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Abstrak 

Bendugan di Indonesia yang dibangun dari tahun 1942 sampai sekarang adalah 

490 buah bendungan, dengan 50% diantaranya terdapat di pulau jawa dan lebih dari 

90% diantaranya bendungan tipe urugan. Pemeliharaan bendungan sangat diperlukan 

agar kemananannya dapat terjamin. Peristiwa Jebolnya Bendungan Situ Gintung akibat 

dari kondisi bendungan yang rusak, telah mengagetkan kita semua. Kerusakan 

bendungan tersebut merupakan kegagalan pemeliharaan bendungan. Hal ini 

menunjukkan pentingnya penilaian kondisi fisik pada setiap komponen bendungan. 

Penelitian ini mengambil lokasi di Bendungan Delingan Kabupaten karanganyar 

Provinsi Jawa Tengah. Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah deskriptif 

kuantitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Tahapan dalam 

penelitian ini yaitu dengan inventarisasi dan analisis kerusakan, penyesuaian penilaian 

kondisi fisik bendungan yang ada dengan kondisi di lokasi penelitian, analaisis penilaian 

kondisi Bendungan Delingan, analisis penentuan penanganan pemeliharaan yang baik 

dengan menggunakan program Expert Choice 11 versi trial. Dari analisa penilaian 

kondisi fisik didapatkan hasil 92,79% dengan hasil tersebut maka kondisi Bendungan 

Delingan pada Tahun 2019 dinyatakan dalam kondisi Baik. Analisa program Expert 

Choice 11 juga didapatkan hasil mengenai prioritas penanganan pemeliharaan 

berdasarkan performa waduk, keamanan waduk, biaya pemeliharaan waduk, tingkat 

kerusakan waduk, dan keterpentingan fungsi komponennya. Dari analisis dapat dilihat 

bahwa prioritas penanganan pemeliharaan Bendungan Delingan yang didapat dari 

program Expert Choice 11 adalah bangunan pengambilan. Bangunan Pengambilan 

menempati peringkat teratas dari hasil analisa program Expert Choice 11, berdasarkan 

kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Penanganan pemeliharaan bangunan pengambilan 

sebagai prioritas utama diharapkan dapat menjadikan kinerja Bendungan Delingan dapat 

optimal. 

 

 
Kata kunci : Bendungan, Pemeliharaan Bendungan, Penilaian Kondisi Fisik 
Bendungan, AHP, Expert Choice 
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Latar belakang 

Manusia telah mengembangkan 

bendungan sejak ribuan tahun yang lalu 

untuk memenuhi kebutuhan air bagi 

berbagai kepentingan. Diseluruh dunia 

sejak tahun lima puluhan, pembagunan 

bendungan yang diprakrasai oleh 

kalangan pemerintah dan sektor swasta 

mengalami pertumbuhan yang sangat 

pesat sejalan dengan pertumbuhan 

penduduk dan ekonomi. Lebih kurang 

45.000 bendungan besar telah dibangun 

untuk tujuan tersebut diatas. Di 

Indonesia saat ini ada kira-kira 120 

bendungan yang dikelola oleh 

Kementrian PUPR, PLN dan pihak 

swasta dibidang pertambangan maupun 

kalangan lainnya. Dilihat dari 

penyebarannya sebagian besar 

bendungan-bendungan tersebut terletak 

di Pulau Jawa, Bali, Lampung, Sulawesi 

Selatan, Kalimantan Selatan dan Timur, 

Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara 

Timur. Di Kecamatan Karanganyar, 

Kabupaten Karanganyar ada Bendungan 

yang dibangun Pemerintah Belanda 

mulai tahun 1920 dan selesai pada tahun 

1923 yaitu Waduk Tirtomarto atau lebih 

dikenal dengan nama Bendungan 

Delingan. Secara geografis, Bendungan 

Delingan berada pada koordinat 7º 

35’14, 60” LS dan 110º 59’22, 60’’ BT. 

Berdasarkan sistem Wilayah Sungai, 

Bendungan Delingan masuk ke dalam 

Wilayah Sungai Bengawan Solo, dan 

DAS Bengawan Solo. Saat ini 

pengelolaan Bendungan Delingan 

dikelola oleh BBWS Bengawan Solo. 

Penilaian kondisi bendungan 

diperlukan untuk mengetahui tingkat 

keamanan bendungan dan sebagai bahan 

pertimbangan untuk kegiatan rehabilitasi 

bendungan. Berdasarkan permasalahan 

tersebut diatas maka perlu dilakukan 

penilaian kondisi fisik Bendungan 

Delingan, yang dapat digunakan dalam 

penelitian. Tujuan yang akan dicapai dari 

penelitian ini yaitu mendapatkan nilai 
 

kondisi fisik Bendungan Delingan 

setelah dilakukan penilaian dan 

mendapatkan skala prioritas pada 

komponen bendungan untuk skala 

prioritas penanganan pemeliharaan. 

 

Tinjauan Pustaka 

Proses penilaian dilakukan dengan 

serangkaian pemeriksaan, (Husni Sabar 

dkk., 2008) yaitu: 1) pemeriksaan 

kuantitatif yang ditujukan untuk 

mengevaluasi kondisi fisik bendungan 

yang didasarkan pada pengamatan visual 

atau bantuan peralatan pengujian, dan 2) 

pemeriksaan kualitatif yang akan 

memberikan gambaran yang lengkap 

kondisi fisik bendunganIndikator untuk 

penilaian kondisi bendungan menurut 

Curt C dkk.,(2010) ada empat yaitu: 1) 

indikator visual, dari pengamatan visual 

langsung di lapangan, 2) indikator 

instrumentasi, dari monitoring 

pembacaan instrumentasi bendungan dan 

analisa statistik data bacaan 

instrumentasi, 3) indikator desain dan 

kronstruksi, kondisi geometri 

(kemiringan lereng, lebar puncak), 

material bendungan (permeabilitas, 

kohesi, dll) kapasitas pelimpah, 4) 

indikator perhitungan, model matematis 

dengan menggunakan input berupa 

indikator instrumentasi, karakteristik 

bendungan (geometri, material propertis 

dll) dan faktor luar bendungan (tinggi air 

waduk, debit banjir, dll). 

Edwin Prasetya K (2016) melakukan 

analisis penentuan daerah prioritas 

perbaikan saluran drainase di Kelurahan 

Kadipiro bagian barat menggunakan 

metode Analytic Network Process 

(ANP). Kriteria yang ditinjau pada 

meliputi: krieria genangan, kerugian 

fasilitas transportasi, kerugian fasilitas 

ekonomi, kerugian fasilitas sosial dan 

pemerintah, kepadatan penduduk. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh Jl. 

Ki Mangun Sarkoro menjadi daerah 
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prioritas perbaiakan saluran drainase di 
Kelurahan Kadipiro bagian Barat. 

Herlen. (2009 ) menjelaskan bahwa 

tujuan pengelolaan bendungan adalah 

untuk mencegah timbulnya resiko dari 

kerusakan bendungan. M. Marzulian 

Ramli dan Bambang E. Yuwono, (2015) 

untuk meminimalisir terjadinya 

kegagalan dalam pengoperasian waduk 

harus ada pengelolaan waduk yang 

maksimal. 

Yulius Heryant, dkk (2014) 

menyatakan bahawa dalam operasi dan 

pemeliharaan bendungan diperlikan 

penilain kondisi suatu bendungan yang 

tertuang dalam Pedoman Penilaian 

Kondisi Fisik Bendungan yang mengacu 

Peratuaran Pemerintah Nomor 37 tahun 

2010 tentang Bendungan. 

 
Metode Penelitian 

1. Skala Prioritas Pemeliharaan 

Bendungan 

Lokasi penelitian yang dijadikan obyek 

penelitian adalah Bendungan Delingan, 

yang merupakan salah satu bendungan di 

Jawa Tengah. Bendungan tersebut 

memiliki manfaat untuk irigasi. Metode 

yang digunakan untuk pengambilan 

keputusan pada penelitian ini adalah 

metode Analytical Hierarchy Process 

(AHP) dengan bobot skala prioritas 

mengacu pada Pedoman Penilaian 

Kondisi Fisik Bendungan Beserta 

Waduknya yang dikeluarkan atau 

diterbitkan oleh Balai Bendungan pada 

tahun 2010. 

AHP (Analytical Hierarchy Process) 

merupakan sebuah hirarki fungsional 

dengan input utamanya persepsi 

manusia. Suatu masalah yang kompleks 

dan tidak terstruktur dipecah ke dalam 

kelompok-kelompok kemudian diatur 

menjadi suatu bentuk hierarki (Saaty, 

1998). AHP dapat menata bagian atau 

variabel ini dalam suatu susunan hirarki, 

memberi nilai numerik pada 

 

pertimbangan subjektif tentang 

pentingnya tiap variabel dan mensintesis 

berbagai pertimbangan untuk 

menetapkan variabel mana yang 

memiliki prioritas paling tinggi dan 

bertindak untuk mempengaruhi hasil 

pada situasi tersebut. 

Metode AHP ini membantu 

memecahkan persoalan yang kompleks 

dengan menstruktur suatu hirarki kriteria 

dan menarik berbagai pertimbangan 

guna mengembangkan bobot atau 

prioritas. Metode ini juga 

menggabungkan kekuatan perasaan dan 

logika yang bersangkutan pada berbagai 

persoalan, lalu mensintesis berbagai 

pertimbangan yang beragam menjadi 

hasil yang cocok dengan perkiraan kita 

secara intuitif sebagaimana yang 

dipresentasikan pada pertimbangan yang 

telah dibuat (Saaty, 1994). Menurut 

Saaty, ada beberapa prinsip dalam 

memecahkan persoalan dengan AHP, 

yaitu prinsip menyusun hirarki 

(Decompostion), prinsip menentukan 

prioritas (Comparative Judgement), dan 

prinsip konsistensi logis (Logical 

Consistensy). 

Menurut Saaty (2006) penentuan nilai 

kriteria dalam metode mengacu pada 

skala fundamental AHP yang berupa 

angka dari 1-9. Penjelesan lengkap dapat 

dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Tabel Skala dalam AHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Saaty 2006 

2. Bobot Penilaian 

Penilaian kondisi fisik bendungan 

beserta waduknya dilakukan pada 

beberapa komponen, yaitu: 

a. Waduk, dengan bagian-bagian yang 

dilakukan penilaian antara lain 

sebagai berikut: 
1) Sedimentasi 

2) Daerah Sempadan Waduk 

3) Daerah Sabuk Hijau 

4) Inflow Waduk 

b. Tubuh Bendungan, bagian-bagiannya 

yang dilakukan penilaian adalah 

sebagai berikut: 
1) Lereng Hilir 
2) Puncak Bendungan 

3) Lereng Hulu 

4) Bidang Tumpuan 

5) Rembesan 

c. Bangunan Pelengkap, yang menjadi 

penilaian dari bagian bangunan 

pelengkap antara lain: 
1) Bangunan Pengambilan 

Bangunan Pengeluaran 
1) Bangunan Pelimpah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

d. Instrumentasi Bendungan, alat-alat 

instrumentasi di bendungan yang 

perlu dilakukan penilaian adalah 

sebagai berikut: 
1) Pengukur Rembesan 

2) Pengukur Tekanan Pori 

3) Pengukur Pergerakan 

4) Sumur Pengamatan 

 

Pembobotan tiap komponen dan sub 

komponen pada penlaian kondisi fisik 

bendungan adalah sebagai acuan dalam 

menghitung indeks kerusakan pada tiap 

komponen dan sub komponen di 

bendungan. Kontribusi nilai bobot tiap 

komponen terhadap kondisi keseluruhan 

fisik bendungan beserta waduknya tidak 

sama, bobot tiap komponen disusun 

berdasarkan besarnya pengaruh 

komponen tersebut terhadap fungsi 

pelayanannya dan pertimbangan 

terhadap kegagalan bangunan, 

Komponen dan bobot penilaian pada 

setiap bendungan beserta waduknya 

menurut Standart Pedoman Penilaian

Intensitas 

Kepentingan 

Keterangan Penjelasan 

1 Kedua elemen sama 
pentingnya 

Dua elemen mempunyai pengaruh 
yang sama besar terhadap tujuan 

3 Elemen yang satu sedikit lebih 

penting daripada elemen yang 

lainnya 

Pengalaman dan penilaian sedikit 

menyokong satu elemen 

dibandingkan elemen lainnya 

5 Elemen yang satu lebih 
penting daripada elemen yang 
lainnya 

Pengalaman dan penilaian sangat 
kuat menyokong satu elemen 
dibanding elemen lainnya 

7 Satu elemen sangat jelas lebih 
mutklak penting daripada 
elemen lainnya 

Satu elemen yang kuat dikosong dan 
dominan terlihat dalam Praktik 

9 Satu elemen mutlak penting 

daripada elemen lainnya 

Bukti yang mendukung elemen yang 

satu terhadap elemen lain memiliki 

tingkat penegasan tertinggi yang 
mungkin menguat 

2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai 

pertimbangan-pertimbangan 

yang berdekatan 

Nilai ini diberikan bila ada dua 

kompromi diantara dua pilihan 

Kebalikan Jika untuk aktifitas i mendapat satu angka dibanding dengan aktifitas 

j, maka j mempunyai nilai kebalikannya dibandng dengan i 
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Kondisi Fisik Bendungan. 
Tabel 2. Standart Pedoman Penilaian 

 

No Kriteria Bobot 

(%) 

Sub Kriteria Bobot (%) 

1 Waduk 10 Sedimentasi 3 
 

Daerah Sabuk 3 

  Hijau  
   Inflow Waduk 4 

2 Tubuh 40 Lereng Hulu 10 
 Bendungan  Puncak 10 
   Lereng Hilir 10 
   Bidang Tumpuan 5 
   Rembesan 5 
   Bangunan  

3 Bangunan 40 Pengambilan 10 
 Pelengkap  Bangunan 10 

  Pengeluaran  

Bangunan 15 

  Pelimpah  
   Gardu Pandang 5 

4 Instrumentasi 10 Pengukur 3 

  Rembesan  

Pengukur 3 
  Tekanan Pori  

Pengukur 3 

  Pergerakan  

Stasiun Hujan 0,7 
 

Papan Duga 

Muka Air 

0,3 

Jumlah 100 100 

Sumber: Pedoman Penilaian Kondisi Fisik Bendungan (2010) 

Klasifikasi penilaian kondisi 

ditentukan berdasarkan pada 

permasalahan dan tingkat kerusakan 

bendungan beserta waduknya. Adapun 

klasifikasi penilaian kondisi adalah 

sebagai berikut: 

1. Kondisi baik jika nilai kondisi >90– 

100% dan nilai tingkat kerusakan 
<10% dari kondisi awal bangunan; 

2. Kondisi rusak ringan jika nilai 

kondisi 80–90% dan nilai tingkat 

kerusakan 10–20% dari kondisi 

awal bangunan; 

3. Kondisi rusak sedang jika nilai 

kondisi 60–79% dan nilai tingkat 

kerusakan 21–40% dari kondisi 

awal bangunan; 

4. Kondisi rusak berat jika nilai 

kondisi <60% dan nilai tingkat 

kerusakan >40% dari kondisi awal 

bangunan. 

 

Hasil dan Pembahasan 

1 Hasil Penilaian Kondisi Fisik 

Bendungan Delingan 2019 

Implementasi Penilaian Kondisi Fisik 

Bendungan menggunakan PP 37 Tahun 

2010. Penilaian Kondisi Fisik terhadap 

Bendungan Delingan disajikan dalam 

Gambar 1. 
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Gambar 1. Grafik Kondisi Bendungan Delingan pada Tahun 2019 
 

Setelah didapatkan penilain-penilan 

pada tiap sub komponen dari Bendungan 

Delingan, penilaian tersebut 

diakumulasikan pada tiap sub komponen 

dari Bendungan Delingan, dan 

mendapatkan nilai kondisi fisik sebagai 

berikut: 
Kondisi waduk : 9,15 
Tubuh bendungan : 37,70 

Bangunan pelengkap : 37,20 

Instrumentasi waduk : 8,74 

Total keseluruhan : 92,79 

 

Hasil penilaian kondisi Bendungan 

Delingan tersebut didapatkan hasil 

92,79%, dengan hasil tersebut maka 

kondisi Bendungan Delingan pada 

Tahun 2019 dinyatakan dalam kondisi 

Baik (nilai kondisi > 90 – 100% dan 

tingkat kerusakan < 10% (diperlukan 

pemeliharaan rutin). Dari perhitungan 

nilai kondisi komponen tersebut dapat 

dijadikan grafik kondisi waduk seperti 

pada Gambar 1. 

 

2 Skala Prioritas Pemeliharaan 

Bendungan Delingan Tahun 2019 

Pada penelitian ini menggunakan 

program Expert Choice 11 sebagai alat 

untuk menentukan keputusan. Dalam 

menggunakan program ini hampir 

sampai dengan penggunaan AHP yang 

mengkriteriakan dan menggolongkan 

sesuai yang diinginkan dengan 

Alternatif-alternatif pilihan yang telah 

ada. Sebelum menggunakan program 

ini 

ditetapkan dulu goal yang akan 

diinginkan dan kriteria priotitas yang 

akan digunakan. Deskripsi dari kriteria- 

kriteria dengan goal yang diinginkan 

disajikan dalam Gambar 2. 
 

Gambar 2. Kriteria Prioritas 
Pemeliharaan 

 

Setelah kriteria-kiteria dan alternatif 

ditentukan, dilanjutkan memasukkan 

semua kriteria-kriteria dan variabel 

tersebut kedalam program Expert Choice 

11. Dalam memasukkan keprogram 

Expert Choice 11 ada tahap-tahap 

sebagai berikut: 

 

a) Program Pairwise Comparission 

Program Pairwise Comparission 

adalah perbandingan pasangan antar 

alternatif-alternatif berdasarkan masing- 

masing kriteria. Dimana kriteria itu 

adalah performa waduk, keamanan 

waduk, biaya pemeliharaan komponen 

waduk, tingkat kerusakan komponen 

waduk dan keterpentingan fungsi 

komponen waduk. Perbandingan antar 

alternatif disajikan dalam Gambar 3 

sampai Gambar 7 
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Gambar 3. Pairwise Comparision – Performa Waduk 

Gambar 4. Pairwise Comparision – Keamanan Waduk 

 

Gambar 5. Pairwise Comparision – Biaya Pemeliharaan Waduk 
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Gambar 6. Pairwise Comparision – Tingkat Kerusakan Komponen Waduk 

 

Gambar 7. Pairwise Comparision – Keterpentingan Fungsi Komponen 

b) Penentuan  Skala  Prioritas

Pemeliharaan Bendungan Delingan 

Tahun 2019 

Setelah didapat analisa-analisa 

mengenai perbandingan pasangan antar 

alternatif-alternatif dengan kriteria yang 

telah ditentukan, kemudian dilanjutkan 

dengan menjalankan Sensitivity Grahps. 

Dengan menjalankan Sensitivity Grahps 

dapat dilihat pada Gambar 8. Hasil dari 

prioritas penanganan pemeliharaan 
Bendungan Delingan. 

Gambar 8. Pairwise Comparision – 

Sensitivity Grahps – Dynamic 

 

Kesimpulan 

Dari analisa penilaian kondisi fisik 

didapatkan hasil 92,79% dengan hasil 

tersebut maka kondisi Bendungan Delingan 

pada Tahun 2019 dinyatakan dalam kondisi
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Baik. Analisa program Expert Choice 

11 juga didapatkan hasil mengenai 

prioritas penanganan pemeliharaan 

berdasarkan performa waduk, keamanan 

waduk, biaya pemeliharaan waduk, 

tingkat kerusakan waduk, dan 

keterpentingan fungsi komponennya. 

Dari analisis dapat dilihat bahwa 

prioritas penanganan pemeliharaan 

Bendungan Delingan yang didapat dari 

program Expert Choice 11 adalah 

bangunan pengambilan. Bangunan 

Pengambilan menempati peringkat 

teratas dari hasil analisa program Expert 

Choice 11, berdasarkan kriteria-kriteria 

yang telah ditetapkan. Penanganan 

pemeliharaan bangunan pengambilan 

sebagai prioritas utama diharapkan 

dapat menjadikan kinerja Bendungan 

Delingan dapat optimal. 
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ABSTRAK 

Pelat lantai beton bertulang masif memiliki berat sendiri yang cukup besar dan 

memberikan konstribusi besar terhadap berat total bangunan. Pembuatan pelat beton 

berongga dengan pemanfaatan pipa polivinyl chloride sebagai pembentuk rongga 

merupakan salah satu teknologi alternatif yang bertujuan untuk mengurangi berat 

sendiri pelat. Selain memperhatikan kekuatan dan kekakuan struktur terdapat satu 

faktor lagi yang harus diperhatikan yaitu daktalitas karena suatu struktur harus 

didesain memiliki daktalitas yang tinggi (mempunyai deformasi yang besar). PVC 

yang telah dimodifikasi dipergunakan sebagai pembentuk rongga pada pelat beton 

berongga (PB-1) yang memiliki tebal yang sama dengan Pelat Pejal (PP) dan pelat 

beton berongga (PB-2) yang memiliki jumlah volume yang sama dengan Pelat Pejal 

(PP). Metode pembebanan yang digunakan adalah pembebanan merata pelat dua arah 

dengan tumpuan sendi di keempat sisinya dengan menggunakan alat static monotonic 

load. Dari hasil eksperimen didapatkan nilai lendutan maksimum untuk pelat pejal 

(PP) sebesar 34,18 mm dan lendutan lelehnya 21,30 mm, sedangkan pada pelat 

berongga (PB-1) nilai lendutan masimum sebesar 34,59 dan lendutan lelehnya 19,14 

mm dan pada pelat berongga (PB-2) nilai lendutan maksimumnya sebesar 33,93 dan 

lendutan lelehnya 22,60 mm. Sehingga didapatkan nilai daktalitas untuk pelat pejal 

(PP) diperoleh nilai 1,6, untuk pelat berongga (PB-1) didapatkan nilai daktalitas 1,81 

dan untuk pelat berongga (PB-2) diperoleh nilai daktalitas 1,50. 

Kata kunci :  Pelat Berongga PVC, Lendutan Maksimum, Lendutan Leleh dan 

Daktalitas 

 

Pendahuluan  

 Teknologi alternatif yang 

berkembang untuk mengurangi berat 

sendiri pelat antara lain hollow core 

slab[1], dan biaxial hollow slab [2]. 
Kedua jenis pelat tersebut memiliki 

rongga pada beton didaerah tarik yang 

bertujuan untuk mengurangi berat 

sendiri pelat. Pelat berongga bola 

mempunyai kelebihan dimana pelat 

dapat digunakan untuk sistem satu arah 

maupun sistem dua arah. Perilaku 

hollow core slab dengan menggunakan 

PVC dan streoform ternyata mampu 

mengurangi berat sendiri secara 

significan[3], sedangkan pemodelan 

elemen hingga non linier pelat satu 

arah beton bertulang berongga bola 

mensimulasikan bahwasanya kuat 

lentur, daktalitas pelat beton berongga 

bola akan menurun seiring 

bertambahnya rasio rongga pada 

pelat[4], pemanfaatan limbah kaleng 

susu sebagai pembentuk rongga dengan 

mengamati perilaku lentur dan geser 

ternyata juga mampu mengurangi berat 

sendiri beton[5], pelat beton berongga 

bola dengan sistem pracetak sudah 

dipatenkan dengan nama bubble deck, 
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diantara penelitian penelitian yang 

telah dilakukan yang berkaitan dengan 

bubble deck antara lain adalah 

penelitian tentang kapasitas geser 

biaxial hollow slab [2], 
penelitian tentang pemodelan 

mekanisme geser pada keadaan layan 

dan batas balok beton bertulang 

berongga[6], penelitian tentang 

perilaku struktural dari bubble deck dan 

aplikasi untuk ligthweight pada lantai 

jembatan [7], perilaku lentur dan geser 

pelat beton bertulang sistem dua 

arah[5]. Metode eksperimen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

simulasi pembebanan merata dengan 

menggunakan pengujian pelat dua arah 

yang ditumpu dengan tumpuan sendi 

pada keempat sisinya yang mengacu 

pada ASTM E2322. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mendapatkan dan 

menganalisis nilai daktalitas pelat pejal 

(PP) jika dibandingkan dengan Pelat 

Berongga (PB-1) dan Pelat Berongga 

(PB-2).  

Manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah dengan adanya 

rongga pada pelat beton bertulang akan 

diketahui pengaruhnya terhadap 

daktalitas pelat. 

 

Program Pengujian Eksperimen 

 Kuat tekan yang direncanakan 

dalam penelitian ini adalah 29 Mpa, 

berdasarkan SNI 7394-2008 proporsi 

campuran beton untuk 1 m3 adalah 

sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Komposisi Beton 

Komposisi Beton Nilai Satuan 

Semen OPC 3,275 kN/m3 

Abu Batu 1,402 kN/m3 

Air 185 Lt/m3 

Super Plasticizer 2 Lt/m3 

Agregat Kasar 8,728 kN/m3 

Agregat Halus 7,55 kN/m3 

 

 Pengujian kuat tekan dilakukan 

pada saat beton berumur 28 hari, 

analisa data hasil pengujian kuat tekan 

beton normal dapat dilihat pada tabel 2 

berikut ini : 

 

Tabel 2. Uji Kuat Tekan Beton Silinder Normal 

Benda 

Uji 

Berat Beban 

Pembacaan 

Fc’=P/A fcr fc 

 (N) (N) (Mpa) (Mpa) (Mpa) 

1 121,70 582610 32,96 

31,19 28,51 
2 120,82 567970 32,13 

3 120,82 520000 29,41 

4 121,99 535000 30,26 

 

 Pengujian modulus elastisitas 

dilakukan pada saat umur beton 28 hari, 

hasil pengujiannya dapat dilihat pada 

tabel 3 berikut ini : 

 

Tabel 3. Pengujian Modulus Elastisitas Beton Normal 

Benda 

Uji 

Dimensi Beban S1 S2 ℇ2 Ec 

(mm) (N) (Mpa) (Mpa) (µ) (Mpa) 

1 100 x 200 32090 0,513 12,84 586,48 22970,56 

2 100 x 200 32760 1,408 13,10 624,28 20367,86 

3 100 x 200 23800 1,339 9,52 447,89 20559,06 

Rata-rata 21299,16 

Empirir (Ec=4700 √fc) 25104,34 

 

  Ketiga pelat memiliki dimensi 

panjang dan lebar yang sama yaitu 2750 

mm dan 1800 mm. Pelat Pejal (PP) 

memeliki tebal yang sama dengan pelat 

berongga (PB-1) 14 cm sedangkan Pelat 

Berongga (PB-2) memiliki volume yang 
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sama dengan pelat Pejal (PP)  dengan 

ketebalan Pelat Berongga (PB-2) 

sebesar 159 mm. Rongga dibentuk dari 

modifikasi pipa PVC 3 dimensi yang 

mempunyai diameter 76 mm, 

sedangkan pembesian arah memanjang 

dan melintang digunakan besi diameter 

8 mm dengan jarak antar tulangan 100 

mm. Detail benda uji dapat dilihat pada 

tabel 5 dan gambar 1, gambar 2 dan 

gambar 3 dibawah ini : 

 

Tabel 4. Komposisi Pelat Uji 

Benda 
Uji 

Dimensi Pelat 
(mm) 

∅ rongga 
(mm) 

Jarak 
antar 
bola 
(mm) 

Berat 
mati  tiap 

1 m2 
𝜌 (%) 

d 
(mm) 

Volume 
beton 

PP 2750x1800x140 - - 315,663 0,403 112,4 100 % 

PB-1 2750x1800x140 76 24 273,54 0,403 112,4 86,33% 

PB-2 2750x1800x159 76 24 315,663 0,345 131,4 100% 

 

 

Gambar 1. Pelat Pejal (PP) 
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Gambar 2. Pelat Berongga Tebal 14 cm (PB-1) 

 
Gambar 3. Pelat Berongga Tebal 15,9 cm (PB-2) 

 

 Dalam penelitian ini benda uji 

ditumpu dengan tumpuan sendi 

sepanjang keempat sisinya. Setting alat 

pengujian mengacu pada ASTM E2322 

yaitu pengujian pelat dua arah dengan 

simulasi beban merata. Pola 

pembebanan merata dilakukan dengan 

pemberian beban berupa karung-karung 

pasir, selanjutnya diatas karung-karung 

pasir diberi pelat pelat beton kemudian 

dipasang dudukan dari baja untuk 

menyalurkan beban dari hydraulic jack 

ke pelat beton. Diharapkan dengan pola 

pembebanan ini dapat menyerupai 

pembebanan dengan beban merata. 

Pembebanan dilakukan secara bertahap 

hingga mencapai kapasitas pelat. 

Lendutan pelat, regangan beton beton 

dan baja diperoleh dari pembacaan 

LVDT dan straingauge yang 

perletakannya dijelaskan pada gambar 4 

dibawah ini : 
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Gambar 4. Penempatan Strain Gauge Baja dan Strain Gauge Beton Serta LVDT 

 

 Data yang dicatat dari pengujian 

meliputi data beban, lendutan dan 

regangan baja tulangan. Untuk 

pengamatan retak pada pelat dilakukan 

secara visual dan diikuti dengan 

memberikan tanda dan nilai pada 

pelatnya. Set up alat pengujian dan 

pembebanan pada pelat uji bias dilihat 

pada gambar 5 dibawah ini. 

 
Gambar 5.  Pembebanan Benda Uji 

 

 

Hasil Pengujian dan Diskusi 

 Metode pengujian yang digunakan 

adalah displacement control sehingga 

lendutan  ditinjau   dari lendutan   

maksimum  

yang terjadi. Berdasarkan hasil 

pengujian pelat pejal (PP) dan pelat 

berongga (PB-1) serta pelat berongga 

(PB-2) yang dilakukan seperti pada dan 

Gambar 6 diperoleh nilai beban 

maksimum dan displacement untuk 

masing-masing benda uji.  

 

 
Gambar 6. Pengujian Benda Uji 

 

Grafik hubungan antara beban 

maksimum dengan displacement 

masing-masing benda uji dapat dilihat 

pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Hubungan Beban dan Lendutan pada Kondisi Leleh dan Beban 

Maksimum 

 

Dari hasil pengujian pembebanan pelat 

dan pembacaan grafik 7 diatas 

didapatkan beban maksimum dan 

lendutan yang disajikan pada Tabel 6 

sebagai berikut : 

 

Tabel 6. Prosentase Perbandingan Beban dan Lendutan 

Benda 

Uji 

Beban 

Maks 

(kN) 

Prosentase 

(%) 

Lendutan 

(mm) 

Prosentase 

(%) 

PP 410,64 100 34,18 100 

PB-1 335,18 81,624 34,59 101,199 

PB-2 396,26 96,498 33,93 99,268 

 

Lendutan leleh dapat diperoleh dengan 

memplot titik pertemuan antara garis 

beban leleh dengan garis yang dibuat 

dengan menarik garis linier mulai titik 

nol kurva beban-lendutan ditarik lurus 

melalui titik perpotongan kurva dengan 

garis 0,75 beban leleh. 

 

 

 

Beban maksimum yang terjadi pada 

pelat pejal (PP-1) sebesar 410,64 kN 

dengan lendutannya sebesar 34,18 mm, 

sedangkan beban leleh yang terjadi 

sebesar 326,48 kN dengan lendutan 

21,30 mm, disajikan dalam bentuk 

grafik seperti pada gambar 8 dibawah 

ini. 
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Gambar 8. Hubungan Beban dan Lendutan pada Pelat Pejal (PP-1) 

 

Beban maksimum yang terjadi pada 

pelat berongga (PB-1) sebesar 335,18 

kN dengan lendutannya sebesar 34,59 

mm, sedangkan beban leleh yang terjadi 

sebesar 262,39 kN dengan lendutan 

19,14 mm, disajikan dalam bentuk 

grafik seperti pada gambar 9 dibawah 

ini. 

 
Gambar 9. Hubungan Beban dan Lendutan pada Pelat Berongga (PB-1) 

 

Beban maksimum yang terjadi pada 

pelat berongga (PB-2) sebesar 396,26 

kN dengan lendutannya sebesar 33,93 

mm, sedangkan beban leleh yang terjadi 

sebesar 309,63 kN  

 

dengan lendutan 22,60 mm, disajikan 

dalam bentuk grafik seperti pada 

gambar 10 dibawah ini. 

 

 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Tahun 2020 (SENASTIKA 2020) 
Universitas Islam Kalimantan MAB 

ISBN : 978-623-7583-57-8 
24 Oktober 2020 

 

82 
 

 
Gambar 10. Hubungan Beban dan Lendutan pada Pelat Berongga (PB-2) 

 

Data yang didapatkan pada pengujian 

lendutan diatas didapatkan nilai beban 

pada saat leleh dan beban pada saat 

ultimate. Data inilah yang akan dipakai 

untuk menghitung  

nilai daktalitas masing masing pelat 

tersebut sebagaimana disajikan pada 

tabel 7 dibawah ini. 

 

Tabel.7. Daktalitas Pelat 

Plat Uji 

Beban Lendutan 

Daktalitas P leleh P maks Leleh Maks 

(kN) (kN) (mm) (mm) 

PP 326,48 410,64 21,30 34,18 1,60 

PB-1 262,39 335,18 19,14 34,59 1,81 

PB-2 309,63 396,26 22,60 33,93 1,50 

 

Nilai daktalitas masing masing pelat 

disajikan dalam histogram seperti pada 

gambar 11 dibawah ini. 

 

 
Gambar 11. Daktalitas Pelat PP, PB-1 

dan PB-2 

Secara teoritis, daktalitas suatu pelat 

sangat dipengaruhi oleh rasio tulangan 

(𝜌) atau perbandingan luas tulangan 

terhadap luas penampang efektif beton. 

Semakin kecil rasio tulangan maka pelat 

tersebut akan semakin daktail. Luas 

tulangan pada ketiga benda uji pelat 

sama namun luas penampang efektif 

betonnya berbeda akibat adanya rongga. 

Akan tetapi hasil eksperimen pada PB-2 

menunjukkan hasil yang sebaliknya hal 

ini bisa terjadi dikarenakan pembacaan 

yang kurang tepat pada data logger. 

 

Kesimpulan 

a. Daktalitas Pelat Pejal (PP) sebesar 

1,60, daktalitas pada pelat berongga 

(PB-1) sebesar 1,81 sedangkan 

daktalitas pada pelat berongga (PB-2) 

sebesar 1,5. 

b. Tidak terjadi perbedaan yang 

significan terhadap benda uji pelat 

pejal (PP), Pelat berongga (PB-1) dan 

pelat berongga (PB-2) jika dilihat dari 
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prosentase lendutan dan beban 

maksimumnya. 
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Abstrak 

Nilai California Bearing Ratio (CBR) rencana diperoleh dengan melakukan uji 

lapangan dan atau uji laboratorium. Kedua pengujian ini memerlukan waktu dan biaya 

yang relatif tinggi sehingga diperlukan suatu hal praktis atau rumusan tentang hubungan 

antar parameter tanah sehingga perencana tidak perlu melakukan uji parameter tanah 

secara keseluruhan. Untuk mendapatkan rumusan tersebut perlu dilakukan percobaan di 

laboratorium secara berulang kali sehingga menghasilkan hubungan grafis atau 

perbandingan di antara parameter-parameter tanah. Dari rumus perbandingan tersebut 

apabila ada salah satu parameter tanah nilainya diketahui maka parameter tanah yang lain 

akan bisa diketahui pula.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan grafik atau rumus perbandingan antara 

Indeks Plastisitas (PI) dengan California Bearing Ratio (CBR) untuk wilayah kecamatan 

Cempaka kota Banjarbaru. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yakni  dengan 

mengetahui harga PI tanah di kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru maka diperoleh nilai 

CBR. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji Atterberg Limit, dan uji 

CBR.   

 

Kata kunci : Batas Atterberg, Indeks Plastisitas, CBR, Tanah 

 

Latar belakang 

Mendirikan sebuah konstruksi 

agar nyaman dan aman digunakan  

memerlukan data-data sampel tanah 

yang akurat. Data-data tersebut 

diperoleh dari percobaan di 

laboratorium. Namun dalam suatu 

perencanaan praktis, kadang tidak 

diperlukan percobaan tanah secara 

menyeluruh. Untuk itu diperlukan suatu 

pendekatan dari berbagai sifat-sifat 

tanah tersebut. Agar bisa diperoleh 

pendekatan-pendekatan tersebut, maka 

perlu adanya percobaan-percobaan di 

laboratorium, sehingga akan didapatkan 

suatu bentuk hubungan antara sifat-sifat 

tanah yang digambarkan secara grafis 

dan persamaan. Dari grafis dan 

persamaan tersebut, jika diketahui salah 

satu faktor/sifat tanah, maka sifat lainnya 

akan dapat diketahui pula. 

Dalam konstruksi bangunan, 

nilai daya dukung (CBR= California 

Bearing Ratio) memiliki pengaruh 

dalam perencanaan. Untuk mengetahui 

nilai CBR tentu harus dilakukan 

percobaan-percobaan di laboratorium 

maupun lapangan. Jika untuk setiap kali 

perencanaan harus dilakukan uji CBR, 

tentu akan memakan banyak waktu dan 

biaya. Oleh karena itu timbul keinginan 

untuk menyederhanakan parameter yang 

menyangkut CBR. Salah satu parameter 

tanah yang bisa digunakan untuk 

mendapatkan harga CBR adalah indeks 

plastisitas tanah (PI). Dengan data-data 

hasil pengujian laboratorium yang 

akurat, maka dengan bantuan 

perbandingan hubungan antara PI 

dengan CBR, maka bila nilai PI sudah 

bisa didapatkan, maka nilai dari CBR 

juga bisa didapatkan.  Penelitian Marwan 

dan Sundary (2012) menunjukkan 
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hubungan antara PI dan CBR sebagai 

berikut: 

1. CBR tidak terendam = - 0,990 PI + 

28,79;  R2 = 0,868 pada sampel 

tanah terganggu 

2. CBR tidak terendam  = - 0,464 PI + 

10,60; R2  = 0,728 pada sampel 

tanah tidak terganggu.  

3. CBR terendam  = - 0,673 PI + 15,88; 

R2 = 0,706 pada sampel tanah 

terganggu 

4. CBR terendam  = - 0,132 PI + 3,625; 

R2 = 0,887 pada sampel tanah tidak 

terganggu. 

Penelitian Mego Purnomo 

(2011) memperoleh hasil sebagai 

berikut: 

1. Perbandingan CBR dan PI adalah PI 

= 137,86 – 6,792 CBR dan PI 

=90,796 – 4,574 CBR.  

2. Perbandingan CBR dengan sudut 

geser tanah (Ф) yaitu : Ф = 18,379 + 

1,155 CBR dan Ф=10,496 + 

1,71CBR.  

3. Perbandingan CBR dan kohesi (C) 

yaitu : C = 0,165 CBR – 0,279 dan 

C = 0,174 CBR – 0,5996,  

4. Perbandingan PI dengan sudut geser 

tanah Ф = 49,916 – 0,4PI 

 

Tetapi perbandingan tersebut 

tidak berasal dari daerah Kecamatan 

Cempaka Kota Banjarbaru, yang tentu 

struktur dan sifat tanahnya kemungkinan 

besar berbeda. Sedangkan perbandingan 

antara PI dengan CBR untuk daerah 

Cempaka belum ada. Kondisi inilah yang 

melatar belakangi dilakukannya 

penelitian mengenai perbandingan nilai 

PI dengan CBR untuk kondisi tanah di 

kecamatan Cempaka kota Banjarbaru. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, 

maka pada penelitian ini akan dilakukan 

penyelidikan agar didapat suatu 

perbandingan antara nilai PI dengan 

CBR untuk tanah di kecamatan Cempaka 

kota Banjarbaru. Dari hasil penelitian 

ini, diharapkan nantinya bila diketahui 

nilai PI maka nilai CBR dapat diketahui 

tanpa melakukan pengujian lagi di 

laboratorium.   

Permasalahan yang akan 

diangkat dalam penelitian ini adalah 

bagaimana perbandingan antara nilai PI 

terhadap nilai CBR untuk tanah di 

Cempaka Kota Banjarbaru. 

Tujuan  penelitian ini yaitu 

menentukan sifat-sifat tanah asli pada 

pengujian distribusi ukuran butir, berat 

jenis, indeks plastisitas (PI), pemadatan 

standar, dan CBR. Serta menentukan 

perbandingan nilai PI dengan CBR untuk 

tanah di kecamatan Cempaka kota 

Banjarbaru. 

Tinjauan Pustaka 

Uji CBR berasal dari Departemen 

Transportasi California tahun 1929. Uji 

ini dimaksudkan untuk menentukan 

kelayakan suatu lapisan yanah yang akan 

digunakan sebagai subbase atau base 

course dalam konstruksi jalan raya 

maupun bandara. Sejak perang dunia 

kedua, U.S Army Corps of Engineers 

mengaplikasikani pengujian ini pada  

konstruksi bandara. 

Harga CBR adalah perbandingan antara 

beban penetrasi suatu bahan terhadap 

bahan standar dengan kedalaman dan 

kecepatan penetrasi yang sama. 

Dalam bentuk rumus: 

CBR = ( tegangan uji/tegangan baku ) x 

100%.     (1) 

Tabel harga dari tegangan baku adalah 

seperti pada Tabel 2.1 di bawah ini. 

Tabel 1. Harga Tegangan Baku Untuk 

Setiap Penetrasi 

Penetrasi 
Satuan tegangan 

baku 

Mm inch Mpa Psi 

2.5 0.10 6.9 100 

5.0 0.20 10.3 1500 

7.5 0.30 13.0 1900 

10.0 0.40 16.0 2300 

12.7 0.50 18.0 2600 

                             Sumber : Bowles (1993) 
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Nilai CBR digunakan untuk 

menilai kemampuan tanah yang dapat 

digunakan sebagai base atau subbase 

bandara maupun tanah dasar pada 

perkerasan jalan. Tabel 2 di bawah ini 

merupakan tingkatan umum dari nilai 

CBR. 

Tabel 2.  Klasifikasi Ttanah 

Berdasarkan Harga CBR 

C

B

R 

N

o 

Tin

gkat

an 

Um

um 

Keg

una

an 

Klasifikasi 

Unified 
AAS

HTO 

0-

3 

San

gat 

bur

uk 

Sub

grad

e 

OH,CH,M

H,OL 

A5,A

6,A7 

3-

7 

Bur

uk 

hing

ga 

cuk

up 

bag

us 

Sub

grad

e 

OH,CH,M

H,OL 

A4,A

5,A6,

A7 

7-

2

0 

Cuk

up 

bag

us 

Sub

base 

OL,CL,M

L,SC,SM,

SP 

A2,A

4,A6,

A7 

2

0-

5

0 

Bag

us 

Bas

e or 

sub

base 

GM,GC,S

W,SM,SP,

GP 

Ab,A

2-

5,A3,

A2-6 

>

5

0 

San

gat 

Bag

us 

Bas

e 

 A1a,

A2-

4,A3 

Sumber : Bowles (1993) 
 

Pengujian CBR laboratorium 

menggunakan alat penetrasi dengan 

kapasitas sekurang-kurangnya 4,45 ton 

dengan kecepatan penetrasi sebesar 1,25 

mm per menit. Untuk uji CBR di 

laboratorium diperlukan uji pemadatan. 

Biasanya contoh tanah yang diambil 

untuk uji CBR di laboratorium adalah 

contoh tanah yang berada dalam kadar 

air optimum. Tetapi pemeriksaan CBR 

bisa saja dilakukan pada beberapa 

macam kadar air dan berat isi kering 

yang berbeda.  

Kerugian dari penggunaan uji CBR 

laboratorium adalah: 

➢ banyaknya waktu yang diperlukan 

dibanding dengan uji langsung di 

lapangan, karena harus melalui 

prosedur – prosedur pengujian antara 

lain : penyaringan, Atterberg limit 

test, dan pemadatan. 

➢ Tingginya biaya transportasi yaitu 

biaya pengambilan sampel tanah dan 

pemindahan tanah ke laboratorium. 

Contoh alat uji CBR 

laboratorium dapat dilihat pada Gambar 

1 berikut  

 
Gambar 1. Alat Uji CBR Laboratorium 

 

Dibanding dengan uji laboratorium, uji 

CBR langsung di lapangan lebih 

menguntungkan dari segi waktu ( data 

bisa didapat saat itu juga ), dan tidak 

memerlukan pengambilan sampel tanah. 

Beberapa uji CBR yang biasa dilakukan 

di lapangan antara lain uji piston.  

Uji ini antara lain menggunakan 

dongkrak CBR mekanis dengan 

kapasitas 10 ton, juga memerlukan 

sebuah truk atau kendaraan berat lainnya 

yang dibebani sesuai dengan kebutuhan 

dan dibawahnya dipasang sebuah 

dongkrak mekanis. Kerugian dari uji ini 

adalah penggunaan truk atau kendaraan 
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sejenis yang membuat uji ini jadi kurang 

efisien.  

 Sifat-sifat tanah sangat tergantung 

pada ukuran butirannya. Besarnya 

butiran dijadikan dasar untuk pemberian 

nama dan klasifikasi tanah. Oleh karena 

analisis ukuran butiran merupakan 

penentuan persentase berat butiran pada 

satu unit saringan dengan ukuran 

diameter lubang tertentu. Pada umumnya 

pengukuran analisis ukuran butiran 

dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu 

analisis ayakan (sieve analysis) dan 

analisis pengendapan (hydrometer 

analysis). 

 Analisis ayakan (sieve analysis) 

digunakan untuk menyaring tanah 

berbutir kasar.yang tertahan saringan no. 

200 (lebih besar dari 0,075 mm). 

Caranya, diguncang dengan kecepatan 

tertentu dengan cara mekanis lewat satu 

unit saringan standar. Berat tanah yang 

tinggal pada masing-masing saringan 

ditimbang, lalu persentase terhadap berat 

kumulatif tanah dihitung kemudian 

digambar dalam satu grafik hubungan 

diameter butiran dengan prosentase 

lolos.  

 Kemudian analisis pengendapan 

(hidrometer analysis) digunakan untuk 

distribusi ukuran butir tanah berbutir 

halus yang lolos saringan no. 200 (lebih 

kecil dari 0,075 mm) dengan cara 

sedimentasi. Metode ini didasarkan pada 

hukum Stokes yang berkenaan dengan 

kecepatan mengendap butiran pada 

larutan suspensi. Biasanya butiran yang 

besar akan mengendap terlebih dahulu 

dan yang lebih kecil akan lebih lambat. 

Dari pengujian ini akan diketahui 

prosentase masing-masing range ukuran 

butir (Hardiyatmo, 2006). 

 Apabila tanah lolos saringan No. 

200 > 50% maka diklasifikasi tanah 

berbutir halus (USCS). Sedangkan 

menurut AASHTO, bahwa tanah yang 

lolos saringan No. 200 > 36%, maka 

diklasifikasi jenis lanau atau lempung 

dalam kelompok A-4, A-5, A-6, A-7-5 

atau A-7-6. Kemudian menurut 

Masschusetts Institute of Technology 

(MIT) bahwa setiap tanah yang lolos 

saringan No. 200 maka termasuk jenis 

lempung. Jika dominan berat butiran 

ukuran lolos 0,002 – 0,0006 mm 

termasuk lempung kasar, jika lolos 

0,0006 – 0,0002 termasuk lempung 

sedang dan jika dominan berat butiran 

ukuran lebih kecil 0,0002 mm termasuk 

lempung halus (Hardiyatmo, 2006).  

Umumnya tanah berbutir halus 

secara alamiah berada pada dalam 

kondisi plastis. Batas atas dan bawah 

dari rentang kadar air dimana tanah 

masih bersifat plastis berturut-turut 

disebut batas cair (LL) dan batas plastis 

(PL). Rentang kadar air itu sendiri 

didefenisikan sebagai indeks plastisitas 

(PI), seperti pada persamaan  
PLLLPI −=       (2) 

Indeks plastisitas (PI) adalah selisih 

batas cair (LL) dan batas plastis (PL) dan 

tanah masih bersifat plastis.  

Berdasarkan Unified Soil 

Classification System (USCS) salah satu 

sampel tanah butir halus adalah tanah ini 

dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

tanah butir halus bersifat plastis rendah 

(LL < 50%) dan sifat plastisnya tinggi 

(LL > 50%). Kemudian, simbol tanah 

butir halus ditetapkan dengan 

menggunakan plastisitas Casagrande 

didapat CH, MH, OH, CL, ML dan OL. 

Dengan data LL dan PI diplotkan dalam 

diagram, lalu dilihat secara analisis LL < 

50% atau LL > 50% selanjutnya dihitung 

PI batas = 0,73 (LL-20), jika PI > PI 

batas berarti di atas garis A dan 

sebaliknya. Selain garis A, terdapat pula 

garis U yang merupakan batas dari 

hubungan antara indek plastisitas dan 

batas cair untuk suatu tanah. Garis U 

mengikuti persamaan garis lurus PI = 0,9 

(LL-8) seperti Gambar 2 berikut 
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Gambar 2. Grafik Plastisitas untuk 

Klasifikasi Tanah USCS 

(Sumber Hardiyatmo 2010) 

 

 Berdasarkan AASHTO (American 

Association of State Highway for 

Transportation Official bahwa  tanah 

yang memiliki batas cair (PL) > 41% dan 

indeks plastisitas (PI) > 11% termasuk 

kelompok A-7-5/A-7-6. Kemudian, pada 

Gambar 2 dapat digunakan untuk 

memperoleh batas-batas antara batas cair 

(LL) dan plastisitas (PI) untuk kelompok 

A-4 sampai A-7 dan untuk sub kelompok 

dalam A-2. Dari Gambar tersebut, garis 

A dari Casagrande digambarkan 

bersama-sama dengan garis U yang 

dinyatakan oleh persamaan PI= 0,9 (PI-

8). Garis U ini adalah garis batas atas 

dari hubungan LL dan PI untuk tanah-

tanah di alam pada umumnya, Holtz dan 

Kovaes, 1981, (dalam Hardiyatmo, 

2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Grafik Plastisitas Untuk 

Klasifikasi Tanah AASHTO 
(Sumber Hardiyatmo 2010) 

 

Karena itu, Indeks Plastisistas 

menunjukkan sifat keplastisan tanah. 

Batasan mengenai indeks plastisitas, 

sifat, macam tanah dan kohesi seperti 

pada Tabel 3 berikut ini 

 

Tabel 3.  Nilai Indeks Plastistas dan 

Macam Tanah 

PI Sifat 
Macam 

tanah 
Kohesi 

0 
Non 

plastis 
Pasir 

Non 

kohesif 

<7 
Plastis 

rendah 
Lanau 

Kohesif 

sebagian 

7-

17 

Plastis 

sedang 

Lempung 

berlanau 
Kohesif 

>17 
Plastis 

tinggi 
Lempung Kohesif 

Sumber : Hardiyatmo (2006) 

  

Evaluasi tanah dalam 

kelompoknya menggunakan indeks 

kelompok yang perhitungannya 

menggunakan rumus empiris seperti 

pada persamaan berikut dan pengujian 

yang digunakan adalah analisis saringan 

dan plastisitas. 

GI = (F-35)[0,2+0,005(LL-

40)]+0,01(F-15)(PI-10)  (3) 

Dimana : 

GI = Indeks kelompok (group indeks) 

F = Persen butiran lolos saringan no. 

200 

LL = Batas cair 

PI = Indeks plastisitas 

 

Pengujian Berat jenis (Gs) untuk 

menentukan berat jenis tanah yang 

mempunyai butiran lolos saringan no.4, 

no.10 dan no.40 dengan piknometer, 

yang mana hasil perbandingan antara 

berat butiran padat (γs) dengan berat 

volume air suling (γw) dengan isi yang 

sama pada temperatur 25 0C seperti pada 

persamaan Gs = 
w

s




p   (4) 

 Berat jenis (Gs) tidak mempunyai 

satuan. Berat jenis berbagai tanah antara 

2,65 sampai 2,75. Berat jenis Gs = 2,67 

biasanya digunakan untuk tanah-tanah 

tidak berkohesi atau tanah granular, 

sedangkan untuk tanah-tanah tidak 
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kohesif tidak mengandung bahan 

organik Gs berkisar diantara 2,68 sampai 

2,72.  Nilai-nilai berat jenis dari berbagai 

jenis tanah diberikan dalam Tabel 4. 

 

Tabel 4. Berat Jenis Tanah (Specific 

Gravity) 

Macam tanah Berat jenis (Gs) 

Kerikil 2,65 – 2,68 

Pasir 2,65 – 2,68 

Lanau organik 2,62 – 2,68 

Lempung 

organik 
2,58 – 2,65 

Lempung 

anorganik 
2,68 – 2,75 

Humus 1,37 

Gambut 1,25 – 1,28 

Sumber : Hardiyatmo (2006) 
 

Untuk menentukan hubungan kadar air 

dengan berat volume, dan untuk 

mengevaluasi tanah agar memenuhi 

persyaratan kepadatan, maka umumnya 

dilakukan uji pemadatan. Menurut 

Proctor (1933) (dalam Hardiyatmo, 

2006), telah mengamati bahwa ada 

hubungan yang pasti antara kadar air dan 

berat volume kering tanah padat. Untuk 

berbagai jenis tanah pada umumnya, 

terdapat satu nilai kadar air optimum 

tertentu untuk mencapai berat volume 

kering maksimumnya. Hubungan berat 

volume kering (γd) dengan berat volume 

basah (γb) dan kadar air (w) dinyatakan 

dalam persamaan  

w

b
d

+
=

1


      (5) 

 Karateristik kepadatan tanah dapat 

di nilai dari pengujian standar di 

laboratorium yang disebut standar 

Proctor. Prinsip pengujiaan 

menggunakan pemadat berupa silinder 

mould yang mempunyai volume 9,44 x 

10-4 m3. Tanah di dalam mould 

dipadatkan dengan penumbuk yang 

beratnya 2,5 kg dengan tinggi jatuh 

30,50 cm. Tanah dipadatkan dalam tiga 

lapisan dengan tiap lapisan ditumbuk 25 

kali.  

 Dalam uji pemadatan, percobaan 

diulang paling sedikit 5 kali dengan 

kadar air tiap percobaan divariasikan. 

Kemudian, digambarkan sebuah grafik 

hubungan kadar air dan berat volume 

keringnya. Kurva yang dihasilkan pada 

Gambar 7 dari pengujian 

memperlihatkan nilai kadar air terbaik 

(wopt) untuk mencapai berat volume 

kering terbesar atau kepadatan kering 

maksimum (γdmaks).  Parameter 

kepadatan ini berguna untuk bahan 

sampel pengujian California Bearing 

Ratio (CBR) dan Unconfined 

Compressive Strength (UCS). 

 Berat volume kering maksimum 

dinyatakan sebagai berat volume kering 

dengan tanpa rongga udara (zero air 

void) atau berat volume kering saat tanah 

menjadi jenuh (γzav) dapat dihitung pada 

persamaan. 

Gsw

wGs
zav

.1

.

+
=


    (6) 

Metodologi Penelitian 

Lokasi pengambilan sampel 

tanah di kecamatan Cempaka kota 

Banjarbaru. 

Adapun proses penelitian ini dilakukan 

dengan tahapan – tahapan sebagai 

berikut : 

1. Pengambilan contoh tanah  

Contoh tanah diambil di 3 (tiga) titik di 

kecamatan Cempaka kota Banjarbaru.  

2. Pengujian contoh tanah yang sudah 

diambil Selanjutnya sampel tanah yang 

sudah mengalami proses akan menjalani 

serangkaian uji. Uji-uji tersebut adalah 

pengujian distribusi ukuran butir, berat 

jenis, batas cair dan batas plastis, 

pemadatan standar, CBR, swelling dan 

UCS.  Jumlah sampel tanah asli yang 

diperlukan untuk setiap uji adalah seperti 

pada Tabel 5 berikut. 
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Tabel 5. Jumlah Sampel Tanah Asli 

 
Bagan alir penelitian ini dapat dilihat 

pada Gambar 4 di bawah ini. 

 

 
Gambar 4. Bagan Alir Penelitian 

Sumber : Analisis Pribadi 

Hasil dan Pembahasan 

Setelah dilakukan penelitian di 

Laboratorium, diperoleh karakteristik 

tanah di kecamatan Cempaka 

berdasarkan masing-masing 

pengambilan sampel  dapat dilihat pada 

Tabel 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6. Karakteristik Tanah Lempung 

Cempaka 

 
Berat jenis (Specific Gravity) 

Pengujian berat jenis dilakukan 

sebagai perbandingan berat volume 

butiran padat dengan volume air. 

Menurut Hary Christiady (1992) berat 

jenis tanah organik dengan Humus, maka 

tanah Gambut yang diambil termasuk 

jenis tanah Humus organik. 

 

Tabel 7.  Hasil Pengujian Berat Jenis 

Tanah Cempaka 

 
Batas-batas Atterberg 

Hasil dari pengujian batas-batas 

atterberg yaitu mencari nilai indeks 

plastisitas (PI) yang diperoleh dari 

pengujian selisih batas cair (LL) dan 

batas plastis (PL). Adapula hasil dari 

pengujian tersebut diantaranya sebagai 

berikut.. Pada Tabel 8 akan menunjukan 

hasil pengujian sebagai berikut. 
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Tabel 8. Hasil Pengujian Atterber Limit 

Cempaka 

N

o 

Jenis 

Tana

h 

Atterberg Limits 

LL PL PI 

1. Titik 

1 
36,40

0 

25,21

0 

11,19

0 

2. Titik 

2 
38,00

0 

26,29

0 

11,71

0 

3. Titik 

3 
46,00

0 

31,93

0 

14,07

0 

 

 Pemadatan Standar Proctor 

Pemadatan yang dilakukan adalah 

pemadatan tanah asli. Parameter yang 

diperoleh  dari pengujian menggunakan 

standar proctor adalah nilai berat isi 

kering maksimum  (γdmaks) dan kadar air 

optimum (wopt) seperti pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Hasil Pemadatan Tanah Asli 

Cempaka 

No 
Jenis 

Tanah 

Parameter 

Pemadatan 

Berat Isi 

Kering 

Maks. 

(g/cm3) 

Wopt 

(%) 

1. Titik 1 1,635 20,800 

2. Titik 2 1,580 22,400 

3. Titik 3 1,352 32,600 

 

California Bearing Ratio (CBR) 

Pengujian CBR laboratorium yang 

dilakukan adalah pengujian CBR yang 

bersifat rendaman (soaked.) Adapun 

sampel uji CBR kondisi harus direndam 

peram selama 1 hari dan dilakukan 

perendaman selama 5 hari.  Hasil 

pengujian dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

Tabel 10. Hasil Pengujian CBR Tanah 

Cempaka 

No 
Jenis 

Tanah 

CBR Tanah (%) 

100 % 90% 

1. Titik 1 10,000 9,000 

2. Titik 2 6,500 5,850 

3. Titik 3 4,100 3,690 

 

Hubungan Nilai Plasitisitas Indeks (PI) 

dan  California Bearing Ratio (CBR) 

Berdasarkan hasil pengujian yang 

telah diperoleh dapat dilakukan 

pengelompokan nilai CBR dan PI 

berdasarkan lokasi pengambilan sampel 

dilapangan. Dalam melakukan 

perbandingan kedua nilai, untuk nilai 

CBR yang digunakan adalah nilai CBR 

Desain atau CBR 90%. Hasil pengujian 

dituangkan pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 11. Perbandingan Nilai PI dan 

CBR Tanah Cempaka 

No 
Jenis 

Tanah 
PI (%) CBR(%) 

1. Titik 1 11,190 9,000 

2. Titik 2 11,710 5,850 

3. Titik 3 14,070 3,690 

 

Berdasarkan nilai pada tabel 

perbandingan nilai PI dan CBR diatas 

dapat dituangkan dalam gambar kurva 

dibawah ini. 

 

 
Gambar 5. Diagram Nilai Hasil 

Pengujian PI dan CBR 

 

Dari hasil pengujian pada 

Gambar 5 menunjukan bahwa nilai PI 
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tanah berbanding terbalik dengan nilai 

CBR tanah. Secara umum sampel nilai 

PI tanah yang disusun mengalami 

peningkatan. Sedangkan untuk nilai 

CBR dari masing-masing sampel yang 

disusun mengalami penurunan. 

Sebagaimana sebelumnya maka 

perbandingan antara nilai Plastisitas 

Indeks (PI) dan CBR dapat dibuat dalam 

suatu hubungan yang dimuat dalam 

persamaan Y = a+bX. Dalam 

pelaksanaannya hubungan perbandingan 

ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode grafik linear dan 

analitis persamaan linear. Pada gambar 

dibawah akan dilakukan perbandingan 

nilai  PI terhadap CBR dengan cara 

grafis. 

 

 
 

Gambar 6. Grafik Perbandingan Nilai PI 

terhadap CBR 

 

Pada Gambar 6 grafik menunjukkan 

hasil perbandingan hubungan nilai PI 

(Plastisitas Indeks) terhadap CBR 

(California Bearing Ratio) dari tiga buah 

sampel tanah yang dibandingkan 

menggunakan regresi linier. Dari hasil 

persaman linear nilai PI adalah X dan 

nilai CBR sebagai Y sehingga 

menghasilkan persamaan linier y = -

1,5585 x + 25,386.  

Penjabaran persamaan regresi linear 

menjadi CBR = -1,5585 PI + 25,386. 

Penggunaan persamaan tersebut apabila 

diketahui nilai PI hasil pengujian 

diperoleh sebesar 15% maka nilai CBR 

tanah dapat ditentukan dengan 

menggunakan persamaan,  CBR = -

1,5585 (15) + 25,386 sehingga diperoleh 

nilai CBR sebesar 48,7635 %. Sesuai 

dengan hasil pengujian yang dilakukan 

memperlihatkan bahwa nilai 

perbandingan PI dan CBR menunujukan 

semakin kecil nilai PI tanah maka nilai 

CBR tanah semakin besar. 

Kesimpulan 

Kesimpulan dalam pengujian ini 

menyatakan bahwa ketiga tanah sampel 

di kecamatan Cempaka Banjarbaru nilai 

CBR 4,10, 6,50, dan 10,00 termasuk 

dalam klasifikasi tanah cukup bagus 

untuk subgrade jalan raya. Nilai 

perbandingan PI dan CBR  memiliki 

hubungan sangat erat yaitu semakin kecil 

nilai PI tanah maka nilai CBR tanah 

semakin besar. Sesuai dengan ketentuan 

hasil perhitungan perbandingan R = 

0,80-1,00, pengujian  sampel  tanah  di 

wilayah  kecamatan  Cempaka  

didapatkan  hasil  akhir nilai CBR = -

1,5585 PI + 25,386 serta nilai R = 0,895.  
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Abstrak 

 

Kecelakaan kerja dapat memberikan dampak tidak hanya pada korban tetapi juga akan 

menimbulkan kerugian. Untuk meminimalkan kerugian akibat kecelakaan kerja tersebut 

perlu diterapkan SMK3 agar kecelakaan dapat di cegah dan dikendalikan dengan baik 

agar tidak terjadi kecelakaan. Penelitian ini dilakukan pada proyek di daerah bertegangan 

tinggi dimana memiliki tingkat risiko bahaya yang perlu menjadi perhatian. Metode yang 

digunakan untuk mengetahui besarnya dampak risiko yang mungkin terjadi dengan 

menggunakan kombinasi dari metode Hazard Identification, Risk Assement and Risk 

Control (HIRARC) dan metode Job Safety Analysis (JSA) untuk mengidentifikasi bahaya 

risiko yang mungkin akan mengganggu Gardu Induk (GI) 150 kV Sunyaragi dengan 

menggunakan serta menggunakan pendekatan metode SPSS (Statistical Product and 

Service Solution) untuk validitas dan reabilitas metode kuantitatif. 

Kata kunci : Kecelakaan kerja, HIRARC, JSA, SPSS 
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Latar Belakang 

 Tingkat kecelakaan kerja pada bidang 

jasa konstruksi dan penanganannya relatif 

sulit dibandingkan industri lainnya. 

Pelaksanaan pekerjaan pada bidang Jasa 

Konstruksi akan selalu melibatkan banyak 

personil. Setiap proyek besar hampir tidak 

pernah bebas dari kecelakaan kerja yang 

sering memakan korban jiwa dan harta 

benda yang tidak sedikit. Skala pekerjaan 

yang semakin besar, luas dan tinggi, waktu 

yang cepat belum diimbangi dengan 

peningkatan keterampilan baik dalam skill 

maupun pengalaman akan adanya bahaya. 

Penggunaan tenaga kerja dalam jumlah 

besar dengan tingkat pendidikan yang 

relatif rendah membuktikan bahwa sektor 

konstruksi ini merupakan andil yang cukup 

dominan dalam hal timbulnya kecelakaan 

dan penyakit akibat kerja. Proses 

pembangunan juga masih belum diimbangi 

dengan penigkatan kesadaran keselamatan 

dan kesehatan kerja sehingga bahaya dan 

risikonya terus meningkat [1]. 

 Menurut [2] SMK3 adalah bagian dari 

sistem manajemen perusahaan secara 

keseluruhan dalam rangka pengendalian 

risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja 

guna terciptanya tempat kerja yang aman, 

efisien dan produktif. 

 Kegiatan mengidentifikasi bahaya, 

penilaian risiko dan pengendalian risiko 

merupakan bagian dari manajemen risiko 

pada tahap perencanaan yang berfungi 

sebagai alat untuk melindungi perusahaan 

terhadap kemungkinan yang meugikan dan 

upaya preventif untuk melindungi tenaga 

kerja dari kecelakaan kerja. Dalam 

penerapannya tidak hanya mellibatkan 

pihak manajemen tetapi juga komitmen 

manajemen dan seluruh pihak yang terkait 

[3]. 

 Lokasi penelitian akan diambil pada 

Gardu Induk (GI) 150 kV Sunyaragi, karena 

menurut [4] ada sekitar 10 wilayah di 

Cirebon Kota yang terkena dampak 

pemadaman listrik saat Gardu Induk (GI) 

150 kV Sunyaragi mengalami gangguan, 

yakni daerah Arya Kemuning-Kesambi, 

Kiringan, Harjamukti, Kasepuhan, 

Lemahwungkuk, Kedawung, Kalikoa, 

Plumbon, Kertawinangin, dan sekitarnya. 

Bahkan dampak pemadaman sampai ke 

daerah Brebes Jawa Tengah. 

 Dengan banyaknya dampak yang akan 

terjadi jika adanya gangguan akibat 

kecelakaan kerja pada Gardu Induk (GI) 

150 kV ini maka dalam penelitian ini akan 

dievaluasi dengan melakukan identifikasi 

bahaya risiko sebagai upaya pencegahan 

untuk meminimalkan kerugian akibat 

kecelakaan kerja pada lokasi kerja bahaya 

tegangan tinggi di switchyard Gardu Induk 

(GI) 150 kV dengan menggunakan 

pendekatan metode SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) untuk 

validitas dan reabilitas metode kuantitatif 

yang dilanjutkan dengan metode  Hazard 

Identification, Risk Assement and Risk 

Control (HIRARC) dan metode Job Safety 

Analysis (JSA). 

 

Metode Penelitian  

 Data yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data 

kuesioner dimana butir kuesioner yang 

diambil berdasarkan wawancara dengan 

pakar atau ahli. Wawancara dari penelitian 

ini dilakukan adalah  seseorang yang 

menjadi sumber terpercaya dalam 

memberikan informasi yang terlibat 

langsung dalam proses pekerjaan pada 

daerah bertegangan tinggi khususnya pada 

area switchyard Gardu Induk 150 kV 

Sunyaragi.  

 Data dari hasil wawancara ini merupakan 

data primer yang berisi tentang risiko-risiko  

yang mungkin akan timbul selama 

melakukan pekerjaan pada daerah 

bertegangan tinggi. Untuk pengumpulan 

data sekunder dilakukan dengan 

mengumpulkan literatur- literatur sebagai 

penunjang penelitian ini. Literatur yang 
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menjadi referensi yaitu berupa jurnal 

maupun pedoman yang berlaku pada 

perusahaan. 

 HIRARC (Hazard Identification Risk 

Assessmant Risk Control) dan JSA (Job 

Safety Analysis) merupakan metode yang 

digunakan guna mengidentifkasi bahaya 

dalam pekerjaan sehingga ditemukan cara 

penanganan yang tepat dalam pekerjaan 

tersebut sehingga pekerjaan tersebut aman . 

Berikut merupakan rangkuman dari 

kombinasi metode HIRARC (Hazard 

Identification, Risk Assessmant and Risk 

Control) dan JSA (Job Safety Analysis) 

dalam melakukan identifikasi bahaya kerja: 
 

Tabel 1. Langkah Identifikasi Risiko 
No. Keterangan HIRARC JSA Kombinasi 

1. 

Memilih 

pekerjaan 

untuk 

dianalisis 

Tidak 

Ada 
Ada Ada 

2. 

Membagi 

pekerjaan 

dalam 

langkah-
langkah 

pekerjaan 

Tidak 

Ada 
Ada Ada 

3. 

Melakukan 

identifikasi 
bahaya 

Ada Ada Ada 

4. 

Melakukan 

penilaian 

risiko 

Ada 
Tidak 

Ada 
Ada 

5. 

Melakukan 

kontrol 

terhadap 

risiko atau 
melakukan 

pengendalian 

dalam 

melakukan 
pekerjaan agar 

aman 

Ada Ada Ada 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020 
  

 Langkah-langkah dalam menyusun 

kuesioner di sesuaikan berdasarkan dengan 

kombinasi HIRARC (Hazard Identification 

Risk Assessmant Risk Control) dan JSA 

(Job Safety Analysis) yaitu: 

1. Memilih pekerjaan untuk dianalisis. 

Dalam memilih pekerjaan sebagai bahan 

analisis ini didapatkan dengan 

melakukan wawancara terhadap pakar. 

2. Membagi pekerjaan dalam langkah-

langkah pekerjaan. 

Membagi pekerjaan dalam langkah – 

langkah pekerjaan yang dilakukan atau 

proses dari suatu kegiatan ini juga 

didapatkan dengan melakukan 

wawancara terhadap pakar. 

3. Melakukan identifikasi bahaya. 

Proses mengidentifikasi bahaya ini 

didapatkan dengan melakukan 

wawancara dengan pakar. Variabel – 

variabel yang didapatkan dari melakukan 

identifikasi bahaya ini yaitu variabel 

risiko, penyebab serta dampak yang 

mungkin terjadi dari suatu kegiatan yang 

dilakukan. 

4. Melakukan penilaian risiko. 

Penilaian risiko ini dilakukan dengan 

memberikan kuesioner yang sudah 

disusun kepada para responden untuk 

didapatkan nilai tingkatan risiko. 

5. Melakukan kontrol terhadap risiko atau 

melakukan pengendalian dalam 

melkasanakan pekerjaan agar aman. 

Pengendalian atau kontrol terhadap 

risiko ini dilakukan setelah mendapatkan 

penilaian risiko terhadap responden yang 

kemudian dianalisis berdasarkan dengan 

pedoman dari PT. PLN (Persero) dan 

wawancara terhadap pakar. 

 

Hasil dan Pembahasan 

 Setelah mendapatkan aktivitas serta 

membagi pekerjaan dalam langkah-langkah 

pekerjaan atau proses dari suatu aktivitas 

maka selanjutnya dilakukan identifikasi 

risiko. Setelah didapatkan jenis risiko dari 

masing-masing pekerjaan maka selanjutnya 

dilakukan penentuan level risiko.  

 Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan 

penilaian tentang tingkat keparahan risiko  

dan penilaian tentang frekuensi terjadinya 

risiko tersebut dengan melakukan kuesioner 

terhadap responden yang berhubungan atau 

memilki pengalaman dalam pekerjaan di 

daerah bertegangan tinggi. Kuesioner ini 

dilakukan guna mendapatkan hasil dari 
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penilaian risiko dari masing – masing 

pekerjaan sehingga didapatkan tujuan 

akhirnya yaitu untuk melakukan 

pengendalian terhadap risiko bahaya 

tersebut.  

 Kuesioner ini di sebarkan kepada para 

pengawas serta pekerja yang berhubungan 

dengan pembangunan proyek Gardu Induk 

150 kV Sunyaragi, dimana sasaran yang 

dituju yaitu PT. PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Proyek Jaringan Jawa Bagian 

Tengah (UPP JJBT) 2 selaku owner dalam 

pelaksanaan pembangunan proyek, PT. 

PLN (Persero) APP (Area Pelaksana 

Pemeliharaan) Cirebon sebagai responden 

yang berada di lingkup pekerjaan serta 

kontraktor yang bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan proyek ini. Jumlah seluruh 

responden adalah 23 orang yang terdiri dari 

12 orang dari tim teknik di PT. PLN 

(Persero) UPP JJBT 2, 8 orang dari PT. PLN 

(Persero) APP Cirebon dan 3 orang dari 

main contractor yang bertugas di lapangan. 

 Menurut Sugiyono 2011 dalam [5], 

sampel adalah bagian dari jumlah 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 

Sampel pada penelitian ini adalah 

responden yang akan mengisi pertanyaan 

pada kuesioner yang dibuat peneliti. 

Responden akan diambil secara acak 

(random). Jumlah sampel atau responden 

yang digunakan pada penelitian ini dihitung 

menggunakan rumus Slovin: 

     

      n =  
N

N(e)2+1
   (1) 

Dengan keterangan: 

n = Jumlah sampel/ responden penelitian 

N = Jumlah populasi 

e = persentase kesalahan yang ditolerir 

 
  

Total dari jumlah responden berjumlah 23 

orang, untuk persentase kesalahan yang 

ditolerir diambil 10% maka didapatkan 

jumlah responden adalah: 

n =  
23

23(0.1)2 + 1
= 18.7 

≈ 19 responden 

  

Menurut Arikunto (2008:116) dalam [5] 

untuk penentuan pengambilan sampel 

apabila kurang dari 100 lebih baik diambil 

semua sehingga guna menunjang kebutuhan 

data, maka responden yang diperlukan tetap 

berjumlah 23 orang sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. 

 Berdasarkan data kuesioner yang telah 

diisi oleh responden, maka selanjutnya yaitu 

menganalisis data kuesioner tersebut 

menggunakan program SPSS (Statistical 

Product and Service Solutions) v23 guna 

menguji validitas dan realibilitas kuesioner. 

Tahapan pertama pada analisis dengan 

SPSS ini yaitu pengujian validitas. 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah data pada kuesioner tersebut valid  

atau tidak. Jika ada pernyataan yang tidak 

valid, maka pernyataan tersebut di 

eleminasi dan hanya hasil data kuesioner 

yang valid saja yang digunakan.  

Pengujian dilakukan dengan cara 

membandingkan angka r hitung dengan r 

tabel statistika. Jika r hitung lebih besar dari 

r tabel maka item dikatakan valid dan 

sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r 

tabel maka item dikatakan tidak valid, [4] 

Nilai r hitung dicari dengan menggunakan 

program SPSS, sedangkan r tabel dicari 

dengan melihat tabel r statistika. 

 Pada bagian Item Total Statistics, nilai r 

tabel untuk uji dua sisi taraf kepercayaan 

90% atau signifikansi 10% dengan jumlah 

responden (n) = 23, memiliki derajat bebas 

atau degree of freedom (df) = n-2 = 23-2 = 

21. Maka dengan df = 21 dan signifikansi 

10% = 0,1, didapatkan r tabel = 0,3515. 

 Untuk r hitung dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS v23 untuk 

menganalisis dengan mengacu pada bagian 

Pearson Correlation. Dimana nilai r hitung 

harus lebih besar dari r tabel (0.3515). 

Berikut merupakan hasil dari pengolahan 
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data untuk pengujian validitas dengan 

menggunakan SPSS v23: 

 

Tabel 2. Data Hasil Uji Validitas Tingkat 

Keparahan Risiko 

 Pearson 

Correlation 
Sig. (2-tailed) N 

K 1.1 0.373 0.08 23 

K 1.2 .769** 0 23 

K 1.3 .666** 0.001 23 

K 1.4 .750** 0 23 

K 1.5 .728** 0 23 

K 1.6 .478* 0.021 23 

K 2.1 .660** 0.001 23 

K 2.2 .624** 0.001 23 

K 2.3 .731** 0 23 

K 2.4 .525* 0.01 23 

K 2.5 .736** 0 23 

K 2.6 .837** 0 23 

K 3.1 .477* 0.021 23 

K 3.2 .502* 0.015 23 

K 3.3 .605** 0.002 23 

K 3.4 .577** 0.004 23 

K 3.5 .456* 0.029 23 

K 3.6 .640** 0.001 23 

K 4.1 .621** 0.002 23 

K 4.2 .622** 0.002 23 

K 4.3 .513* 0.012 23 

K 4.4 .610** 0.002 23 

K 4.5 .700** 0 23 

K 4.6 .738** 0 23 

K 5.1 .614** 0.002 23 

K 5.2 .601** 0.002 23 

K 5.3 .475* 0.022 23 

K 5.4 .594** 0.003 23 

 

 

 

 

Tabel 3. Data Hasil Uji Validitas Tingkat 

Keparahan Risiko (Lanjutan) 
 Pearson 

Correlation 
Sig. (2-tailed) N 

K 5.5 .720** 0 23 

K 5.6 .693** 0 23 

Total 1  23 

      Sumber: Data Olahan Penulis, 2020 
 

 Berdasarkan output pada tabel diatas 

maka dapat dilakukan penarikan 

kesimpulan dengan merujuk pada dasar 

pengambilan keputusan uji korelasi. 

Berdasarkan analisis data responden 

dilakukan dengan menggunakan SPSS v23 

two taied (dua sisi) dengan nilai korelasi 

yang memiliki hasil bintang dua (**) yang 

menunjukkan bahwa signifikan korelasi 

berada pada x < 0.01, bintang satu (*) 

menunjukkan bahwa signifikan korelasi 

berada pada 0.01 < x < 0.05 dan tanpa 

bintang dimana siginifikan korelasinya > 

0.05 namun hasilnya diatas dari r tabel, 

berikut hasil dari nilai korealsi pada 

pengujian variabel Tingkat Keparahan 

Risiko: 

 

Tabel 4. Nilai Korelasi Tingkat Keparahan 

Risiko 

No 
Penilaian Pearson 

Correlaion 

Jumlah 

variable 

1 Bintang Dua (**) 22 

2 Bintang Satu (*) 7 

3 Tanpa Bintang 1 

TOTAL VARIABEL 30 

 Sumber: Data Olahan Penulis, 2020 
  

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat 

bahwa nilai korelasi didominasi dengan 

bintang dua (**) atau dengan nilai 

signifikasi ≤ 0.01 yang menandakan bahwa 

nilai korelasi yang dihasilkan signifikan. 

Sehingga jumlah data yang valid dalam 

pengujian variabel Tingkat keparahan risiko 

(K) dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
 

 

 

Tabel 5. Kesimpulan Hasil Uji Validitas 

Tingkat Keparahan Risiko 

 N % 

Cases Valid 23 100.0 
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Excludeda 0 .0 

Total 23 100.0 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020 
 

 Langkah berikutnya yaitu melakukan 

pengujian validitas terhadap variabel 

Frekuensi Terjadi Risiko (F) dengan cara 

yang sama dimana nilai r hitung harus lebih 

besar dari r tabel (0.3515). Berikut 

merupakan hasil dari pengolahan data untuk 

pengujian validitas dengan menggunakan 

SPSS v23: 

 

Tabel 6. Data Hasil Uji Validitas Frekuensi 

Terjadinya Risiko 

 Pearson 
Correlation 

Sig. (2-tailed) N 

F 1.1 0.38 0.074 23 

F 1.2 .464* 0.026 23 

F 1.3 0.373 0.079 23 

F 1.4 .711** 0 23 

F 1.5 .538** 0.008 23 

F 1.6 0.394 0.063 23 

F 2.1 0.372 0.081 23 

F 2.2 0.39 0.066 23 

F 2.3 .674** 0 23 

F 2.4 0.361 0.09 23 

F 2.5 .513* 0.012 23 

F 2.6 .507* 0.013 23 

F 3.1 .583** 0.003 23 

F 3.2 .577** 0.004 23 

F 3.3 .607** 0.002 23 

F 3.4 .432* 0.039 23 

F 3.5 .707** 0 23 

F 3.6 .481* 0.02 23 

F 4.1 .571** 0.004 23 

F 4.2 0.405 0.055 23 

F 4.3 .489* 0.018 23 

F 4.4 .761** 0 23 

F 4.5 .577** 0.004 23 

F 4.6 0.403 0.057 23 

F 5.1 .457* 0.028 23 

F 5.2 .716** 0 23 

F 5.3 .465* 0.025 23 

F 5.4 .480* 0.02 23 

F 5.5 .432* 0.04 23 

F 5.6 .440* 0.035 23 

Total 1  23 

      Sumber: Data Olahan Penulis, 2020 
  

Dari hasil pengujian diatas maka hasil dari 

variabel Frekuensi Terjadinya Risiko 

berikut rangkuman hasil dari nilai korealsi 

pada pengujian variabel Frekuensi 

Terjadinya Risiko: 

 

Tabel 7. Nilai Korelasi Frekuensi 

Terjadinya Risiko 

No 
Penilaian Pearson 

Correlaion 

Jumlah 

variabel 

1 Bintang Dua (**) 11 

2 Bintang Satu (*) 11 

3 Tanpa Bintang 8 

TOTAL VARIABEL 30 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020 
 

 Berdasarkan output pada tabel pengujian 

validitas variabel Frekuensi Terjadinya 

Risiko (F) diatas maka nilai korelasi dengan 

bintang dua (**) atau dengan nilai 

signifikasi ≤ 0.01 memiliki jumlah yang 

sama dengan variabel yang memiliki nilai 

korelasi bintang satu (*) atau dengan nilai > 

0.01 yang menandakan bahwa nilai korelasi 

yang dihasilkan signifikan. Sehingga 

jumlah data yang valid dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 
 

Tabel 8. Kesimpulan Hasil Uji Validitas 

Tingkat Keparahan Risiko 

 N % 

Cases Valid 23 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 23 100.0 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020 
 

 Dari hasil uji validitas dengan 

menggunakan SPSS v23 diatas dihasilkan 
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seluruh butir pernyataan kuesioner 

semuanya memiliki nilai r diatas 0.3515. 

Maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan 

dalam kuesinoer tersebut valid. Data 

kuesioner yang valid tersebut selanjutnya di 

ukur reliabilitasnya untuk mengetahui 

konsisten apabila pengukuran dilakukan 

berulang-uang dengan alat ukur yang sama.  

 Menurut Suhar Janti (2014) ketentuan uji 

reliabilitas dengan metode Cronbach 

Coefficien Alpha yaitu apabila nilai 

Cronbach Coefficien Alpha > 0,6, 

menunjukkan bahwa instrumen penelitian 

reliable. Berikut merupakan hasil dari 

pengujian reabilitas dengan menggunakan 

SPSS v23: 

 

Tabel 9. Data Hasil Uji Reabilitas Tingkat 

Keparahan Risiko 
Cronbach's Alpha N of Items 

.753 31 

  Sumber: Data Olahan Penulis, 2020 
 

Tabel 10.  Data Hasil Uji Reabilitas 

Frekuensi Terjadinya Risiko 
Cronbach's Alpha N of Items 

.741 31 

  Sumber: Data Olahan Penulis, 2020 
 

 Berdasarkan hasil pengujian reabilitas 

dengan menggunakan SPSS v23 diatas, 

diketahui angka Cronbach Alpha adalah 

sebesar 0.753 untuk variabel ‘Tingkat 

Keparahan Risiko’ dan 0.741 untuk variabel 

‘Frekuensi Terjadinya Risiko’. Kedua nilai 

tersebut lebih besar dari nilai minimal 

Cronbach Alpha yaitu 0.6. oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa instrument 

penelitian yang digunakan untuk mengukur 

variabel kuesioner dapat dikatakan reliabel 

atau handal. 

 

C. Penentuan Level Risiko 

 Setelah melakukan identifikasi bahaya 

risiko kerja daerah bertegangan tinggi maka 

dapat ditentukan pengendalian guna 

meminimalisir atau menghindari risiko. 

Penyesuaian pengendalian didapatkan dari 

tingkatan nilai risiko dilakukan berdasarkan 

dengan peraturan PT. PLN (Persero) dapat 

dilihat pada Gambar 1. Penentuan Level 

Risiko. 

 Penentuan level risiko dilakukan dengan 

menganalisis hasil dari penilaian variabel 

tingkat keparahan risiko serta variabel dari 

frekuensi terjadinya risiko yang sering 

muncul (modus). Dari modus hasil 

penilaian kedua variabel tersebut dapat 

ditentukan ke dalam kategori – kategori 

penilaian risiko. 

 Setelah didapatkan penilaian terhadap 

variabel tingkat keparahan risiko dengan 

variabel frekuensi penilaian risiko, maka 

selanjutnya kita dapat melakukan penilaian 

risiko dengan berdasarkan pada peraturan 

PT. PLN (Persero) yang berlaku.  

 Penentuan level risiko dilakukan dengan 

mengambil nilai yang dominan atau nilai 

yang memiliki frekuensi terbanyak dalam 

penilaian dari 23 (dua puluh tiga) 

responden. Penentuan level risiko dilakukan 

pada masing-masing butir variabel. Dimana 

butir pertama variabel tingkat keparahan 

risiko dicocokan dengan variabel frekuensi 

terjadinya risiko sehingga didapatkanlevel 

risiko pada butir pertama. 

 Total dari keseluruhan terdapat 30 (tiga 

puluh) risiko dari 5 (lima) aktivitas yang 

ada. Maka di tentukan ketiga puluh risiko 

tersebut. hasil dari penentuan level risiko 

keseluruhan dapat dilihat pada table 11. 
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Gambar 1. Penentuan Level Risiko 
Sumber: PT. PLN (Persero), 2020 

 

Tabel 11. Hasil Penentuan Level Risiko

Frekuensi/ 

Keparahan 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 

3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

1.1 3 9 M               

1.2 3  9 M              

1.3 3   5 M             

1.4 4    8 M            

1.5 5     15 

H 
          

1.6 4      8 M          

2.1 3       5 M         

2.2 4        12 

H 
       

2.3 3         5 M       

2.4 3          5 M      

2.5 3           5 M     

2.6 4            8 M    

3.1 4             8 M   

3.2 3              5 M  

3.3 3               5 M 
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Tabel 12. Hasil Penentuan Level Risiko (Lanjutan) 

Frekuensi/ 

Keparahan 

3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 4 

3.4 3 9 M               

3.5 3  3 L              

3.6 3   5 M             

4.1 4    8 M            

4.2 3     5 M           

4.3 5      10 

H 
         

4.4 5       10 

H 
        

4.5 5        10 

H 
       

4.6 3         5 M       

5.1 3          5 M      

5.2 3           9 M     

5.3 3            9 M    

5.4 4             12 

H 
  

5.5 3              5 M  

5.6 4               16 

H 

    Sumber: Olahan Data Penulis, 2020 
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 Dari hasil penilaian risiko diatas maka 

berikut resume jumlah variabel sesuai 

dengan tingkatan risiko yang telah 

dianalisis: 

 

Tabel 13. Resume Penilaian Risiko 

No Tingkatan Risiko Jumlah variabel 

1 Risiko Tinggi/ High (H) 7 

2 Risiko Menengah/ Medium (M) 22 

3 Risiko Rendah/ Low (L) 1 

TOTAL VARIABEL 30 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020 
  

 Berikut hasil mapping atau penentuan 

level risiko dari posisi tingkat risiko pada 

total keseluruhan risiko yang dapat 

dilihat dari gambar di bawah ini: 

 
 

Gambar 2. Penentuan Level Risiko 
Sumber: PT. PLN (Persero), 2020 

 

 Dari gambar diatas dapat dilihat hasil 

posisi untuk total risiko dimana posisi 

risiko tertinggi berada di level 16H. 

Sedangkan risiko didominasi pada 

tingkatan risiko di level 5 M dengan total 

ada 12 (dua belas) risiko dari 

keseluruhan total 30 (tiga puluh) risiko. 

 Parameter tingkat risiko yang 

digunakan dalam analisis sesuai dengan 

peraturan dari PT. PLN (Persero) yaitu 

untuk penilaian severitas (tingkat 

keparahan risiko) adalah: 

• Nilai 1 untuk Very Low : Cidera ringan 

dan kerusakan fasilitas < Rp. 

30.000.000 

• Nilai 2 untuk Low : Cidera sedang/ 

sakit sedang dan kerusakan fasilitas 

Rp. 30.000.000 – Rp 100.000.000 

• Nilai 3 untuk  Medium : Cidera berat 

yang mengakibatkan loss time 

accident (LTA) kerusakan fasilitas 

Rp. 101.000.000 – Rp 500.000.000 

• Nilai 4 untuk High : Cacat permanen 

dan kerusakan fasilitas Rp. 

501.000.000 – Rp 1.000.000.000 

• Nilai 5 untuk Very High : Kematian 

satu orang/ lebih dan kerusakan 

fasilitas > Rp 1.000.000.000 

 Sedangkan parameter dalam analisis 

untuk peniliaian probabilitas (frekuensi 

terjadinya risiko) adalah: 

• Nilai 1 untuk frekuensi sangat Jarang 

Terjadi (Very Low) : Belum tentu 

terjadi dalam 5 tahun 

• Nilai 2 untuk frekuensi jarang (Low) : 

Kurang dari 2 kali setahun 

• Nilai 3 untuk frekuensi sedang 

(Medium) : Bisa terjadi 2-6 kali 

setahun 

• Nilai 4 unuk frekuensi tinggi (High) : 

Bisa terjadi tiap bulan 

• Nilai 5 untuk frekuensi sangat tinggi 

(Very High) : Bisa Terjadi tiap minggu 

 

C. Mitigasi/ Pengendalian 

 Setelah didapatkan nilai risiko dari 

masing masing aktivitas maka kita dapat 

melihat jenis tingkatan risiko yang 

kemudian dapat diambil pengendalian 

untuk diterapkan dalam pelaksanaannya 

di lapangan. Pengendalian ini didapat 

dengan melakukan kembali wawancara 

terhadap pakar yang disesuaikan antara 

tingkatan risiko dan jenis risiko yang 

dihasilkan dengan tindakan yang tepat 

dalam pengendalian bahaya aktivitas 

atau pekerjaan di lapangan serta melihat 

rekomendasi tindakan pengendalian 
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berdasarkan dapat dilihat dari peraturan PT. PLN (Persero) berikut: 
 

 
 

Gambar 3. Rekomendasi Tindakan Mitigasi/ Pengendalian 
Sumber: PT. PLN (Persero), 2020 

 Berdasarkan rekomendasi tindakan 

pengendalian diatas maka pengendalian 

dapat dilakukan sesuai dengan tingkat 

dan jenis risiko berdasarkan penilaian 

risiko sesuai dengan metode HIRARC. 

Selain itu pengendalian juga dapat 

dilakukan dengan melihat bahaya risiko 

yang mungkin terjadi sesuai dengan 

metode JSA. Berdasarkan hasil 

kombinasi kedua metode tersebut, 

diambil tindakan pengendalian sesuai 

dengan rekomendasi dari peraturan yang 

ada dan melakukan wawancara terhadap 

pakar. 

 Pengendalian diberikan tidak hanya 

pada tingkat risiko tinggi saja tetapi juga 

pada tingkatan risiko menengah maupun 

tingkat risiko rendah. Pengedalian 

dilakukan pada setiap risiko sesuai 

dengan metode HIRARC dan JSA agar 

terwujudnya pelaksanaan pekerjaan yang 

aman. Jumlah risiko seuai tingkatannya 

yaitu: 

a) Risiko rendah/ low (L) sebanyak 1 

(satu) buah pada aktivitas penanganan 

material/ barang dengan risiko 

personil terjatuh karena material yang 

tidak sesuai tempatnya sehingga 

pekerjaan menjadi terhambat; 

b) Risiko menengah/ medium (M) 

sebanyak 22 (dua puluh dua) buah 

yang berada pada semua aktivitas 

yaitu: 

❖ 5 (lima) buah di aktivitas administrasi 

dan izin kerja di daerah bertegangan 

tinggi dengan risiko: 

➢ Pekerja tidak fokus dan terjatuh saat 

bekerja karena pekerja dalam keadaan 

kurang baik. 

➢ Pekerja tersengat arus listrik karena 

area kerja belum disterilkan karena 

belum mengajukan working permitt. 
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➢ Pekerja tersengat arus listrik karena 

area kerja belum disterilkan karena 

tidak adanya izin kerja dari pengawas/ 

penanggungjawab K3. 

➢ Pekerja tersengat arus listrik karena 

➢ masuk ke daerah berbahaya yang 

bertegangan listrik. 

➢ Pekerja tidak fokus dan terjatuh saat 

bekerja karena kelelahan akibat 

melakukan banyak shift waktu 

pekerjaan. 

❖ 5 (lima) buah di aktivitas kelengkapan 

APD dan rambu dengan risiko: 

➢ Pekerja tekena arus tegangan tinggi 

yang menyambar karena tidak 

menggunakan safety shoes saat di area 

bertegangan tinggi. 

➢ Pekerja terjatuh saat berada di 

ketinggian karena tidak mengenakan 

safety body harness. 

➢ Personil terjebak di area berbahaya 

saat adanya bencana karena tidak 

tersedianya lokasi assembly point. 

➢ Adanya pekerja yang masuk ke area 

yang bertegangan saat di lokasi dan 

tersengat aliran listrik karena rambu 

peringatan daerah berbahaya tidak 

terlihat. 

➢ Adanya personil yang masuk ke area 

kerja dan terjatuh material yang 

belum siap digunakan karena tidak 

adanya rambu bahwa sedang adanya 

pekerjaan. 

❖ 5 (lima) buah di aktivitas penanganan 

material/ barang dengan risiko: 

➢ Material terjatuh dari alat karena alat 

yang digunakan tidak aman. 

➢ Alat angkut rusak atau macet saat 

melakukan pekerjaan karena tidak 

dilakukannya perawatan secara 

berkala pada alat tersebut. 

➢ Pekerja terjatuh material ataupun alat 

yang bekerja karena tidak 

dilakukannya pemeriksaan kelayakan 

oleh pihak yang berwenang. 

➢ Pekerja terjatuh material ataupun alat 

yang bekerja karena personil tersebut 

tidak berkompeten dan/ atau tidak 

dilengkapi dengan SIO operator. 

➢ Adanya personil yang keracunan 

karena salah masukn ke gudang 

penyimpanan. 

❖ 3 (tiga) buah diaktivitas kesiagaan dan 

tanggap darurat dengan risiko: 

➢ Pekerja tersengat arus listrik karena 

masuk ke daerah berbahaya yang 

bertegangan listrik atau bekerja tanpa 

menggunakan APD karena personil 

yang bersangkutan belum memahami 

prosedur K3. 

➢ Pekerja tersengat arus listrik karena 

masuk ke daerah berbahaya yang 

bertegangan listrik atau bekerja tanpa 

menggunakan APD karena personil 

yang bersangkutan melanggar 

prosedur kerja yang ada. 

➢ Adanya personil yang terjebak saat 

adanya kebakaran atau adanya 

personil yang tersambar api karena 

tidak tersedianya APAR yang mudah 

dijangkau 

❖ 4 (empat) buah di aktivitas 

lingkungan dengan risiko: 

➢ Adanya personil yang tersengat arus 

listrik karena berada di posisi atau 

memegang perlengkapan yang 

bertegangan akibat kurangnya 

penglihatan saat bekerja di malam 

hari atau adanya pekerja yang terkena 

aliran listrik karena berada di luar 

batas area kerja karena tidak ada 

penerangan yang terpasang di area 

kerja. 

➢ Area atau perlengkapan yang 

berbahaya terkena pekerjaan yang 

sedang berlangsung karena kurangnya 

ruang untuk bekerja. 

➢ Pekerja menabrak material saat 

bekerja karena tidak dipasangnya 

pembatas pada penyimpanan material 

yang ada. 

➢ Pekerja tertabrak alat kerja dan 

pekerja terkena material yang terjatuh 

saat bekerja. 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Tahun 2020 (SENASTIKA 2020) 
Universitas Islam Kalimantan MAB 

ISBN : 978-623-7583-57-8 
24 Oktober 2020 

106 

 

c) Risiko tinggi/ high (H) sebanyak 7 

(tujuh) buah yaitu: 

❖ Pada aktivitas administrasi dan izin 

kerja di daerah bertegangan tinggi 

sebanyak 1 (satu) risiko yaitu pekerja 

salah arah ke daerah yang berbahaya 

saat bekerja atau pekerja salah 

memegang material yang tidak aman 

dan tersengat arus listrik. 

❖ Pada aktivitas kelengkapan APD dan 

rambu sebanyak 1 (satu) risiko yaitu 

pekerja terjatuh material atapun alat 

dan mengenai kepala pekerja karena 

pekerja bekerja tanpa menggunakan 

helmet. 

❖ Pada aktivitas kesiagaan dan tanggap 

darurat sebanyak 3 (tiga) risiko yaitu: 

➢ Adanya personil yang terjebak saat 

adanya bencana karena alarm tanda 

bahaya rusak. 

➢ Adanya personil yang terjebak saat 

adanya kebakaran dan adanya 

personil yang tersambar api dengan 

cepat karena prasarana tidak tersedia 

atau tidak terawatt. 

➢ Pekerja tersengat arus listrik karena 

masuk ke daerah berbahaya yang 

bertegangan listrik atau bekerja tanpa 

menggunakan APD karena tidak 

adanya pengawas K3 yang 

mendampingi. 

❖ Pada aktivitas lingkungan sebanyak 2 

(dua) risiko yaitu: 

➢ Adanya personil yang terjatuh ke 

dalam galian atau adanya pekerja 

yang terkena aliran listrik karena 

berada di luar batas area kerja. 

➢ Pekerja tersengat arus listrik karena 

pekerja bekerja di daerah yang 

berbahaya. 

 

 

Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan, maka didapatkan kesimpulan 

bahwa: 

1. Berdasarkan hasil penilaian risiko 

maka kemungkinan risiko terjadi pada 

setiap butir aktivitas yang dianalisis 

dimana ada 5 (Lima) aktivitas yaitu: 

• Administrasi dan izin kerja di 

daerah bertegangan tinggi terdapat 

6 (enam) risiko 

• Kelengkapan APD dan rambu 

terdapat 6 (enam) risiko 

• Penanganan material/ Barang 

terdapat 6 (enam) risiko 

• Kesiagaan dan tanggap darurat 

terdapat 6 (enam) risiko 

• Lingkungan terdapat 6 (enam) 

risiko 

Dari tiap aktivitas terdapat 6 (enam) 

sub aktivitas/ proses dengan total  30 

(tiga puluh) proses aktivitas. Maka 

dari tiap-tiap proses tersebut 

dianalisis kemungkinan risikonya. 

Risiko yang mungkin terjadi di 

switchyard Gardu Induk (GI) 150 kV 

Sunyaragi yaitu risiko rendah/ low 

(L), risiko menengah/ medium (M) 

dan risiko tinggi/ high (H). 

2. Dalam melakukan identifikasi bahya 

risiko kerja pada switchyard Gardu 

Induk (GI) 150 kV Sunyaragi 

dilakukan pada setiap proses aktivitas 

yang dilanjutkan dengan penentuan 

level risiko menggunakan kombinasi 

dari metode HIRARC (Hazard 

Identification Risk Assessmant Risk 

Control) dan JSA (Job Safety 

Analysis) sehingga didapatkan 

tingkatan risiko dari masing-masing 

variabel. Risiko terbanyak pada 

tingkatan  risiko menengah/ medium 

(M).  

 

 

 

 

 

3. Tingkatan risiko tersebut difungsikan 

untuk mendapatkan pengendalian 

yang dilakukan tidak hanya pada 

tingkat risiko tinggi saja tetapi juga 

pada tingkatan risiko menengah 

maupun tingkat risiko rendah sesuai 

dengan metode yang digunakan agar 
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terwujudnya pelaksanaan pekerjaan 

yang aman dalam pelaksanaannya. 
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Abstrak 

Jembatan merupakan suatu konstruksi yang memiliki fungsi untuk 

meneruskan/menghubungkan jalan melewati suatu rintangan yang berada lebih rendah. 

Rintangan ini dapat berupa jalan lain (jalan air atau jalan lalu lintas biasa). 

Perkembangan transportasi yang semakin erat kaitannya dengan pembangunan, baik 

berupa pembangunan jalan maupun jembatan yang sangat berperan untuk memperlancar 

arus kendaraan sehinggar tercipta efisiensi waktu dalam beraktifitas. Di wilayah 

Provinsi Kalimantan Selatan akan dilakukan pelebaran jalan di ruas Batakan Desa 

Kuala Tambangan Kabupaten Tanah Laut. Di lokasi tersebut akan dibangun jembatan 

yang akan menunjang transportasi salah satunya adalah pembangunan jembatan Desa 

Kuala Tambangan pada Ruas Batakan. Jembatan tersebut mempunyai panjang bentang 

25,00 m dan lebar 6,00 m. Secara umum, Skripsi ini adalah merencanakan struktur 

bangunan bawah dan pondasi jembatan. Untuk pembebanan pada jembatan ini 

menggunakan LRFD (Load and Resistance Factor Design), standard pembebanan untuk 

jembatan RSNI T-02-2005 dan SNI 1725:2016 dan RSNI T-12-2004 (perencanaan 

struktur beton untuk jembatan). 

Kata kunci : struktur bawah jembatan, pondasi tiang pancang, abutment, 

 

PENDAHULUAN 

Abutmen adalah bangunan bawah 

jembatan yang terletak pada kedua 

penyangga  ujung  pilar  jembatan,  

berfungsi  sebagai  pemikul  beban  

yang terjadi pada struktur atas 

jembatan termasuk beban angin 

beban plat lantai atau gaya yang 

terjadi oleh beban vertical kebawah. 

Seiring meningkatnya perkembangan 

suatu daerah   yang mengikuti arus 

perkembangan zaman, maka setiap 

aspek taraf hidup dan juga 

perekonomian dengan sendirinya harus 

di tingkatkan. Untuk itu jembatan yang 

merupakan prasarana perhubungan 

mempunyai fungsi yang sangat penting 

untuk menunjang perkembangan  dan 

peningakatan transportasi di daerah-

daerah, baik itu perhubungan darat 

maupun perhubungan laut. 

Semenjak dikeluarkannya Surat Edaran 

dari Direktorat Jenderal Bina Marga 

dengan  No. 05/SE/Db/2017  pada  Bulan 

Juli 2017,  maka dari itu seluruh kegiatan 

perencanaan ataupun desain jembatan 

wajib menggunakan standar pembebanan   

sesuai   SNI   1725   2016.   Jembatan   

girder   komposit   ini direncanakan 

dengan menggunakan analisa 

pembebanan RSNI T-02- 2005 dan SNI 

1725:2016.  

Dalam hal ini kedua analisa pembebanan 

tersebut akan dianalisis  perbedaannya  

dan  membandingkan  besarnya  perubahan  

beban antara peraturan RSNI T-02- 2005 

dengan SNI 1725:2016. Dimana dalam 

perencanaan ini akan analisa perhitungan 

pembebanan dan faktor keamanan dengan 

bentang jembatan  25  m menggunakan  

pembebanan  RSNI  T-02-2005 dan SNI 

1725:2016 

mailto:reviandaffasosiawan@gmail.com
mailto:eka.ftsuniska@gmail.com
mailto:fathurrahman221273@gmail.com
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TINJUAN PUSTAKA 

Secara umum suatu konstruksi 

jembatan berfungsi untuk melayani arus 

lalu lintas dengan baik, untuk itu dalam 

perencanaan dan perancangan jembatan 

sebaiknya memperhitungkan fungsi 

kebutuhan prasarana transportasi, 

persyaratan standar teknis dan estetika 

(keindahan) arsitektural yang mencakup 

: Aspek prasarana lalu lintas, Aspek 

standar teknis, Aspek estetika. 

(Supriyadi dan Muntohar, 2007. 

Pembebanan pada Jembatan 

• Sandaran  (Railling) 

• Trotoar 
• Pelat Lantai Kendaraan Beban 

truk “T” (TT) 

• Penulangan Pelat Lantai 

Kendaraan 

• Gelagar Jembatan (Stiffening 

Girder) 

• Faktor beban dinamis 

LE      = √𝐿𝑎𝑣𝐿𝑎𝑥  ............... (2-1) 

• Gaya rem (TB) 

• Beban pejalan kaki 

• Beban angin 

a. Tekanan angin horizontal 

VDZ = 2,5 Vo(
𝑉10

𝑉𝐵
) 𝑖𝑛 (

𝑍

𝑍𝑜
) 

 ..................................... (2-2) 

b. Beban angin pada struktur 

(EWS) 

c. PD= PB(
𝑉𝐷𝑍

𝑉𝐵
)

2

 ............... (2-3) 

• Pengaruh gempa 

EQ =(
𝐶𝑠𝑚

𝑅𝑑
) 𝑊𝑡 ...................... (2-4) 

Q=i  i Qi  .................... (2-5) 

i = D  R I ≥ 0,95 .. (2-6) 

𝜂𝑖
1

𝜂𝐷𝜂𝑅𝜂𝐼
≤ 1  ............... (2-7) 

 
Gambar 1. Percepatan puncak di batuan 

dasar (PGA) untuk probabilitas 

terlampaui 7% dalam 75 tahun 
(Sumber : SNI 2833:2016) 

Gambar 2. Peta respon spektra 

percepatan 0.2 detik di batuan dasar 
(Sumber : SNI 2833:2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Peta respon spektra 

percepatan 1 detik di batuan dasar untuk 

probabilitas terlampaui 7% dalam 75 

tahun 
(Sumber : SNI 2833:2016) 
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Tabel 1. Kombinasi beban dan factor beban
(Sumber : SNI 2833:2016) 

 

Daya Dukung Tiang Tunggal dan 

Kelompok Tiang 

• Daya Dukung Tiang Tunggal 

𝑃𝑎𝑙𝑙
40𝑁𝐴𝑝

𝑆𝐹1
+

0,2𝑁′𝐴𝑠

𝑆𝐹2
   ... (2-8) 

 

Keada

an 

Batas 

MS 

MA 

TA 

PR 

PL 

SH 

 

TT 

TD 

TB 

TR 

TP 

 

 

EU 

 

 

ES 

 

 

EW 

 

 

BF 

 

 

EU 

 

 

TG 

 

 

ES 

Gunakan salah 

satu 

 

EQ 

 

TC 

 

TV 

Kuat I γ p 1,8 1,00 - - 1,00 
0,50/

1,20 

γ 

TG 

γ 

ES 
- - - 

Kuat II γ p 1,4 1,00 - - 1,00 
0,50/

1,20 

γ 

TG 

γ 

ES 
- - - 

Kuat 

III 
γ p - 1,00 1,40 - 1,00 

0,50/

1,20 

γ 

TG 

γ 

ES 
- - - 

Kuat 

IV 
γ p - 1,00 - - 1,00 

0,50/

1,20 
- - - - - 

Kuat V γ p - 1,00 0,40 1,00 1,00 
0,50/

1,20 

γ 

TG 

γ 

ES 
- - - 

Ekstre

m I 
γ p γ BQ 1,00 - - 1,00 - - - 1,00 - - 

Ekstre

m II 
γ p 0,50 1,00 - - 1,00 - - - - 1,00 - 

Daya 

layan I 
1,00 1,00 1,00 0,30 1,00 1,00 

1,00/

1,20 

γ 

TG 

γ 

ES 
- - 1,00 

Daya 

layan II 
1,00 1,30 1,00 - - 1,00 

1,00/

1,20 
- - - - - 

Daya 

layan 

III 

1,00 1,80 1,00 - - 1,00 
1,00/

1,20 

γ 

TG 

γ 

ES 
- - - 

Daya 

layan 

IV 

1,00 - 1,00 0,70 - 1,00 
1,00/

1,20 
- 

1,0

0 
- - - 

Fatik 

(TD 

dan 

TR) 

- 0,75 - - - - - - - - - - 
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Gambar 4. Grafik hubung antara kohesi 

dengan nilai N-SPT untuk tanah kohesif 
(Sumber:Terzaghi, 1943) 

• Korelasi N-S.P.T terhadap 

dengan nilai overconsolidated 

ratio, OCR 

OCR = 0,193.[
𝑁

𝜎′𝑣
]

0.689

  ................. (2-9) 

 

Tabel 2. Korelasi N-S.P.T dengan 

relative Density 

 
(Sumber:Meyerhoff, 1956) 

• Kekuatan Daya Dukung ijin 

Kelompok Tiang dan 

Effisiensi 

 
 

Gambar 2.13. Jarak antar tiang 

(spacing) 
(Sumber: Sardjono, 1991) 

• Konfigurasi Tiang 

Setelah didapat penyusunan 

tiang kelompok tiang, maka 

selanjutnya dicek daya Dukung 

ijin kelompok tiang. Bila daya 

Dukung ijin kelompok tiang 

telah sesuai dengan persyaratan, 

tiang tersebut dapat digunakan 

sesuai yang telah direncanakan. 

Perhitungan kuat Daya 

Dukung ijin Tiang tunggal 

dengan menggunakan suatu 

ukuran diameter tiang tidak akan 

sama dengan perhitungan daya 

Dukung ijin Kelompok tiang 

dengan menggunakan ukuran 

diameter yang sama. Oleh 

karena itu, perencanaan ukuran 

tiang berdasarkan Kekuatan 

Daya Dukung ijin Tiang tunggal 

harus diperiksa kembali 

berdasarkan daya Dukung ijin 

kelompok tiang.         

 

• Efisiensi Tiang Kelompok 

 
 

Gambar 2.14. Skematik Mobilisisasi 

Tekanan 
(Sumber: Bahan Ajar Perkuliahan Rekayasa 

Pondasi 2 (Hendry,2014-2015) 

a. Persamaan Converse 

Labarre 

Eg = 1 – θ  x 

mxnx90

nx1)(mmx1)(n −+−

 ....................................... (2.10) 

b. Metode Feld 

𝑄𝑢𝑔 = 𝑄𝑢𝑡 𝑥 𝐸𝑔 ........ (2-11) 
 

• Pembagian Beban pada Tiang 

Pondasi 

𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠. =
𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑛
 ±  

𝑀𝑥.𝑦𝑚𝑎𝑘𝑠

𝑛𝑦.𝛴𝑦2  ±

 
𝑀𝑦.𝑥𝑚𝑎𝑘𝑠

𝑛𝑥.𝛴𝑥2    ........................ (2-12) 

Penulangan Abutment 

• Menghitung eksentrisitas (e) 

e = 
𝑀𝑢

𝑃𝑢
 ............................... (2-13) 

• Menghitung d’ dan d 

d’ = ds –Øs-1/2 . D............ (2-14) 

d  = h  - d’ ........................ (2-15) 

• Perkiraan luas tulangan (𝐴 =
𝜋𝑟2)  

• cb = (
600

600+𝑓𝑦
) . d .................. (2-26) 

• ab = β1 . cb ............................ (2-17) 

2D<S

<6D 

S 

D 

D 
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• fs’= 600*(
𝑐𝑏−𝑑′

𝑐𝑏
) ................ (2-18) 

• Pnb = 0,85.fc’.b.ab + As’.fs’ – As.fy

 ............................................ (2-19) 

• Mnb = 0,85.fc’.b.ab.(0,5.h – 0,5.ab) + 

As’.fs’.(0,5.h-d’) – As.fy ( d-0,5.h)

 ............................................ (2-20) 

• Menghitung eksentrisitas 

balanced (eb) 

• Cek eksentrisitas rencana (e) 

terhadap eksentrisitas balanced  

•  (eb) 

• a = 
𝑃𝑛

0,85∗𝑓𝑐′∗𝑏
 ..................... (2-21) 

• c = a / β1 ........................... (2-22) 

• fs’ = 600.( c – d’) / c ........ (2-23) 

• Merencanakan tulangan 

sengkang pada kolom 

• Menentukan momen nominal 

• ¢ = 0,8 karena komponen lentur 

• Mn = Mu / ø ..................... (2-24) 

• Menentukan koefisien ketahanan 

perlu (k) 

k = 1 – √1 −
2.𝑀𝑛

0,85.𝑓𝑐′.𝑏.𝑑^2
 . (2-25) 

• Menghitung luas tulangan 

tunggal (As) 

As = 
𝑀𝑛

𝑓𝑦.𝑑.(1−
𝑘

2
)
 ................... (2-26) 

• Menghitung luas tulangan 

maksimum ( As maks ) 

ρb = β1. 
0,85,𝑓𝑐′

𝑓𝑦
 .( 

600

600+𝑓𝑦
 ) (2-27) 

ρmaks = 0,75. pb ................. (2-28) 

Asmaks =ρmaks.b.d  .............. (2-29) 

• Menghitung luas tulangan 

minimum ( Asmin ) 

ρmin = 1,4 / fy .................... (2-30) 

As min = ρmin.b.d  ............... (2-31) 

• Menghitung luas tulangan perlu 

(Asperlu) 

Asperlu = ¼ π D2 n.............. (2-32) 

Dimana , 

n  . = jumlah/banyaknya tulangan 

 

 

Analisis Perbandingan Pembebanan 

Tabel 3. Kombinasi Pembebanan berdasarkan  RSNI T-02 2005 

No Jenis Beban Faktor 
Kombinasi 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Berat Sendri (MS) 1.20 √ √ √ √ √ √ √ 

2 Beban Mati Tambahan (MA) 2.00 √ √ √ √ √ √ √ 

3 Beban Lajur "D" (TD) 1.80 √ √ √ √   √ 

4 Gaya Rem (TB) 1.80 √ √ √ √   √ 

5 Beban pejalan kaki (TP) 1.80 √ √ √ √   √ 

6 Beban angin (EWS) 1.20   √ √    

7 Pengaruh Temperatur (ET) 1.20  √  √    

8 Beban Gempa (EQ) 1.00     √   

(Sumber:RSNI T-02-2005)

 

Tabel 4. Kombinasi Pembebanan berdasarkan  SNI 1725:2016 

No Jenis Beban K I K II K III K IV K V E I E II DL I DL II DL III DL IV 

1 Berat Sendri (MS) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2 Beban Mati Tambahan (MA) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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3 Beban Lajur "D" (TD) √ √    √ √ √ √ √  

4 Gaya Rem (TB) √ √    √ √ √ √ √  

5 Beban pejalan kaki (TP) √ √    √ √ √ √ √  

6 Beban angin (EWS) 
  √ √ √   √   √ 

7 Beban angin (EWL)     √   √    

8 Pengaruh Temperatur (ET) √ √ √ √ √   √ √ √ √ 

9 Beban Gempa (EQ)      √      

(Sumber:SNI 1725:2016)

  

METODE PENELITIAN 

 

Lokasi penelitian berada di Desa 

Kuala Tambangan Kecamatan 

Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. 

Secara Geografis letak lokasi penelitian 

berada pada  4° 3’4.79’ lintang selatan 

dan 114° 38’30’ bujur timur 

Tahapan Penelitian 

• Mencari informasi dan data-data 

untuk kelengkapan pelaksanaan  

skripsi  ini baik dari instansi 

yang terkait ataupun dari studi 

literatur yang dapat berupa 

buku, skripsi yang telah selesai, 

dan lain-lain. 

• Mempelajari data-data yang 

telah didapatkan untuk 

selanjutnya dilakukan penyusun  

skripsi. 

• Mencari, mengumpulkan, dan 

mempelajari data-data yang 

mendukung penyusunan  skripsi 

ini. 

Studi Literatur  

Mengumpulkan, membaca dan 

menganalisa sumber-sumber pustaka 

yang ada kaitannya dengan 

temapenulisan skripsi ini, baik melalui 

buku-buku, makalah-makalah hasil 

seminar, jurnal, karya tulis ilmiah 

maupun bahan-bahan yang didapatkan 

dari bangku kuliah. Hal ini bertujuan 

untuk memberikan pemahaman 

terhadap permasalahan yang diangkat 

sehingga didapat landasan teori yang 

kuat dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Survey Lapangan 

Survey lapangan yang dilakukan 

untuk peninjauan dan identifikasi awal 

dari permasalahan, adalah 

denganpengambilan dokumentasi 

lokasi, yaitu dikawasan Ruas Batakan 

Kabupaten Tanah Laut Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

 

Bagan Alir Penelitian 

 
Gambar 5. Diagram Alir Penelitian 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perencanaan/ Preliminary Design 

Abutment Jembatan 

Mulai

Latar Belakang & Rumusan Masalah

Tujuan Penelitian

Studi Pustaka

Pengumpulan Data & Analisis (Metodologi)

Pengolahan Data

Data
Cukup ?

-Penulangan Abutment

Tulangan Pilecap, Tulangan

Breast Wall, Tulangan Back

Wall, Tulangan Corbel

-Kombinasi Pembebanan

Cek Memenuhi Syarat

Tulangan BJ-TD 35

Fy 343 MPa

Pebandingan Pembebanan RSNI

t-02-2005 & SNI 1725:2016

Cek Tabel Beda (%)

(MS, MA, TD, TB, TP,

EW, EQ) (%)

Faktor Aman

Cek Faktor Aman

Lihat Tabel Faktor

Aman (OK)

Selesai

Data SekunderData Primer

Ya

Tidak

Analisis Analisis Analisis

Hasil

Pembahasan

Kesimpulan

Tabel Perbandingan
Guling Arah x

Guling Arah y

Hasil

Pembahasan

Kesimpulan

Hasil

Pembahasan

Kesimpulan

Saran
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Beban Tetap 

b  =  0,80 m 

h  =  1,40 m 

Luas  =  b x h 

=  0,80 x 1,40 

=  1,120 m2 

Panjang =  8,00 m 

Volume = Luas x Panjang 

= 1,220 x 8,00 

= 8,960 m3 

Berat  = Volume x γBeton Bertulang 

  = 8,960 x 2500 

= 22.400,00 kg 

x  = 2,01 m 

y  = 2,80 m 

Mx  = Berat .(x) 

= 22.400,00 . (2,01) 

= 45.024,00 kg.m 

My  = Berat .(y) 

  = 22.400,00 . ( 2,80) 

  = 62.740,00 kg.m 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Rencana / Preliminary Design Abutment. 
Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Tabel 4. Berat Abutment 

No

. 

b h 
Lua

s 

Panjan

g 

Volu

me 

Berat 

Jenis 
Berat 

Titik Berat 

(m) 

Momen dititik 0 

(kgm) 

(m) (m) (m2) (m) (m3) (kg/m3) (kg) X Y Mx My 

1 
0.4

0 

0.3

0 

0.12

0 
8.00 0.960 2500 2400.00 1.81 3.65 4344.00 

8760.

00 

2 
0.8

0 

1.4

0 

1.12

0 
8.00 8.960 2500 

22400.0

0 
2.01 2.80 

45024.0

0 

6272

0.00 

3 
1.7

0 

0.3

0 

0.51

0 
8.00 4.080 2500 

10200.0

0 
1.14 1.95 

11577.0

0 

1989

0.00 

4 
2.0

5 

0.8

0 

1.64

0 
8.00 13.120 2500 

32800.0

0 
1.39 1.40 

45428.0

0 

4592

0.00 

5 
2.8

0 

1.0

0 

2.80

0 
8.00 22.400 2500 

56000.0

0 
1.40 0.50 

78400.0

0 

2800

0.00 

∑ 

= 
      123800.

00 
  184773.

00 

1652

90.00 

Sumber: Hasil Perhitungan Sendiri 

 

Titik berat abutment terhadap titik 0 

Xabutment = 
∑𝑀𝑥

∑𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡
 

= 
184.773,00

123.800,00
 

= 1,493 m 

Yabutment = 
∑𝑀𝑦

∑𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡
 

  = 
165,290,00

123.800,00
 

= 1,335 m 

Didapat gaya dari abutmen sendiri 

adalah : 

Pabutment = ∑Berat 

  = 123.800,00 kg 

 

 

 

1.
70

2.80

1.
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4.
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7

0.79

0.390.40

0.36 0.35 0.90 0.40

1

2

3

4

5

2.
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0.
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0.
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Tekanan tanah 

 
Gambar 6. Sket Tekanan Tanah. 
Sumber: Dokumen Pribadi 

Tabel 5. Perhitungan Tekanan Tanah  

No. Gaya Akibat Tekanan Tanah 
TT Yi MT 

(kN) (m) (kN.m) 

1 TT1 = (0,6.Ws) (H  (Ka) (By)  121.97 1/2.H = 1.9 TT1.Y1 = 231.74 

2 TT2 = 1/2 . (H
2) (Ws) (Ka) (By)  386.23 1/3.H = 1.27 TT2.Y2 = 489.23078 

∑=     508.20    720.97 

Sumber: Hasil Perhitungan Sendiri 

 

Perbandingan Pembebanan Pada Jembatan 

Tabel 6. hasil perhitungan beban kerja pada abutment beradasarkan RSNI-T-02-2005 

No. Aksi/ Beban Kode 
Vertikal Horizontal Mx My 

P (t) Tx (t) Ty (t) (t.m) (t.m) 

 Beban Tetap :        

1 Beban mati (berat sendiri) PM 226.50    8.70 

2 Beban mati tambahan PMTBA 7.47     

3 Tekanan tanah  TT  50.82   72.10 

 Beban Lalulintas :        

1 Beban lajur “D”  PTD 84.80     

2 Beban pejalan kaki (pedestrian) PTP 6.25     

3 Gaya rem  TR  21.57   27.99 

 Aksi Lingkungan :        

1 Beban angin  TEW   4.03 18.17  

2 Beban gempa  TEQ  34.39 34.39   

3 Tekanan tanah akibat gempa TEQ'  8.75   12.25 

 Aksi Lainnya :        

1 Gesekan pada perletakan TFB  1.82   3.82 

Sumber: Hasil Perhitungan Sendiri 
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Tabel 7. hasil perhitungan beban kerja pada abutment beradasarkan SNI 1725:2016 

No. Aksi Beban Kode FB 
Vertikal Horizontal Mx My 

P(t) Tx(t) T(y) (t.m) (t.m) 
 Beban Tetap : 

1 
Beban Mati (berat 

sendiri) 
MS  226.50    8.70 

2 Beban Mati Tambahan MA  7.47     

3 Tekanan Tanah TA   50.82  72.10  

 Beban Lalulintas : 

1 Beban lajur "D" TD  84.80     

2 Beban pejalan kaki TP  6.25     

3 Gaya rem TB   24.50  27.99  

 Aksi lingkungan : 

1 Temperatur ET   1.17  2.46  

2 Beban angin struktur EWS  2.09  5.50  25.30 

3 
Beban angin 

kendaraan 
EWL   1.83  5.66  

4 Beban gempa EQ   16.73 5.02 39.04 11.71 

Sumber: Hasil Perhitungan Sendiri 

 

Penulangan Abutment 

 

Tabel 8. Rekapitulasi kombinasi beban nominal pada keadaan ultimit. 

No. Beban 
P Tx Ty Mx My Pn Hn 

(ton) (ton) (ton) (t.m) (t.m) (ton) (ton) 

1 Kombinasi 1 458.77 104.17 4.03 18.17 155.63 111.81 13.02 

2 Kombinasi 2 402.18 86.91 - - 133.24 95.95 10.86 

3 Kombinasi 3 390.93 86.91 4.03 18.17 133.24 95.65 10.86 

4 Kombinasi 4 390.93 86.91 4.84 21.80 133.24 95.87 10.86 

5 Kombinasi 5 390.93 106.30 34.03 - 113.69 87.84 13.29 

6 Kombinasi 6 306.13 65.34 4.03 18.17 105.25 75.45 8.17 

Sumber: Hasil Perhitungan Sendiri 

 

b1 = 2,80 m  

h1 = 1,00 m 

A1 = 𝑏𝑥ℎ  2,80 𝑥 1,00 

= 2,80 m2  

γ = 2,5 t/m3 

P1 = 𝐴 𝑥 γ = 2,80  𝑥 2,5 

= 7,00 ton  

lengan = 
1

2
. 𝑏  

= 
1

2
. 2,80 

= 1,40 m 

M1 = 𝑃1 𝑥 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛  

= 7,00 x 1,40 

= 9,80 t.m  

Pnmaks. = 113,39 ton 

By = panjang abutment 

= 8,00 m 

ny = jumlah titik tiang arah “Y” 

 = 4 titik 

FB = Faktor beban untuk berat 

sendiri 
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= 1,30 (lihat tabel kombinasi 

RSNI-T-02-2005) 

Vu = Gaya geser ultimit 

= [
𝑃𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠.  𝑥  𝑛𝑦

𝐵𝑦
] − ((𝑃1). 𝐹𝐵) 

= [
113,39   𝑥  4

8,00
] − (9,80.1,3) 

= 46,29 ton 

lengan = Jarak tiang ke titik tinjauan 

= 1,00 m  

Mu = Momen ultimit 

= [[
𝑃𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠.  𝑥  𝑛𝑦

𝐵𝑦
] . 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛] −

((𝑀). 𝐹𝐵) 

= [[
113,39   𝑥  4

8,00
] . 1] − (9,80.1,3) 

= 43,96 t.m 

 

Tulangan pokok daerah tarik Pile 

Cap  

f’c = 25 MPa  

fy = BJ-TD 35 = 343 MPa 

φ = 0,8 (faktor reduksi lentur) 

Mn = 
𝑀𝑢

φ
 = 

43,96 

0,8
  

 = 54,95 t.m  

= 54,95 x 107 N.mm  

h = 850 mm 
d’ = selimut beton, berdasarkan 

RSNI T-12-2004, pasal 4.6.3 

 = 70 mm 

d = ℎ − 𝑑′ = 850 − 70 

 = 780 mm 

b = 1000 mm (lebar tinjauan, per 

1m) 

Rn = 
Mn 

𝑏 𝑥 𝑑2 = 
54,95 x 107 

1000 𝑥  7802 

 = 1,03 N/mm2 

ρperlu = 
0,85 𝑥 𝑓′𝑐

𝑓𝑦
. [1 − √1 −

2 𝑥 𝑅𝑛

0,85 𝑥 𝑓′𝑐
] 

 = 
0,85 𝑥 35

343
. [1 − √1 −

2 𝑥 1,00

0,85 𝑥 25
] 

 = 0,0027 

β = Mengacu SNI 03-2847-2002 

 f’c ≤ 25 MPa → β = 0,85 

 f’c ≥ 25 MPa → β = 0,85 – 

0,0008 (f’c –   

 300) 

   {tetapi jika hasil β < 0,65 

maka β = 0,65} 

 = 0,85 – 0,0008 (25 – 300) 

 = 1,07 

ρb = 𝛽. [
0,85 𝑥 𝑓′𝑐

𝑓𝑦
𝑥

600

600+𝑓𝑦
] {SKSNI 

T-15-1991-03} pasal 3.3.3 

 = 𝛽. [
0,85 𝑥 25

343
𝑥

600

600+343
] 

 = 0,0422 

ρmaks = 0,75 x ρb  {SKSNI T-15-1991-

03} pasal 3.1.3.4.3 

 = 0,0316 

ρmin = 
1,4

𝑓𝑦
 = 

1,4

343
 

 = 0,0041 

ρ = Diambil ρ dengan syarat (ρmin 

< ρ < ρmaks) 

 = 0,0041 < 0,0025 < 0,0440..... 

(Tidak Memenuhi Syarat)  

= jadi, dipakai ρmin = 0,0041 

Asperlu = 𝜌 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑 = 0,0041 x 1000 x 

780 

 = 3.183,67 mm2 

D = 25 mm 

Atul. = 
1

4
. 𝜋. (𝐷2) 

 = 
1

4
. 3,14. (252) 

 = 490,63 mm2 

s = Jarak antar tulangan 

  = 
𝐴𝑡𝑢𝑙.  𝑥 𝑏

𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢
 = 

490,63  𝑥 1000

3.183,67
 

  = 154,11 mm ≈ 150 mm 

 As = 
𝐴𝑡𝑢𝑙.  𝑥 𝑏

𝑆
 = 

490,63  𝑥 1000

150
 

  = 3.270,83 mm2 

Cek dengan syarat, As > Asperlu → 

3.270,83 > 3.183,67....... OK 

Digunakan tulangan = D25 – 150 mm. 

 

Tulangan pokok daerah tekan Pile 

Cap 

Asperlu = Diambil 50% dari tulangan 

pokok daerah tarik 

= 𝜌 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑 𝑥 50% 

=  3.183,67 𝑥 50% 

 = 1.591,83 mm2 

D = 19 mm 

Atul. = 
1

4
. 𝜋. (𝐷2) 

 = 
1

4
. 3,14. (192) 

 = 283,39 mm2 

s = Jarak antar tulangan 
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 = 
𝐴𝑡𝑢𝑙.  𝑥 𝑏

𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢
 = 

283,39  𝑥 1000

3.183,67
 

 = 178,02 mm ≈ 150 mm 

As = 
𝐴𝑡𝑢𝑙.  𝑥 𝑏

𝑆
 = 

283,39  𝑥 1000

150
 

 = 1.889,23 mm2 

Cek dengan syarat, As > Asperlu → 

1.889,233 > 1.489,796....... OK 

Digunakan tulangan = D19 – 150mm. 

 

Tulangan bagi Pile Cap  

Asperlu = Diambil 30% dari tulangan 

pokok daerah tarik 

= 𝜌 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑 𝑥 30% 

= 3.183,67𝑥 30% 

 = 955,10 mm2 

D = 22 mm 

Atul. = 
1

4
. 𝜋. (𝐷2) 

 = 
1

4
. 3,14. (222) 

 = 379,94 mm2 

s = Jarak antar tulangan 

 = 
𝐴𝑡𝑢𝑙.  𝑥 𝑏

𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢
 = 

379,94  𝑥 1000

955,10
 

 = 397,80 mm ≈ 150 mm 

As = 
𝐴𝑡𝑢𝑙.  𝑥 𝑏

𝑆
 = 

379,94  𝑥 1000

150
 

 = 2.532,93 mm2 

Cek dengan syarat, As > Asperlu → 

2.532,93 > 955,10....... OK 

Digunakan tulangan = D22 – 150 mm. 

 

Tulangan geser Pile Cap  

f’c = 25 MPa  

fy = BJ-TD 35 = 343 MPa 

Vu = 47,60 x 104 N 

φ = 0,75 (faktor reduksi geser) SNI 

03-2847-2002  

b = 1000 mm 

d = 780 mm 

Vc = (
1

6
√𝑓′𝑐) 𝑏 𝑥 𝑑 

 = (
1

6
√35) 1000 𝑥 780 

 = 650.000,00 N 

φ.Vc = 0,75 x 650.000, 

 = 487.500,00 N 

Cek dengan syarat, φ.Vc > Vu  

487.500,00 > 475.970,60....... Hanya 

perlu tulangan minimum. 

Digunakan tulangan = D10 – 150 mm.  

 

Tulangan susut Pile Cap 

ρ = Menurut SNI 03-2847-2002 

besarnya nilai ρ 

 = 0,0014 

b = 1000 mm (lebar tinjauan, per 

1m) 

h = 850 mm 

Asperlu = Luas bruto yang ditinjau 

= 𝜌 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑  
= 0,0014 𝑥 1000 𝑥 850 

 = 1.190,00 mm2 

D = 16 mm 

Atul. = 
1

4
. 𝜋. (𝐷2) 

 = 
1

4
. 3,14. (162) 

 = 200,96 mm2 

s = Jarak antar tulangan 

 = 
𝐴𝑡𝑢𝑙.  𝑥 𝑏

𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢
 = 

200,96  𝑥 1000

1190
 

 = 168,87 mm ≈ 150 mm 

As = 
𝐴𝑡𝑢𝑙.  𝑥 𝑏

𝑆
 = 

200,96  𝑥 1000

150
 

 = 1.339,73 mm2 

Cek dengan syarat, As > Asperlu → 

1.339,73 > 1.190,00....... OK 

Digunakan tulangan = D16 – 150 mm. 

 

 
 

 
 

Gambar 7. Sketsa Penulangan Pile Cap. 
Sumber:Dokumen Pribadi 
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Kontrol terhadap guling dan geser 

pada abutmen  

Karena pada keadaan batas kuat satu 

yang maksimum, maka gaya  yang 

menyebabkan guling 

Untuk arah x, 

𝐵𝑥

2
=  

2.8

2
= 1.40  

Mp = P x Bx x (1 + k) 

Untuk arah y, 
𝐵𝑥

2
=  

8.00

2
= 4.00  

Mp = P x Bx x (1 + k) 

Tabel 9. Stabilitas guling abutment arah x 

Kombinasi 

Beban 

Tegangan 

Berlebihan 

P Mx My Mpx 
SF > 

Angka 

aman 
Ket. 

kN kN.m kN.m kN.m 

KUAT I 0% 329.99 102.55 8.70 461.98 4.50502 > 2.2 OK 

KUAT II 25% 263.99 82.04 6.96 461.98 5.63127 > 2.2 OK 

KUAT III 25% 186.84 59.65 27.20 326.97 5.48182 > 2.2 OK 

KUAT IV 40% 165.33 53.26 6.22 324.05 6.0848 > 2.2 OK 

KUAT V 40% 166.82 57.30 24.29 326.97 5.70661 > 2.2 OK 

EKTREM I 50% 215.01 92.75 13.61 451.52 4.86821 > 2.2 OK 

Sumber: Hasil Perhitungan Sendiri 

 

Tabel 10. Stabilitas guling abutment arah y 

Kombinasi 

Beban 

Tegangan 

Berlebihan 

P Mx My Mpx 
SF > 

Angka 

aman 
Ket. 

kN kN.m kN.m kN.m 

KUAT I 0% 329.99 102.55 8.70 1,319.94 12.8715 > 2.2 OK 

KUAT II 25% 263.99 82.04 6.96 1,319.94 16.0894 > 2.2 OK 

KUAT III 25% 186.84 59.65 27.20 934.20 15.6623 > 2.2 OK 

KUAT IV 40% 165.33 53.26 6.22 925.86 17.3852 > 2.2 OK 

KUAT V 40% 166.82 57.30 24.29 934.20 16.3046 > 2.2 OK 

EKTREM I 50% 215.01 92.75 13.61 1,290.06 13.9092 > 2.2 OK 

Sumber: Hasil Perhitungan Sendiri

 

 

 

Kesimpulan 

Setelah dilakukan perencanaan pada 

struktur jembatan Desa Kuala 

Tambangan Pada Ruas Batakan, didapat 

hasil perencanaan sebagai berikut: 

1. Bedasarkan Struktur bawah 

(Substructure) Abutment jembatan 

dengan panjang = 8,00 m, lebar = 

2,80 m, memiliki mutu beton (f’c) = 

25 MPa dan digunakan mutu baja 

tulangan BJ-TD 35 dengan mutu baja 

343 MPa.  

2. Berdasarkan hasil perbandingan 

pembebanan antara RSNI T-02-2005 

dengan SNI 1725:2016, yaitu : 

 

Tabel 11. Perbandingan Pembebanan. 

Sumber: Hasil Perhitungan Sendiri 

 

3. Bedasarkan hasil perhitungan 

faktor keamanan pada guling  

abutment jembatan pada 

“Perencanaan Konstruksi bangunan 

Jenis Beban 2005 2006 Beda 

Berat Sendri (MS) 226.50 226.50 0% 

Beban Mati 

Tambahan (MA) 
7.47 7.47 0% 

Beban Lajur "D" (TD) 84.80 84.80 0% 

Gaya Rem (TB) 21,57 24,50 12% 

Beban pejalan kaki 

(TP) 
6.25 6.25 0% 

Beban angin (EW) 4.03 7.33 45% 

Beban Gempa (EQ) 34.39 16.75 51% 
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Bawah (Substructure) Jembatan 

pada ruas batakan, yaitu : 

 

Tabel 12. Faktor Keamanan pada guling 

abutment arah x 

Sumber: Hasil Perhitungan Sendiri 

 

 

Tabel 13. Faktor Keamanan pada guling 

abutment arah y 

Kombinasi Beban SF > 
Angka 

aman 

KUAT I 12.8715 > 2.2 

KUAT II 16.0894 > 2.2 

KUAT III 15.6623 > 2.2 

KUAT IV 17.3852 > 2.2 

KUAT V 16.3046 > 2.2 

EKTREM I 13.9092 > 2.2 

Sumber: Hasil Perhitungan Sendiri 
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Tinjauan Kualitas Bata Beton dengan Bahan Tambah Serat 
Pelepah Kelapa Sawit 

 
Satriani1.a, Irwan Azhar2.b, Nopiana3.c 

Politeknik Kotabaru1,2,3  
satriani170883@gmail.coma, azharirwan10@gmail.comb, nopiana1_civil@gmail.comc 

 
Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh penambahan serat 

pelepah kelapa sawit terhadap kualitas bata beton yaitu daya serap, kuat tekan, dan uji 

gravitasi. Campuran yang digunakan adalah 1:4 dengan fas 0,4 dan variasi persentase 

tambahan pemakaian serat pelepah kelapa sawit adalah 0%, 0,5%, 1%, 1,5% dan 2% 

dari berat semen.  

Pengujian daya serap dilakukan pada umur 1 hari dan pengujian kuat tekan pada 

umur 28 hari. Tiap variasi dibuat 3 untuk benda uji yang berbentuk kubus ukuran 

151515 cm dan 1 untuk benda uji berbentuk bata beton 26138 cm.  

Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa semua sampel memiliki penyerapan air 

yang rendah, jauh lebih rendah dari penyerapan air maksimum yang dizinkan SNI yaitu 

25% untuk mutu I, daya serap terendah pada variasi persentase 2%. Dari hasil uji 

gravitasi, jumlah bidang pecah terendah pada variasi presentase 1%. Nilai kuat tekan 

benda uji tanpa tambahan serat pelepah kelapa sawit belum memenuhi tingkat mutu I, 

namun dengan penambahan serat pelepah kelapa sawit nilai kuat tekan meningkat dan 

memenuhi syarat fisis mutu I. Untuk nilai kuat tekan tertinggi pada variasi persentase 

0,5% dengan rata-rata 138,67 kg/cm2. 
 

Kata kunci : Bata Beton, Absorbsi, Kuat Tekan, Uji Gravitasi, Serat Pelepah Kelapa 

Sawit 

 

Latar belakang 

Kabupaten Kotabaru merupakan salah 

satu sentra perkebunan kelapa sawit 

terbesar di Kalimantan Selatan. Untuk 

tumbuh dan berkembang, kelapa sawit 

memerlukan perawatan yang intensif 

dari petani. Selain pembersihan 

tanaman liar di sekitar pohon kelapa 

sawit, pembersihan pelepah kelapa 

sawit yang akan, maupun yang sudah 

kering/mati perlu dilakukan untuk 

meningkatkan produktivitas dari buah 

kelapa sawit. Selama ini, pemanfaatan 

pelepah kelapa sawit banyak digunakan 

untuk pakan ternak dan kayu bakar. 

Pemanfaatan pelepah kelapa sawit 

sebagai limbah menjadi sesuatu yang 

bernilai ekonomis dapat dilakukan 

dengan berbagai cara. Beberapa serat 

organik yang berasal dari tumbuhan lain 

sudah banyak dimanfaatkan sebagai 

bahan tambah pembuatan berbagai 

produk. Serat-serat organik yang sudah 

banyak dimanfaatkan seperti serat 

kelapa/sabut, serat enceng gondok, serat 

nenas, serat jerami, ijuk dan lain-lain. 

Peluang pemanfaatan serat pelepah 

kelapa sawit sama besarnya dengan 

serat organik lainnya. Potensi serat 

pelepah kelapa sawit yang masih harus 

ditemukan menjadi pertimbangan untuk 

memanfaatkan selain tujuan 

mengurangi limbah yang dapat menjadi 

bahan pencemar. 

Dari besarnya potensi pemanfaatan 

lembah serat pelepah sawit tersebut, 

maka dapat dianalisis pemanfaatanya 

sebagai bahan tambah pada inovasi 

pengolahan bata beton.  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh 

penambahan serat pelepah kelapa sawit 

mailto:satriani170883@gmail.com
mailto:azharirwan10@gmail.com
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terhadap kualitas bata beton yaitu daya 

serap (absorbsi), kuat tekan, dan uji 

gravitasi. 

 

Tinjauan Pustaka 

Batako merupakan suatu jenis unsur 

bangunan berbentuk bata yang dibuat 

dari bahan utama semen portland, air, 

dan agregat yang dipergunakan untuk 

pasangan dinding. Menurut bentuknya 

batako dibedakan menjadi dua yaitu 

batako berlubang (hollow block) dan 

batako tidak berlubang (solid block).[1] 

Biasanya agregat yang digunakan pada 

batako adalah agregat halus berupa 

pasir. Agregat halus yang baik harus 

bebas bahan organik, lempung, partikel 

yang lebih kecil dari saringan No. 100, 

atau bahan-bahan lain yang dapat 

merusak campuran beton.  

Agregat halus sebagai campuran untuk 

pembuatan batako harus memenuhi 

syarat sebagai berikut:  

1. Pasir harus terdiri dari butir-butir 

kasar, tajam dan keras. 

2. Pasir harus mempunyai kekerasan 

yang sama. 

3. Agregat halus tidak boleh 

mengandung lumpur lebih dari 5%, 

apabila lebih dari 5% maka agregat 

tersebut harus dicuci dulu sebelum 

digunakan. Adapun yang dimaksud 

lumpur adalah bagian butir yang 

melewati ayakan 0,063 mm. 

4. Pasir harus tidak boleh mengandung 

bahan-bahan organik terlalu banyak. 

Karena bahan organik dapat 

menghambat proses hidrasi semen, 

sehingga memperlama pengerasan 

dan mengurangi kekuatan. 

5. Pasir harus tidak mudah terpengaruh 

oleh perubahan cuaca. [3] 

Pasir laut tidak boleh digunakan 

sebagai agregat untuk batako maupun 

beton. 

Batako serat adalah batako yang dibuat 

dengan penambaahan serat seperti serat 

pelepah kelapa sawit, serat kelapa, serat 

padi, dan lain sebagainya. [4] 

Klasifikasi bata beton pejal maupun 

berlubang menurut SNI 03-0349-1989 

dibedakan menurut tingkat mutunya, 

yaitu: 

1. Tingkat mutu I 

2. Tingkat mutu II 

3. Tingkat mutu III 

4. Tingkat mutu IV 

Tabel 1. Syarat Fisis Mutu Bata Beton  

 
Sumber: SNI 03-0349-1989 

Untuk mengetahui penyerapan bata 

beton, terlebih dahulu timbang bata 

beton sebelum direndam, setelah itu 

rendam bata beton selama 1 × 24  jam, 

setelah itu timbang bata beton yang 

sudah direndam, lalu bata beton 

dikeringkan kembali dengan kering 

udara selama 1 × 24  jam setelah itu 

timbang kembali, dan hitung 

penyerapan airnya sesuai dengan 

Persamaan 1 berikut. 

Penyerapan Air = 
A−B

𝐁
 ×100% (1) 

Dimana A adalah Berat bata beton 

basah (kg) dan B adalah Berat bata 

beton kering (kg). [2] 

Kuat tekan benda percobaan dapat 

dihitung dengan cara hasil bagi antara 

benda tekan maksimum dan luas 

pemukaan benda uji. besarnya kuat 

tekan bata beton dapat dihitung dengan 

Persamaan Persamaan 2 berikut. 

σb = 
𝑃

𝐴
   (2) 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Tahun 2020 (SENASTIKA 2020) 
Universitas Islam Kalimantan MAB 

ISBN : 978-623-7583-57-8 
24 Oktober 2020 

 

124 

 

Dimana σb Kuat tekan bata beton 

(kg/cm2), P  Beban maksimum (kg), dan 

A  luas permukaan benda uji (cm2). 

Menghitung berat isi menggunakan 

Persamaan 3 berikut. 

𝐷 =  
𝑀𝑐− 𝑀𝑚

𝑉𝑚
   (3) 

Dimana D Berat isi beton (kg/m3), Mc 

Berat wadah ukur yang diisi beton (kg), 

Mm Berat wadah ukur (kg), dan Vm  

Volume wadah ukur (m3) 

Menghitung berat jenis pasir yang 

digunakan, dengan Persamaan 4 sebagai 

berikut : 

Berat Jenis = 
𝑊4

( 𝑊5+𝑊2+𝑊3)
.           (4) 

Dimana W1 adalah Berat Piknometer, 

W2 Berat Piknometer + Pasir, W3 Berat 

Piknometer + Pasir + Air, W4 Berat 

Piknometer + Pasir (kering oven), W5 

adalah Berat Piknometer + Air. 

Perhitungan kebutuhan bahan bata 

beton campuran 1:4 menggunakan 

Persamaan 5-13 berikut: 

1. Menghitung Kebutuhan Awal 

a. Semen   =  
1

1+4
 × Bs Semen       (5) 

b. Agregat =  
4

1+4
 × Bs Pasir        (6) 

c. Air    =  
1

6
 𝑥 𝑉𝑜𝑙.𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟

1+4
 × Bs Air     (7) 

2. Menghitung Volume Absolut 

a. Semen  = 
𝑊𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛

𝐵𝑗.𝑆𝑒𝑚𝑒𝑛 × 𝐵𝑠.𝐴𝑖𝑟
       (8) 

b. Agregat = 
𝑊𝑝𝑎𝑠𝑖𝑟

𝐵𝑗.𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 × 𝐵𝑠.𝐴𝑖𝑟
          (9) 

c. Air        =
𝑊𝑎𝑖𝑟

𝐵𝑗.𝐴𝑖𝑟 × 𝐵𝑠.𝐴𝑖𝑟
..          (10) 

3. Menghitung kebutuhan 

sebenarnya   

a. Semen   = 
𝑊𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛

𝑉.𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡
       (11) 

b. Agregat = 
𝑊𝑝𝑎𝑠𝑖𝑟

𝑉.𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡
       (12) 

c. Air        = 
𝑊𝑎𝑖𝑟

𝑉.𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡
        (13) 

Dimana Bs adalah Berat Satuan dan Bj 

adalah Berat Jenis. 

Tinjauan Pustaka 

1. Perhitungan Kebutuhan Bahan 

Benda Uji 

Dalam pengujian ini perhitungan 

komposisi campuran bata beton 1:4 

dengan fas 0,4 yang mengunakan 

perhitunggan kebutuhan awal 

menggunakan Persamaan 5 - 8 berikut. 

1. Semen = 
1

1+4
 × 1250   

= 250 kg 

2. Pasir     = 
4

1+4
 × 1575,34  

= 1260,27 kg  

3. Air        = 0,4 × 250   

= 100 liter 

Setelah mendapatkan kebutuhan 

awal kita dapat menghitung volume 

absolute dengan Persamaan 8-10 

berikut. 

1. Semen = 
250

3,15 × 1000
   

= 0,079 kg 

2. Pasir = 
1260,27

2,46 × 1000
   

= 0,51 kg 

3. Air              = 
100

1 𝑥 1000
    

= 0,10 liter 

Kemudian hasil perhitungan volume 

absolute dijumlahkan dan didapatkan 

nilai Total volume abolute = 0,079 + 

0,51 + 0,10  = 0,698 kg 

Selanjutnya, hasil tersebut akan 

dipakai untuk melakukan perhitungan 

kebutuhan sebenarnya menggunakan 

Persamaan 11 - 13 berikut. 

1. Semen = 
250

0,698
  = 358,166 kg 

2. Agregat =  
1280

0.698
 = 1833,810 kg 

3. Air              = 
100

0,698
   = 143,266 liter 

Dengan kebutuhan bahan diatas kita 

akan menghitung kebutuhan bahan 

untuk ukuran cetakan berupa kubus 

dengan dimensi 15 cm × 15 cm × 15 

cm. Adapun volume cetakan kubus dan 

bata beton tersebut adalah: 

Volume Kubus = S3 
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   = 0,153  

   = 0,003375  m3  

Sehingga pehitungan untuk satu 

sampel adalah sebagai berikut: 

1. Semen = 358,166 kg× 0,003375 = 

1,208 kg 

2. Agregat = 1833,810 kg×0,003375 = 

6,189 kg 

3. Air  = 143,266 liter×0,003375 = 

0,483 liter 

Volume Bata beton= P × L × T 

  =30cm×10cm×15 cm 

  = 4500 cm3 = 0,0045 m3  

Sehingga pehitungan untuk satu 

sampel adalah sebagai berikut: 

1. Semen = 358,166 kg × 0,0045 = 

1,611 kg 

2. Agregat = 1833,810 kg×0,0045 = 

8,252 kg 

3. Air  = 143,266 liter×0,0045 = 0,644 

liter 

Maka kebutuhan bahan untuk 15 

sampel berbentuk kubus adalah sebagai 

berikut: 

1. Semen = 1,208 kg × 15 = 18,12 kg 

2. Pasir    = 6,189 kg × 15 = 92,835 kg 

3. Air       = 0,483 liter×15 = 7,245 liter 

Dan kebutuhan bahan untuk 5 

sampel berbentuk bata beton atau 

persegi adalah sebagai berikut: 

4. Semen = 1,611 kg × 5 = 8,055 kg 

5. Pasir    = 8,252 kg × 5 = 41,26 kg 

6. Air      = 0,644 liter × 5 = 3,22 liter 

7. Kebutuhan Bahan Tambah 

Serat pelepah kelapa sawit dalam 

benda uji bentuk kubus : 

1. 0%  = Normal 

2. 0,5% = 
(1

2⁄ )

100
 ×1,208 kg×15 = 0,09 kg 

3. 1% = 
1

100
 × 1,208 kg×15 = 0,15 kg 

4. 1,5% = 
(3

2⁄ )

100
 × 1,208 kg×15 = 0,27 kg 

5. 2% = 
2

100
 × 1,208 kg×15  = 0,36 kg 

Serat pelepah kelapa sawit dalam 

benda uji bentuk persegi : 

1. 0%  = Normal 

2. 0,5% = 
(1

2⁄ )

100
  × 1,611 kg= 0,008 kg  

3. 1% = 
1

100
  × 1,611 kg = 0,016 kg 

4. 1,5% = 
(3

2⁄ )

100
 × 1,611 kg = 0,024 kg 

5. 2% = 
2

100
 × 1,611 kg = 0,032 kg  

Dalam penelitian ini jumlah sampel 

yang akan diuji adalah 15 sampel 

bentuk kubus dan 5 sampel bata beton. 

2. Hasil Pengujian Absorbsi Bata 

beton 

Adapun pengujian dilakukan untuk 

mengetahui berapa besar presntase air 

yang diserap oleh sample yang diuji 

dengan perendaman selama 24 jam, 

proses pengujian absorpsi bata beton 

dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil 

Politeknik Kotabaru, dapat dilihat 

hasilnya seperti pada Tabel  2, dan 

Gambar 1 berikut :  

Tabel 2. Hasil Pengujian Absorbsi Bata 

beton 
 

 
Secara grafis, hasil pengujian 

absorbsi bata beton tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 1. berikut. 

 
Gambar 1. Grafik Hasil Pengujian 

Absorbsi 
 

Berdasarkan diagram diatas 

penyerapan air pada bata beton dengan 
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perendaman selama 24 jam dengan nilai 

fas 0,4. Diperoleh bahwa penambahan 

serat pelepah kelapa sawit sebanyak 

0%, 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2%. Secara 

berturut-turut didapatkan hasil 

penyerapan air bata beton sebesar 

0,041%, 0,031%, 0,026%, 0,024%, dan 

0,021%. Jadi, penyerapan air terendah 

terjadi pada persentase 2% dengan nilai 

0,021%, dibanding dengan bata beton 

normal tanpa penambahan bahan 

tambah serat pelepah kelapa sawit 

sebesar 0,041%. 
 

3. Hasil Pengujian Kuat Tekan Bata 

beton 

Pengujian dilakukan untuk 

mengetahui berapa besar kuat tekan 

bata beton yang dihasilkan oleh sampel 

yang diuji, apakah menghasilkan uji 

kuat tekan beton yang dibutuhkan atau 

tidak. 

Dari hasil pengujian untuk sampel 

0,5% diperoleh beban tekan maksimum 

rata-rata sebesar 306.66 N sehingga 

nilai kuat tekan beton dapat dihitung 

sebagai berikut. 

a. Beban tekan maksimum 

Menggunakan persamaan sebagai 

berikut: 

P = Tekanan pengujian .1000 

 = 306,66 . 1000 

 = 306660 N 

b. Luas penampang benda uji 

Menggunakan persamaan sebagai 

berikut: 

A  = 15 cm × 15 cm 

 = 225 cm2 

 = 22500 mm2 

c. Kuat tekan beton 

Menggunakan persamaan sebagai 

berikut: 

σb = 
𝑃

𝐴
 

 = 
306660

22500
 

 = 13,6 N/mm2 

 = 13,6 MPa 

 = 138,67 kg/cm2 

Selanjutnya untuk perhitungan pada 

variasi selanjutnya dapat dilihat pada 

Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Hasil Pengujian Kuat Tekan 

Bata beton 

 

Dari hasil yang didapatkan kita 

dapat menyimpulkan, dengan 
penambahan serat pelepah kelapa sawit 

dalam campuran bata beton dapat 

menambah mutu bata beton. Akan 

tetapi, semakin banyak penambahan 

serat pelepah kelapa sawit maka mutu 

bata beton akan semakin berkurang. 

Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil dari pengujian 

absorbsi didapatkan hasil, bahwa 

semakin banyak penambahan serat 

pelepah kelapa sawit, maka semakin 

dapat mengurangi penyerapan air 

dalam campuran batako. 

2. Dengan penambahan serat pelepah 

kelapa sawit dalam campuran batako 

dapat menambah mutu batako. Akan 

tetapi, semakin banyak penambahan 

serat pelepah kelapa sawit maka 

mutu batako akan semakin 

berkurang. 

3. Jadi fungsi penambahan serat pelepah 

kelapa sawit terhadap penyerapan 

kadar air dan kuat tekan batako dapat 

digunakan untuk penambahan mutu 

batako. 
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Analisis Perbandingan Tebal Lapis Perkerasan Lentur 
Menggunakan Metode Manual Desain Perkerasan 2013 dengan 

Metode Manual Desain Perkerasan 2017  pada Ruas Jalan 
Lingkar Kandangan Provinsi Kalimantan Selatan  

Laila Husnul Latifah1a, Robiatul Adawiyah2, Abdurrahman3  
1,2,3Jl. Adhiyaksa No. 2 Kayu Tangi Sungai Miai, Banjarmasin Utara, Kalimantan 

Selatan 70123   

a18640290lailahusnullatifah@gmail.com 

 

Abstrak 

Kebutuhan akan infrastruktur yang penting dalam upaya mendukung proses pelaksanaan 

pembangunan adalah sarana transportasi. Oleh karena itu, kondisi jalan sangat 

berpengaruh bagi keamanan dan kenyamanan setiap pengguna jalan. Suatu ruas jalan 

akan mencapai tingkat keamanan dan kenyamanan jika direncanakan sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan. Jalan Lingkar Kandangan termasuk jalan nasional yang 

menghubungkan antara Jalan Simpang Hamalau ke Jalan Teluk Pinang. Pertumbuhan 

Lalu lintas tersebut sangat meningkat. Namun dari pengamatan sementara mengenai 

kondisi  jalan di Lingkar Kandangan dapat terjadi kerusakan struktur perkerasan yang 

akan merusak konstruksi jalan. Analisis perhitungan yang digunakan untuk desain 

perkerasan Jalan  pada ruas Jalan Lingkar Kandangan (STA0+ 000 s/d 2 + 000) 

Menggunakan Metode Manual Desain Perkerasan Jalan 2013 dan Metode Manual Desain 

Perkerasan Jalan 2017. Perhitungan tebal lapis perkerasan lentur dengan menggunakan 

MDP 02/M/BM/2013 didapat dengan susunan tebal laston lapis permukaan (AC WC) 4,0 

cm, (AC BC) 18,5 cm, LPA 15 cm, dan MDP 04/SE/Db/2017 didapat susunan tebal laston 

lapis permukaan (AC WC) 4,0 cm, (AC BC) 6,0 cm, (AC Base) 18,0 cm, LPA 30 cm.atas, 

dan kanan/kiri, masing – masing adalah 1.5 cm (0.59 in), 2.5 cm (0.98 in), 2 cm (0.78 in).  

Kata kunci : Perkerasan lentur, MDPJ 02/M/BM/2013, MDPJ 04/SE/Db/2017 

 

Latar belakang 

Jalan merupakan sarana transportasi 

utama untuk mencapai suatu tempat 

tujuan bagi setiap lalu lintas yang 

melewatinya,suatu ruas jalan akan 

mencapai tingkat keamanan dan  

kenyamanan  jika direncanakan  sesuai  

dengan peraturan  yang telah ditetapkan. 

Peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas 

Pekerjaan  Umum Bidang Bina Marga 

merupakan peraturan yang umum 

digunakan dalam perencanaan jalan di 

Indonesia. 

Jalan  Lingkar  Kandangan  termasuk  
jalan nasional  yang  menghubungkan  

antara  Jalan Simpang Hamalau ke Jalan 

Teluk Pinang. Pada ruas jalan ini (STA 

0+000 – STA 8+004) sudah dilakukan 

peningkatan jalan beraspal. Namun dari 

pengamatan sementara mengenai 

kondisi   jalan di Lingkar Kandangan 

dapat terjadi kemungkinan kerusakan 

struktur perkerasan yang tentu akan 

merusak konstruksi badan jalan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut 

di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai desain perkerasan 

lentur dengan metode Manual Desain 

Perkerasan Jalan No. 02/M/BM/2013 

dan metode Manual Desain Perkerasan 

Jalan No.04/SE/Db/2017.                        

Tinjauan Pustaka 

Pengertian Umum 

Perkerasan  jalan  adalah  bagian  dari 

jalur  lalu lintas pada penampang 

melintang jalan, merupakan penampang 
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struktur  dalam suatu badan jalan. Lalu  

lintas langsung terkonsentrasi pada 

bagian ini. Perkerasan jalan dalam 

kondisi baik maka arus lalu lintas akan 

berjalan dengan lancar, demikian 

sebaliknya kalau perkerasan jalan rusak, 

lalu lintas akan sangar terganggu [1]. 

 

Klasifikasi Menurut Fungsi/Peranan Jalan 

Berdasarkan   fungsi/Peranan   jalan   sebagai 

berikut: 

1.  Sistem  Jaringan  Jalanan  Primer  adalah  jalan 

yang menghubungkan simpul-simpul jasa 

distribusi dalam Struktur Pengembangan Wilayah. 

Dalam satu satuan wilayah pengembangan, 

system jaringan jalan   primer, menghubungkan 

kota jenjang kesatu, kedua. Ketiga dan jenjang 

dibawahnya [1]. 

2. Jalan Kolektor adalah jalan yang 

menghubungan kota jenjang satu kota jenjang 

kedua [1] 

3.  Jalan Lokal adalah jalan yang menghubungkan 

kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga atau 

menghubungkan kota jenjang kedua dengan persil. 

[1] 

Secara umum perkerasan jalan raya harus 

cukup kuat terhadap tiga tinjauan kekuatan : 

1. Secara Keseluruhan harus kuat terhadap beban 

lalulintas yang melaluinya. 

2. Permukaan  jalan  harus  tahan  terhadap keausan 

terhadap akibat ban kendaraan, air dan hujan. 

3. Permukaan    jalan    harus   cukup    tahan 

terhadap cuaca  dan temperatur, dimana jalan itu 

berada. 

Bila    tidak    memenuhi    persyaratan    diatas, 

terutama butir 1., maka perkerasan secara perlahan   

akan   mengalami   deformasi   akibat beban 

lalulintas, dan ini merupakan awal dari kerusakan 

perkerasan. Dan bila tidak memenuhi persyaratan 

2, permukaan akan rusak diawali dengan 

munculnya lobang-lobang mungkin semula kecil 

makin lama makin besar. Apabila tidak tahan 

terhadap cuaca dan temperatur berakibat 

melelehnya  permukaan  sehingga terjadi 

kerusakan secara bertahap. 

Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur 

Menggunakan Manual Desain Perkerasan 

Jalan Bina Marga 2013 

Umur Rencana 

Menurut Kementerian  Pekerjaan Umum,   

umur rencana  suatu  jalan  raya  adalah waktu  

selama perkerasan jalan dimulai      dari kegiatan 

pembangunan, pemeliharaan rutin, pemeliharaan 

berkala, dan kegiatan rehabilitasi. 

Lalu Lintas 

Lalu Lintas sangat penting untuk struktur 

perkerasan yang akan direncanakan tergantung 

dari komposisi lalu lintas yang akan menggunakan 

jalan pada suatu segmen jalan. 

Faktor Pertumbuhan Lalu Lintas 

Faktor pertumbuhan lalulintas, kebijakan 

dalam penentuan faktor pertumbuhan lalulintas 

pada Manual     Desain     Perkerasan     Jalan     

Nomor 02/M.BM/2013 tabel 1 faktor   

pertumbuhan lalulintas. 

Tabel 1 .Faktor Pertumbuhan Lalu Lintas (i) 

Kelas Jalan 

Faktor 

Pertumbuhan Lalu 

Lintas (%) 

2011-

2020 

>2021-

2030 

Arteri 

Perkotaan 
5 4 

Kolektor Rural 3,5 2,5 

Jalan Desa 1 1 

Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan 2013 

Faktor Pengali Pertumbuhan Lalu lintas rumus 

sebagai berikut : 

𝑅 =
(1+0,01)𝑈𝑅−1

0,01×𝑖
  (1) 

Dimana : 

R ; Faktor Pengali Pertumbuhan Lalulintas; 

i  ;Tingkat pertumbuhan lalulintas tahunan  

UR ; Umur Rencana (tahun) 

Faktor Distribusi Lajur 

Menurut Bina Marga, faktor distribusi lajur 

dapat dilihat pada tabel  2. 

Tabel 2.  Faktor Distribusi Lajur 

Lajur Per 

Arah 

Faktor Distribusi 

Lalulintas (%) 

1 100 
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2 80 

3 60 

4 50 

Sumber : Manual Desain Perkerasan 2013 

Traffic Multiplier – Lapisan Aspal 

Pada perkerasan lentur, kerusakan 

yang disebabkan lalu lintas 

ESA4=TM lapisan aspal 

dimana ,  

ESA4 adalah jumlah ekuivalen sumbu 

standar untuk desain lapisan aspal 

CESA5= (TM × CESA4) (2) 

dimana, 

CESA5 adalah jumlah keseluruhan 

Ekuivalen beban pada setiap jenis 

kendaraan pada suatu lintasan. 

TM adalah Kelelahan lapisan aspal 

CESA4 adalah jumlah Ekuivalen beban 

pada setiap jenis kendaraan pada suatu 

lintasan. 

Pemilihan Jenis Perkerasan 

Pemilihan perkerasan akan bervariasi 

sesuai estimasi lalu lintas, umur rencana 

dan pondasi jalan. Ketentuan pertimbangan 

dalam kemampuan serta pemilihan jenis 

perkerasan dapat dilihat pada tabel 3 

berikut : 

Tabel 2.3 Pemilihan Jenis Perkerasan 

Struktur Perkerasan Desain 

ESA 20 TAHUN (JUTA) 

0-

0,5 

0,1 - 

4 

4-10 10-30 >30 

Perkerasan kaku dengan lalu lintas 

Berat 
4 

  
2 2 2 

Perkerasan kaku dengan lalu lintas 

rendah (desa dan daerah perkotaan) 
4A 

 1,2    

AC WC modifikasi atau SMA AC 

dengan CTB (pangkat 5) 
3 

   
2 

 

AC dengan CTB (pangkat 5) 3   2   

AC tebal ≥ 100 mm dengan lapis 

pondasi berbutir (pangkat 5) 
3A 

  1,2   

AC atau HRS tipis diatas lapis pondasi 3  1,2    

Burda atau Burtu dengan LPA Kelas A 

atau batuan asli 

Gambar 

6 
1 3 

   

Lapis Pondasi Soil Cement 6 1 1,2    

Perkerasan tanpa penutup Gambar 

6 
1 

    

Sumber : Manual Desain Perkerasan No. 02/M/BM/2013 

 

Perencanaan Tebal Perkerasan 

Lentur Menggunakan Manual Desain 

Perkerasan Jalan Bina Marga 2017 

Umur Rencana 

Umur rencana adalah jumlah waktu 

dalam satuan tahun yang dihitung sejak 

jalan tersebut muali dibuka sampai 

dengan saat jalan tersebut memerlukan 

perbaikan dalam skala berat atau 

dianggap perlu untuk diberikan 

pelapisan ulang. Perencanaan umur 

rencana perkerasan baru sesuai seperti 

dengan Tabel 4 

 

Tabel 4. Umur Rencana 

. 

Jenis 

Perkeras

an 

Elemen 

Perkerasan 

Umur 

Rencana 

(Tahun) 
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Perke

rasan 

Lentur 

Lapisan 

aspal dan 

lapisan 

berbutir 

20 

Pondasi 

Jalan 

40 

Semua 

lapisan 

perkerasan 

untuk area 

yang tidak 

diijinkan 

sering 

ditinggikan 

akibat 

pelapisan 

ulang, missal 

: jalan 

perkotaan.  

Underpass, 

jembatan, 

terowongan 

Cement 

Treated 

Based 

Sumber : Manual Desain Perkerasan No. 

04/SE/Db/2017 

 

Faktor Pertumbuhan Lalu Lintas 

Pertumbuhan lalu lintas selama umur 

rencana dengan faktor pertumbuhan lain 

yang berlaku, Pada  tabel 5 digunakan 

sebagai nilai minimum. 

Tabel 5 Faktor Pertumbuhan Lalu Lintas 

 Jawa Sumatera Kalim

antan 

Rata

-rata 

Indo

nesia 

Arteri 

dan 

perkotaa

n(%) 

4.80 4.83 5.14 4.75 

Kolektor 

rural(%) 

3.50 3.50 3.50 3.50 

Jalan 

desa(%) 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Sumber : Manual Desain Perkerasan 

No.04/SE/Db/2017 

Untuk menghitung pertumbuhan lalu 

lintas kumulatif selama umur rencana 

dihitung menggunakan persamaan 1. 

Faktor Distribusi Lajur 

Kapasitas pada lajur desain tidak 

boleh melampaui kapasitas lajur selama 

umur rencana jalan, Menurut Bina 

Marga, faktor distribusi lajur dapat 

dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6 Faktor Distribusi Lajur 

Jumlah Lajur 

Per Arah 

Faktor Distribusi 

Lalulintas (%) 

1 100 

2 80 

3 60 

4 50 

Sumber : Manual Desain Perkerasan 

Jalan Nomor 04/SE/Db2017 

Menghitung Beban Sumbu Standar 

Kumulatif (CESA) Merupakan jumlah 

kumulatif beban sumbu lalu lintas desain  

pada lajur desain selama umur rencana 

dan  sesuai  dengan  VDF  masing-

masing kendaraan niaga sebagai berikut: 

ESATH-1= (  Σ LHRJK x VDFJK ) x 365 x 

DD x DL x R   (3) 

Dimana 

ESATH-1: Kumulatif lintasan sumbu 

standar ekivalen.(equivalent standard 

axle) pada tahun pertama 

LHRJK : Lintas harian rata-rata tiap jenis 

kendaraan niaga (satuan kendaraan per 

hari) 

VDFJk : Faktor ekivalen  beban  (Vehicle 

Damage  Factor) tiap jenis kendaraan 

niaga  

 DD  : Faktor distribusi arah (nilainya 

antara 0,3 – 0,7) 

DL : Faktor distribusi lajur  
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R : Faktor pengali pertumbuhan 

lalu lintas kumulatif 

 

Pemilihan Jenis Perkerasan 

Pemilihan jenis perkerasan akan 

bervariasi sesuai estimasi volume lalu 

lintas, umur rencana, dan kondisi 

pondasi jalan, sesuai dilakukan 

perhitungan lalu lintas khusus sebelum  

perencanaan  akhir  dilakukan, pada 

Tabel 7 sebagai berikut : 

Tabel 7. Pemilihan Jenis Perkerasn 

Struktur 

Perkerasan 
Desain 

ESA 20 TAHUN (JUTA) 

0-

0,5 

0,1 

- 4 

>4-

10 

>10-

30 

>30-

200 

Perkerasan 

kaku 

dengan 

lalu lintas 

Berat 

4A 

 

1,2    

AC WC 

dengan 

CTB 

3 

   2 
2 

AC 

dengan 

CTB (ESA 

pangkat 5) 

3 

   2 

2 

AC tebal ≥ 

100 mm 

dengan 

lapis 

pondasi 

berbutir 

(pangkat 

5) 

3B 

  1,2 2 2 

AC atau 

HRS tipis 

diatas 

lapis 

pondasi 

berbutir 

3A  1,2 

   

Burda atau 

Burtu 

dengan  

batuan asli 

5 

3 3 

   

Sumber : Manual Desain Perkerasan 

Nomor. 04/SE/Db/2017 

 

 

 

Metode Penelitian 

Lokasi Penelitian dilakukan pada ruas 

Jalan Lingkar Kandangan Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan Provinsi 

Kalimantan Selatan (STA 0+000 – STA 

2+000). 

Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan Persiapan 

a) Studi Literatur  

Mencari dan mempelajari buku-buku 

dan sumber lainnya yang berhubungan 

dengan masalah yang akan dibahas 

dalam penyusunan tugas akhir ini. 

b) Survey Pendahuluan 

Survey ini meliputi pengumpulan 

data lapangan berdasarkan pengamatan 

visual, pengukuran (sifatnya 

pendahuluan), masukan dari berbagai 

sumber, sehingga tujuan survey ini dapat 

dicapai. 

Hal-hal yang dilakukan dalam survey 

lapangan antara lain:  

a) Melihat kondisi jalan secara umum 

yang ada Ruas Jalan Lingkar Kandangan 

b) Menentukan titik awal dan akhir 

lokasi serta daerah-daerah yang 

dianggap penting untuk perencanaan. 

Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah sarana 

pokok untuk menemukan penyelesaian  

studi secara ilmiah. Pengumpulan data, 

terdiri dari: 

Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang 

didapat dari dinas/instansi pemerintah 

maupun swasta yang terkait. Data 

Sekunder meliputi :  

a. CBR Tanah Dasar  

b. Data Lalu Lintas Harian 

Data-data yang sudah dikumpulkan, 

selanjutnya dilakukan analisis sebagai 

berikut : 
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a) Menganalisis Perhitungan Tebal 

Perkerasan Jalan dengan cara  cara 

mengkorelasikan data-data yang ada 

pada tabel-tabel yang telah ditetapkan 

pada Pedoman Manual Desain 

Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2013 

dan Pedoman Manual Desain Perkerasan 

Jalan Nomor 04/SE/Db/2017. 

b) Menganalisis Perhitungan Tebal 

Perkerasan Jalan dengan cara  cara 

menggunakan rumus-rumus yang 

tersedia pada Pedoman Manual Desain 

Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2013 

dan Pedoman Manual Desain Perkerasan 

Jalan Nomor 04/SE/Db/2017. 

Dari data-data yang sudah dianalisis 

maka akan didapatkan berupa : 

a) Perhitungan tebal lapis 

perkerasan lentur dengan metode Bina 

Marga 2013 dan Bina Marga 2017; 

b) Pada Metode Bina Marga 2013 

dan Bina Marga 2017 mengetahui 

Struktur Perkerasan Jalan pada ruas 

Jalan Lingkar Kandangan Provinsi 

Kalimantan Selatan; 

c) Pada Metode Bina Marga 2013 

dan Bina Marga 2017 Mengetahui 

Desain Struktur Perkerasan Jalan pada 

ruas Jalan Lingkar Kandangan Provinsi 

Kalimantan Selatan; 

 

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

 

Hasil dan Pembahasan 

 Untuk dapat melakukan perhitungan 

tebal perkerasan pada ruas jalan Lingkar 

Kandangan Provinsi Kalimantan Selatan 

perlu memperlihatkan faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi perhitungan tebal 

perkerasan jalan, Adapun faktor-faktor 

yang mempengaruhi perhitungan tebal 

perkerasan jalan adalah : 

1. Peranan dan tingkat pelayanan 

jalan 

2. Lalu Lintas Harian 

3. Umur Rencana 

4. Material Perkerasan 

Sebagai dasar dalam membuat suatu 

perhitungan ttebal konstruksi jalan raya 

diperlukan data-data, baik data primer 

maupun data sekunder. Adapun data-

data yang diperoleh sebagai berikut : 

1. Lokasi Jalan : Jalan Lingkar 

Kandangan Provinsi Kalimantan Selatan 

2. Jalur dan Arah : 1 Jalur, 2 Lajur, 

2 Arah 

3. Umur Rencana  : 20 Tahun 

Data Lalu lintas adalah suatu data 

mengenai jumlah dan jenis kendaraan 

yang melewati jalur utama yang 

berhubungan dengan jalur rencana. Data 

lalu lintas pada jalan Lingkar Kandangan 

Provinsi Kalimantan Selatan dapat 

dilihat pada tabel 8 berikut : 

Tabel 8. Data Lalu Lintas 

Gol Nama Kendaraan 

Jumlah 

Kendaraan 

Perhari 

1 Sepeda Motor 10545 

2,3,4  Sedan / Angkot / Pick 

Up / Station Wagon 

3460 

Oplet, Pick Up-Oplet, 

Suburban, Combi dan 

Mini Bus 

323 

Pick-Up, Mickro 

Truck dan Mobil 

Hantaran 

778 

5a Bus kecil 20 
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5b Bus Besar 18 

6a Truck 2 Sumbu – 

Cargo ringan 

703 

6b Truck 2 Sumbu – 

Cargo sedang 

342 

7a Truck 3 Sumbu  158 

7b Truck  Gandeng 1 

7c Truck  Semi Trailer 45 

Total 16393 

Sumber : Survey 2020 

Penyelidikan tanah pada ruas Jalan 

Lingkar Kandangan Provinsi 

Kalimantan Selatan menggunakan alat 

DCP (Dynamic  Cone Penetrometer) 

untuk mendapatkan nilai CBR tanah 

dasar yang diperlukan dalam 

menentukan tebal perkerasan jalan. 

Dari hasil penyelidikan tersebut 

didapat nilai CBR yang terdapat pada 

tabel 9 berikut : 

      Tabel 9. Data CBR Tanah Dasar 

Stationing 

(STA) 
Nilai CBR (%) 

STA 0 + 000 3,3 

STA 0 + 200 3,5 

STA 0 + 400 5,8 

STA 0 + 600 4,2 

STA 0 + 800 5,7 

STA 1 + 000 5,3 

STA 1 + 200 3,7 

STA 1 + 400 5,8 

STA 1 + 600 5,2 

STA 1 + 800 3,7 

STA 2 + 000 4,1 

Rata-Rata CBR  4,5% 

Sumber : Pengujian Lapangan dan 

Perhitungan CBR Tanah Dasar, Tahun 

2020 

Desain dengan Manual Desain Perkerasan 

Jalan Nomor  02/M/BM/2013  

Menetapkan Umur Rencana 

Sesuai pedoman perkerasan jalan 

Nomor 02/M/BM/2013 untuk 

menetapkan umur rencana perkerasan 

jalan baru diambil dari hubungan antara 

jenis perkerasan dan elemen perkerasan 

kemudian menentukan umur rencana. 

Dari ketentuan tersebut maka diambil 

umur rencana untuk perkerasan lentur 

selama 20 tahun dan pondasi jalan 

selama 40 tahun seperti pada tabel 10 

berikut. 

Tabel 10. Umur Rencana 

Jenis 

Perkerasan 

Elemen 

Perkerasan 

Umur 

Rencana 

(Tahun) 

Perkerasan 

Lentur 
Lapisan 

Perkerasan 

Aspal dan 

Lapisan 

berbutir CTB 

20 

Pondasi Jalan 

40 

Semua lapisan 

perkerasan 

untuk area 

yang tidak 

diijinkan untuk 

ditinggikan 

akibat 

pelapisan 

ulang 

Sumber : Manual Desain Perkerasan 

Nomor.02/M/BM/2013 

Menentukan nilai CESA4 Traffic 

Multiplier (TM) dan CESA5 

Sebelum menentukan nilai CESA4 

dan CESA5, pertama-tama yang harus 

dilakukan adalah menetapkan nilai 

pertumbuhan lalu lintas (i) untuk 

mendapatkan factor pengali 

pertumbuhan lalu lintas (R). kemudian 

menentukan nilai lalu lintas harian 

rencana, dan distribusi lajur (DL). Untuk 

menentukan nilai CESA4 dan CESA5 

dilakukan langkah-langkah berikut: 

1. Menentukan faktor pertumbuhan lalu 

lintas (i) 

   Dalam menentukan pertumbuhan 

lalu lintas dapat dilihat pada tabel 11 

berikut 

Tabel 11. Faktor Pertumbuhan Lalu 

Lintas 

Kelas Jalan 
Faktor Pertumbuhan 

Lalu Lintas (%) 
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2011-

2020 
>2021-2040 

Arteri Perkotaan 5 4 

Kolektor Rural 3,5 2,5 

Jalan Desa 1 1 

R  : Faktor pengali pertumbuhan lalu 

lintas  

TM : Taffic Multiplier 

CESA   : Jumlah Kumulatif beban sumbu 

standar ekivalen selama umur  rencana 

2. Menentukan faktor pengali 

pertumbuhan lalu lintas. Faktor 

Pengali Pertumbuhan Lalu Lintas (R) 

𝑅 =
(1 + 0,01 × 𝑖)𝑈𝑅 − 1

0,01 × 𝑖

=
(1 + 0,01 × 2,5)20 − 1

0,01 × 2,5
= 25,54 

ESA4  = (∑jenis Kendaraan LHR x 

VDF4 x DL) 

CESA4 =  ESA4 x 365 x R 

CESA5 =  CESA4 x TM (Traffic 

Multiplier) 

Dimana  

ESA4: Lintas Sumbu standar 

ekivalen (equivalent standar axle) 

Pangkat 4  

VDF  : Suatu faktor yang 

menunjukkan besar kerusakan dari 

satu kendaraan dari kelas tertentu 

terhadap perkerasan dalam satuan 

equivalent axle load  

DL          : Distribusi Lajur 

LHRT : Lintas harian rata-rata  

untuk jenis kendaraan tertentu  

3. Tentukan nilai Traffic Multippler 

(TM).  

Nilai TM kelelahan aspal (TMlapisan 

aspal) untuk kondisi pembebanan yang 

berlebih di Indonesia adalah berkisar 1,8 

– 2,0. Pada perhitugan tebal perkerasaan 

ini nilai TM yang dipilih 2,0 

4. Menentukan faktor distribusi lajur 

(DL) Jumlah dalam setiap arah pada 

Jalan Lingkar Kandangan Provinsi 

Kalimantan Selatan berjumlah 2 lajur 

dengan nilai koefisien faktor 

distribusi lalu lintas sebesar 100%. 

Nilai koefisien distribusi lajur dapat 

dilihat pada tabel 12 berikut : 

Tabel 12. Faktor Distribusi Lajur 

Jumlah Lajur Per 

Arah 

Faktor Distribusi 

Lalulintas (%) 

1 100 

2 80 

3 60 

4 50 

Sumber : Manual Desain Perkerasan 

Jalan Nomor 02/M/BM/2013 

5. Nilai CESA4 dan CESA5 

Tabel 13. Hasil Perhitungan Nilai 

CESA4 dan CESA5 

 

Sumber : Hasil Perhitungan Nilai  

CESA4 & CESA5 Tahun 2020 

Menentukan Jenis Perkerasan 

Jenis struktur perkerasan  didapatkan dari 

hubungan umur rencana perkerasan dengan ESA 

20 tahun (pangkat 4) yang kemudian akan 

menghasilkan struktur perkerasan sesuai ketentuan 

PedomanManual Desain Perkerasan Nomor 

02/M/BM/2013. Dapat ditentukan jenis struktur 

perkerasan untuk pemilihan umur rencana 20 

tahun dengan nilai CESA5  43.109.119,24. seperti 

pada table 14  berikut : 

Tabel 14. Pemilihan Jenis Perkerasan 

Struktur Perkerasan Desain 

ESA 20 TAHUN (JUTA) 

0-0,5 0,1 - 4 4-10 10-30 >30 
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Perkerasan kaku dengan lalu lintas Berat 4   2 2 2 

Perkerasan kaku dengan lalu lintas rendah  4A  1,2    

AC WC modifikasi atau SMA AC dengan CTB 

(pangkat 5) 
3 

   
2 

 

AC dengan CTB (pangkat 5) 3   2   

AC tebal ≥ 100 mm dengan lapis pondasi 

berbutir (pangkat 5) 
3A 

  1,2   

AC atau HRS tipis diatas lapis pondasi 3  1,2    

Burda atau Burtu dengan LPA Kelas A atau 

batuan asli 

Gambar 

6 
1 3 

   

Lapis Pondasi Soil Cement 6 1 1,2    

Perkerasan tanpa penutup Gambar 

6 
1 

    

Sumber : Manual Desain Perkerasan No. 02/M/BM/2013 

 

Tabel 15.  Desain 3 (Desain Perkerasan Lentur Alternatif 

 

Sumber : Manual Desain Perkerasan No. 02/M/BM/2013 

 

Desain Tebal Perkerasan 

Desain Perkerasan berdasarkan bagan Desain 3 

Perkerasan Lentur Opsi Biaya Minimum 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Perkerasan Lentur Opsi Biaya 

Minimum termasuk CTB 

Sumber : Manual Desain Perkerasan 

No.02/BM/2013. 

Desain Dengan Manual Desain Perkerasan 

Jalan Nomor  04/SE/Db 2017 

Menetapkan Umur Rencana 

Sesuai pedoman perkerasan jalan Nomor 

04/SE/Db/2017 untuk menetapkan umur rencana 

perkerasan jalan diambil dari hubungan antara jenis 

perkerasan dan elemen perkerasan kemudian 
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menentukan umur rencana. Dari ketentuan tersebut 

maka diambil umur rencana untuk perkerasan 

lentur selama 20 tahun dan pondasi jalan selama 40 

tahun seperti pada tabel  16 berikut : 

Tabel 16 Umur Rencana 

Jenis 

Perkerasan 

Elemen 

Perkerasan 

Umur 

Rencana 

(Tahun) 

Perkerasan 

Lentur 

Lapisan 

aspal dan 

lapisan 

berbutir 

20 

Pondasi 

Jalan 

40 

Semua 

lapisan 

perkerasan 

untuk area 

yang tidak 

diijinkan 

sering 

ditinggikan 

akibat 

pelapisan 

ulang, misal 

: jalan 

perkotaan.  

Underpass, 

jembatan, 

terowongan 

Cement 

Treated 

Based 

Sumber : Manual Desain Perkerasan No. 

04/SE/Db/2017. 

Faktor Pertumbuhan Lalu Lintas 

Faktor pertumbuhan lalu lintas atau formulasi 

korelasi dengan faktor pertumbuhan lain yang 

berlaku. Tabel  17 dapat digunakan (2015 – 2035). 

Tabel 17  Faktor Pertumbuhan Lalu Lintas 

 Jawa Sumatera Kalimantan Rata-rata 

Indonesia 

Arteri dan 

perkotaan(%

) 

4.80 4.83 5.14 4.75 

Kolektor 

rural(%) 

3.50 3.50 3.50 3.50 

Jalan 

desa(%) 

1.00 1.00 1.00 1.00 

 

 

 

 

Faktor Distribusi Lajur 

Faktor distribusi lajur digunakan untuk 

menyesuaikan beban kumulatif (ESA) pada jalan 

dengan dua lajur atau lebih dalam satu arah. Pada 

jalan yang demikian, walaupun sebagian besar 

kendaraan niaga akan menggunakan lajur luar, 

sebagian lainnya akan menggunakan lajur-lajur 

dalam. Faktor distribusi jalan yang ditunjukkan 

pada Tabel 18.  

Tabel 18.  Faktor Distribusi Lajur 

Jumlah Lajur 

Per Arah 

Faktor Distribusi 

Lalulintas (%) 

1 100 

2 80 

3 60 

4 50 

Sumber : Manual Desain Perkerasan No. 

04/SE/Db/2017. 

Faktor Distribusi Arah (DD) 

Untuk jalan dua arah, faktor distribusi arah (DD) 

umumnya diambil 0,50 

Beban Sumbu Standar Lalu Lintas kumulatif 

Beban sumbu standar Lalu Lintas kumulatif 

merupakan jumlah kumulatif beban sumbu lalu 

lintas desain pada lajur desain selama umur 

rencana, yang ditentukan sebagai berikut : 

ESATH-1= (  Σ LHRJK  x VDFJK ) x 365 x DD x DL 

x R 

Dimana 

ESATH-1  : Kumulatif lintasan sumbu standar 

ekivalen.(equivalent standard axle) pada tahun 

pertama 

LHRJK : Lintas harian rata-rata tiap jenis kendaraan 

niaga (satuan kendaraan per hari) 

VDFJk    :  Faktor ekivalen beban (Vehicle Damage  

Factor) tiap jenis kendaraan niaga  

DD : Faktor distribusi arah  

DL : Faktor distribusi laju  

R  : Faktor pengali pertumbuhan lalu lintas 

kumulatif 
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Tabel 19. Nilai VDF5 Masing-masing jenis kendaraan niaga 

 

Tabel 20.  Hasil Perhitungan Beban Sumbu Standar Menggunakan VDF Aktual

 

Menentukan Jenis Perkerasan 

Pemilihan jenis perkerasan akan bervariasi 

sesuai perkiraan lalu lintas, umur rencana, kondisi 

pondasi jalan. Jenis struktur perkerasan  didapatkan 

dari hubungan umur rencana perkerasan dengan 

ESA 20 tahun (pangkat 4) yang kemudian akan 

menghasilkan struktur perkerasan sesuai ketentuan 

PedomanManual Desain Perkerasan Nomor 

04/SE/Db/2017. Dapat ditentukan jenis struktur 

perkerasan untuk pemilihan umur rencana 20 

tahun dengan nilai CESA5  36.558.106,7. seperti 

pada tabel 21 berikut : 

Tabel  21.  Pemilihan Jenis Perkerasn 

Jenis 

Kendaraan 

Kalimantan 

Beban Aktual Normal 

 VDF4 VDF5 VDF4 VDF5 

5B 1 1 1 1 

6A 0,55 0,5 0,55 0,5 

6B 4,8 8,5 3,4 4,7 

7A1 9,9 18,3 4,1 5,3 

7A2 9,6 17,7 4,2 5,4 

7B1 - - - - 

7B2 - - - - 

7C1 11,7 20,4 7 10,2 

7C2A 8,2 14,7 4 5,2 

7C2B - - - - 

7C3 13,5 22,9 9,8 15 
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Sumber : Manual Desain Perkerasan Nomor. 04/SE/Db/2017 

 

Tabel 22.  Bagan Desain – 3B. Desain Perkerasan  Lentur-Aspal dengan Lapis Pondasi Berbutir 
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Sumber : Manual Desain Perkerasan 2017 

Desain Tebal Perkerasan 

Bagan Desain 3B Desain Perkerasan Lentur-Aspal 

dengan Lapis Pondasi Berbutir 

 

 
Gambar 3.  Perkerasan Lentur Aspal dengan Lapis 

Pondasi Berbutir 

Sumber : Manual Desain Perkerasan 

No.04/SE/Db/2017 

Bagan Desain 3B (Desain Perkerasan Lentur – 

Aspal dengan Lapis Pondasi Berbutir) dengan 

susunan : 

AC WC              = 40 mm 

AC BC            =  60 mm 

AC Base           = 180 mm 

       LPA kelas A           = 300 mm 

 

Berdasarkan Metode Manual Desain Perkerasan 

2013 diperoleh Desain Struktur Perkerasan Lentur 

sebagai berikut : 

 

 
Gambar 4.  Perkerasan Lentur Aspal Berdasarkan 

Metode Manual Desain Perkerasan 2013 

 

Sedangkan Metode Manual Desain Perkerasan 

2017 diperoleh Desain Struktur Perkerasan Lentur 

sebagai berikut : 

 
Gambar 5.  Perkerasan Lentur Aspal Berdasarkan 

Metode Manual Desain Perkerasan 2017 

 

Kesimpulan 

1. Berdasarkan Metode Manual Desain 

Perkerasan 2013  perhitungan perencanaan 

tebal perkerasan dengan jumlah CESA5  lebih 

dari 30 juta dengan umur rencana 20 Tahun 

disarankan menggunakan perkerasan kaku, 

karena dibatasan masalah hanya membatasi 

Flexible Pavement maka penulis hanya batas 

itu. Adapun Pilihan desain Perkerasan Lentur 

berdasarkan Alternatif  Bagan (Desain 3 

(Desain Perkerasan Lentur Alternatif) dengan 

susunan. 

 AC WC = 40 mm 

 AC BC = 185 mm 

 LPA kelas A = 150 mm 

2.  Berdasarkan Metode Manual Desain 

Perkerasan 2017  perhitungan perencanaan 

tebal perkerasan dengan jumlah CESA5  lebih 

dari 30 juta disarankan menggunakan 

 

Referensi 

 

Ari Sandhyavitri, Deby Elfi Copricon, 

Gunawan. 2018. Perbandingan 

Metode Bina Marga dan Metode 

PCI (Pavement Condition Index) 

Dalam Penilaian Kondisi 

Perkerasan Jalan (Studi Kasus 

:Jalan Simpang laho – Simpang 

Buatan). Jurnal Fteknik Volume 

5 No. 1 

Cyinthia Clandia Mantiri, Theo K. 

Sendow, Mecky R.E Manoppo. 

2019. Analisis Tebal Perkerasan 

Lentur dengan Metode MDP 2017. 

Jurnal Sipil Statik Vol. 7 No, 10. 

Departemen PU Direktorat Jenderal 

Bina Marga, Tata Cara 

Perencanaan Geometrik Jalan 

Antar Kota (TPGJAK) No. 

038/T/BM/1997. 

Departemen Pemukiman dan Prasarana 

Wilayah, Pedoman Konstruksi dan 

Bangunan Pd T – 19 – 2004 – B, 

Survai Pencacahan Lalu Lintas 

dengan  Cara Manual. 

Eri Susanto Hariyadi, Widyarini 

Weningtiyas. 2015. Evaluasi 

Struktural Perkerasan Lentur 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Tahun 2020 (SENASTIKA 2020) 
Universitas Islam Kalimantan MAB 

ISBN : 978-623-7583-57-8 
24 Oktober 2020 

141 

 

Menggunakan Metode Manual 

Desain Perkerasan Jalan 2017 

dan Metode Asphalt Institute 
(Studi Kasus : jalan Nasional 

Losari-Cirebon). Jurnal Teoretis 

dan Terapan Bidang Rekayasas 

Sipil Vol.22 no 2   

Eri Susanto hariyadi, Putri Firgita 

Pratami. 2018. Evaluasi 

Struktural Perkerasan Lentur 

Menggunakan Metode Manual 

Desain Perkerasan Tahun 2017. 

. Jurnal Teoretis dan Terapan 

Bidang Rekayasas Sipil Vol.25 

no 3. 

Fahrizal, Prasetyanto. 2015. 

Perencanaan Tebal Perkerasan 

Lentur Menggunakan Metode 

Manual Desain Perkerasan 

Jalan Nomor 02/M/BM/2013. 

Jurrnal Online Institut Teknologi 

Nasional. 

Jeckelin Pattipeiloh Lewaberilla. 2019. 

Perencanaan tebal perkerasan 

Lentur Pada Ruas Jalan Desa 

Waisarisa- Desa Keibobu. Jurnal 

Manumata Vol 5. No. 2. 

Kementerian Pekerjaaan Umum 

Direktorat Jendral Bina Marga, 

Manual Desain Perkerasan Jalan 

Nomor 02/M/BM/2013. 

Kementerian Pekerjaaan Umum 

Direktorat Jendral Bina Marga, 

Manual Desain Perkerasan Jalan 

Nomor 04/SE/Db/2017 

Novita Pradani, Muhammad Sadli, 

Dewy Fitriayuni. 2016. Analisis 

Perancangan Tebal Perkerasan 

Lentur Menggunakan Metode 

Manual Desain Perkerasan Pada 

Ruas Jalan 1 Gusti Ngurah Rai 

Palu, Jurnal Fropil Vol 4 No. 2 

Sony Sumarsono, Heru Judi H Goltom. 

2018. Perbandingan Analisa 

Perkerasan Lentur Metode Bina 

Marga Revisi Juni 2017 (Studi 

Kasus : Jalan JAtibarang-

Languy. Jurnal Online Institut 

Teknologi  Nasional Vol 4 . No.3. 

Saodang, H. 2005. Perencanaan 

Perkerasan Jalan Raya. Nova. Bandung. 

[1] Saodang, H. 2009. Konstruksi Jalan 

Raya. Nova. Bandung. 

Saodang, H. 2010. Struktur dan 

Konstruksi Jalan Raya. Nova. Bandung. 

Sukirman, S. 2010. Perkerasan Lentur 

Jalan Raya. Nova. Bandung. 

Theo K Sendow, Freddy Jansen. 2016. 

Analisis Tebal Perkerasan Lentur 

Menggunakan Metode Manual 

Desain Perkerasan Jalan 2013.  

Jurnal Sipil Statik Vol. 4 No. 12. 
 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Tahun 2020 (SENASTIKA 2020) 
Universitas Islam Kalimantan MAB 

ISBN : 978-623-7583-57-8 
24 Oktober 2020 

142 

 

Studi Daya Dukung Pondasi Kayu Galam Pada Bangunan Ruko 
Yamaha Di Jalan Ahmad Yani Km.2,5 Kota Banjarmasin 

Akhmad Gazali1, a *, Fathurrahman2,b dan Mulyana3,c 
1 2 3Program Studi Teknik Sipil, Universitas Islam Kalimantan MAB, Jl. Adhyaksa No. 2 

Kayutangi Banjarmasin, 70123 

aakhmadgazali51@gmail.com, bfathurrahman221273@gmail.com, 
c16640020mulyana@gmail.com 

 

Abstrak 

Kota Banjarmasin memiliki tekstur tanah sangat lunak dengan jenis  lempung lunak jenuh 

dan berongga kapiler yang sangat kecil. Daya dukung tanah yang rendah juga 

menyebabkan ketidakmampuan tanah dasar menahan beban, sehingga berdampak 

terjadinya kerusakan pada struktur bangunan di atasnya. Kerusakan struktur yang terjadi 

pada bangunan Ruko Yamaha di Jalan Ahmad Yani Km 2,5 Banjarmasin diprediksi 

akibat adanya penurunan pada pondasinya. Pondasi bangunan Ruko Yamaha ini 

menggunakan pondasi kayu galam dan merupakan pondasi khas yang sering digunakan 

di Kota Banjarmasin. Metode yang digunakan dalam menganalisis pembebanan struktur 

bangunan Ruko Yamaha tersebut menggunakan bantuan program STAAD Pro V8i. 

Setelah diperoleh hasil pembebanan struktur selanjutnya menganalisis daya dukung 

pondasi kayu galam tunggal dan kelompok menggunakan metode Meyerhoff, sehingga 

diperoleh jumlah kayu galam kelompok pada pondasinya. Analisis pembebanan struktur 

menggunakan bantuan program STAAD Pro V8i diperoleh nilai gaya vertikal maksimum 

sebesar 139.104,13 kg. Sedangkan analisis daya dukung pondasi kayu galam kelompok 

menggunakan metode Meyerhoff diperoleh jumlah kayu galam sebanyak 196 batang 

dengan formasi 14×14 dan nilai daya dukung pondasinya sebesar 143.640,6 kg. Nilai 

daya dukung pondasi kayu galam kelompok ini memiliki nilai lebih besar dari nilai 

pembebanan strukturnya, hal ini dapat disimpulkan bahwa pondasi kayu galam aman 

terhadap nilai beban struktur atas yang ditumpunya. 

Kata kunci : Daya Dukung Pondasi Kayu Galam, Metode Meyerhoff, STAAD Pro V8i 

 

Latar belakang 

Perkembangan pembangunan di 

Provinsi Kalimantan Selatan khususnya 

Kota Banjarmasin yang semakin banyak 

dan besar, seperti perkantoran, 

perumahan ruko, rukan dan gedung 

pemerintahan yang semakin banyak dan 

selalu bertambah bahkan banyak 

bangunan yang berdempetan 

dikarenakan lahan yang mulai 

berkurang. Dengan selalu bertambahnya 

bangunan-bangunan maka keadaan 

tanah juga akan terganggu. Kota 

Banjarmasin memiliki jenis tanah 

lempung lunak jenuh tanah dengan 

rongga kapiler yang sangat kecil 

sehingga proses konsolidasi saat tanah 

terbebani memerlukan waktu cukup 

lama.  

Daya dukung tanah yang rendah akan 

menyebabkan ketidak mampuan tanah 

dasar menahan beban yang bekerja 

diatasnya. Selain itu pemampatan tanah 

yang tinggi mengakibatkan adanya 

perbedaan penurunan konsolidasi dan 

berdampak terjadinya kerusakan pada 

struktur diatas tanah dasar, maka 

dibutuhkan perkuatan tanah dasar agar 

mampu menahan beban diatasnya.  

Semua konstruksi yang merupakan 

bagian bangunan atas tanah yang 

direkayasa untuk bertumpu pada tanah 

harus didukung oleh suatu pondasi. 

 Pondasi merupakan bagian dari 

bangunan bawah tanah yang berfungsi 

mailto:16640020mulyana@gmail.com
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untuk meneruskan beban-beban yang 

bekerja pada bagian bangunan atas 

daberatnya sendiri kelapisan tanah 

pendukung. Pondasi bertujuan sebagai 

penompang bangunan yang diatasnya ke 

lapisan tanah yang cukup kuat daya 

dukungnya. hal inilah yang sangat 

dipertimbangkan agar bangunan tidak 

mengalami kemiringan, kerusakan dan 

lain sebagainya. 

Kemiringan (slope) adalah keadaan 

dimana ada bidang atau permukaan yang 

tidak rata, disebabkan ada bagian yang 

tinggi dan ada bagian yang rendah. 

Gradien, persentase, dan derajat 

merupakan tiga bentuk besar 

kemiringan. 

Di Banjarmasin sering kita melihat 

adanya bangunan miring yang 

dikarenakan selalu  bertambahnya 

bangunan gedung yang berdekatan dan 

gedung yang baru di buat lebih besar 

dibandingkan bangunan gedung yang 

berada di sekitar kawasan tersebut. 

Seperti Bangunan Ruko Yamaha di Jalan 

Ahmad Yani KM. 2,5 Banjarmasin yang 

mengalami kemiringan.  

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada 

Gambar 1 dibawah ini kondisi pada saat 

bangunan miring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bangunan Ruko Yamaha 

Sumber : Koleksi Pribadi 

 

Hal tersebut yang menjadi latar 

belakang dalam melakukan penelitian 

pada lokasi di Jalan Ahmad Yani km. 2,5 

Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui analisis nilai 

pembebanan struktur yang terjadi dan 

untuk mengetahui analisis daya dukung 

pondasi kayu galam kelompok pada 

Bangunan Ruko Yamaha di jalan Ahmad 

Yani Km 2,5 Kota Banjarmasin.  

Tinjauan Pustaka 

Daya dukung tanah adalah parameter 

tanah yang berkenaan dengan kekuatan 

tanah yang menompang suatu beban 

diatasnya. Daya dukung tanah 

dipengaruhi oleh jumlah air yang 

terdapat didalamnya, kohesi tanah, sudut 

geser dalam, dan tegangan normal tanah. 

Daya dukung tanah merupakan salah 

satu faktor penting dalam perencanaan 

pondasi beserta struktur diatasnya. Daya 

dukung yang diharapkan untuk 

mendukung pondasi adala daya dukung 

yang mampu memikul beban struktur, 

sehingga pondasi mengalami penurunan 

yang masih berada dalam batas toleransi.  

Daya dukung ultimit didefinisikan 

sebagai tekanan terkecil yang dapat 

menyebabkan keruntuhan geser pada 

tanah pendukung tepat dibawah dan di 

sekeliling pondasi. Daya dukung ultimit 

suatu tanah terutama di bawah beban 

pondasi dipengaruhi oleh kuat geser 

tanah. Nilai kerja atau nilai izin untuk 

desain akan ikut mempertimbangkan 

karakteristik kekuatan dan deformasi.  

Kayu galam mempunyai nama latin 

Melaleuca Leucadendron, termasuk 

jenis Melaleuca dari keluarga Myrtaceae 

yang mempunyai sifat batang 

terbungkus kulit berlapis-lapis, keras, 

dan berat. Kayu galam banyak tumbuh di 

Kalimantan dan harganya pun relatif 

murah. 

Sifat-sifat fisik kayu galam antara lain 

memiliki berat jenis 0.79, kelas awet 

adalah III dan kelas kuat adalah II. Kayu 
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galam mempunyai sifat unik yaitu jika 

dalam keadaan terendam terus menerus 

kekuatannya akan lebih terjaga. Selain 

itu meskipun lapisan kulitnya dikupas 

sampai mendekati lapisan kambiumnya, 

maka tidak mempengaruhi kondisi dan 

kekuatan batangnya. 

Tiang galam selalu digunakan 

berdasarkan prinsip friction piles karena 

panjangnya yang terbatas. Selama ini, 

daya dukung tiang galam diperhitungkan 

hanya berdasarkan teoritis atau 

berdasarkan data hasil uji sondir. 

Pada tanah rawa, apabila suatu tiang 

dipancang masuk ke dalam tanah, maka 

tanah di sekeliling tiang akan 

rusak/terganggu sehingga tanah 

berkurang kekuatannya (sensitivity) 

yang mengakibatkan daya dukung 

ultimit tiang lekatan mengecil. Namun 

seusai fungsi waktu akan terjadi proses 

pulihnya kembali kekuatan tanah 

tersebut (thixotropy) hingga pada waktu 

tertentu kekuatan tanah akan pulih 

kembali 100%, yang berarti daya lekatan 

tanah pada tiang akan maksimal 

sehingga daya dukung ultimit tiang juga 

akan maksimal.   

Gejala kerusakan pondasi atau 

penurunan tambahan bukan hanya 

menyebabkan konstruksi yang tidak 

berfungsi semestinya, melainkan dapat 

juga mengakibatkan permukaan tanah di 

sekeliling konstruksi itu naik turun, atau 

permukaan air tanah atau pengenangan 

air di tempat konstruksi. 

Jika kelompok pondasi galam 

dipancang dalam tanah lempung lunak, 

pasir tidak padat, atau timbunan, dengan 

dasar tiang yang bertumpu pada lapisan 

lempung kaku. maka kelompok pondasi 

galam tersebut tidak mempunyai resiko 

akan mengalami keruntuhan geser 

umum (general shear failure), asalkan 

diberikan faktor aman yang cukup 

terhadap bahaya keruntuhan tiang 

tunggalnya. Akan tetapi, penurunan 

kelompok pondasi kayu galam masih 

tetap harus diperhitungkan dalam 

perancangan. Pada kondisi lain, sering 

terjadi Fondasi pondasi galam harus 

dipancang secara keseluruhan ke dalam 

tanah Iempung lunak. Karena itu, tiang-

tiang dalam mendukung beban sebagian 

besar didukung oleh tahanim gesek 

dinding. Kondisi Fondasi pondasi galam 

semacam ini, disebut Fondasi pondasi 

galam apung (jloating pile). 

 Kapasitas kelompok pondasi galam 

apung dipengaruhi oleh salah satu faktor 

dari: 

1. Jumlah kapasitas tiang tunggal 

dalam kelompok pondasi galam 

bila jarak tiang jauh, atau 

2. Tahanan gesek tiang yang 

dikembangkan oleh gesekan antara 

bagian luar kelompok pondasi 

galam dengan tanah di 

sekelilingnya, jika jarak tiang 

terlalu dekat. 

Pada kelompok pondasi galam yang 

dasarnya bertumpu pada lapisan 

lempung lunak tersebut, faktor aman 

terhadap keruntuhan blok harus 

diperhitungkan, terutama untuk jarak 

tiang-tiang yang dekat. 

 

 
Gambar 2. Tipe Keruntuhan Pondasi 

Kayu Galam 

Sumber : Hardiyatmo, H. C, 2003 

 

Untuk menghitung kapasitas tiang 

sendiri dapat menggunakan Metoda 

Langsung (Direct Cone Method) yang 

dikemukakan oleh Mayerhof (1956). 

 

 Berikut persamaan untuk metoda 

langsung sebagai berikut: 

 

Qu = 
qc.Ap

SF 1
 + 

As .F total

SF 2
 ...................... (1) 
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Dimana: 

Qu = Beban maksimum tiang tunggal 

yang mengakibatkan keruntuhan 

qc = Perlawanan conus 

Ap = Luas penampang tiang 

As = Keliling tiang 

Ftotal = Jumlah hambatan  

SF = Faktor keamanan 

Formula ini diadaptasi di Indonesia 

dengan mengambil angka keamanan 3 

dan 5 untuk geseknya. Sehingga daya 

dukung ijin yang diperoleh aman, tetapi 

faktor keamanannya bukan 3 dan 5 

(Rahardjo, 2008). 

Dalam hitungan kapasitas kelompok 

tiang maka dipilih dari hal-hal berikut: 

1. Jika kapasitas kelompok tiang (Qg) 

lebih kecil daripada kapasitas tiang 

tunggal kali jumlah tiang (nQu), maka 

kapasitas dukung fondasi tiang yang 

dipakai adalah kapasitas 

kelompoknya (Qg).  

2. Sebaliknya, bila dari hitungan 

kapasitas kelompok tiang (Qg) lebih 

besar, maka dipakai kapasitas tiang 

tunggal kali jumlahnya (nQu) 

3. Beberapa persamaan efisiensi tiang 

telah diusulkan untuk menghitung 

kapasitas kelompok tiang, namun 

semuanya hanya bersifat pendekatan. 

Persamaan-persamaan yang 

diusulkan didasarkan pada susunan 

tiang, jarak relatif dan diameter tiang, 

dengan mengabaikan panjang tiang, 

variasi bentuk tiang yang meruncing, 

variasi sifat tanah dengan kedalaman 

dan pengaruh muka air tanah. Salah 

satu dari persamaan-persamaan 

efisiensi tiang tersebut, yang 

disarankan oleh Converse-Labarre 

Formula, sebagai berikut: 

Eg = 1 – θ 
(n'- 1)m+(m-1)n'

90 m n'
.......... (2) 

Dimana: 

 

Eg = efisiensi tiang kelompok 

θ =arc tg d/s  

m = jumlah baris tiang 

n = jumlah tiang pada satu baris 

s = jarak pusat ke pusat tiang 

d  = diameter tiang 

Kapasitas ultimit kelompok pondasi 

galam dengan memperhatikan faktor 

efesiensi tiang dinyatakan oleh 

persamaan: 

Qg = Eg nQu ..................................... (3) 

Faktor aman (F) kelompok pondasi 

galam dapat dinyatakan oleh persamaan 

F = Qg > Q’ ..................................... (4) 

Dimana 

Qg = Kapasitas ultimit kelompok (KN) 

Q’ = beban kelompok pondasi galam 

akibat beban struktur 

 

Dalam analisis pembebanan struktur 

bisa menggunakan beberapa aplikasi 

program STAAD Pro V8i, SAP 2000, 

ANSYS, atau aplikasi struktur lainnya. 

Dalam analisis ini menggunakan aplikasi 

STAAD Pro V8i hal ini dikarenakan, 

aplikasi STAAD Pro V8i sangat cocok 

untuk karakteristik pembebanan 

penelitian ini. Adapun kelebihan-

kelebihannya sebagai berikut: 

 

1)  Program STAAD Pro V8i sangat 

cocok untuk pada analisis 

pembebanan pada bangunan 

konstruksi seperti: gedung, 

pelabuhan, bandara, dan bangunan 

konstruksi lainnya.  

2)  Program STAAD Pro V8i 

memberikan nilai dalam analisis 

menghasilkan faktor keamanan 

bernilai dari 2,5 sampai 3. Sedangkan 

SAP 2000 dan ANSYS dapat 

menghasilkan faktor keamanan 

sebesar 5 dan seterusnya. Dapat 

disimpulkan bahwa dalam STAAD 

Pro V8i ini akan menghasilkan 

dimensi pembebanan yang lebih 

ekonomis dibandingkan dengan 

program SAP 2000 dan ANSYS. 

3)  Pada program STAAD Pro V8i 

dalam input data lebih sederhana 

dibandingkan program yang lainnya. 
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Pada program ANSYS menggunakan 

bahasa pemograman yang sangat 

detail jika dalam pemograman yang 

salah pada aplikasi ini tidak bisa run 

analisis.   

Metodologi Penelitian 

Bagan alir penelitian ini dapat dilihat 

pada Gambar 3 di bawah ini. 

 

 
 

Gambar 3. Bagan Alir Penelitian 

Sumber : Analisis Pribadi 

 

Analisis Pembebanan Struktur 

Didapatkan gaya-gaya akibat 

kombinasi beban yaitu gaya normal (p), 

gaya geser (H), dan momen (M) yang 

bekerja pada setiap dasar. Gaya pada 

kolom dasar inilah yang dipakai untuk 

beban rencana pada analisis pondasi 

kayu galam.  

Perhitungan pembebanan portal 

meliputi sebagai berikut: 

1. Beban dari plat lantai  

2. Beban dari dinding  

3. Beban dari berat sendiri balok 

Analisis pembebabanan struktur pada 

dasarnya untuk mendapatkan Gaya 

Momen, Gaya Vertikal, dan Gaya 

Normal. Dalam analisis ini memerlukan 

bantuan program STAAD PRO V8i. 

Sehingga diperoleh: 

 

Tabel 1. Hasil Analisis Pembebanan 

Struktur 

Gaya Momen (z) 3.031,747 kgm 

Gaya Vertikal (y) 139.104,13 kg 

Gaya Horizontal (x) 16.574,124 kg 

Sumber: Hasil Perhitungan 

Analisis Daya Dukung Pondasi Kayu 

Galam Kelompok 

Absis tiang galam terhadap pusat poer 

yang berisi kayu galam 14 x 14 di setiap 

poer, dengan diameter 10 dan kedalaman 

7m. Untuk mendapatkan nilai baris di 

setiap pondasi kayu galam maka perlu 

menghitung terlebih dahulu  jarak antar 

kayu galam dimulai dari titik sumbu poer 

ke arah negatif dan positif di kali banyak 

kayu galam. 

 

Daya Dukung Kelompok Tiang (Qug) 

Qug = Qut x n x Eg 

       = 917 x 196 x 0,80 

       = 143.640,6 kg 

143.640,6 kg > 139.104,13 kg....(Aman) 

 Jadi jumlah tiang kayu galam yang 

digunakan pada perhitungan ini 

berjumlah 196 batang dalam satu 

pondasi. Susunan tiang kayu galam dapat 

dilihat pada Gambar 4 di bawah ini. 
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Gambar 4. Susunan Tiang Kayu Galam 

Dalam Pondasi 

Sumber : Hasil Perhitungan 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis di atas 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis pembebanan 

struktur pada bangunan Ruko 

Yamaha di jalan Ahmad Yani KM. 

2,5 Kota Banjarmasin, menggunakan 

bantuan Program STAAD Pro V8i 

diperoleh nilai gaya vertikal 

maksimum sebesar 139.104,13 kg.  

2. Berdasarkan analisis kapasitas daya 

dukung pondasi kayu galam 

kelompok pada bangunan Ruko 

Yamaha di jalan Ahmad Yani KM. 

2,5 Kota Banjarmasin diperoleh nilai 

daya dukung pondasi sebesar 

143.640,6 kg, yang mana nilai daya 

dukung ini melebihi nilai beban 

struktur atas bangunan Ruko Yamaha, 

sehingga pondasi kayu galam tersebut 

tergolong kategori Aman.  
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Abstrak 

Jalan Padat Karya merupakan salah satu daerah di kelurahan Sungai Andai Kecamatan 

Banjarmasin Utara yang hingga kini mengalami perkembangan yang pesat di berbagai 

sektor. Pertumbuhan penduduk yang pesat di kota meningkatkan pula kebutuhan baru 

seperti pembangunan. Perkembangan yang terjadi di kota Banjarmasin berdampak 

pada meningkatnya pergerakan manusia, barang, dan jasa. Dengan kata lain 

perkembangan wilayah berdampak pada sistem transportasi wilayah itu sendiri. 

Perkembangan prasarana transportasi yang tidak seimbang dibanding dengan laju 

pertambahan kepemilikan kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor penyebab 

menurunnya kinerja suatu ruas jalan dan simpang. Salah satu simpang yang mengalami 

penurunan kinerjanya adalah simpang 3 tak bersinyal Jalan Padat Karya - Sungai Andai 

Kota Banjarmasin. Tujuan dari penelitian ini untuk menghitung volume lalu lintas, 

kapasitas, derajat kejenuhan, dan peluang antrian pada simpang tiga tak bersinyal 

tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu MKJI (Manual 

Kapasitas Jalan Indonesia) 1997, BAB 5 Jalan Perkotaan. Survey lalu lintas 

dilaksanakan selama 4 (empat) hari yakni hari Senin, Jumat, Sabtu, dan Minggu pada 

waktu yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil penelitian, pengamatan, dan perhitungan 

simpang tiga tak bersinyal pada Jalan Padat Karya – Sungai Andai Kota Banjarmasin 

diperoleh nilai derajat kejenuhan yang telah melewati ambang batas nilai jenuh. 

Selama 4 hari penelitian dilapangan, diperoleh nilai derajat kejenuhan sebesar 0,973 

dihari Senin, 0,950 dihari Jumat, 0,908 dihari Sabtu, dan 0,884 dihari Minggu. Nilai 

derajat kejenuhan tersebut lebih besar dari nilai yang telah ditetapkan oleh MJKI 1997 

sebesar 0,85 dengan tingkat pelayanan level E. 

Kata kunci : Simpang Tak bersinyal, Derajat Kejenuhan, Kinerja Jalan 

 

Latar belakang 

Jalan Padat Karya merupakan salah satu 

daerah dikelurahan Sungai Andai 

Kecamatan Banjarmasin Utara yang 

hingga kini mengalami perkembangan 

yang pesat disegala sektor. Pertumbuhan 

penduduk yang pesat dikota 

meningkatkan pula kebutuhan baru 

seperti pembangunan. Pembangunan 

suatu area dengan cara penyisipan satu 
atau lebih bangunan dengan fungsi-

fungsi penunjang tertentu pada suatu 

kawasan atau lingkungan terbangun 

dengan mempertimbangkan 

kontekstualitasnya dengan bangunan dan 

lingkungan eksisting, dengan maksud 

memperkuat atau memperbaiki citra 

lingkungan dan kawasan yang 

bersangkutan. 

Simpang jalan merupakan tempat 

terjadinya konflik lalu lintas. Volume 

lalu lintas yang dapat ditampung 

jaringan jalan ditentukan oleh kapasitas 

simpang pada jaringan jalan tersebut. 

Kinerja suatu simpang merupakan faktor 

utama dalam menentukan penanganan 
yang paling tepat untuk mengoptimalkan 

fungsi simpang. Parameter yang 

digunakan untuk menilai kinerja suatu 

simpang tak bersinyal mencakup 

kapasitas, derajat kejenuhan, tundaan 

dan peluang antrian. 
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Dengan ini menurunnya kinerja 

simpang akan menimbulkan kerugian 

pada pengguna jalan karena terjadinya 

penurunan kecepatan, peningkatan 

tundaan, dan antrian kendaraan yang 

mengakibatkan naiknya biaya operasi 

kendaraan dan menurunnya kualitas 

lingkungan. Berbeda dengan simpang 

empat bersinyal, pengemudi di simpang 

tak bersinyal dalam mengambil tindakan 

kurang mempunyai petunjuk yang 

positif, pengemudi dengan agresif 

memutuskan untuk menyudahi manuver 

yang diperlukan ketika memasuki 

simpang. 

Perkembangan yang terjadi dikota 

Banjarmasin berdampak pada 

meningkatnya pergerakan manusia, 

barang, dan jasa. Dengan kata lain 

perkembangan wilayah berdampak pada 

sistem transportasi wilayah itu sendiri. 

Perkembangan prasarana transportasi 

yang tidak seimbang dibanding dengan 

laju pertambahan kepemilikan 

kendaraan bermotor merupakan salah 

satu faktor penyebab menurunnya 

kinerja suatu ruas jalan dan simpang. 

Penurunan kinerja tersebut di atas akan 

menimbulkan kerugian pada pengguna 

jalan baik dari segi waktu, ekonomi, 

maupun keselamatan. Salah satu 

simpang yang mengalami penurunan 

kinerjanya adalah simpang 3 tak 

bersinyal Jalan Padat Karya - Sungai 

Andai Kota Banjarmasin. Terlalu 

banyaknya pengguna jalan yang 

melewati simpang tersebut 

menyebabkan antrian dan kemacetan 

saat jam-jam sibuk. Untuk itu perlu 

dilakukan evaluasi guna mengetahui 

gambaran kondisi simpang. 

Parameter yang digunakan untuk 

menentukan manajemen lalu lintas yang 

tepat untuk mengatasi permasalahan 

transportasi saat ini adalah dengan 

perhitungan kinerja simpang. Dalam 

perhitungan kinerja simpang, salah satu 

faktor yang berpengaruhadalah nilai 

emp. Nilai emp merupakan faktor dari 

konversi kendaraan menjadi satuaan 

mobil kendaraan. Indonesia telah 

memiliki standar nilai emp yaitu standar 

nilai emp berdasarkan MKJI (Manual 

Kapasitas Jalan Indonesia) 1997.  

Tinjauan Pustaka 

Simpang tak bersinyal adalah 

perpotongan atau pertemuan pada suatu 

bidang antara dua atau lebih jalur jalan 

raya dengan simpnag masing-masing, 

dan pada titik-titik simpang tidak 

dilengkapi dengan lampu sebagai 

rambu-rambu simpang. Sedangkan 

simpang bersinyal adalah perpotongan 

atau pertemuan pada suatu bidang antara 

dua atau lebih jalur jalan raya dengan 

simpang masingmasing, dan pada titik-

titik simpang yang dilengkapi dengan 

lampu sebagai rambu-rambu simpang. 

Simpang merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari jaringan jalan. Di daerah 

perkotaan biasanya banyak memiliki 

simpang, dimanan pengemudi harus 

memutuskan untuk berjalan lurus atau 

berbelok dan pindah jalan untuk 

mencapai satu tujuan. Simpang dapat 

didefinisikan sebagai daerah umum 

dimana dua jalan atau lebih bergabung 

atau bersimpangan, termasuk jalan dan 

fasilitas tepi jalan untuk pergerkan 

lalulintas di dalamnya (Juniardi, 2008). 

Simpang juga di bagi menjadi dua bagian 

yaitu simpang bersinyal dan tak 

bersinyal. 

Ukuran-ukuran kinerja berikut dapat 

diperkirakan untuk kondisi tertentu 

sehubungan dengan geometri 

lingkungan dan lalu lintas, yaitu : 

1. Kapasitas 

2. Derajat Kejenuhan 

3. Tundaan 

4. Peluang Antrian 

Kapasitas total untuk seluruh lengan 

simpang adalah hasil perkalian antara 

kapasitas dasar (Co) yaitu kapasitas pada 

kondisi tertentu (ideal) dan faktor-faktor 

penyesuaian (F), dengan 

memperhitungkan pengaruh kondisi 

lapangan terhadap kapasitas. 
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Bentuk model kapasitas menjadi 

sebagai berikut : 

𝐶 =  𝐶𝑂 𝑥 𝐹𝑊 𝑥 𝐹𝑀𝑥 𝐹𝐶𝑆 𝑥 𝐹𝑅𝑆𝑈  𝑥 𝐹𝐿𝑇 𝑥 𝐹𝑅𝑇 𝑥 𝐹𝑀𝐼.  

 

Derajat kejenuhan untuk seluruh 

simpang (DS), dihitung sebagai berikut 

𝐷𝑆 =  𝑄𝑆𝑀𝑃/𝐶                                   (2) 

QSMP = Arus total (smp/jam) dihitung 

sebagai berikut : 

𝑄𝑆𝑀𝑃 =  𝑄𝐾𝑒𝑛𝑑 𝑥 𝐹𝑆𝑀𝑃 

Metodologi Penelitian 

Lokasi simpang tiga yang akan menjadi 

objek evaluasi adalah simpang tak 

bersinyal pada Jalan Padat Karya – Jalan 

Sungai Andai Kota Banjarmasin Lokasi 

evaluasi ini dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lokasi Penelitian 

Sumber : Google Maps 2020 

 

Bagan alir penelitian ini dapat dilihat 

pada Gambar 2 di bawah ini. 

 

 
 

Gambar 2. Bagan Alir Penelitian 

Sumber : Analisis Pribadi 

 

Hasil dan Pembahasan 

Volume lalu lintas simpang tiga tak 

bersinyal Jalan Padat Karya – Jalan 

Sungai Andai Kota Banjarmasin dengan 

menggunakan MKJI 1997. 

Berdasarkan hasil dari pengolahan dan 

perhitungan data dari tabel volume 

kendaraan, maka besaran volume lalu 

lintas Simpang Tiga Tak Bersinyal Jalan 

Padat Karya - Sungai Andai Kota 

Banjarmasin sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Volume Kendaraan 

Pendekat B (Jalan Sungai Andai) pada 

hari Senin 22 Juni 2020 

No Waktu (WITA) Volume 

(SMP/Jam) 

1 06.00-07.00 407,0 

2 07.00-08.00 718,3 

3 11.00-12.00 692,3 

4 12.00-13.00 785,7 

5 16.00-17.00 868,6 

6 17.00-18.00 1076,3 

7 20.00-21.00 529,5 

8 21.00-22.00 490,1 
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Tabel 2. Volume Kendaraan 

Pendekat C (Jalan Padat Karya) pada 

hari Senin 22 Juni 2020 

No Waktu (WITA) Volume 

(SMP/Jam) 

1 06.00-07.00 134,5 

2 07.00-08.00 369,4 

3 11.00-12.00 438,2 

4 12.00-13.00 409,5 

5 16.00-17.00 577,5 

6 17.00-18.00 572,0 

7 20.00-21.00 255,3 

8 21.00-22.00 223,5 

 

Tabel 3. Volume Kendaraan 

Pendekat D (Jalan Sungai Andai) pada 

hari Senin 22 Juni 2020 

No Waktu (WITA) Volume 

(SMP/Jam) 

1 06.00-07.00 139,6 

2 07.00-08.00 322,2 

3 11.00-12.00 432,5 

4 12.00-13.00 387,6 

5 16.00-17.00 574,2 

6 17.00-18.00 491,2 

7 20.00-21.00 227,3 

8 21.00-22.00 200,5 

 

Tabel 4. Volume Kendaraan 

Pendekat B (Jalan Sungai Andai) pada 

hari Jum’at 26 Juni 2020 

No Waktu (WITA) Volume 

(SMP/Jam) 

1 06.00-07.00 426,7 

2 07.00-08.00 724,4 

3 11.00-12.00 669,4 

4 12.00-13.00 800,9 

5 16.00-17.00 994,8 

6 17.00-18.00 491,2 

7 20.00-21.00 548,4 

8 21.00-22.00 473,0 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5. Volume Kendaraan 

Pendekat C (Jalan Padat Karya) pada 

hari Jum’at 26 Juni 2020 

No Waktu (WITA) Volume 

(SMP/Jam) 

1 06.00-07.00 158,6 

2 07.00-08.00 370,2 

3 11.00-12.00 458,2 

4 12.00-13.00 424,6 

5 16.00-17.00 682,8 

6 17.00-18.00 473,6 

7 20.00-21.00 265,9 

8 21.00-22.00 202,0 

 

Tabel 6. Volume Kendaraan 

Pendekat D (Jalan Sungai Andai) pada 

hari Jum’at 26 Juni 2020 

No Waktu (WITA) Volume 

(SMP/Jam) 

1 06.00-07.00 146,5 

2 07.00-08.00 333,9 

3 11.00-12.00 441,8 

4 12.00-13.00 415,8 

5 16.00-17.00 610,7 

6 17.00-18.00 489,4 

7 20.00-21.00 252,6 

8 21.00-22.00 215,0 

 

Tabel 7. Volume Kendaraan 

Pendekat D (Jalan Sungai Andai) pada 

hari Sabtu 27 Juni 2020 

No Waktu (WITA) Volume 

(SMP/Jam) 

1 06.00-07.00 394,4 

2 07.00-08.00 700,9 

3 11.00-12.00 682,9 

4 12.00-13.00 721,4 

5 16.00-17.00 761,6 

6 17.00-18.00 917,9 

7 20.00-21.00 449,9 

8 21.00-22.00 459,2 
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Tabel 8. Volume Kendaraan 

Pendekat C (Jalan Padat Karya) pada 

hari Sabtu 27 Juni 2020 

No Waktu (WITA) Volume 

(SMP/Jam) 

1 06.00-07.00 147,3 

2 07.00-08.00 356,9 

3 11.00-12.00 426,7 

4 12.00-13.00 411,4 

5 16.00-17.00 595,9 

6 17.00-18.00 474,0 

7 20.00-21.00 290,7 

8 21.00-22.00 215,8 

 

Tabel 9. Volume Kendaraan 

Pendekat D (Jalan Sungai Andai) pada 

hari Sabtu 27 Juni 2020 

No Waktu (WITA) Volume 

(SMP/Jam) 

1 06.00-07.00 171,6 

2 07.00-08.00 399,4 

3 11.00-12.00 460,4 

4 12.00-13.00 402,4 

5 16.00-17.00 595,6 

6 17.00-18.00 516,5 

7 20.00-21.00 262,5 

8 21.00-22.00 196,0 

 

Tabel 10. Volume Kendaraan 

Pendekat B (Jalan Sungai Andai) pada 

hari Minggu 28 Juni 2020 

No Waktu (WITA) Volume 

(SMP/Jam) 

1 06.00-07.00 354,1 

2 07.00-08.00 579,0 

3 11.00-12.00 645,3 

4 12.00-13.00 646,6 

5 16.00-17.00 897,1 

6 17.00-18.00 709,5 

7 20.00-21.00 542,9 

8 21.00-22.00 486,9 

 

 

 

 

 

Tabel 11. Volume Kendaraan 

Pendekat C (Jalan Padat Karya) pada 

hari Minggu 28 Juni 2020 

No Waktu (WITA) Volume 

(SMP/Jam) 

1 06.00-07.00 193,8 

2 07.00-08.00 334,2 

3 11.00-12.00 399,9 

4 12.00-13.00 386,2 

5 16.00-17.00 460,6 

6 17.00-18.00 557,5 

7 20.00-21.00 325,4 

8 21.00-22.00 218,0 

 

Tabel 12. Volume Kendaraan 

Pendekat D (Jalan Sungai Andai) pada 

hari Minggu 28 Juni 2020 

No Waktu (WITA) Volume 

(SMP/Jam) 

1 06.00-07.00 170,1 

2 07.00-08.00 341,1 

3 11.00-12.00 428,5 

4 12.00-13.00 397,5 

5 16.00-17.00 652,6 

6 17.00-18.00 470,7 

7 20.00-21.00 289,5 

8 21.00-22.00 209,0 

 

Cara menghitung volume lalu lintas : 

LV = Jumlah kendaran (kend/jam) x 

emp LV 

 = 62 x 1,0 

 = 62 smp/jam 

HV = Jumlah kendaran (kend/jam) x 

emp HV 

 =  5 x 1,3 

 = 6,5 smp/jam  

MC = Jumlah kendaran (kend/jam) x 

emp MC 

 =  677 x 0,5 

 = 338,5 smp/jam 

Total = LV + HV + MC 

 = 62 + 6,5 + 338,5 

 = 407 smp/jam 

 

Kapasitas simpang tiga tak bersinyal 

Jalan Padat Karya - Sungai Andai Kota 

Banjarmasin  dengan menggunakan 

MKJI 1997. Dari hasi pengolahan dan 
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perhitungan data dari tabel USIG I & II 

maka besaran kapasitas Simpang Tiga 

Tak Bersinyal  Jalan Padat Karya - 

Sungai Andai Kota Banjarmasin sebagai 

berikut : 

Hari Senin 22 Juni 2020 yaitu sebesar 

2493 smp/jam 

Hari Jum’at 26 Juni 2020 yaitu 

sebesar 2493 smp/jam 

Hari Sabtu 27 Juni 2020 yaitu sebesar 

2493 smp/jam 

Hari Minggu 28 Juni 2020 yaitu 

sebesar 2493 smp/jam 

Cara menghitung kapasitas : 

C = CO × FW × FM × FCS × FRSU  

= 2700 x 1,034 x 1 x 0,94 x 0,95 

= 2493 

 

Derajat Kejenuhan dan Tingkat 

Pelayanan (LOS) simpang tiga tak 

bersinyal Jalan Padat Karya - Sungai 

Andai Kota Banjarmasin  dengan 

menggunakan MKJI 1997. Dari hasi 

pengolahan dan perhitungan data dari 

tabel USIG I & II maka di dapatkan nilai 

dari derajat kejenuhan sebagai berikut : 

Hari Senin 22 Juni 2020 yaitu sebesar 

0,973 

Hari Jum’at 26 Juni 2020 yaitu 

sebesar 0,950 

Hari Sabtu 27 Juni 2020 yaitu sebesar 

0,908 

Hari Minggu 28 Juni 2020 yaitu 

sebesar 0,884 

Cara mengitung derajat kejenuhan : 

QTOT  = Arus total (smp/jam) 

C = Kapasitas sesungguhnya 

DS = QTOT / C 

  = 2424,7 / 2493 

  = 0,973 

Dari hasi pengolahan dan perhitungan 

data dari tabel USIG I & II maka di 

dapatkan nilai dari tingkat pelayanan 

(LOS) sebagai berikut : 

Hari Senin 22 Juni 2020 yaitu level E 

(kadang terjadi macet) 

Hari Jum’at 26 Juni 2020 yaitu level 

E (kadang terjadi macet) 

Hari Sabtu 27 Juni 2020 yaitu level E 

(kadang terjadi macet) 

Hari Minggu 28 Juni 2020 yaitu level 

E (kadang terjadi macet). 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian, pengamatan dan 

perhitungan data lapangan simpang tiga 

tak bersinyal pada jalan Padat Karya – 

Sungai Andai Kota Banjarmasin selama 

4 (Empat) hari yaitu pada hari Senin 

tanggal 22 Juni 2020, Jum’at tanggal 26 

Juni, Sabtu tanggal 27 Juni dan Minggu 

tanggal 28 Juni 2020 maka di dapatkan 

data : 

1. Volume kendaraan tertinggi 

terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juni 

2020, jam 17.00 – 18.00 Wita yaitu 

sebesar 2139,5 smp/jam dengan rincian 

pada pendekat B sebesar 1076,3 

smp/jam, pendekat C sebesar 572,0 

smp/jam dan pendekat D sebesar 491,2 

smp/jam. 

2. Kapasitas simpang tiga tak 

bersinyal yaitu sebesar 2.493 smp/jam. 

3. Derajat Kejenuhan dari hasil 

perhitungan telah di ketahui bahwa 

derajat kejenuhan simpang pada kondisi 

jam puncak melewati nilai jenuh, hal ini 

ditandai dengan nilai derajat 

kejenuhannya (DS) pada 4 hari waktu 

penelitian berada pada hari Senin nilai 

0,973, hari Jum’at nilai 0,950, hari Sabtu 

nilai 0,908 dan hari minggu nilai 0,884. 

Dimana nilai tersebut lebih besar dari 

nilai yang telah di tetapkan MKJI1997 

yaitu sebesar 0,85 dimana ketika DS 

lebih besar dari 0,85 masuk kedalam 

tingkat pelayanan (Level of Service) 

level E dengan karakteristik volume lalu 

lintas mendekati/berada pada kapasitas 

arus tidak stabil, terkadang berhenti dan 

terkadang macet pada waktu yang cukup 

lama di jam puncak. 
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Abstrak 

Produktivitas adalah sebuah tujuan atau goal yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan 

baik perusahaan apapun termasuk perusahaan jasa konstruksi pada bidang transportasi 

Prodi teknik sipil, banyak hal yang diusahakan oleh suatu  perusahaan untuk 

memaksimalkan peningkatan produktivitasnya melalui tenaga kerja, baik yang berupa 

sistem pengupahan maupun mengupayakan sarana penunjang semangat kerja lainnya. 

Sebagai salah satu faktor produktivitas kerja dan sekaligus mereka sebagai manusia, 

makhluk sosial yang tentu mempunyai kebutuhan-kebutuhan dan keinginan, dalam 

melaksanakan pekerjaan pekerja didorong oleh beberapa motif atau mempunyai 

motivasi-motivasi kerja tertentu, keinginan-keinginan dari pekerja diharapkan dapat 

dipenuhi oleh perusahaan dan sebaliknya perusahaan mengharapkan para tenaga kerja 

berperilaku dalam bekerja menurut aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan 

bidangnya. Beberapa faktor yang dapat memberikan motivasi kerja antara lain 

keamanan, keselamatan, kesehatan, jenis pekerjaan, pengupahan, pengawasan, masa 

depan dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut di atas diteliti dari setiap tenaga kerja 

dan dikorelasi dengan acuan produksi kerja masing-masing, sedangkan ukuran dari 

produktivitas sudah merupakan acuan baku analisa satuan pekerjaan.  

Kata kunci : Produktivitas, Motivasi Kerja, Analisa Satuan Pekerjaan. 

 

Latar belakang 

Dalam manajemen sumber daya 

manusia dikenal adanya pendekatan 

pengembangan sumber daya manusia 

(human resources development 

approach). Pada dasarnya 

pengembangan sumber daya manusia 

ini menitikberatkan pada manusia 

sebagai titik pusat dari segalanya. 

Manusia merupakan sumber prestasi, 

sumber ide dan sumber mutu. Tanpa 

manusia tidak mungkin unsur-unsur 

lainnya seperti mesin, modal dan 

material dapat memberikan manfaat 

bagi perusahaan. Manusia memiliki 

keterampilan, potensi dan kemampuan 
untuk tumbuh, berkembang dan 

berubah. Maka sudah sewajarnya 

apabila sumber daya manusia 

dikembangkan, agar dapat mencapai 

hasil yang optimal dan berfungsi 

dengan baik dalam suatu sistem 

organisasi. 

Fungsi dasar didirikannya suatu 

perusahaan adalah merubah masukan 

(input), yang berupa sumber daya-

sumber daya seperti tenaga kerja, bahan 

baku, modal dan sebagainya menjadi 

keluaran (output), yang berupa pemuas 

kebutuhan sebagai timbal balik bagi 

berbagai pihak yang terlibat dan 

berkepentingan di dalam proses 

perusahaan tersebut. Dari sejumlah 

sumber daya yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan, sumber daya manusia atau 

lazim disebut tenaga kerja merupakan 
salah satu kunci utama keberhasilan. 

Sumber daya lainnya, yaitu modal, 

tanah, mesin, peralatan, bahan mentah 

dan teknologi dapat diatur sedemikian 
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rupa sehingga sesuai dengan yang 

diinginkan perusahaan. 

Mengingat bahwa sumber daya yang 

tersedia itu terbatas jumlahnya, maka 

salah satu aspek penting di dalam 

meningkatkan kemampuan serta 

pemanfaatan sumber daya-sumber daya 

itu secara lebih efektif dan cenderung ke 

arah peningkatan produktivitas. Secara 

umum produktivitas diartikan dan 

dirumuskan sebagai perbandingan 

antara keluaran (output) dengan 

masukan (input). 

Sehingga masalah produktivitas 

tenaga kerja dari suatu perusahaan 

adalah sangat penting, karena maju 

mundurnya suatu perusahaan tergantung 

pada naik turunnya produktivitas kerja 

tenaga kerjanya, sedang tinggi 

rendahnya produksi tidaklah semata-

mata ditentukan oleh faktor mesin tetapi 

juga ditentukan oleh tenaga kerjanya. 

Tenaga kerja merupakan salah satu 

penunjang produktivitas kerja, oleh 

sebab itu pimpinan perusahaan selalu 

berusaha memaksimalkan peningkatan 

produktivitas melalui tenaga kerjanya, 

baik yang berupa sistem pengupahan 

maupun sarana penunjang semangat 

kerja lainnya. 

Sebagai salah satu faktor 

produktivitas kerja dan sekaligus 

sebagai makhluk sosial, para pekerja 

mempunyai kebutuhan-kebutuhan dan 

keinginan-keinginan. Dalam 

melaksanakan pekerjaan, pekerja 

didorong oleh beberapa motif atau 

mempunyai motivasi-motivasi tertentu. 

Banyak faktor yang mempengaruhi 

produktivitas kerja para pekerja, salah 

satunya adalah motivasi kerja. Tenaga 

kerja dengan keinginan-keinginan 

tertentu mengharapkan sesuatu yang 

akan dipenuhi oleh perusahaan dan 

sebaliknya dimana perusahaan 

mengharapkan tenaga para pekerjanya 

untuk berperilaku menurut perilaku 

tertentu. Tanggung jawab manajerial 

inilah yang penulis maksud dengan 

pengarahan atau motivasi, karena pada 

pokoknya memotivasi merupakan suatu 

keterampilan dalam menyelaraskan 

kepentingan tenaga kerja dan 

kepentingan perusahaannya, 

kepentingan tenaga kerja dipuaskan 

bersamaan dengan tercapainya sasaran-

sasaran perusahaan. Melalui motivasi 

kerja maka produktivitas tenaga kerja 

dapat lebih ditingkatkan. Peningkatan 

produktivitas ini hanya dapat direalisasi 

jika didukung oleh sistem manajemen 

yang baik dan tenaga kerja yang 

termotivasi, sehingga faktor manusia 

memegang peranan yang penting dalam 

mendukung tercapainya tujuan 

perusahaan dalam meningkatkan 

produktivitas. 

Penelitian ini mengkaitkan tingkat 

kinerja tenaga kerja konstruksi bidang 

Teknik Sipil dengan motivasi yang ada 

pada diri tenaga kerja tersebut. 

Tinjauan Pustaka  

Data primer diperoleh dengan cara 

berhubungan dengan obyek penelitian 

secara langsung yang akan dilakukan 

dengan cara: 

1. Wawancara (interview) 

Yaitu dengan mengadakan tanya 

jawab secara langsung dengan orang 

yang menangani masalah produktivitas 

tenaga kerja dan kepada beberapa 

tenaga kerja yang dijadikan sebagai 

objek penelitian. 

2. Observasi (pengamatan) 

Yaitu dengan mengadakan 

pengamatan secara langsung pada objek 

yang akan diteliti tersebut. 

3. Kuesioner 

Kuesioner ini disusun dengan metode 

multiple choice, setelah itu untuk 

mendapatkan data, maka kuesioner ini 

dibagikan pada 45 responden sampel. 

Kuesioner yang dipakai pada penelitian 

ini dibuat berpedoman pada faktor-

faktor dari motivasi kerja itu sendiri, 

dimana faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi motivasi kerja seseorang 

pekerja, yaitu: alasan, rekan kerja, 
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sarana fisik, kebijaksanaan dan 

peraturan perusahaan, imbalan uang dan 

non uang, lingkungan perusahaan. 

Disamping faktor-faktor ekstern yang 

melekat pada setiap orang seperti: 

pembawaan, tingkat pendidikan, 

pengalaman masa lampau, keinginan 

atau harapan masa depan. 

Menurut Lyman Porter dan Raymond 

Miles, ada tiga faktor utama yang 

mempengaruhi pada motivasi, yaitu: 

1. ciri pribadi seseorang (individual 

characteristics) 

2. tingkat dan jenis pekerjaan (job 

characteristics) 

3. lingkungan kerja (work situation 

characteristics)  

Sedangkan menurut Jorgensen, 

faktor-faktor motivasi kerja adalah: 

1. Faktor keamanan (security) 

Menyangkut: kepastian karyawan 

memperoleh pekerjaan yang aman, 

penghasilan tetap. 

2. Faktor masa depan (advancement) 

Merupakan kesempatan untuk 

dipromosikan ke jabatan yang lebih 

tinggi. 

3. Faktor jenis pekerjaan (type of 

work) 

Berkaitan dengan pekerjaan yang 

sesuai bakat, minat dan keterampilan 

karyawan. 

4. Faktor perusahaan (company) 

Memberikan pekerjaan yang berarti.  

5. Faktor kerja sama (coworker) 

Mengenai kerja yang kompak dan 

sesuai dalam melaksanakan tugas. 

6. Faktor gaji (pay) 

Mengenai penghasilan yang diterima 

karyawan 

7. Faktor pengawasan (supervisor) 

Mengenai hubungan baik dengan 

bawahan 

8. Faktor jam kerja (hours) 

Mengisi jam kerja yang teratur 

9. Faktor kondisi kerja (working 

condition) 

Mengenai situasi lingkungan kerja 

10. Faktor manfaat (benefits) 

Hasil dan Pembahasan 

Suatu perusahaan adalah sangat penting 

karena maju mundurnya suatu 

perusahaan tergantung 

Data yang diolah berdasarkan hasil 

kuesioner yang dibagikan pada 45 orang 

responden yang diambil dari 2 (dua) 

lokasi proyek konstruksi di Kalimantan 

Selatan, yaitu Proyek Pembangunan 

Jembatan Banjarmasin Batas Kabupaten 

Barito Kuala dan Peningkatan Jembatan 

Sungai Lulut Kabupaten Banjar. 

 

Analisis Hubungan Antara Faktor-

Faktor Motivasi Kerja Secara 

Keseluruhan Dengan Produktivitas 

 

Dengan menggunakan bantuan program 

SDK. Version 10.0 dalam pengolahan 

data didapat bahwa koefisien korelasi 

linear berganda atau multiple R sebesar 

0,875 dan koefisien penentuan didapat 

sebesar 0,875 – 76,56%. Hal ini berarti 

bahwa variasi naik turunnya 

produktivitas (y) 76,56% disebabkan 

oleh faktor-faktor motivasi yang diteliti 

yaitu meliputi faktor keamanan (x_1), 

faktor perusahaan (x_2), faktor jam 

kerja (x_3) dan faktor pengawasan 

(x_4) dan yang 23,44% lainnya 

disebabkan oleh faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi produktivitas tetapi 

tidak dimasukkan dalam penelitian ini 

misalnya faktor-faktor motivasi yang 

lain seperti faktor manfaat (benefit), 

faktor harga diri (esteem) dan lain-lain 

atau faktor-faktor lainnya seperti 

kemampuan tenaga kerja dan kondisi 

fisik. 

 

Analisis Hubungan Antara Faktor-

Faktor Motivasi Kerja Secara Individu 

Dengan Produktivitas 

 

a. Metode Enter 

Berdasarkan hasil dari perhitungan 

komputer diperoleh persamaan regresi 

(metode enter) sebagai berikut: 
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𝑌=0,610 + 0,300 (𝑥1) + 0,744 (𝑥2) + 

0,617 (𝑥3) + 0,443 (𝑥4) 

Dimana: 

- Variabel x2 yaitu faktor perusahaan 

mempunyai koefisien regresi 

terbesar yaitu sebesar 0,744. 

- Variabel x3 yaitu faktor jam kerja 

mempunyai koefisien regresi 

sebesar 0,617. 

- Variabel x4 yaitu faktor 

pengawasan mempunyai koefisien 

regresi yaitu sebesar 0,443. 

- Variabel x1 yaitu faktor keamanan 

mempunyai koefisien regresi 

sebesar 0,300. 

 

b. Analisis Multiple Regression dengan 

Metode Stepwise 

Dengan menggunakan metode 

stepwise didapat 4 (empat) model, dari 

model tersebut akhirnya diambil salah 

satu model yang paling baik dengan 

koefisien penentuan paling tinggi. 

Model yang diambil tersebut adalah 

variasi faktor perusahaan (𝑥2), faktor 

jam kerja (𝑥3) dan faktor pengawasan 

(𝑥4) dan faktor keamanan (𝑥1), dengan 

koefisien penentuan 0,766. Maka dapat 

dikatakan 76% variasi nilai 

produktivitas (𝑦) yang, ditentukan oleh 

ketiga faktor dialas. Sehingga sisanya 

24% ditentukan oleh faktor-faktor lain 

seperti faktor jenis pekerjaan, faktor 

manfaat dan lain-lain 

 

c. Hasil Analisis Korelasi Pearson 

Dari tabel korelasi Pearson 

dengan tingkat signifikansi 0,05 (5 %) 

dapat dilihat bahwa: 

1) Faktor keamanan (𝑥1) sangat 

signifikan terhadap faktor 

perusahaan (𝑥2) dan produktivitas 

(𝑦). 

2) Faktor perusahaan (𝑥2 ) sangat 

signifikan terhadap keamanan (𝑥1), 

faktor jam kerja (𝑥3) dan 

produktivitas (𝑦). 

3) Faktor jam kerja (𝑥3) sangat 

signifikan terhadap faktor 

perusahaan (𝑥2), dan produktivitas 

(𝑦). 

4) Faktor pengawasan (𝑥4) sangat 

signifikan terhadap produktivitas 

(𝑦). 

5) Produktivitas (𝑦) signifikan 

terhadap seluruh faktor-faktor 

motivasi kerja tersebut diatas. 

 

Analisis Tanggapan Terhadap Faktor-

Faktor Motivasi Ditinjau Dari 

Perbedaan Karakteristik Responden 

Dengan tingkat keyakinan 

terhadap hipotesa sebesar 0,05 (5%) dan 

df (degree of freedom) sebesar (k-1) (n-

1), didapat harga dari tabel kemudian 

dibandingkan dengan basil perhitungan 

dari 𝑥2 (basil uji chi square) diperoleh 

hasil analisis sebagai berikut: 

a. Masa Kerja 

- Masa kerja vs keamanan 

𝑥2 chi square < 𝑥2 tabel, berarti 

tidak ada perbedaan tanggapan  

- Masa kerja vs perusahaan 

𝑥2 chi square < 𝑥2 tabel, berarti 

tidak ada perbedaan tanggapan 
- Masa kerja vs jam kerja 

𝑥2 chi square < 𝑥2 tabel, berarti 

tidak ada perbedaan tanggapan  

- Masa kerja vs pengawasan 

𝑥2 chi square < 𝑥2 tabel, berarti 

tidak ada perbedaan tanggapan 

b. Tingkat Pendidikan 

- Tingkat pendidikan vs keamanan 

𝑥2 chi square < 𝑥2 tabel, berarti 

tidak ada perbedaan tanggapan 

- Tingkat pendidikan vs 

perusahaan 

𝑥2 chi square < 𝑥2 tabel, berarti 

tidak ada perbedaan tanggapan 

- Tingkat pendidikan vs jam kerja 

𝑥2 chi square > 𝑥2 tabel, berarti ada 

perbedaan tanggapan 

- Tingkat pendidikan vs 

pengawasan 

𝑥2 chi square > 𝑥2 tabel, berarti ada 

perbedaan tanggapan 

c. Tingkat Jabatan 

- Tingkat jabatan vs keamanan 
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𝑥2 chi square < 𝑥2 tabel, berarti 

tidak ada perbedaan tanggapan 

- Tingkat jabatan vs perusahaan 

𝑥2 chi square < 𝑥2 tabel, berarti 

tidak ada perbedaan tanggapan 

- Tingkat jabatan vs jam kerja 

𝑥2 chi square < 𝑥2 tabel, berarti 

tidak ada perbedaan tanggapan 

- Tingkat jabatan vs pengawasan 

𝑥2 chi square < 𝑥2 tabel, berarti 

tidak ada perbedaan tanggapan 

Kesimpulan 

Masalah produktivitas tenaga kerja 

dari suatu perusahaan adalah sangat 

penting karena maju mundurnya suatu 

perusahaan tergantung pada naik 

turunnya produktivitas kerja tenaga 

kerjanya. Banyak faktor yang 

mempengaruhi produktivitas tenaga 

kerja salah satunya adalah motivasi 

kerja. 

Dalam motivasi kerja terdapat 

beberapa faktor-faktor penting yang 

mempengaruhinya, faktor-faktor 

tersebut dianalisis dimana dalam 

pengumpulan data digunakan beberapa 

metode wawancara, observasi lapangan, 

kuesioner dan pencatatan data dari 

perusahaan yang bersangkutan. Data-

data tersebut dianalisis dengan metode 

korelasi berganda, regresi linear 

berganda dan chi square. Dimana dalam 

pengolahan data tersebut digunakan 

program komputer yaitu SPS (Seri 

Program Statistik) SPSS Version 10.0. 

Dari hasil analisis data yang telah 

dilakukan didapat kesimpulan, yaitu 

adanya hubungan yang kuat dan positif 

antara faktor-faktor yang 

mempengaruhi produktivitas kerja. 

Berarti semakin tinggi faktor-faktor 

motivasi tersebut diperhatikan atau 

diperbaiki maka semakin tinggi pula 

produktivitas tenaga kerja dengan 

tingkat ketepatan 76%. 

Faktor yang mempunyai pengaruh 

terbesar terhadap produktivitas adalah 

faktor perusahaan dengan koefisien 

regresi terbesar’ yaitu 0,744 dan 

koefisien penentuan 76% yang berarti 

76% variasi produktivitas ditentukan 

oleh variasi perusahaan jam kerja, 

pengawasan dan keamanan. Sedangkan 

sisanya ditentukan oleh faktor-faktor 

motivasi yang lain dan faktor 

karakteristik maupun fisik tenaga kerja. 

Dari analisis perbedaan tanggapan 

terhadap faktor-faktor motivasi kerja 

ditinjau dari perbedaan karakteristik 

responden dapat disimpulkan bahwa 

faktor jam kerja dan faktor pengawasan 

ada perbedaan tanggapan berdasarkan 

tingkat pendidikan. 
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Pengaruh Air Gambut Terhadap Beton Porous Menggunakan 
Agregat Kasar Handil Bakti 
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Abstrak 

 

Beton porous adalah jenis beton khusus dengan porositas tinggi yang diaplikasikan 

sebagai plat beton yang memungkinkan air hujan dan air dari sumber-sumber lain untuk 

dapat melewatinya, sehingga mengurangi limpasan permukaan dan meningkatkan muka 

air tanah. Porositas tinggi tercapai karena rongga yang saling berhubungan. Biasanya 

beton porous menggunakan sedikit atau tanpa agregat halus dan memiliki cukup pasta 

semen untuk melapisi permukaan agregat kasar dan untuk menjaga interkonektivitas 

pori. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode eksperimen, yaitu dengan 

menggunakan jenis agregat kasar handil bakti dari daerah dikalimantan selatan. Setelah 

diketahui proporsi yang tepat maka akan diuji dengan variasi FAS 0,3. Kemudian 

spesimen akan diuji dengan alat kuat tekan beton dengan metode hidraulic pump. Kuat 

tekan beton porous mengalami penurunan saat perawatan perendaman dengan air rawa 

dan tanpa perawatan perendaman. Kuat tekan tertinggi terjadi pada beton porous yang 

diberikan perawatan perendaman dengan menggunakan air PDAM yaitu sebesar 6,22 

MPa. Pada sampel beton porous yang diberi perawatan perendaman dengan air rawa 

mengalami penurunan kuat tekan beton sebesar 18,64% dibandingkan dengan sampel 

beton porous yang direndam dengan air PDAM. 

Kata kunci: beton, porous, kuat, tekan, kalimantan selatan 

 

Latar belakang 

Beton porous memiliki banyak nama 

yang berbeda diantaranya adalah beton 

tanpa agregat halus (zero-fines 

concrete), beton yang dapat tembus 

(pervious concrete), dan beton berpori 

(porous concrete). Kuat tekan beton 

tanpa pasir lebih rendah dari kuat tekan 

beton normal konvensional karena 

peningkatan porositas. Kuat tarik dan 

kuat lentur beton tanpa pasir juga jauh 

lebih rendah dari beton konvensional 

(Abadjieva dan Sephiri, 2000). 

Faktor air semen untuk beton non 

pasir bukan faktor utama untuk 

mengontrol sifat kekuatan. Faktor yang 

lebih penting adalah perbandingan 

agregat dengan semen. Ada suatu faktor 

air semen optimum yang memberikan 

kekuatan dan kepadatan maksimum. 

Penggunaan faktor air semen lebih 

tinggi dari 0,45 mengakibatkan pasta 

semen menjadi terlalu cair, dan akan 

mengalir meninggalkan agregat dan 

menyebabkan pengendapan pasta semen 

di dasar. Dengan faktor air semen yang 

lebih rendah dari 0,45 pasta tidak akan 

cukup untuk melapisi agregat. Faktor air 

semen optimum memungkinkan pasta 

semen untuk melapisi agregat secara 

seragam. Faktor air semen optimum 

untuk perbandingan agregat dengan 

semen 6:1 and 7:1 adalah sekitar 0,45 

(Abadjieva dan Sephiri, 2000). 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kuat tekan beton porous 

dengan menggunakan agregat lokal dari 

Kalimantan Selatan dan mengetahui 

perilaku beton porous dengan 

menggunakan agregat lokal dari 

Kalimantan Selatan.                                   
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Tinjauan Pustaka 

Beton 

 Beton merupakan bahan komposit yang 

terdiri dari tiga jenis bahan utama 

pembentuknya yaitu semen, agregat, 

dan air. Selain ketiga jenis bahan 

tersebut juga terdapat bahan ke-empat 

yang biasanya juga sering digunakan 

dalam pembuatan beton berupa 

admixture. Dalam stuktur sebuah 

bangunan, beton memiliki peranan yang 

paling penting, dimana beton berfungsi 

sebagai penahan beban. Dikarenakan 

beton memang memiliki fungsi utama 

untuk menahan beban maka aplikasi 

beton kurang baik jika digunakan untuk 

menahan gaya tarik. Sehingga biasanya 

digunakan tulangan-tulangan baja untuk 

membantu dalam mengatasi hal 

tersebut, dikarenakan baja  memiliki 

ketahanan gaya tarik yang baik. 

Beton dengan kualitas yang baik 

haruslah kedap terhadap air, tahan 

terhadap cuaca, tahan lama dan tidak 

retak. Admixture atau zat tambahan 

biasanya diberikan pada beton untuk 

memberikan karakteristik khusus yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

beton, mulai dari  proses  pengerjaan  

seperti  kemudahan  pengerjaan 

(workability), waktu pengerasan sampai 

dengan meningkatkan nilai kuat tekan 

beton dan durabilitasnya. 

Nilai kuat tekan beton sendiri sangatlah 

dipengaruhi oleh interaksi antar 

komponen-komponen penyusunnya, 

dimana  semen, agregathalus dan 

air yang membentuk pasta cair 

berupa mortar mengikat agregat kasar 

satu sama lain, kemudian partikel-

partikel dari agregat halus yang mengisi 

rongga-rongga pada beton. 

Beton Berpori 

Beton berpori yang juga dikenal sebagai 

pervious concrete atau porous concrete 

merupakan jenis beton yang memiliki 

pori-pori atau rongga pada strukturnya, 

sehingga memungkinkan cairan 

mengalir melalui rongga-ronnga yang 

terdapat pada beton. Menurut ACI 

522R-10 Report on Pervious Concrete 

beton berpori dapat di deskripsikan 

sebagai beton yang memiliki nilai 

slump mendekati nol, yang terbentuk 

dari semen portland, agregat kasar, 

sedikit agregat halus atau tidak sama 

sekali, campuran tambahan (admixture), 

dan air. 

Beton berpori bukanlah suatu jenis 

beton yang umum dipakai dalam suatu 

konstruksi dikarenakan oleh sifatnya 

yang berongga. Menjadikan aplikasi 

penggunaan beton berpori masih 

terbatas, bahkan di Indonesia sendiri 

masih kurang dirasakan. 

  

Dikarenakan jenis konstruksi yang 

biasanya diandalkan untuk penyerapan 

air pada jalan adalah berbentuk paving 

block. Sifat berongga yang dimiliki oleh  

beton  berpori membuat beton jenis ini 

memiliki kuat tekan lebih rendah dari 

pada jenis beton padat yang biasanya 

digunakan, sehingga membuat beton  

berpori  lebih  cocok  untuk  bila 

digunakan untuk aplikasi yang tidak 

membutuhkan nilai kuat tekan yang 

tinggi. Jenis stuktur yang dapat 

menggunakan beton berpori adalah 

lapangan parkir,  lantai  rumah kaca, 

perkerasan lapisan atas untuk taman, 

lapangan tenis, tempat pejalan kaki, dan 

juga sebagai perkerasan kaku untuk 

jalan lokal dengan intensitas lalulintas 

yang rendah. Sehingga secara garis 

besar beton berpori dapat diaplikasikan 

untuk jenis struktur yang tidak 

membutuhkan tulangan beton, karena 

dengan adanya tulangan pada beton 

berpori akan memberikan resiko karat 

pada tulangan yang disebabkan oleh 

cairan yang dapat menembus rongga 

beton. 

 Jika dilihat dari bentuknya beton 

berpori memiliki tekstur yang lebih 

kasar dari pada beton normal yang 

padat, dimana tekstur kasar ini 

dihasilkan oleh rongga yang ada pada 

beton. Jika digunakan untuk perkerasan, 

tekstur kasar dan berongga ini membuat 
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perkerasan beton berpori memiliki suhu 

permukaan yang lebih rendah daripada 

perkerasan lentur dan juga perkerasan 

kaku normal dikarenakan luas 

permukaan penguapan yang ada lebih 

sedikit. Selain itu tekstur kasar juga 

membuat permukaan beton berpori 

menjadi lebih kesat dibandingkan 

dengan perkerasan normal. 

 

 

Gambar 1.  Perbedaan Tekstur 

Permukaan Beton Berpori Dengan 

Beton Normal 

(Sumber: Florida Concrete & Product 

Assosiation) 

 

 

Komposisi Beton Berpori 

Seperti halnya beton normal 

komposisi yang digunakan untuk  beton  

berpori  tidak jauh berbeda, dimana 

material umum yang digunakan tetaplah 

semen, agregat, admixture dan air. Hal-

hal yang harus diperhatikan dalam 

proses pembuatan  beton berpori adalah: 

Agregat 

Agregat adalah butir-butir batu 

pecah, kerikil, pasir, atau  mineral  lain,  

berasal dari alam maupun buatan yang 

berbentuk mineral padat berupa ukuran 

besar maupun kecil. Agregat sendiri 

merupakan komponen utama dari 

berbagai macam konstruksi, mulai dari 

konstruksi struktural yang 

menggunakan beton sampai dengan 

infrastruktur perkerasan jalan. Sebagai 

perkerasan, agregat sendiri berkisar 90 – 

95% berdasarkan persentase berat 

keseluruhan dan 75 – 85% dari 

persentase volume perkerasan. Sehingga 

kualitas dari pekerjaan struktur dan 

infrastruktur seperti beton dan 

perkerasan jalan ditentukan dari sifat 

agregat dan hasil campuran agregat 

dengan material lain. Pada 

 campuran beton agregat digunakan 

sebagai bahan  pengisi,  untuk  

mengurangi penyusutan pada waktu 

beton mengeras (stabilitas volume), 

serta  meningkatkan  kekuatan dan 

keawetan dari beton. 

Karakteristik bagian luar agregat, 

terutama bentuk partikel dan  tekstur  

permukaan agregat memegang peranan 

yang sangat penting, terutama pada 

campuran beton. Dimana batuan yang 

berbentuk kaku memiliki permukaan 

yang rata dan kasar, sehingga tiap 

permukaan batuan akan saling mengikat 

satu sama  lain.  Dengan permukaan 

yang kaku agregat akan saling 

mengunci posisi, membuat agregat 

menolak pergerakan memutar serta 

pergeseran antar agregat. Sedangkan 

untuk agregat yang berbentuk bulat 

akan mudah untuk saling berputar dan 

bergeser, dimana permukaan agregat 

yang licin dapat mengurangi ikatan 

antara pasta beton dengan agregat itu 

sendiri. Sehingga biasanya agregat yang 

digunakan dihancurkan terlebih dahulu 

untuk mendapatkan agregat yang tidak 

berbentuk bulat. 

Gambar 2.Batuan bersudut dan Bulat 
(Sumber: Fergunson 2005) 

 

Semen 

Semen yang biasa digunakan adalah 

semen Portland yaitu semen hidrolik 

yang dihasilkan dengan menggiling 

klinker yang terdiri dari kalsium  silikat  

hidrolik  dan bahan tambahan berbentuk 

kalsium sulfat. Fungsi semen adalah 

untuk mempersatukan agregat kasar dan 

agregat halus menjadi satu kesatuan 

yang kuat setelah semen bereaksi 

dengan air. Semen yang dibutuhkan 
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dalam pembuatan beton berpori 

sebaiknya dalam kondisi yang baik serta 

memenuhi standard SNI 15-2049-2004 

mengenai  semen Portland. Jenis semen 

yang digunakan adalah Portland 

Composite Cement. 

  

Air 

Kualitas air yang digunakan dalam 

campuran beton berpori tidak berbeda 

dengan beton normal, dimana air yang 

digunakan memiliki kualitas yang baik 

juga. Sesuai dengan persyaratan SNI 

03-6817-2002, air yang dapat 

digunakan dalam proses pencampuran 

beton adalah sebagai berikut: 

a. Air yang digunakan pada 

campuran beton harus bersih dan bebas 

dari bahan- bahan yang merusak yang 

mengandung oli, asam, alkali, garam, 

bahan organik, atau bahan-bahan 

lainnya yang merugikan terhadap beton 

atau tulangan. 

b. Air pencampur yang digunakan 

pada beton prategang atau pada beton 

yang di dalamnya tertanam logam 

aluminium, termasuk air bebas yang 

terkandung dalam agregat, tidak boleh 

mengandung ion klorida dalam jumlah 

yang membahayakan. 

c. Air yang tidak dapat diminum 

tidak boleh digunakan pada beton, 

kecuali ketentuan berikut terpenuhi: 

Pemilihan proporsi campuran beton 

harus didasarkan pada campuran beton 

yang menggunakan air dari sumber 

yang sama 

Hasil pengujian pada umur 7 dan 28 

hari pada kubus uji yang dibuat dari 

adukan dengan air yang tidak dapat 

diminum harus mempunyai kekuatan 

sekurang-kurangnya sama dengan 90% 

dari kekuatan benda uji yang dibuat 

dengan air yang dapat diminum. 

Pada pembuatan beton, air 

diperlukan dalam proses  pengadukan  

untuk melarutkan semen supaya 

membentuk pasta semen yang kemudian 

mengikat semua agregat dari yang 

paling besar sampai yang paling halus 

dan menjadi bahan pelumas antara 

butir-butir agregat agar dapat mudah 

dikerjakan dalam proses pengadukan, 

penuangan, maupun pemadatan. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa air 

berperan sebagai penyatu dari 

keseluruhan komponen beton. 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan 

metode eksperimental yaitu dengan 

membuat benda uji beton porous yang 

menggunakan agregat lokal di 

kalimantan selatan. Agregat kasar yang 

digunakan yaitu batu pecah dari handil 

bakti, rasio agregat/semen adalah 4 dan 

faktor air semen 0,3. 

Sebelum dilakukan pembuatan benda 

uji dilakukan pengujian slump terlebih 

dahulu. Nilai slump untuk campuran 

beton porous dengan rasio agregat/ 

semen sebesar 4 dan dengan faktor air 

semen (fas) 0,30 adalah nol. Pembuatan 

benda uji silinder beton mengacu pada 

SNI 03-1974-1990. 

Cetakan benda uji berupa silinder 

dengan diameter 152 mm dan tinggi 305 

mm. Cetakan diisi dengan adukan beton 

dalam 3 lapis, setiap lapis dipadatkan 

dengan 25 kali tusukan secara merata, 

setelah itu permukaan beton diratakan 

dan ditutup dengan bahan kedap air. 

Perawatan beton adalah suatu 

pekerjaan menjaga agar permukaan 

beton selalu segar, lembab sampai beton 

dianggap cukup keras. Hal ini 

dimaksudkan untuk menjamin proses 

hidrasi semen berlangsung dengan 

sempurna. Selain itu perawatan juga 

mengurangi penyusutan akibat 

penguapan air berlebihan sehingga 

timbulnya retakan retakan dapat 

dihindari dan mutu beton tetap terjamin. 

Metode perawatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan cara 

direndam dalam bak perendam berisi air 

pada temperatur suhu ruangan. 

Perawatan dimulai pada hari kedua 

sampai satu hari sebelum dilakukan 

pengujian. Perawatan yang dilakukan 
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pada penelitian ini menggunakan air 

PDAM dan air gambut. 

 

 
Gambar 3. Perawatan 

Hasil dan Pembahasan 

Uji kuat tekan beton porous 

dilakukan pada saat umur beton 28 hari. 

Faktor pengali untuk umur beton 28 hari 

adalah 1,00. Ada 3 jenis model sampel 

beton porous yang diteliti yaitu BP01 

yaitu beton tanpa perawatan 

perendaman, BP02 yaitu beton porous 

dengan perawatan perendaman 

menggunakan air PDAM dan BP03 

yaitu beton porous dengan perendaman 

menggunakan air rawa. Air rawa yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

air rawa yang terdapat dikawasan kota 

Banjarmasin, dengan kualitas air 

didaerah rawa mengandung pH yang 

tinggi dengan, yaitu 3-4. Kuat tekan 

beton porous pada beton dengan 

menggunakan agregat kasar yang 

berasal dari daerah Handil Bakti dengan 

rasio agregat semen, faktor air semen 

(fas), metode perendaman adalah seperti 

Tabel 1 berikut ini. 

 

Tabel 1. Kuat Tekan Beton Porous 

dengan Agregat Handil Bakti 

 
No 

Urut 

 
Benda 

Uji 

Kuat 

Tekan 

Rata-Rata 

 
Jenis 

Air 

1 BP01 3,11 - 

2 BP02 6,22 PDAM 

 
3 

 
BP03 

 
5,06 

Air 

Rawa 

 

Dari Tabel 1. dapat dilihat bahwa 

kuat tekan beton porous mengalami 

penurunan saat perawatan perendaman 

dengan air rawa dan tanpa perawatan 

perendaman. Kuat tekan tertinggi terjadi 

pada beton porous yang diberikan 

perawatan perendaman dengan 

menggunakan air PDAM yaitu sebesar 

6,22 MPa. Pada sampel beton porous 

yang diberi perawatan perendaman 

dengan air rawa mengalami penurunan 

kuat tekan beton sebesar 18,64% 

dibandingkan dengan sampel beton 

porous yang direndam dengan air 

PDAM. Kuat tekan terendah terjadi 

pada sampel beton porous yang tanpa 

perawatan perendaman yaitu 3,11 MPa, 

hal ini terjadi karena proses hidrasi dan 

mengakibatkan daya rekat pasta 

terhadap agregat kasar tidak kuat. 

 

 

 
Gambar 4.  Kuat Tekan Beton 

Porous dengan Agregat Handil Bakti 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dapat 

disimpulkan bahwa kuat tekan beton 

porous mengalami penurunan saat 

perawatan perendaman dengan air rawa 

dan tanpa perawatan perendaman. Kuat 

tekan tertinggi terjadi pada beton porous 

yang diberikan perawatan perendaman 

dengan menggunakan air PDAM yaitu 

sebesar 6,22 MPa. Pada sampel beton 

porous yang diberi perawatan 

perendaman dengan air rawa mengalami 

penurunan kuat tekan beton sebesar 
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18,64% dibandingkan dengan sampel 

beton porous yang direndam dengan air 

PDAM.  
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Abstrak 

Pengujian kuat tekan beton menggunakan benda uji kubus dan silinder yang terkekang 

telah dilakukan. Benda uji kubus 15 cm × 15 cm × 15 cm jarak sengkang 5 cm dan silinder 

diameter 15 cm dan tinggi 30 cm yang terkekang dengan jarak sengkang 5 cm dan 10 cm. 

Salah satu cara untuk mendapatkan material beton bertulang yang cukup daktail adalah 

dengan memberikan pengekangan pada beton (confinement). Pengekangan merupakan 

solusi yang paling efektif dalam meningkatkan daktilitas (µ) dan regangan beton (εc). 

Nilai perbandingan dari kuat tekan yang didapat dari pengujian kubus dan silinder 

yang terkekang adalah untuk kubus 15 cm × 15 cm × 15 cm dengan nilai 1, dan untuk 

silinder diameter 15 cm dan tinggi 30 cm dengan nilai 0,97. Terjadi peningkatan nilai kuat 

beton pada benda uji silinder. Sedangkan bentuk benda uji kubus 20 cm × 20 cm × 20 

cm tidak dilakukan sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. 

 

Kata kunci: Kuat Tekan, Terkekang, Benda Uji 
 

 
Latar Belakang 

Dunia konstruksi sekarang 

mengalami perkembangan yang sangat 

cepat seiring dengan era Revolusi Industri 

4.0. untuk memenuhi kebutuhan manusia 

akan tempat tinggal, sarana dan 

prasarana. Sehingga perancangan gedung 

pada saat ini perlu mendapat perhatian 

lebih tidak hanya sebagai fungsi dan 

manfaatnya tetapi juga menititikberatkan 

pada life safety atau keselamatan jiwa . 

Hal ini disebabkan wilayah Indonesia 

berada pada pertemuan lempeng-lempeng 

tektonik, yaitu Indo-Australia Plate, 

Eurasia Plate, Pacifik Plate. Juga berada 

di jalur yang dikenal dengan Ring of 

Fire disepanjang pertemuan jalur 

lempeng Australia dan Eurasia 

menjadikan wilayah Indonesia 

mempunyai potensi yang sangat besar 

terhadap bencana. Agar korban jiwa 

dapat diperkecil karena bangunan tidak 

mengalami keruntuhan. Akan tetapi 

kerusakan struktur yang sedemikian 

beratnya menyebabkan gedung tidak 

dapat diperbaiki sehingga apabila fungsi 

gedung tersebut adalah penting  seperti 

rumah sakit, gedung pemerintahan maka 

kegiatan dalam gedung tersebut akan 

terhenti. Oleh karena itu diperlukan 

sebuah desain 

mailto:fitrianiridzeki@yahoo.com


Prosiding Seminar Nasional Teknik Tahun 2020 (SENASTIKA 2020) 
Universitas Islam Kalimantan MAB 

ISBN : 978-623-7583-57-8 
24 Oktober 2020 

168 

 

Bangunan yang lebih memperhatikan 

tingkat kinerja bangunan yang bisa 

diperoleh dari pengujian kuat tekan beton 

benda uji untuk mewakili sebuah struktur. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan perbandingan nilai kuat 

tekan beton yang diberi pengekangan 

(confinement). Standar benda uji yang 

digunakan pengujian kuat tekan adalah 

silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 

30 cm seperti yang terlihat  pada Gambar 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Model Benda Uji 

Silinder  

 

Gambar 1 adalah pemodelan benda uji 

yang pertama yaitu beton bentuk silinder 

diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Menurut 

SNI-03-2847- 2002, kuat tekan yang 

dihasilkan oleh benda uji silinder dalam 

perencanaan struktur beton dinyatakan 

dalam satuan MPa. Selain benda uji 

silinder, uji kuat tekan beton juga 

menggunakan benda uji kubus 15 cm × 15 

cm × 15 cm dan 20 cm × 20 cm × 20 cm 

seperti yang terlihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Model Benda Uji Kubus 

Gambar 2 adalah pemodelan 

benda uji beton bentuk kubus dengan 

ukuran 15 cm × 15 cm × 15 cm. Untuk 

benda uji kubus, mutu beton dinyatakan 

dengan huruf K dengan angka 

dibelakangnya yang menyatakan 

kekuatan karakteristik beton yang 

bersangkutan dengan satuan kg/cm2. 

Pada Tabel 1. menjelaskan perbandingan 

antara kekuatan tekan yang didapat dari 

benda uji yang telah disebutkan dimana 

benda uji kubus 15 cm × 15 cm × 15 cm 

sebagai acuannya. 

Tabel 1. Perbandingan Kuat Tekan 

Beton pada Berbagai Benda Uji 
 

 
Benda Uji 

Perband

ingan 

Kuat 

Tekan 

Kubus 15 

cm 

 

Kubus 20 

cm 

1,00 

Silinder 15 

cm × 30 

0,95 

cm 0,83 

(sumber: PBI 1971 N.I-2) 
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Tinjauan Pustaka 

Kuat tekan beton diwakili 

oleh tegangan tekan maksimum 

fc dengan satuan N/mm2 atau 

MPa. Kuat tekan beton normal 

berumur 28 hari berkisar di 

antara 10 da 65 MPa. Struktur 

beton bertulang umumnya 

menggunakan beton dengan kuat 

tekan berkisar di antara 17 dan 

30 MPa, sedangkan untuk beton 

prategang digunakan beton 

dengan kuat tekan yang lebih 

tinggi, yaitu dari 30 sampai 45 

MPa. Untuk keadaaan dan 

keperluan struktur khusus, beton 

readymix sanggup mencapai 

kuat tekan 62 MPa (MacGregor, 

1997). 

 

Perhitungan kuat tekan 

beton menggunakan 

persamaan: 

regangan maka didapat kurva tegangan-

regangan beton. Dari hasil pengujian, kurva 

dapat ditetapkan model matematika yang 

sangat terkemuka oleh seluruh ahli di 

dunia. Salah satunya penelitian model 

persegi oleh Hognestad untuk menentukan 

distribusi tegangan yang bersifat nonlinier 

atau bagian parabola (MacGregor, 1997). 

Kuat tekan beton diukur dengan silinder 

beton berdiameter 150 mm dan tinggi 

300 mm atau dengan kubus beton 

berukuran 150 mm × 150 mm × 150 mm. 

Kuat tekan beton dipengaruhi oleh: 

1. Faktor air semen (water cement ratio 

= w/c), semakin kecil nilai 

f.a.s nya maka jumlah airnya sedikit 

akan dihasilkan kuat tekan beton yang 

besar. 

fc = P 
Æ 

 

Dimana: 

fc = kuat tekan beton 

(MPa) 

P = beban hancur (N) 

A = luas penampang 

(mm2) 

 2. Sifat dan jenis agregat yang 

digunakan, semakin tinggi tingkat 

kekerasan agregat yang digunakan 

maka akan dihasilkan kuat tekan 

beton yang tinggi. 
3. Jenis campuran. 

4. Kelecakan (workability), untuk 

Menurut Lorrain (1991), beton mutu normal 

Amemiliki harga, berkisar 20 sampai dengan 

50 MPa. Dalam beberapa hal, beton mutu 

normal memiliki kelebihan dibandingkan 

beton mutu tinggi, seperti 

1. Panas hidrasi pada awal 

pencampuran tidak terlalu tinggi, 

2. Susut awal yang lebih rendah, 

3. Rangkak awal yang lebih rendah, 

dan 

4. Ketahanan terhadap fatigue yang 

lebih tinggi. 

 

Dari tegangan maksimum yang 

diperoleh melalui pengujian mesin akan 

memberikan kekuatan tarik pada beton 

sehingga batas tarik beton. Proses ini 

menimbulkan batas 

mengukur tingkat kelecakan adukan 

dilakukan dengan menggunakan 

percobaan slump, yaitu dengan 

menggunakan cetakan kerucut terpancung 

dengan tinggi 300 mm diisi dengan beton 

segar, beton dipadatkan selapis demi 

selapis, kemudian cetakan diangkat. 

Pengukuran dilakukan terhadap 

merosotnya adukan dari puncak beton 

basah sebelum cetakan dibuka (disebut 

nilai slump). Semakin kecil nilai slump, 

maka beton lebih kaku dan workability 

beton rendah. Slump yang baik untuk 

pengerjakan beton adalah antara 70 dan 

80 mm. Slump > 
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100 mm adukan dianggap terlalu 

encer. 

5. Perawatan (curing) beton, setelah 

satu jam beton dituang/dicor maka di 

sekeliling beton perlu di tutup 

dengan karung goni basah, agar air 

dalam adukan beton tidak cepat 

menguap. Apabila tidak dilakukan 

perawatan ini, maka kuat tekan beton 

akan turun. 

Beton bertulang akan 

meningkat kekuatannya apabila 

dilakukan pengekangan. Pada 

umumnya pengekangan dilakukan 

menggunakan sengkang (tulangan 

transversal), baik itu yang 

berbentuk segi empat maupun yang 

berbentuk spiral. Hasil pengujian 

dari berbagai peneliti sebelumnya 

telah menunjukkan bahwa 

pengekangan oleh tulangan 

transversal sangat mempengaruhi 

karakteristik atau perilaku 

tegangan-regangan beton (Park dan 

Paulay, 1975). 

Untuk menggambarkan hubungan 

tegangan-regangan beton para ahli 

telah memperhitungkan beberapa 

parameter pengekangan seperti 

jarak sengkang, mutu baja, 

diameter sengkang dan ada juga 

yang telah memperhitungkan 

pengaruh dari tulangan memanjang 

seperti rasio tulangan memanjang, 

jarak dan diameter tulangan 

memanjang (Abisetyo, 2009). 

Kurva Usulan Kent-Park 
 

 

Gambar 3. Kurva Tegangan- Regangan 

Beton Penelitian Kent and Park (1971) 

Beton sebagai komponen struktur 

bangunan umumnya diperkuat dengan 

tulangan yang mampu menahan gaya 

tarik. Ada dua jenis baja tulangan yaitu, 

baja tulangan polos dan baja tulangan 

ulir (deformed). Baja tulangan ulir 
berfungsi untuk menambah lekatan 

antara beton dengan baja. Baja tulangan 

ulir yaitu batang tulangan yang 

permukaannya dikasarkan secara 

khusus, diberi sirip teratur dengan pola 

tertentu atau batang tulangan yang 

dipilih pada produksi (Park dan Paulay, 

1975). 

Kurva tegangan dan regangan baja 

menurut Park dan Paulay (1975) dapat 

dilihat pada Gambar 4. 
 

 

Gambar 4. Kurva Tegangan- Regangan 

Baja Park and Paulay (1975) 
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Metodologi Penelitian 

Uji Eksperimental 

Benda uji yang akan 

digunakan adalah bentuk kubus 

dengan dimensi 150 mm × 150 mm 

× 150 mm dan silinder dengan 

diameter 150 mm dan tinggi 300 

mm. Pada penelitian ini benda uji 
tersebut menggunakan tulangan 

utama dengan diameter 8,73 mm 

dan tulangan sengkang dengan 

diameter 5,26 mm. Dengan kode 

keterangan SA-B atau KA-B-C,S 

adalah bentuk benda uji silinder 

dan K untuk bentuk Kubus, A 

adalah tinggi benda uji, B adalah 

jarak pengekangan benda uji. 

Pengujian Kuat Tarik Besi 

Tulangan 

Pengujian tarik besi tulangan 

dilakukan untuk tulangan polos 

dengan diameter 8,73 mm dan 5,26 

mm. Benda uji besi tulangan 

dipotong sepanjang 30 cm, lalu 

besi ditandai dengan jarak 10 cm 

sebagai acuan pengamatan 

perpanjangan, setelah dikeluarkan 

dari mesin tensile test jarak 10 cm 

pengamatan diukur kembali dan 

didapat nilai perpanjangan tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

Gambar 5. Pengujian Kuat Tarik Baja 

Tulangan 

 

 
Pengujian Modulus Elastisitas Beton 
 

Mutu  beton    pada umumnya 

ditentukan berdasarkan  kuat tekannya.

 Cara menguji modulus 

elastisitas beton dilakukan  terhadap benda 
uji berupa bentuk silinder dengan diameter 

150 mm dan tinggi 300 mm atau kubus 

dengan sisi 150 mm setelah umur 28 hari. 

Pengujian kuat tekan   beton  dilakukan 

menggunakan  mesin  compression test, 

benda uji silinder dan dial gauge. Pengujian 

dilakukan setelah benda uji mencapai 

umur 28 hari. Pembebanan dilakukan 

sampai benda uji tidak kuat lagi menahan 

tekanan dan   retak  atau  hancur. Mencatat 

regangan, khususnya untuk pengujian kuat 

tekan hingga benda uji hancur dengan 

melakukan load control dari awal 

pembebanan hingga mencapai beban 

maksimum dan displacement control dari 

pembebanan maksimal hingga benda uji 

hancur atau tidak dapat menerima beban 

lagi. 
 

 
Gambar 6. Benda Uji, Dial Gauge 

dan Compression Test 
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Hasil dan Pembahasan 

Model yang akan 

dianalisis manual 

menggunakan model 

pendekatan dengan 

perhitungan matematik. 

Langkah ini dilakukan agar 

diperoleh nilai validasi yang 

mendekati hasil eksperimental 
laboratorium. Dari hasil 

analisis model tersebut 

diperoleh data berupa nilai 

perbandingan kuat tekan 

beton. 

Benda uji yang 

dilakukan di laboratorium 

adalah bentuk kubus 150 mm 

× 150 mm × 150 mm dan 

silinder dengan diameter 150 

mm dan tinggi 300 mm. 

Berdasarkan hasil uji 

laboratorium untuk benda uji 

kubus 150 mm × 150 mm × 

150 mm diperoleh beban 

maksimum pada masing-

masing benda uji pada kondisi 

dengan tulangan utama 4ø8,73 

mm dan tulangan sengkang 

pada spasi vertikal 50 mm 

dengan diameter sengkang 

5,26 mm seperti tercantum 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Nilai Beban 

Maksimum dan Kuat Tekan 

pada Benda Hasil Pengujian 

Laboratorium 
 

 

NO. 
Benda 

Uji 

Kubus 

Beban 

Maksimu

m (kN) 

Kuat 

Tekan 

(N/mm2) 

1. Kubus 

K150-1 

K150-2 

K150-3 

 

56

0 

51

8 

60

 

24,89 

23,02 

26,84 

4 

2. Silinder 

S-50-1 

S-50-2 

S-50-3  

S-100-1  

S-100-2  

S-100-3 

 

- 

42

0 

42

8 

42

4 

42

0 
13
6 

 

-  

23,78 

24,23 

24,01 

23,78 

7,70 
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Tabel 3. Nilai Beban Maksimum dan 

Deformasi pada Benda Uji Kubus 

dan Silinder Hasil Pengujian 

Laboratorium 

 

 

Model 

Kondisi 
Maksimum 

Pu 

(kN) 

fc 

(N/mm2) 

∆u(mm

) 

(2) (3) (4) (5) 

K-50-3 604 26,84 - 

S-50-3 428 24,23 0,720 

S-100-1 420 24,01 0,158 

 
 

Dari Tabel 4. Nilai 

Perbandingan Kuat Tekan 

Beton yang Terkekang 

 

 No Model 
Rasio 

Lab 

Rasio 

PBI 

1971 
 Terkekang   

1.  K150-50 1,00 1,00 

2. K200-50 - 0,95 

3. S300-50 0,97 0,83 

 

Dari Tabel 4. dapat 

dilihat rasio kuat tekan untuk 

beton yang terkekang rasio 

kuat tekan pada model bentuk 

silinder 300 mm × 150 mm 

adalah 0,97 terhadap model 

bentuk kubus 150 mm × 150 

mm × 150 mm. Sedangkan 

model bentuk kubus 200 mm 

× 200 mm × 200 belum 

dilakukan. 

Pola keruntuhan yang terjadi 

Hasil Pengujian Laboratorium 

untuk Silinder dengan 

Tulangan kondisi Jarak 

Sengkang 50 mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pola Keruntuhan Silinder 

dengan Jarak Sengkang 50 mm
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SILINDER 1 SILINDER 2 SILINDER 3 

Pola keruntuhan yang terjadi Hasil 

Pengujian Laboratorium untuk Silinder 

dengan Tulangan kondisi Jarak Sengkang 

100 mm 
 

 

Gambar 8. Pola Keruntuhan 

Silinder dengan Jarak Sengkang 

100 mm 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan 

pada benda uji kubus dan silinder dengan 

variasi jarak sengkang 50 mm, 100 mm 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengaruh pengekangan terhadap 

benda uji kubus adalah jarak 

sengkang yang mempengaruhi 

nilai beban maksimum, semakin 

rapat jarak antar sengkang maka 

nilai beban maksimum semakin 

besar, tegangan maksimum juga 

semakin besar sedangan nilai 

regangan semakin kecil. 

Sedangkan pada benda uji silinder 

jarak sengkang dengan 

pengekangan persegi 

tidak mempengaruhi nilai beban 

maksimum, tegangan dan 

regangannya. 

2. Perbandingan kuat tekan benda uji 

silinder 300 mm × 150 mm nilai 

rasio kuat tekan terjadi kenaikan 

sebesar 16,8% untuk untuk 

terhadap rasio kuat tekan silinder 

tak terkekang pada PBI 1971 

untuk terhadap rasio kuat tekan 

kubus tak terkekang pada PBI 

1971. 
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Abstrak 

Kondisi existing lapangan olah raga Jl. Hasan basri Banjarmasin pada saat ini kurang 

baik untuk digunakan sebagai arena kompetisi dan juga sebagai sarana latihan olag raga 

khususnya olah raga. Sistem drainase  dan saluran pengumpul, perlu dilakukan perbaikan 

agar dapat berfungsi dengan baik, pada susunan lapisan tanah agar memiliki kecepatan resap 

tinggi. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan analisis terlebih dahulu terhadap 

perencanaan drainase pada lapangan olah raga jl. Hasan basri Banjarmasin. Dengan 

diketahuinya  debit hujan yang mengalir maka dapat diketahui cara penanggulangan 

permasalahan genangan air di lapangan tersebut, yaitu dengan cara menghitung dimensi dan 

jarak efektif pipa drainase, kemudian  menegetahui kapasitas saluran drainase dan saluran 

pengumpul untuk kemudian dialirkan ke saluran pembuang. 

Analisa yang digunakan yaitu analisa hidrologi berupa analisa curah hujan 

maksimum, uji homogenitas, analisa distribusi probabilitas, uji distribusi probabilitas, debit 

hujan rencana, analisa tanah berupa kecepatan resap tanah, porositas dan analisa hidrolika 

berupa analisa kapasitas aliran pipa drain, dimensi pipa drain dan dimensi saluran 

pengumpul. 

Setelah diadakan perhitungan maka dapat diketahui bahwa rencana pipa drain menggunakan 

diameter 10 cm, saluran pengumpul menggunakan ukuran lebar  40 cm dan tinggi 100 cm 

dan jarak efektif pipa drain adalah 3 meter yang mampu mengalirkan air ke sistem drainase 

bawah permukaan agar tidak terjadi genangan. 

 

Kata Kunci : Jaringan Drainase, Pipa, Lapangan Olah Raga 
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Latar belakang 

Permasalahan yang sering terjadi hampir 

pada setiap lapangan olah raga yang ada di 

Indonesia tak terkecuali di Banjarmasin ini 

yaitu sistem drainase lapangan utama olah 

raga, hal tersebut dapat dilihat ketika hujan 

turun dengan lebat pada saat berjalannya 

pertandingan dan karena tidak adanya 

drainase yang menyebabkan genangan di 

lapangan utama. Genangan di akibatkan 

karena waktu resapan air kedalam tanah 

yang lambat merupakan penyebab utama 

yang harus diperhitungkan dalam 

perencanaan sistem drainase lapangan olah 

raga sehingga menjadikan pertandingan di 

saat hujan bisa berjalan dengan lancar tanpa 

kendala genangan air dilapangan olah raga 

yang menyebabkan laju bola terhenti dan 

bisa mengakibatkan cedera bagi pemain 

karena lapangan digenangi air. 

Keadaan lapangan olah raga Kayu Tangi 

Banjarmasin pada saat ini (kondisi existing)  

kurang baik untuk di adakannya 

pertandingan ataupun latihan olah raga. 

Sistem drainase  dan saluran pengumpul, 

pada susunan lapisan tanah lapangan perlu 

dilakukan perbaikan dengan lapisan tanah 

memiliki kecepatan resap tinggi. 

Berdasarkan hal tersebut maka perlu 

dilakukan analisis terlebih dahulu terhadap 

perencanaan drainase pada lapangan olah 

raga Kayu Tangi Banjarmasin. 

Tinjauan Pustaka 

Drainase mempunyai arti mengalirkan, 

menguras, membuang, atau mengalihkan 

air. Secara umum, drainase didefinisikan 

sebagai serangkaian bangunan air yang 

berfungsi untuk mengurangi dan/atau 

membuang kelebihan air dari suatu kawasan 

atau lahan, sehingga lahan dapat 

difungsikan secara optimal. Drainase juga  

pelindung). Akan  tetapi saluran terbuka di 

dalam kota harus diberi lining dengan 

 diartikan sebagai usaha untuk 

mengontrol kualitas air tanah dalam 

kaitannya dengan sanitasi [1]. (Suripin 

2004) 
Drainase dibedakan menjadi 

beberapa bagian yaitu : 

a) Menurut sejarah terbentuknya : 

1) Drainase alamiah (Natural 

Drainage) 

Yaitu sistem drainase yang terbentuk  

secara alami dan tidak ada unsur 

campur tangan manusia. 2) Drainase 

buatan (Artificial Drainage) yaitu 

sistem drainase  yang  dibentuk  

berdasarkan analisis ilmu drainase, 

untuk menentukan debit akibat hujan, 

dan dimensi saluran 

b) Menurut letak saluran :  

1) Drainase permukaan tanah (Surface 

Drainage) yaitu saluran drainase yang 

berada di atas permukaan tanah yang 

berfungsi mengalirkan air limpasan 

permukaan. Analisa alirannya 

merupakan analisa  open  channel flow. 

2) Drainase bawah tanah (Sub Surface 

Drainage) yaitu saluran drainase yang 

bertujuan mengalirkan air limpasan 

permukaan melalui media di bawah 

permukaan tanah (pipa-pipa) , 

dikarenakan alasan-alasan tertentu. 

Alasan tersebut antara lain tuntutan 

artistik, tuntutan fungsi permukaan 

tanah yang tidak membolehkan adanya 

saluran di permukaan tanah seperti 

lapangan olah raga, lapangan terbang, 

taman, dan lain-lain. 

c) Menurut konstruksi : 

1) Saluran Terbuka yaitu sistem saluran 

yang biasanya direncanakan hanya 

untuk menampung dan mengalirkan air 

hujan (sistem terpisah), namun 

kebanyakan sistem saluran ini berfungsi 

sebagai saluran campuran. Pada 

pinggiran kota,  saluran  terbuka  ini 

biasanya tidak diberi lining (lapisan   

A1,…, An   = luas yang dibatasi tiap 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Tahun 2020 (SENASTIKA 2020) 
Universitas Islam Kalimantan MAB 

ISBN : 978-623-7583-57-8 
24 Oktober 2020 

 

177 
 

beton, pasangan batu (masonry) ataupun 

dengan pasangan bata. 2) Saluran Tertutup 

yaitu saluran untuk air kotor yang 

mengganggu kesehatan lingkungan. Sistem 

ini cukup bagus digunakan di daerah 

perkotaan terutama dengan tingkat 

kepadatan penduduk yang tinggi seperti 

kota Metropolitan dan kota-kota besar 

lainnya. 

d) Menurut fungsi : 

1) Single Purpose yaitu saluran yang 

berfungsi  mengalirkan  satu jenis air 

buangan saja. 2) Multy Purpose  yaitu 

saluran  yang  berfungsi  mengalirkan 

beberapa jenis buangan, baik secara 

bercampur maupun bergantian[2].  
 

Penentuan Hujan Kawasan (Daerah 

Aliran Sungai) 

Dalam analisis hidrologi sering diperlukan 

untuk menentukan hujan rerata pada daerah 

tersebut. Terdapat 3 (tiga) metode : 

 1)Aritmatik, dengan persamaan: 

    P = 
𝑃1+𝑃2+𝑃3…..+𝑃𝑛

𝑛
  

    P= 
∑ =1 𝑃𝑖𝑛

𝑖

𝑛
 

dengan: 

P = hujan rerata di suatu DAS 

I         = Intensitas hujan (mm) 

P1,P2,P3… = hujan di tiap-tiap stasiun 

n                  = Jumlah stasiun hujan 
 

2)  Poligon Thiessen  

Persamaan perhitungan sebagai berikut: 

   P   = 
𝑃1𝐴1+𝑃2𝐴2+𝑃3𝐴3+⋯…+𝑃𝑛𝐴𝑛

𝐴1+𝐴2+𝐴3
   

   P = 
∑ =1 𝑃𝑖𝐴𝑖𝑛

𝑖

∑ = 1𝐴𝑖𝑛
𝑖

  

Dimana: 

  P  = Tinggi curah hujan 

P1,…, Pn   = curah hujan pada setiap 

                      stasiun, 

                       poligon. 

 

3) Isohiet. 

Persamaan perhitungan sebagai berikut: 

P = 

𝐴1(
𝑃1+𝑃2

2
)+𝐴2(

𝑃2+𝑃3

2
)+⋯+𝐴𝑛−1(

𝑃𝑛−1+𝑃𝑛

2
)

𝐴1+𝐴2+⋯+𝐴𝑛−1
   

P =  
∑(𝐴(

𝑃1+𝑃2

2
)

∑𝐴
 

Dengan: 

P = Tinggu curah hujan 

P1,… = Tinggi curah hujan pada pos   

                penakar 1,2,3,…n 

A1,… = Luas daerah di areal 1,2,3,…n 

 

Intensitas hujan adalah tinggi atau 

kedalaman air hujan persatuan waktu 

Menurut mononobe, intensitas hujan (I) 

di dalam rumus rasional dapat dihitung 

dengan rumus. [3].  

I = 
𝑅24

24
[

24

𝑇𝑐
] 2/3 

Keterangan : 

R24      =  Curah hujan rancangan 

setempat  (mm)  

    Tc = Lama waktu konsentrasi (jam) 

Drainase Bawah Permukaan 

Drainase bawah permukaan biasanya 

menggunakan Pipa PVC berkerut yang 

dibuat lubang-lubang kecil di sekitar 

atau bagian-bagian dari sistem drainase 

suatu lapangan menurut [3].  yaitu 

sebagai berikut : 1) Lapisan atas yaitu 

rumput dan dibawahnya terdapat lapisan 

penutup yang terdiri dari pasir urug dan 

pupuk kandang dengan perbandingan 4 

: 1. Tebal lapisan tersebut adalah 15 cm. 

2) Pasir urug Lapisan pasir urug ini 

terletak dibawah lapisan atas yang 

komposisinya terdiri dari 75% 

pasir(sand), 15% lumpur (slit), 10% 
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Gambar 1.   Potongan melintang drainase lapangan olah raga 

                        Sumber: Prodjopangarso(1987) 

lempung(clay) setebal 10 cm.        3) Pasir 

murni Lapisan pasir murni terletak di bawah 

lapisan pasir urug. Tidak mengandung 

lempung. Tebal lapisan ini adalah 5 cm. 4) 

Batu koral Lapisan ini terdiri dari dua jenis 

batu koral dengan diameter yang berbeda. 

Bagian atas terdiri dari batu koral dengan  

diameter  3  -  10 mm dan tebal lapisan 5 

cm, Sedangkan bagian bawah tersusun oleh  

batu koral dengan diameter 10 20 mm dan 

tebalnya 15 cm. 5) Lapisan geotekstil 

sebagai lapisan untuk mencegah terjadinya  

erosi  akibat  air  hujan  pada lapisan   di   

atasnya   seperti   pasir,   tanah,    dan    

kerikil. Namun tetap  memungkinkan  air  

hujan  menyerap  dengan  cepat, maka 

digunakan geotextile jenis non woven. 6) 

Saluran subsurface (pipa) Saluran  di  

bawah  tanah  lapangan  sepak  bola  yang   

berfungsi   untuk  membuang  air  yang  

meresap  untuk   selanjutnya   disalurkan ke 

saluran pembuang yang terletak di pinggir 

lapangan. 7) Tanah asli Tanah asli adalah 

tanah yang berada pada lapisan paling 

bawah dari sistem drainase. 

 

Teknis Pelaksanaan Drainase Lapangan 

Olah raga 

1.Tahap Penggalian parit sebagai tempat 

Pipa HDPE sebagai saluran bawah tanah 
 

 2. Pemasangan Geotextile non woven di 

parit untuk pemisah dengan lapisan 

tanah asli setelah itu dipasang Pipa 

HDPE dan ditutup dengan split butiran 

kasar sebagai penyaluran air ke pipa . 

Untuk lapisan terakhir digunakan 

geotextile non woven lagi sebagai 

pemisah dengan pasir sebagai media 

tanam dan drainase. 

3.Tahap pembentukan elevasi 

kemiringan sebagai run off air sehingga 

air dapat dialirkan ke parit dan dialirkan 

oleh Pipa HDPE. untuk kemiringan 

menggunakan alat baby roller sehingga 

lebih mudah 

4.Tahap Pengurugan pasir pilihan 

sebagai media tanam 

5. Setelah tahap pengurugan media 

tanam maka dibuat tahap pembentukan 

lahan sehingga didapatkan kemiringan 

yang sesuai dengan rencana antara 0,2% 

- 0,5 % sehingga diharapkan didapatkan 

pengaliran air permukaan. 

6. Penanaman stolon (batangan ) rumput 

dengan jarak yang telah ditentukan 

sehingga diharapkan tumbuh sempurna 

dan Mendapatkan supply air dan cahaya 

yang cukup perstolon 

7.Tahap terakhir merupakan tahap 

pemeliharaan , di tahap ini  susah-susah 

gampang dikarenakan perawatan yang 

sangat intensif dan penyiraman dimana 

air tanah yang dipakai harus dicek 

kandungan mineralnya agar dapat 
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mengoptimalkan pertumbuhan rumput. 

Metodologi Penelitian 

Penelitian dilakukan di lapangan olahraga 

Kayu Tangi Banjarmasin  

Jl.Brigjen Jendral Hasan Basri Banjarmasin 

Utara Provinsi Kalimantan Selatan. dengan 

panjang lapangan 97,3m dan lebar lapangan 

69,7 m, Tahapan penelitian ini sebagai 

berikut: 

a. Survey lokasi penelitian 

b. Menganalisa hidrologi 

c. Uji kecocokan distribusi probabilitas 

d. Menentukan intensitas curah hujan 

rencana 

e. Menentukan nilai debit rencana 

f. Analisa hidrolika 

g. Menganalisa kapasitas dimensi drain dan 

pengumpul 

h. Kontrol (Qhujan≤Qpipa dan 

Qhujan≤Qpengumpul) 

i. Penyimpulan dan pemberian saran atas 

masalah yang dihadapi 

 
Bagan alir penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar  berikut ini : 

 

 
 

 Gambar 3 Bagan Alir Penelitian 

Sumber : Analisis Pribadi 

 

Hasil dan Pembahasan 

Data curah hujan maksimum didapat dari 

tiga stasiun penangkar hujan, yaitu 

stasiun Banjarmasin Utara, Stasiun Sei. 

Tabuk dan stasiun hujan Gambut dengan 

jangka waktu 10 tahun yaitu tahun 2008–

2017, dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 1 Curah Hujan Maksimum Tahunan 

 
  ( Sumber BMKG Kalsel ) 

 

Dari perhitungan uji kesesuaian 

dapat disimpulkan hasil dari data curah 

hujan adalah: 
Tabel  2 Rekap Uji Kesesuian Chi Kuadrat 

 

 
               ( Sumber hasil Perhitungan ) 
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Tabel 3  Rekapitulasi Uji Kesesuaian Smirnov  

Kolmogorov 

 

 
          ( Sumber hasil Perhitungan ) 

 

Dari hasil rekapitulasi diatas dapat 

disimpulkan analisa distribusi probabilitas 

curah hujan yang probabilitas curah hujan 

yang memenuhi syarat adalah Log Normal 

dan Log Pearson Tipe III. Untuk 

pemilihan distribusi yang dipakai 

berdasarkan nilai (X2)hitung dan P maks 

terkecil/minimum dari kedua distribusi 

tersebut, maka diambil Log Pearson Tipe 

III. Berdasarkan standar FA (Football 

Association) periode ulang curah hujan 

yang digunakan untuk perencanaan 

lapangan olah raga adalah 100 tahun dan 

200 tahun, maka analisis dalam skripsi ini 

yang dipakai tinggi curah hujan rencana 

dengan periode ulang 100 tahun adalah 

240,362 mm dan periode ulang 200 tahun 

adalah 289,952 mm. 

Hujan Rencana Periode Ulang 100 Tahun 

Intensitas Curah Hujan(It) 

It = Curah Hujan (R) selama 24 jam 

= (240,362 / 24) 

= 10,01509 mm/jam 

= 0,01002 m/jam 

Debit Hujan 

 = 1,0 ( koefesien run off.) 

 = 1,0 ( koefesien penyebaran hujan) 

L = 3 meter 

P = 30,15 meter 

QH =   It A 

= 1 . 1 . 0,01002 . (3 . 30,15) 

= 0,90586 m3/jam 

 = 0,000252 m3/detik 
 

Kapasitas aliran drain(q31) dalam m/jam 

oleh pipa adalah 

 q31 = q3 / F 

       = 62,57027 / (3 . 1) 

       = 20,85676 m/jam 

Kapasitas drain(Debit aliran pada ujung 

drain) 

q3     = q2 . Panjang pipa drain 

       = 22,11744. 29,55 

       = 62,57027 m3/jam 

Kapasitas Saluran Pengumpul (Collector 

Drain) Kapasitas Collector Drain 

Seperempat Lapangan  

Qpengumpul = Fs . V 
= 0,420 . 2,1529 

= 0,8572 m3/detik 

Pipa drain menggunakan geopipe 

dengan    Ø 100 mm yang terletak di 

bawah susunan lapisan tanah lapangan 

olah raga, Cek analisa Hidrolik : 

 Luas Penampang Basah Saluran (Fs)  

   Fs    = ¼  D2 

           = 0,25 . 3,14 . (0,1)2 

           = 0,00785 m2 

Keliling Penampang Basah (Ps) 

     Ps   =  D 

            = 3,14 . 0,1 

            = 0,314 m 

      Radius Hidrolis (Rs)  

       Rs = Fs / Ps 

            = 0,00785 / 0,314 

            = 0,025 m 

Kecepatan Aliran (V) 

      V  =  1/n . Rs2/3 . I1/2 

           =  (1/0,011) . (0,025)2/3 . (0,02)1/2 

           = 1,09921 m/det 

       Kapasitas 1 Pipa Drain (Qpipa) 

       Qpipa  = Fs . V 

= 0,00785 . 1,09921 

= 0,00863 m3/detik 

Perhitungan kapasitas saluran 

pengumpul ukuran lebar 40 cm dan tinggi 

    Kesimpulan 

Dari hasil analisa disimpulkan 
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100 cm menerima debit dari geopipe yang 

dialirkan oleh seperempat lapangan Cek 

analisa Hidrolik : 

   Luas Penampang Basah Saluran (Fs)  

       Fs = B . H 

                 = 0,4 . 1 

                 = 0,4 m2 

    Keliling Penampang Basah (Ps)  

        Ps     = 2H + B 

                 = 2 . 1 + 0,4 

                 = 2,4 m 

    Radius Hidrolis (Rs)  

         Rs    = Fs / Ps 

                 = 0,4 / 2,4 

                 = 0,167 m 

     Kecepatan Aliran (V) 

         V     = 1/n . Rs2/3 . I1/2 

              = (1/0,010) . (0,167)2/3. (0,005)1/2 

                 = 2,1431 m/det 

 

Jarak Efektif Pipa 

data-data perencanaan: 

- jarak impervious terhadap permukaan 

tanah = 5 m 

- kedalaman pipa = 0,7 m 

- koef. permeabiitas tanah = 50 mm/jam 

- laju infiltrasi tanah v = 0,072 mm/jam 

- selisih muka air tanah maks.= 0,3 m 

dengan menggunakan rumus Dupuit : 

K = 5 cm/jam 

v = 7,2 cm/jam 

a = 5 - 0,7 = 4,3 m 

b= 4,3 + 0,3 = 4,6 m 
 

L= 2 √
𝐾

𝑣
. 𝑏2 − 𝑎2 = √

5

7,2
. 4,62 − 4.32 = 

2,72 = 3 m  ~ 2,5 m 

jadi jarak efektif antar pipa drain adalah 

2,5 m 
 

bahwa: 

a. Berdasarkan analisa hidrologi dengan 

analisis frekuensi curah hujan rencana 

(XT) didapat dengan metode distribusi 

probabilitas Log Pearson Tipe III 

periode ulang 100 tahun adalah 

240,362 mm  

b. Pipa drain menggunakan diameter 10 

cm dan jarak efektif pipa drain adalah 3 

meter. didapat kapasitas pipa drain 

0,00863 m3/detik dapat mengatasi 

gengangan (tidak tergenang) untuk 

debit hujan (QHujan) pada periode 

ulang 100 tahun adalah 0,000252 

m3/detik, didapatkan hasil Qpipa > QH100 

dan Qpipa> QH200 maka tidak terjadi 

gengangan  

c. Analisa kapasitas saluran pengumpul 

(QPengumpul), lebar penampang 40 

cm dan tinggi 100 cm didapat 0,8572 

m3/detik dapat mengatasi genangan 

dengan debit hujan (QHujan) pada 

seperempat lapangan periode ulang 

100 tahun adalah 0,007056 m3/detik 

dan, didapatkan hasil Qpengumpul > 

QH100 dan Qpengumpul > QH100 maka 

tidak terjadi genangan. 
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