
base) dan gesekan antara tanah yang
menyelimuti tiang bor dengan permukaan
sekeliling tiang bor. Hasil perhitungan dapat
dilihat pada tabel 3.
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Tabel 3. Hasil perhitungan stabilitas DPT menggunakan tiang bor
Diameter

Qb

Qs

Wp

Qu

Qa

cm

kN

kN

kN

kN

kN

40

398,103

368,602

30,159

736,545

294,618

60

895,731

552,903

67,858

1380,775

552,310

80

1592,410

737,204

120,637

2208,977

883,591

Berdasarkan perhitungan kapasitas dukung
ijin tiang bor dengan beberapa variasi ukuran
diameter tiang, diperoleh hasil bahwa nilai
kapasitas dukung ijin tiang (Qa) > dari gaya
yang bekerja dari dinding penahan tanah yaitu
172,265 kN.
Analisis
Stabilitas
Lereng
dengan
Perkuatan Dinding Penahan Tanah dan
Tiang Bor
Permodelan lereng dilanjutkan dengan
perkuatan dinding penahan tanah dan tiang
bor variasi ukuran D40, D60, dan D80
menggunakan program Plaxis 2D.

Pemodelan Lereng dengan Perkuatan
Dinding Penahan Tanah dan Tiang Bor
D40
Berdasarkan hasil pemodelan diperoleh nilai
total displacement pada lereng dengan
perkuatan dinding penahan tanah dan tiang
bor sebesar 0,08475 m, total displacement
dan arah pergerakan lereng dapat dilihat pada
Gambar 6. Pemodelan lereng dengan
perkuatan dinding penahan tanah dan tiang
bor D40 menghasilkan daerah potensi bidang
gelincir dan nilai SF yang diperoleh adalah
1,488 seperti yang terlihat pada Gambar 7.

Gambar 6. Total displacement lereng dengan perkuatan dinding penahan tanah dan tiang bor
D40
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SF: 1,488

Gambar 7. Daerah potensi bidang gelincir lereng dengan perkuatan dinding penahan tanah dan
tiang bor D40
Pemodelan Lereng dengan Perkuatan
Dinding Penahan Tanah dan Tiang Bor
D60
Berdasarkan hasil pemodelan diperoleh nilai
total displacement pada lereng dengan
perkuatan dinding penahan tanah dan tiang

bor sebesar 0,04400 m, total displacement
dan arah pergerakan lereng dapat dilihat pada
Gambar 8. Pemodelan lereng dengan
perkuatan dinding penahan tanah dan tiang
bor D60 menghasilkan daerah potensi bidang
gelincir dan nilai SF yang diperoleh adalah
1,624 seperti yang terlihat pada Gambar 9.

Gambar 8. Total displacement lereng dengan perkuatan dinding penahan tanah dan tiang bor D60
SF: 1,624

Gambar 9. Daerah potensi bidang gelincir lereng dengan perkuatan dinding penahan tanah dan
tiang bor D60
Arief, dkk.—Pengaruh Variasi Diameter Tiang Bor...
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Pemodelan Lereng dengan Perkuatan
Dinding Penahan Tanah dan Tiang Bor
D80
Berdasarkan hasil pemodelan diperoleh nilai
total displacement pada lereng dengan
perkuatan dinding penahan tanah dan tiang
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bor sebesar 0,02036 m, total displacement
dan arah pergerakan lereng dapat dilihat pada
Gambar 10.
Pemodelan lereng dengan
perkuatan dinding penahan tanah dan tiang
bor menghasilkan daerah potensi bidang
gelincir dan nilai SF yang diperoleh adalah
1,849 seperti yang terlihat pada Gambar 11.

Gambar 10. Total displacement lereng dengan perkuatan dinding penahan tanah dan tiang bor
D80

SF: 1,849

Gambar 11. Daerah potensi bidang gelincir lereng dengan perkuatan dinding penahan tanah dan
tiang bor D8
Pembahasan
Hasil pemodelan lereng dengan perkuatan
dinding penahan tanah dan tiang bor diperoleh
bahwa untuk tiang D40 nilai SF yang
diperoleh adalah 1,488 dimana nilai ini masih
kurang dari standar aman yaitu < 1,5, untuk
tiang D60 diperoleh nilai SF yaitu 1,624 hasil
menunjukkan bahwa SF > 1,5, serta untuk
tiang D80 diperoleh nilai SF yaitu 1,849 > 1,5.
Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan
bahwa tidak disarankan menggunakan tiang
Arief, dkk.—Pengaruh Variasi Diameter Tiang Bor...

dengan diameter < D60, sedangkan jika
ditinjau dari nilai SF yang diperoleh bahwa
tiang dengan diameter D60 dan D80
menunjukkan nilai > 1,50 (Aman). Sehingga
ukuran D60 dan D80 dapat menjadi saran
ukuran diameter tiang dalam perencanaan
stabilitas lereng dengan perkuatan dinding
penahan tanah dan tiang bor. Rekapitulasi
keseluruhan hasil pemodelan lereng dengan
perkuatan dinding penahan tanah dan tiang
bor, dapat dilihat pada Tabel 4.
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Tabel 4. Rekapitulasi hasil pemodelan

0,4

Total
Displacement
(m)
0,08475

0,6

0,04400

1,624

0,8

0,02036

1,849

Diameter Tiang
(m)

Safety
Factor (SF)
1,488

KESIMPULAN
Hasil analisis stabilitas lereng dengan
perkuatan
dinding
penahan
tanah
menggunakan perhitungan manual diperoleh
hasil bahwa lereng aman terhadap gaya geser
dengan hasil SF stabilitas geser adalah 1,702
> 1,50 (Aman), hasil SF terhadap kapasitas
daya dukung tanah 17,290 > 3 (Aman),
namun pada stabilitas terhadap gaya guling
nilai SF yang diperoleh 1,277 < 1,50 (Tidak
Aman) hal ini menunjukkan bahwa dinding
penahan tanah masih memiliki potensi
terjadinya guling, sehingga perlu diberi
tambahan perkuatan berupa tiang bor yang
berfungsi sebagai pondasi dalam.
Hasil analisis kapasitas dukung tiang bor
sebagai perkuatan pada dinding penahan
tanah untuk tiang D40 nilai Qa yang diperoleh
adalah 294,619 kN, untuk tiang D60 nilai Qa
yang diperoleh adalah 552,310 kN serta untuk
tiang D80 nilai Qa yang diperoleh adalah
883,591 kN. Nilai-nilai Qa yang diperoleh
kemudian divalidasi terhadap gaya aksial
yang bekerja pada dinding penahan tanah,
kapasitas dukung tiang dari ketiga variasi
diameter tersebut aman terhadap gaya aksial
yang bekerja yaitu > 172,265 kN.
Analisis stabilitas lereng dengan perkuatan
dinding penahan tanah dan tiang bor juga
divalidasi dengan menggunakan Program
Plaxis 2D, hasil yang diperoleh adalah untuk
tiang bor D40 nilai SF yang diperoleh adalah
1,488, untuk tiang bor D60 nilai SF yang
diperoleh adalah 1,624 serta untuk tiang bor
D80 nilai SF yang diperoleh 1,849. Hal ini
menunjukkan bahwa tiang bor D40 tidak
disarankan untuk digunakan karena nilai SF <
1,50, sehingga untuk penggunaan tiang bor
sebagai pondasi dalam pada lereng dinding
penahan tanah menggunakan tiang bor
dengan ukuran diameter > 60 cm dengan hasil
analisis nilai SF > 1,50.
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ABSTRACT
Soil is a very important part in any construction work, because it functions to receive and withstand
the load from the structure above it, so the soil must have a good bearing capacity. However, clay
soils have relatively high swelling and shrinkage values and low bearing capacity. This study aims
to determine the effect of adding rice husk ash and matos to the CBR and swelling values of soil
originating from Pereng Village, Prambanan, Klaten, Central Java. This research consisted of testing
soil properties, granular analysis, consistency limits, and soil compaction, CBR unsoaked and CBR
soaked, and swelling. The results showed that based on the AASHTO classification the soil used was
included in group A-7-5 which had loamy soil with moderate to poor properties. The results of the
CBR test for unsoaked native soil were 7.580% and CBR for soaked native soil was 2.790%, and
swelling of native soil was 9.591%. After the addition of 1% matos, the unsoaked CBR value increased
to 9.998% at 7 days of curing, while the soaked CBR decreased to 1.163%. The addition of 1% matos
and 15% rice husk ash resulted in unsoaked CBR values of 16.275%, soaked CBR values of 4.883%,
and swelling of 3.871%, so that the mixture was the mixture with the most optimum percentage.
Keywords: Rice husk ash, Matos, CBR, Swelling, Clay
PENDAHULUAN
Pembangunan infrastruktur menjadi fokus
utama pemerintahan era ini. Salah satu elemen
yang harus diperhatikan secara khusus pada
pembangunan infrastruktur adalah tanah.
Tanah merupakan bagian yang sangat penting
dalam setiap pekerjaan konstruksi, karena
tanah berfungsi menerima dan menahan beban
dari struktur diatasnya. Hal ini mengakibatkan
tanah harus memiliki daya dukung yang baik.
Akan tetapi tidak semua tanah memiliki daya

dukung yang baik, salah satunya adalah tanah
lempung. Perbaikan tanah dapat dilakukan
dengan cara stabilisasi mekanis maupun
stabilisasi kimiawi.
Dalam al Qur’an disebutkan bahwa tanah
merupakan unsur penting di muka bumi ini. Hal
ini terlihat bagaimana al Qur’an menyebut
tentang tanah dengan beberapa istilah seperti:
ardlu, sijjil, tiin, sholshola, dan turab. Sebagai
contoh kata ardlu (bumi, tanah) dalam al
Qur’an disebutkan sebagai mustaqar (tempat
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kediaman) dan mata’ (kesenangan) sebagai
firman Allah dalam QS. Al A’raaf ayat 24,
walakum fil ardli mustaqarrun wa mataa’un
ilaa hiin (bumi adalah tempat kediaman dan
kesenanganmu sampai waktu yang telah
ditentukan.
Mustaqar bermakna tempat hunian, termasuk
bagaimana manusia membuat bangunan
(infrastruktur) dan menetap selama hidupnya di
dunia. Tidak sekedar itu, tanah juga menjadi
unsur utama penciptaan manusia, tempat
manusia berpijak, dan tempat manusia kembali
dalam kematiannya. Dari tanah pula tumbuhtumbuhan, pohon-pohonan, dan sejumlah
hewan hidup dan berkembang biak. Dengan
demikian, tanah sangat penting bagi kehidupan
manusia.
Sementara mata’ adalah tempat yang
memberikan kenyamanan bagi manusia.
Disebut sebagai tempat kenyamanan (mata’)
karena bumi menyediakan segala kebutuhan
hidup yang akan menjamin kelangsungan
hidup manusia. Bumi dengan segala isinya
semuanya diangkat menjadi pembicaraan AlQur’an supaya mendapatkan perhatian yang
serius dari manusia. Dari bumilah kebutuhan
makan, minum, sandang, pangan, bisa digali
dan diperoleh. Dari bumi pula manusia dapat
membangun hunian yang nyaman.
Manusia sebagai pewaris bumi mempunyai
tugas sebagai khalifah , yaitu mengolah dan
mendayagunakan semua yang ada di bumi ini,
termasuk tanah, agar berdayaguna dengan baik,
sebaliknya manusia dilarang untuk membuat
kerusakan. Dengan potensi akal budinya
manusia harus mampu merawat dan
membangun di muka bumi ini sehingga akan
tercipta peradaban manusia yang tinggi dan
tercapainya suatu negeri yang baldatun
thayyibatun wa rabbun ghafur. Penelitian
tentang rekayasa stabilisasi tanah ini juga
dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan Islam
yang mulia tersebut.
Pada penelitian kali ini dilakukan stabilisasi
tanah lempung yang berlokasi di Desa Pereng,

Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Metode
stabilisasi yang digunakan yaitu dengan
stabilisasi kimiawi dengan bahan tambah
berupa abu sekam padi dan matos.pada abu
sekam padi terdapat pozzolan (terdiri dari silika
reaktif) nilai kandungan silika di abu sekam
padi sekitar 86% - 97% menunjukkan bahwa
abu sekam padi mempunyai sifat pozzolan yang
tinggi (Houston, 1972 dalam Hermirianda,
2018). Sedangkan matos digunakan sebagai
bahan tambah karena bahan kimia ini memiliki
fungsi untuk memadatkan (solidfikasi) dan
menstabilkan (stabilisasi) tanah.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
mengetahui klasifikasi tanah yang diuji
berdasarkan klasifikasi AASHTO, mengetahui
pengaruh enambahan kadar matos terhadap
nilai CBR pada tanah lempung, mengetahui
pengaruh penambahan kadar matos dan variasi
abu sekam padi terhadap nilai CBR pada tanah
lempung, mengetahui pengaruh penambahan
kadar matos terhadap nilai swelling pada tanah
lempung, mengetahui pengaruh penambahan
kadar matos dan variasi kadar abu sekam padi
terhadap nilai swelling pada tanah lempung,
dan mengetahui kadar penambahan abu sekam
padi untuk mendapatkan nilai CBR yang
maksimal.
TINJAUAN PUSTAKA
Tanah lempung memiliki daya dukung yang
rendah, salah satu carayang dapat digunakan
untuk memperbaiki tanah tersebut adalah
stabilisasi tanah. Beberapa bahan tambah yang
sering digunakan untuk stabilisasi tanah
diantaranya adalah kapur, semen portland, fly
ash, dan aspal.
Jurnal “Stabilisasi Tanah Lempung dengan
Bahan Tambah Abu Sekam Padi dan Kapur
pada Subgrade Perkerasan Jalan” yang disusun
oleh Abdurrozak dan Mufti (2017)
menggunakan metode uji CBR dan swelling.
Penelitian ini menggunakan sampel tanah yang
berasal dari Desa Kebonharjo, Samigaluh,
Kulon Progo. Hasil penelitian ini terbukti
bahwa penambahan abu sekam padi hingga 7%
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dapat meningkatkan nilai CBR dibandingkan
nilai CBR tanah asli. Berdasarkan pengujian
swelling didapatkan bahwa semakin tinggi
persentase abu sekam padi memberikan potensi
swelling yang semakin kecil dari tanah asli
sebesar 4,8% menjadi 0,032% pada
penambahan kapur 4% dan abu sekam padi 7%.
Penelitian “Pengaruh Penambahan Limbah
Plastik dan Abu Sekam Padi Terhadap Nilai
CBR, Swelling, dan Nilai Permeabilitas Tanah
Lempung” oleh Hermirianda (2018) dengan
metode uji CBR, swelling, dan permeabilitas.
Pengujian CBR dilakukan secara soaked dan
unsoaked serta melakukan pengujian swelling
pada sampel tanah yang diperam selama 1 dan
7 hari lalu direndam selama 4 hari. Pengujian
ini menggunakan tanah lempung yang berasal
dari Desa Kedung Sari, Wates, Kulon Progo.
Hasil penelitian ini adalah tanah termasuk
dalam kelompok A-7-5 yaitu tanah lempung
yang memiliki nilai daya dukung tanah sebesar
7%. Setelah ditambah 12% kapur dan 1 kg/m3
matos, diperoleh nilai CBR sebesar 24% pada 4
hari, 22% pada 5 hari, 15,6% pada 14 hari, dan
9% pada 28 hari.
Jurnal
“Stabilisasi
Tanah
Lempung
Menggunakan Abu Vulkanik dan Abu Sekam
Padi Ditinjau dari Nilai California Bearing
Ratio” oleh Rinaldi, Gusrizal, dan Mulizar
(2020). Penelitian ini menggunakan tanah
lempung yang berasal dari Quarry Cot Kayee
Adang,
Meunasah
Manyang
Kota
Lhokseumawe. Pengujian yang dilakukan
meliputi sifat fisik dan sifat mekanis yaitu
pemadatan standar dan CBR. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa abu vulkanik dan abu
sekam padi dapat memperbaiki sifat-sifat tanah
lempung. Penggunaan abu vulkanik dan abu
sekam padi dapat meningkatkan daya dukung
tanah
lempung
seiring
bertambahnya
persentase campuran.
Jurnal “Penerapan Stabilisasi dengan Kapur
dan Abu Sekam Padi untuk Meningkatkan
Daya Dukung dan Memperkecil Swelling pada
Subgrade Konstruksi Jalan” oleh Risman,

Warsiti, Martono, dan Mawardi (2014). Sampel
tanah yang digunakan pada penelitian ini
adalah sampel tanah dari daerah Sendang
Mulyo Kota Semarang. Pengujian laboratorium
yang dilakukan meliputi uji pemadatan, CBR,
dan swelling. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penambahan kapur dan abu sekam
memiliki kecenderungan meningkatkan nilai
kepadatan tanah, nilai CBR tanah baik pada
kondisi unsoaked maupun soaked, dan dapat
mengurangi nilai swelling tanah. Hasil
penelitian ini adalah penambahan kapur dan
abu sekam meningkatkan nilai kepadatan
tanah, nilai CBR tanah baik pada kondisi
unsoaked maupun soaked, dan dapat
mengurangi nilai swelling tanah. Pada tanah
lempung yang dicampur dengan abu sekam
padi 20% dan kapur 10% menghasilkan nilai
CBR 20,86% dan swelling 1,59%.
Penelitian “Penambahan Matos Terhadap
Stabilisasi Tanah Lunak dengan Semen sebagai
Lapisan Tanah Dasar (Subgrade) Jalan Raya
(Studi Kasus: Jalan Gedangan Raya, Genuk,
Semarang)” oleh Primadi dan Indrajid (2017).
Penelitian ini menggunakan tanah yang berasal
dari daerah Genuk, tepatnya di Jalan Gedangan
Raya, Kota Semarang. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dengan
menambahkan 2% matos dan semen dengan
variasi campuran 4% dan 8%, kemudian
diperam selama 4 dan 14 hari, sedangkan
perendaman dilakukan selama 4 hari. Hasil
penelitian ini adalah nilai CBR soaked tanah
asli adalah sebesar 4,933% dengan nilai
swelling sebesar 20%. Nilai CBR soaked
terbesar dan swelling terkecil diperoleh pada
penambahan 8% semen dan 2% matos dengan
lama pemeraman 14 hari, dengan nilai sebesar
63,333% dan 0,209%.
Jurnal “Stabilisasi Tanah Lempung yang
Dicampur Zat Additive Kapur dan Matos
Ditinjau dari Waktu Pemeraman” oleh
Herdiana, Iswan, dan Zakaria (2018).
Penelitian ini menggunakan tanah yang berasal
dari daerah Sidorejo, Kecamatan Sidomulyo,
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Lampung Selatan. Penelitian ini dilakukan
untuk mencari nilai CBR dengan variasi
perendaman yang dilakukan selama 4, 5, 14,
dan 28 hari. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa nilai CBR yang cenderung menurun
seiring ditambahnya durasi perendaman
sehingga dapat disimpulkan durasi perendaman
sangat mempegaruhi besar kecilnya daya
dukung tanah. Hasil penelitian ini adalah tanah
termasuk dalam kelompok A-7-5 yaitu tanah
lempung yang memiliki nilai daya dukung
tanah sebesar 7%. Setelah ditambah 12% kapur
dan 1 kg/m3 matos, diperoleh nilai CBR
sebesar 24% pada 4 hari, 22% pada 5 hari,
15,6% pada 14 hari, dan 9% pada 28 hari.
Jurnal “Pengaruh Penambahan Zat Additive
Abu Sekam Padi dan Matos Terhadap Nilai
CBR (California Bearing Ratio) Tanah
Lempung Ditinjau dari Waktu Pemeraman”
oleh Sampurna, Iswan, dan Zakaria (2018).
Penelitian ini menggunakan tanah lempung
dari Desa Sidorejo, Kecamatan Sidomulyo,
Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi
Lampung. Metode yang digunakan yaitu
mencampurkan tanah dengan 3,3898 gr matos
dan abu sekam padi dengan kadar 5%, 8%,
10%, dan 12%. Kemudian diperam selama 7,
14, 21, dan 28 hari tanpa rendaman. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa campuran
abu sekam padi dan matos cukup efektif dalam
meningkatkan daya dukung tanah lempung.
Hasil penelitian ini adalah pemeraman selama
28 hari dengan campuran abu sekam padi
sebesar 12% memiliki nilai CBR tertinggi dari
durasi pemeraman lainnya. Nilai CBR tanah
lempung meningkat dari 7,3% menjadi 31,8%.
LANDASAN TEORI
Tanah Lempung
Lempung didefinisikan sebagai golongan
partikel yang berukuran kurang dari 0,002mm
(Das, 1995). Sifat-sifat yang dimiliki oleh tanah
lempung diantaranya adalah ukuran butiran
halus lebih kecil dari 0,002 mm, permeabilitas
rendah, kenaikan air kapiler tinggi, bersifat
sangan kohesif, kadar kembang susut yang

tinggi, dan proses konsolidasi yang rendah.
Lempung bersifat plastis dalam kadar air
sedang, sedangkan dalam keadaan kering
lempung menjadi sangat keras.
Tanah lempung dibedakan menjadi dua, yaitu
lempung ekspansif dan lempung non ekspansif.
Tanah lempung ekspansif adalah tanah
lempung yang mempunyai potensi kembang
susut yang besar apabila terjadi perubahan
kadar air tanah. Sedangkan tanah lempung non
ekspansif perubahan kembang susutnya kecil
apabila terjadi perubahan kadar air. Perbedaan
tanah lempung ekspansif dan non ekspansif
dapat terlihat secara langsung. Pada permukaan
tanah lempung ekspansif akan mengalami
retak- retak poligonal yang tidak beraturan saat
musim kemarau yang dapat membentuk rongga
yang cukup dalam. Sedangkan pada permukaan
tanah lempung non ekspansif hanya mengalami
sedikit retakan tanpa rongga yang dalam.
Abu Sekam Padi
Abu sekam padi merupakan limbah sisa
pembakaran dari sekam padi. Namun
berdasarkan penelitian-penelitian yang telah
lalu menunjukkan bahwa abu sekam padi
memiliki kandungan kimia yang dapat
dimanfaatkan untuk stabulisasi tanah. Menurut
Balai Besar Institut Kimia (1982, dalam
Abdurrozak dan Mufti, 2017), unsur kimia
yang terkandung pada abu sekam padi dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Unsur-Unsur yang Terkandung dalam
Abu Sekam Padi
Unsur
Kandungan (%)
21,6
SiO2
4,6
Al2O3
2,8
Fe2O3
CaO
62,8
MgO
3,2
2,1
SO4
CaO bebas
1,2
Na2O
0,41
0,24
K2O
Sumber: Balai Besar Institut Kimia (1982) dalam
Abdurrozak dan Mufti (2017)
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Matos
Matos merupakan bubuk halus yang terdiri dari
komposisi mineral aditif anorganik yang
berfungsi untuk memperkuat dan menstabilkan
tanah secara fisik dan kimia. Matos membantu
menyuplai lebih banyak ion pengganti dan
membentuk senyawa asam alumunium silica
sehingga membentuk struktur sarang lebah 3
dimensi di antara partikel-partikel tanah. Dan
membentuk rongga-rongga mikron yang bisa
menyerap air (porositas), sehingga tidak akan
terjadi pembentukan sulfuric acid yang
menyebabkan
terjadinya
keretakan
(Matos.co.id).
Stabilisasi Tanah
Stabilisasi tanah adalah metode yang
digunakan untuk meningkatkan kemampuan
daya dukung suatu lapisan tanah, dengan cara
memberikan perlakuan khusus terhadap tanah
tersebut (Panguriseng, 2001). Menurut
Hardiyatmo (2002) tujuan dari stabilisasi tanah
adalah untuk memperbaiki (meningkatkan)
daya
dukung
tanah,
memperbaiki
(memperkecil) penurunan lapisan tanah,
memperbaiki (menurunkan) permeabilitas dan
swelling potensial tanah, dan menjaga
(mempertahankan) potensi tanah yang ada
(existing strength).
Menurut Panguriseng (2001) ditinjau dari
proses yang terjadi dalam pelaksanaan
stabilisasi tanah, maka stabilisasi tanah
dibedakan atas tiga jenis, yaitu stabilisasi
kimia, stabilisasi fisik, dan stabilisasi mekanis.
Stabilisasi kimia merupakan stabilisasi dengan
menambahkan bahan kimia tertentu dengan
material tanah, sehingga terjadi reaksi kimia
antara tanah dengan bahan campurannya, yang
akan menghasilkan material baru yang
memiliki sifat teknis yang lebih baik.
Stabilisasi Fisik merupakan stabilisasi
menggunakan energi dari beban dinamis atau
beban statis ke dalam lapisan tanah, sehingga
terjadi dekomposisi baru dalam massa tanah,
yang akan memperbaiki karakteristik lapisan
tanah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Sedangkan stabilisasi mekanik adalah
stabilisasi dengan memasukkan material
sisipan ke dalam lapisan tanah sehingga
mampu meningkatkan
karakteristik
teknis dalam massa tanah sesuaidengan tujian
tindakan stabilisasi yang ingin dicapai.
Stabilisasi mekanis sering juga disebut sebagai
perkuatan tanah.
California Bearing Ratio (CBR)
California Bearing Ratio (CBR) merupakan
perbandingan antara beban penetrasi suatu
bahan (dapat berupa tanah ataupun material
perkerasan jalan) dengan bahan standar dengan
kedalaman dan kecepatan penetrasi yang sama.
Pengujian ini dimaksudkan untuk menentukan
nilai CBR tanah pada kadar air tertentu. CBR
adalah percobaan daya dukung tanah yang
dikembangkan oleh California State Highway
Departement. Nilai CBR dihitung pada
penetrasi 0,1 inci dan 0,2 inci, kemudian hasil
kedua perhitungan tersebut dibandingkan. CBR
di laboratorium dibedakan menjadi dua macam,
yaitu CBR tanpa rendaman (unsoaked) dan
CBR dengan rendaman (soaked).
Swelling
Swelling adalah nilai perbandingan antara
perubahan tinggi selama perendaman terhadap
tinggi benda uji semula yang dinyatakan dalam
persen. Penilaian swelling tanah yang umum
dipakai adalah dengan merendam tanah yang
sudah dipadatkan selama 4 hari (Marzuko,
2002 dalam Firdaus, 2018). Selama itu pula
dipasang arloji pengukur di permukaan benda
uji untuk mengukur besar pengembangan tanah
dalam tabung dan merendamnya serta
mengukur besarnya swelling.
METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan dengan melakukan
pengujian di laboratorium yang dilakukan di
Laboratorium Mekanika Tanah Teknik Sipil,
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,
Universitas Islam Indonesia. Dimulai dengan
melakukan studi literatur, dan dilanjutkan
dengan persiapan alat dan bahan. Adapun alat
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yang digunakan diantaranya adalah satu set alat
uji kadar air, satu set alat uji berat volume
tanah, satu set alat uji analisis granuler (uji
analisis saringan dan uji analisis hidrometer),
satu set alat uji batas-batas konsistensi, satu set
alat uji pemadatan tanah (proctor standart), satu
set alat uji CBR, dan satu set alat uji swelling.
Sedangkan bahan yang digunakan adalah tanah
lempung dari Desa Pereng, Prambanan, Klaten,
Jawa Tengah, abu sekam padi dari daerah
Klaten, Jawa Tengah, dan Matos. Kemudian
dilanjutkan dengan melakukan pengujian
properties tanah, pengujian batas-batas
konsistensi, pengujian analisis granuler, dan
pengujian proctor standart. Setelah didapat
nilai kadar air optimum dari pengujian proctor
standart,
langkah
selanjutnya
adalah
mencampur abu sekam padi dan matos dengan
tanah lempung. Kemudian dilakukan pengujian
CBR terhadap tanah asli, tanah yang telah
dicampur dengan 1% matos, dan tanah yang
telah dicampur dengan 1% matos dan abu
sekam padi dengan variasi persentase
campuran 5%, 10%, dan 15% dari berat tanah
kering. Pengujian CBR dilakukan secara
soaked dan unsoaked. CBR soaked dilakukan
bersamaan dengan pengujian swelling dengan
melakukan pemeraman selama 7 hari terebih
dahulu kemudian direndam dalam air selama 4
hari. Sedangkan CBR unsoaked tidak dilakukan
perendaman, namun dilakukan pemeraman
selama 0, 3, dan 7 hari kemudian dilakukan
pengujian. Setelah diperoleh data, langkah
selanjutnya
adalah
menganalisis
dan
membandingkan data tersebut, kemudian
melakukan pembahasan dari data yang telah
diperoleh, dan terakhir menarik kesimpulan
serta memberikan saran untuk penelitian
selanjutnya.

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Pengujian Sifat Fisik, Sifat Mekanik, dan
Klasifikasi Tanah
Pengujian dilakukan dengan menggunakan dua
sampel tanah, hasil yang digunakan merupakan
nilai rata-rata dari kedua sampel tersebut. Sifat
fisik tanah dilakukan dengan melakukan
pengujian propertis, batas-batas konsistensi,
dan analisis granuler yang hasilnya dapat
dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Pengujian Sifat Fisik dan Sifat
Mekanik Tanah.
No. Jenis Pengujian
1. Propertis Tanah
a. Kadar Air

2.

3.

4.

b. Berat Volume
c. Berat Jenis
Batas-Batas
Konsistensi
a. Batas Cair (LL)
b. Batas Plastis (PL)
c. Indeks Plastisitas
(PI)
d. Batas Susut (SL)
Analisis Granuler
a. % Lolos #200
b. Kerikil
c. Pasir
d. Lanau
e. Lempung
Proctor Standart
a. Kadar Air
Optimum
b. Kepadatan
Maksimum

Satuan Hasil
%

49,799
3

gr/cm

1,836
2,650

%
%

72,670
30,765

%
%

41,905
14,535

%
%
%
%
%

80,257
0,000
19,743
29,132
51,125

%

28,31

gr/cm3 1,2781

Berdasarkan pengujian analisis granuler
diperoleh 80,257%. Sedangkan berdasarkan
pengujian batas-batas konsistensi diperoleh
nilai batas cair sebesar 72,670%, batas plastis
sebesar 30,765%, dan batas susut sebesar
14,535%. Setelah itu, dapat ditentukan
klasifikasi tanah menggunakan sistem
AASHTO seperti pada Tabel 3.
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Tabel 3. Klasifikasi Tanah Menggunakan Sistem AASHTO
Klasifikasi
Umum

A-1
Klasifikasi
Kelompok

Material Lanau - Lempung
(>35% lolos saringan No.
200)

Material Berbutir Kasar (≤ 35% lolos saringan No. 200)

A-1a

A-2

A-1-b

A-3

A-7
A-2-7

A-4

-

-

A-5

A-75/
A-76

A-6

A-2-4

A-2-5

A-2-6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35
Max

36
Min

36
min

36
Min

36
Min

41
Min
11
Min

40
Max
10
Max

41
min
10
max

40
Max
11
Min

41
Min
11
Min

8
Max

12
max

16
Max

20
Max

Analisa
Tropis (%
lolos):
No. 10
No. 40
No. 200

50
max
30
max
15
max

-

-

50
Max
25
Max

51
max
10
max

35 max

35 max

35 max

40 max

41 min

40 max

10 max

10 max

11 min

-

-

-

Karakteristik
fraksi lolos
saringan No.
40:
Batas Cair
Indeks
Plastisitas
Indeks
Kelompok(GI)
Jenis Material
Pokok

6 max

N.P.

0

0

Fragmen batu,
kerikil dan pasir

Tingkat
Kegunaan
sebagai
Subgrade

Pasir
halus

0

4 max

Kerikil dan pasir kelanauan atau
kelempungan

Sangat baik hingga baik

Tanah
lempung

Tanah lanau

Cukup baik hingga buruk

Berdasarkan klasifikasi AASHTO dapat
diketahui bahwa tanah sampel yang digunakan
termasuk dalam kelompok A-7-5 yang
memiliki jenis tanah berlempung dengan sifat
cukup baik hingga buruk.

Tabel 4. Rekapitulasi Nilai CBR Unsoaked

Tanah Asli

7,580

-

Pengujian CBR Unsoaked

1% Matos

8,138

9,765

9,998

Hasil rekapitulasi pengujian CBR unsoaked
dapat dilihat pada Tabel 4, Gambar 1, dan
Gambar 1.

1% Matos + 5%
ASP

9,068 12,090

13,718

1% Matos +
10% ASP

11,160 12,788

15,717

1% Matos +
15% ASP

12,555 13,718
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Nilai CBR Unsoaked (%)

0 Hari 3 Hari

7 Hari
-

16,275
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CBR Unsoaked (%)

20
16.275

15.717
13.718

15

12.090

12.555

11.160

9.998

109.765
8.138

13.718

12.788

9.068

7.580
5

7 hari, TA+1% Matos

3 hari, TA+1% Matos

0 hari, TA+1% Matos

Tanah Asli

0
0

5

10

15

Kadar Abu Sekam Padi (%)

Gambar 1. Grafik Perbandingan Nilai CBR Unsoaked dengan 1% Matos dengan Variasi Kadar Abu
Sekam Padi dengan Waktu Pemeraman
Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui
bahwa nilai CBR Unsoaked pada penambahan
1% matos dan berbagai variasi kadar abu sekam
padi dengan waktu pemeraman 0, 3, dan 7 hari
mengalami peningkatan dibandingkan dengan

nilai CBR tanah asli. Semakin tinggi
penambahan abu sekam padi yang diberikan,
maka semakin tinggi juga nilai CBR Unsoaked
yang diperoleh.
16.275

CBR Unsoaked (%)

15.717
15

13.718

12.555

12.090

11.160
10

13.718

12.788

9.998

9.765
9.068
8.138
7.580

Tanah + 1% Matos + 15% ASP
Tanah + 1% Matos + 10% ASP
Tanah + 1% Matos + 5% ASP
Tanah + 1% Matos
Tanah Asli

5
0

1

2

3

4

5

6

7

Hari

Gambar 2. Grafik Perbandingan Nilai CBR Unsoaked dengan Variasi Kadar Abu Sekam Padi
terhadap Waktu Pemeraman
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Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa
semakin tinggi kadar abu sekam padi serta
semakin lama waktu pemeraman maka semakin
tinggi pula nilai CBR Unsoaked yang diperoleh.
Pengujian CBR Soaked
Hasil rekapitulasi pengujian CBR soaked dapat
dilihat pada Tabel 5 dan Gambar 3 berikut.
Tabel 5. Rekapitulasi Nilai CBR Soaked
CBR Soaked (%)

Sampel
Tanah Asli
1% Matos
1% Matos + 5% ASP
1% Matos + 10% ASP
1% Matos + 15% ASP

Nilai Swelling (%)

3

Rata-rata
2,790
1,163
3,488
4,046
4,883

2.666
Tanah + 1% Matos + ASP

2

Tanah Asli
1.135

1

0.919

0.834
0.538

0
0

5

10

15

1% Matos + Kadar ASP (%)

Gambar 4. Grafik Pengaruh 1% Matos dan
Variasi Kadar Abu Sekam Padi terhadap Nilai
Swelling
Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat
bahwa nilai swelling mengalami penurunan
seiring bertambahnya kadar abu sekam padi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan di
laboratorium mekanika tanah dan analisis data
tanah yang berasal dari Desa Pereng,
Prambanan, Klaten, Jawa Tengah dengan
menggunakan bahan tambah stabilisasi berupa
Sukmawati dkk.– Pengaruh Penambahan Abu Sekam Padi...

abu sekam adi dan matos, diperoleh kesimpulan
sebagai berikut.
1. Berdasarkan sistem klasifikasi AASHTO
tanah tersebut termasuk ke dalam kelompok
A-7-5 yang memiliki tanah berlempung
dengan sifat cukup baik hingga buruk.
2. Pengaruh penambahan bahan stabilisasi 1%
matos terhadap nilai CBR yaitu
meningkatkan nilai CBR Unsoaked dari
tanah asli sebesar 7,580% menjadi 9,998%
pada pemeraman 7 hari. Namun, nilai CBR
Soaked mengalami penurunan dari tanah
asli sebesar 2,790% menjadi 1,163%.
3. Pengaruh penambahan bahan stabilisasi
matos dan abu sekam padi dengan berbagai
variasi terhadap nilai CBR yaitu
meningkatkan nilai CBR Unsoaked pada
pemeraman 7 hari dengan penambahan 1%
matos dengan variasi penambahan abu
sekam padi sebesar 5%, 10%, dan 15%
meingkat dari tanah asli sebesar 7,580%
berturut-turut menjadi 13,718%, 15,717%,
dan 16,275%. Sedangkan nilai CBR Soaked
dengan penambahan 1% matos dengan
variasi penambahan abu sekam padi sebesar
5%, 10%, dan 15% meningkat dari tanah
asli sebesar 2,790% berturut-turut menjadi
3,488%, 4,046%, dan 4,883%.
4. Pengaruh penambahan bahan stabilisasi 1%
matos dapat menurunkan nilai kembang
susut (swelling) dari tanah asli sebesar
2,666% menjadi 1,135%.
5. Pengaruh penambahan bahan stabilisasi 1%
matos dengan variasi penambahan abu
sekam padi sebesar 5%, 10%, dan 15%
menurun dari tanah asli sebesar 2,666%
berturut-turut menjadi 0,919%, 834%, dan
0,538%.
6. Dari hasil pengujian diperoleh persentase
maksimal untuk menghasilkan nilai CBR
maksimum yaitu pada penambahan 1%
matos dan 15% abu sekam padi, dengan
nilai CBR unsoaked sebesar 16,375% dan
CBR soaked sebesar 4,883%.
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Saran
Adapun saran-saran yang dapat diberikan untuk
menyempurnakan penelitian berikutnya adalah
sebagai berikut.
1. Penelitian selanjutnya dapat mencoba
menggunakan tanah jenis lain.
2. Penelitian selanjutnya
dapat
menggunakan persentase matos lebih besar.
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan
campuran matos dengan bahan tambah lain
selain abu sekam padi.
4. Penelitian selanjutnya dapat menambah
variasi waktu pemeraman lebih lama.
5. Penelitian selanjutnya dapat melakukan
pengujian yang berbeda.
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ABSTRACT
Clay soil is a type of soil that is not suitable for use in construction work because it causes cracks
or bumps on the road and lifts the foundation. This is because clay has a weak bearing capacity,
is cohesive, has a high index of plasticity and shrinkage. The purpose of this study was to
determine the effect of adding gypsum waste to the CBR value and the swelling value of the soil
in Mulusan Village, Paliyan, Gunung Kidul. The research carried out is testing the physical
properties of the soil, unsoaked CBR testing with 0, 3, and 7 days of ripening and saoked curing
period of 7 days and 4 days of immersion with variations of gypsum waste 0%, 3%, 6% and 10%
and Swelling Test. . The results showed that the soil included in the OH classification according
to USCS, namely clay soil of medium to high plasticity, while according to AASHTO it was
classified as A-7-5, namely medium to poor subgrade. Based on the original soil CBR test, the
Unsoaked CBR value was 5.65% and the Soaked CBR was 1.02%. The highest increase in the
Unsoaked CBR value occurred in the addition of 10% gypsum waste variation with a 3 day curing
period of 44.8% and in soaked CBR the addition of 10% gypsum waste variation of 57.8%. The
original soil swelling value was 5.23% and the smallest swelling value was 2.18% with the
addition of 10% gypsum waste variation.
Keywords: Clay, Stabilization, Gypsum Waste, CBR, Swelling
PENDAHULUAN
Dalam bidang teknik sipil penggunaan tanah
sangat penting untuk digunakan sebagai
pengunjang pembangunan infrastruktur yang
digunakan sebagai pendukung pondasi
bangunan diatasnya. Salah satu jenis tanah
yang sering ditemui dalam pembangunan
infrastruktur
adalah
tanah
lempung.
Hardiyatmo (2010) menyatakan tanah
lempung merupakan tanah dengan butirannya
berukuran halus, memiliki ukuran diameter
kurang dari 0,002 mm dan memiliki
permeabilitas yang rendah dengan kenaikan
nilai kapiler yang tinggi serta memiliki sifat
kohesif dengan kembang susut yang tinggi
dan konsolidasi yang lambat. Renaningsih
dan Agung (2012) menyatakan tanah
lempung memiliki sifat kohesif, labil dan

mudah
dipengaruhi
oleh
air yang
mengakibatkan nilai Indek pastisitasnya
tinggi. Hal ini membuat tanah memiliki
kecenderungan untuk menyerap air lebih
besar dan mudah mengembang sehingga
tanah memiliki sifat kembang-susutnya
tinggi. Kembang susut tinggi berarti saat
kering tanah akan cenderung keras dan saat
basah tanah cenderung lunak hal ini karena
tanah lempung memiliki kecenderungan
untuk menyerap air lebih besar hal ini
mengakibatkan tanah lempung lebih mudah
untuk mengembang menurut Hardiyatmo
(2010). Karena sifatnya itu pada pekerjaan
konstruksi yang tanah dasarnya merupakan
tanah lempung sering kali ditemui kerusakan
seperti retak retak atau jalan yang menjadi
bergelombang ataupun terangkatnya pindasi
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bangunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan
perbaikan tanah dengan melakukan stabilisai
tanah.
Stabiliasi tanah merupakan upaya yang
dilakukan untuk memperbaiki sifat tanah
yang kurang baik menjadi tanah yang baik
sehingga menunjang struktur diatasnya
dengan bahan tambah tertentu ataupun
mengerjakan tanah dengan alat bantu tertentu.
Ingles dan Metcalf (1992) menyatakan proses
stabilisasi tanah dengan menggunakan
metode
seperti
stabilisasi
mekanis
menggunakan peralatan mekanis untuk
mendapatkan
kepadatan
maksimum,
stabilisasi fisik dengan cara pemanasan,
pendinginan atau menggunakan arus listik
bertujuan untuk mengubah sifat tanah dan
stabilisasi kimiawi dengan menambah bahan
kimia sepertu semen, kapur aspal atau bahan
tambah lainnya bertujuan untuk megubah
sifat – sifat tanah. Renaningsih dan Agung
(2012) menyatakan bahwa stabilisasi tanah
digunakan untuk memperkuat ikatan antar
butir tanah, memperbaiki nilai indeks
plastisitas, dan mendapatkan kapasistas
dukung tanah yang baik. Nilai daya dukung
tanah didapatkan dalam pengujian CBR yang
di lakukan pengujian di Laboraturium.
Kusuma dkk. (2018) dalam penelitiannya
“Stabilisasi Tanah Lempung Lunak Dengan
Memanfaatkan Limbah Gypsum Dan
Pengaruhnya Terhadap CBR” dengan bahan
tanah limbah gypsum dengan kadar 0%, 3%,
6% dan 10% dengan waktu pemeraman 0, 3
dan 7 hari. Hasil pengujian CBR
Laboraturium tanah asli 37,352% dengan
nilai CBR tertinggi dengan penambahan
limbah gypsum sebesar 10% dengan masa
pemeraman selama 3 hari dengan nilai sebesar
57,876%. Landangkasiang dkk. (2020) juga
melakukan stabilisasi dengan variasi limbah
gypsum sebesar 5%, 10%, 15% dan 20%.
Hasil pengujian menyatakan bahwa nilai CBR
tanah asli sebesar 1,52% dan mengalami
kenaikan dengan penambahan limbah gypsum
sebesar 10% menjadi 3,05% lalu mengalami
penurunan sebear 2,38% dengan penambahan
limbah gypsum sebesar 15%. Muslimin

(2018) melakukan stabilisasi dengan
menggunakan gypsum dan abu cangkang
didapatkan nilai CBR unsoaked dan soaked
tertinggi sebesar 24,55% dan 18,83% dengan
penambahan gypsum 5% dan abu cagkang
sawit 9% dengan masa pemeraman CBR
Unsoked selama 7 hari.
Penelitian ini menggunakan limbah gypsum
sebagai bahan stabilisasi. Gypsum adalah
salah satu contoh mineral dengan kadar
kalium yang mendominasi pada mineralnya
yang mampu mengurangi retak pada tanah.
Sutejo dkk. (2015) menyatakan manfaat
penggunaan gypsum pada pekerjaan teknik
sipil sebagai berikut.
1. Lempung yang dicampur dengan gypsum
dapat mengurangi retak karena kalium
pada gypsum dapat menggantikan sodium
pada tanah sehingga perkembangannya
lebih kecil.
2. Gypsum mampu meningkatan stabilitas
tanah karena kandungan kalsiumnya dapat
mengikat tanah organik pada lempung
sehingga memberikan stabilitas pada
tanah.
3. Gypsum
dapat
menjadi
bahwan
penambahan kekerasan pada bahan
bangunan.
4. Gypsum merupakan salah satu bahan
pembuatan Portland Cement.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas
maka tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Mengetahui klasifikasi sampel tanah Desa
Mulusan, Kecamatan Paliyan, Kabupatem
Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.
2. Mengetahui pengaruh penambahan limbah
gypsum dengan variasi tertentu pada
stabilisasi
sampel
tanah
terhadap
parameter nilai CBR tanah asli.
3. Mengetahuimpengaruh limbah gypsum
sebagai bahan stabilisasi tanah lempung
terhadap nilai pengembanagan (swelling)
pada tanah asli.
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METODOLOGI PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode eksperimental yaitu membuat
suatu percobaan untuk mendapatkan data dari
permasalahan dan menganalisis data tersebut
untuk diketahui hubungann sebab dan akibat
dari variabel yang digunakan dan mengacu
pada Standar Nasional Indonesia (SNI).
Adapun pengujian yang akan dilakukan yaitu.
Bahan
Benda uji yaitu tanah lempung asli dan limbah
gypum. Tanah lempung asli didapat di Desa
Mulusan, Kecamatan Paliyan, Kabupaten
Gunung Kidul dan limbah gypsum. Limbah
gypsum didapatkan dari sisa gypsum yang
ada di Toko Gypsum Srijaya Baru di Gentan,
Sleman yang tidak digunakan kembali.
Sifat Fisik Tanah
Pengujian sifat fisik tanah yaitu pengujian
kadar air (SNI 1965-2008), pengujian berat
volume (SNI 03-3637-1994), pengujian berat
jenis (SNI 1964-2008), pengujian analisis
granuler yaitu pengujian analisis saringan
(SNI 3423-2008) dan hidrometer (SNI 033423-1994). Kemudian melakukan pengujian
batas – batas atterberg berupa pengujian batas
cair (SNI 1967-2008), pengujian batas plastis
(SNI 1966-2008), pengujian batas susut (SNI
3422-2008) serta indeks plastisistas (SNI
1966-2008).
Pemadatan Tanah
Pemadatan tanah atau proktor standart (SNI
1742-2008) adalah suatu proses yang
dilakukan untuk merapatkan butiran tanah
satu sama lain, sehingga partikel tanah
menjadi lebih kecil. Pemadatan diperluakan
apabila tanah dilapangan membutukan
perbaikan untuk mendukung konstruksi
diatasnya dikarenakan kurang baiknya tanah
yang mana akan mengakibatkan kerusakan
pada bangunan diatasnya, atau digunakan
sebagai bahan timbunan dalam suatu proyek.
Hardiyatmo (2010) menyatakan tujuan
dilakukan pemadatan tanah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kuat geser tanah,
2. Mengurangi sifat mudah mampat
(kompresibilitas),

3.
4.
5.

Mengurungi permeabilitas,
Mengurangi perubahan volume akibat
perubahan kadar air, serta
Kepadatan tanah ditentukan oleh berat
volume tanah kering tanah yang sudah
dipadatkan.

Proktor standar digunakan untuk menentukan
hubungan kadar air dan kepadatan tanah.
Proktor
standar
merupakan
usaha
memadatkan tanah yang dilakukan di
laboraturium dengan alat uji proktor standar
untuk mencari nilai kepadatan maksimum dan
kadar air optimum dari suatu sampel tanah.
California Bearing Ratio
Pegujian CBR (SNI 03-1744-1989) ini untuk
menentukan nilai CBR tanah ataumengetahui
kekuatan tanah dengan campuran agregat
yang dipadatkan dengan kadar air tertentu di
laboraturium. CBR merupakan perbandingan
antara beban penetrasi suatu bahan (dapat
berupa tanah maupun material perkerasan
jalan) terhadap bahan standar dengan
kedalaman dan kecepaatan penertarasi yang
sama. Pengujian CBR biasanya dilakukan
untuk menentuan kekuatan tanag yang akan
digunkan sebagai lapisan dasar jalan. CBR
biasanya diujikan di laboraturium mapun di
lapangan.
CBR merupakan perbandingan antara beban
percobaan dengan beban standar yang
kemudian dinyatakan dalam presentase. Nilai
CBR menyatakan kualitas daya dukung tanah
dasar.
Analisis perhitungan unruk mendapatkan
nilai CBR dalam pengujian CBR dapat dilihat
pada Persamaan 1 dibawah ini.
1.

Menghitung beban P dalam (lbs)
𝑃 = 𝑘 × 𝑑𝑖𝑎𝑙
(1)
dengan:
k
= angka kalibrasu (lbs)
dial

2.

= pembacaan dial.

Menghitung nilai CBR
Perhitungan nilai CBR penetrasi 0,1 dan
penetrasi 0,2 dapat dilihat pada
Persamaan 2 dan Persamaan 3 berikut
ini.
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∆𝐿
𝐿𝑜

CBR0,1”=

𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖
3×1000

× 100% (2)

𝑆𝑤 =

CBR0,2”=

𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖
3×1500

× 100% (3)

dengan keterangan:
Sw
= Pengembangan (%),
∆L
= Perubahan tinggi dibaca dari dial
(mm), dan
Lo
= Tinggi sampel mula-mula (mm),

Swelling
Swelling atau pengembangan (ASTM D45461990) adalah nilai perbandingan antara
perubahan tinggi benda uji semula terhadap
tinggi benda uji selama perendaman yang
dinyatakan dalam persen. Pengembangan
sampel dapat dihitung dengan persamaan 4
sebagai berikut.

× 100%

(4)

Bersarkan persen pengembangannya tingkat
pengembangan
dapat
diklasifikasikan
menjadi
empat
jenis.
Klasifikasi
pengambangan tana dapat dilihat pada Tabel
1.

Tabel 1 Klasifikasi Pengembangan
Swelling Potential (%)
0 to 1,5
1,5 to 5
5 to 25
>25

Swelling Degree
Low
Medium
High
Very High

(Sumber : Das, 1995)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sifat Fisik Tanah
Pengujian sifat fisik tanah pada setiap
pengujian dilakukan dengan 2 sampel, yaitu 2
sampel pengujian kadar air, berat jenis, berat
volume, anlisis granuler dan batas-batas
Atterberg (batas cair, batas plastis, batas

susut), dan pemadatan tanah untuk
mendapatkan nilai kepadatan tanah mksimum
(Maxiumum Dry Density/ MDD) dan kadar air
optimum (Optimum Moisture Content/OMC)
yang kemudian digunakan untuk pengujian
CBR.
Hasil rekapitulasi pengujian sifat fisik tanah
asli didapatkan hasil seperti pada Tabel 2 .

Tabel 2 Hasil Pengujian Tanah Asli
No
1

2

3

4

Jenis Pengujian
Properties Tanah
Kadar air
Berat Volume
Berat Jenis
Analisis Granuler
Lolos Saringan #200
Kerikil
Pasir
Lanau
Lempung
Batas Batas Atterberg
Batas Cair (LL)
Batas Plastis (PL)
Batas Susut (SL)
Indeks Plastisitas (IP)
Proctor Standart
OMC
MDD

Satuan

Hasil

%
gr/cm3

44,96
1,72
2,31

%
%
%
%
%

95,23
0
6
37
57

%
%
%
%

62,5
37,63
14,49
24,86

%
gr/cm3

28,9
1,74
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Klasifikasi Tanah
Klasifikasi tanah menurut USCS (Unified
Soill Cassification System) didapatkan tanah
yang lolos saringan No. 200 termasuk kedalan
tanah berbutir halus. Kelompok tanah

didapatkan berdasarkan hasil batas cair dan
indeks palstisitas yaitu sebesar 62,5% dan
24,869% yang diplotkan kedalam grafik
karakteristik tanah asli metode USCS pada
Gambar 1 dan dapat dilihat kelompok pada
Tabel 3 berikut ini.

Gambar 1 Grafik Karakteristik Tanah Asli Metode USCS
(Sumber : Hardiyatmo,2010)

Tabel 3 Hasil Klasifikasi Tanah Asli Metode USCS
Jenis

Lanau dan Lempung
baras Cair > 50%

Simbol

Nama Kelompok

Kriteria

MH

Lanau tak organiv atau pasir halus diatome,
lanau elastis

PI berada dibawah garis-A grafik
Plastisitas (Gambar 1)

CH

Lempung tak organic dengan plasistias tinggi,
lemoung gemuk fst clays”

PI berada diatas garis-A Plastisitas
(Gambar 1)

OH
Lempung organic dengan plastisitas sedang
sampai tinggi

Pada penelitian ini, tanah desa Mulusan,
Kecamatan Paliyan dapat diklasifikasikan
kedalam kelompok tanah OH atau tanah
lempung organic plastisitas sedang sampai
tinggi.

Pi berada dalam daerah OL ddalam
Gambar 1 dan
𝐿𝐿 (𝑜𝑣𝑒𝑛 𝑑𝑟𝑖𝑒𝑑)
< 0,75
𝐿𝐿 (𝑛𝑜𝑡 𝑑𝑟𝑖𝑒𝑑)

Berdasarkan AASTHO, tanah Desa Mulusan
memiliki presentase lolos saringan No. 200
sebesar 95,22% > 35% maka tanah termasuk
kedalam klasifikasi tanah lanau-lempung.
Berdasarkan Tabel 2 nilai batas plastis 62,5%,
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Indeks plastisitas 24,869% maka tanah
termasuk kedalam kelompok A-7 karena nilai
batas cair lebih dari 41% dan indeks
plastisitas lebih besar dari 11%. Dan termasuk
kelompok A-7-5 karena nilai batas plastis

lebih dari 30% yaitu sebesar 37,631%. Hasil
klasifikasi sampe tanah asli menurut metode
AASHTO dapat dilihat pada Tabel 4. berikut
ini.

Tabel 4. Klasifikasi menurut AASHTO
Material granuler
(<35% lolos saringan No.200)

Klasifikasi Umum
A-1
Klasifikasi
Kelompok

A-1a

A-3

A-1b

A-2

Tanah-tanah lanau-lempung
(>35% lolos saringan
N0.200)
A-4
A-5
A-6
A-7
A-75/A7-6

A-24

A-25

A-26

A-27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35
maks

35
maks

35
maks

35
maks

36
min

36
min

36
min

36
min

40
maks
10
maks

41
min
10
maks

40
maks
11
min

41
min
11
min

40
maks
10
maks
8
maks

41
min
10
maks
12
maks

40
41
maks
min
11
11
min
Min
16
20
maks maks
Tanah
berlempung

Analisis Saringan
(%lolos)
2,00 mm (no.10)
0,425 mm (no.40)
0,075 mm (no.
200)
Sifat Fraksi lolos
Saringan no.40
Batas Cair (LL)

50
maks
30
maks
15
maks

-

-

50
Maks
25
maks

51
Min
10
maks

-

-

-

Indeks Plastis (PI)

6
maks

Np

Indeks Kelompok
(G)

0

0

Tipe material yang
Pokok pada
umumnya

Pecahan
batu,
kerikil dan
pasir

Pasir
halus

Penilaian umum
Sebagai
tanah
dasar

0

4 maks

Kerikil berlanau atau
berlempung
dan pasir

Tanah
Berlanau

Sedang sampai buruk
Sangat baik sampai baik

Catatan
Kelompok A-7 dibagi atas A-7-5 dan A-7-6 bergantung pada batas plastisnya (PL)
Untuk PL > 30, klasiifikasi A-7-5
Untuk PL < 30, klasiifikasi A-7-6
Np = Non plastis

Sumber : Hardiyatmo (2010)

Dapat disimpulkan klasifikasi tanah Desa
Mulusan menurut AASHTO berdasaekan hasil
pengujian granuler yang telah dilakukan
didapatkan nilai persen lolos saringan nomer
200 sebesar 95,25%, batas cair 62,5% dan
indeks plastisitas sebesar 24,87% juga
didapatkan nilai Group Indeks (GI) sebesar
30,75%. Dari hasil tersebut sampel tanah
termasuk kedalam kelompok A-7 dan
termasuk kedalam subkelompok A-7-5

dengan tipe material umum tanah lempung
dengan peneliaian tanah dasar sedang sampai
buruk.
Pengaruh Penambahan Limbah Gypsum
Terhadap Nilai CBR Tidak Terendam
(Unsoaked)
Hasil pengujian penambahan limbah gypsum
terhadap nilai CBR Unsoaked dan Soaked
dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6.
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Tabel 5 Hasil Rekapitulasi Pengujian CBR Tanah Asli
Sampel

CBR (%)

Tanah Asli Tanpa Rendaman

5,65

Tanah Asli Rendaman

1,02%

Tabel 6 Hasil Rekapitulasi Pengujian CBR Tanah + Limbah Gypsum
Sampel pengujian
CBR

Pemeraman 0 Hari
No
Nilai CBR
Sampel

Tanah Asli + 0%
Limbah Gypsum

1

4.43

2

6.87

Tanah Asli + 3%
Limbah Gypsum

1

6.59

2

5.60

Tanah Asli + 6%
Limbah Gypsum

1

5.06

2

5.24

Tanah Asli + 10%
Limbah Gypsum

1

6.78

2

5.06

5.65

6.09

5.15

5.92

CBR Unsoaked
Pemeraman 3 Hari
No
Nilai CBR
Sampel
1

-

2

-

1

8.49

2

7.41

1

6.69

2

6.14

1

9.03

2

7.32

Berdasarkan Tabel 6 diatas dapat
digamabarkan
grafik
perbandingan
perbandigan nilai CBR dengan variasi limbag
gypsum tanpa rendaman pada Gambar 2 dan
8.50

Pemeraman 7Hari
No
Nilai CBR
Sampel

-

7.85

6.41

8.17

1

-

2

-

1

7.86

2

7.23

1

6.14

2

6.50

1

7.32

2

7.86

-

7.54

6.32

7.59

CBR Soaked
Pemeraman 7 Hari
No
Nilai CBR
Sampel
1

0.96

2

1.08

1

0.90

2

1.17

1

1.08

2

1.44

1

1.82

2

1.40

1.02

1.04

1.27

1.60

grafrik perbandingan perbandigan nilai CBR
dengan variasi limbag gypsum tanpa
rendaman terhadap pemeraman pada gambar
3 berikut ini.
8.18

7.95

CBR Unsoaked (%)

8.00
7.50
7.59

7.54

7.00

6.41

6.50

6.10

5.92

6.005.65

6.32

5.50

5.15

5.00
0

3
6
Kadar Limbah Gypsum (%)
Pemeraman 3 Hari
Pemeraman 0 Hari

10

Pemeraman 7 Hari
Tanah Asli

Gambar 2 Grafik Perbandingan Nilai CBR dengan Variasi Limbah Gypsum Tanpa Rendaman
(Unsoaked)

Berdasarkan Gambar 2 diatas, menyatakan
bahwa seiring penambahan kadar limbah
gypsum memberikan pengaruh kepada
peningkatan nilai CBR pada stabilisasi tanah
dengan variasi limbah gypsum terhadap nilai

CBR Tanah asli. Pada grafik diatas dapat
dilihat bahwa dengan penambahan 3% limbah
gypsum mengalami peningkatan nilai CBR
terhadap nilai CBR tanah asli. Nilai CBR
yang tertinggi pada penelitian ini terjadi pada
penambahan limbah gypsum sebesar 10%.
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CBR Unsoaked (%)

10
8.18
7.59

8
7.95

7.54

5.92

6

6.41

6.10

4

6.32

5.15

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Waktu Pemeraman (Hari)

10% Limbah Gypsum
6% Limbah Gypsum

3% Limbah Gypsum
Tanah Asli

Gambar 3 Grafik Perbandingan Nilai CBR dengan Variasi Limbah Gypsum Tanpa Rendaman (Unsoaked)
Terhadap Pemeraman

Presentase kenaikan Nilai CBR (%)

Berdasarkan Gambar 3 diatas, menyatakan
bahwa pada pemeraman 3 hari nilai CBR
mengalami kenaikan nilai CBR pada semua
variasi penambahan limbah gypsum terhadap
nilai CBR dengan pemeraman 0 Hari. Namun
pada pemeraman 7 hari nila CBR mengalami
50

penurunan nilai CBR. Pada pengujian ini nilai
CBR tertinggi terjadi pada pemeraman 3 hari.
Nilai CBR tertinggi pada pemermana ini
sebesar 8,18% yaitu pada pemeraman 3 hari
dengan penamabaham limbah gypsum sebesar
10%.
44.8

40.8

40
30

34.4

33.6

20

13.6

10

8.0

4.8

12.0

0
Tanah Asli

-10

3

6

10
-8.8

Variasi Kadar Limbah Gypsum
Pemeraman 3 Hari
Pemeraman 0 Hari

Pemeraman 7 Hari
Tanah Asli

Gambar 4 Grafik Presentase Kenaikan Nilai CBR Unsoaked

Berdasrkan pada Gambar 4 diatas,
menyatakan bahwa kenaikan nilai CBR
tertinggi terjadi pada penambahan kadar
limbah gypsum 10% dengan masa pemeraman
3 hari. Pada pemeraman 0 hari nilai tertinggi
pada penambahan limbah gypsum 3% dan
pada pemeraman 7 hari nilai tertinggi terjadi
pada penambahan limbah gypsum sebesar
10%. Kusuma dkk (2018), menyatakan nilai
CBR tertinggi pada penambahan limbah
gypsum sebesar 10% dengan pemeraman 3
hari. Penelitian yang dilakukan Landakasiang

dkk (2020) didapatkan nilai CBR tertinggi
pada penambahan limbah gypsum 10% dan
nilai CBR turun saat penambahan limbah
gypsum 15%.
Pengaruh Penambahan Limbah Gypsum
Terhadap Nilai CBR Terendam (Soaked)
dan Selisihnya dengan CBR Unsoaked
Pengaruh penambahan limbah gypsum
terhadap nilai CBR soaked dan unsoaked
dapat dilihat pada Gambar 5 berikut
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8
7

7.59

7.54

CBR (%)

6

6.32

5 5.65
4
3
2
1
0

0

1

2

3

1.60

1.26

1.04

1.02

4

5

6

7

8

9

10

Kadar Limbah Gypsum (%)
CBR Unsoaked

CBR soaked

Gambar 5 Grafik Perbandingan Nilai CBR Saokedi dan Unsoaked dengan Pengaruh Varasi Limbah
Gypsum

Berdasarkan Gambar 7, terlihat bahwa nilai
CBR Soaked dengan berbagai variasi limbah
gypsum 3%, 6% dan 10% lebih rendah dari
nilai CBR tanah asli atau CBR + 0% limbah
gypsum. Nilai CBR Soaked tertinggi terjadi
pada penambahan 10% limbah gypsum
sebesar 1,603%. Peningkatan nilai CBR
soaked ke CBR unsoaked pada penambahan
limbah gypsum 10% sebesar 373,38%.

Pengaruh Penambahan Limbah Gypsum
Terhadap Nilai Pengembangan Tanah
(Swelling)
Hasil pengujian penambahan limbah gypsum
terhadap nilai swelling dapat di lihat pada
Tabel 7 berikut ini. Berdasarkan Tabel 7 dapat
digambarkan grafik perbandingan nilai
swelling dengan variasi limbah gypsum pada
gambar 6 berikut ini.

Tabel 7 Hasil Rekapitulasi Pengujian Swelling

Sampel
Tanah Asli + 0% Limbah Gypsum
Tanah Asli + 3% Limbah Gypsum
Tanah Asli + 6% Limbah Gypsum
Tanah Asli + 10% Limbah Gypsum

Nilai Swelling (%)
5,23
3,04
2,98
2,18
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Nilai Swelling (%)

6
5.23

5
4

3.04

2.98

3

2.18

2
1
0
0

3

6

10

Kadar Limbah Gypsum (%)
7 Hari

Tanah Asli

Gambar 6 Grafik Perbandingan Nilai Swelling dengan Variasi Limbah Gypsum

Berdasarkan Gambar 6, penambahan limbah
gypsum
mampu
menurunkan
nilai
pengembangan tanah. Nilai Swelling pada
tanah
mengalami
penurunan
seiring
bertambahnya variasi kadar limbah gypsum.
Nilai swelling pada tanah asli sebesar 5,23%.
Nilai
pengembangan
paling
rendah
didapatkan nilai sebesar 2,18% dengan
penambahan limbah gypsum sebesar 10%
yang sebelumya dilakukan pemeraman
selama 7 dan perendaman selama 4 hari.
Berdasarkan gambar diatas penambahan
limbah gypsum dapat menurunkan nilai
swelling atau nilai pengembangan tanah yang
mulanya pengembangan tinggi (high
swelling) menjadi pengembangan sedang
(medium swelling).
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasrakan hasil pengujian dan uraian
diatas, pencampuran tanah lempung dengan
limbah gypsum dengan variasi 0%, 3%, 6%
dan 10% dengan tanah asli Desa Mulusan,
Kecamatan Paliyan, Gunung Kidul, Daerah
Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan
sebagai berikut.
1. Tanah di daerah Desa Mulusan,
Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunung
Kidul termasuk kedalam kelompok OH
menurut Sistem USCS yaitu tanah

lempung organic dengan plastisitas sedang
sampai tinggi, dimana lempung lunak di
nilai dengan nilai indek plastisitas (PI)
sebesar 24,869% dapat dikategorikan
sebagai plastisitas tinggi
2. Berdasarkan Metode AASTHO tanah
Desa Mulusan, Kecamatan Paliyan,
Kabupaten Gunung Kidul termasuk dalam
klasifikasi tanah-tanah lanau-lempung
dengan presentase tanah lolos saringan
no.200 yang lebih besar dari 35% yaitu
sebesar 95,228%. Tanah di Desa Mulusan
termasuk dalam tipe material pokok yang
sedang sampai buruk sebagai tanah dasar
karena nilai batas plastisya 37,631% yang
termasuk dalam kelompok A-7-5.
3. Dari hasil penelitian, nilai daya dukung
tanag atau nilai CBR Laboraturium pada
tanah asli dengan pemeraman 0 Hari
didapatkan nilai sebesar 5,65% dan
dengan masa pemeraman 3 hari dan 7 hari
didapatkan nilai sebesar 6,50% dan 6,78%.
Nilai CBR optimum yang didapatkan pada
pengujian tersebut didapatkan pada tanah
asli yang di tambah limbah gypsum dengan
kadar 10% dengan masa pemeraman
selama 3 Hari sebesar 8,18%.
4. Dalam pegujian tersebut lamanya
pemeraman dapat mempengaruhi nilai
CBR. Untuk daerah Desa Mulusan,
Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunung

Rinawati dan Abdurrozak – Pengaruh Penambahan Limbah Gypsum terhadap…

227

ISSN 2962-2697
Vol. 2, No. 1, Juli 2022

Proceeding Civil Engineering Research Forum

Kidul presentase penambahan limbah
Gypsum yang efektif sebesar 10%.
5. Dari hasil pengujian pengembangan atau
swelling didapatka hasil dengan semakin
bertambahnya limbah gypsum dengan
variasi 3%, 6% dan 10% maka terjadi
penurunan akan potensi pengembangan
pada tanah berturut turut sebesar 41,87%,
43,02% dan 58,32% dengan nilai swelling
tanah asli sebesar 5,23% menjadi 2,18%.
Pengembangan yang semula high swelling
menjadi medium swelling.
Saran
Adapun saran yang dapat dikemukakan untuk
penyempurnaan
penelitian
selanjutnya
sebagai berikut.
1. Penelitian selanjutnya dapat mencoba
meneliti dengan jenis tanah yang sama
yang berbeda dengan presentase limbah
gypsum yang berbeda missal dengan
penambahan limbah gypsum sebesar 8%,
12% dan 15% agar terlihat pola dalam
10%.
2. Penelitian
selanjutnya
dapat
mengembangkan penelitian ini dengan
menambahakan bahan stabilisasi tanah
lainnya seperti abu sekam, semen ataupun
yang lainnya untuk meningkatkan nilai
CBR.
3. Penelitian selanjutmya dapat menjadikan
limbah gypsum sebagai variabel bebas dan
bahan tambah lainnya sebagai variabel
tetap.
4. Penelitian selanjutnya dapat mencoba
melakukan penelitian dengan jenis tanah
yang sama dengan variasi presentase yang
sama namun dengan bahan stabiliasi tanah
yang berbeda.
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