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ABSTRAK 

 

Polypropylene (PP) merupakan salah satu jenis plastik yang tidak dapat didaur ulang dengan 

mudah. Untuk mengurangi penumpukan sampah plastik polypropylene (PP) dapat digunakan 

untuk menjadi alternatif pengganti pasir pada pembuatan mortar. Selain itu, abu sekam padi 

(ASP) juga dapat digunakan sebagai alternatif pengganti semen pada pembuatan mortar. 

Dalam penelitian yang dilakukan terdapat 7 variasi dengan subtitusi plastik PP dan abu 

sekam padi yaitu 0%PP, 5%PP, 10%PP, 15%PP, 0%PP+15%ASP, 5%PP+15%ASP dan 

10%PP+15%ASP. Pengujian karakteristik mortar meliputi slump flow, berat jenis, kuat tekan 

dan penyerapan air pada umur 28 hari. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penambahan 

ASP pada campuran mortar mampu menghasilkan nilai kuat tekan dan penyerapan air yang 

hampir sama dengan mortar biasa tanpa plastik. 

 
Kata kunci: Polypropylene (PP), abu sekam padi, karakteristik, mortar. 

 

ABSTRACT 
  

Polypropylene (PP) is one of a type of plastic that is not able to be recycled back to easily. To 

reduce the accumulation of rubbish plastic polypropylene (PP) can be used to be an 

alternative substitute for sand in the manufacture of mortar. In addition, rice husk ash (ASP) 

can also be used as an alternative cement in making mortar. In the research that is done there 

are seven variations of the substitution of plastics PP and ash husk paddy ie 0%PP, 5%PP, 

10%PP, 15%PP, 0%PP+15%ASP, 5%PP+15%ASP and 10%PP+15%ASP. Testing 

characteristics of mortar covers slump flow, heavy kind, strong press and absorption of water 

at the age of 28 days. Results testing shows that the addition of ASP to the mortar mixture 

is capable of producing compressive strength and water absorption values that are almost the 

same as ordinary mortar without plastic. 
  
Keywords: Polypropylene (PP), rice husk ash, characteristics , mortar . 
 
 
 
 

1. LATAR BELAKANG 

 
Pasir merupakan salah satu komponen utama penyusun mortar dan beton yang 
penggunaannya meningkat setiap tahun. Warta Ekonomi (2018) melaporkan bahwa sekitar 
200jt ton pasir di tambang untuk material beton. Hal ini akan mengakibatkan kerusakan 
lingkungan apabila kegiatan penambangan pasir sebagai material beton tidak dikurangi. 

mailto:tjaronge@yahoo.co.jp
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Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per 
tahun dan menjadi negara terbesar kedua penghasil limbah plastik. Plastik merupakan jenis 
limbah yang sulit terurai sehingga akan memiliki dampak pada lingkungan. Salah satu jenis 
sampah plastik yang dapat dengan mudah di temukan yaitu sampah plastik polypropylene 
(PP). Penggunaan plastik PP saat ini banyak digunakan. Di negara Eropa Barat plastik jenis 
Polypropylene merupakan plastik dengan tumpukan sampah terbanyak ke-2 yaitu sebanyak 
18.5% dari semua total jenis sampah plastik. Untuk mengurangi penumpukan sampah plastik 
polypropylene (PP) dapat digunakan untuk menjadi alternatif pengganti pasir pada pembuatan 
mortar.  
 
Indonesia salah satu negara penghasil beras terbesar di dunia; pada 2016, produksi beras di 
dalam negeri mencapai 79,10 juta ton (KEMENTAN 2017). Dari jumlah ini, 42,5 juta ton 
menjadi beras dan sisanya adalah sekam padi. Sekam padi terutama digunakan sebagai bahan 
bakar untuk menyalakan boiler dan menghasilkan uap untuk proses pengeringan dan 
pembangkit energi listrik. Hasil pembakaran sekam padi dikenal sebagai Abu Sekam Padi 
(ASP). Namun, umumnya ASP ditumpuk pada daerah terbuka yang berdampak buruk bagi 
lingkungan. ASP dapat digunakan sebagai alternatif pengganti semen pada pembuatan mortar 
atau beton. Setiawan, dkk (2017) melaporkan bahwa penggunaan abu sekam padi pada beton 
mampu meningkatkan kuat tekan pada beton dibandingkan dengan beton normal dengan 
tanpa ASP.  
 
Solusi permasalahan limbah PP dan ASP adalah memanfaatkannya sebagai material penyusun 
mortar sebagai pengganti pasir dan semen. Hal tidak hanya mengurangi limbah PP dan ASP 
tetapi juga menjadi solusi untuk mengurangi penggunaan pasir alam pada pembuatan mortar 
dan beton.  Berdasarkan penjelasan diatas maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
karakteristik mortar berbahan PP  dan ASP sebagai alternatif pengganti pasir dan semen. 
 
2. PROSEDUR PENELITIAN 

 

2.1. Material 
Semen Portland Composite (PCC) mengacu pada SNI 15-7064 (2004) digunakan dalam 
penelitian ini dengan berat jenis 3,08. Limbah ASP diperoleh dari proses pembakaran terbuka 
di Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia. ASP terlebih dahulu digrinding sebelum digunakan 
sebagai material subtitusi semen. Karakteristik fisik dan kimia semen dan ASP dapat dilihat 
pada Tabel 1. Scanning Electron Microscope (SEM) ASP sebelum dan setelah digrinding 
pada Gambar 1, menunjukan bahwa ASP memiliki ukuran partikel yang besar  dengan ukuran 
500 µm sebelum di grinding dan memiliki pori-pori pada permukaannya, sedangkan ASP 
setelah proses grinding ukuran partikel  lebih kecil dari 10.0 µm dan pori-pori pada 
permukaan partikel ASP lebih sedikit. Tingkat kehalusan ASP sangat berpengaruh pada 
peningkatan kuat tekan mortar/beton. 
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Tabel 1. Sifak fisik dan komposisi kimia PCC dan ASP 
 

No Kandungan Kimia PCC ASP 

1 Silikon Dioxide (SiO2), % 18,39 95,44 

2 Kalium Oxide (K2O), % - 2,56 

3 Diphosphorus Pentaoxide (P2O5), % - 0,85 

4 Calsium Oxide (CaO), % 61,79 0,495 

5 Iron Oxide (Fe2O3), % 3,41 0,333 

6 Manganese Oxide (MgO), % 0.99 0,163 

7 Aluminium oxide (Al2O3), % 5.15 1,06 

8 Sulfur Trioxide (SO3), % 1,81 0,46 

9 Berat Jenis (g/cm3) 3,08 2,04 

 

 
 

Gambar 1. SEM ASP Sebelum & Setelah Proses Grinding 
 
 

Cacahan limbah PP lolos saringan No.8 (4,75 mm) digunakan sebagai material subtitusi pasir 
pada mortar (Gambar 2). Distribusi ukuran partikel cacahan plastik PP dan pasir ditunjukkan 
pada Gambar 3. Berat jenis cacahan plastik PP 2,5 kali lebih ringan dari pasir. Sehingga 
subtitusi pasir dengan PP menghasilkan mortar yang lebih ringan. 
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Gambar 2. Cacahan limbah plastik PP 
 
 

 
 

 Gambar 3. Analisa saringan pasir dan plastik PP 
 
 

2.2. Pembuatan dan Metode Pengujian Benda Uji 

Benda uji mortar didesain dengan kuat tekan (f’c)  20 MPa pada umur 28 hari dengan faktor 
air semen (fas) sebesar 0,50. Plastik PP digunakan sebagai subtitusi pasir sebesar 0%, 5%, 
10% dan 15% terhadap volume pasir, sedangkan ASP sebagai  subtitusi semen sebesar 15% 
terhadap berat semen.  Tabel 2 menunjukan komposisi mix design mortar dengan 
penambahan plastik PP dan ASP. 
 
Flow table digunakan untuk mengukur nilai slump flow mortar dengan mengacu pada ASTM 
C1437. Berat jenis benda uji mortar dihitung dengan membagi berat terhadap volume benda 
uji.  Pengujian kuat tekan dilakukan berdasarkan SNI 03-6825-2002 pada umur 28 hari 

dengan menggunakan benda uji silinder 50x100 mm. Sedangkan benda uji kubus ukuran 50 
mm x 50 mm x 50 mm  untuk pengujian penyerapan air yang mengacu pada ASTM C1585. 
Tiga benda uji digunakan untuk setiap pengujian. 
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Tabel 2. Rancang Campuran Mortar dalam 1 m3 

 

No Mix 
Air 

(kg/m3) 

Semen 

(kg/m3) 

ASP 

(kg/m3) 

Pasir 

(kg/m3) 

Plastik 

PP 

(kg/m3) 

1 0%PP 250 502 0 1435 0 

2 5%PP 250 502 0 1363 28 

3 10%PP 250 502 0 1291 55 

4 15%PP 250 502 0 1219 83 

5 0%PP+15%ASP 250 426 75 1435 0 

6 5%PP+15%ASP 250 426 75 1363 28 

7 10%PP+15%ASP 250 426 75 1291 55 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1. Slump flow 

Nilai slum flow mortar yang menggunakan plastik PP dan ASP dapat dilihat pada Gambar 4. 
Hasil pengujian menunjukkan nilai slump flow berkisar antara 110 mm – 172 mm, tergantung 
dari jumlah subtitusi PP dan ASP. Nilai slump flow menurun seiring meningkatnya subtitusi 
pasir dengan plastik dan ASP. Terjadi penurunan nilai slump flow sebesar 26% dengan 
sbutitusi 15% PP jika dibandingkan terhadap mortar normal. Sedangkan penambahan ASP 
pada mortar juga mengakibatkan penurunan nilai slump flow sehingga dapat dikatakan bahwa 
penambahan plastik PP dan ASP mempengaruhi workability mortar. 
 

 
 

Gambar 4. Nilai slump flow mortar 
 
 

3.2.  Berat jenis 

Karakteristik material sangat berpengaruh pada berat jenis mortar. Penambahan plastik PP 
dan ASP pada mortar menghasilkan nilai berat jenis yang lebih kecil dari pada mortar biasa 
(Gambar 5). Nilai berat jenis berkisar antara 2204 kg/m3 – 1845 kg/m3. Subtitusi pasir dengan 
15% PP menghasilkan berat jenis 16% lebih ringan terhadap mortar tanpa plastik PP. Selain 
itu, subtitusi semen dengan ASP juga menghasilkan nilai berat jenis yang lebih ringan jika 
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dibandingkan dengan mortar biasa. Hal ini disebabkan oleh nilai berat jenis plastik PP dan 
ASP lebih kecil dari pada pasir dan semen. Penggunaan material ringan pada konstruksi 
memeliki kelebihan anatara lain mampu mengurangi berat struktur dan pemasangan yang 
mudah. 

 

 
 

Gambar 5. Nilai berat jenis mortar 
 
 

3.3.  Kuat tekan 
Gambar 5 menunjukkan hasil pengujian kuat tekan mortar untuk setiap variasi. Secara umum 
kuat tekan mortar tergantung dari jumlah subtitusi plastik PP dan ASP. Subtitusi pasir dengan 
ASP menyebabkan penurunan nilai kuat tekan mortar. Terjadi penurunan nilai kuat tekan 
sebesar 5,63%, 14,09% dan 34,39% dengan subtitusi 5%, 10% dan 15% PP terhadap mortar 
tanpa PP. Hal ini disebabkan oleh jumlah pori-pori pada mortar bertambah dengan adanya 
plastik PP. Selain itu, permukaan plastik PP yang licin mengakibatkan ikatan antara pasta 
semen dengan plastik PP menjadi lemah sehingga menyebabkan penurunan kuat tekan pada 
mortar. 

 

 
 

Gambar 6. Nilai berat jenis mortar 
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Penambahan ASP sebesar 15% mampu meningkatkan nilai kuat tekan mortar. Nilai kuat 
tekan mortar 0%PP+15%ASP lebih tinggi 20,62% jika dibandingkan dengan mortar 0%PP. 
Hal yang sama juga terlihat pada mortar dengan plastik PP dimana nilai kuat tekan mortar 
5%PP+15% ASP lebih tinggi 8,43% terhadap mortar 0%PP. Plastik PP dapat digunakan 
sebagai subtitusi pasir sebesar 10% apabila digunakan bersamaan dengan ASP, sedangkan 

tanpa ASP hanya 5% plastik PP untuk menghasilkan kuat tekan  20 MPa pada umur 28 hari. 
Hal ini menunjukkan bahwa penambahan ASP pada mortar berbahan plastik PP mampu 
meningkatkan kuat tekan karena ASP bersifat pozzolanic material yang mampu 
menutupi/mengurangi pori-pori yang dihasilkan oleh partikel plastik PP serta meningkatkan 
ikatan antara pasta semen dan plastic. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh 
Djamaluddin dkk, (2018) tentang pengaruh ASP pada kuat tekan beton. 
 
Penggunaan limbah plastik PP sebagai subtitusi pasir dan ASP sebagai pengganti semen tidak 
hanya mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kedua limbah tersebut, tetapi 
juga menjadi solusi untuk mengurangi penggunaan pasir alam sebagai material pemyusun 
mortar. Oleh sebab itu, penggunaan plastik PP dan ASP pada mortar akan menghasilkan 
material bahan bangunan yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan. 
 
3.4.  Penyerapan air 

Hasil pengujian penyerapan air banda uji mortar dapat dilihat pada Gambar 6. Penyerapan air 
mortar meningkat seiring meningkatnya jumlah subtitusi plastik PP terhadap pasir. Nilai 
penyerapan air berkisar antara 9,98% - 11,32% untuk mortar plastik PP tanpa ASP. Akan 
tetapi, subtitusi semen dengan ASP menghasilkan nilai penyerapan air yang hampir sama 
dengan mortar biasa tanpa plastic PP. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi pozzolanic yang 
dihasilkan oleh ASP mampu mengisi pori-pori mortar sehingga mengurangi jumlah air yang 
tertahan dalam benda uji mortar.  
 
Gambar 7 menunjukkan hubungan antara kuat tekan dengan nilai penyerapan air. Dapat 
dilihat bahwa nilai penyerapan air sangan dipengaruhi oleh nilai kuat tekan, hal ini 

ditunjukkan dengan nilai R2  0,85 yang menandakan hubungan kedua nilai tersebut sangat 
kuat. 

 
 

Gambar 7. Nilai berat jenis mortar 
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Gambar 8. Hubungan antara nilai kuat tekan dengan penyerapan air 
 
 

4. KESIMPULAN 

 
Penelitian ini fokus pada penggunaan limbah plastik PP dan ASP pada mortar yang bersifat 
ramah lingkungan dan berkelanjutan. Adapun hasil pengujian karakteristik mortar berbahan 
plastik PP dan ASP sebagai berikut: 
- Slump flow dan berat jenis menurun dengan meningkatnya jumlah plastik PP pada 

campuran mortar. 
- Nilai kuat tekan menurun dengan meningkatnya subtitusi plastik PP, akan tetapi 

penggunaan ASP mampu menghasilkan nilai kuat tekan mortar yang hampir dengan 
mortar biasa (tanpa plastik PP) sampai dengan subtitusi 10% plastik PP. 

- Reaksi pozzolanic yang dihasilkan oleh ASP mampu mengurangi pori-pori dalam mortar 
sehingga menghasilkan nilai penyerapan air yang lebih kecil jika dibandingkan dengan 
mortar plastik PP tanpa ASP. 
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ABSTRAK 
 

Rekayasa dalam bidang Teknik Sipil merupakan salah satu kegiatan konstruksi yang 

mempengaruhi lingkungan alam secara mendasar seperti eksplorasi material, perancangan, 

konstruksi, pasca konstruksi, dan proses lainnya dan berakibat pada konsumsi energi dalam 

jumlah besar dan akan terus menghasilkan limbah, dan masalah ini akan menyebabkan 

perubahan signifikan dalam lingkungan ekologis. Oleh karena itu, sebagai salah satu pilar 

dalam industri konstruksi, kita tidak hanya perlu mengembangkan teknik sipil untuk 

memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi dan sosial semata tetapi juga memperhatikan 

perlindungan lingkungan, konservasi sumber daya, serta mempromosikan strategi 

pembangunan berkelanjutan. Alasan-alasan tersebut di atas dan untuk lebih memahami 

konsep pembangunan berkelanjutan dengan baik, makalah ini berupaya mempelajari strategi 

pembangunan berkelanjutan dari sudut pandang ketekniksipilan dan membahas 

pembangunan berkelanjutan dari tahap desain pendahuluan, rancangan teknis dan 

pelaksanaan konstruksi. 

 

Kata kunci: pembangunan berkelanjutan, industri 4.0,  teknik sipil, konservasi sumber daya. 
 

ABSTRACT 
 

Engineering in the field of Engineering Civil is one of the construction activities that affect 

the natural environment as fundamental as the exploration of materials, design , construction, 

post-construction, and other processes and result in the consumption of energy in large 

quantities and will continue to produce waste, and this problem will lead to changes 

significant in the ecological environment. Therefore, as one of the pillars in the construction 

industry, we not only need to develop civil engineering to meet the needs of economic and 

social development solely but also pay attention to environmental protection, resource 

conservation, and promote sustainable development strategies. The reasons mentioned above 

and to better understand the concept of sustainable development, this paper seeks to study 

sustainable development strategies from an engineering perspective and discusses sustainable 

development from the preliminary design stage, technical design and construction 

implementation . 
  
Keywords: development of sustainable, industry 4.0, engineering civil, conservation of 

resources power . 
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1. PENDAHULUAN 

 

Ketekniksipilan secara umum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia. 
Pesatnya pembangunan yang dicanangkan pemerintah saat ini bisa terlihat dari Sabang 
samnpai Merauke, dari yang tertinggi samapi dengan yang terdalam seperti benteng yang 
kokoh merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Memasuki dekade ini, 
pembangunan yang cepat akan berakibat pada pembangunan infrastruktur baru dimana semua 
tidak terlaps kaintannya dengan bidang keilmuan geoteknik khsusunya.  Setelah memasuki 
abad baru, di lingkungan perkembangan ekonomi yang cepat, kami akan mengantar booming 
pembangunan infrastruktur baru. Perkembangan konstruksi ekonomi yang cepat adalah 
pedang bermata dua. Ini memberi kita kekayaan besar tetapi juga menyebabkan kerusakan 
lingkungan ekologis. Perkembangan ekonomi Indonesia yang relatif cepat didasarkan pada 
konsumsi energi skala besar dengan mengorbankan lahan rumput yang luas dan lahan subur 
yang telah ditebangi, sejumlah besar hutan telah ditebang, cadangan minyak, batubara, dan 
sumber daya alam lainnya yang ditambang terbatas, dan seterusnya, memicu erosi tanah 
cekungan sungai besar, dan hilangnya spesies langka, anomali cuaca parah dan polusi udara, 
kurangnya sumber daya mineral dan serangkaian masalah serius. Dikombinasikan dengan tren 
global pembangunan berkelanjutan dewasa ini, sebagai praktisi teknik sipil, kita harus 
menghilangkan atau mengurangi masalah lingkungan yang mungkin muncul dalam proyek, 
seperti pengurangan sumber daya air, penurunan kualitas air, penurunan tanah, erosi tanah, 
tanah longsor, banjir, patahan dan banyak bencana lainnya, pada awalnya dalam konstruksi 
ekonomi skala besar, sehingga konstruksi dapat memberi manfaat bagi umat manusia dan 
membuat lingkungan kehidupan mendapatkan pembangunan dan peningkatan berkelanjutan. 
Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan dalam bidang teknik sipil menjadi diskusi yang 
sangat menarik dan sangat layak untuk dibahas lebih lanjut. Pengaruh teknik sipil secara 
umum untuk konstruksi ekonomi nasional dan kehidupan masyarakat jelas. Sebagai topik 
perhatian paling populer di abad ke-21 di seluruh dunia, pembangunan berkelanjutan 
memengaruhi semua bidang kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, makalah ini mempelajari 
pembangunan berkelanjutan dari sudut pandang untuk teknik sipil secara sistematis, dan 
menempatkan gagasan pembangunan berkelanjutan melalui bahan-bahan teknik sipil, desain, 
konstruksi, penggunaan, dan proses pembongkaran, terus-menerus menciptakan "proyek 
hijau" yang sesungguhnya untuk berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan bagi negara 
dan seluruh masyarakat manusia. 
 
2. KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

 

2.1  Konsep Awal Pembangunan Berkelanjutan 

Konsep pembangunan sedang dalam evolusi konstan, ada sudut pandang berbeda pada konsep 
ini, definisi lebih dekat artinya: transformasi kualitatif unit ekonomi yang biasanya menyertai 
pertumbuhan dan dihasilkan dari kemungkinan populasi untuk memenuhi kebutuhannya. 
Karena karakternya tidak jelas dan terlalu umum untuk definisi ini, maka beberapa cenderung 
untuk mengklarifikasi dan memperbarui lebih banyak. Istilah pembangunan berkelanjutan, 
yang mengikuti, telah diciptakan pada tahun 1980 oleh Uni Internasional untuk Konservasi 
Alam. Kemudian dilanjutkan dalam Laporan Brundtland, disiapkan pada tahun 1987, oleh 
Komisi Lingkungan Hidup dan pengembangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang merupakan 
asal mula penyebaran luas istilah: Pembangunan berkelanjutan adalah “pembangunan yang 
memenuhi kebutuhan dan aspirasi. masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa 
depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri”. Kedua konsep ini melekat dalam konsep 
ini: konsep kebutuhan lebih khusus kebutuhan esensial dari yang paling miskin yang sesuai 
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untuk memberikan prioritas tertinggi, dan gagasan keterbatasan yang organisasi teknologi dan 
sosial terapkan pada kapasitas lingkungan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa 
depan. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk memastikan keberlanjutan manfaat 
bagi generasi masa depan sambil menjaga efisiensi ekonomi, keadilan sosial, dan tanggung 
jawab lingkungan. Keterkaitan kepentingan dari tonggak pembangunan pembangunan 
berkelanjutan (Gambar 1) dijelaskan sebagai berikut: 
 Lingkungan: mengurangi emisi gas dan zat lain yang mempengaruhi lapisan ozon, 

memungkinkan penggunaan yang lebih baik dan pengelolaan energi yang lebih baik dan 
melindungi keanekaragaman hayati, dll. 

 Ekonomi: untuk meningkatkan perusahaan dan sektor efisiensi kegiatan, mempromosikan 
praktik-praktik yang baik dan hubungan perdagangan, menumbuhkan inovasi, 
mempromosikan pasokan yang bertanggung jawab, dll.  

 Sosial: Mempertahankan dan meningkatkan kondisi kerja, memungkinkan transfer 
pengetahuan dan keterampilan semua pemangku kepentingan, memungkinkan distribusi 
kekayaan yang memadai, mempromosikan jangkar di lingkungan, dll. 
 

2.2  Target Pembangunan Berkelanjutan 

Meningkatnya tekad masyarakat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di semua 
bidang telah menjadi faktor yang berpengaruh bagi pemerintah yang menandatangani agenda 
2030 pembangunan berkelanjutan (Sachs, 2012). Sustainable Development, atau biasa 
disingkat dengan SD digambarkan sebagai rencana aksi '5 P' untuk manusia (people), planet 
(planet), kemakmuran (prosperity), perdamaian (peace), dan kemitraan (partnership).  

 

 
 

Gambar  1. Tiga Pilar Pembangunan berkelanjutan 
 
 
Tujuannya untuk memastikan bahwa semua orang dapat mencapai potensi penuh mereka 
dengan kebanggaan dan keadilan dan dalam lingkungan yang sehat (people); dengan 
mengambil tindakan serius pada perubahan iklim untuk melindungi planet ini dari degradasi 
(planet); memastikan bahwa semua orang dapat menikmati kehidupan yang makmur dan 
bermanfaat (prosperity); menumbuhkan masyarakat yang damai, adil dan inklusif (peace) 
melalui kemitraan global dan solidaritas dengan semua pemangku kepentingan (partnership) 
untuk pembangunan berkelanjutan (PBB, 2015). Ilustrasi semua kategori diatas dapat 
digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar  2. Ilustrasi Rencana Aksi Pembangunan Berkelanjutan dan Tujuan 
 
 
Penggerak utama tujuan pembangunan global baru untuk 15 tahun ke depan bertujuan 
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan hingga 2030 dengan mengatasi tantangan 
ekonomi, sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat saat ini (Griggs et al., 2015; IRF, 
2015). Sasaran-sasaran transformasional ini berlaku secara universal untuk semua negara dan 
mengatasi tantangan untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem, menjaga kelestarian 
lingkungan sambil mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial. Sebelumnya program MDG 
menargetkan negara-negara miskin dan berkembang tetapi SDG berlaku untuk semua negara 
maju dan berkembang (Glaser, 2012). Vergragt dan Quist (2011) meyakini bahwa strategi, 
rencana, dan proses untuk mencapai SDG harus menjadi proses multi-stakeholders di tingkat 
pemerintah nasional dan lokal yang melibatkan masyarakat sipil, bisnis, kelompok berbasis 
agama, dan akademisi.  
 
2.3  Revolusi Industri 4.0  
Industri 4.0 atau yang dikenal dengan istilah revolusi industri keempat, mengubah cara fungsi 
dunia usaha konstruksi itu sendiri, dimana system berperan sangat penting dan menjadi dasar 
pijakan selanjutnya (Gambar 3). Baldassari dan Roux (2017), revolusi baru ini tidak hanya 
produksi, tetapi juga cara penciptaan dan desain produk, proses dan organisasi, telah muncul 
karena masuknya berbagai pelaku baru ke dalam cara masyarakat dan fungsi usaha: 
kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, kombinasi potensi perangkat keras, perangkat lunak, 
dan manusia. Karena transformasi dunia konstruksi yang cepat ini menciptakan atmosfer baru 
- atmosfer dengan metode manufaktur yang lebih efisien, jaringan industri kolaboratif dan 
proses rantai pasokan yang dioptimalkan untuk memulai, iklim dengan pandangan baru 
tentang desain dan pelaksanaan produksi - juga harus mengikuti pertanyaan tentang 
bagaimana pembangunan berkelanjutan cocok dengan lingkungan yang tidak dikenal dan 
unik. Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) - gagasan hidup, bekerja dan 
berkembang sebagai masyarakat, sambil melestarikan planet ini setidaknya dalam kondisi saat 
ini, adalah salah satu yang semakin banyak bisnis dan individu anggap penting. Dalam 
pengaturan baru ini, dengan peluang berlimpah yang muncul untuk bisnis, pertanyaan tentang 
pembangunan berkelanjutan tetap ada. Hal ini pula yang nanti dapat menjadi suatu ancaman 
yang harus diatasi serta mampu menjawab pertanyaan dan peluang pembangunan 
berkelanjutan yang disajikan oleh Industri 4.0. 
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Gambar  3. Tahapan Revolusi Industri 1.0 sampai dengan 4.0 
 
 
3. METODE PENELITIAN 

 
Makalah ini mengadopsi sikap filosofis konstruktivis yang berpendapat bahwa realitas 
sepenuhnya dapat dipahami hanya melalui interpretasi subyektif dan intervensi dalam 
kenyataan (Creswell, 2003). Peneliti konstruktivis kemungkinan besar bergantung pada 
metode pengumpulan data kualitatif dan analisis (Mackenzie dan Knipe, 2006). Dalam 
paradigma penelitian kualitatif, fokus terpenting adalah bagi para peneliti untuk menangkap 
secara akurat pengalaman dan persepsi peserta yang terlibat dalam fenomena atau proses yang 
sedang diselidiki (Onwuegbuzie dan Johnson, 2006). Metode kualitatif berkaitan dengan kata-
kata dan gambar di mana peneliti berusaha untuk menafsirkan makna dan penjelasan tentang 
cara orang berperilaku dan untuk mengembangkan pemahaman tentang konstruksi sosial. 
Studi ini, oleh karena itu, mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif untuk pengumpulan 
dan analisis data. Data kualitatif dikumpulkan melalui metodologi penelitian partisipatif yang 
mencerminkan dan mengeksplorasi pengalaman peserta penelitian (Swain dan French, 2004) 
dan mendukung keterlibatan pemangku kepentingan penelitian dalam proses produksi 
pengetahuan (Bergold, 2007). Ini adalah tentang melakukan penelitian dengan dan untuk 
subyek penelitian; penelitian dengan orang-orang daripada pada orang-orang. 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1  Perpotongan antara Elemen Industri 4.0 dan Tantangan SD 
Seperti yang sudah dibahas, perkembangan yang terkait dengan kemunculan Industri 4.0 
dapat dikaitkan dengan tantangan SD dalam upaya menyelesaikan yang terakhir. Penetrasi 
Industri 4.0 masih berlangsung dan semakin banyak proses dan peluang ini masih belum 
sepenuhnya tersedia bagi pemerintah untuk pencapaian tujuan SD, yang berdiri di depan 
semua negara. Selain itu, menemukan solusi untuk kurangnya kepemimpinan yang substansial 
dan motivasi untuk investasi, kesadaran, dll. Mungkin merupakan salah satu dari sedikit 
tantangan di depan SD, yang harus diatasi bukan oleh kemajuan teknologi, tetapi oleh orang-
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orang itu sendiri. Namun, sudah ada contoh solusi, terkait dengan inovasi Industri 4.0, yang 
membantu bersama dengan membuat masyarakat lebih baik, menyelamatkan nyawa, 
menciptakan efisiensi, interkonektivitas, dan pada akhirnya - pembangunan berkelanjutan. 

 

 
 

Gambar  4. Perpotongan Tujuan Industri 4.0 dan Pembangunan Berkelanjutan 
 
 
4.2  Ekologi Material Konstruksi untuk mencapai Tujuan SD 

Peneliti yang berbeda memiliki pemahaman yang berbeda tentang bahan bangunan ekologis. 
Kami umumnya percaya bahwa bahan bangunan ekologis harus memiliki tiga karakteristik 
berikut: Bahan bangunan ekologis harus maju yang tidak hanya dapat memperluas area 
kehidupan manusia tetapi juga mengembangkan ruang yang lebih luas untuk kemanusiaan; 
Bahan bangunan ekologis harus memiliki kompatibilitas lingkungan. Ini tidak hanya dapat 
mengurangi bahaya pencemaran lingkungan dari pembangunan berkelanjutan dan kemajuan 
sosial, memastikan bahwa ruang lingkup kegiatan manusia dan lingkungan eksternal 
berkoordinasi dengan baik, dan meminimalkan konsumsi bahan dan energi dalam proses 
pembuatan, sehingga mengurangi limbah dan daur ulang. limbah yang dihasilkan dapat 
diproses, dipulihkan, dan didaur ulang, dan proses ini tidak menghasilkan polusi; Bahan 
bangunan ekologis harus menghibur, dan itu tidak hanya dapat menciptakan lingkungan hidup 
yang sehat selaras dengan alam tetapi juga membuat kehidupan manusia di lingkungan yang 
lebih indah dan nyaman. Bahan bangunan terintegrasi dengan tiga karakteristik bentuk bahan 
bangunan ekologis. Dengan kata lain, bahan bangunan atau teknologi yang memiliki 
karakteristik di atas dapat disebut "eco-building" atau "teknologi bahan bangunan ekologis." 
Perbedaan antara bahan bangunan ekologis dan bahan bangunan tradisional adalah yang 
terakhir diberikan koordinasi lingkungan ekologis yang sangat baik, atau bahan bangunan 
yang memiliki fungsi membersihkan lingkungan dan memperbaiki lingkungan secara 
langsung. Bahan Bangunan Ekologis adalah prinsip panduan, dan tujuannya adalah untuk 
mencegah kerusakan lingkungan ekologis dan mempromosikan perlindungan aktivitas 
manusia pada sumber daya alam dan lingkungan, untuk memastikan bahwa bahan memiliki 
sifat yang lebih baik. Kita harus mengenali konsep bahan bangunan ekologis tidak pasti, dan 
itu adalah konsep yang dinamis dan berkembang. Ketika semua bahan cocok dengan 
"lingkungan ekologis", istilah bahan bangunan ekologis juga dapat menyelesaikan misi 
bersejarahnya. Tujuan dari penelitian bahan bangunan ekologi adalah untuk menemukan 
bahan yang diperlukan memiliki beban lingkungan terendah dalam pemrosesan, pembuatan, 
penggunaan, dan reproduksi, untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup dan 
pengembangan manusia. Dalam ulasan teori dan ringkasan rasionalitas bahan bangunan dan 
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ilmiah dalam perjuangan untuk bertahan hidup dan pengembangan, dan menyatukan beban 
lingkungan pengembangan, persiapan, pengolahan, penggunaan dan daur ulang bahan 
bangunan dan kinerja bahan dan fungsi dan kapasitas lingkungan dalam satu, dan berusaha 
keras untuk berkoordinasi. Inti dari pemikiran ini adalah untuk meminta orang dalam 
menggunakan bahan bangunan untuk mencapai perkembangan yang harmonis antara manusia 
dan alam. 
 
4.3  Pembangunan Berkelanjutan dalam Perancangan Awal 

Desain awal sebagai tahap desain konsep proyek, derajat kepeduliannya terhadap lingkungan 
secara langsung mempengaruhi dampak pada lingkungan entitas proyek dalam konstruksi, 
operasi, dan tahap pembongkaran pamungkas. Atas dasar memastikan konsep keselamatan, 
kemudahan, kenyamanan, ekonomi, lingkungan harus dimasukkan ke dalam semua aspek 
perencanaan dan desain proyek, yang merupakan sistem kompleks yang melibatkan berbagai 
disiplin ilmu teknik. Perencanaan dan desain harus menggabungkan karakteristik ekologi, 
geografis, budaya dan lingkungan setempat, untuk mengumpulkan informasi tentang iklim, 
sumber daya air, penggunaan lahan, transportasi, infrastruktur, sistem energi, lingkungan 
manusia, dll., Dan berusaha untuk mencapai kombinasi organik proyek dan lingkungan 
ekologis dan budaya di sekitarnya, meningkatkan kenyamanan dan kesehatan manusia untuk 
memaksimalkan penggunaan energi dan bahan secara efisien, sehingga mendapatkan 
pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, perkenalkan konsep pembangunan 
berkelanjutan ke dalam tahap desain awal teknik sipil dan menawarkan kriteria desain baru 
dan metode untuk teknik sipil. Singkatnya, kriteria dan metode desain teknik sipil mencakup 
empat aspek berikut: 
 
4.3.1  Simbiosis proyek dan alam.  
Tujuan dari proyek dan simbiosis alam adalah untuk melindungi lingkungan, menggunakan 
lingkungan dan pertahanan alam. Untuk melindungi lingkungan, kita harus 
mempertimbangkan isu-isu berikut dalam fase desain pendahuluan: perlindungan sistem 
ekologi global, mengurangi emisi CO2 dan polutan atmosfer lainnya: pengolahan dan 
pembuangan limbah rekayasa; fokus pada kondisi iklim dan sumber daya teritorial; menjaga 
keseimbangan ekosistem dengan lingkungan sekitarnya. Untuk mengambil keuntungan dari 
lingkungan, kita dapat mengambil keuntungan dari matahari, angin, panas bumi untuk 
pemanasan, penyediaan panas, pembangkit listrik, penerangan dan ventilasi dengan struktur 
teknik: penggunaan air yang efisien, pengaturan sistem daur ulang air; sepenuhnya 
mempertimbangkan lingkungan alami di sekitar area, mengurangi konstruksi lingkungan 
buatan: menggunakan sumber daya alam tidak berbahaya lainnya. 
 
4.3.2 Menerapkan teknologi hemat energi untuk mengurangi dampak lingkungan.  
Untuk mengurangi dampak lingkungan dari proyek, kita harus secara aktif mengadopsi 
teknologi hemat energi baru. Untuk mengurangi konsumsi energi, kita harus menghemat dan 
menggunakan energi secara efisien, seperti sistem hemat air, sistem pencahayaan penyesuaian 
otomatis berdasarkan intensitas cahaya matahari, sistem ventilasi lokal; itu juga harus 
mencoba mendaur ulang energi, misalnya, penggunaan energi sekunder, sistem penyimpanan 
panas, sistem pemulihan panas limbah. Untuk memperpanjang umur proyek, pada tahap 
desain awal, orang harus menggunakan penuh bahan yang tahan lama; dan dalam tahap 
desain, orang harus mempertimbangkan pemeliharaan, perbaikan, pembaruan struktur di masa 
depan; poros peralatan, ruang, luas bangunan, ketinggian lantai, beban, dll. harus 
meninggalkan ruang untuk pengembangan. Tingkatkan penggunaan bahan ramah lingkungan 
yang tidak menghasilkan fluoride, NO dalam disintegrasi, regenerasi; intensitas penggunaan 
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bahan alami tidak boleh merusak sistem regenerasi alami sebagai prasyarat; dengan penuh 
semangat mempromosikan penggunaan bahan daur ulang dan terbarukan.  
 
4.3.3 Proyek daur ulang.  
Proyek jenis daur ulang meliputi yang berikut: dalam penggunaan teknik, mereka dapat 
menjaga sistem peralatan yang berjalan secara ekonomis, memperkenalkan sistem manajemen 
yang cerdas untuk mengurangi manajemen proyek, biaya operasi; menggunakan regenerasi 
yang mudah dan bahan habis pakai teknik umur panjang; dalam kursus teknik, air limbah 
yang dihasilkan, gas buang dibuang setelah diproses suara. Untuk memfasilitasi regenerasi 
proyek, jenis peralatan harus dipindahkan sejauh mungkin dari pusat ke arah dinding luar 
untuk memfasilitasi penggantian peralatan; bermain penuh untuk kemungkinan menggunakan 
proyek dan menggunakan karya-karya lama dengan memperbarui teknologi dan peralatan; 
rekayasa lama untuk transformasi energi.  
 
4.3.4 Ciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman.  
Lingkungan yang sehat dan nyaman memerlukan proyek yang menggunakan bahan-bahan 
tanpa membahayakan kesehatan manusia, menekan radiasi berbahaya, gelombang radio, gas, 
dll., Sejalan dengan desain ergonomis, dan dapat memastikan kualitas udara yang baik, suhu 
dan kelembaban, penglihatan lingkungan yang ringan dan lingkungan yang sehat. 
Dengan demikian, tahap desain awal dari konstruksi teknik sipil adalah untuk memenuhi 
prinsip-prinsip konstruksi pembangunan berkelanjutan yang banyak pekerjaan harus lakukan, 
oleh karena itu, sebagai praktisi teknik sipil, kita harus mengambil pertimbangan penuh 
masalah dalam teknik sipil dan selalu memperhatikan koordinasi teknik dan lingkungan, 
dengan menggunakan semua bahan hijau baru dan proses yang dapat digunakan untuk 
mempersiapkan fase desain awal, meletakkan dasar untuk desain teknis dan desain konstruksi 
berikutnya, untuk membuat penyelesaian proyek benar-benar tercapai pembangunan 
berkelanjutan. 
 
4.4  Pembangunan Berkelanjutan Tahap Perancangan Konstruksi 

Untuk teknik sipil besar, umumnya dibangun sesuai dengan prosedur konstruksi dasar, 
langkah-langkah konkret ditunjukkan pada Gambar. 1. Dari gambar, desain awal, desain 
teknis, dan desain konstruksi tiga tahap adalah tiga langkah-langkah di bagian desain. Tahap 
desain pendahuluan terutama mengikuti tugas-tugas konstruksi, melalui penelitian, 
mempertimbangkan persyaratan fungsional, jumlah investasi, pasokan bahan, kondisi 
lingkungan dan hidrogeologis, struktur dan konstruksi, peralatan, daya, dan konstruksi, dll,  
untuk membuat desain awal . Ini termasuk gambar program proyek yang diusulkan, brosur, 
dan anggaran. Meninjau dan menyetujui dokumen desain awal adalah dasar dari pekerjaan 
persiapan konstruksi. Desain teknis, juga dikenal sebagai "desain awal diperluas", untuk 
proyek-proyek besar dan kompleks, langkah ini sangat penting. Isi desain teknis adalah untuk 
mengoordinasikan persiapan jenis gambar terkait, spesifikasi, dan anggaran. Dokumen desain 
teknis pengajuan dan persetujuan adalah dasar untuk mempersiapkan gambar konstruksi dan 
pesanan peralatan dan juga memantau alokasi modal dan penggunaan dana. Akhirnya, desain 
konstruksi meliputi menentukan ukuran keseluruhan proyek, bahan, struktur gambar 
konstruksi, konstruksi, peralatan, spesifikasi, perhitungan, dan anggaran. 
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Gambar  5. Skema Modal Pembangunan Berkelanjutan 
 
 

Tahap desain gambar konstruksi adalah untuk menentukan dimensi utama, bahan, struktur, 
konstruksi, peralatan, dll. Dari seluruh proyek, sehingga memberikan panduan gambar 
konstruksi, spesifikasi, perhitungan, dan anggaran. Oleh karena itu, pekerjaan tahap desain 
konstruksi lebih kompleks dan canggih. Ini termasuk pemilihan bahan, penentuan scantling, 
dan pengaturan yang wajar dan langkah-langkah struktural mengadopsi, lokasi peralatan. 
Perbedaan kecil mungkin memainkan dampak yang sangat besar pada daya tahan, keamanan, 
dan ekonomi seluruh proyek. Oleh karena itu, masalah pembangunan berkelanjutan pada 
tahap ini perlu studi lebih lanjut, seperti penggunaan metode inovatif dan bahan-bahan baru 
telah mengarah pada norma yang ada di balik perkembangan zaman, yang mengharuskan 
segera melakukan revisi menyeluruh terhadap norma yang ada; meneliti dan mengembangkan 
perangkat lunak desain optimasi dan secara aktif melakukan desain optimasi, untuk membuat 
struktur proyek benar-benar mencapai "keamanan, ekonomi," dan seterusnya.  
 

5. KESIMPULAN 
 

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep ruang dan waktu. Bagi para praktisi teknik sipil, 
berdasarkan pemahaman konsep dan konotasi pembangunan berkelanjutan, yang harus kita 
lakukan di tempat kerja adalah mengambil teori pembangunan berkelanjutan sebagai 
pedoman, dengan sungguh-sungguh menerapkan pemikiran pembangunan berkelanjutan, 
membangun proyek-proyek hijau dengan penuh semangat, dan memberikan kontribusi kepada 
pembangunan berkelanjutan negara kita dan dunia. Kami mendapatkan kesimpulan berikut: 
Mempelajari isu-isu pembangunan berkelanjutan dari bahan teknik sipil, menekankan bahan 
hijau dan kinerja tinggi dari teknik sipil, menerapkan hasil penelitian dan pengembangan tepat 
waktu ke dalam proyek-proyek praktis, sehingga mengurangi penggunaan bahan baku dalam 
pembuatan, penggunaan, dan pengolahan limbah menghasilkan dampak buruk pada 
lingkungan global. Ini bermanfaat untuk kelangsungan hidup dan kesehatan manusia. Dari 
sudut pandang jangka panjang, ini mendukung pembangunan berkelanjutan untuk generasi 
mendatang. Studi tentang pembangunan berkelanjutan dalam fase desain teknik sipil dapat 
memandu pekerjaan desain masa depan. Ini dapat memandu pekerjaan desain awal kami di 
masa depan dalam sejumlah lingkup investasi tertentu untuk lebih memenuhi persyaratan 
berbagai fungsi, menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan, membuat proyek lebih 
sesuai dengan konstruksi dan ambient setelah konstruksi; dalam tahap desain teknis, dapat 
mengoordinasikan hubungan antara bangunan, struktur, dan konstruksi di bawah pengaruh 
banyak faktor, sehingga tiga faktor dapat bekerja sama secara erat; menekankan revisi 
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keseluruhan dari beberapa norma yang ada yang terlibat dalam fase desain konstruksi, dan 
penelitian dan pengembangan perangkat lunak desain, serta optimalisasi pekerjaan desain, 
dilakukan dalam proyek aktual untuk membuat struktur proyek benar-benar mencapai 
"keamanan, ekonomi". Studi pembangunan berkelanjutan tentang teknik sipil dapat memandu 
bagaimana memilih dan mengambil tindakan yang sesuai secara aktif dalam tahap konstruksi 
sesuai dengan kondisi di tempat untuk mengurangi efek buruk yang ditimbulkan oleh faktor-
faktor yang tidak dapat dihindari bagi ekosistem, mengurangi ketidaknyamanan dan masalah 
di sekitar, dan menggunakan ilmu pengetahuan manajemen untuk memperkuat manajemen 
pekerja konstruksi dan meningkatkan kesadaran keselamatan pekerja konstruksi bahwa proses 
konstruksi teknik sipil berkelanjutan. 
 

DAFTAR RUJUKAN 
 
 

Baldassari, P. & J. D. Roux.  2017. Industry 4.0: Preparing for the Future of Work. People & 
Strategy, 40(3) : 20-23. 

Bergold, J. 2007. Participatory strategies in community psychology research: A short survey. 
In: A Bokszczanin (Ed.) Poland welcomes community psychology. Proceedings from 
the 6th European Conference on Community Psychology. Opole: Opole University 
Press, 57-66. 

Creswell, J. W. 2003. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 
Approach 2nd Edition. Thousand Oaks. CA: Sage Publications. 

Glaser, G. 2012. Policy: Base sustainable development goals on science. Nature, 491: 35.  

Grierson, D. 2009. Towards a Sustainable Built Environment. CIC Start Online Innovation 
Review, 1: 70-77.  

Griggs, D., S. Smith., M. Rockström., J. Ohman., M. C. Gaffney., O. Glaser., G. Kanie., N. 
Noble., I. W. Steffen., & P. Shyamsundar. 2014. An integrated framework for 
sustainable development goals. Ecology and Society, 19(4) : 49. 

Ivanov, D., A. Dolgui., B.V. Sokolov., F. Werner & M. Ivanova. 2016. A dynamic model and 
an algorithm for shortterm supply chain scheduling in the smart factory industry 4.0. 
International Journal of Production Research, 54(2): 386-402. 

Kocsi, B., & J. Oláh. 2017. Potential Connections Of Unique Manufacturing And Industry 
4.0. LogForum, 13(4): 389-400.  

Mackenzie, N., & S. Knipe. 2006. Research dilemmas: Paradigms, methods and methodology. 
Issues in Educational Research, 16(2): 193-205. 

Onwuegbuzie, A. J., & R. B. Johnson. 2006. The validity issue in mixed research. Research in 
the Schools, 13(1): 48-63. 

Sachs, J. D., G. Schmidt-Traub., & D. Durand-Delacre. 2016. Preliminary Sustainable 
Development Goal (SDG) Index and Dashboard, SDSN Working Paper.  Available 
from http://unsdsn.org/resources/publications/sdg-index/ [Accessed 15th October 
2019]. 

Swain, J & S. French. 2004. Researching together: A participatory approach. In: S French 
and J Sim (Eds.) Physiotherapy: A Psychosocial Approach 3rd Edition. Oxford: 
Butterworth-Heinemann. 



       

 
    

 

 

 

 

20 
 

 

 

Seminar Nasional Tahunan VI 

Program Studi Magister Teknik Sipil ULM 

Banjarmasin, 26 Oktober 2019 

ISBN 978-623-7533-03-0 
 

KAJIAN ABU BATUBARA PLTU DI KALIMANTAN  

SEBAGAI MATERIAL KON STRUKSI 
 

  

Rusdiyanur1, Muhammad Syauqi2, Indra Tri Wicaksono2 dan Irfan Prasetia2 
1Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 

2 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat, Jl. A. 

Yani Km. 35.5, Banjarbaru, 70714, Indonesia. 

Email: rusdi.pengujian@yahoo.co.id 
 

 

ABSTRAK 
 

Kalimantan, sebagai salah satu daerah yang kaya akan batu bara, memiliki setidaknya 14 

unit pembangkit listrik berbahan bakar fosil yang dikelola baik oleh PLN maupun pihak 

swasta. Dengan semakin maraknya pembangunan pembangkit listrik tersebut memang 

memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Akan tetapi, terdapat pula dampak negatif 

yang muncul yaitu adanya limbah abu pembakaran batu bara baik fly ash maupun bottom 

ash. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik fisik dan kandungan 

kimia yang terdapat didalam abu batu bara tersebut. Untuk hal tersebut, maka dilakukan uji 

pemeriksaan karakteristik fly ash berdasarkan aturan SNI dengan mengasumsikan fly ash 

sebagai agregat halus. Adapun analisis kandungan kimia fly ash diuji berdasarkan ASTM 

D3682-13. Selain itu, Pemeriksaan Strengh Activity Index (SAI) berdasarkan ASTM C-618. 

Dari penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa berdasarkan kandungan kimianya, 

ketiga sampel fly ash PLTU Kalimantan dapat dikategorikan sebagai fly ash kelas C. Adapun 

pengujian analisis Strength Activity Index (SAI) menunjukkan bahwa hanya sampel fly ash 

PLTU Asam-Asam yang memiliki nilai SAI > 75%. Untuk pemanfaatan, dapat 

direkomendasikan bahwa fly ash Asam-Asam dapat digunakan sebagai bahan pengganti 

semen, sedangkan fly ash Pulang Pisau dan Embalut dapat digunakan sebagai bahan filler. 
 

Kata kunci: abu batubara, PLTU Kalimantan, karakteristik abu batubara. 
 

ABSTRACT 
 

Kalimantan, as one of the regions rich in coal, has at least 14 units of fossil fuel power plants 

managed by PLN and the private sector. With the increasingly widespread development of the 

power plant it does have a positive impact on the community. Will however, there 

are also impacts negatively emerging that the waste rock ash coals both fly ash and bottom 

ash. The purpose of this study is to determine physical characteristics and the chemical 

content contained in the coal ash. For this, then do the test checks the characteristics of fly 

ash based on the rules of SNI to assume the fly ash as an aggregate fine . The analysis of fly 

ash chemical content was tested based on ASTM D3682-13. In addition , the Check Activity 

Strengh Index (SAI) based on ASTM C-618. From the research that has been done, it is 

known that based on the chemical constituents of his , three samples of fly ash Borneo coal 

plant can be categorized as class C fly ash As analytical testing Strength Activity Index (SAI) 

shows that only the fly ash sample Asam-Asam power plant which has a value of SAI> 

75% . For utilization , it can be recommended that Asam-Asam fly ash can be used as a 

substitute for cement, while Pulang Pisau and Embalut fly ash can be used as filler material. 
  

Keywords: coal ash, PLTU Kalimantan, coal ash characteristics.  
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1. PENDAHULUAN 

 

Seiring dengan kebutuhan akan energi listrik di Indonesia pada umumnya dan Kalimantan 
pada khususunya yang terus meningkat tiap tahunnya, maka Perusahaan Listrik Negara (PLN) 
juga terus berbenah meningkatkan sumber-sumber pasokan energi listrik bagi masyarakat. 
Dari kurun waktu 5 tahun, PLN telah meningkatkan jumlah kapasitas terpasang pembangkit 
tenaga lsitrik dari 45.253,47 MW ditahun 2012 menjadi 60.789,98 MW ditahun 2017 
(Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, 2018). Dari data tersebut, terlihat bahwa yang 
mendominasi adalah pembangkit listrik dengan menggunakan bahan bakar fosil, khususnya 
batubara. Tercatat hingga tahun 2017, diseluruh Indonesia terdapat sebanyak 104 unit 
pembangkit listrik berbahan bakar fosil dengan kapasitas total sebesar 15.100 MW (Direktorat 
Jenderal Ketenagalistrikan, 2018).  
 
Kalimantan, sebagai salah satu daerah yang kaya akan batu bara, memiliki setidaknya 14 unit 
pembangkit listrik berbahan bakar fosil yang dikelola baik oleh PLN maupun pihak swasta. 
Pembangkit listrik yang dikelola oleh PLN diantarnya adalah PLTU Embalut di Kalimantan 
Timur dengan kapasitas total 3 unit 110 MW, PLTU Asam-Asam di Kalimantan Selatan 
dengan kapasitas total 4 unit 260 MW, PLTU Pulang Pisau di Kalimantan Tengah dengan 
kapasitas total 2 unit 120 MW, dan PLTU di Kalimantan Barat dengan kapasitas total 4 unit 
150 MW. Selain PLTU tersebut terdapat pula unit yang masih direncanakan akan 
dikembangkan dan PLTU yang dikelola oleh swasta. 
 
Dengan semakin maraknya pembangunan pembangkit listrik tersebut memang memberikan 
dampak yang positif bagi masyarakat. Dengan bertambahnya kapasitas pembangkit listrik, 
maka semakin banyak rumah-rumah penduduk yang dapat dialiri listrik. Akan tetapi, selain 
dampak positif yang dihasilkan, pembangkit listrik tersebut, khususnya pembangkit listrik 
berbahan bakar fosil, juga memunculkan masalah lain. Masalah yang muncul dari pembangkit 
listrik berbahan bakar fosil adalah limbah abu pembakaran batu bara, yaitu abu terbang (fly 
ash) dan abu dasar (bottom ash). Sebagai contoh, PLTU Asam-Asam menghasilkan 
setidaknya 26.400 tons abu batu bara setiap tahunnya (Yanuar & Umar, 2015). Hal ini 
mengakibatkan pihak PLTU asam-asam mengalami kesulitan dalam hal pengelolaan limbah 
tersebut.  
 
Sampai saat ini, metode pengeloaan limbah yang utama digunakan oleh PLTU asam-asam 
ialahh dengan menggunakan metode konvensional yaitu penumpukan abu batubara pada 
landfill yang telah disiapkan. Akan tetapi, metode ini tidak akan menyelsaikan masalah utama 
karena jumlah abu batubara yang semakin bertambah setiap harinya.  Selain itu, karena 
terdapat kandungan oksida logam berat yang dapat mencemari lingkungan, abu batubara juga 
dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai PP No.101 tahun 
2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Maka diperlukan penanganan 
khusus agar limbah abu batubara ini tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. 
Abu batubara (baik fly ash maupun bottom ash) telah banyak diteliti untuk dapat 
dimanfaatkan dalam dunia konstruksi maupun pertanian. Penelitian-penelitian tersebut 
bertujuan untuk mengurangi penumpukan abu batubara di landfill dan menjadikannya suatu 
produk yang memiliki nilai manfaat yang tinggi serta berwawasan lingkungan. Salah satu 
bentuk pemanfaatan abu batubara yang berhasil dilakukan ialah pemanfaatan abu batubara 
sebagai bahan konstruksi (Prasetia, Ma’ruf, & Riswan, 2016), portland pozzolanic cement, 
campuran pupuk tanaman, dan lain-lain.  
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Dilihat dari potensi yang dimiliki abu batubara dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, 
maka hal ini dirasakan menjadi sebuah solusi yang effektif yang saling menguntungkan dari 
segi pengelolaan limbah abu batubara di Kalimantan. Selain itu, potensi pengolahan limbah 
batubara menjadi olahan industri seperti batubata, batako ringan, dan pupuk tanaman tentunya 
dapat dimanfaatakan sebagai suatu bentuk home industry yang dapat dijadikan sebagai mata 
pencaharian penduduk disekitar PLTU.  
 
Akan tetapi, potensi pemanfaatan abu batubara PLTU belumlah dapat diketahui sepenuhmya. 
Hal ini dikarenakan masih kurangnya penelitian yang dilakukan terhadap karakteristik dan 
kandungan kimia yang terdapat didalam abu batu bara tersebut. Padahal hal ini sangatlah 
penting untuk mengetahui potensi yang dimiliki abu batubara. Berdasarkan latar belakang 
tersebut, maka penelitian mengenai karakteristik abu batubara yang merupakan limbah 
pembakaran batubara di beberapa PLTU Kalimantan dirasa sangat perlu untuk dilakukan. 
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan rekomendasi pemanfaatan abu 
batubara yang tidak hanya dapat memberikan solusi bagi manajemen pengelolan limbah abu 
batubara, tetapi juga dapat memberikan solusi masalah lingkungan yang ada. 
 

2. METODE PENELITIAN 

 

2.1 Pemeriksaan Karakteristik Fisik Fly Ash 
Pemeriksaan karakteristik fisik fly ash dilakukan di Laboratorium Struktur dan Material FT 
ULM. Adapun dalam pengujian karakteristik fisik fly ash mengasumsikan fly ash sebagai 
agregat halus. Pemeriksaan yang dilakukan seperti: 
1. Analisa saringan berdasarkan SNI 03-1968-1990. 
2. Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan berdasarkan SNI 1969-2008.  
3. Pemeriksaan kadar air berdasarkan SNI 03-1971-1990 
 
2.2 Pemeriksaan Kandungan kimia Fly Ash 
Untuk analisis kandungan kimia fly ash diuji berdasarkan ASTM D3682-13. 
 
2.3 Pemeriksaan Strengh Activity Index (SAI)  

Untuk pemeriksaan strengh activity index (SAI) berdasarkan ASTM C-618. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pengujian karakteristik abu batubara PLTU difokuskan pada 3 (tiga) sumber PLTU terbesar di 
Kalimantan PLTU Embalut di Kalimantan Timur, PLTU Asam-Asam di Kalimantan Selatan 
dan PLTU Pulang Pisau di Kalimantan Tengah. Adapun karakteristik abu batubara yang 
dianalisis adalah sifat fisik dan kandungan kimia abu batubara PLTU. Dalam melakukan 
pengujian karakteristik abu batubara PLTU asam-asam, sampel yang diujikan adalah abu 
terbang batubara (fly ash). Gambar 1 menunjukkan sampel fly ash dari ketiga sumber PLTU 
yang disebutkan diatas. 
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a 

 

b 

 

c 
 

Gambar 1. Sampel abu batubara a) PLTU asam-asam, b) PLTU Pulang Pisau dan c) PLTU 
Embalut 

 
 
Secara visual, ukuran dan kehalusan butir dan ketiga jenis fly ash tampak tidak berbeda. Akan 
tetapi terlihat bahwa perbedaan warna ketiga jenis fly ash ini cukup signifikan. Fly ash dari 
PLTU Asam-Asam berwarna hitam, sedangkan warna dari Fly ash PLTU Pulang Pisau dan 
PLTU Embalut berwarna cokelat terang dan gelap. Hal ini mungkin diakibatkan oleh jenis 
batubara dan sistem pembakaran yang berbeda pada ketiga PLTU tersebut. 
 
Tidak semua pengujian sampel dilakukan di Laboratorium struktur dan material Program 
Studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (LSM FT ULM), 
dikarenakan keterbatasan alat yang dimiliki. Akan tetapi, sebagian besar pengujian 
karakteristik fisik abu batubara masih dapat dilakukan di lab LSM FT ULM. Adapun untuk 
pengujian kandungan kimia abu batubara PLTU Asam-Asam dan PLTU Pulang Pisau 
didapatkan dari data yang dimiliki PLTU Asam-Asam. Sedangkan untuk pengujian 
kandungan kimia abu batubara PLTU Embalut dilakukan di Lab Sucofindo. 
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3.1  Hasil Uji Karakteristik Fisik Fly Ash 
Untuk mengetahui karakteristik fisik abu batubara PLTU Kalimantan, terdapat beberapa 
pengujian yang dilakukan di laboratorium yaitu pengujian Specific Gravity dan Water 
Absoption, Kadar Air dan Analisis Saringan. Semua pengujian karakteristik fisik abu batubara 
tersebut dilakukan di Lab LSM FT ULM.  
 
3.1.1 Hasil Uji Specific Gravity dan Water Absoption 
Hasil pengujian Specific Gravity dan Water Absoption dari sampel fly ash PLTU asam-asam, 
PLTU Pulang Pisau dan PLTU Embalut dapat dilihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Hasil pengujian specific gravity dan water absoption Fly Ash PLTU Kalimantan 
 

Jenis Pengujian Asam-Asam Pulang Pisau Embalut 

Apparent Specific Gravity 2.92 3.14 2.91 

Bulk Specific Gravity on dry basic 2.36 2.70 2.53 

Bulk Specific Gravity SSD Basic 2.55 2.84 2.66 

Prosentase Water Absortion (%) 8.23 5.20 5.29 

 
Dari hasil penelitian tersebut dapat terlihat bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara fly 

ash Asam-Asam, Pulang Pisau dan Embalut. Khususnya untuk Specific Gravity fly ash fly 

ash Asam-Asam dan Embalut data yang didapat menunjukkan hasil yang hampir sama. 
Khususnya untuk apparent specific gravity atau berat jenis semu yang merupakan 
perbandingan antara agregat kering dan berat air suling yang isinya sama dengan isi agregat 
dalam keadaan kering pada suhu 250C. Secara umum, hasil ini sesuai dengan standar Specific 
Gravity material fly ash secara umum yaitu sekitar 1.6 – 3.1. 
 
Adapun untuk water absorption, terlihat bahwa ketiga sampel memiliki tingkat penyerapan air 
yang cukup tinggi, khususnya untuk sampel fly ash Asam-Asam. Tentunya berdasarkan hasil 
ini, untuk pemanfaatan fly ash PLTU Kalimantan sebagai material konstruksi, khususnya 
material beton/mortar, perlu dipertimbangkan terkait besarnya campuran air yang 
direncanakan atau persiapan material yang baik. Dengan prosentase water absortion yang 
tinggi, pada saat pembuatan mortar/beton, fly ash harus dikondisikan dalam keadaan SSD 
sehingga air bebas untuk proses reaksi hidrolis dalam beton/mortar tidak berkurang karena 
terserap fly ash. 
 
3.1.2 Hasil Uji Kadar Air 
Hasil pengujian kadar air dari sampel fly ash PLTU asam-asam, PLTU Pulang Pisau dan 
PLTU Embalut dapat dilihat pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Hasil pengujian kadar air Fly Ash PLTU Kalimantan 
 

Jenis Pengujian Asam-Asam Pulang Pisau Embalut 

Kadar Air (%) 4 0.7 1.7 
 

Dari hasil pengujian, dapat diketahui bahwa fly ash PLTU Asam-Asam memiliki kadar air 
yang cukup tinggi (4%) dibandingkan dengan sampel fly ash lain. Sedangkan untuk fly ash 
PLTU Pulang Pisau dan PLTU Embalut memiliki nilai kadar air yang rendah yaitu 0.7% dan 
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1.7%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kandungan air yang terdapat didalam fly ash PLTU 
Asam-Asam lebih tinggi dibandingkan dengan fly ash PLTU Pulang Pisau dan PLTU 
Embalut. Hal ini dapat menunjukkan bahwa saat sampel fly ash diambil dalam kondisi agak 
kering khususnya untuk sampel PLTU Pulang Pisau. Perbedaan tempat penyimpanan fly ash 
(landfill) pada ketiga PLTU tersebut dan lingkungan landfill bisa menjadi faktor yang 
menyebabkan perbedaan nilai kadar air yang didapat.  
 
Merujuk pada hasil pengujian sebelumnya, dimana prosentase water absortion untuk sampel 
fly ash Asam-Asam cukup tinggi, maka hasil ini juga sekaligus dapat membuktikan keabsahan 
hasil pengujian prosentase water absortion. Dengan kondisi fly ash Asam-Asam yang 
ditempatkan pada landfill terbuka, mengakibatkan fly ash dapat dengan mudah menyerap air 
baik yang berasal dari hujan maupun air yang terkandung di udara. Dengan prosentase water 
absortion yang cukup tinggi mengakibatkan semakin lama fly ash tertimbun di landfill maka 
akan semakin banyak air yang akan diserap sehingga kandungan air dalam fly ash tersebut 
akan semakin besar hingga mencapai titik jenuhnya.  
 
3.1.3 Analisis Saringan 
Grafik gradasi analisis saringan dari sampel fly ash PLTU Asam-Asam, PLTU Pulang Pisau 
dan PLTU Embalut dapat dilihat pada Gambar 2, Gambar 3 dan Gambar 4. 
 

 

 
Gambar 2. Grafik gradasi analisis saringan fly ash PLTU Asam-Asam 
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Gambar 3. Grafik gradasi analisis saringan fly ash PLTU Pulang Pisau 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Grafik gradasi analisis saringan fly ash PLTU Embalut 

 
 
Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat terlihat bahwa gradasi fly ash PLTU Asam-Asam 
dapat dikatakan bergradasi senjang dimana terdapat fraksi agregat yang jumlahnya sedikit 
sekali. Secara umum dapat pula dikatakan bahwa fly ash tersebut dapat dikelompokkan 
kedalam Agregat Halus Zona 3 (agak halus) dan untuk fly ash Asam-Asam, Agregat Halus 
Zona 4 (halus) dan untuk fly ash Pulang Pisau dan Agregat Halus Zona 2 (sedang) dan untuk 
fly ash Embalut.  

3.2  Hasil Uji Karakteristik Kandungan Kimia Fly Ash 

Adapun metode pengujian yang dilakukan adalah dengan menganalisis kandungan kimia fly 

ash PLTU Asam-Asam, Pulang Pisau dan Embalut berdasarkan ASTM D3682-13. Sama 
seperti pengujian pada karakteristik fisik fly ash PLTU Kalimantan, pada pengujian 
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karakteristik kandungan kimia juga akan menganalisis kandungan kimia 3 (tiga) sampel abu 
batubara yaitu fly ash PLTU Asam-Asam, fly ash PLTU Pulang Pisau dan fly ash PLTU 
Embalut. Hasil pengujian kandungan kimia abu batubara PLTU Kalimantan dapat dilihat pada 
Tabel 3, Tabel 4 dan Tabel 5. 
 

Tabel 3. Kandungan kimia abu batubara PLTU Asam-Asam (Sumber: Mursadin dkk, 2015) 
 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O 

21,95% 15,89% 37,28% 7,77% 5,72% 5,67% 3,40% 1,01% 

 
Tabel 4. Kandungan kimia abu batubara PLTU Pulang Pisau (Sumber: PT. PLN, 2018) 

 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O 

40,47% 12,75% 21,25% 14,47% 6,34% 1% 0,34% 0,69% 

 
Tabel 5. Kandungan kimia abu batubara PLTU Embalut 

 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O 

30,80% 14,09% 16,65% 24,60% 9,25% 1,17% 0,69% 0,67% 

 
Dari standar pengklasifikasian kelas abu batubara yang ada (Canadian Standard CSA A-
23.5 dan ASTM C618), maka dapat kelas abu batubara PLTU Asam-Asam dapat di 
klasifikasikan kedalam kelas abu batubara Kelas C. Hal ini mengingat kandungan SiO2 yang 

kurang dari 50% seperti yang terlihat pada Tabel 6 berikut. 
 

Tabel 6. Klasifikasi kelas abu batubara PLTU Asam-Asam 
 

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 SiO2 SO3 CaO Kelas  

75.13% 21.95% 5.67% 7.77% Kelas C 

 
Adapun untuk fly ash PLTU Pulang Pisau, untuk kandungan total Silika (SiO2), Aluminium 
Oksida (Al2O3), Besi Oksida (Fe2O3), berdasarkan metode ASTM C 618 diketahui memiliki 
kandungan total yang hampir sama dengan kandungan fly ash PLTU Asam-Asam. Akan tetapi 
terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada kandungan SiO2 dan CaO. Terlihat bahwa 
kandungan silika dan kalsium oksida pada fly ash PLTU Pulang Pisau lebih tinggi. Maka 
berdasarkan kandungan kimia yang ada, fly ash PLTU Pulang Pisau dapat dikategorikan 
kedalam fly ash kelas C khususnya kelas CI karena memiliki kandungan CaO antara 8 dan 
20%. Klasifikasian kelas abu batubara PLTU Pulang Pisau dapat dilihat pada Tabel 7. 
 

Tabel 7. Klasifikasi kelas abu batubara PLTU Pulang Pisau 
 

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 SiO2 SO3 CaO Kelas  

74,47% 40,47% 1% 14,47% Kelas CI 
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Sedangkan fly ash PLTU Embalut memiliki kandungan total Silika (SiO2), Aluminium Oksida 
(Al2O3), Besi Oksida (Fe2O3), yang lebih rendah dari fly ash PLTU Asam-Asam dan Pulang 
Pisau. Akan tetapi, kandungan SiO2 dan CaO fly ash PLTU Embalut hampir sama dengan fly 

ash PLTU Pulang Pisau. Berdasarkan kandungan kimia yang ada, fly ash PLTU Embalut juga 
dapat dikategorikan kedalam fly ash kelas C. Secara lebih spesifik, dikarenakan kandungan 
CaOnya lebih dari 20%, maka fly ash PLTU Embalut dapat dikategorikan sebagai fly ash 
kelas CH. Standar klasifikasi kelas abu batubara PLTU Embalut dapat dilihat pada Tabel 8. 
 

Tabel 8. Klasifikasi kelas abu batubara PLTU Embalut  
 

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 SiO2 SO3 CaO Kelas  

61,54% 30,80% 1,17% 24,60% Kelas CH 

 
3.3  Hasil Uji Strength Activity Index Fly Ash 

Hasil pengujian analisis Strength Activity Index (SAI) dari sampel abu batubara PLTU Asam-
Asam, PLTU Pulang Pisau dan PLTU Embalut dapat dilihat pada Tabel 9. 
 

Tabel 9. Strength Activity Index Abu Batubara PLTU Kalimantan 
 

No Sampel Umur 
Kuat Tekan 

Rata-Rata (MPa) 
SAI (%) 

1 Kontrol 7 Hari 8,88 - 

2 Fly Ash Asam-Asam 7 Hari 10,30 116 

3 Fly Ash Pulang Pisau 7 Hari 5,08 57 

4 Fly Ash Embalut 7 Hari 5,99 67 

 
Dari Tabel 12 terlihat bahwa nilai SAI sampel mortar dengan fly ash Asam-Asam memiliki 
nilai kekuatan yang melebihi sampel Kontrol. Hasil ini menujukkan bahwa fly ash Asam-
Asam dapat digunakan sebagai bahan pengganti semen khususnya untuk aplikasi mortar. 
Adapun untuk sampel fly ash Pulang Pisau dan Embalut tidak dapat digunakan karena nilai 
SAI ≤ 75% yang merupakan syarat minimum sesuai ASTM C 681. Dari hasil ini, dapat 
direkomendasikan bahwa fly ash Asam-Asam dapat digunakan sebagai bahan pengganti 
semen, sedangkan fly ash Pulang Pisau dan Embalut dapat digunakan sebagai bahan filler. 
Untuk pembuktian lebih lanjut, analisis dengan alat SEM-EDS tentu dapat dilakukan. Sebagai 
tambahan, umur sampel juga dapat ditambahkan hingga 28 hari untuk mengetahui pengaruh 
fly ash pada waktu perawatan yang lebih lama. 
 
4. KESIMPULAN 

 

Dari penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa berdasarkan kandungan kimianya, 
ketiga sampel fly ash PLTU Kalimantan dapat dikategorikan sebagai fly ash kelas C. Adapun 
pengujian analisis Strength Activity Index (SAI) menunjukkan bahwa hanya sampel fly ash 
PLTU Asam-Asam yang memiliki nilai SAI > 75%. Untuk pemanfaatan, dapat 
direkomendasikan bahwa fly ash Asam-Asam dapat digunakan sebagai bahan pengganti 
semen, sedangkan fly ash Pulang Pisau dan Embalut dapat digunakan sebagai bahan filler. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian komposit papan semen berbahan serat purun tikus (Eleocharis dulcis), bertujuan 

untuk mengetahui sifat fisis nya, dengan variasi komposisi serat purun tikus serta perlakuan 

waktu perendaman KMnO4. Komposit yang paling baik adalah komposit dengan kadar air 

dan pengembangan tebal yang rendah, sedangkan kerapatannya tinggi. Penelitian ini 

menggunakan serat purun tikus dan semen PPC (Pozolan Portland Cement) dengan 

komposisi 1:11,50 dan 1:5,25. Variasi perendaman serat purun tikus dalam larutan KMnO4 

adalah 15 menit, 30 menit, 45 menit dan 60 menit. Hasil penelitian diperoleh, rerata kadar 

air (2,44–11,11)%, rerata kerapatan (0,31–1,18) g/cm3, rerata pengembangan tebal (0,07–
0,30)%. Semua sampel memenuhi syarat SNI 03-2104-1991 untuk nilai kadar air, kerapatan, 

dan pengembangan tebal. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perubahan pada kadar air, 

kerapatan dan pengembangan tebal, yang dipengaruhi oleh lama waktu perendaman serta 

massa serat purun tikus. Dari hasil pengujian tiap sampel didapatkan bahwa semakin singkat 

waktu perendaman, maka nilai kadar air semakin rendah, kerapatan makin tinggi dan 

pengembangan tebal mengalami peningkatan. Sementara komposisi campuran serat purun 

tikus semakin kecil dan semen makin besar, maka nilai kadar airnya semakin rendah, 

kerapatannya makin tinggi serta semakin rendah nilai pengembangan tebalnya. 

 

Kata kunci: serat purun tikus, KMnO4, komposit papan semen. 
 

ABSTRACT 

 
Research of composite boards cement based fibe purun mice (Eleocharis dulcis), aims to 

determine the nature of the physical it, with variations in the composition of the fibers purun 

mice and treatment time soaking KMnO4. Composites most good is a composite with a 

content of water and the development of thick are low, while the density is high. This study 

used rat purun fiber and PPC cement (Pozolan Portland Cement) with composition 1:11, 50 

and 1: 5.25. Variations soaking fiber purun mice in a solution of KMnO4 is 15 minutes, 30 

minutes, 45 minutes and 60 minutes. Results the research was obtained, the average water 

content (2.44-11.11)%, the average density (0.31-1.18) g/cm 3, the average development 

thickness (0.07–0.30)%. All samples meet the requirements of SNI 03-2104-1991 to value 

levels of water, density, and the development of thick. Results of the study showed there were 

changes in the levels of water, the density and the development of thick, which is influenced 

by long time of soaking and the mass of fiber purun mice. From the results of the testing of 

each sample is obtained that even a short time immersion , then the value content of the water 
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is getting lower, the density of increasingly high and the development of thick experienced an 

increase. While the composition of the mixture of fiber purun rat is getting smaller and 

cement increasingly large, then the value content of the water is getting low , density is 

increasingly high, and increasingly lower values the development of thickness . 

 
Keywords: rat purun fibers, KMnO4, composite cement board. 
 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 

Perkembangan komposit pada saat ini tidak hanya komposit sintetis saja tetapi juga mengarah 
ke komposit serat alam. Hal ini dikarenakan keistimewaan sifat serat alam yang dapat didaur 
ulang atau terbarukan, sehingga mengurangi pemakaian petrokimia maupun gangguan 
lingkungan hidup. Komposit dengan serat alam memiliki keunggulan lain bila dibandingkan 
dengan komposit sintetis. Komposit serat alam lebih ramah lingkungan karena mampu 
terdegradasi secara alami dan harga serat alam pun lebih murah dibandingkan serat sintetis.  
Disamping itu serat alam memiliki massa jenis yang rendah, mampu terbiodegradasi, mudah 
didaur ulang, produksi memerlukan energi yang rendah, memiliki sifat mekanis yang baik dan 
dapat diperbaharui karena berasal dari alam (Wang et al, 2003). Keuntungan mendasar yang 
dimiliki oleh serat alam adalah jumlahnya berlimpah, memiliki cost yang rendah. Material 
komposit dengan penguatan serat alam (natural fibre) seperti bambu, sisal, hemp, dan pisang 
telah diaplikasikan pada dunia otomotif sebagai bahan penguat panel pintu, tempat duduk 
belakang, dashboard, dan perangkat interior lainnya (Boeman dan Johnson, 2002). 
 
Indonesia mempunyai keaneka ragaman hayati yang luas sehingga memiliki peluang yang 
besar untuk mengeksplorasi pemanfaatan bahan serat alam. Dari segi ketersediaan bahan baku 
serat alam, di propinsi Kalimantan Selatan memiliki bahan baku tumbuhan purun tikus 
(Eleocharis dulcis) yang cukup melimpah. Purun tikus adalah tumbuhan liar yang menjurus 
sebagai gulma pada lokasi terbuka, bersifat spesifik lahan sulfat masam, karena sifatnya yang 
tahan terhadap keasaman tinggi.  Tumbuhan ini dapat dijadikan vegetasi indikator untuk tanah 
sulfat masam (Noor, 2004; Steenis, 2006; Brecht, 1998). Data Dinas Perindustrian 
Perdagangan dan Penanaman Modal (Disperindag dan PM) Barito Kuala pada tahun 2006 
persebaran jenis tumbuhan purun mencapai ± 713 Ha, meliputi purun danau ±641 Ha dan 
purun tikus ±72 Ha (Rahadi, 2007).  
 
Untuk mendapatkan sifat kekuatan tarik yang tinggi, serat alam biasanya diberi bermacam 
perlakuan. Perlakuan yang diberikan seperti dengan perendaman bahan alkali bertujuan untuk 
meningkatkan sifat adesif. Adesif adalah kelekatan permukaan antarmuka dari unsur-unsur 
yang disatukan. Antarmuka yang dimaksud pada komposit adalah suatu permukaan yang 
dibentuk ikatan bersama antara penguat (serat) dan matrik yang membentuk ikatan 
perantaraan yang diperlukan untuk pemindahan beban. Serat purun tikus merupakan bahan 
berselulosa, sehingga memiliki struktur yang kompleks. Untuk itulah diperlukan tambahan 
perlakuan khusus untuk menghilangkan lignin. Bahan alkali, seperti KMnO4 d iharapkan 
dapat menghilangkan kandungan yang  mengikat  selulosa pada serat purun tikus.  
 
Konsep dasar penggabungan serat atau partikel dari tumbuhan, seperti partikel kayu atau 
limbah pertanian dan perkebunan, dengan matriks anorganik telah lama diterapkan.  Selama 
beberapa waktu ini, konsep dasar tersebut telah diaplikasikan untuk penggunaan serat dan 



       

 
    

 

 

 

 

32 
 

 

 

Seminar Nasional Tahunan VI 

Program Studi Magister Teknik Sipil ULM 

Banjarmasin, 26 Oktober 2019 

ISBN 978-623-7533-03-0 
 

partikel kayu atau bahan berlignoselulosa lainnya dalam bentuk papan semen partikel 
dengan semen portland sebagai perekatnya, (Moslemi, 1989). Komposit papan semen 
merupakan satu diantara produk panel yang berpotensi untuk dikembangkan.  Papan semen 
merupakan papan tiruan yang terbuat dari campuran partikel kayu atau bahan berlignoselulosa 
lainnya, semen sebagai pengikat dan bahan tambahan.  Perbandingan antara partikel dan 
semen dalam pembuatan papan semen partikel adalah 1,00 : 2,75. Papan tersebut memiliki 
beberapa keunggulan yaitu tahan kelembaban, tahan api, jamur, dan serangga perusak 
(Suhasman, 2012).  Suatu sifat penting lainnya yaitu papan semen tidak menghasilkan bahan 
kimia berbahaya seperti yang terjadi dalam pembuatan papan partikel yang direkat dengan 
perekat anorganik atau sintetis, dan tidak mempengaruhi kualitas udara dalam ruangan selama 
penggunaan (Pease, 1994). 
 
Penelitian dalam pembuatan komposit papan semen berbahan serat purun tikus dengan 
perlakuan tanpa perendaman telah dilakukan. Dari analisis kimia purun tikus diperoleh hasil 
kadar air (9,50 % pada pucuk), kadar ekstraktif (4,45% pada pangkal) dan kadar holo selulosa 
yang rendah (52,62 % pada pucuk) serta kadar lignin yang sedang (25,80 % pada batang), 
maka purun tikus dimungkinkan untuk digunakan sebagai bahan serat alam dalam pembuatan 
bahan konstruksi. (Wardhana, H, 2015). Dari uji sifat mekanik purun tikus diperoleh sampel 
bagian bawah purun tikus, diameter 2,158 mm, kuat tarik 3,63 MPa, sedangkan sampel bagian 
atas purun tikus diameter 2.064 mm, kuat Tarik 4,21 MPa. Penggunaan purun tikus 
disarankan dipakai bagian atas purun tikus karena kuat tariknya 116,15% dari bagian bawah 
purun tikus (Haryanti, N.H dan Henry W, 2016). Penelitian Wardhana, H dan Ninis H 
Haryanti (2017) tentang karakteristik papan semen berbahan partikel purun tikus tanpa 
perlakuan perendaman. Dari hasil pengujian partikel purun tikus telah memenuhi persyaratan 
SNI 03-2104-1991 terhadap kadar air, kerapatan, pengembangan tebal. Komposisi serat purun 
tikus 100 g dengan bentuk tulangan matrik merupakan komposisi yang tepat untuk digunakan 
sebagai bahan komposit papan semen (Haryanti, N.H dan Henry W, 2017). 
 
Serat purun tikus sebagai penguat sangat menentukan sifat dari komposit papan semen karena 
meneruskan beban yang didistribusikan oleh matrik. Serat purun tikus dengan perlakuan 
perendaman alkali (KMnO4) diharapkan dapat menghasilkan sifat fisik komposit papan 
semen yang maksimal, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian. Adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah mendapatkan sifat fisik komposit papan semen berbahan serat purun 
tikus yang dihasilkan dengan perlakuan perendaman alkali (KMnO4), mendapatkan pengaruh 
waktu perendaman terhadap komposit papan semen yang dihasilkan serta mempelajari 
pengaruh komposisi bahan campuran serat purun tikus dan semen yang digunakan terhadap 
sifat fisik komposit papan semen yang dihasilkan. Manfaat yang diharapkan adalah purun 
tikus dapat digunakan sebagai serat alam dalam pembuatan papan semen dan bermanfaat 
khususnya bagi perencana bangunan karena dapat mengurangi beban konstruksi. 
 

2. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya. Purun Tikus berupa serat 
sebagai bahan pembuatan komposit Papan Semen dengan menggunakan komposisi campuran  
sebagai berikut:  Massa serat purun tikus  yang digunakan sebanyak 50 gram dan 100 gram;  
Selanjutnya serat purun tikus di rendam dalam larutan KMnO4 2% 20 ml dengan aquades 1L 
menggunakan variasi waktu 15 menit, 30 menit, 45 menit dan 60 menit; Sedangkan Semen 
PPC (Pozolan Portland Cement) yang digunakan 575 gram dan 525 gram; Komposisi 
campuran menggunakan perbandingan serat purun tikus dan semen 1:11,50 dan 1:5,25. 
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Disamping itu digunakan Aquades 110 mL dan Perekat (Addition H.E, ASTM (494-81, Type 
A) 10 mL. Cetakan papan komposit yang dipakai dengan ukuran 25cm x 25cm x1cm. 
Parameter pengujiannya adalah kadar air, kerapatan, pengembangan tebal berdasarkan 
Standar Nasional Indonesia 03-2104-1991. Pada pengujian sifat fisik papan semen, sampel uji 
yang digunakan berukuran 5 cm x 5 cm x 1 cm.  

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Kekurangan yang paling mendasar dari komposit serat alam yaitu kurang baiknya ikatan 
antara matriks dan serat sehingga menghasilkan sifat komposit yang kurang baik. Kekurangan 
tersebut disebabkan oleh sifat alami serat alam yang masih dapat menyerap air sehingga air 
dapat masuk ke dalam ikatan antara matriks dan serat, sehingga mempengaruhi sifat fisik 
suatu komposit. Perlakuan kimia yang tepat mampu meningkatkan ikatan antara serat dan 
matriks, sehingga sifat-sifat komposit menjadi lebih baik. 
 
Hasil uji Penampang Fisik Komposit Papan Semen, diperoleh: Seluruh sampel komposit 
papan semen memiliki panjang, lebar yang sama yaitu 25 cm dan tebal 1 cm, serta dengan 
berat serat purun tikus yang berbeda. Perendaman 15 menit, 30 menit dan 60 menit , massa 
komposit papan semen terberat didapat pada sampel 50 gram. Sementara perendaman 45 
menit, terberat didapat pada sampel 100 gram. Sampel komposit papan semen yang terberat 
dari semua perendaman KMnO4 yaitu pada 100 gram serat purun tikus dengan perendaman 
45 menit. Dari penampang fisik tersebut, semakin lama perendaman yang dilakukan, maka 
purun tikus makin banyak mengandung air, sehingga beratnya pun bertambah. 
Hasil uji Kadar Air komposit papan semen dengan variasi komposisi waktu perendaman serta 
massa purun tikus dan semen seperti pada Gambar 1 berikut. 

 

 
  

Gambar 1. Hasil Kadar Air Dengan Variasi Waktu Perendaman 
 
 
Dari Gambar 1, didapatkan nilai rerata kadar air komposit papan semen yaitu (2,44–11,11)%, 
sehingga semua sampel memenuhi syarat SNI  03-2104-1991 dengan nilai maksimum untuk 
kadar air adalah 14%. Nilai kadar air yang terbesar didapat pada massa purun tikus 100 gram 
dengan waktu perendaman 60 menit, yaitu 11,11% sedangkan nilai kadar air yang terkecil 
didapat pada massa 100 gram purun tikus dengan waktu perendaman 15 menit, yaitu 2,44%. 
Nilai kadar air mendekati maksimun adalah pada perendaman 60 menit dengan massa 100 
gram yaitu 11,11%. Menurut Purwanto (2014), kadar air berhubungan dengan kemampuan 
penyerapan air dalam papan semen. 
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Dari Gambar 1, dapat dilihat bahwa lama waktu perendaman serta komposisi campuran purun 
tikus dan semen dapat mempengaruhi nilai kadar air. Kadar air komposit papan semen pada 
massa purun tikus 50 gram dan 100 gram mengalami peningkatan dengan bertambahnya 
waktu perendaman.  Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1. untuk tiap sampel 100 gram 
dengan lama perendaman 45 dan 60 menit memiliki kadar air yang tinggi. Hal ini disebabkan 
komposit saat direndam aquades akan bertambah ketebalannya dan menyerap lebih banyak air 
karena komposisi campuran serat nya paling banyak. 
 
Hasil pengujian kadar air tiap sampel didapatkan bahwa semakin singkat waktu perendaman 
dengan massa serat purun tikus terkecil maka nilai kadar airnya semakin randah. Komposit 
papan semen yang baik memiliki kadar air yang rendah, sehingga papan komposit dengan 
massa purun tikus 100 gram dan semen 525 gram merupakan papan komposit yang lebih baik. 
Kadar air dipengaruhi oleh komposisi penggunaan semen dan ukuran partikel (Purwanto, 
2016). Penggunaan semen yang semakin banyak, dapat menyebabkan rongga sel partikel yang 
terisi air semakin sedikit karena rongga tersebut telah terisi semen yang sudah membeku. 
Dengan demikian komposit yang paling baik adalah dengan kadar air yang paling kecil yaitu 
sebesar 2,44% pada massa purun tikus 100 gram dan semen 525 gram dengan waktu 
perendaman 15 menit.  
 
Hasil uji Kerapatan komposit papan semen dengan variasi komposisi waktu perendaman serta 
massa purun tikus dan semen seperti pada Gambar 2 berikut. Kerapatan papan semen purun 
tikus merupakan nilai yang menunjukkan perbandingan antara berat massa papan semen 
partikel terhadap volume papan yang dihasilkan. 
               

 
 

Gambar 2. Hasil Kerapatan Dengan Variasi Waktu Perendaman 
 
 
Dari Gambar 2, didapatkan nilai rerata kerapatan komposit papan semen yaitu (0,31–1,18) 
g/cm3. Berdasarkan SNI  03-2104-1991 nilai minimum untuk kerapatan adalah 0,31 g/cm3, 
sehingga semua sampel memenuhi persyaratan SNI. Nilai kerapatan tertinggi adalah pada 
perendaman 15 menit dengan massa purun tikus 50 gram yaitu 1,18 g/cm3, sedangkan nilai 
kerapatan yang terendah didapat pada masa 100 gram purun tikus dengan waktu perendaman 
60 menit, yaitu 0,31 g/cm3.  
Dari hasil uji kerapatan tiap sampel didapatkan bahwa semakin lama waktu perendaman 
dengan massa serat purun tikus lebih besar maka kerapatannya semakin kecil. Nilai kerapatan 
yang paling tinggi dimiliki oleh komposit papan semen dengan massa purun tikus 50 gram. 
Hal Ini disebabkan pengaruh komposisi semen pada sampel 50 gram. Peningkatan kerapatan 
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papan disebabkan semakin banyak jumlah semen yang digunakan, sehingga papan menjadi 
semakin berat dan nilai kerapatannya juga akan meningkat. 
 
Jadi, komposit yang paling baik adalah komposit yang mempunyai kerapatan yang tinggi dan 
masih memenuhi nilai minimal standar SNI yaitu pada massa purun tikus 50 gram dan semen 
575 gram dengan waktu perendaman 15 sampai dengan 60 menit. Semakin tinggi komposisi 
semen maka semakin tinggi kerapatan. Hal ini disebabkan karena papan memiliki bahan 
pengikat yaitu semen yang tinggi sehingga memungkinkan terbentuknya ikatan yang baik. 
Menurut Simbolon et al. (2015) semakin banyak semen maka semakin tinggi kerapatan, 
dikarenakan berat massa papan semen meningkat seiring dengan banyaknya penggunaan 
semen. Purwanto (2014), menyebutkan bahwa kerapatan papan semen yang tinggi bisa 
dikaitkan dengan sifat dari bahan baku partikel yang digunakan yang dapat meningkatkan 
ikatan dengan semen. 
 
Hasil uji Pengembangan Tebal komposit papan semen dengan variasi komposisi waktu 
perendaman serta massa purun tikus dan semen seperti pada Gambar 3 berikut. 
Pengembangan tebal papan merupakan perubahan dimensi terhadap papan semen yang 
diakibatkan oleh partikel-partikel purun tikus memiliki sifat higroskopis atau dapat menyerap 
air. Nilai pengembangan tebal juga akan menentukan pemakaian papan semen partikel untuk 
keperluan eksterior atau interior. 
 

 
 

Gambar 3. Hasil Pengembangan Tebal Dengan Variasi Waktu Perendaman 
 
 

Dari Gambar 3, didapatkan nilai rerata pengembangan tebal komposit papan semen yaitu 
(0,063–0,18)%. Berdasarkan pada SNI  03-2104-1991 nilai maksimum pengembangan tebal 
adalah 12%. Dengan demikian semua sampel komposit papan semen memenuhi standar SNI. 
Nilai pengembangan tebal tertinggi didapat pada massa purun tikus 50 gram dengan waktu 
perendaman 60 menit, yaitu 0,18%. Sedangkan nilai pengembangan terendah didapat pada 
masa 100 dengan waktu perendaman 30 menit, yaitu 0,063%. 
 
Dapat dilihat dari Gambar 3, terjadi penurunan pengembangan tebal pada massa purun tikus 
50 gram dan 100 gram pada waktu perendaman 30 menit, tetapi mengalami peningkatan pada 
waktu perendaman 45 menit dan 60 menit. Dari hasil uji pengembangan tebal tiap sampel 
didapatkan bahwa semakin lama waktu perendaman maka semakin tinggi nilai pengembangan 
tebalnya. Semakin rendah nilai pengembangan tebal, maka semakin baik komposit papan 
semen.  
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Sotannde (2010, 2012), mengatakan bahwa pengembangan tebal papan semen dipengaruhi 
oleh perbandingan bahan dengan semen dan bahan tambahan kimia. Secara umum kandungan 
semen yang lebih tinggi akan menurunkan pengembangan tebal, juga penggunaan campuran 
bahan baku dan tambahan. Sedangkan Semple & Evans (2007), menyatakan bahwa 
pengembangan tebal papan semen sangat  tergantung dari ukuran partikel. Disamping itu 
pengembangan tebal papan semen dapat disebabkan oleh peningkatan panjang partikel.   
 
Dari hasil uji yg dilakukan, diperoleh komposit yang lebih baik adalah komposit papan semen 
massa purun tikus 100 gram pada perendaman 15 menit. Jadi, komposit yang lebih baik 
adalah dengan pengembangan tebal yang paling kecil yaitu sebesar 0,06%. Komposit tersebut 
dengan massa purun tikus 100 gram, semen 525 gram dengan waktu perendaman 15 menit.  
Penelitian papan semen sekam padi yang dilakukan oleh Fortuna (2009) menunjukkan bahwa 
semakin banyak pemakaian semen akan meningkatkan nilai kerapatan dari papan yang 
dihasilkan. Hal ini disebabkan semakin banyak pemakaian semen maka semakin banyak 
rongga-rongga partikel yang terisi semen. 
 
Sifat alami purun tikus sebagai serat alam adalah hydrophilic, yaitu suka terhadap air. 
Pengaruh perlakuan alkali terhadap sifat permukaan serat alam, kandungan optimum air 
mampu direduksi sehingga sifat alami hidrophilic serat dapat memberikan ikatan interfacial 

dengan matrik secara optimal. Pada perendaman menggunakan alkali, akan terjadi reaksi 
kimia antara serat dengan alkali yang memerlukan waktu. Apabila waktu reaksi kurang maka 
reaksi tidak maksimal dan apabila kelebihan, serat akan rusak. Proses waktu perlakuan 
perendaman memberikan pengaruh terhadap permukaan serat, lamanya waktu akan membuat 
permukaan serat semakin bersih dan permukaan serat menjadi lebih kasar sehingga ikatan 
serat dengan matrik akan semakin baik (lebih adhesif), meningkatkan sifat fisik dari komposit 
yang dibentuknya. 
 
4. KESIMPULAN 
 
Dari hasil pembuatan komposit papan semen berbahan serat purun tikus serta pengujian yang 
telah dilakukan diperoleh beberapa simpulan. 
 
Sifat fisik komposit papan semen berbahan serat purun tikus yang dihasilkan dengan 
perlakuan perendaman KMnO4, rerata kadar air (2,44–11,11) %, rerata kerapatan (0,31–1,18) 
g/cm3, rerata pengembangan tebal (0,063–0,18) %. Semua sampel memenuhi syarat SNI 
untuk kadar air, kerapatan dan pengembangan tebal. 
 
Pengaruh waktu perendaman KMnO4 terhadap komposit papan semen diperoleh hasil, 
semakin singkat waktu perendaman, kadar air semakin rendah, kerapatan makin tinggi dan 
pengembangan tebal mengalami peningkatan. Pengaruh komposisi bahan campuran terhadap 
komposit papan semen yang dihasilkan adalah komposisi campuran masing-masing bahan 
mempengaruhi homogenitas pada permukaan komposit papan semen purun tikus. Komposisi 
campuran serat purun tikus lebih kecil dan semen lebih besar, maka nilai kadar airnya 
semakin rendah, kerapatannya makin tinggi serta semakin rendah nilai pengembangan 
tebalnya. 
 
Komposit yang baik adalah komposit dengan kadar air dan pengembangan tebal yang rendah, 
sedangkan kerapatannya tinggi. Adapun saran, penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan 
menggunakan bahan alkali yang lain sebagai bahan perendaman serat purun tikus, dengan 
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komposisi waktu perendaman yang bervariasi. Disamping itu juga perlu dilakukan variasi 
komposisi bahan campuran komposit papan semen. 
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ABSTRAK 

 

Paper ini fokus pada pelaksanaan uji lapangan untuk mendapatkan daya dukung bored pile 

diameter kecil sebagai alternatif pondasi di tanah lunak. Pondasi dengan diameter 100 mm 

dan panjang 5 m digunakan pada penelitian ini. Lubang digali secara manual dengan mata 

bor yang dirancang khusus untuk tanah lempung lunak dengan kandungan organik/kayu yang 

tinggi. Setelah lubang siap, tiga batang baja dengan diameter 10 mm dan baja 6 mm 

dipasang melingkar digunakan sebagai pembesian. Campuran semen-pasir-kerikil dengan 

komposisi 1:2:2 ditentukan berdasarkan hasil job mix design untuk mendapatkan benton K 

250. Uji pembebanan dilakukan pada tiang dengan memasang dua mini pile dengan dimensi 

200×200 mm dan panjang 9 m. Prosedur uji pembebanan dilakukan sesuai dengan metode 

standar ASTM untuk tiang di bawah beban tekan aksial statis. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa daya dukung izin satu tiang bor sekitar 287.5 kg. 

 

Kata kunci: tiang bor, tanah lunak, daya dukung, uji beban. 
 

ABSTRACT 

 

This paper focuses on conducting field tests to obtain the carrying capacity of small diameter 

bored piles as an alternative foundation on soft soils . Foundation with a diameter of 10 0 m 

m and a length of 5 m is used in the research of this . The holes are dug manually with a drill 

bit specifically designed for soft clay soil with high organic / wood content. After the holes 

are ready, three steel rods with a diameter of 10 mm and 6 mm steel mounted circularly used 

as a pembesian . A mixture of cement- sand - gravel with a composition of 1: 2: 2 is 

determined based on the results of the job mix design to get a K 250 benton . Loading test is 

carried out on a pole by installing two mini piles with dimensions of 20 0 × 20 0 m m and 

length of 9 m. The loading test procedure is carried out according to the ASTM standard 

method for poles under static axial compressive loads. The results showed that the carrying 

capacity of a drill pole permits about 2 87.5 kg. 

 
Keywords: pillar drill, ground soft, power support, the test load. 

 
 
 

1. PENDAHULUAN 

 
Sampai saat ini pada daerah yang dominan tanah lunak, masyarakat Kalimantan Selatan masih 
menggunakan tiang kayu (galam/Melaleuca leucadendron) sebagai pondasi gedung dua 
sampai tiga lantai. Kebutuhan tiang galam tidak sedikit padahal ketersediaanya terbatas. 
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Diameter dan panjang tiang yang tersedia dipasaran juga semakin kecil dan tidak terlalu 
panjang. Harga galam di Banjarmasin dan sekitarnya semakin tinggi dengan berkurangnya 
pasokan dari Kabupaten Barito Kuala. Sebuah koran lokal menyatakan bahwa berkurangnya 
pohon galam disebabkan oleh luasnya pembukaan lahan perkebunan sawit, transmigrasi, 
hingga persawahan (Hani, 2017). 
 
Kerugian penggunaan tiang pancang adalah getaran yang ditimbulkannya. Hal ini semakin 
menimbulkan masalah khususnya di daerah dengan bangunan yang semakin padat. Pemakaian 
pondasi bored pile merupakan pilihan pondasi alternatif yang tepat. Tipe pondasi ini dapat 
digunakan pada berbagai jenis tanah dengan konsistensi yang cukup luas dari lunak sampai 
keras. 
 
Hanya saja, dalam pembuatan bored pile sering digunakan alat berat seperti crane. Namun 
untuk proyek kecil apalagi jika sarana transportasinya kurang mendukung, penggunaan crane 
sering mengalami kesulitan karena untuk mobilisasinya dibutuhkan pendanaan yang cukup 
besar. Biaya proyek menjadi tidak ekonomis. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, bored 

pile manual dengan dimensi yang tidak terlalu besar dapat dibuat menggunakan peralatan bor 
mini dengan tenaga manusia yang sangat praktis dan mudah pelaksanaannya. Bored pile ini 
biasa disebut Strauss pile. 
 
Karena pembuatan bored pile ini sering banyak kesulitannya dibandingkan tiang pancang, 
mengetahui daya dukung aktual dengan uji pembebanan menjadi sangat penting. Ada 
beberapa metode yang dapat digunakan untuk menganalisa hasil uji beban di lapangan. 
Hasnat dkk (2012) melakukan analisa terhadap dua puluh data hasil loading test dengan 
menggunakan enam metode yang umum digunakan yaitu double tangent method, maximum 

curvature method, the Hansen 80% criterion, Davisson method, rebound elastic method, dan 
Decourt extrapolation; Davisson method menghasilkan kesalahan paling kecil. Fellenius 
(2013) menyatakan bahwa offset limit atau Davisson criteria tidak merupakan daya dukung 
tiang melainkan beban dimana daya dukung batas selimut tiang telah tercapai. 
 
Untuk di tanah lunak, pondasi yang dibuat haruslah tidak berat sehingga daya dukung yang 
didapat menjadi optimal. Oleh karena ini, penelitian ini menggunakan tiang dengan diameter 
100 mm yang relatif sangat kecil digunakan sebagai tiang bor. Paper ini menjelaskan 
mengenai tahapan pelaksanaan pekerjaan tiang tersebut, pengujian daya dukungnya di 
lapangan, dan metode untuk menganalisa data yang didapat.  
 
Pada perhitungan daya dukung tiang bor tersebut, beberapa parameter yang digunakan 
didapatkan dari asumsi dan empiris sesuai dengan kondisi tertentu. Sehingga, pengujian ini 
sangat penting tidak hanya karena dilaksanakan di tanah lunak, akan tetapi juga untuk 
memastikan daya dukung yang sebenarnya dari pondasi yang dibuat. 

 

2. MATERIAL DAN PROSEDUR PELAKSANAANYA 
 
2.1 Investigasi Tanah 
Pada penelitian ini, investigasi tanah menggunakan alat cone penetrometer test (CPT) atau 

yang lebih umum di Indonesian disebut dengan sondir. Hasil uji sondir terlihat pada  

Gambar 1. Hasil uji sondir dapat digambarkan dalam beberapa bentuk sebagai fungsi 

kedalaman yaitu qc, fs, dan FR. Parameter-parameter qc dan fs sangat penting karena masing-
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masing merupakan indeks kekuatan struktur tanah dan indeks kekuatan regangan tinggi 

(Olsen dan Koester, 1995). Tahanan qonus (qc) sebagai fungsi kedalaman terlihat pada  

Gambar 1.a. Nilai qc yang didapat pada penelitian ini < 6 MPa pada kedalaman 0-6 m, 6-8 

MPa di kedalaman 7-8 m, dan terus meningkat mencapai >20 MPa pada kedalaman 9.5 m.  

Gambar 1.b memperlihatkan nilai fs sebagai fungsi kedalaman. Sedangkan FR atau friction 

ratio  merupakan rasio antar fs/qc terlihat pada  

Gambar 1.c. Pada kedalaman 0.5-1.5 m, FR mencapai nilai 5-10%. Menurut Vos (1982), 
tanah yang memiliki FR>5 dikategorikan sebagai tanah gambut. Olsen (1988) juga menempat 
gambut dalam chart yang disarankannya dengan terlebih dahulu melakukan koreksi terhadap 
nilai qc dan FR. 

    
(a) (b) (c) (d) 

 
Gambar 1. Hasil investigasi tanah menggunakan sondir (CPT) 

 

 
2.2 Material 

Material utama pada penelitian ini adalah beton dan pembesian. Beton yang digunakan adalah 
campuran semen, pasir, dan kerikil dengan komposisi 1:2:2 untuk mencapai K250. Sedangkan 
pembesian yang digunakan adalah baja ulir diameter 10 mm sebagai tulangan utama dan baja 
diameter 6 mm sebagai sengkang. Material lain adalah pipa PVC diameter 4” yang digunakan 
sebagai alat bantu pada pelaksanaan pengecoran. 
 
2.3 Peralatan 
Peralatan yang digunakan pada penelitian ini terbagi atas peralatan pembuatan Strauss pile 

dan pelaksanaan uji beban. Untuk pembuatan bored pile, peralatan terpenting adalah satu set 

bor tangan yang terdiri atas mata bor dan tiang bor ( 
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Gambar 2.a). Peralatan penunjangnya seperti adjustable wrench (kunci Inggris). Sedangkan 

peralatan uji lapangan yang terpenting adalah dongkrak hidrolik dan digital gauge ( 

Gambar 2.b). 
 
2.4 Prosedur Pelaksanaan 
Prosedur pelaksanaan studi terbagi atas persiapan lubang bor, pengecoran, dan pelaksanaan 

uji beban lapangan. Lubang bor disiapkan dengan menggunakan mata bor khusus ( 

Gambar 2.a) dengan tenaga manusia ( 

Gambar 3.a). Setelah lubang siap, rangkaian besi yang terdiri atas tiga batang baja ulir 10 mm 

dan baja 6 mm yang dipasang melingkar dimasukkan ke dalam lubang ( 

Gambar 3.b). Pipa pvc diameter 4” dimasukkan di tengah tulangan sebagai alat bantu proses 
pengecoran untuk menghindari terjadinya segregasi pada beton ( 

Gambar 3.c). Beton dimasukkan perlahan ( 

Gambar 3.d); pipa ditarik dan ditekan berulang-ulang untuk membantu proses pemadatan 
beton. 
 

  
(a) (b) 

 
Gambar 2. Mata bor dan tiang bor 

 
 

    
(a) (b) (c) (d) 
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Gambar 3. Kegiatan pengeboran dan pengecoran bored pile 

 
 

 

Gambar 4 memperlihatkan pengaturan peralatan uji beban statis di lapangan. Terlihat pada  

Gambar 4.a, rangka untuk pembebanan dibuat dari 2 pondasi tiang 200x200 mm panjang 9 m 

dan I beam yang diperkuat dengan balok beton 200x200 mm. Beban diaplikasikan dengan 

menggunakan dongkrak hidrolik sedangkan pembacaaan deformasi tiang menggunakan dua 

digital gauge. Foto pelaksanaan uji beban terlihat pada  

Gambar 4.b. Prosedur pembebanan menggunakan metode quick test (ASTM D1143).  
 

(a) (b) 

 
Gambar 4. Seting alat (a) sketsa, dan (b) Foto pengujian di lapangan 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Hasil uji beban yang didapatkan diplot dalam hubungan beban dan penurunan seperti terlihat 
pada Error! Reference source not found.. Dengan memperhatikan hasil uji loading tes ini, 
maka tiang dapat diperkirakan sukses dibuat  meskipun tidak ada uji terhadap integritas tiang 
bor ini. Terlihat jelas, bahwa penurunan semakin besar dengan bertambahnya beban.  
 
Kurva tersebut tidak memperlihatkan keruntuhan dengan jelas; Kurva hampir linier. 
Umumnya, kurva memperlihatkan adanya peningkatan penurunan yang besar pada 
penambahan beban. Pada kasus dimana terdapat beban maksimum atau kurva asimtot, maka 
tahanan maksimum pondasi dapat dengan mudah ditentukan (Hirany dan Kulhawy, 1989). 
Sehingga, beban ultimate dibutuhkan untuk menentukan beban runtuh pada kasus seperti ini 
(Hirany dan Kulhawy, 1989; Pan dkk, 2000). 
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Gambar 5. Kurva hubungan beban dengan beban 

Pada paper ini, salah satu analisa untuk mendapatkan daya dukung tiang bor dipilih metode 
Davisson. Fellinius (2013) melaporkan bahwa offset limit yang disarankan oleh Davisson 
adalah beban dimana daya dukung ultimate selimut tiang telah tercapai. Mempertimbangkan 
bahwa bored pile ini diaplikasikan pada tanah lunak dimana dominan yang berperan adalah 
tahan selimut, maka metode Davisson dipertimbangkan cocok sebagai analisa awal hasil uji 
beban ini. 
 

Metode Davisson diawali dengan perhitungan kompresi elastis tiang (e) dengan 
mempertimbangkan beban (Q), panjang tiang (L), luas penampang tiang (A), dan modulus 
Young tiang (E) (Persamaan 1). 

𝑒 = 𝑄𝐿𝐴𝐸 (1) 

 
dimana L= 5 m, A= 7.85×10-3 m2, dan E= 22,106.94 MPa. Sementara, kriteria keruntuhan 
metode Davisson dihitung dengan Persamaan 2. 

𝑓 (4 + 𝐷120) + 𝑒  (2) 

 
Dimana D adalah diameter tiang dalam mm (D=100 mm). 
 

Davisson offset atau Davisson failure criteria terlihat pada  

Gambar 5. Kemiringan garis ini terlihat sangat landai atau hampir horizontal disebabkan oleh 
panjang tiang yang hanya 5 m. Semakin panjang tiang, semakin terlihat kemiringan garis 
keruntuhan ini. Perpotongan antara kurva hubungan beban dan penurunan dengan garis 
Davisson criteria ini adalah beban ultimate. Pada uji ini, perpotongan terletak pada beban 575 
kg. Jika faktor keamanan yang digunakan adalah 2, maka beban izin tiang bor dengan 
diameter 100 mm dan panjang 5 m ini adalah 287.5 kg. 
 
Metode lain yang dapat digunakan untuk menganalisa hasil uji beban adalah metode Hansen 
80%. Mengikuti prosedur yang disarankan oleh Fellinius (2013), Hansen 80% criteria 

dianalisa dengan memplot data hasil uji beban ke dalam kurva /Q versus  seperti terlihat 
pada  
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Gambar 6. Data-data yang didapat pada kurva tersebut dihitung dengan Persamaan 3 dan 4.  𝑄 = √𝛿𝐶1𝛿+𝐶2 …(3) 

𝑄𝑢 = 12√𝐶1𝐶2 …(4) 

dimana Q adalah beban,  penurunan, C1 kemiringan garis lurus pada /Q versus , dan C2 

perpotongan garis lurus dengan sumbu y pada /Q versus . Dari  

Gambar 6, C1 dan C2 yang didapat adalah masing-masing 0.00017 dan 0.00491. Dihitung 
dengan menggunakan Persamaan 4, beban batas yang didapat adalah 547 kg dan beban izin 
273.5 kg dengan SF=2. 

 
 

Gambar 6. Kurva /Q versus metode Hansen 80% 

 

 
Metode lainnya yang juga sering digunakan untuk menganalisa hasil uji beban adalah metode 
Chin-Kondner (Fellinius, 2013). Hampir sama dengan metode Hansen 80%, data hasil uji 

lapangan diplot pada grafik hubungan /Q versus  seperti terlihat pada  
Gambar 7. Beban batas dihitung dengan menggunakan persamaan Qu=1/C, dimana C adalah 
kemiringan trendline data yang lurus pada kurva di  
Gambar 7.a (C=.0.00043). Qu yang didapat adalah 2326 kg dengan Qizin=1163 kg. Hasil ini 
jauh lebih besar dari pada yang dihasilkan dengan metode Davisson dan Hansen 80%. Bahkan 
hasil ini melebihi data beban yang digunakan pada uji pembebanan. Hal ini disebabkan karena 
Metode Chin-Kondner ini adalah metode ekstrapolasi dimana beban ultimate terjadi pada 
deformasi tak berbatas (Fellinius, 2013). Karena ekstrapolasi, beban batas yang dihasilkan 
bisa terlalu kecil atau besar yang ditentukan oleh data diakhir pengujian yang berakibat hasil 
yang tidak akurat (Rybak dan Król, 2018). 
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(a) (b) 

 
Gambar 7. (a) metode Chin-Kondner dan (b) metode Decourt 

 
Metode lain yang menggunakan sistem ekstrapolasi adalah metode Decourt ( 
Gambar 7.b). Dengan metode ini, beban batas dihitung dengan Qu=C2/C1 atau perpotangan 
dengan sumbu y dibagi kemiringan. Berdasarkan hasil perhitungan C2 = 152.746 dan C1 = 
0.006532 sehingga beban batas yang didapat adalah 2338 kg. Hasil ini hampir sama dengan 
yang dihasilkan dengan metode Chin-Kondner karena sistem analisa yang digunakan sama 
yaitu ekstrapolasi. Hasil ini konsisten dengan Fellinius (2013).   
 
4. KESIMPULAN 
 

Metode pelaksanaan pembuatan, pengujian, dan analisa tiang bor dengan diameter kecil di 
tanah lunak telah dipaparkan. Hubungan antara beban dan penurunan hasil uji tiang bor ini 
memperlihatkan bahwa tiang bor dengan diameter kecil (D=100 mm) sukses dibuat. 
Mempertimbangkan bahwa tiang dibangun di tanah lunak sehingga daya dukung selimut tiang 
adalah dominan sehingga Davisson criteria dapat digunakan. Tiang bor yang dibangun dan 
diuji pada penelitian ini memiliki daya dukung batas 575 kg dan daya dukung izin 287.5 kg 
(SF=2). Metode-metode lain yaitu Hansen 80%, Chin-Kondner, dan Decourt menghasilkan 
daya dukung batas masing-masing 547 kg, 2326 kg, dan 2338 kg. Metode Chin-Kondner dan 
Decourt menghasilkan beban batas paling besar karena merupakan metode ekstrapolasi yang 
bahkan lebih besar dari beban yang digunakan pada uji lapangan; Metode ini penggunaannya 
dibatasi (Fellinius, 2013). 
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ABSTRAK 
 

Bergelombangnya suatu permukaan jalan, menjadi permasalahan yang banyak ditemui pada 

struktur perkerasan jalan, disebabkan karena tanah mengalami penurunan, penyusutan 

ataupun pengembangan tanah, yang merupakan sifat-sifat dari mineral lempung yang 

mempunyai gaya tarik yang kuat terhadap air. Tekanan pengembangan yang dihasilkan, 

dapat merusak struktur ringan dan perkerasan jalan raya. Saat turun hujan, genangan air 

akan masuk kedalam lapisan tanah dasar, sehingga pada suatu keadaan, lapisan tanah akan 

menjadi jenuh akibat genangan tersebut. Untuk meminimalkan kerusakan permukaaan pada 

perkerasan jalan, tentunya diperlukan  struktur perkerasan yang kuat dan stabil sesuai 

dengan standar Bina Marga. Penelitian ini difokuskan pada limbah sandblasting sebagai 

bahan stabilisasi pada tanah lempung. Berdasarkan analisa yang dilakukan di laboratorium 

dengan campuran Sandblasting variasi 10%, 20%, 30%, dan 40%, didapat hasil CBR terbaik 

yaitu pada campuran 40%. Nilai CBR yang dihasilkan berbanding lurus dengan peningkatan 

variasi sandblasting Pada variasi sandblasting 20%, nilai CBR sebesar 6,8% (soaked) dan 

10,7% (unsoaked) . Nilainya lebih besar dari angka CBR standard minimal Bina Marga 

yakni 6%. Bisa diartikan bahwa upaya perbaikan tanah dengan limbah sandblasting sebagai 

bahan stabiliasinya dapat dilakukan dengan menambahkan sekitar ±20% sandblasting dari 

berat volume kering tanah 
 

Kata kunci: stabilisasi, lempung, indeks plastisitas, sandblasting, CBR. 
 

ABSTRACT 
 

Correction of a road surface becomes a problem that is often encountered in the structure of 

road pavement, due to the soil experiencing a decline, shrinkage or development of the soil, 

which are the properties of clay minerals that have a strong pulling force on water. The 

resulting development pressure can damage the lightweight structure and pavement of the 

highway. When it rains, puddles will enter the subsoil, so that in some circumstances, the 

subsoil will become saturated due to the puddle. To minimize surface damage on road 

pavement, a strong and stable pavement structure is required in accordance with Bina Marga 

standards. This research is focused on sandblasting waste as a stabilizing material in clay 

soils. Based on the analysis conducted in the laboratory with a mixture of Sandblasting 

variations of 10%, 20%, 30%, and 40%, the best CBR results are obtained in a mixture of 

40%. The resulting CBR value is directly proportional to the increase in sandblasting 

variation. In the sandblasting variation of 20%, the CBR value is 6.8% (soaked) and 10.7% 

(unsoaked). The value is greater than the minimum standard CBR figure of 6%. It can be 

interpreted that efforts to improve the soil with waste sandblasting as a stabilizing material 

can be done by adding about ± 20% sandblasting of the weight of the dry volume of the soil 
 

Keywords: stabilization, clay, plasticity index, sandblasting, CBR. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Pekerjaan tanah merupakan pekerjaan pokok dalam bangunan infrastruktur. Tanah yang 
dipakai untuk tanggul, bendungan atau dasar jalan harus dipadatkan. Pekerjaan tanah ini 
sering menimbulkan problem teknis yang terkadang tidak mudah diatasi. Dalam kehidupan 
sehari-hari, sering kita jumpai permukaan jalan yang bergelombang. Permasalahannya adalah 
tanah di bawah struktur jalan tersebut mengalami penurunan, penyusutan ataupun 
pengembangan tanah. Ini merupakan sifat-sifat dari mineral lempung yang mempunyai gaya 
tarik yang kuat terhadap air. Bila terkena air, potensi kembang susutnya tinggi. Tekanan 
pengembangan yang dihasilkan, dapat merusak struktur ringan dan perkerasan jalan raya 
(Hary Christandy, 2012). 
 
Salah satu teknik perbaikan tanah pada perkerasan jalan adalah dengan menggunakan material 
sisipan atau bahan tambah yang disebut dengan stabilisasi tanah mekanis. Dengan 
dilakukannya stabilisasi tanah maka karakteristik kembang susut tanah akan berkurang, daya 
dukung fondasi akan meningkat, mengurangi potensi penurunan tanah dan meningkatkan 
factor keamanan pada lereng timbunan. 
 
Bahan tambah dalam penelitian ini menggunakan limbah sandblasting. Sandblasting 
merupakan metode pembersihan atau mengupas lapisan yang menutupi sebuah objek yang 
biasanya berbahan metal/besi, dengan butiran pasir kuarsa yang ditembakkan langsung ke 
permukaan dengan bantuan kompresor bertekanan tinggi. Kegiatan ini seperti pengampelasan, 
namun memberikan hasil yang lebih maksimal. Dewasa ini, sandblasting telah banyak 
digunakan pada sektor industri. Baik itu industri galangan kapal, industri perakitan otomotif, 
industri logam, dan untuk keperluan pemeliharaan kilang minyak pada industri migas, 
transportasi, serta pemeliharaan infrastruktur sipil.  
 
Pengolahan limbah sandblasting yang ada saat ini, belum cukup untuk menangani timbunan 
limbah sandblasting terus meningkat seiring dengan perkembangan industri di tanah air. 
Untuk itu, penelitian lanjutan terkait potensi limbah sandblasting sangat diperlukan untuk 
mengatasi permasalahan yang ada. 
 
Limbah sandblasting terdiri dari oksida logam besi, aluminium dan silica (Sukandar, ITB-
2010). Alumunium menjadi lebih kuat jika bereaksi dengan Magnesium dan Silica yang 
banyak terdapat pada tanah lempung (Krisna Murti, 2013). Untuk itu, limbah sandblasting 
merupakan sumber daya potensial untuk dijadikan bahan stabilitas pada tanah lempung. 
Penelitian ini akan mempelajari potensi limbah sandblasting sebagai bahan campuran untuk 
stabilisasi pada tanah lempung dalam perkerasan jalan melalui uji CBR di laboratorium 
dengan rendaman dan tanpa rendaman. 
 

Rumusan Masalah  
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana nilai Maximum Dry Density (MDD) dan Optimum Moisture Content (OMC) 

dari variasi limbah sandblasting? 
2. Bagaimana perbandingan nilai CBR dari Berat Volume Kering variasi limbah sandblasting 

dalam kondisi rendaman dan tanpa rendaman? 
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Tujuan 
Tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui nilai Maximum Dry Density (MDD) dan Optimum Moisture Content 

(OMC) dari variasi limbah sandblasting. 
2. Untuk mengetahui perbandingan CBR dan Berat Volume Kering dari variasi limbah 

sandblasting dalam kondisi rendaman dan tanpa rendaman. 
 

2. METODE PENELITIAN 
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Gambar 1. Diagram Alir Metodologi Penelitian 

 
 

 
 

Gambar 2. Lanjutan 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Penelitian ini menggunakan sampel tanah subgrade dari jalan tol Balikpapan – Samarinda. 
Tanah diambil dari quary milik PT BUCG sebagai kontraktor utama pada proyek pekerjaan 
ini. Sedangkan limbah sandblasting diambil pada workshop milik dari PT Halmahera 
Indoserv di Manggar, Balikpapan. 
 
Rekapitulasi Hasil Pengujian Tanah sebelum distabilisasi. 
Rekapitulasi hasil dari pengujian karakteristik fisik tanah di laboratorium dapat ditunjukkan 
pada Tabel di bawah ini. 
 

Tabel 1. Rekapitulasi sifat Fisik Tanah Asli 
 

Jenis Pengujian Hasil 

Berat jenis (Specific Grafity,GS) 2,521 gr/cm3 

Kadar air (Water Content) 24,156% 

Batas cair (Liquid Limit, LL) 30,97% 

Batas plastis (Plastic Limit, PL) 21,89% 

Indeks Plastisitas (Plasticity index,IP) 9,08% 

Lolos saringan no.200 (dicuci) 100 % 
Kadar air optimum 
(Optimum Moisture Content, OMC) 

16,10% 

 

Tabel 1.a Lanjutan 
 

Jenis Pengujian Hasil 

Kepadatan kering max 
(Maximum Dry Density, MDD) 

1,632 gr/cc 

CBR Rendaman (Soaked) 2,5% 
CBR Tanpa Rendaman (Unsoaked) 7,1% 

 
Hasil Pengujian Limbah Sandblasting 
Hasil pengujian karakteristik fisik limbah sandblasting, dapat di lihat pada table dibawah ini. 
 

Tabel 2. Karakteristik Fisik Sandblasting 
 

Jenis Pengujian Hasil 

Kadar air 0,115 gr/cm3 
Berat jenis (GS) 2,650 % 
Lolos saringan no.200 99,92 % 

 
Hasil Pengujian Berat Jenis Tanah Dengan Berbagai Variasi Sandblasting 
Hasil perbandingan pengujian berat jenis campuran tanah lempung dan variasi limbah 

sandblasting adalah sebagai berikut. 
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Tabel 3. Gs Campuran Tanah + Sandblasting 
 

Parameter 
Tanah + Variasi Sandblasting 

0% 10% 20% 30% 40% 

GS 2.53 2.48 2.44 2.42 2.40 

 

 
 

Gambar 3. Nilai Gs dari Campuran Tanah lempung  + Variasi Sandblasting 
 
 
Gambar diatas menjelaskan bahwa semakin banyak campuran sandblasting terhadap tanah 
kering maka semakin rendah berat jenis tanah tersebut. 
 

Hasil Percobaan Atterberg Limit Tanah dengan berbagai Variasi Sandblasting 
Rekapitulasi data hasil percobaan laboratorium untuk uji atterberg limit tanah yang telah 
dicampur dengan variasi sandblasting adalah sebagai berikut. 
 

Tabel 4. Rekapitulasi Nilai Atterberg Limit Campuran Tanah dan Variasi Sandblasting 

 

Parameter (%)  
Variasi Pasir 

     0%      10%     20%     30%        40% 

Batas Cair (LL) 3   0.97           2   8.2 3  1.07       31        29.29 

Batas Plastis (PL) 2   1.89 2  1.76 2  5.83     25.89      24.81 
Indeks Plastisitas 
(IP)=(LL - PL) 

     9.08     6.44     5.24       5.11       4.48 
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Gambar 4. Nilai Atterberg Limit Dari Campuran Tanah + Variasi Sandblasting 

 
 

 
 

Gambar 5. Sistem Klasifikasi Tanah USCS 
 
 
Hasil Pengujian Standard Proctor Test berbagai Variasi Campuran Tanah dan 

Sandblasting 
Berikut ini adalah rekapitulasi hasil uji kepadatan tanah (standart proctor test) dari berbagai 
variasi campuran tanah dengan limbah sandblasting. 
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Tabel 5. Rekapitulasi MDD dan OMC Dari Campuran Tanah + Variasi Sandblasting 

 

 
 
Hubungan antara berat volume kering maksimum (Maksimum Dry Density) dan kadar air 
optimum dengan variasi limbah sandblasting, untuk lebih jelasnya ditampilkan pada gambar-
gambar dibawah ini. 
 

  
 

Gambar 6. Hubungan Antara Variasi Sandblasting dan Berat Volume Kering 

1.632

1.667 1.670

1.682

1.712

1.580

1.600

1.620

1.640

1.660

1.680

1.700

1.720

0% 10% 20% 30% 40%

B
e
r
a
t 

V
o

lu
m

e
 K

e
r
in

g
 M

a
k

si
m

u
m

 (
g

r
/c

c
)

Variasi Sandblasting

Grafik Hubungan Antara Variasi Sandblasting

dan Berat Volume Kering Maksimum



       

 
    

 

 

 

 

56 
 

 

 

Seminar Nasional Tahunan VI 

Program Studi Magister Teknik Sipil ULM 

Banjarmasin, 26 Oktober 2019 

ISBN 978-623-7533-03-0 
 

 
 

Gambar 7. Hubungan Antara Variasi Sandblasting terhadap OMC 
 
 

 
 

Gambar 8. Hubungan Antara OMC Terhadap Berat Volume Kering Variasi Sandblasting 
 
 
Berdasarkan hasil percobaan tersebut, semakin tinggi kadar sandblasting (40%), maka 
semakin tinggi nilai MDD-nya. Nilai tersebut akan digunakan untuk acuan uji CBR sebagai 
kontrol kepadatan di lapangan. Semakin tinggi capaian berat volume kering maksimum dalam 
proses pemadatan (100%) adalah semakin baik. Dalam kegiatan pemadatan di lapangan 
capaian 95% berat volume kering maksimum dinyatakan cukup. 
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Hasil Pengujian CBR Laboratorium dengan Rendaman dan Tanpa Rendaman Variasi 

Sandblasting 
Perbandingan hasil pengujian CBR dapat dilihat pada Tabel dan Gambar di bawah ini. 

 

Tabel 6. Rekapitulasi nilai CBR Soaked dan Unsoaked variasi Campuran. 
 

Parameter (%) 
 Variasi Sandblasting 

0% 10% 20% 30% 40% 
CBR Rendaman 2.5 5.7 6.8 7.0 7.9 

 
Tabel 6.a Lanjutan 

 

Parameter (%) 
 Variasi Sandblasting 

0% 10% 20% 30% 40% 

CBR Tanpa 
Rendaman 

7.1 10.1 10.7 17.9 20.5 

Perbandingan 
(Unsoaked : 

Soaked) 
2,84 1.77 1,57 2,55 2,59 

 

 
 

Gambar 9.  Perbandingan Antara Uji CBR Soaked dan Unsoaked  Variasi Sandblasting 

 
 
4. KESIMPULAN 

 

Adapun kesimpulan dari hasil pengujian ini adalah sebagai berikut. 

1. Pada variasi limbah sandblasting  10% nilai MDD adalah sebesar  1655 gr/cc dengan 
nilai OMC 16,50%, Pada variasi 20%, nilai MDD sebesar 1699 gr/cc dan 17,20% untuk 
nilai OMC. Pada variasi 30% nilai MDD sebesar 1682 gr/cc dan OMC sebesar 17,30%. 
Serta variasi 40% nilai MDD adalah sebesar 1712 gr/cc dengan OMC 17,50.  
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2. Nilai CBR meningkat dengan bertambahnya berat volume kering dari limbah 
sandblasting terhadap berat volume kering tanah lempung. Nilai CBR tanah lempung 
sebelum distabilisasi adalah sebesar 2,5% untuk CBR rendaman dan 7,1% untuk CBR 
tanpa rendaman. Setelah tanah distabilisasi,  pada variasi sandblasting 10% nilai CBRnya 
meningkat menjadi 5,7% untuk CBR rendaman dan 10,1% untuk CBR tanpa rendaman. 
Pada variasi sandblasting 20% nilai CBRnya sebesar 6,8% untuk CBR rendaman dan 
10,7% untuk CBR tanpa rendaman. Variasi sandblasting 30% nilai CBRnya sebesar 7% 
untuk CBR rendaman dan 17,9% untuk CBR tanpa rendaman. Pada variasi sandblasting 
40% nilai CBRnya dalah sebesar 7,9% untuk CBR rendaman dan 20,5% untuk CBR 
tanpa rendaman.   
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ABSTRAK 
 

Abu batu berasal dari limbah industri pemecahan batu yang jumlahnya sangat banyak. Abu 
batu mempunyai kriteria lolos ayakan diameter 4,75 mm dan tertahan ayakan 0,075 sehingga 
abu batu menjadi limbah yang sangat berguna sebagai campuran bahan material bangunan 
konstruksi karena abu batu dapat berfungsi sebagai agregat halus pengganti pasir. Penelitian 
ini dilakukan untuk mengetahui kadar optimum pemakaian abu batu dan mengetahui sejauh 
mana dapat dimanfaatkan untuk solusi masalah pencemaran lingkungan dan serta 
meningkatkan ekonomi masyarakat luas. Penelitian difokuskan pada Penggunaan abu batu 
pada percampuran pembuatan paving block, campuran filler pada aspal, pembuatan beton  fc’ 
20 MPa dan beton K-350, serta penggunaan abu batu sebagai filler dalam produksi SCC. 
Penggunaan abu batu sebagai campuran paving block mampu menekan kebutuhan biaya 
bahan baku hingga sebesar 22% dan memberikan efisiensi biaya produksi hingga 13%. Abu 
batu sebagai campuran filler pada aspal menghasilkan stabilitas lebih tinggi daripada 
campuran filler Portland cemen. Penggunaan abu batu sebagai agregat halus pengganti pasir 
pada campuran pembuatan beton dengan mutu fc’= 20MPa komposisi abu batu harus kurang 
dari 20%. Penggunaan abu batu sebagai agregat halus pengganti pasir pada campuran 
pembuatan beton K-350 untuk mendapatkan hasil kuat tekan optimum yaitu dengan 
komposisi abu batu sebesar 40% , sedangkan komposisi pasir 60%. Penggunaan abu batu 
sebagai filler dalam produksi SCC dapat meningkatkan kuat tekan beton sebesar 3,5%, pada 
penambahan abu batu dengan takaran 25% berat semen.  

 
Kata kunci: Abu batu, filler, kadar optimum, agregat halus, campuran material. 

 

ABSTRACT 

 

Stone ash comes from the waste of the stone breaking industry which is very large in number. 
Abu stones have criteria to qualify sieve diameter of 4.75 mm and retained sieve 0,075 so 
gray stone becomes waste that is very useful as a mixture of materials of material building 
construction because of ash stone can serve as fine aggregate substitute for sand. The study is 
conducted to determine the levels of optimum use of gray stone and determine the extent to 
which can be utilized for a solution the problem pollution of the environment and as well as 
improve the economy of society widely. The study focused on the use of gray stone on 
engaging the manufacture of paving blocks, mix filler in asphalt, manufacture of concrete fc 
'20 MPa and concrete K-350, as well as the use of gray stone as a filler in the production of 
SCC. The use of gray stones as a mixture of paving blocks capable of pressing needs of the 
cost of materials raw up by 22% and provide efficiency cost of production up to 13%. Abu 
stone as a mixture of filler in asphalt produce stability is higher than the mixture of filler 
Portland cemen. The use of stone ash as a fine aggregate to replace sand in concrete- making 

mailto:fitriauniska@gmail.com
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mixtures with fc ' quality =20MPa the composition of rock ash must be less than 20%. The 
use of gray stone as an aggregate of fine substitute for sand in the mix of manufacturing of 
concrete K-350 to obtain the result of strong pressure optimum namely the composition of the 
ash stone by 40 %, while the composition of the sand 60%. The use of gray stone as a filler in 
the production of SCC can improve the strong pressure of concrete by 3, 5 %, the addition of 
gray stone with a dose of 25% by weight of cement.   
 
Keywords: Abu stones, filler, levels optimum, aggregate finely , mix material    
 
 
 
1. PENDAHULUAN 

 

Pasir merupakan agregat yang sangat diperlukan dalam campuran aspal pada perkerasan jalan 
maupun beton semen dalam bidang konstruksi bangunan. Pasir alam adalah material yang 
tidak dapat diperbaharui sehingga kemungkinan  sulit mendapatkannya masa akan datang. 
Misal masih ada persediaan pasir tentu sudah mahal harganya sehingga diupayakan mencari 
alternatif bahan lain yang fungsinya sama seperti pasir. Abu batu adalah agregat halus yang 
lolos ayakan diameter 4,75 mm dan tertahan ayakan 0,075 mm, sehingga abu batu adalah 
limbah yang berguna menjadi campuran bahan material bangunan konstruksi karena abu batu 
dapat berfungsi sebagai agregat halus pengganti pasir pada campuran beton maupun aspal. 
Abu batu berasal dari limbah industri pemecahan batu. Saat ini limbah batu sangat banyak 
jumlahnya sehingga alangkah baiknya diupayakan penangannya secara optimal agar 
bermanfaat bagi bahan kontruksi. Agregat halus merupakan pengisi yang berupa pasir. 
Ukurannya bervariasi dari no.4 dan no. 100 saringan standar Amerika. Agregat halus yang 
baik bebas dari bahan lempung, organik, dan partikel yang lebih kecil saringan no. 100 atau 
bahan-bahan yang dapat merusak campuran beton.  
 
Tujuan utama mempelajari sifat-sifat beton adalah untuk mempelajari perencanaan dari 
campuran (mix design), yaitu pemilihan bahan-bahan beton yang berkualitas serta 
menentukan kuantitas masing-masing bahan untuk menghasilkan beton yang bagus. Prinsip-
prinsip dasar perencanaan campuran lebih penting dari analisis perhitungannya. Jika prinsip 
tersebut dimengerti maka kualitas dapat dipertahankan dengan mengendalikan metode 
produksi. Perencanaan campuran hanyalah alat untuk memproduksi beton.  
 
Self-compacting Concrete (SCC) adalah jenis beton tertentu yang dapat dituang, mengalir dan 
berubah menjadi padat dengan memanfaatkan berat sendiri, tanpa memerlukan proses 
pemadatan dengan getaran atau metode lainnya, selain itu beton segar jenis ini bersifat 
kohesif dan dapat dikerjakan tanpa terjadi segregasi atau bleeding. Manfaat yang dapat 
diperoleh dari penggunaan self compacting concrete antara lain : (1) Mengurangi waktu 
konstruksi dan tingginya upah pekerja, (2) Pemadatan dan penggetaran beton yang 
dimaksudkan untuk memperoleh tingkat kepadatan optimum dapat dieliminir, (3) Mengurangi 
kebisingan di lingkungan sekitarnya, (4) Memperbesar kepadatan elemen struktur beton pada 
bagian yang sulit dijangkau dengan alat pemadat, seperti vibrator, (5) Meningkatkan mutu 
struktur beton secara keseluruhan. Beton jenis ini lazim digunakan untuk pekerjaan beton 
pada bagian struktur yang sulit dijangkau dan dapat menghasilkan struktur dengan kualitas 
yang baik. Menurut Dehn dan kawan-kawan (2000), Self Compacting Concrete mensyaratkan 
kemampuan mengalir yang sangat baik pada beton segar dengan nilai slump-flow minimal 
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sebesar 60 cm dengan nilai slump yang sangat tinggi (lebih dari 20 cm). Konsep dasar yang 
diterapkan dalam proses produksi SCC ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 

 

Gambar 1. Konsep Dasar Proses Produksi Self-Compacting Concrete 
(Dehn dkk, 2000) 

 
 
Superplasticizer memproduksi SCC yang diperlukan untuk mendispersikan (menyebarkan) 
partikel semen menjadi merata dan menjadikannya partikel-partikel halus yang menyebabkan  
reaksi pembentukan C-S-H (tobermorite) akan lebih merata dan lebih aktif.  Komposisi 
Agregat kasar dan agregat halus juga harus diperhatikan dalam proses produksi SCC karena 
semakin tinggi proporsi agregat halus menimbulkan peningkatan daya alir beton segar. Akan 
tetapi bila agregat halus yang digunakan terlalu banyak maka dapat menurunkan kuat tekan 
beton yang dihasilkan, sebaliknya jika terlalu banyak agregat kasar dapat meningkatkan 
resiko segregasi pada beton. Sedangkan penggunaan filler diperlukan untuk meningkatkan 
viskositas beton guna menghindari terjadinya bleeding dang segregasi, untuk tujuan tersebut 
dapat digunakan fly ash, serbuk batu kapur, silica fume atau bahan pengisi yang lain (Persson, 
2000). 
 
Penambahan filler yang dimaksudkan untuk meningkatkan viskositas beton perlu dicermati 
dalam hal spesifikasi bahan maupun harga di pasaran, dalam penelitian ini dipilih serbuk abu 
batu karena bahan ini bersifat higroskopis dan mudah didapatkan dengan harga terjangkau. 
Penggunaan serbuk abu batu diharapkan mampu menambah viskositas beton segar sekaligus 
mengurangi kecenderungan terjadinya segregasi dan bleeding pada beton segar, selanjutnya 
setelah beton mengeras diharapkan serbuk abu batu dapat mengisi rongga-rongga yang ada 
pada beton sehingga mampu meningkatkan kuat tekan beton yang ditimbulkan. Abu batu 
merupakan hasil sampingan dalam produksi batu pecah. Abu batu yang tergolong sebagai 
filler adalah abu batu berdiameter lebih kecil dari 0,125 mm. Menurut Celik dan Marar 
(1996), agregat halus yang dihasilkan dari lokasi stone crusher mengandung kurang lebih 
17% sampai 25% fraksi abu batu, sehingga abu batu memiliki volume produksi yang cukup 
potensial untuk dimanfaatkan lebih lanjut dalam proses produksi SCC. 
 
Berbeda  dengan beton, pasir sebagai material pengisi (filler) pada lapisan perkerasan jalan 
merupakan satu komponen yang cukup berpengaruh selain agregat kasar dan aspal sebagai 
komponen utama dan pelengkap. Bermacam penelitian dilakukan untuk mendapatkan 
alternatif filler selain pasir dalam konstruksi perkerasan jalan supaya menghasilkan kontruksi 
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jalan dengan kualitas tinggi serta ekonomis. Salah satunya yakni penelitian komposisi 
campuran (mix design)untuk lapisan permukaan bermutu tinggi yang meemnuhi spesifikasi 
teknis. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kekuatan campuran lapisan 
perkerasan yaitu penggunaan kadar aspal yang cukup dan tepat, pemilihan agregat dengan 
mutu dan gradasi yang baik serta filler yang bermutu. 
 
Perkerasan jalan adalah lapisan  permukaan tang keras diletakkan pada formasi tanah setelah 
selesainya pekerjaan tanah, atau struktur yang memisahkan antara ban kendaraan dengan 
tanah pondasi yang berada di bawahnya (Hardiyatmo, 2007). Bahan penyusun perkerasan 
aspal terdiri dari yaitu agregat kasar, agregat halus, aspla, dan filler. Jenis Agregat menurut 
diameter butirannya dibagi sebagai berikut:  
a. Agregat halus, yakni material yang lolos saringan No. 8 (berdiameter 2,36 mm) 
b. Agregat kasar, yakni material yang tertahan saringan no.8 (berdiameter 2,36 mm) 
c. Filler, yakni material yang lolos saringan no. 200 (berdiameter 0,075 mm). 

 
Berbagai macam laston panas yang dipakai di Indonesia yaitu lapisan aspal beton (Laston) 
atau AC (asphalt concreate), lapisan tipis aspal beton (Lastaton) atau HRS (Hot rolled sheets) 
dan lapis tipis aspal pasir (Latasir) atau (sand sheet). Laston adalah suatu lapisan permukaan 
yang terdiri dari campuran laston keras, agregat yang bergradasi menerus, dicampur, 
dihamparkan dan dipadatkan dalam mkondisi panas atau suhu tertentu. Laston bersifat kedap 
air, bernilai struktural, serta awet. Retak dan lepasnya butiran merupakan tipe kerusakan yang 
terjadi. 
 
Filler harus bebas dari bahan yang merusak dan dalam kondisi kering. Kadar filler dalam 
campuran beton laston mempengaruhi proses pemadatan, pencampuran, penghamparan, serta 
sensitivitas terhadap air dan sifat elastisitas. 
Fungsi filler sebagai berikut: 
a. Pengisi ruang di antara agregat kasar, sehingga rongga udara menjadi lebih kecil dan 

menghasilkan tahanan gesek serta penguncian antara butiran tinggi yang mengakibatkan 
stabilitas campuran menjadi tinggi. 

b. Filler menjadi suspensi bila dimasukkan ke dalam laston yang menyebabkan 
terbentuknya mastik yang bersama dengan laston mengikat partikel agregat. Sehingga 
laston menjadi lebih kental bertambah kekuatannya karena bercampur filler. 

Manfaat perencanaan gradasi campuran yaitu mengetahui seberapa terpenuhinya komposisi 
agregat yang telah ditentukan oleh spesifikasi teknis. 
 

Tabel 1. Spesifikasi gradasi campuran Laston 
 

Nomor 
Saringan 

1 4⁄ " 1 2⁄ " 3 8⁄ " No. 4 No. 8 No. 16 No. 30 No. 50 No. 100 No. 200 

Spesifikasi 
Gradasi 

100 100-90 72-90 63-43 39,1-28,0 25,6-19,0 19,1-13,0 15,5-9,0 13,0-6,0 10,0-4,0 

Sumber: Spesifikasi Laston Departemen Pekerjaan Umum, 2002. 
 

2. METODE PENELITIAN 

 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan hasil kajian pustaka 
yang relevan dari penelitian-penelitian sebelumnya.  
 



      

 
    

 

 

 

 

63 
 

 

 

Seminar Nasional Tahunan VI 

Program Studi Magister Teknik Sipil ULM 

Banjarmasin, 26 Oktober 2019 

ISBN 978-623-7533-03-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 
 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Pembahasan pada penelitian ini diambil dari berbagai literatur yaitu pengaruh penggunaan 
abu batu sebagai campuran paving block, abu batu sebagai campuran filler pada aspal, 
pemakaian abu batu sebagai campuran beton fc’=20, pemakaian abu batu sebagai campuran 
beton K-350,  diuraikan sebagai berikut: 
1. Hasil penelitian (Amesta, 2015), menunjukkan bahwa diameter butiran abu batu antara 

0,60-1,18 mm dengan nilai modulus kehalusan sebesar 2,95 (zona gradasi 2), kuat tekan 
paving block benda uji dengan rasio campuran 80%  abu batu sebesar 119,65 (sekitar 
19,24 kg/cm2) termasuk kelompok paving block mutu D, Penggunaan abu batu sebagai 
campuran paving block mampu menekan kebutuhan biaya bahan baku hingga sebesar 
22% dan memberikan efisiensi biaya produksi hingga 13%. 

2. Penelitian (Widodo, 2003)  eksperimental dengan rancangan sebagai berikut: (1) Variabel 
bebas yaitu variasi penambahan filler (limbah abu batu) yang diberikan dengan takaran 
0%, 12,5%, 25% dan 37,5% dihitung berdasarkan berat semen yang diperlukan, (2) 
Variabel terikat berupa kuat tekan dan nilai serapan air SCC, (3) Variabel pengendali 
terdiri dari water per binder ratio sebesar 0,45, jenis semen, jenis dan ukuran agregat, 
jenis hyperplasticizer, nilai slump-flow minimal 60 cm, umur beton dan ukuran filler 
yang digunakan. Mix design yang dipakai pada penelitian ini selengkapnya ditunjukkan 
pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Rancangan Campuran Adukan Beton 
 

 

Material 
Water per-binder ratio 0,45 

Takaran limbah Abu Batu 

0% 12,5% 25% 37,5% 

add repl add repl add repl 

Semen (kg/m3) 455,55 455,55 398,62 455,55 341,67 455,55 284,73 

Abu Batu 
(kg/m3) 

0,00 56,95 56,94 113,90 113,89 170,85 170,83 

Agregat Kasar 
(kg/m3) 

839,72 839,72 839,72 839,72 839,72 839,72 839,72 

Agregat Halus 
(kg/m3) 

839,72 839,72 839,72 839,72 839,72 839,72 839,72 

Air (lt/m3) 205,00 230,63 230,63 256,25 230,63 281,88 230,63 

Polycarboxylate 

(lt/m3) 
3,34 3,76 3,76 4,18 3,76 4,60 3,76 

 
Hasil penelitian (Widodo, 2003) menunjukkan hubungan variasi penggunaan abu batu 
terhadap kuat tekan dan kuat tarik beton saat umur 56 hari dapat dilihat pada Tabel 2, 
Gambar 1 dan 2. 

 
Tabel 2. Hubungan Variasi Abu Batu Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Tarik Beton 
 

 

Persentase 

Kuat Tekan SCC 

dengan filler Abu Batu 

(MPa) 

Kuat Tarik SCC 

dengan filler Abu Batu (MPa) 

Penambahan Substitusi Penambahan Substitusi 

0.0 % 

12.5 % 

25.0 % 

37.5 % 

49,542 

50,120 

51,269 

45,192 

49,542 

45,640 

41,470 

28,150 

5,510 

5,395 

5,099 

4,909 

5,510 

5,200 

5,060 

4,760 

 
Tabel 1 dan Gambar 1 menunjukkan adanya perbedaan kuat tekan self-compacting 

concrete berbanding lurus dengan penggunaan abu batu sebagai filler. pemakaian abu 
batu dengan cara penambahan menunjukkan kuat tekan beton meningkat hingga 
tercapainya kadar optimum sebesar 25% kemudian menurun lagi, sedangkan pada 
pemanfaatan abu batu sebagai bahan substitusi semen menyebabkan terjadinya penurunan 
kekuatan tekan beton saat dilakukan substitusi semen dengan abu batu, semakin tinggi 
kadar substitusi semakin rendah nilai kuat tekan beton. 
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Gambar 1. Hubungan antara Takaran Abu Batu dengan Kuat Tekan Beton 
 

 
 

Gambar 2. Hubungan antara Takaran Abu Batu dengan Kuat Tarik Belah Beton 
 
 

Peningkatan kuat tekan beton SCC dalam kasus penambahan abu batu disebabkan abu 
batu yang berukuran sangat kecil (lolos saringan 0,075 mm) mampu berperan sebagai 
filler yang mengisi kekosongan rongga-rongga di antara agregat dan pasta semen, 
sehingga beton keras yang dibentuk dapat menimbulkan massa yang lebih kompak dan 
menyebabkankan kuat tekannya lebih besar. Pada penggunaan abu batu sebesar 37,5% 
menunjukkan penurunan kuat tekan, penyebabnya karena komposisi abu batu yang 
ditambahkan sudah melebihi batas idealnya, sehingga dengan volume pasta semen yang 
sama harus menyelimuti permukaan agregat dan filler yang lebih besar, akibatnya fungsi 
pasta semen sebagai bahan perekat menjadi kurang efektif dan kuat tekan beton mengecil. 
Sedangkan pemanfaatan abu batu dengan cara substitusi semen malah menurunkan kuat 
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tekan SCC karena mengurangi volume pasta semen dan menambah luasan bahan pengisi 
yang harus diselimuti, sehingga kekuatan rekat antara agregat dan bahan pengisi menjadi 
berkurang. Tabel 2 dan Gambar 2 memperlihatkan penurunan kuat tarik belah beton saat 
dilakukan penambahan maupun substitusi semen dengan abu batu, semakin besar kadar 
substitusi semakin kecil nilai kuat tarik belah beton. Penyebabnya karena berkurangnya 
volume pasta semen dan bertambahnya luasan bahan pengisi yang harus diselimuti, 
sehingga lekatan antara agregat maupun bahan pengisi menjadi tidak optimal. 

3. Hasil penelitian (Puspasari, jurnal teknik sipil volume 2 No.1), menunjukkan bahwa 
penggunaan filler abu batu dan portland cement pada kondisi gradasi yang sama, kadar 
aspal tetap 7,5%. Prosentase filler yang berbeda didapatkan hasil pada tabel 4.1 Kadar 
aspal Optimum. 

 
Tabel 3. Kadar Aspal Optimum 

 
PENAMBAHAN 

FILLER (%) 

STABILITAS MARSHAL 

ABU BATU SEMEN 
GRESIK 

5 1253,30 1366,70 

6 1536,30 1408,00 

7 1689,60 1396,15 

8 1626,75 1326,20 

9 1606,40 1291,70 

 
Pada Tabel 3 terlihat campuran yang menggunakan filler abu batu menghasilkan kadar 
aspal optimum 7% dengan stabilitas 1693, 93 kg, sedangkan untuk campuran filler 

portland cement  diperoleh kadar aspal optimum 7% dengan stabilitas 1675,58 kg. 
4. Hasil penelitian (Kurnyawan, 2014), menyimpulkan bahwa semakin banyak campuran 

abu batu pada beton fc’ 20 Mpa, maka semakin menurun pula kuat tekannya. Setiap 
kenaikan 20% proporsi campuran abu batu terhadap berat pasir menghasilkan penurunan 
kekuatan. Untuk 0% abu batu menghasilkan fcr = 20,67 MPa,  Untuk 20% abu batu 
menghasilkan fcr = 19,44 MPa, Untuk 40% abu batu menghasilkan fcr = 18,14 MPa, 
Untuk 60% abu batu menghasilkan fcr = 17,03 MPa, Untuk 80% abu batu menghasilkan 
fcr = 15,94 MPa, Untuk 100% abu batu menghasilkan fcr = 15,01 MPa. 

5. Hasil penelitian (Haris, 2017) menyimpulkan bahwa dari hasil uji kuat tekan beton yang 
dilakukan pada beton umur 7 dan 14 hari didapat komposisi abu batu yang paling 
optimum yaitu sebesar 40% abu batu dengan 60% pasir. Kuat tekan beton rata-rata pada 
umur 7 hari sebesar 435 kg/cm2 sedangkan Kuat tekan beton rata-rata pada umur 14 hari 
sebesar 518 kg/cm2 terlihat pada Gambar 3 dan Gambar 4. 



      

 
    

 

 

 

 

67 
 

 

 

Seminar Nasional Tahunan VI 

Program Studi Magister Teknik Sipil ULM 

Banjarmasin, 26 Oktober 2019 

ISBN 978-623-7533-03-0 

 
 

Gambar 3. Grafik Hubungan antara Kuat Tekan Beton Umur 7 Hari dengan Varian Abu 
Batu 0-100% 

 

 

 
 

Gambar 4. Grafik Hubungan antara Kuat Tekan Beton Umur 14 Hari dengan Varian 
Abu Batu 0-100% 

 

 

4. KESIMPULAN 
 
Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah: 
a. Penggunaan abu batu sebagai campuran paving block dapat mengurangi pengeluaran  

biaya bahan baku hingga sebesar 22% dan memberikan efisiensi biaya produksi sampai 
13%. 

b. Penggunaan abu batu sebagai filler dalam produksi SCC dapat meningkatkan kuat tekan 
beton sebesar 3,5%, pada penambahan abu batu dengan takaran 25% berat semen. 
Sedangkan penggunaan abu batu sebagai filler dengan cara substitusi (partial 

replacement) cenderung mengurangi kekuatan tekan SCC. 
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c. Penggunaan abu batu sebagai campuran filler pada aspal  menghasilkan stabilitas lebih 
tinggi daripada campuran filler Portland cement. Selain itu harga abu batu lebih murah 
daripada filler Portland cement. 

d. Penggunaan abu batu sebagai agregat halus pengganti pasir pada campuran pembuatan 
beton dengan mutu fc’= 20MPa komposisi abu batu harus kurang dari 20%. Hal ini 
disebabkan Setiap kenaikan 20% penambahan material abu batu menyebabkan penurunan 
kuat tekan beton. 

e. Penggunaan abu batu sebagai agregat halus pengganti pasir pada campuran pembuatan 
beton K-350 untuk mendapatkan hasil kuat tekan optimum yaitu dengan komposisi abu 
batu sebesar 40% , sedangkan komposisi pasir 60%. 
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ABSTRAK 

 
Kebutuhan beton meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu bahan penyusun beton adalah 

semen. Produksi semen dapat menyebabkan efek rumah kaca, untuk mengatasi hal tersebut 

digunakan bahan-bahan alternatif yang merupakan limbah industri sebagai material 

pengganti sebagian berat semen. Salah satu inovasi alternatif adalah dengan menggunakan 

limbah dari kelapa sawit. Mengingat Indonesia adalah salah satu negara terbesar penghasil 

kelapa sawit salah satunya ada di pulau Kalimantan yang memiliki seluas 837.615 hektar 

perkebunan kelapa sawit. Salah satu kandungan pada abu cangkang kelapa sawit ini adalah 

yang dapat meningkatkan mutu beton adalah silika (SiO2) sebesar 61%. Pada penelitian ini, 

reduksi semen oleh abu cangkang kelapa sawit sebesar 10% dari kebutuhan semen. Nilai 

pengujian slump runtuhan didapat dengan melakukan dua kali percobaan yaitu 16 cm dan 9 

cm. Nilai rata-rata kuat tekan beton yang didapatkan dari 3 silinder sebesar 33,03 MPa, 

dengan standart deviasi sebesar 3,272.  

 
Kata kunci: abu cangkang kelapa sawit, beton, silika, kuat tekan beton.  
 

ABSTRACT 

 

The demand for concrete has increased year by year. One of the concretes’ component is 
cement. Cement production can cause a greenhouse effect. The utilization of the alternative 

materials, which are the industrial wastes to surrogates some amount of cement, can settle 

down these issues. One of the alternatives innovations is to use palm oil waste. Considering 

Indonesia is one of the largest producers of oil palm, Kalimantan has cover 837.615 hectares 

of oil palm plantations. One of the substances of oil palm ash that can enhance the concrete 

quality is silica (SiO2) that is up to 61%. In this case, 10% of the cement necessity is being 

reduced by oil palm ash to minimize the use of cement. The Slump Test conducted two times 

trials which obtained 16 cm and 9 cm. The average of concrete compressive strength from 3 

cylinders is 33.03 MPa, with 3.272 for the standard deviation. 

 

Keywords: oil palm ash, concrete, silica, concrete compressive strength.        

 

 
 

1. PENDAHULUAN 

 
Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Perkebunan 
kelapa sawit di pulau Kalimantan seluas 837.615 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa pulau 

mailto:sidiksyaifullah@gmail.com
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Kalimantan juga turut berkontribusi dalam industri perkebunan kelapa sawit. Keberadaan 
perkebunan kelapa sawit ini, mampu berkontribusi sebesar 71% terhadap produksi Crude 

Palm Oil (CPO) nasional (Nusantara, 2017). Selain menghasilkan CPO, kelapa sawit juga 
menghasilkan limbah sangat banyak. Dalam 1 ton kelapa sawit akan menghasilkan limbah 
berupa tandan kosong kelapa sawit (TKKS) sebanyak 23% atau 230 kg, limbah cangkang 
(shell) sebanyak 6,5% atau 65 kg, lumpur sawit (wet decanter solid) 4% atau 40 kg, serabut 
(fiber) 13% atau 130 kg serta limbah cair sebanyak 50% (Mandiri, 2012). Tentunya hal ini 
akan berakibat terhadap lingkungan sekitar. Sejauh ini pemanfaatan limbah kelapa sawit 
hanya digunakan pada beberapa bidang, antara lain adalah pemanfaatan TKKS sebagai bahan 
bakar pembangkit listrik tenaga biomassa.  
 

Pemanfaatan limbah lain adalah penggunaan abu cangkang kelapa sawit sebagai filler pada 
campuran aspal jenis Hot Rolled Sheet (HRS) pada kadar 3,5 – 5,5%. (Nuswantoro dkk., 
2003). Pemanfaatan lain yang sangat besar potensinya adalah sebagai bahan pengganti atau 
penambah dalam adukan beton karena limbah cangkang (shell) memiliki kandungan silika 
yang cukup tinggi yaitu sampai 61% (Litbang, 2015) yang mempunyai sifat sebagai pengikat 
seperti semen.  
 

Di lain pihak semen merupakan salah satu komponen penting dalam campuran beton. 
Produksi semen meningkat dari 141 kg di tahun 2007 menjadi mencapai 200 kg per kapita di 
tahun 2011. Hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah emisi karbon dioksida di udara 
karena proses pembuatan semen. Dalam periode tahun 2012 pabrik semen di pulau Jawa 
memberikan emisi karbon dikosida sebesar 26.921.591ton dari total 35.500.000ton semen 
yang diproduksi atau rata-rata 0,77ton CO2 per ton semen yang diproduksi (Atmaja, 2015). 
Peningkatan jumlah emisi CO2 tentu berdampak pada kerusakan lingkungan. Karena 
perkembangan ketekniksipilan dalam bidang konstruksi juga terus berkembang, maka 
kebutuhan semen akan terus meningkat yang akan berdampak pada lingkungan. Sehingga 
diperlukan adanya upaya untuk mencari bahan pengganti atau alternatif yang terbarukan dan 
ramah lingkungan sebagai pengganti semen. Salah satu inovasi alternatif adalah bahan-bahan 
terbarukan seperti limbah perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu diperlukan suatu usaha 
untuk menggunakan abu dari pembakaran cangkang kelapa sawit sebagai pengganti sebagian 
semen pada campuran beton. Pemanfaatan abu kelapa sawit sebagai pengganti sebagian 
semen menghasilkan rasio air terhadap binder yang lebih tinggi dan memperlambat terjadinya 
initial dan final setting beton (Tangchirapat dkk. 2007). Kuat tekan beton dengan 10-30% abu 
kelapa sawit sebagai pengganti semen lebih tinggi dibandingkan kuat tekan beton normal 
(Tangchirapat dkk. 2009). 

 

2. METODE PENELITIAN 
 

2.1 Pemeriksaan Bahan 

Pemeriksaan bahan campuran bertujuan untuk mengetahui karakteristik bahan yang 
digunakan pada proses penelitian ini. Pemeriksaan yang dilakukan dilaboratorium adalah: 
1. Analisa saringan agregat halus dan agregat kasar berdasarkan SNI 03-1958-1990. 
2. Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat halus dan agregat kasar berdasarkan SNI 

1969-2008. 
3. Pemeriksaan berat isi agregat halus dan agregat kasar berdasarkan SNI 03-4804-1998. 

 

2.2 Perencanaan Campuran Beton 

Perencanaan campuran bahan dalam pembuatan beton (mix design) yang berbentuk silider 
ukuran 15x30 cm yang dibuat sebanyak 3 silinder. Tata cara pembuatan mix design 
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berpedoman pada SNI 03-2834-2002. Percobaan perencanaan beton bertujuan untuk 
mengetahui proporsi bahan campuran beton sesuai dengan mutu beton f’c 35 MPa. 
 
2.3 Pengujian Kuat Tekan Beton Silinder 

Pengujian kuat tekan bertujuan untuk mengetahui kuat tekan karakteristik beton.  Kuat tekan 
beton dilakukan pada umur beton 28 hari menggunakan mesin penekan. Hasil dari pengujian 
kuat tekan ini dapat menunjukkan baik tidaknya mutu pelaksanaan beton. Jika mutu 
pelaksanaan tepat dan benar, maka akan didapat mutu beton sesuai dengan yang diinginkan. 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Data Uji Material 
Pengujian agregat dan bahan dilakukan untuk mengetahui kondisi agregat sebagai penyusun 
beton, yang selanjutnya diketahui kelayakan dari bahan dan agregat tersebut. 

 
3.1.1. Pengujian Agregat Kasar 
Agregat kasar yang dipakai adalah material yang berasal dari Merapi. Adapun hasil pengujian 
agregat kasar dari materialnya dapat dilihat pada Tabel 1. Sedangkan untuk pengujian analisa 
saringan agregat kasar dapat dilihat pada Tabel 2. 
 

Tabel 1. Hasil Pengujian Agregat Kasar 
 

No Uraian Hasil Satuan 

1 Bulk spesific gravity 2,37  
2 Bulk spesific gravity SSD 2,47  
3 Apparent specific gravity 2,63  
4 Absorption 4,23 % 
5 Berat Isi 1388,98 Kg/m3 

 
Tabel 2. Hasil Pengujian Analisa Saringan Agregat Kasar 

 

No. Ayakan Sisa Ayakan 

(gram) 

Sisa Ayakan 

(%) 

Jumlah yang melalui ayakan 

3/4 234 23,4 766 
½ 456 45,6 310 

3/8 283 28,3 27 
No. 4 26 2,6 1 
No. 8 1 0,1 0 

No. 30 0 0 0 
No. 50 0 0 0 
No. 100 0 0 0 
No. 200 0 0 0 

 

3.1.2. Pengujian Agregat Halus 

Agregat halus yang dipakai adalah material yang berasal dari Merapi. Adapun hasil pengujian 
agregat kasar dari materialnya dapat dilihat pada Tabel 3. Sedangkan untuk pengujian analisa 
saringan agregat halus dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 3. Hasil Pengujian Agregat Halus 
 

No Uraian Hasil Satuan 

1 Bulk spesific gravity 1,976  
2 Bulk spesific gravity SSD 2,28  
3 Apparent specific gravity 2,82  
4 Absorption 15,1 % 
5 Berat Isi 1346,123 Kg/m3 

 
Tabel 4. Hasil Pengujian Analisa Saringan Agregat Halus 

 

No. 

Ayakan 

Sisa Ayakan 

(gram) 

Sisa Ayakan 

(%) 

Jumlah yang melalui 

ayakan 

(gram) 

Persen Kumulatif 

Tertinggal 

4,75 2,06 2,06 97,94 2,06 

2,36 8,35 8,35 89,59 10,41 

1,18 27,23 27,23 62,36 37,64 
0,6 31,17 31,17 31,19 68,81 

0,3 20,12 20,12 11,07 88,93 
0,15 10,63 10,63 0,44 99,56 

0,075 0,38 0,38 0,06 - 
Sisa 0,06 0,06 - - 

 
Bahan tambah yang digunakan adalah berupa: 
a. Abu cangkang kelapa sawit, limbah cangkang kelapa sawit diambil dari pabrik Kelapa 

Sawit Pelaihari, Kalimantan Selatan. Persentase abu cangkang kelapa sawit adalah 10%. 
b. Superplasticizer, digunakan tipe Master Glenium® ACE 8590. 
 

3.2 Pembuatan Rencana Campuran Beton 
Dalam pembuatan rencana campuran beton pada penelitian ini berdasarkan metode SNI 03-
2838-2002 “Tata Cara Pembuatan Campuran Beton Normal”. Terdapat beberapa acuan dalam 
pembuatan rencana campuran beton pada penelitian ini yaitu: 
1. Kuat tekan karakteristik (f’c) yang direncanakan 28 hari : 35 MPa 
2. Kuat tekan rata-rata beton dengan nilai margin 7 MPa, maka nilai f’cr= 35+(1,64xM)= 

46,5 MPa. 
3. Jenis semen yang digunakan adalah semen tipe I. 
4. Jenis agregat kasar yang dipakai adalah batu pecah, dan nutuk agregat halus adalah alami. 
5. FAS semen 0,41 
6. Ukuran agregat maksimum 40 mm.  
Pada penelitian ini akan dibuat 3 buah sampel. Dengan data acuan diatas maka dibuatlah 
campuran beton untuk kebutuhan 3 silinder seperti terlihat pada Tabel 5. 

 
Tabel 5. Kebutuhan Campuran Beton Untuk 3 Silinder 

 

Semen 

(kg) 

Abu Cangkang 

Sawit 

(kg) 

Air 

(liter) 

Agregat 

Halus 

(kg) 

Agregat 

Kasar 

(kg) 

Master 

Glenium 

(liter) 

7,12 0,79 4,1 8,55 17,37 0,041 
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3.3 Pengujian Slump 
Pengujian slump dilakukan dengan slump runtuhan dan bukan slump flow, dalam pengujian 
slump dilaksanakan dengan cara memasukan slump didalam alat uji dan ditumbuk 25 kali 
dalam 3 lapis, dan di ukur keruntuhan pada slump. Hasil pengujian slump terlihat pada Tabel 
6. 

 

Tabel 6. Hasil Pengujian Slump 
 

Percobaan Kadar Air Penurunan ( cm) Keterangan 

1 Normal 16 Dengan Master Glenium 
2 Normal 9 Dengan Master Glenium 

 

3.4 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton 

Pengujian kuat tekan beton dilakukan berdasarkan SN 1974:2011. Hasil pengujian kuat tekan 
beton dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Hasil Pemeriksaan Kuat Tekan Beton 
 

No. silinder Umur 

(hari) 

Luas 

(cm2) 

Beban Max 

(kg) 

Kuat Tekan 

(kg/cm2) 

Kuat Tekan 

(Mpa) 

1 28 176,625 64468 170 36,5 
2 28 176,625 52988 170 30 

3 28 176,625 57580 175 32,6 

 

Karena benda uji dibuat beberapa benda uji tentu hasil pengujian akan berbeda-beda masing-
masing benda ujinya. Dan kita perlu menentukan standard deviasi dalam menentukan 
perkiraan faktor perbedaan (penyimpangan atau deviasi). Berikut ini cara untuk menentukan 
nilai standard deviasi: 
 

1. Standard Deviasi (Sd) 

Standard Deviasi (Sd) = √∑(𝑋𝑖−𝑋𝑟𝑡)2(𝑛−1)  
      ….(1) 

Dimana : 
Xrt = kuat tekan rata-rata 
Xi = penyimpangan selisih benda uji ke-i 
N = banyaknya benda uji 
 

2. Kuat Tekan Rata-rata (Xrt) Benda Uji 
Xrt = (36,5 + 30 + 32,6)/3 = 33,03 MPa 
 

3. Penyimpangan Selisih Masing-Masing Benda Uji 

 Benda Uji 1 = (X1-Xrt) = (36,5-33,03) = 3,47 MPa 

 Benda Uji 2 = (X2-Xrt)  = (30-33,03)      = -3,03 MPa 

 Benda Uji 3 = (X3-Xrt) = (32,6-33,03) = -0,43 MPa 
 

4. Nilai (Xi-Xrt)2 Benda Uji 

 Benda Uji 1 = (X1-Xrt)2   = (36,5-33,03)2  = 3,472    = 12,0409 

 Benda Uji 2 = (X2-Xrt)2   = (30-33,03)2     = -3,032  = 9,1809 

 Benda Uji 3 = (X3-Xrt) 2  = (32,6-33,03)2  = -0,432  = 0,1849 
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Jumlah ∑(𝑋𝑖 − 𝑋𝑟𝑡)2= 21,4067  
 

Maka, nilai standart deviasinya = √21,4067(3−1)  = 3,272 

Tabel 8 memperlihatkan besar pemyimpangan dan hasil standard deviasi dari hasil pengujian. 
 

Tabel 8. Nilai Hasil Standard Devisi 
 

No Kuat tekan 

(MPa) 

Rata-rata 

benda uji 

Penyimpangan 

(selisih) 

Kuadrat 

Penyimpangan 

Standart 

Deviasi 

1 36,5 33,03 3,47 12,0409 3,272 
2 30 33,03 -3,03 9,1809 3,272 
3 32,6 33,03 -0,43 0,1849 3,272 

 

4. KESIMPULAN 

 
Berdasarkan dari hasil analisa dan pembahasan pada pelaksanaan inovasi beton ramah 
lingkungan ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
a. Penggunaan abu kelapa sawit dapat mengurangi limbah bekas pembakaran produksi 

kelapa sawit yang tidak terpakai menjadi bahan untuk mereduksi penggunaan semen.  
b. Kuat tekan rata-rata beton dengan menggunakan abu limbah kelapa sawit adalah sebesar 

33,03MPa pada umur 28 hari.  
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ABSTRAK 
 

Pemilihan bahan pembuatan beton sangat penting untuk mendapatkan mutu beton yang 

diinginkan. Kerikil yang digunakan yaitu dari PT. Abadi Mineral Resouches di Kecamatan 

Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru. Pasir yang sering digunakan untuk campuran beton 

di Kabupaten Kotabaru yaitu pasir Desa Sungup Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten 

Kotabaru. Diketahui kadar lumpur kerikil 0,62%, dan nilai keausan agregat 15,98%, 

sehingga tidak perlu melakukan pencucian terlebih dahulu. Persyaratan kadar lumpur kerikil 

tidak boleh leboh dari 1% dan nilai keausan agregat maksimal untuk beton mutu > K-225 

adalah 27%. Kadar lumpur untuk pasir Desa Sungup adalah 10,82%, sehingga pasir harus 

dilakukan pencucian terlebih dahulu. Persyaratan kadar lumpur pasir tidak boleh lebih dari 

5%. Pembuatan Kebutuhan bahan mengacu pada design mix formula beton mutu K - 400, 

pada umur 28 hari dengan sampel beton silinder untuk pasir dicuci dan tidak dicuci. Untuk 1 

m3 dibutuhkan semen 574,55 kg, pasir 767,52 kg, kerikil 1.252,26 kg dan air 218,33 liter. 

Pasir dicuci sebesar 435,78 kg/cm2, pasir tidak dicuci sebesar 425,11 kg/cm2. Artinya pasir 

dicuci dan tidak dicuci tidak mengalami penurunan, malah menambah mutu dari mutu 

rencana. 
 

Kata kunci: Pasir dicuci, pasir tidak dicuci, keausan agregat kasar, kadar lumpur, kuat tekan 
beton. 

 

ABSTRACT 
 

The selection of concrete making material is very important to get the desired concrete 

quality. The gravel used is from PT. Abadi Mineral Resouches in Pulau Laut Tengah District, 

Kotabaru Regency. Sand that is often used for concrete mix in Kotabaru Regency is sand in 

Sungup Village, Pulau Laut Tengah District, Kotabaru Regency. It is known that the gravel 

sludge content is 0.62%, and the aggregate wear value is 15.98%, so there is no need to wash 

off first. The requirements for gravel slurry content must not exceed 1% and the maximum 

aggregate wear value for concrete quality> K-225 is 27%. The mud content for Sungup 

Village sand is 10.82%, so the sand must be washed first. Requirements for sand slurry levels 

cannot exceed 5%. Preparation of material requirements refers to the design mix K-400 

quality concrete formula, at the age of 28 days with cylindrical concrete samples for washed 

and not washed sand. For 1 m3, 574.55 kg of cement is needed, 767.52 kg of sand, 1,252.26 

kg of gravel and 218.33 liters of water. Washed sand is 435.78 kg/cm2, uns washed sand is 

425.11 kg/cm2. This means that the sand washed and not washed has not decreased, instead it 

adds to the quality of the quality of the plan. 
 

Keywords: Sand is washed, sand is not washed, coarse aggregate wear, mud content, 
compressive strength concrete. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Secara umum perkembangan teknologi semakin maju disegala bidang, termasuk dibidang 
kontruksi. Dalam bidang kontruksi, material kontruksi yang paling disukai dan paling sering 
dipakai adalah beton. Penggunaan beton merupakan pilihan utama karena beton merupakan 
bahan dasar yang mudah dibentuk dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan 
kontruksi lainnya. Beton merupakan  bahan campuran antara semen Portland, agregat kasar, 
agregat halus dan air dan dengan tanpa bahan tambahan (admixture) dengan perbandingan 
tertentu yang akan membentuk beton segar, pada (SNI 03-2847-2002). Pengerasan beton 
akan segera terjadi karena adanya peristiwa ikatan antara air dengan semen, dimana massa 
beton akan bertambah kuat seiring dengan bertambahnya umur beton.  
 
Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan banyak terdapat sumber daya dengan potensi yang 
cukup besar untuk pembuatan beton. Salah satunya di Desa Sungup Kecamatan Pulau Laut 
Tengah terdapat quary pasir dan di PT. Abadi Mineral Resourches terdapat quary batu pecah 
yang sering digunakan dalam setiap pembangunan konstruksi di Kabupaten Kotabaru. Dalam 
pembahasan  tugas akhir ini kuat tekan beton yang akan diuji adalah beton K-400. Dengan 
menggunakan Agregat Kasar dari PT. Abadi Mineral dan Agregat Halus Dari Desa Sungup 
Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru. Penulis mengambil Agregat Kasar dari 
PT. Abadi Mineral Resourches dikarenakan kerikil tersebut belum pernah dilakukan 
pengujian untuk beton mutu K-400 dan Agregat Halus dari Desa Sungup karena quary pasir 
yang ada dipulau laut hanya terletak disana. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 
komposisi campuran beton mutu K-400 dan apakah campuran tersebut dapat memenuhi 
mutu kuat tekan beton K-400. Dimana beton mutu K-400 belum ada didaerah Kabupaten 
Kotabaru. Karena beton mutu K-400 menjadi pilihan yang tepat untuk membangun sebuah 
bangunan yang kuat dan kokoh. Beton merupakan bagian penting pada kontruksi agar 
menghasilkan bangunan yang unggul dan sesuai dengan standar yang sudah dilakukan. Beton 
mutu K-400 bisa digunakan, untuk berbagai kebutuhan. Terutama untuk pengecoran sebuah 
tiang, dan juga slup. Jenis beton dengan mutu K-400 bisa menjadi jenis beton yang paling 
pas untuk digunakan. Biasanya jenis yang satu ini digunakan untuk bagian cor, seperti pada 
bagian bangunan tower, apartemen, mall, jalan, jembatan dan berbagai lainnya. Mengingat 
kebutuhan akan bangunan tersebut, harus dibuat dengan sangat kuat dan kokoh, maka 
diperlukan jenis beton yang tepat dan paling pas untuk digunakan sebagai bahan utama untuk 
cor.   

    
2. METODE PENELITIAN 

 

Pada penelitian ini metode pelaksanaan yang digunakan adalah dengan pengujian di 
laboratorium. Untuk pemeriksaan kadar lumpur dan Kadar Air Kerikil, pembuatan dan 
perawatan benda uji dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Politeknik Kotabaru. 
Sedangkan untuk pengujian kuat tekan beton dilakukan di Laboratorium CV. Kingstone 
Indonesia yang berada di Desa Sarang Tiung Kabupaten Kotabaru. Bahan-bahan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah: Semen merek Tiga Roda Tipe I, pasir yang digunakan 
dari Desa Sungup, kerikil yang digunakan dari PT. Abadi Mineral Resourches dan Air 
PDAM. Perencanaan kebutuhan bahan mengacu pada DMF (Design Mix Formula) dengan 
tujuan mendapatkan komposisi campuran antara semen, pasir, kerikil, dan air sesuai dengan 
mutu beton rencana K-400.  
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Pembuatan benda uji dilakukan untuk mengetahui kuat tekan yang dihasilkan benda uji 
menggunakan cetakan silinder. Jumlah sampel beton yang akan dibuat berjumlah 6 buah. 
Benda uji yang telah selesai tersebut kemudian siap digunakan untuk keperluan tes beton, 
dengan membuat benda uji yang bagus diharapkan bisa mendapatkan ketelitian maksimal 
dalam melakukan kegiatan tes beton, sehingga beton yang digunakan sebagai bahan 
bangunan mempunyai kriteria dan kekuatan sesuai dengan apa yang direncanakan 
sebelumnya. Meskipun terlihat sepele namun kesalahan dalam membuat benda uji dan tes 
kuat tekan beton dapat menyebabkan kekuatan bangunan dibawah kuat rencana, hal ini 
berarti keruntuhan bangunan yang mengancam keselamatan orang banyak.  
 

Pengujian Kuat Tekan Beton 

Pengujian kuat tekan silinder beton dilakukan dengan menggunakan mesin tekan 
Compression Testing Machine Merk Control dengan kapasitas 120.000 kg. Langkah-langkah 
pengujian adalah sebagai berikut: 
1. Benda uji setelah dibersihkan dari kotoran yang menempel, kemudian ditimbang beratnya. 
2. Letakkan benda uji pada mesin tekan secara sentris. 
3. Jalankan mesin tekan dengan penambahan beban yang konstan, terlihat jarum penunjuk 

pada manometer mesin tekan bergerak sesuai dengan besarnya pembebanan. 
4. Pada beban maksimum yang mampu ditahan oleh kubus sudah terlampaui maka salah satu 

dari ujung petunjuk bergerak turun. Sedangkan jarum petunjuk yang lain menunjukan 
angka penekanan maksimum yaitu besarnya tegangan hancur dari benda uji tersebut. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Kuat tekan karakteristik yaitu kuat tekan yang diisyaratkan, kuat tekan beton karakteristik 
umur 28 hari yang jumlah cacat tidak lebih dari 5% artinya kekuatan yang ada hanya 5% yang 
diperbolehkan dari jumlah yang dites. 
Nilai fc’ = 0,1 x σbk 

 = 0,1 x 400 MPa 

 = 40 MPa 

 
Perbandingan berat (SSD) bahan dari pengecoran. 
a. Semen   = 574,55 kg/m3 

b. Air   = 218,33 liter 

c. Agregat halus = 767,52 kg/m3 

d. Agregat kasar = 1.252,26 kg/m3  

 
Dalam penelitian ini menggunakan cetakan silinder dengan dimensi tinggi 30 cm dan 
diameter 15 cm. Untuk menghitung volume cetakan tersebut menggunakan persamaan Rumus 
sebagai berikut. 

Volume silinder  = 𝜋× r2×t 
 = 3,14 × 0,0752 × 0,3 
 = 0,0053 m3 

Kebutuhan untuk satu sampel benda uji adalah sebagai berikut. 
1. Semen = 574,55 kg x 0,0053 = 3,045 kg 
2. Pasir = 767,52 kg x 0,0053 = 4,068 kg 
3. Kerikil = 1.252,26 kg x 0,0053 = 6,64 kg 
4. Air = 218,33 liter x 0,0053 = 1,158 liter 
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Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton 
Pengujian dilakukan untuk mengetahui berapa besar kuat tekan beton yang dihasilkan oleh 
sampel yang diuji, apakah diperoleh nilai kuat tekan yang dibutuhkan atau tidak. Berdasarkan 
hasil pengujian yang dilakukan di Laboratorium CV. Kingstone Indonesia, diperoleh hasil 
kuat tekan beton pada umur 28 hari, seperti yang ditabulasikan dalam Tabel 1 sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Silinder 
 

Benda Uji 

Umur 
Berat 

(Kg) 

Tekanan 

Pengujian 

(KN) 
(Hari) 

Beton 
dengan 
pasir 

dicuci 

28 

12 636 

12,5 623 

12,5 620 

Beton 
dengan 

pasir tidak 
dicuci 

28 

12,5 611 

12,5 615 

12 607 

 
Berdasarkan perhitungan kuat tekan beton diperoleh rekapitulasi hasil seperti yang 
ditabulasikan dalam Tabel 2 sebagai berikut. 
 

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Kuat Tekan Beton 
 

Benda 

Uji 

Tekanan Beban 
Kuat Tekan 

(kg/cm2) Rata – 

Rata 

(kg/cm2) (KN) 
Max 

(kg) 
28 Hari 

28 Hari 

(Kubus) 

Beton 
dengan 
pasir 
dicuci 

636 64.872 367,28 442,51   

623 63.546 359,77 433,46 435,78 

620 63.240 358,04 431,37   

Beton 
dengan 
pasir 
tidak 
dicuci 

611 62.322 352,84 425,11   

615 62.730 355,15 427,89 425,11 

607 61.914 350,53 422,33   

 
Dari hasil pengujian didapat perbandingan kuat tekan beton yang dihasilkan menggunakan 
pasir dicuci dan pasir tidak dicuci seperti ditunjukkan pada Grafik 1 sebagai berikut: 
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Grafik 1. Perbandingan Kuat Tekan Pasir Dicuci dan Tidak Dicuci 
 
 

Pada Grafik 1 tersebut, nilai kuat tekan pada umur 28 hari rata–rata sampel beton dari hasil 
pengujian kuat tekan beton menggunakan pasir dicuci sebesar 435,78 kg/cm2, sementara kuat 
tekan beton menggunakan pasir tidak dicuci sebesar 425,11 kg/cm2. Kuat tekan rencana 
sebesar 400 kg/cm2. Artinya bahwa pada beton dengan pasir dicuci maupun tidak dicuci 
mencapai mutu yang direncanakan, dengan selisih perbandingan kuat tekan dengan beton 
dicuci dan tidak dicuci sebesar 10,67 kg/cm2.  
 

4. KESIMPULAN 

 

Adapun kesimpulan yang didapat dari hasil pemeriksaan ini baik pada pemeriksaan 
karakteristik pada agregat kasar dan halus serta pemeriksaan untuk mendapatkan mutu beton 
K-400 yaitu: 
1. Karakteristik/spesifikasi agregat kasar dan agregat halus yang diuji.  

a. Agregat kasar memiliki gradasi maksimal 40 mm dengan kadar air 9,66% dan kadar 
lumpur 0,62% sehingga tidak perlu dilakukan pencucian. 

b. Agregat halus termasuk dalam zona 2 (pasir agak kasar) dengan kadar air 2,09% dan 
kadar lumpur 10,82% sehingga sebelum digunakan pasir tersebut harus dicuci terlebih 
dahulu. 

c. Nilai keausan agregat kasar 15,98% sehingga memenuhi syarat keausan agregat. 
2. Komposisi campuran beton yang sesuai untuk menentukan mutu K-400 untuk struktur  
 tiang pancang. 

a. Semen   = 574,55 kg/m3 
b. Air   = 218,33 liter 
c. Agregat Halus  = 767,52 kg/m3 
d. Agregat Kasar  = 1.252,26 kg/m3 

3. Nilai kuat tekan pada umur 28 hari rata – rata sampel beton dari hasil pengujian kuat tekan 
beton menggunakan pasir dicuci sebesar 435,78 kg/cm2, sementara kuat tekan beton 
menggunakan pasir tidak dicuci sebesar 425,11 kg/cm2. Kuat tekan rencana sebesar 400 
kg/cm2. Artinya bahwa pada beton dengan pasir dicuci maupun tidak dicuci mencapai 
mutu yang direncanakan, dengan selisih perbandingan kuat tekan dengan beton dicuci dan 
tidak dicuci sebesar 10,67 kg/cm2.  
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SARAN 
 

Saran dari penelitian ini adalah:  
1. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam membuat 

keputusan terhadap penggunaan material campuran beton, agar konstruksi-konstruksi 
beton yang ada di Kabupaten Kotabaru mutunya terjamin. 

2. Pada saat melakukan penelitian di Laboratorium perlu adanya ketelitian, ketepatan dan 
kesabaran sehingga hasil dapat sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Mengembangkan lagi penelitian ini misalnya dengan menambahkan bahan admixture 

dalam perencanaan mix design untuk mengurangi porsi semen atau dengan menambah 
mutu perencanaan yang berbeda-beda. 

4. Untuk perencanaan design mix formula pembuatan beton di lapangan diusahakan sesuai 
dengan standar laboratorium misalnya untuk perawatan (curing) beton, di laboratorium 
biasanya direndam dalam air tetapi untuk di lapangan setelah pengecoran beton bisa 
ditutupi dengan  karung basah dan dijaga agar karung tidak kering. 
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ABSTRAK 

 

Agregat yang biasanya digunakan untuk pembuatan perkerasan kaku dikalimantan timur 

adalah agregat yang berasal dari palu sulawesi tengah, dengan adanya bencana gempa 

bumi, tsunami dan likuifaksi pada bulan september tahun 2018 mengakibatkan rantai pasok 

agregat palu mengalami  kendala, sehingga pembangunan dibeberapa daerah mengalami 

keterlambatan khususnya daerah penajam paser utara dikarenakan kelangkaan agregat palu, 

untuk itu perlu dicari alternatif dengan menggunakan agregat lokal seperti agregat labangka 

dan  kandilo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan bahan lokal 

agregat Labangka, pasir Kandilo dan Semen Conch terhadap kuat tekan beton. Penelitian ini 

dilakukan pada empat buah spesimen dengan kuat tekan 30 Mpa. Dari masing-masing variasi 

beton dibuat 5 buah silinder dengan tinggi 30 cm dan diameter 15 cm, dengan perbandingan 

semen, agregat halus dan agregat kasar 1:1,54:3,44  pengujian dilakukan pada umur 7, 14, 

21 dan 28. Hasil penelitian didapat kuat tekan rata-rata beton normal sebesar 20,81 MPa 

untuk 7 hari, 27,23 MPa untuk 14 hari, 29,96 MPa untuk 21 hari dan 32,07 MPa untuk 28 

hari masa perawatan. 
 

Kata kunci: agregat lokal  labangka, pasir kandilo dan semen conch, kuat tekan beton. 
 

ABSTRACT 

 
Aggregates which are usually used for the manufacture of rigid pavement in East Kalimantan 

are aggregates originating from Central Sulawesi hammer, with the earthquake, tsunami and 

liquefaction disasters in September 2018 resulting in hammer aggregate supply chain 

constraints, so that development in some areas has been delayed especially in sharpening 

areas Paser Utara due to the scarcity of hammer aggregates, for that it is necessary to find 

alternatives by using local aggregates such as labangka and candilo aggregates. This study 

aims to determine the effect of the use of Labangka aggregate, Kandilo sand and Semen 

Conch on the compressive strength of concrete. This research was conducted on four 

specimens with 30 Mpa compressive strength. From each concrete variation, 5 cylinders were 

made with a height of 30 cm and a diameter of 15 cm, with a ratio of cement, fine aggregate 

and coarse aggregate 1: 1.54: 3.44. The tests were carried out at ages 7, 14, 21 and 28. 

Results The research found that the average compressive strength of normal concrete was 

20.81 MPa for 7 days, 27.23 MPa for 14 days, 29.96 MPa for 21 days and 32.07 MPa for 28 

days of treatment period. 
 

Keywords:  labangka local aggregate, kandilo sand and cement conch, concrete compressive 
strength 

mailto:reno_pratiwi@yahoo.com
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1. PENDAHULUAN 
 

Jalan merupakan infrastruktur yang menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lain 
yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Lapis perkerasan jalan berfungsi 
untuk menerima beban lalu lintas dan menyebarkan kelapis di bawahnya kemudian diteruskan 
ke tanah dasar. Perkerasan kaku (rigid pavement) adalah jenis perkerasan jalan yang 
menggunakan beton sebagai bahan utama perkerasan tersebut. Beton adalah campuran antara 
semen, agregat kasar, agregat halus, dan air yang membentuk massa padat. Beton yang 
bermutu baik mempunyai beberapa kelebihan diantaranya, mempunyai kuat tekan tinggi, 
tahan terhadap pengkaratan atau pembusukan oleh kondisi lingkungan, tahan aus, dan tahan 
terhadap cuaca (panas, dingin, sinar matahari, hujan). Beton juga mempunyai beberapa 
kelemahan, yaitu lemah terhadap kuat tarik, sulit kedap air secara sempurna, dan bersifat 
getas.  
 
Jenis perkerasan jalan yang umum digunakan di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah jenis 
perkerasan kaku (Rigid Pavement) dikarenakan perkerasan ini lebih efektif untuk kondisi 
tanah yang memiliki daya dukung rendah. Kekuatan dan keawetan pada suatu perkerasan 
kaku dipengaruhi oleh kualitas dari material. 
Salah satu yang mempengaruhi kekuatan dan keawetan disuatu perkerasan jalan adalah 
kualitas material yang digunakan, seperti penggunaan agregat, dimana komposisi agregat 
sekitar 70% dari total bahan yang digunakan, untuk itu perlu dilakukan pemilihan agregat 
sesuai dengan SNI. 
 
Agregat kasar yang digunakan di Kabupaten Penajam Paser Utara untuk pekerjaan Kontruksi 
Jalan adalah agregat yang berasal dari Palu, tetapi untuk saat ini sulit didapat dikarenakan 
bencana alam gempa dan tsunami pada 25 september 2018. Dimana dengan adanya bencana 
tersebut batu beserta pelabuhan rusak, sehingga jumlah pasok di Kalimantan Timur terhenti. 
Pada penelitian ini akan dilakukan alternatif pengganti batu palu yaitu agregat lokal Labangka 
yang berasal dari kecamatan Babulu, dan pasir kandilo dari kecamatan pasir belengkong. 
Apakah dengan alternatif ini, agregat yang berasal dari Labangka dapat digunakan sebagai 
campuran Beton dengan mutu 30 MPa. 
 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 
1. berapakah job mix formula untuk menghasilkan beton dengan kuat tekan 30 Mpa 
2. Mengetahui berapa kuat tekan beton dengan menggunakan agregat Labangka dan kandilo 
 

Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Mengetahui nilai job mix formula untuk menghasilkan beton dengan kuat tekan 30 Mpa 
2. Mengetahui nilai kuat tekan beton dengan menggunakan agregat batu Labangka dan 

kandilo. 
 
2. METODE PENELITIAN 

 

2.1  Proses Penelitian 
Proses penelitian dalam pekerjaan campuran beton meliputi semua tahapan yang di mulai 
dari: 
1. Penyelidikan dan Pencarian sumber bahan. 
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2. Pengujian material bahan. 
3. Perencanaan campuran beton. 
4. Slump test. 

5. Pembuatan benda uji. 
6. Curing (perawatan) 
7. Capping sampel benda uji 
8. Uji kuat tekan beton. 

 

2.2 Bahan atau Material 
Baatau material yang digunakan untuk membuat campuran beton Fc' 30  MPa, adalah sebagai 
berikut : 
1. Agregat kasar : Batu Pecah Labangka 
2. Agregat halus : Pasir Kandilo 
3. Semen : Portland Composite Cement (PCC). 
4. Air : PDAM Kabupaten Penajam Paser Utara. 
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Gambar 1. Alur Pikir Penelitian 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Pengujian Agregat Kasar 

 

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Berat Jenis Agregat Kasar 
 

Kelompok Sampel 1 Sampel 2 Rata-rata 

Berat contoh kering  (gr) (Bk) 5000 5000 5000 

Berat contoh SSD (gr) (Bj) 5031 5129 5030 

Berat contoh dalam air (gr) (Ba) 3126 3128 3127 

Berat jenis (Bulk) (%) 
BkBj − Ba 2,62 2,63 2,63 

Berat jenis SSD (%) 
BjBj − Ba 2,64 2,65 2,64 

Berat jenis semu (%) 
BkBk − Ba 2,67 2,67 2,67 

Perepasan (%) 
Bj − Bk x 100%Bk  0,62 0,58 0,60 

 

Tabel 2. Hasil Pengujian Agregat Halus 
 

Kelompok 1 2 Rata-rata 

Temperatur 25°C 25°C 25°C 

Berat contoh SSD (A) 500 500 500 

Berat contoh kering oven (Bk) 491 493 492 

Berat piknometer + air (25°C) (B) 676 666 671 

Berat piknometer + contoh (SSD) + air (25°C) (Bt) 976 966 971 

Berat jenis (Bulk) 
Bk(B + A − Bt) 2,46 2,47 2,46 

Berat jenis SSD 
500(B + A − Bt) 2,50 2,50 2,50 

Berat jenis Semu 
Bk(B + Bk − Bt) 2,57 2,55 2,56 

Peresapan ( % ) 
Bj − Bk x 100%Bk  1,83 1,42 1,63 

 

Hasil pengujian Abrasi 

 
Tabel 3. Pemeriksaan Abrasi 

 
Benda uji berat 

Berat material diuji (A) 5000 
Berat material tertahan saringan No. 12 (B) 4075 
Jumlah bola baja 12 
Berat bola (gram) 4841.1 

Keausan = (𝐴−𝐵)𝐴 × 100% 24.25% < 40% 
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Dari hasil perhitungan didapat nilai abrasi 24.25%, sehingga agregat tersebut dapat digunakan 
sebagai bahan pembuatan beton. 
 
Kebutuhan campuran beton untuk 20 sampel silinder dengan tinggi 30cm dan diameter 15 cm 
adalah sebagai berikut: 

1. Semen   : 46.1 kg  
2. Air   : 25.1 kg 
3. Agregat halus  : 70.8 kg 
4. Agregat kasar  :158.7 kg 

 

Hasil pengujian berat jenis beton 

Berat jenis beton diperoleh dari perbandingan antara berat beton dengan volume beton. Berat 
jenis beton dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini. 

 
Tabel 4. Berat jenis beton 

 

Data 
sampel 

7 hari  14  21  28  

Berat 
jenis 

(kg/m3) 

Berat 
jenis 
rerata 

(kg/m3) 

Berat 
jenis 

(kg/m3) 

Berat jenis 
rerata 

(kg/m3) 

Berat 
jenis 

(kg/m3) 

Berat 
jenis 
rerata 

(kg/m3) 

Berat 
jenis 

(kg/m3) 

Berat jenis 
rerata 

(kg/m3) 

A 2403 

2401.6 

2381 

2393.8 

2400 

2396.8 

2399 

2398.8 

B 2391 2401 2396 2400 

C 2408 2395 2397 2395 

D 2406 2393 2399 2399 

E 2400 2399 2392 2401 

 

Hasil rekapitulasi Kuat Tekan Beton 

 

Tabel 5. Hasil Rata-rata Kuat Tekan 
 

No Umur Beton (Hari) Rata-rata Kuat Tekan 

1 7 20,88 

2 14 27,23 
3 21 29,61 
4 28 32,07 

 

 
 

Gambar 2 Grafik Kuat Tekan Rata-rata Berdasarkan Umur 
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Tabel 6. Standar Deviasi Kuat Tekan Beton 
 

Benda Uji 

Cm2 

Gaya Tekan 

KN 

Luas 

penampang 

Cm2 

Uji Tekan 

Xi 

Kuat tekan 

rata-rata 

Xrt 

Kuat tekan 

penyimpang

an (selisish) 

(Xi-Xrt)2 

1 315 176.63 33.07 32.07 1 
2 300 176.63 31.49 32.07 0.34 
3 280 176.63 29.92 32.07 4.62 
4 320 176.63 33.59 32.07 2.31 
5 310 176.63 32.54 32.07 0.22 
6 400 176.63 31.02 32.07 1.11 
7 380 176.63 29.47 32.07 6.76 
8 410 176.63 31.79 32.07 0.08 
9 400 176.63 31.02 32.07 1.11 
10 405 176.63 31.40 32.07 0.45 
11 450 176.63 33.76 32.07 2.86 
12 420 176.63 34.48 32.07 5.81 
13 445 176.63 33.04 32.07 0.94 
14 415 176.63 34.12 32.07 4.20 
15 440 176.63 29.81 32.07 5.11 
16 470 176.63 32.07 32.07 0 
17 500 176.63 34.12 32.07 4.20 
18 470 176.63 32.07 32.07 0 
19 420 176.63 28.66 32.07 11.62 
20 490 176.63 33.44 32.07 1.88 

Jumlah     54.62 

 

Standar Deviasi = √∑(𝑥𝑖−𝑥𝑟𝑡)2(𝑛−1)  

=√ 54.62(20−1) 
=0.39 
 
Kuat tekan yang berlaku 𝑋 = 𝑋𝑟𝑡 − (1.64 × 𝑠𝑑) = 32.07 − (1.64 × 0.39) = 31.43 𝑀𝑃𝑎 

 
4. KESIMPULAN  

 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk menghasilkan kuat tekan beton 30 Mpa dengan menggunakan agregat kasar 

labangka dan agregat halus kandilo dibutuhkan perbandingan semen: agregat kasar: 
agregat halus adalah 1: 1.54 :3.44 

2. Kuat tekan yang dihasilkan pada umur 28 hari masa perawatan beton adalah 31.43 Mpa 
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ABSTRAK 
 

Pesatnya perkembangan kota Banjarmasin memicu pembangunan gedung hotel di berbagai 

sudut kota. Bangunan hotel yang banyak terbangun adalah kelas hotel kecil (tidak berbintang, 

jumlah kamar dibawah 25 buah). Salah satu proses yang dilakukan dengan pola merombak, 

merenovasi, dan mengembangkan bangunan ruko yang dialihfungsikan menjadi hotel. 

Masalah perubahan alihfungsi ruko menjadi hotel dilakukan kajian proses secara fisik 

terutama secara fungsional. Bangunan yang semula fungsi ruko dengan karakteristik modul 

tersendiri, akan mengalami adaptasi menjadi modul bangunan hotel dengan karakteristik 

modul hotel, sesuai pola penyusunan kamar hotel dan ruang fasilitas hotel. Proses alih fungsi 

dengan pola perubahan modul ruang dari fungsi ruko menjadi hotel ini memerlukan 

pemecahan desain fungsional tersendiri dengan penyesuaian modul bangunan. Proses 

renovasi dalam alih fungsi menjadi aspek yang dikaji dalam hal penerapan secara fisik. Pola 

membangun alih fungsi ini berbeda dengan pola membangun langsung bangunan hotel 

seperti umumnya. Kajian dilakukan pada proses adaptasi keterbatasan modul ruko baik 1 

(satu) pintu, 2 (dua) pintu, maupun 3 (tiga) pintu. Saat proses renovasi, yang termasuk aspek 

fisik perubahan fungsi ruko, dilakukan perubahan elemen teknis bangunan dengan 

mengadaptasi struktur awal bangunan dan menambahkan elemen fisik baru.  

 

Kata kunci: alih fungsi ruko, ruko menjadi hotel, ruko di Banjarmasin. 
 

ABSTRACT 
 

The rapid development of the city in Banjarmasin triggered the construction of hotels around 

the city. Many hotels have been built are small hotel class or not star hotels and the number 

of rooms is less than 25 units. The method used is to remodel, renovate, and develop the shop 

into a hotel. The process of changing the function of the shop house into the hotel is only 

physical building, especially the function of the room and has become a design problem. The 

first function of the building as a shop house with the characteristics of the module adapted to 

the hotel module, in accordance with the arrangement of the bedroom and facilities needed. 

This change process requires the completion of a functional design by adjusting the hotel 

module. This study examines the process of changing functions in hotel physical applications. 

The method of development with this change is different from building a hotel as usual. This 

research was conducted in a shop house module with 1 door, 2 doors and 3 doors. During the 

renovation process changes were made to the technical elements of the building by adapting 

the initial structure and adding new physical elements.  
 

Keywords: process of changing function, shophouses into hotel, shophouses in Banjarmasin. 
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1.  PENDAHULUAN 
 
Pesatnya perkembangan kota Banjarmasin memicu pembangunan gedung hotel di berbagai 
sudut kota. Bangunan gedung hotel yang banyak terbangun adalah kelas hotel kecil (tidak 
berbintang, jumlah kamar dibawah 25 buah). Salah satu pembangunan hotel kecil ini dengan 
pola merombak, merenovasi, dan mengembangkan bangunan ruko yang dialihfungsikan 
menjadi hotel (Agusniansyah, 2017). Hal ini dilakukan, mengingat ruko memadai untuk 
difungsikan menjadi hotel kecil karena adanya kesamaan fungsi bangunan sebagai fungsi 
usaha dengan syarat lokasi ditengah/didekat area fasilitas kota.  

 

Ada beberapa masalah perubahan alihfungsi ruko menjadi hotel terutama dari segi 
pembangunan secara fisik terutama secara fungsional dalam hal proses alihfungsi. 
Berdasarkan penelitian sebelumnya (Agusniansyah, 2019), menyebutkan alih fungsi ruko 
menjadi hotel dapat dilakukan dengan mengidentifikasi aspek fisik elemen hotel dalam wadah 
modul bangunan ruko. Bangunan yang semula fungsi ruko dengan karakteristik modul 
tersendiri, akan mengalami proses adaptasi, perubahan, atau penyesuaian menjadi modul 
bangunan hotel dengan karakteristik modul hotel, sesuai pola penyusunan kamar hotel dan 
ruang fasilitas hotel.  

 

Perubahan modul ruang dari fungsi ruko menjadi hotel memerlukan pemecahan desain 
fungsional tersendiri dengan penyesuaian modul bangunan. Modul semula bangunan ruko 
dengan pola struktur ukuran bentang kolom perlu disesuaikan dengan pola struktur modul 
kamar hotel dan fasilitasnya. Pola membangun alih fungsi ini berbeda dengan pola 
membangun langsung bangunan hotel seperti umumnya. Pelaksanaan awal dengan terlebih 
dahulu membangun bangunan ruko atau dengan membeli ruko eksisting, yang kemudian 
dilanjutkan dengan merenovasi menuju alihfungsi hotel. Alihfungsi ini mengakibatkan proses 
khusus pada pembangunannya. Proses renovasi dalam alih fungsi menjadi aspek yang dikaji 
dalam hal penerapan alih fungsi secara fisik. Kajian akan menghasilkan identifikasi dan 
analisa aspek fisik renovasi dan proses perubahan adaptasi modul bangunan ruko menjadi 
hotel. Kajian dilakukan pada proses adaptasi keterbatasan modul ruko baik 1 (satu) pintu, 2 
(dua) pintu, maupun 3 (tiga) pintu.  
 

2.  METODE PENELITIAN  

 
Kajian yang dilakukan merupakan kajian kualitatif dengan metode deskriptif berdasarkan 
proses alih fungsi ruko menjadi hotel dalam aspek fisik dan renovasi. 
Tahapan kajian adalah sebagai berikut: 
 

2.1.  Pengenalan Ruko dan Elemen Hotel 

Mengkaji pustaka yang berkaitan dengan modul  ruko, perencanaan elemen hotel dan metode 
proses alih fungsi dan renovasi.. 
 
2.2.  Observasi Studi Kasus 
Melakukan studi observasi kasus alihfungsi ruko menjadi hotel ditambah dengan data-data 
sekunder.  Studi kasus yang dipilih berupa hotel dengan proses alihfungsi dari ruko atau hotel 
yang dikembangkan dengan pola modul ruko. Tipe hotel sebagai studi kasus adalah tipe hotel 
kecil berjenis budget atau city hotel dengan karakter modul ruko dari 1 (satu) pintu sampai 3 
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(tiga) pintu.. Pemilihan studi kasus berdasarkan karakter alihfungsi ruko menjadi hotel yang 
mewakili pola yang akan dianalisis.   
 
2.3.  Proses Adaptasi Modul Ruko dengan Penambahan Elemen Hotel 

Kajian  alih fungsi ruko menjadi hotel berupa:  
- Pemilihan dan kondisi ruko 
- Model kamar hotel yang dapat digunakan dalam proses alihfungsi ruko 
- Pola susunan kamar dengan mempertimbangkan proses renovasi konstruksi ruko 
- Elemen hotel meliputi parkir, pintu masuk (entrance), lobby (ruang tunggu) dan resepsionis, 
ruang makan, meeting/function room, dan tangga/lift. 
- Proses renovasi ruko, mengenai modul eksisting sebagai batasan bangunan, penambahan 
dinding, tangga, penambahan lift dan MEE. 
Kajian dari proses alihfungsi sebagai elemen ruang dan pembentuk ruang. Analisis bersifat 
kualitatif dengan mengungkap pola-pola ruang dengan cara grafis dan dipaparkan secara 
deskriptif. Proses alihfungsi ruko menjadi hotel dilakukan dengan menganalisis pola ruang, 
metode renovasi konstruksi ruko, serta identifikasi elemen perencanaan hotel. Pertama kali 
dilakukan kajian bentuk kamar hotel yang dapat diwadahi pada alihfungsi ruko. Dilakukan 
studi ruang sehingga didapatkan model kamar minimum (efisien) untuk dapat diwadahi dalam 
modul ruko. Berikutnya, dilakukan kajian proses renovasi ruko untuk mengetahui proses 
alihfungsi yang dipaparkan antara lain metode pemakaian dinding sekat ruang, renovasi 
tangga, lift, dan KM/WC serta MEE (mekanikal elektrikal engineering). Kajian ini akan 
menghasilkan model pola susunan kamar. Selanjutnya dilakukan kajian mengenai elemen 
perencanaan hotel meliputi parkir, pintu masuk (entrance), lobby (ruang tunggu) dan 
resepsionis, ruang makan, meeting/function room, dan tangga/lift. Kajian ini akan 
mendapatkan pola letak elemen yang akan menghasilkan model alihfungsi ruko menjadi 
hotel. 
 
3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Ruko menurut pendapat umum adalah kepanjangan dari rumah toko (shophouse) yang 
merupakan bangunan dengan maksud berbagai fungsi terutama untuk urusan usaha sehingga 
dapat dijadikan toko. Terdiri dari beberapa level/tingkat bangunan, sehingga level/tingkat 
bawah digunakan untuk usaha (toko) dan tingkat atas digunakan untuk tempat tinggal 
(rumah). Sebutan ruko ini sudah dipahami oleh masyarakat umum. Menurut Wicaksono 
(2005), rumah toko atau sering disebut ruko adalah sebutan bagi bangunan-bangunan di 
Indonesia yang umumnya dibuat bertingkat antara dua hingga lima lantai, dimana fungsinya 
lebih dari satu, yaitu fungsi hunian dan komersial. Lantai bawahnya digunakan sebagai tempat 
usaha atau kantor, sedangkan lantai atas dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Dalam 
perkembangan alih fungsi ini ruko dirubah fungsi sebagai hotel. Tipologi dari ruko biasanya 
dikenal: 
1. relatif sempit dengan massa bangunan yang memanjang ke belakang. 
2. kedua sisinya masih saling berdekatan yang menyebabkan kualitas dalam bangunan rendah. 
 
Pada umumnya tidak ada aturan yang membuat standar resmi yang diberlakukan terhadap 
ukuran sebuah ruko. Akan tetapi, ukuran standar yang dipakai sebagai pedoman adalah lebar 
depan sebuah mobil (kendaraan roda empat) yaitu 3,5 meter. Biasanya ditambah dengan 
sirkulasi untuk pejalan kaki estimasi dua orang berjalan bersebelahan yaitu 1,5 meter. Jadi 
ukuran standar yang dapat diambil untuk lebar depan sebuah ruko adalah 3,5-6 m 
(Agusniansyah, 2017). 
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Menurut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 32 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Hotel 
dan Penginapan, hotel  adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau 
seluruh bagunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa 
lainnya bagi umun, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan 
yang ditetapkan. Dari sistem bintang ditentukan mulai bintang satu hingga bintang lima. 
Jumlah kamar hotel bintang satu adalah minimal 15 (lima belas) buah dan 50% kamar 
dilengkapi kamar mandi, ukuran single bed adalah 14 m2 dan double-bed adalah 24 m2, dan 
memiliki ruang umum berupa lobby. Hotel bintang 2 dengan syarat jumlah kamar minimum 
20 (dua puluh) buah kamar dan memiliki fasilitas ruang makan. Hotel bintang 3 dengan syarat 
jumlah kamar minimum 30 buah, ukuran single bed adalah 18 m2 dan double-bed adalah 20 
m2, memiliki ruang-ruang umum berupa lobby, conference hall, fasilitas olahraga, fasilitas 
hiburan, seperti restoran/bar, rekreasi, dan kamar dilengkapi AC, sistem komunikasi, dan 
system akustik. Di Indonesia, klasifikasi hotel dengan acuan jumlah dan ukuran kamar dan 
fasilitas ini terdapat pada peraturan lama surat Keputusan Menteri Perhubungan Indonesia No. 
PM 10/PW 301/ PHB-77 tentang usaha dan klasifikasi hotel, Keputusan Dirjen Pariwisata 
No.14/U/II/88 tentang kriteria hotel, dan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No 
KM 3/HK 001/MKP 02, tahun 2002 tentang penggolongan kelas hotel.  Perencanaan elemen,  
hotel menurut Lawson (1995) meliputi lobby, fasilitas publik, conference and function, 
guestrooms, dan parkir.  
 
Studi kasus yang dikaji adalah yang sesuai dengan pola pemilihan ruko 1 (satu, 2 (dua) dan 3 
(tiga) pintu dengan pertimbangan kasus masih memiliki pola murni ruko awal. Objek studi 
kasus adalah Hotel Transcity Banjarmasin (T-Hotel), Hotel Aquarius, Hotel Puri Mas, Hotel 
Wisata, dan Hotel Queen di Banjarmasin (gambar 1)  Kajian hanya mencakup renovasi ruko 
pada kondisi awal tanpa perombakan struktur. Walau diluar itu banyak kasus dilakukan 
perombakan/ penambahan struktur ruko menjadi bertingkat lebih tinggi dan penambahan 
bangunan di lahan samping/belakang. Fokus kajian hanya mencakup renovasi ruko pada 
kondisi awal untuk mewadahi alih fungsi menjadi hotel. 
 
 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Studi Kasus 

 
 
Hotel Transcity (T-Hotel) terletak di Jl. Ahmad Yani Km 7,6 Kertak Hanyar Kab. Banjar, 
diresmikan tahun 2015, memiliki 31 (tiga puluh satu kamar) dengan tipe standar dan deluxe. 
Hotel Aquarius terletak Jl. Lambung Mangkurat no. 32 Kertak Baru Ilir Banjarmasin Tengah 
dibangun dengan mengadaptasi modul ruko 3 (tiga) pintu. Hotel Puri Mas beralamat di jalan 
Pangeran Samudra No. 15 Banjarmasin. Merupakan hotel dari alihfungsi ruko satu pintu yang 
memiliki 15 (lima belas) kamar dengan tipe deluxe dan superior. Hotel Wisata terletak di 
jalan Brigjen Hasan Basri Kayutangi Banjarmasin, terdiri atas 25 kamar dengan tipe standar, 
superior, deluxe dan executif.Hotel ini semula adalah alihfungsi ruko 2 (dua) pintu yang 
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kemudian dikembangkan 2 (dua) pintu lagi dengan membeli ruko pada deret di sebelahnya. 
Hotel Queen City terletak di jalan Yos Sudarso N0. 6-8 Teluk Dalam Banjarmasin. Semula 
merupakan alihfungsi ruko 3 (tiga) pintu yang dikembangkan menjadi 4 (empat) pintu. 
 
Dalam proses alihfungsi ruko menjadi hotel, dilakukan kajian alih fungsi secara fisik 
(physical adaptive re-use) termuat dalam Plovoets (2011) yang terdiri dari proses alih fungsi 
elemen hotel yang diwadahi dalam ruko melalui proses fungsional dan proses renovasi 
(Agusniansyah, 2017). Proses fungsional yaitu perubahan menjadi elemen hotel, bagaimana 
mengadaptasi bangunan (ruko) dengan memasukkan fungsi baru (hotel) seperti terlihat pada 
Gambar 2. Proses fisik renovasi yaitu perubahan elemen teknis pada bangunan dengan 
mengadaptasi struktur awal (ruko) dengan penambahan teknis baru (hotel) seperti terlihat 
pada gambar 3. Proses renovasi pada ruko menyangkut beberapa pekerjaan perubahan 
konstruksi yang berkaitan dengan kondisi bangunan awal, yaitu: dinding, tangga, lift, 
aksesibilitas dan sirkulasi (koridor), peralatan teknis pemipaan (plumbing), kabel, sanitasi, 
dan kondisi udara/AC (air condition). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses Fungsional 
 
 

Dalam aspek proses fungsional dilakukan pendekatan pemilihan dan kondisi ruko untuk alih 
fungsi. Agusniansyah (2017) menyebutkan bahwa pendekatan ruko yang banyak ditawarkan 
pengembang developer/kontraktor yaitu ruko 3 (tiga) lantai (level/tingkat) berupa ruko 
dengan 1 (satu) pintu, 2 (dua) pintu, dan 3 (tiga) pintu. Sedang ruko 4 (empat) pintu atau lebih 
merupakan pengembangan lanjutan. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 3. Proses Renovasi 
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Pemilihan dan kondisi ruko untuk alih fungsi dilakukan dengan pendekatan syarat kelayakan 
teknis struktur ruko (Peraturan Menteri PU, 2006), untuk antisipasi kekuatan bangunan pada 
proses renovasi alih fungsi. Analisis akan sangat baik jika sebelum memilih ruko yang akan 
dialihfungsikan dengan mengetahui gambar teknis pelaksanaan. Dilakukan identifikasi teknis 
menurut keandalan bangunan dalam aspek struktur baik identifikasi konstruksi pondasi, 
ukuran kolom, balok dan lantai. Untuk pondasi yang memadai untuk memikul beban ruko 3 
lantai dapat dengan penggunaan pondasi galam menerus (seladang) maupun minipile. Asumsi 
yang dipakai adalah bahwa dalam perencanaan bangunan ruko sudah memperhitungkan 
kemampuan beban modul ruko untuk bangunan 3 lantai. Ruko sudah di desain mendukung 
beban memadai untuk alihfungsi menjadi hotel mengingat peruntukan ruko adalah sebagai 
bangunan serba guna bahkan untuk fungsi gudang barang dan peralatan di lantai atas. Yang 
terakhir adalah kepercayaan kontraktor pelaksana yang menjamin secara teknis dapat 
dilakukan perubahan beban fungsi bangunan ruko menjadi hotel. 
 
Pemilihan ruko pada objek yang tersedia/ditawarkan lebih banyak dibangun berderet 
beberapa modul pintu. Direkomendasikan dengan memilih ruko dengan letak/posisi yang 
dibangun berderet. Pemilihan ruko adalah pada posisi dipinggir atau ditengah deret. Hal yang 
menjadi pertimbangan adalah kondisi halaman ruko yang berkaitan dengan parkir dimana 
parkir tamu diwadahi pada area halaman ruko. Ruko 1 pintu memiliki keterbatasan area yang 
memerlukan pemilihan lingkungan ruko untuk pengkondisian parkir. Keutamaan posisi ruko 
dipinggir deret adalah dengan mempertimbangkan apakah ada lahan sisa atau lahan samping 
dan belakang untuk rencana pengembangan hotel dimasa datang. Ruko diposisi tengah deret 
memiliki keuntungan dari segi konstruksi bangunan dan rencana pengembangan hotel 
mendatang dalam hal pengembangan pola susunan ruang kamar hotel dan fasilitasnya, 
terutama jika alihfungsi dilakukan pada ruko 1 (satu) pintu. Namun posisi ditengah deret ini 
perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan pada halaman ruko berkaitan dengan aspek 
parkir dan penempatan peralatan MEE yang tidak leluasa. 
 
Adaptasi ruang pada modul ruko dari elemen hotel pada bangunan ruko terlihat pada gambar 
4. Elemen hotel terkaitan aspek fungsional berupa layanan dasar, yaitu: 

 kamar dan susunannya 

 ruang fasilitas : ruang makan dan ruang meeting (pertemuan kecil) 

 entrance hotel berupa lobby dan resepsionis 

 parkir, berupa parkir tamu menginap dan parkir khusus acara tamu luar hotel 

 elemen proses renovasi yaitu tangga dan lift, serta mekanikal dan elektrikal (MEE) 
 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Proses Adaptasi Fungsional 
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Dari studi kasus didapatkan bentuk ukuran kamar hotel terkecil yang sesuai untuk alih fungsi 
ruko ini seperti terlihat pada gambar 5. Kamar ini berupa Tipe kamar budget ini berukuran 
2,5m x 4 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Tipe Kamar Budget dan Pola Penyusunannya 

 
 
Elemen hotel lainnya terdiri dari parkir, pintu masuk (entrance), lobby (ruang tunggu) dan 
resepsionis, ruang makan, meeting/function room, dan tangga/lift. Analisis dilakukan untuk 
mengetahui kemungkinan letak ruang sehingga akan didapatkan model alih fungsi ruko 
menjadi hotel. Proses adaptasi elemen hotel yang terdiri dari kamar dan ruang fasilitas ini 
menjadikan implementasi yang berbeda, disajikan secara skematik untuk memperlihatkan 
beberapa pola umum untuk ruko 1 pintu, 2 pintu, dan 3 pintu. Ada beberapa variasi yang 
terbentuk tetapi tetap mengacu pada pola umum. Implementasi terhadap pola kamar hotel ini 
dengan memakai tipe kamar budget. Ruang fasilitas hotel yang diwadahi adalah ruang 
meeting, lobby, ruang makan, dan ruang operator. 

 
Renovasi pada ruko yang akan dialihfungsikan menjadi hotel adalah pada tahap finishing 
arsitektural (dinding bentuk dalam bangunan). Proses renovasi ruko untuk alihfungsi menjadi 
hotel dilakukan pada elemen ruko adalah tangga dan lift. 
Letak lift yang dapat ditambahkan pada proses renovasi dengan kondisi umum ruko yang 
tersedia hanya dapat dilakukan pada tempat: 

 Di depan ruko  

 Di tengah ruko 
Tangga pada umumnya ruko terletak dibagian belakang, dapat difungsikan langsung untuk 
sirkulasi selain lift, sirkulasi pengelola (service/maintenace) dan tangga darurat.  

 
Lift sebagai fasilitas menuju kamar dan ruang umum. 

 Letak didepan, mudah untuk renovasi ruko 

 Letak ditengah, perlu pembongkaran struktur pada plat lantai untuk mendapat ruang 
gerak lift, namun sulit pada pemenuhan struktur bawah lift (pit lift) yang lebih dalam 
daripada lantai dasar dan diperlukan perkuatan pondasi untuk lift. 

 
Pada ruko 1 (satu) pintu terlihat pada gambar 6, dengan panjang ruko umumnya 20-25 m, 
modul lebar umum ruko 4 m didapat pola kamar memanjang modul  minimal ruko 1 pintu = 
5,25 m untuk pola kamar melebar. Pada modul lebar ruko 4 m jumlah kamar terlalu sedikit, 
perlu panjang ruko > 30 m . 
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Gambar 6. Adaptasi Pada Ruko 1 Pintu dan alternatifnya 

 
 

Adaptasi alihfungsi pada ruko 2 (dua) pintu dapat dengan modul panjang ruko umum 4 m dan 
modul panjang khusus 5 m terlihat pada gambar 7. 
 
                 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Gambar 7. Adaptasi Pada Ruko 2 Pintu dan alternatifnya 

 
 

Untuk adaptasi model alihfungsi pada ruko 2 (dua) pintu, jumlah kamar yang dapat diperoleh 
adalah mulai 12 (dua belas) buah sampai dengan 22  (dua puluh dua) buah kamar dengan 
kombinasi kamar tipe budget. 
 
Adaptasi ruko 3(tiga) pintu dengan modul lebar umum ruko 4 m, pola kamar dapat melebar, 
tetapi dengan modul panjang 5 m disusun kamar budget seperti terlihat pada gambar 8 dan 9. 
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Gambar 8. Adaptasi Pada Ruko 3 Pintu 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Gambar 9. Alternatif Adaptasi Pada Ruko 3 Pintu 

 
 

Untuk adaptasi model alihfungsi pada ruko 3 (tiga) pintu, jumlah kamar yang dapat diperoleh 
adalah mulai 24 (dua puluh empat) buah sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) buah kamar 
dengan kombinasi kamar tipe budget yang dapat ditingkatkan menjadi kamar deluxe/standar. 
 
Adaptasi elemen lift dengan pengaturan penempatan lift baik di depan maupun ditengah 
modul ruko, dengan variasi pola ruang terlihat perbedaan jumlah kamar dengan variasi dari 23 
(dua puluh tiga) buah kamar sampai 30 (tiga puluh) buah kamar. 
 
Hasil adaptasi ruko 3 (tiga) pintu menghasilkan kondisi optimum bagi alihfungsi ruko 
menjadi hotel dimana syarat kamar dan jumlahnya memadai.  
 
Adaptasi MEE baik sistem pemipaan (plumbing) dengan keterbatasan modul alihfungsi ruko 
menjadi hotel ini, dipasang didalam bangunan atau antar ruang dalam. Jaringan plumbing 
secara horisontal dapat melalui dinding, diatas lantai, maupun melalui plafon ruangan. Secara 
vertikal, demi kemudahan ruang yang dilayani plumbing (KM/WC) disusun menerus (susun 
rantang) sehingga jaringan lebih efisien. Untuk ruang yang memerlukan plumbing seperti 
dapur akan lebih mudah diletakkan pada lantai dasar dimana jaringan plumbing (air kotor) 
langsung dialirkan ke halaman menuju drainase lingkungan. Pengkondisian udara (AC) untuk 
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alihfungsi ruko menjadi hotel adalah dengan sistem AC split untuk kamar hotel maupun AC 
Package untuk ruang fasilitas. Jaringan listrik merupakan jalur kabel antar ruangan yang 
memerlukan perletakan panel, umumnya  pada jalur sirkulasi koridor ruangan, dalam ruangan 
servis (utilitas), dalam ruangan umum (lobby, dan lainnya), bahkan pada dinding depan ruko. 
Peletakan peralatan MEE seperti genset dan mesin pada halaman. Dapat dibuat tambahan STP 
jika diperlukan.  Hasil adaptasi dijelaskan pada Tabel 1 dibawah ini. 
 

Tabel 1. Hasil Adaptasi Alih Fungsi 
 

Aspek Adaptasi 

Letak ruko letak ruko terbaik di pinggir deret (kemudahan pengembangan, pengelolaan parkir 
(halaman), penempatan MEE. Ruko ditengah deret dapat dilakukan pengembangan 
secara horisontal dan vertikal untuk menambah ruang fasilitas. 

Kondisi 
Ruko 

Pelaksanaan alih fungsi ruko menjadi hotel selama ini tanpa sistem pelaksana 
(kontraktor) resmi karena dalam lingkup proyek swasta (swakelola), pemilik hotel 
bertanggung jawab atas hasil dan resiko. Perlu pengawasan dan campur tangan 
pengendali kebijakan saat proses ijin operasional hotel. Pengujian keandalan 
bangunan ruko sangat perlu untuk perijinan 

Ukuran 
kamar 

Ukuran kamar pada model adalah tipe kamar budget dengan efisiensi dalam ukuran 
sehingga menghasilkan susunan kamar dengan jumlah memadai sebagai syarat ijin 
hotel. 
Digunakan kamar tipe budget  
Aplikasi kamar hotel dilakukan perubahan melalui renovasi menambah atau 
memodifikasi ukuran dari kamar tipe budget menuju kamar standar bahkan menuju 
tipe kamar deluxe, superior bahkan kamar suite. Dapat dilakukan penggabungan 
kamar.. 

Ruang 
Fasilitas 
Hotel 

Ruang fasilitas dalam elemen hotel dari alihfungsi ruko adalah ruang-ruang dasar 
hotel berupa: 

- Entrance, lobby dan resepsionis 
- Ruang makan (breakfast) 
- Ruang pertemuan (meeting) 

Pengembangan fasilitas : ruang makan menjadi restoran, penambahan fasilitas 
loundry/binatu, ruang pengelola dan operasional hotel (kantor dan lainnya). 
Pembangunan ruang fasilitas serbaguna (function) bahkan convention dengan 
membangun lahan didekat proyek (diluar modul ruko) dan pengkondisian lahan 
parkir dengan pula mengkondisikan lahan tambahan. 

Tangga dan 
Lift 

Tangga menggunakan eksisting ruko dengan perubahannya, dan lift perlu 
ditambahkan sebagai sarana layanan tamu menginap dan acara hotel. 
Tangga eksisting ruko dapat digunakan dengan pengaturan jalur sirkulasi koridor. 
Lift pada sisi depan bangunan. Lift dengan posisi ditengah masih memungkinkan 
untuk implementasi alihfungsi pada ruko 4 (empat) pintu atau lebih. 

Renovasi Penggunaan dan penambahan elemen tangga dan lift.  
Parkir serta peletakan peralatan/mesin MEE pada halaman ruko. 
Elemen shaft sangat perlu dan menjadi elemen renovasi penting untuk jaringan 
plumbing (pipa) maupun kabel elektrikal. Aplikasi pengggabungkan (koneksi) 
jaringan terpadu/dapat memiliki efisiensi.. 
AC (unit outdoor) dengan menggabungkan beberapa unit jaringan (berada diluar 
bangunan,  samping/belakang. Peletakan unit outdoor di area fasade depan ruko 
(ditarik ke depan).  
Elektrikal, berupa jaringan panel, elemen shaft diletakkan di area servis.. Peletakan 
dapat di ruang koridor dan ruang umum dengan plikasi interior. 
Genset (dan peralatan MEE) dan STP (septik) pada halaman atau  area khusus .  
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4.  KESIMPULAN  

 

Kesimpulan dalam kajian ini adalah alihfungsi ruko menjadi hotel dapat dilakukan melalui 
proses secara fisik menyangkut aspek fungsional dan renovasi. Saat dilakukan alih fungsi 
fisik, terkait pemilihan dan kondisi ruko, akan ada proses adaptasi struktur awal ruko dengan 
penambahan elemen hotel. Saat proses renovasi, yang termasuk aspek fisik perubahan fungsi 
ruko, dilakukan perubahan elemen teknis bangunan dengan mengadaptasi struktur awal 
bangunan dan menambahkan elemen fisik baru. Renovasi dilakukan pada elemen pembentuk 
ruang hotel seperti dinding kamar dan KM/WC, tangga, lift, dan utilitas.  Bangunan yang 
semula fungsi ruko dengan karakteristik modul tersendiri, akan mengalami adaptasi menjadi 
modul bangunan hotel dengan pola penyusunan kamar hotel dan ruang fasilitas hotel. Pola 
perubahan modul ruang dari fungsi ruko menjadi hotel ini dipecahkan desain fungsionalnya 
memakai pola kamar budget dengan luasan yang sangat efisien. Proses adaptasi alihfungsi 
ruko menjadi hotel dilakukan dalam keterbatasan modul awal ruko. Keterbatasan ini 
menjadikan efesiensi dalam penyusunan elemen hotel. Ruang fasilitas hotel yang terwadahi 
juga merupakan ruang fasilitas dasar. Beberapa model pemecahan pola kamar disesuaikan 
dengan pola struktur kamar hotel dan fasilitasnya dengan tetap mempertahankan modul 
semula bangunan ruko (pola modul kolom). 
 
Ruko bisa jadi hotel selama memenuhi syarat dalam model proses, yaitu: 

 pemilihan kondisi dan letak ruko 

 kamar dengan tipe kamar budget 

 ruang fasilitas (lobby-resepsionis, ruang makan,  ruang meeting, dengan pemenuhan 
fungsi dasar/awal dulu yang letak dan susunannya sesuai model. Fasilitas dapat 
dikembangkan lagi (ruang makan jadi restoran, ruang meeting jadi function 

room/comvention hall) 

 parkir memadai di halaman untuk tamu hotel menginap, untuk tamu acara perlu 
pertimbangan pengkondisian lingkungan 

 utilitas MEE dilaksanakan sesuai syarat teknis. 
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ABSTRAK 

 
Jasa konstruksi saat ini menyumbangkan kontribusi penting dalam perkembangan dan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada era industri 4.0 . Penyedia jasa konstruksi perlu 

melakukan langkah antisipatif yang harus dipersiapkan dengan melakukan berbagai macam 

perbaikan guna meningkatkan kualitas kinerja atau kualitas sumberdaya manusia. Sehingga 

perlu adanya penilaian kualitas kinerja sumber daya manusia pada suatu perusahaan jasa 

konstruksi di Kota Malang. Metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah tersebut 

yaitu Importance Performance Analysis (IPA), dan Customer service index (CSI). 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode IPA terdapat 8 item pada kuadran I, 

Pada Kuadran II ada 3 item yang harus dipertahankan, kuadran III yaitu sebanyak 2 item, 

kuadran IV terdiri dari 1 item. Pengukuran kualitas kinerja sumber daya manusia (SDM) 

diperoleh hasil sebesar 51%, yang bermakna bahwa, responden merasa cukup puas atas 

kualitas kinerja SDM jasa konstruksi di Kota Malang.  

 

Kata kunci: Kualitas, Sumber Daya Manusia, IPA, CSI. 
 

ABSTRACT 

 

Construction services currently contribute important contributions to the development and 

economic growth in Indonesia in the industrial era 4.0. Construction service providers need 

to take anticipatory steps that must be prepared by carrying out various kinds of 

improvements to improve the quality of performance or the quality of human resources. So it 

is necessary to assess the quality of the performance of human resources in a construction 

service company in Malang. The methods used in solving these problems are Importance 

Performance Analysis (IPA), and Customer service index (CSI). Based on calculations using 

the IPA method there are 8 items in quadrant I, in Quadrant II there are 3 items that must be 

maintained, quadrant III is as much as 2 items, quadrant IV consists of 1 item. The 

measurement of the quality of the performance of human resources (HR) obtained a result of 

51%, which means that, respondents felt quite satisfied with the quality of the performance of 

HR construction services in Malang. 

 
Keywords: Quality, Human Resources, IPA, CSI 
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1. PENDAHULUAN 

 

Jasa konstruksi saat ini menyumbangkan kontribusi penting dalam perkembangan dan 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada era industri 4.0. Dalam menghadapi persaingan 
pasar bebas, penyedia jasa konstruksi perlu melakukan langkah antisipatif yang harus 
dipersiapkan dengan melakukan berbagai macam perbaikan guna meningkatkan kualitas 
kinerja manajemen sumberdaya manusia.  
 
Keuntungan perusahaan diperoleh dari proyek yang utamanya dikerjakan oleh tim proyek 
yang berisikan karyawan Divisi Operasional perusahaan (Putri, 2018). Keuntungan 
perusahaan konstruksi tidak hanya diperoleh dari pengendalian terhadap total aset dan 
produksi peralatan saja, melainkan diperoleh dari kemampuan manajemen, sumberdaya 
manusia, kemampuan teknik, penggunaan solusi yang inovatif, sistem infrastruktur, 
kemampuan untuk menanggapi segala keperluan yang kompleks, serta kemampuan untuk 
menerima dan mengelola risiko (Bentoro, 2004). Pencapaian keuntungan proyek sesuai yang 
direncanakan salah satunya ditentukan oleh faktor kompetensi karyawan yang mengelola 
sumber daya proyek sehingga proyek dapat diselesaikan dengan biaya mutu dan waktu yang 
sesuai dengan target perusahaan tanpa adanya kecelakaan kerja yang akan merugikan 
perusahaan, sebab apabila dalam pengerjaan proyek terjadi beragam kecacatan seperti 
keterlambatan, kecelakaan kerja, atau pencemaran lingkungan, maka akan berakibat pada 
kerugian finansial bagi perusahaan (Putri,2018) 
 
Banyak masalah internal yang dihasilkan sendiri oleh perusahaan dan sebenarnya ada dalam 
kendali organisasi perusahaan. Masalah ini biasanya berhubungan dengan lemahnya 
manajemen sumberdaya manusia, sehingga masalah manajemen sumberdaya manusia 
merupakan satusatunya faktor terbesar dibalik banyaknya kegagalan perusahaan (Teng,2002). 
Selain itu permasalahan yang biasanya terjadi dalam perusahaan jasa konstruksi yaitu 
perekrutan yang dilakukan secara konsisten tidak ditunjang dengan efisiensi pelatihan 
karyawan, baik karyawan baru maupun tetap, Berdasarkan catatan management review yang 
biasanya dilakukan oleh perusahaan di tengah tahun, objektif atas pelatihan karyawan baik 
baru maupun tetap tercatat hampir selalu tidak memenuhi target (Putri, 2018) 
 
Permasalahan yang terjadi di lapangan dewasa ini adalah pada perusahaan kontraktor kecil, 
dimana pengelolaan sumberdaya manusianya (tenaga kerja) pada umumnya kurang baik 
sehingga sering kali proses dan hasil akhir dari pelaksanaan proyek dapat menyimpang dari 
apa yang telah direncanakan semula (Sakti, 2014). Perusahaan mengalami penurunan 
keuntungan meskipun telah memiliki karyawan dengan tingkat pendidikan yang tinggi, hal 
tersebut dapat mengindikasikan terjadinya penurunan kinerja karyawan, yang mana indikator 
kinerja untuk pencapaian target proyek tidak terlambat selalu di bawah target perusahaan 
(Putri, 2018). Dengan memperdayakan sumber daya manusia yang berkualitas baik, 
diharapkan segala aktivitas dan kinerja dalam manajemen kegiatan konstruksi optimal dan 
mencapai target serta selesai tepat pada waktunya (Dewi, 2016) 
 
2. METODE PENELITIAN 

 

2.1 Kerangka Berfikir 
Pada penelitian ini akan dilakukan survey data proyek untuk mengetahui kepuasan terhadap 
kinerja sumber daya manusia yang ada pada perusahaan jasa konstruksi. Sesuai dengan 
rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang akan dicapai, maka jenis penelitian yang 
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digunakan adalah penelitian deskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif.  Responden dalam penelitian yaitu direktur dan team leader dalam 
perusahaan konstruksi. Sesuai dengan LPJK Jatim 2019 terdapat 806 CV yang ada di kota 
Malang. Jumlah responded akan disesuaikan dengan rumus solvin.  
 

n = 
𝑁1+𝑁(𝑒)2            (1) 

Keterangan:  
n = ukran sampel 
N = ukuran populasi  
e = tingkat kesalahan pengambilan sampel (1%,5%,10%) 
 
Tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 10% maka jumlah total responden minimal 
94,15 ~ 95 responden. Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan 
tabel 1.  

 
Tabel 1. Instrumen Penelitian 

 

Variabel Sub Variabel Item 

Sumber Daya 
Manusia (SDM) 

Pendidikan  

Rendahnya tingkat pendidikan pekerja  

Pendidikan non formal/kursus/keahlian 
lainnya 

Kemampuan Bekerja 

Kemampuan dalam penggunaan peralatan  
Pemahaman pada material  
Sering terjadinya kesalahaan saat bekerja 
Kemampuan menyelesaikan pekerjaan 

Pengalaman  Pengalaman dibidang yang dikerjakan  

Ketrampilan  

Ketrampilan dalam berkomunikasi 
Ketrampilan dalam melakukan administrasi 
pekerjaan 
Ketrampilan dalam pengambilan keputusan 

Motivasi  
Motivasi dalam bekerja  
Kesesuaian upah 

Keahlian teknik 

Keahlian di bidang teknik secara teori 
Keahlian di bidang teknik secara praktik di 
lapangan 

 
2.2 Uji Instrumen 
Pada penelitian ini akan digunakan uji validitas instrumen konstruksi. Pengujian  validitas 
konstruk berdasarkan pada pendapat ahli. Jumlah tenaga ahli yang digunakan dalam uji 
validitas konstruk minimal 3 tenaga ahli dan yang sudah memiliki lingkup atau keahlian 
dibidangnya (Sugiono, 2016) 
 
Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian dengan metode Alpha Cronbach. Koefisien 
dari Alpha Cronbach berkisar antara 0 sampai 1, untuk nilai kurang dari 0,6 secara umum 
instrumen dianggap tidak reliabel. 
 

2.3 Analisis Data 

2.3.1 Analisis IPA 

Analisis data menggunakan IPA, tahapan analisis , yaitu: 
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1. Perhitungan indeks kepuasan  
Perbandingan skor kepuasan/ kinerja dengan skor kepentingan/ harapan, tingkat kesesuaian 
inilah yang akan menentukan prioritas peningkatan variabel-variabel yang mempengaruhi 
kepuasan pelanggan.  

Tki = 
𝑋𝑖𝑌𝑖 x 100% 

 
Tki   = Tingkat kesesuaian 
Xi     = Skor penilaian yang dirasakan (kepuasan/performance) 
Yi     = Skor penilaian yang diharapkan (kepentingan/importance) 
 
2. Pembuatan peta posisi IPA 
Berdasarkan data yang dikumpulkan dihitung rata-rata tingkat kepuasandan tingkat 
kepentingan dari penilaian pelanggan konstruksi yang selanjutnya akan digambarkan posisi 
tingkat kepuasan/dan tingkat kepentingan pada diagram IPA dengan titik perpotongan sumbu 
(X,Y).  𝑋𝑖 = ∑ 𝑥𝑖𝑘𝑖=1.𝑛  𝑌𝑖 = ∑ 𝑦𝑖𝑘𝑖=1.𝑛  

 

Xi   =bobot rata – rata kepuasan item ke-i 
Yi =bobot rata – rata kepentingan item ke-i 
n    = jumlah responden / sampel 
 
3. Diagram kartesius importance performance analysis  𝑥𝑖 = ∑ 𝑋𝑖𝑘𝑖=1.𝑝  𝑦𝑖 = ∑ 𝑌𝑖𝑘𝑖=1.𝑝  

xi = nilai rata-rata kepuasan item 
yi = nilai rata-rata kepentingan item 
p = jumlah item 
 
4. Memplotkan hasil 
Hasil analisa tingkat kepuasan dan kepentingan masing-masing variabel kedalam diagram 
kartesisus yang terbadi menjadi empat kuadran yaitu kuadran A, kuadran B, kuadran C, dan 
kuadran D. Diagram kartesius akan disajikan pada gambar 1. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Gambar 1. Diagram Kartesius 
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2.3.2 Analisis CSI 
Beberapa tahapan dalam pengukuran menggunakan metode CSI, yaitu Stratford (2008) dalam 
(Khasani,2013): 
1. Menghitung nilai mean important score (MIS) 

2. Menghitung weight importance factor (WF) 

WF= 
𝑀𝑆𝐼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑀𝑆𝐼 x 100% 

3. Menghitung weighted score (WS) 

WS = WF x MSS 

4. Menghitung weighted average total (WAT) 

WAT = WS1 + WS2 + ... + Wn 

5. Menghitung customer satisfaction index (CSI) 

CSI = 
𝑊𝐴𝑇𝐻𝑆  x 100% 

 

0% < CSI ≤ 20% = Sangat tidak puas 
20% < CSI ≤ 40% = Tidak puas 
40% < CSI ≤ 60% = Cukup puas 
60% < CSI ≤ 80% = Puas 
80% < CSI ≤ 100% = Sangat puas 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

Untuk mengetahui kualitas SDM maka akan menggunakan analisis IPA. Variabel pada 
penelitian kualitas SDM yaitu sumber daya manusia yang meliputi, pendidikan, kemampuan 
bekerja, pengalaman, ketrampilan, motivasi, keahlian teknik.  
Pada gambar 2 diketahui bahwa nilai tingkat kesesuaian pendidikan sebesar 34%, nilai tingkat 
kesesuaian Kemampuan bekerja sebesar 64%, nilai tingkat kesesuaian pengalaman sebesar 
48%, nilai tingkat kesesuaian ketrampilan sebesar 59%, nilai tingkat kesesuaian motivasi 
sebesar 68%, nilai tingkat kesesuaian keahlian teknik sebesar 50%.  Sehingga, pada variable 
pendidikan, kemampuan bekerja, pengalaman, keterampilan, motivasi, dan keahlian teknik 
memiliki nilai tingkat kesesuaian yang kurang. Hal tersebut di sebabkan karena nilai tingkat 
kesesuaian yang rendah.  
 

         

 

 

 

 

 

      

 

 
Gambar 2. Nilai Tingkat Kesesuaian 
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Pada penelitian ini metode IPA (Importance Performance Analysis) digunakan untuk 
mengukur nilai perbandingan antara tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan pada kualitas 
SDM yang kemudian dituangkan dalan kuadran yang dapat menghasilkan nilai kinerja 
kualitas SDM pada jasa kosntruksi di Kota Malang. Hasil perhitungan akan disajikan pada 
tabel 2. 

 
Tabel 2. Kinerja Kualitas SDM 

 
 

 
Pada table 2 nilai Xi dalah nilai tingkat kepuasan, dan nilai Yi adalah nilai nilai tingkat 
kepentingan. Nilai pada table 2 akan dituangkan pada kuadran IPA untuk mengetahui item-
item yang perlu diperbaiki dan dipertahankan. Kinerja kualitas SDM dalam jasa konstruksi 
akan di sajikan pada gambar 3.  
 
Berdasarkan pada gambar 3 item pekerjaan pada kuadran I sebanyak 8 item. Kuadran I 
merupakan kuadran utama meliputi rendahnya tingkat pendidikan pekerja, kurangnya 
pendidikan non formal/kursus/keahlian lainnya, sering terjadinya kesalahaan saat bekerja, 
tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan target, 
ketidak sesuaian upah yang diterima, kurangnya pengalaman dibidang yang dikerjakan kurang 
dari 3 tahun, kurang terampil dalam melakukan administrasi pekerjaan, kurangnya keahlian di 
bidang teknik secara praktik di lapangan. Item yang berada pada kuadran I merupakan item 
yang memiliki nilai kepentingan yang tinggi dan kepuasan yang rendah.  

 

 

 

 

No Variabel Item Xi Yi 

1 

P
en

d
id

ik
an

 

Rendahnya tingkat pendidikan pekerja 1.34 4.75 

2 Kurangnya pendidikan non formal/kursus/keahlian lainnya 1.90 4.73 

3 

K
em

am
p

u
an

 

B
ek

er
ja

 

Kurangnya kemampuan dalam penggunaan peralatan yang ada 
dengan baik 

1.94 3.30 

4 Kurangnya pemahaman pada material yang digunakan 
Sering terjadinya kesalahaan saat bekerja 

4.58 4.70 

5 2.59 4.58 

6 
Tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai 
dengan perencanaan dan target 

2.13 4.75 

7 

P
en

g

al
am an

 Kurangnya pengalaman dibidang yang dikerjakan kurang dari 
3 tahun 

2.17 4.53 

8 

K
et

ra
m

p
i

la
n

 Kurang ketrampilan dalam berkomunikasi 2.18 4.37 

9 Kurang terampil dalam melakukan administrasi pekerjaan 2.27 4.59 

10 Kurang terampil dalam pengambilan keputusan 3.51 4.55 

11 

M
o
ti

v

as
i Kurang motivasi dalam bekerja 4.36 4.69 

12 Ketidak sesuaian upah yang diterima 1.95 4.49 

13 

K
ah

li
an

 

te
k
n
ik

 Kurangnya keahlian di bidang teknik secara teori 3.41 4.57 

14 
Kurangnya keahlian di bidang teknik secara praktik di 
lapangan 

1.18 4.55 
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Gambar 3.  Hasil Uji IPA  

 
 

Semakin rendah keahlian dan motivasi dari para pekerja maka semakin tinggi pula 
pengaruhnya terhadap terganggunya kinerja proyek (Soelistyono, 2014). Kompetensi 
keterampilan, sikap, dan pengetahuan memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan tim 
proyek, dengan kompetensi keterampilan yang berpengaruh paling nyata terhadap kinerja 
karyawan tim proyek (Putri, 2018). Kompetensi, motivasi, loyalitas dan disiplin kerja 
berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan dari hasil perhitungan uji t (Dewi, 2016). 
 
Dengan kurangnya ketrampilan kerja para karyawan dapat diadakan pelatihan atau mengikut 
sertakan karyawan mengikuti pelatihan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam 
peningkayan kualitas kayrawan. Selain itu seleksi secara tepat harus dilakukan saat 
penerimaan karyawan. Sehingga dapat meminimalisir karyawan yang memiliki kualitas SDM 
yang kurang berkompeten.  

 
3.2. Penilaian Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
Penilaian kualitas SDM pada penelitian ini menggunakan metode Customer Satisfaction Index 

(CSI). Berdasarkan hasil perhitungan CSI akan disajikan pada tabel 3. 
 
Berdasarkan tabel 3 terdapat dua nilai CSI yang diperoleh sebesar 51% Nilai tersebut berada 
pada rentan nilai CSI yaitu antara  40% < CSI ≤ 60% yang bermakna bahwa, responden 
merasa cukup puas atas kinerja kualitas SDM. Nilai tersebut dirasa masih cukup rendah, maka 
perlu adanya peningkatan dan perbaikan pada setiap indikator. Apabila suatu perusahaan, 
khususnya perusahaan konstruksi, ingin mengoptimalkan kinerja SDM karyawan untuk 
memaksimalkan keberhasilan perusahaan, maka harus lebih memperhatikan pemeliharaan, 
pelatihan, dan pengembangan SDM karyawannya (Sakti, 2014).  
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Tabel 3. Hasil perhitungan CSI 
 

No Indikator Item 
Kepentingan Kepuasan 

Nilai 

(WF) 

Nilai 

(WS) 
CSI 

Y MIS i X 
MS

Si 

1 

P
en

d
id

ik
an

 Rendahnya tingkat 
pendidikan pekerja  

475 4.75 134 1.34 0.075 0.101 

51% 

2 

Kurangnya pendidikan 
non 
formal/kursus/keahlian 
lainnya 

473 4.73 190 1.90 0.075 0.142 

3 

K
em

am
p
ua

n 
B

ek
er

ja
 

Kurangnya kemampuan 
dalam penggunaan 
peralatan yang ada 
dengan baik 

330 3.30 194 1.94 0.052 0.101 

4 

Kurangnya pemahaman 
pada material yang 
digunakan 

470 4.70 458 4.58 0.074 0.341 

5 
Sering terjadinya 
kesalahaan saat bekerja 

458 4.58 259 2.59 0.073 0.188 

6 

Tidak mampu 
menyelesaikan 
pekerjaan dengan baik 
sesuai dengan 
perencanaan dan target 

475 4.75 213 2.13 0.075 0.160 

7 P
en

g
al

am
a

n
 

Kurangnya pengalaman 
dibidang yang 
dikerjakan kurang dari 
3 tahun 

453 4.53 217 2.17 0.072 0.156 

8 

K
et

ra
m

p
il

an
 

Kurang ketrampilan 
dalam berkomunikasi 

437 4.37 218 2.18 0.069 0.151 

9 

Kurang terampil dalam 
melakukan administrasi 
pekerjaan 

459 4.59 227 2.27 0.073 0.165 

10 

Kurang terampil dalam 
pengambilan keputusan 

455 4.55 351 3.51 0.072 0.253 

11 

M
o

ti
va

si
 Kurang motivasi dalam 

bekerja  
469 4.69 436 4.36 0.074 0.324 

12 
Ketidak sesuaian upah 
yang diterima 

449 4.49 195 1.95 0.071 0.139 

13 

K
ah

li
an

 t
ek

n
ik

 Kurangnya keahlian di 
bidang teknik secara 
teori 

457 4.57 341 3.41 0.072 0.247 

14 

Kurangnya keahlian di 
bidang teknik secara 
praktik di lapangan 

455 4.55 118 1.18 0.072 0.085 

      ƩMISi 63.15 ƩMSSi 35.5
1 

  2.552   

 

4. KESIMPULAN 

 
Semakin rendahnya motivasi, keahlian teknik serta pengetahuan berperngaruh pada kualitas 
kerja SDM. Sehingga penilaian kualitas kinerja SDM pada perusahaan jasa konstruksi di Kota 
Malang sebesar 51%. Dimana direktur dan team leader selaku responden hanya merasa 
”cukup puas” terhadap kualitas kinerja SDM. Maka, pada era industri 4.0 kompetensi akan 
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SDM sangat di wajibkan guna perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di di indonesia 
khususnya di kota malang.  
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STUDI ALTERNATIF PERENCANAAN KONSTRUKSI ATAS DENGAN 

SISTEM BETON PRATEKAN (PRESTRESS) JEMBATAN KUIN KOTA 
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ABSTRAK 
 

Secara geografis Kota Banjarmasin berada pada daratan rendah dan banyak sungai 

mengalir di tengah Kota Banjarmasin baik sungai yang lebar, sedang maupun sungai yang 

sempit, keadaan ini menyebabkan jalan-jalan di Kota Banjarmasin selalu dihubungkan 

dengan jembatan-jembatan, tentu jembatan-jembatan tersebut ada yang berbentang panjang, 

sedang dan pendek. Sungai Kuin yang berada di wilayah Banjarmasin Utara mempunyai 

peran penting menghubungkan Kota Banjarmasin ke pusat industri Basirih dan Mantuil dan 

pelabuhan Laut Trisaksi begitu juga ke wilayah timur ke kota-kota di Kalimantan Timur dan 

ke wilayah barat menghubungkan ke kota-kota di Kalimantan tengah dan barat. Jembatan 

yang ada sudah sangat tua berusia 25 tahun sehingga perlu diganti dengan jembatan yang 

baru yang ideal dari segi desain dan konstruksinya. Pilihan alternatif yang tepat adalah 

dengan konstruksi beton bertulang tipe beton pratekan, konstruksi tipe ini mempunyai 

beberapa keunggulan yang antara lain kokoh, umur tahan lama, mudah dibentuk dan dapat 

dibuat dengan bentang yang cukup panjang sehingga fungsi sungai tidak terganggu sebagai 

lalu-lintas kendaraan air. Perhitungan bagian-bagian dari struktur tipe ini juga dilakukan 

pada penelitian ini sesuai dengan petunjuk perhitungan dari literatur yang sudah ada. 

 

Kata kunci: alternatif desain, beton pratekan, arus lalu-lintas sungai, profil penampang. 
 

ABSTRACT 
 

Geographically Banjarmasin City is on a low land and many rivers flow in the middle of 

Banjarmasin, both wide, medium and narrow rivers, this situation causes the roads in 

Banjarmasin City are always connected with bridges, of course those bridges are spread 

long, medium and short. The Kuin River in the North Banjarmasin region has an important 

role connecting Banjarmasin City to the Basirih and Mantuil industrial centers and the 

Trisaksi Sea port as well as east to cities in East Kalimantan and to the west connecting to 

cities in Central and West Kalimantan. The existing bridge is very old 25 years old so it needs 

to be replaced with a new bridge that is ideal in terms of design and construction. An 

appropriate alternative choice is the construction of reinforced concrete type of prestressed 

concrete, this type of construction has several advantages including sturdy, durable life, easy 

to shape and can be made with a span that is long enough so that the function of the river is 

not disrupted as water vehicle traffic. Calculation of parts of this type structure is also 

carried out in this study in accordance with the calculation instructions from existing 

literature. 
 

Keywords: alternative design, prestressed concrete, river traffic flow, cross section profile. 

mailto:hudan_rahmani@yahoo.com
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1. PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 
Ditinjau dari kondisi geografis dan kependudukan negara kita yang terdiri dari ribuan pulau 
besar maupun kecil dengan keadaan penduduk yang tersebar tidak merata, maka sarana 
perhubungan terutama dibidang transportasi sangat diperlukan untuk menunjang segala 
aktivitas-aktivitas pembangunan guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan seluruh 
masyarakat. 
 
Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya mempunyai wilayah yang sama dengan Provinsi-
Provinsi lainnya di Indonesia, dimana hubungan antara daerah atau antara kota banyak 
dilakukan melalui prasarana hubungan darat. Sehingga lancar tidaknya perhubungan sangat 
tergantung pada fasilitas-fasilitas yang ada, yaitu diantaranya adalah jalan dan jembatan. 
Tujuan secara umum pembangunan jalan dan jembatan yang dilakukan pemerintah adalah 
untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup bangsa Indonesia serta mewujudkan tujuan 
dari pembangunan yaitu masyarakat yang adil dan makmur. 
 
Di Provinsi Kalimantan Selatan, jalan-jalan yang ada kebanyakan melintasi sungai, oleh sebab 
itu keberadaan jembatan sangat diperlukan. Untuk menggali dan mengolah serta memasarkan 
segala sumber daya alam dan sumber daya manusia, maka pemerintah Kota Banjarmasin 
menetapkan kebijaksanaan yaitu perlunya pembangunan jembatan baru untuk mengganti 
jembatan yang lama. Salah satunya adalah jembatan Sei Kuin yang menghubungkan jalan 
Brigjend Hasan Basry, Perdagangan, Belitung dan Pelabuhan Trisakti. 
 
Untuk perencanaan penggantian jembatan, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. 
Faktor-faktor itu adalah meliputi fungsi jembatan terhadap kondisi lalu-lintas saat ini dan 
proyeksi karakter lalu-lintas untuk masa yang akan datang, keadaan sungai dan tanah dasar di 
sekitar jembatan dan kondisi konstruksi serta geometrik yang ada sebelumnya. 
 
Ditinjau dari fungsi jembatan; ruas jalan yang ada ini merupakan jalan Trans Kalimantan 
bagian barat yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah, 
melancarkan hubungan darat dan lalu-lintas angkutan hasil-hasil perkebunan dari kantong 
produksi menuju pelabuhan Trisakti. Dengan demikian arus lalu-lintas pada ruas jalan ini 
nantinya diperkirakan cukup padat. Dari segi keadaan sungai; dengan konstruksi yang ada 
sekarang ini yaitu konstruksi baja yang sudah berusia 25 tahun pada sepanjang bentangnya 
banyak terdapat pilar-pilar pendukung. Hal ini menyebabkan kelancaran transportasi air 
menjadi terganggu. 
 
Konsep awal dari beton pratekan adalah bahan beton bebas dari retak-retak di bawah beban-
beban layan. Khususnya bila struktur dibuat terbuka terhadap cuaca, penghilangan retak-retak 
berarti pencegahan karat. Juga bagian (unsur) prategang yang bebas retak memiliki kekuatan 
yang lebih besar di bawah beban-beban layan karena seluruh penampangnya bekerja efektif. 
 
Pratekan dari beton mengurangi kecenderungan akan terjadinya retak-retak miring, dan 
penggunaan dari tendon yang melengkung memberikan suatu komponen vertikal dalam 
membantu untuk memikul geser. Kekuatan geser disini lebih konsisten ketimbang geser 
didalam beton bertulang biasa. 
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Beton peregang di dalam beberapa segi adalah lebih mudah dikuasai (dimengerti) ketimbang 
beton bertulang biasa. Prategang mengakomodir susut dan rangkak dengan cukup baik. Beton 
bermutu tinggi secara lebih efisien dapat dimanfaatkan hanya dengan menyesuaikan gaya 
prategang. 
 
Ciri-ciri lain dari beton bertulang adalah kemampuannya yang tinggi untuk menyerap energi 
(perlawanan terhadap benturan), perlawanannya yang tinggi terhadap kelelahan bahan 
khususnya yang ditimbulkan oleh variasi tegangan baja yang rendah akibat dari pratarik awal 
yang tinggi, dan kapasitas beban hidupnya yang tinggi akibat dari kemampuan tendon 
prategang dalam memikul beban mati. Untuk jembatan dengan bentang panjang tidak 
memerlukan banyak pilar pendukung, dengan demikian kelancaran transportasi air tidak 
terganggu. 
 
Kerugiannya: beberapa kerugian dari konstrksi beton prategang adalah sebagai berikut: (1) 
bahan-bahan bermutu tinggi yang digunakan mempunyai harga satuan yang lebih tinggi; (2) 
kemungkina diperlukan acuan yang lebih rumit; (3) pengangkeran ujung dan pelat landas 
lazimnya diperlukan; (4) upah buruh lebih tinggi; dan (5) kondisi-kondisi yang lebih banyak 
harus diperiksa didalam perencanaan dan diperlukan pengendalian yang lebih ketat dari setiap 
fase dari pelaksanaan. 
 
Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Sejauh mana tingkat kelayakan pembangunan jembatan sistem beton pratekan sebagai 

pengganti jembatan Sungai Kuin yang ada? 
2. Bagaimana tipe desain penampang jembatan yang ideal? 
3. Bagaimana langkah dasar dan hasil perhitungan jembatan sistem beton pratekan untuk 

pengganti jembatan rangka baja di Sungai Kuin? 
 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tingkat kelayakan pembangunan jembatan sistem beton pratekan 
sebagai pengganti jembatan Sungai Kuin yang sudah ada. 

2. Untuk mengetahui tipe desain penampang jembatan yang ideal. 
3. Mengetahi langkah dasar dan hasil perhitungan jembatan sistem beton pratekan untuk 

pengganti jembatan rangka baja di Sungai Kuin. 
 
Untuk merencanakan suatu jembatan haruslah betul-betul diperhatikan fungsinya yaitu: harus 
dapat menampung dan memberikan kelancaran lalu-lintas yang melewatinya sesuai dengan 
kebutuhan selama umur rencana, harus dibuat kuat sesuai dengan persyaratan perencanaan 
dan pelaksanaan konstruksi sehingga mampu menahan beban lalu-lintas, dan tidak mengalami 
kegagalan struktural sebelum mencapai umur rencana sehingga nilai ekonomisnya terpenuhi 
(Winarni Hadipratomo). 
 
Dalam rangka perencanaan desain konstruksi atas dengan sistem beton pratekan ini, terlebih 
dahulu disiapkan data-data seperti: 
- Lokasi proyek 
- Data curah hujan maksimum 
- Kondisi lalu-lintas 
Data awal yang diperlukan adalah data geometrik untuk data lalu-lintas volume lalu-lintas 
meliputi kendaraan cepat, lambat, ringan dan berat serta kendaraan tidak bermotor, dari data 



       

 
    

 

 

 

 

114 
 

 

 

Seminar Nasional Tahunan VI 

Program Studi Magister Teknik Sipil ULM 

Banjarmasin, 26 Oktober 2019 

ISBN 978-623-7533-03-0 
 

yang didapat dari instansi terkait diadakan perhitungan Lalu-lintas Harian Rata-rata (LHR) 
dalam SMP dengan rumus LHR (SMP) = jumlah kendaraan × koefisien SMP untuk 
kendaraan tidak bermotor perhitungannya diabaikan kecuali untuk kelas jalan IIC dan IIIC 
(Departemen Pekerjaan Umum PMJJR No.12/2007). 
 
Data pelengkap adalah untuk perhitungan drainase pada lantai jembatan diperlukan data curah 
hujan harian. 

 
Perencanaan Konstruksi Bangunan Atas 
Panjang jembatan, lebar jembatan, lebar lantai kendaraan dan kelas jembatan. 
1. Lantai Kendaraan 

Lantai kendaraan dibuat dari beton berulang (konvensional) dengan ketentuan: 
Mutu beton K-225 
Mutu baja U-24 
Tebal pelat beton 15 cm 
 

2. Beban yang Diperhitungkan 
Untuk mendimensi jembatan ini diperhitungkan beban-beban sebagai berikut: 
a. Beban mati 
- Pelat beton dengan berat volume = 2500 kg/m³ 
- Aspal dengan berat volume = 2200 kg/m³ 
b. Beban hidup 
- Air hujan dengan berat volume = 1000 kg/m³ 
- Beban hidup pada trotoar = 500 kg/m³ 
- Beban kendaraan ("T") 
Karena kelas jembatan adalah kelas II maka beban "T" diambil hanya 70% nya saja, dari 
beban roda gandar sebesar 10 ton (PMJJR No.12 tahun 2007). 
 
3. Metode Perhitungan 
- Untuk perhitungan momen lantai kendaraan akibat beban mati digunakan cara PBBI 

1971 hal. 203. 
- Untuk perhitungan momen lantai kendaraan akibat beban hidup digunakan cara 

"BITTNER". 
- Perhitungan pertulangan beton digunakan cara lentur "n" atau dengan cara elastis oleh Ir. 

Wiratman Wangsadinata. 
 
Bagian-bagian konstruksi bangunan atas jembatan pratekan (prestress) secara 

keseluruhan dan alur perhitungannya 

 

1. Tiang sandaran. 
2. Perhitungan beban. 
3. Perhitungan gelagar beton. 
4. Perhitungan gaya pratekan. 
5. Perhitungan tegangan. 
6. Perhitungan kordinat garis kabel. 
7. Pemeriksaan tegangan penampang. 
8. Pemeriksaan kehilangan tegangan. 
9. Pemeriksaan lendutan. 
10. Penulangan balok menahan geser dan lentur. 
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11. Penulangan balok diafragma. 
12. Penulangan penghubung geser. 
13. Penulangan di belakang angker pratekan. 
14. Perhitungan perletakan. 
15. Perhitungan drainase lantai jembatan. 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
Bagan alir penelitian dapat dilihat pada gambar 1. 
 

DIAGRAM RANGKAIAN SISTEMATIKA PENELITIAN 

 

Gambar 1. Bagan Alir Penelitian 
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3. HASIL DAN  PEMBAHASAN 
 
Untuk perhitungan bangunan atas jembatan beton pratekan (prestress) dimulai dengan 
menganalisa data yang diperlukan seperti: 
a. Data Geometrik 
b. Data Lalu-lintas Harian Rata-rata 
c. Data Curah Hujan yang diperhitungkan pada bangunan atas jembatan beton pratekan 
1. Perhitungan Tiang Sandaran 

Jarak antara dua tiang sandaran diambil = 2,0 m, maka jumlah tiang adalah = 20/2 + 1 = 
11 buah. 
Gaya yang diperhitungkan adalah beban horizontal sebesar 100 kg/m yang bekerja 
setinggi 90 cm diatas lantai trotoar. 

2. Perhitungan Beban 
Analisa beban mati dan beban hidup (Beban T) 

3. Perhitungan Gelagar Beton 
Gelagar jembatan Sei Kuin ini direncanakan dengan beton pratekan (prestress) dengan 
sistem post tension (kabel ditarik setelah beton cukup keras). 
Spesifikasi balok gelagar beton pratekan yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 
- Panjang jembatan = 20 m dengan 5 buah balok (gelagar) dengan jarak 1,75 m. 

4. Perhitungan gaya pratekan 
Untuk mencari momen dengan gaya lintang perlu ditinjau kombinasi beban antara lain: 
a. Berat sendiri gelagar beton pratekan 
b. Berat lantai kendaraan 
c. Berat balok diafragma 
d. Muatan bergerak (Muatan D) 
e. Muatan angin 
f. Muatan rem 

5. Perhitungan Tegangan 
Baja: 
Tegangan izin baja : σay = 16500 kg/cm² 
Keadaan awal :  σay = 0,57 . σay = 11055 kg/cm² 
Keadaan akhir :  σay = 0,58 . σay = 9570 kg/cm² 
Prosentase = 

957011055 × 100% = 85% 

Kehilangan tegangan : n = 15% 
6. Perhitungan Koordinat Garis Kabel 

Kabel pratekan di dalam beton dianggap menggunakan persamaan parabola yang mana 
letak kabel dibatasi oleh zone-zone sebagai berikut: 
Zone batas atas : a2 
Zone batas bawah : a1 
Daerah aman kabel adalah daerah dimana penempatan kabel tersebut tidak menyebabkan 
tegangan tarik, baik pada serat atas maupun serat bawah pada penampang memanjang 
balok pratekan. 

7. Pemeriksaan tegangan penampang akibat penempatan kabel 
8. Pemeriksaan Kehilangan Tegangan 

Kehilangan tegangan diperhitungkan terhadap: 
a. Perpendekan elastis (elastic shortenning) 
b. Rangkak beton (crep of concrete) 
c. Susut beton (sitrinkage if concrete) 



      

 
    

 

 

 

 

117 
 

 

 

Seminar Nasional Tahunan VI 

Program Studi Magister Teknik Sipil ULM 

Banjarmasin, 26 Oktober 2019 

ISBN 978-623-7533-03-0 

d. Relaksasi baja 
e. Slip 

9. Pemeriksaan Lendutan 
Lendutan diperhitungkan akibat pengaruh: 
Akibat gaya pratekan 
Elastisitas di tengah bentang 
- Pratekan awal (Po) 
- Pratekan efektif (Peff) 

10. Penulangan Balok yang Menahan Geser dan Lentur 
a. Perhitungan Geser 

Tegangan geser mengakibatkan beton retak, untuk mengatasinya diperlukan tulangan 
besar. 

b. Pemeriksaan Lentur 
Diperiksa keamanan di tengah bentang dengan momen terbesar dari beban ultimate. 

11. Penulangan Balok Diafragma 
Balok diafragma berfungsi sebagai pengatur antara gelagar jembatan. 

12. Perhitungan Shear Connector (penghubung geser) 
Shear Connector dihitung berdasarkan besarnya gaya geser yang ditinjau disetiap 
potongan balok dengan pedoman standar spesifikasi untuk jembatan jalan raya tipe balok 
bangunan No.01/1968. 

13. Penulangan di Belakang Anker Pratekan 
a. Pmbesian end block 
b. Penyebaran gaya Pb 
c. Pembesian arah vertikal  

14. Perhitungan Perletakan 
Untuk perletakan pada jembatan Sei Kuin ini digunakan elastomeric bearing. Fungsi 
elastomeric bearing ini adalah untuk meneruskan atau menyalurkan beban bangunan atas 
kepada bangunan bawah tanpa menimbulkan kerusakan struktur. 
Perhitungan yang dilakukan dalam perencanaan elastomeric bearing ini berdasarkan 
standard natural rubber BS 1154 dan BE 1/76. 
a. Parameter perencanaan bearing 
b. Pemilihan tipe bearing 

15. Drainase  
Untuk menghindari terjadinya genangan air diatas jembatan maka perlu dibuat saluran 
pembuang atau drainase. Untuk mendesain penampang drainase kami ambil dengan 
pilihan yang sesuai dengan data-data curah hujan. 

 
4. KESIMPULAN 
 
Adapun poin penting yang dapat ditarik sebagai kesimpulan pada penelitian sebagai berikut :  
1. Jembatan konstruksi beton tipe struktur beton pratekan dianggap layak sebagai pengganti 

jembatan rangka baja Sungai Kuin yang sudah berusia tua 25 tahun karena konstruksi 
beton tipe ini tidak memerlukan tiang-tiang penyangga di tengah sungai sehingga arus 
lalu-lintas air tidak terganggu. 

2. Tipe desain penampang yang ideal pada rencana konstruksi beton tipe struktur beton 
pratekan ini dapat dibuat melengkung sehingga geometrik opritnya sejajar arus jalan yang 
dihubungkannya tidak seperti jembatan asal dari konstruksi baja, lantai jembatannya 
cenderung datar sehingga turunan (oprit) jembatan geometriknya mendaki/menurun pada 
arus jalan yang dihubungkannya. 
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3. Langkah-langkah dasar perhitungan dan komponen dari bangunan atas jembatan pratekan 
diketahui dengan jelas dan rinci juga hasil perhitungan dapat diketahui dengan jelas pada 
lampiran tersendiri. 
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ABSTRAK 

 

Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu kabupaten di propinsi Kalimantan Selatan yang 

banyak memiliki lahan rawa. Tanah rawa merupakan jenis tanah sangat lunak, maka 

pembangunan badan jalan diatas tanah dasar yang sangat lunak memerlukan usaha 

perbaikan. Penggunaan kayu galam ialah salah satu alternatif untuk konstruksi penahan 

kelongsoran pada tepi timbunan jalan di daerah rawa. Kelongsoran sering terjadi pada tepi 

timbunan jalan di daerah rawa. Tidak jarang terjadi kerusakan akibat kelongsoran pada 

beberapa ruas jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perkuatan dinding 

turap kayu galam terhadap peningkatan daya dukung tanah dan stabilitas tanah timbunan 

akibat bekerjanya gaya luar. Faktor keamanan lereng timbunan secara manual dengan 

metode irisan fellenius didapatkan hasil SF = 0,857 < 1,0 ”tidak aman” sehingga akan 
terjadi keruntuhan pada lereng timbunan. Maka dilakukan analisis stabilitas timbunan 

secara bertahap, hingga diperoleh kenaikan dari cu = 1,04 t/m2 menjadi cu = 1,8 t/m2. 

Hasil analisis yang dilakukan secara manual diketahui total penurunannya adalah = 284,62 

cm ≈ 285 cm. Untuk hasil simulasi dengan program PLAXIS V8.2 menunjukan bahwa terjadi 
penurunan sebesar 3,1 cm. 
 

Kata kunci: longsoran tepi timbunan, perkuatan turap, kayu galam, lahan rawa, Kabupaten 
Barito Kuala 

 

ABSTRACT 
 

Barito Kuala Regency is one of the districts in South Kalimantan province that has a lot of 

swamp land. Swamp land is a very soft type of soil, so the construction of a road body on a 

very soft subgrade requires repair work. The use of galam wood is an alternative to the 

construction of landslide resistors on the roadside in swamp areas. Landslides often occur on 

the edge of road piles in swamp areas. Not infrequently damage due to landslides on several 

roads. This study aims to determine the effect of galam wood plaster reinforcement on 

increasing soil carrying capacity and stability of embankment due to the operation of external 

forces. The factor of manual embankment slope safety with the fellenius slice method shows 

that SF = 0.857<1.0 "is not safe" so there will be a collapse on the slope of the embankment. 

Then the embankment stability analysis is carried out gradually, so that an increase from cu 

= 1.04 t/m2 to cu = 1.8 t/m2. The results of the analysis carried out manually revealed that the 

total decrease was = 284.62 cm ≈ 285 cm. For the simulation results with the PLAXIS V8.2 
program, it shows that there is a decrease of 3.1 cm. 
 

Keywords: edge embankment avalanche, sheet pile reinforced, galam wood, swamp land, 

Barito Kuala Regency 
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1. PENDAHULUAN 
 

Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu kabupaten di propinsi Kalimantan Selatan yang 
banyak memiliki lahan rawa. Tanah rawa termasuk tanah lunak atau tanah berbutir halus. 
Tanah lunak mempunyai  kekuatan geser rendah, kemampatan  tinggi dan kapasitas daya 
dukung yang rendah. Kelongsoran sering terjadi pada tepi timbunan jalan di daerah rawa. 
Tidak jarang terjadi kerusakan akibat kelongsoran pada beberapa ruas jalan. Kelongsoran yang 
terjadi oleh beberapa faktor yaitu terlalu tingginya timbunan jalan, stabilitas dari tanah 
timbunan maupun tanah dasar, pengaruh beban yang terjadi di atas tanah maupun parameter 
tanah yang menentukan bagaimana sifat dari tanah. 

 
Penggunaan perkuatan dinding turap kayu galam ialah salah satu alternatif untuk konstruksi 
penahan kelongsoran pada tepi jalan di daerah rawa. Kayu galam tersebut akan dimanfaatkan 
sebagai bahan pembuatan turap untuk menahan kelongsoran yang terjadi pada tepi jalan di 
daerah rawa. Perlu diperhatikan sifat serta untung ruginya pemakaian kayu galam dalam 
mengatasi kelongsoran tersebut. Kayu galam dipilih karena dinilai lebih ekonomis, mudah 
didapat di daerah Kalimantan Selatan yang banyak  memiliki  rawa serta mudah  dalam 
pengerjaannya. Kerugian kayu galam sendiri adalah harus terendam agar tahan lama serta 
umur yang lebih kecil dibanding bahan lain. Perlu analisa yang lebih akurat untuk mengetahui 
apakah kayu galam dapat menjadi bahan turap untuk menahan kelongsoran yang akan terjadi.  

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perkuatan dinding turap kayu galam 
terhadap peningkatan daya dukung tanah dalam penanggulangan longsoran dan juga untuk 
menganalisis  stabilitas  tanah  timbunan  akibat  bekerjanya  gaya  luar menggunakan 
program PLAXIS V8.2.. 

 
Perkuatan tanah (reinforcement of earth) didefinisikan sebagai suatu inklusi (penggabungan) 
elemen-elemen penahan kedalam massa tanah yang bertujuan untuk menaikkan perilaku 
mekanis. (Ir. Masyhur Irsyam, MSE. Ph.D, 1994). Manfaat perkuatan tanah ini pada site 
dimana kondisi tanah pondasinya jelek dan areanya marginal, sehingga apabila digunakan 
teknik perbaikkan tanah yang lainnya umumnya akan lebih mahal. 

 
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. Pengggunaan cerucuk dimaksud untuk menaikan tahanan geser tanah. 
Bila tanah terhadap geser meningkat, daya dukung tanah juga meningkat. Asumsi yang 
dipergunakan  dalam  kontruksi  cerucuk  dapat  dilihat  pada  Gambar  1 di bawah ini. 
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Gambar 1. Asumsi gaya yang diterima cerucuk (NAVFAC DM-7,1971) 
 
 
Adapun  prosedur  dari  perhitungan  kebutuhan  cerucuk  adalah  sebagai  berikut (NAVFAC 
DM-7,1971): 
a. Menghitung Faktor Kekakuan Relative (T) 

           T = (EI/f)
1/5                   (1) 

dimana: 
E = modulus elastisitas tiang cerucuk (kg/cm2) 
I = momen inersia tiang cerucuk (cm4) 
f = koefisien dari variasi modulus tanah (kg/cm3) 
T = faktor utama kekakuan relatif (cm) 

 
Elastisitas dasar kayu basah untuk galam: 

           E = 97,3 G + 13,1 (1000 x kg/cm2)                                                 (2) 
Tegangan lentur kayu basah untuk galam: 

σlt = 173,3 G + 124,8 (1000 x kg/cm2)                      (3) 

Berat jenis kayu: 
G = 0,4 s.d 0,6                 (4) 

 

b. Menghitung gaya horisontal yang mampu ditahan 1 (satu) tiang 

Mp = FM ( P x T )              (5) 
dimana: 

Mp = momen lentur yang bekerja pada cerucuk akibat beban P (Kg.cm) 
FM = koefisien momen akibat gaya lateral P 
P = gaya horisontal yang diterima cerucuk (Kg) 
T = faktor utama kekakuan relatif (cm) 

Jadi gaya horizontal yang mampu dipikul oleh 1 (satu) cerucuk adalah: 
P = Mp/(FM.T)              (6) 

 
c. Menghitung banyaknya tiang cerucuk per-meter 

n = 
(SF diinginkan − SF yang ada ) .  OMPmax 1 cerucuk  .  R        (7)   

dimana: 
SF = Safety Factor 
OM = momen penggerak 
R = Jari-jari putar bidang gelincir (m) 

 



       

 
    

 

 

 

 

122 
 

 

 

Seminar Nasional Tahunan VI 

Program Studi Magister Teknik Sipil ULM 

Banjarmasin, 26 Oktober 2019 

ISBN 978-623-7533-03-0 
 

Metode perbaikan yang dipakai   pada cara ini adalah menggunakan perkuatan tanah dengan 
cerucuk galam. Metode ini sebagai perkuatan yang termurah dan memungkinkan. Sistem ini 
lebih sesuai untuk lapisan tanah yang selalu basah atau muka air selalu dipermukaan.Prinsip 
dasar yang harus dipahami adalah beban timbunan dan lalu lintas diatas tanah dasar adalah 
harus lebih kecil dari daya dukung tanahnya. 
 Beban Timbunan 

P =   t 
(H + 0,8)                    (8) 

dimana: 
P  = beban timbunan+beban lalu lintas 

 t = berat volume tanah timbunan 

0,8  = Hek = beban lalu lintas ekivalen 

H  = tinggi timbunan 
 

 Tinggi Timbunan Kritis 

Hk  = 5,14.cu /  t         (9) 

pada kondisi: 

H + 0,8 < Hcr
  tidak perlu cerucuk                     

SF < 1,0  cari metode perkuatan/ perhitungan lainnya 
1 < SF < 1,5 Perhitungan diulang jarak cerucuk diperkecil 
 

2. METODE PENELITIAN 
 
Dalam penyusunan penelitian ini metode penulisan yang digunakan berupa tahapan-tahapan 
dimulai dari tahapan studi literatur, survey lapangan, tahap pengumpulan data, tahap analisis 
dan tahap mengambil kesimpulan. Untuk memperjelas mengenai metode penelitian ini, maka 
dibuat tahap-tahap penyajian secara sistematis yang dirangkum dalam diagram alir penelitian, 
hal ini diharapkan agar masalah yang dikaji dalam penelitian beserta penyelesaiannya dapat 
dimengerti dengan baik. Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini. 
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Gambar 2. Diagram Alir Penelitian 
 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Parameter Data Tanah 

Data tanah asli ini diambil dari  hasil penelitian di Kabupaten Batola yaitu di Desa Simpang 
Nungki Kecamatan Cerbon, Kalimantan Selatan. Data timbunan berupa tanah lempung 
berplastisitas sedang, yang diambil di Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka, Kota 
Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan. Data tanah dasar (asli) dan tanah timbunan dapat 
dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 1. Parameter Data Tanah Asli (Dasar) 
 

 

Lokasi 

Depth 

(m) 
 

( 3
m

t ) 

qu 

( 2
cm

kg
) 

c 

( 2
cm

kg
) 

 

(     ) 

Plasticity 

chart 

classification 

Desa Simpang 
Nungki 

Kecamatan Cerbon 
Kab. Batola 

2,0–2,5 
4,0–4,5 
5,0-6,0 

1,53 
1,53 
1,53 

0,208 
0,208 
0,236 

0,100 
0,100 
0,100 

0 
0 
0 

OH/MH 
OH/MH 
OH/MH 

 
Tabel 2. Parameter Data Tanah Timbunan 

 

 

Lokasi 
 

( 3
m

t ) 

qu 

( 2
cm

kg
) 

c 

( 2
cm

kg
) 

 

(     ) 

Index 

Plastisitas (IP) 

(%) 

Gunung Kupang, Kecamatan 
Cempaka, Kota Banjarbaru 

1,86 1,792 0,308 15 9,7 

 

 
 

Gambar 3. Lapisan tanah dari rencana timbunan 
 
 

Rencana Timbunan 

 

 
 

Gambar 4. Rencana Timbunan 
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Beban dari timbunan: 
qtimb   = (H + 0,8) γtimb 
 = (3,5 + 0,8) . 1,86 
 = 7,998 t/m2 
 
Faktor keamanan: 
FK = 5928 / 7998 
 = 0,74 < 1,0   (FK yang diizinkan jika tinggi timbunan Htimb = 3,5 m) 

Ditinjau dari konsepsi faktor keamanan maka FK < 1,0; timbunan ”tidak aman” terhadap 
penurunan dan kemungkinan terjadi keruntuhan dasar lereng. 
 
Tinggi Timbunan Kritis 
Jika faktor keamanan (FK) berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan oleh Departemen 
Pemukiman dan Prasarana Wilayah di Indonesia. Berdasarkan kategori kelas jalan adalah 
jalan I dan II, maka faktor keamanan (FK) diambil 1,4. 

FK = 1,4  
4.1.

.

timb

cu
cr

Nc
H


  

  = 
 
  4,1.86,1

7,5.896,0
3

2

mt

mt
 

  = 
 
 2

2

604.2

1072,5

mt

mt
 

  = 1,961 meter ≈ 2 meter 
 
Jika diketahui tinggi timbunan rencana (Hr = 3,5 m) sedangkan tinggi timbunan kritis (Hcr = 
2 m), maka : 

 Hr = 3,5 m > Hcr = 2 m     (Stabilitas timbunan ”tidak aman”) 
 
Cerucuk galam harus kuat memikul beban sebagai berikut: 
Timbunan setinggi (H) = 3,5 m 
Beban lalu lintas yang besarnya ekivalen dengan timbunan setinggi Hek = 0,8 m 
 
Beban yang dipikul oleh cerucuk setiap meter persegi dihitung: 

Pvu = ( H+0 ,8). γ t  
 = 1860 kg/m3 . (3,5 + 0,8) 
 = 7998 Kg/m2 

 
Daya dukung kelompok cerucuk galam: 

Qpg = Qs . n 
 = 22 . 376,99 
 = 8293,78 Kg 
 
Syarat:       Pvu < Qpg 
           7998 Kg < 8293,78 Kg ... OK! 
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Gambar 5. Kelompok Cerucuk Kayu Galam 
 
 

Penurunan Timbunan 

 
Besar total penurunan timbunan nya adalah:  

S = Si + Sc + Ss 
 = 25,72 cm + 258,9 cm 
 = 2,8462 m 
 ≈ 2,85 m 

 

 
 

Gambar 6. Kurva Penurunan Vs Waktu 
 
 
Hasil Analisis Simulasi Pada Timbunan Secara Bertahap Dengan Program PLAXIS 
Pada penimbunan yang dilakukan secara bertahap ini diasumsikan penimbunan tahap pertama 
dilaksanakan selama 6 bulan atau selama 180 hari (termasuk pemadatan), dan tahap ke dua 
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dilakukan selama 6 bulan atau selama 180 hari (termasuk pemadatan), tahap yang ketiga juga 
dilakukan selama 6 bulan atau selama 180 hari (termasuk pemadatan). Kemudian 
dibandingkan melakukan penimbunan langsung 3,5 m dilaksanakan selama  6 bulan atau 
selama 180 hari (termasuk pemadatan). Plaxis secara otomatis menerapkan metode bertahap 
ini dalam staged construction dan hasil yang di dapat adalah sebagai berikut: 
       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Gambar 7. Model Simulasi Tanah     Gambar 8. Pergerakan Gaya Arah  Horizontal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 
Gambar 9. Pergerakan Gaya Arah Vertikal      Gambar 10. Simulasi Penurunan yang Terjadi                    
 
 
Dari gambar di atas terlihat bahwa nilai total penurunan besarnya 3,1 m, penurunan yang 
terbesar terjadi pada tengah timbunan, sedangkan pergerakan gaya arah horizontal dan 
pergerakan gaya arah vertikal tanah dapat terlihat pada Gambar 8 dan Gambar 9 di atas. 
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4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan data dan hasil analisa pada tanah rawa yang diteliti dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1. Pengaruh perkuatan dinding turap kayu galam terhadap peningkatan daya dukung tanah 

adalah meningkatkan stabilitas tanah dan mengurangi terjadinya longsoran. 
2. Hasil analisis yang dilakukan secara manual diketahui terjadi penurunan pada tanah dasar 

akibat beban ekivalen timbunan dengan beban lalu lintas. Penurunan yang terjadi adalah 
total dari penrunan segera dan penurunan konsolidasi primer. Penurunan segera 
(immediately settlement) adalah sebesar 21,514 cm dan penurunan konsolidasi primer 
selama = 133,0513321 tahun = 1596,615985 bulan sebesar 258,9,cm. Sehingga total 
penurunannya adalah = 284,62 cm ≈ 285 cm. Sedangkan untuk hasil simulasi dengan 
program PLAXIS V8.2 menunjukan bahwa terjadi penurunan sebesar 3,1 cm. 

 
DAFTAR RUJUKAN 

 
Bowles, J. E. 1997. Foundation Analysis and Design 2nd Edition. New York: McGraw-Hill.  

Buku 1. Pusat Litbang Jalan Dinas PU Propinsi. Banjarmasin. Mengenal Tanah Lembek dan  

Problematikanya Dalam Pembangunan Jalan. 

Buku 2. Pusat Litbang Jalan Dinas PU Propinsi. Banjarmasin. Mengenal Tanah Lembek dan 

Problematikanya Dalam Pembangunan  Jalan. 

Das, B. M. 2007. Principles of Foundation Engineering (Sixth Edition). New York: NY: 
Madison Ave. 

Hardiyatmo, H. C. 2002. Mekanika Tanah 2, Gadjah Mada University Press, Edisi-3, 
Yogyakarta. 

Irsyam, M., & H. Daryanto. 1994. Analisis Interaksi Lateral Non-Linier Untuk Pondasi Tiang 

Akibat Beban Dinamis Pada Full Scale Test. Prosiding Seminar Metoda Elemen 
Hingga, 15-16 Desember, Lab Perancangan Mesin, Jurusan Teknik Mesin ITB, 
Bandung. 

NAVFAC. 1971. Soil Mechanics, Foundation, and Earth Structures, Design Manual DM-7. 

Department of the Navy, Naval Facility Engineering Command. Alexandria, Virginia, 
March. 

Rusdiansyah. 1999. Penggunaan ”Stable” Untuk Analisa Stabilitas Lereng, Fakultas Teknik, 
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru. 

Saleh, A. Mengenal  Tanah Lunak dan Problematikanya Dalam Pembangunan Jalan. RBO. 
Banjarmasin. 

Soedarmo, G. D. 1997. Mekanika Tanah 2. Yogyakarta: Kamisius. 

Wesley, L. D. 1977. Mekanika Tanah. Jakarta.Badan Penerbit Pekerjaan Umum. 

 
  



      

 
    

 

 

 

 

129 
 

 

 

Seminar Nasional Tahunan VI 

Program Studi Magister Teknik Sipil ULM 

Banjarmasin, 26 Oktober 2019 

ISBN 978-623-7533-03-0 

PERENCANAAN PENATAAN DAN PENGEMBANGAN INSTALASI 
LISTRIK DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMBUNG 

MANGKURAT 
 

 

Husnul Khatimi, Nurul Fathanah Mustamin, dan Andry Fajar Zulkarnain 
Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat, Jl. 

Brigjen H. Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan 

Selatan 70123, Indonesia. 

E-mail: hkhatimi@ulm.ac.id 

 
 

ABSTRAK 

 
Instalasi listrik merupakan suatu rangkaian penting dalam bangunan gedung untuk 

menyalurkan tenaga listrik menuju ke titik-titik beban.Pada pembangunan gedung biasanya 

memiliki perencanaan instalasi listrik sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh 

bangunan tersebut. Namun seringkali ditemukan di lapangan pada jalur instalasi listrik 

terdapat perubahan dari sisi variabel dan parameter yang dipengaruhi oleh usia, struktur 

bangunan, serta kecerobohan manusia. Untuk penataan dan pengembangan instalasi listrik 

dilakukan pemetaan jaringan instalasi listrik serta mengambil data beban terpasang di setiap 

ruangan dan menilai dari kelayakan pada Panel Hubung Bagi (PHB) di Fakultas Teknik 

Universitas Lambung Mangkurat. Beban yang menjadi objek penelitian adalah beban 

instalasi penerangan maupun instalasi daya yang tersambung ke jaringan instalasi listrik. 

Pengolahan data dilakukan dengan memberikan penjelasan dan gambaran tentang keadaan 

jaringan instalasi listrik yang berpatokan terhadap standar nilai yang sesuai dengan 

Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL).   
 

Kata kunci:  instalasi listrik, panel hubung bagi (PHB), persyaratan umum instalasi listrik 
(PUIL), Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat 

 
ABSTRACT 

 

Electrical installation is an important series in buildings to deliver electricity to the load 

points. Building construction usually has an electrical installation plan in accordance with 

the needs required by the building. But often found in the field on the electrical installation 

path there are changes in terms of variables and parameters that are affected by age, building 

structure, and human carelessness. For the structuring and development of electrical 

installations, a mapping of electrical installation networks is carried out as well as taking 

load data installed in each room and assessing the appropriateness of the Panel Hubung Bagi 

(PHB) at the Faculty of Engineering, Universitas  Lambung Mangkurat. The burden that is 

the object of research is the burden of lighting installations and power installations connected 

to the electrical installation network. Data processing is carried out by providing an 

explanation and an overview of the state of the electrical installation network that is guided 

by the standard values in accordance with the General Electrical Installation Requirements 

(PUIL). 
 

Keywords:  electrical installation, Panel Hubung Bagi (PHB), General Electrical Installation 
Requirements (PUIL), Faculty of Engineering, Universitas  Lambung Mangkurat. 
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1. PENDAHULUAN 
 

Pemakaian energi listrik merupakan tolak ukur kemajuan suatu negara, baik dalam bidang 
industri, ekonomi, transportasi, sosial budaya, keamanan, kesehatan bahkan dalam bidang 
pendidikan. Untuk menjamin kontuinitas kerja, keandalan dan keamanan suatu jaringan 
instalasi listrik, maka instalasi listrik harus dipasang sebaik-baiknya dengan mengikuti standar 
pemasangan dan pengoperasian yang telah ditentukan. Peraturan-peraturan tersebut antara 
lain Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL), standarisasi Perusahaan Listrik Negara 
(PLN), dan peraturan lainnya yang mengatur tentang instalasi listrik. Selain itu, setiap jangka 
waktu tertentu dilakukan evaluasi pada seluruh sistem instalasi kelistrikannya [1].  
 
Universitas adalah bentuk lembaga pendidikan lanjutan yang dinamakan perguruan tinggi dan 
memiliki fakultas-fakultas, dalam fakultas tersebut mempunyai jurusan-jurusan atau program 
studi yang beragam [2]. Sebuah universitas memerlukan sarana dan prasarana untuk 
menunjang pelaksanaan proses perkuliahan. Sarana dan prasarana yang dimaksud salah 
satunya memanfaatkan jaringan listrik. Dengan adanya jaringan listrik, maka peralatan 
penunjang perkuliahan dapat difungsikan dengan baik, seperti pada instalasi penerangan, 
instalasi Air Conditioning (AC), komputer, proyektor, dan lain-lain. 
 
Fakultas teknik merupakan salah satu jurusan yang memiliki pemakaian beban-beban listrik 
yang terpasang di gedung perkuliahan dengan jumlah yang banyak. Tentunya dengan 
banyaknya pemakaian beban listrik, maka membutuhkan daya yang tidak sedikit, sehingga 
dibutuhkan suatu analisis dan evaluasi pengembangan sistem jaringan listrik. Selama berpuluh 
tahun beroperasinya Gedung Fakultas Teknik Banjarbaru dan Banjarmasin, belum pernah 
dilakukan evaluasi terhadap seluruh jaringan sistem instalasi listrik untuk mengetahui 
kelayakan instalasinya. 
 
Perkembangan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yang beroperasi di 
Banjarbaru dan Banjarmasin mengalami kemajuan yang signifikan, mulai dari peningkatan 
pendaftaran mahasiswa, renovasi gedung kuliah serta penambahan gedung-gedung baru untuk 
beberapa program studi. Pada saat renovasi gedung atau penambahan gedung baru, pastinya 
diberi penambahan beban tanpa memperhatikan besar penampang penghantar dan pengaman 
yang digunakan. Oleh karena itu, Fakultas Teknik ULM perlu dilakukan penataan untuk 
mengetahui kelayakan instalasi dalam memenuhi standar instalasi listrik yang berlaku dalam 
hal ini Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL). 
 
Penggunaan standar kelistrikan mempunyai tujuan utama yaitu keamanan dan keselamatan, 
baik itu keamanan manusia dan peralatan listrik. Menurut informasi dari staf Fakultas Teknik 
ULM, ketika terjadi pemadaman listrik, terdapat beberapa komputer di laboratorium yang 
rusak akibat terjadinya pemadaman tiba-tiba.  Evaluasi terhadap penampang penghantar dan 
sistem pengaman instalasi listrik perlu dilakukan untuk mengetahui prosedur instalasi listrik 
telah memenuhi syarat dan standar yang ada dan selanjutnya diberikan rekomendasi kepada 
pihak Fakultas Teknik untuk mengadakan penyempurnaan dan perbaikan. 
 
2. METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian evaluatif. Tahapan awal dari 
penelitian ini dilakukan dengan pengambilan data-data penunjang antara lain: untuk 
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mengetahui jalur pembagian beban pada Panel Hubung Bagi (PHB) melalui survei jaringan 
instalasi listrik di Fakultas Teknik ULM.  
 
Setelah diperoleh data-data tersebut maka dapat dilakukan klasifikasi beban pada masing-
masing gedung. Untuk pengklasifikasian beban dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu 
beban induktif dan beban kapasitif. Data dari beban induktif didapatkan dari perangkat-
perangkat listrik yang terdapat pada masing-masing ruangan dan data dari beban kapasitif 
dapat didapatkan pada instalasi penerangan, yaitu instalasi jalan maupun instalasi gedung. 
Setelah diperoleh data-data tersebut, maka dapat diketahui profil tegangan diantaranya: 
tegangan, arus, daya dan faktor daya (cosφ).  
 
Tahapan selanjutnya melakukan analisis terhadap permasalahan sistem jaringan instalasi 
listrik, metode yang dilakukan menggunakan metode studi aliran daya (load flow). Dari hasil 
analisis diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi, diantaranya: kapasitas trafo untuk 
melayani beban, luas penampang (Ø) dan sistem proteksi yang digunakan. Apabila dalam 
proses analisis diketahui masalah yang terjadi maka dilakukan evaluasi dalam bentuk 
rekomendasi untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, yakni pengembangan instalasi 
jaringan listrik di Fakultas Teknik ULM untuk masa sekarang dan yang akan datang. [3] 
Untuk diagram alir dari metode penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini: 
 

 
 

Gambar 1. Diagram Alir Metode Penelitian 
 

 

Adapun tahapan dari metode penelitian yang dilakukan sebagai berikut: 
 
2.1 Studi Literatur 
Kajian penelitian berdasarkan dari referensi-referensi yang ada berupa buku maupun karya-
karya ilmiah yang berhubungan dengan cakupan penelitian. Referensi yang digunakan 
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diantaranya: Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) dan Undang-undang 
ketenagalistrikan serta Standard Nasional Indonesia. 
 
2.2 Pengumpulan Data 
Data-data yang diperlukan untuk penelitian didapatkan dengan cara melakukan studi lapangan 
dalam hal ini survei lapangan untuk mengetahui letak lokasi panel hubung bagi (PHB) di 
seluruh gedung Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk menemukan 
permasalahan-permasalahan yang terdapat pada instalasi jaringan listrik yang ada, pembagian 
grup beban, karakteristik beban, perangkat-perangkat listrik utama, posisi bangunan, jumlah 
bangunan serta perubahan fungsi bangunan atau penambahan bangunan. 
 
2.3 Pengukuran dan Perencanaan Rancangan 

Tahapan pada pengukuran dilakukan pada panel hubung bagi (PHB) yang terdapat pada setiap 
gedung Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk mendapatkan data 
mengenai arus, tegangan, daya dan faktor daya (cos Ɵ) pada saat ada beban. Untuk dapat 
menentukan perhitungan besarnya beban tertinggi sebagai data penunjang perlu dicatat daya 
perangkat-perangkat listrik yang tersambung menurut alat yang terpasang. Setelah itu 
dilakukan perencanaan single line diagram dan denah bangunan untuk pemetaan instalasi 
jaringan listrik yang terdapat di Fakultas Teknik ULM. Hasil pengolahan dan analisa data 
yang dapat digunakan sebagai masukan dalam perhitungan secara manual untuk menentukan 
jenis kabel, menentukan letak peralatan hubung bagi dan pengamannya. 
 
Penarikan Kesimpulan dan Saran 

Pada bagian akhir dari kegiatan penelitian disusun suatu kesimpulan dari semua proses 
analisis yang telah dilakukan dan penyusunan saran yang didalamnya termasuk hasil 
rekomendasi kepada pihak-pihak terkait yang berada ruang lingkup penelitian mandatory 
instalasi jaringan listrik di Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM). 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada tahap ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan dari instalasi jaringan listrik 

yang ada di Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Hasil penelitian terdiri 

dari kegiatan yang dilakukan antara lain: pemetaan jaringan listrik dan penghitungan daya 

beban. 

 

3.1. Pemetaan Jaringan Listrik di Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat 

Objek dari pemetaan jaringan instalasi listrik adalah seluruh bangunan Fakultas Teknik 

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Banjarbaru dan Banjarmasin. Bangunan ini terdiri 

dari beberapa bagian banguan yang dipisahkan tiap Program Studi dan penunjang pelaksanaan 

administrasi  yang ada di Fakultas Teknik ULM. Tiap bangunan memiliki variasi jumlah 

tingkat yang berbeda beda. 

 

Dalam pemetaan jaringan listrik di Fakultas Teknik ULM terdapat beberapa acuan 

diantaranya: Panel Hubung Bagi (PHB) meliputi: Main Distribution Panel (MDP), Sub 

Distribution Panel (SDP) dan Sub-sub Distribution Panel (SSDP), titik lampu per ruangan, 

saklar yang terdapat pada ruangan dan distribusi aliran kabel dari ruangan di Fakultas Teknik 

ULM menuju Panel Hubung Bagi (PHB). 
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Adapun perangkat lunak yang digunakan untuk pengolahan data pemetaan jaringan listrik di 
Fakultas Teknik ULM adalah Microsoft Visio 2019. Dalam Pemetaan Jaringan Listrik di 
FAKULTAS TEKNIK ULM di Banjarbaru terbagi menjadi 3 (tiga) bagian dan di 
FAKULTAS TEKNIK Banjarmasin terbagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan pada struktur 
lantai bangunan. 
 

 
 

Gambar 2. Pemetaan Jaringan Instalasi Listrik Lantai 1 FT ULM 
 
 

3.2. Penghitungan Daya Beban di Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menetapkan standar faktor daya yang baik untuk 
setiap beban listrik adalah 0,85 sampai dengan 1 untuk mengurangi denda kelebihan 

pemakaian daya di bawah cos  0,85 dan telah dipasangi kapasitor kompensator. Berdasarkan 
ketentuan tersebut maka perhitungan daya untuk sirkit utama instalasi listrik tiap gedung 
dilakukan sebagai berikut dengan faktor daya tiap beban diasumsikan 0,85 karena 
beragamnya beban yang tersambung. 
 
Fakultas Teknik Banjarbaru di Suplai dua Trafo, pada penelitian ini dinamakan Trafo 1 dan 

Trafo 2. Trafo 1 menyediakan daya sebesar 197 kVA, sedangkan Trafo 2 menyediakan daya 

sebesar 82,5 kVA. Setelah perhitungan beban yang ada disetiap ruangan ketika beban 

tersambung penuh, untuk Beban tersambung pada Trafo 1 jumlah total yaitu 199093,5294 

VA. Untuk beban tersambung pada Trafo 2 dengan jumlah total yaitu 164347,6471 VA. Dari 

hasil perhitungan beban, terlihat bahwa Trafo 1 dengan kapasitas 197 kVA dengan beban 

tersambung penuh 199093,5294 VA maka kekurangan daya suplai sebesar 2093,529412 VA. 

Trafo 2 dengan kapasitas 82,5 kVA dengan beban tersambung penuh 164347,6471 VA maka 

kekurangan daya suplai sebesar 81847,64706 VA.  

 

Sedangkan untuk Fakultas Teknik Banjarmasin di Suplai Trafo dengan Kapasitas 200 kVA 

dan tidak hanya digunakan oleh Fakultas Teknik Banjarmasin saja tetapi juga untuk 

menyuplai Fakultas lain. Setelah perhitungan beban yang ada disetiap ruangan ketika beban 

tersambung penuh didapatkan jumlah beban total sebesar 120382,9412 VA.  
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3.3. Perancangan Panel Hubung Bagi (PHB) pada SDP 2 Gudang A 

Panel SDP 2 pada gudang A memiliki persambungan dari Gedung Baru untuk Ruang 
PSMTK, Lab. UIT dan Surta, Ruang Lab. Manajemen Teknik Lingkungan, Ruang Aula 2 
(Lantai 2) dan Ruang Kuliah Teather (Lantai Untuk total daya listrik per ruangan perencanaan 
panel baru sebagai berikut: 
 

 
 

Gambar 3. Panel Hubung Bagi SDP 2 Gudang A 
 
 

a) Ruang Magister Teknik Kimia = 3086,470588 VA 
b) Ruang Lab IUT dan Surta = 1250,588236 VA 
c) Ruang Aula 2 = 7307,681661 VA 

d) Ruang Opera = 11505,88235 𝑉𝐴 
e) Ruang Lab. Manajemen dan Seminar Hasil Teknik Lingkungan = 3984,117647 VA 
f) Jalur Ruang Opera = 49,41176471 VA 
 

Sehingga dapat diketahui daya totalnya adalah: 
Ptotal  = 3086,470588 VA + 3058,823529 VA + 1250,588236 VA + 2117,647059 VA +  

7307,681661  VA + 4000 VA + 11505,88235 VA + 5411,764706 VA + 
2588,235294 VA + 3984,117647 VA + 49,41176471 VA + 1176,470588 VA   

= 45537,09342 VA. 
 
Adapun dari Perhitungan KKB (Kotak Kontak Bantu) atau stop kontak yang sesuai dari 
standar. Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL). Aturan PUIL: untuk KKB, 1000 W 
untuk KK pertama ditambah 400 W untuk setiap KK lainnya. 
a) Ruang Magister Teknik Kimia FT Banjarbaru 

Ada 5 KKB maka jumlah daya seharusnya tersambung 2600 W 
b) Ruang Lab IUT dan Surta FT Banjarbaru 

Ada 3 KKB maka jumlah daya seharusnya tersambung 1800 W 
c) Ruang Aula 2 FT Banjarbaru 

Ada 7 KKB maka jumlah daya seharusnya tersambung 3400 W 
d) Ruang Opera FT Banjarbaru 

Ada 10 KKB maka jumlah daya seharusnya tersambung 4600 W 
e) Ruang Lab. Manajemen dan Seminar Hasil Teknik Lingkungan FT Banjarbaru 

Ada 4 KKB maka jumlah daya seharusnya tersambung 2200 W 
f) Jalur Ruang Opera FT Banjarbaru 

Ada 1 KKB maka jumlah daya seharusnya tersambung 1000 W 
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Untuk perhitungan luas penampang dengan menggunakan KKB diperoleh hasil sebagai 
berikut: 
a) Ruang Magister Teknik Kimia FT Banjarbaru 

       𝐼𝑛 = 𝑃√3 .  𝑉𝐿𝐿  .  𝐶𝑜𝑠 𝜃 = 
3058.823529 VA√3 .  380 𝑉 .  0,85 = 3058.823529 VA559,45 𝑉 = 5,47 𝐴  

  
  Luas penampang = 125% x In = 1,25 x 5,47 = 6,70 
 

b) Ruang Lab IUT dan Surta FT Banjarbaru 

       𝐼𝑛 = 𝑃√3 .  𝑉𝐿𝐿  .  𝐶𝑜𝑠 𝜃 = 
2117.647059 VA√3 .  380 𝑉 .  0,85 = 2117.647059 VA559,45 𝑉 = 3,79 𝐴   

 
  Luas penampang = 125% x In = 1,25 x 3,79 = 4,73 
 

c) Ruang Aula 2 FT Banjarbaru 

       𝐼𝑛 = 𝑃√3 .  𝑉𝐿𝐿  .  𝐶𝑜𝑠 𝜃 = 
4000 VA√3 .  380 𝑉 .  0,85 = 4000 VA559,45 𝑉 = 7,15 𝐴   

 
  Luas penampang = 125% x In = 1,25 x 7,15= 8,94 
 

d) Ruang Opera FT Banjarbaru 

       𝐼𝑛 = 𝑃√3 .  𝑉𝐿𝐿  .  𝐶𝑜𝑠 𝜃 = 
5411.764706 𝑉𝐴√3 .  380 𝑉 .  0,85 = 5411.764706 𝑉𝐴559,45 𝑉 = 9,67 𝐴   

 
  Luas penampang = 125% x In = 1,25 x 9,67 = 12,09 
 

e) Ruang Lab. Manajemen dan Seminar Hasil Teknik Lingkungan FT Banjarbaru 

       𝐼𝑛 = 𝑃√3 .  𝑉𝐿𝐿  .  𝐶𝑜𝑠 𝜃 = 
2588.235294 VA√3 .  380 𝑉 .  0,85 = 2588.235294 VA559,45 𝑉 = 4, 63 𝐴   

 
  Luas penampang = 125% x In = 1,25 x 4,63 = 5,78 
 

f) Jalur Ruang Opera FT Banjarbaru 

       𝐼𝑛 = 𝑃√3 .  𝑉𝐿𝐿  .  𝐶𝑜𝑠 𝜃 = 
1176.470588 VA√3 .  380 𝑉 .  0,85 = 1176.470588 VA559,45 𝑉 = 2,10 𝐴   

 
  Luas penampang = 125% x In = 1,25 x 2,10 = 2,63 A 

 
Dari hasil perhitungan diatas maka untuk rekomendasi dari jenis kabel dan perangkat 
pelindung beban (MCB) yang sesuai digunakan pada panel baru sebagai berikut: 
(1) Ruang Magister Teknik Kimia FT Banjarbaru 

a. Kabel  
Luas Penampang Kabel yang di Sarankan adalah Kabel NYM 1,5 mm2  

b. Pengaman (MCB) 
Arus Nominal pada ruang Magister Teknik Kimia adalah 5,52 A, maka pengaman 
yang disarankan dengan kapasitas 6 A untuk jalur beban. 
Untuk KKB, Arus Nominal pada ruang Magister Teknik Kimia adalah 5,47 A, maka 
pengaman yang disarankan dengan kapasitas 6 A 

(2) Ruang Lab IUT dan Surta FT Banjarbaru 
a. Kabel  

Luas Penampang Kabel yang di Sarankan adalah Kabel NYM 1,5 mm2  
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b. Pengaman (MCB) 
Arus Nominal pada ruang Lab. IUT dan Surta adalah 2,24  A, maka pengaman yang 
disarankan dengan kapasitas 4 A untuk jalur beban. 
Untuk KKB, Arus Nominal pada ruang Lab. IUT dan Surta adalah 3,79 A maka 
pengaman yang disarankan dengan kapasitas 4 A 

(3) Ruang Aula 2 FT Banjarbaru 
a. Kabel  

Luas Penampang Kabel yang di Sarankan adalah Kabel NYM 1,5 mm2  
b. Pengaman (MCB) 

Arus Nominal pada ruang Aula 2 adalah 13,06 A, maka pengaman yang disarankan 
dengan kapasitas 16 A untuk jalur beban. 
Untuk KKB, Arus Nominal pada ruang Aula 2 adalah 7,15 A maka pengaman yang 
disarankan dengan kapasitas 10 A. 

(4) Ruang Opera FT Banjarbaru 
a. Kabel  

Luas Penampang Kabel yang di Sarankan adalah Kabel NYM 2,5 mm2 untuk jalur 
beban 
Luas Penampang Kabel yang di Sarankan adalah Kabel NYM 1,5 mm2 untuk jalur 
KKB 

b. Pengaman (MCB) 
Arus Nominal pada ruang Opera adalah 20,57 A, maka pengaman yang disarankan 
dengan kapasitas 25 A. 
Untuk KKB, Arus Nominal pada ruang Opera adalah 9,67 A maka pengaman yang 
disarankan dengan kapasitas 10 A 

(5) Ruang Lab. Manajemen dan Seminar Hasil Teknik Lingkungan FT Banjarbaru 
a) Kabel  

Luas Penampang Kabel yang di Sarankan adalah Kabel NYM 1,5 mm2  
b) Pengaman (MCB) 

Arus Nominal pada ruang Manajemen dan Seminar Hasil adalah 7,12 A, maka 
pengaman yang disarankan dengan kapasitas 10 A. 
Untuk KKB, Arus Nominal pada ruang Manajemen dan Seminar Hasil adalah 4,63 
maka pengaman yang disarankan dengan kapasitas 6 A  

(6) Jalur Ruang Opera FT Banjarbaru 
a. Kabel  

  Luas Penampang Kabel yang di Sarankan adalah Kabel NYM 1,5 mm2  
b. Pengaman (MCB) 

Arus Nominal pada Jalur Ruang Opera adalah 0,08 A, maka pengaman yang 
disarankan dengan kapasitas 2 A. 
Untuk KKB, Arus Nominal pada Jalur Ruang Opera adalah 2,10 A maka pengaman 
yang disarankan dengan kapasitas 4 A. 
 

4. KESIMPULAN 
 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

1. Kapasitas dari masing-masing PHB (Panel Hubung Bagi) harus diperhatikan, banyak 
ditemukan percabangan secara langsung kepada panel-panel tanpa mempertimbangkan 
kapasitas arus dari panel tersebut sehingga sering terjadi lonjakan daya yang melebihi 
kapasitasnya. 
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2. Peletakan lokasi PHB juga harus diperhatikan dengan mengacu kepada Persyaratan 
Umum Instalasi Listrik (PUIL) karena tidak berdasarkan standarisasi yang ada sehingga 
akan sangat susah nantinya jika dilakukan evaluasi / adanya kendala kelistrikan.  

3. Renovasi gedung tanpa memperhatikan kondisi kelistrikan yang ada dan menyisakan  
perangkat-perangkat listrik yang tidak terpakai namun masih dialiri listrik, seperti: 
saklar, fitting, dan stop kontak. 

4. Dari hasil pengamatan evaluasi listrik di Fakultas Teknik ULM, dalam hal instalasi 
listrik kebijakan dilakukan oleh masing-masing Program Studi atau laboratorium dan 
tidak adanya badan/lembaga yang melakukan pengawasan atau memberikan 
rekomendasi untuk instalasi listrik. 

5. Kondisi eksisting jalur listrik kampus FT ULM Banjarbaru tidak dipersiapkan untuk 
jalur cadangan / back up. 
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ABSTRAK 

 
Pemasangan jaringan utilitas pada konstruksi gedung beton bertulang seperti saluran kabel 

listrik, perpipaan, kabel telepon, pendingin ruangan dan lain-lain, biasanya ditempatkan   

pada   ruang   dibagian atas   plafon   atau dipasang menempel pada balok dengan membuat 

lubang dibagian badan balok.  Meletakkan jaringan utilitas pada balok  dapat mengurangi  

tinggi  atau  ruang terbuka pada ruangan, juga akan mengurangi volume beton yang 

digunakan dan terlihat lebih rapi. Maka memungkinkan untuk mendesain bukaan pada balok 

beton bertulang, selain berfungsi sebagai struktur yang menahan  dan  menyalurkan  beban-

beban  yang bekerja di atasnya, balok  juga dapat berfungsi untuk pendukung utilitas. 

Pelaksanaan penelitian ini di program metode elemen hingga dikondisikan sama dengan 

keadaan dilapangan. Dalam penelitian dibuat 3 variasi perkuatan pada letak bukaan , 

sehingga total model menjadi 3 buah. Dimensi lubang  yaitu luas  lubang  270 cm2 atau  

ukuran perseginya yaitu 16,43 x 16,43 cm2. Perkuatan pada variasi  letak bukaan balok 

mempengaruhi kemampuan balok menahan beban. Penambahan perkuatan geser dapat 

menambah besarnya tegangan pada balok sekitar 1,0842 kali dari pada balok dengan 

penulangan biasa. Diberikan penambahan perkuatan geser disekitar lubang menambah 

kekuatan pada balok, namun dari pola retak yang terjadi pada semua model ,ini 

mengindikasikan bahwa sangat diperlukan penambahan tulangan tarik untuk mencegah lebih 

awal keruntuhan lentur beton yang bersifat getas. 

 
Kata kunci: balok,  bukaan, perkuatan, elemen, hingga 
 

ABSTRACT 
 

Installation of utility networks in the construction of reinforced concrete buildings such as 

power lines, pipelines, telephone cables, air conditioners, etc., are usually placed in a room 

at the top of the ceiling or attached to a beam by making holes in the beam body section. 

Placing the utility network on the beam can reduce the height or open space in the room, it 

will also reduce the volume of concrete used and look neater. So it is possible to design 

openings in reinforced concrete beams, in addition to functioning as a structure that holds 

and distributes the loads acting on it, the beam can also function as a supporting utility. The 

implementation of this research in the finite element method program is conditioned on the 

same conditions in the field. In this research, there were 3 variations of reinforcement in the 

opening location, so that the total model was 3 pieces. The dimensions of the hole is the hole 

area of 270 cm2 or the square size of 16.43 x 16.43 cm2. The variation of the reinforcement 
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on the location of the beam opening affects the ability of the beam to withstand the load. The 

addition of shear reinforcement can increase the amount of stress in the beam about 1.0842 

times than in the beam with regular reinforcement. Given the addition of shear reinforcement 

around the hole increases the strength of the beam, but from the crack pattern that occurs in 

all models, this indicates that it is necessary to add tensile reinforcement to prevent the early 

collapse of brittle concrete. 

 

Keywords: beams, openings, strength, element, finite. 
 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
Pada konstruksi gedung bertingkat biasanya membutuhkan jaringan utilitas yaitu seperti 
saluran kabel listrik, perpipaan, kabel telepon, pendingin ruangan dan lain-lain. Pada 
umumnya jaringan ini ditempatkan   pada   ruang   dibagian atas   plafon   atau dipasang 
menempel pada balok.  Penempatan untilitas  ini dapat  mengurangi  tinggi atau luas  ruangan  
pada bangunan serta terlihat tidak rapi jika dilihat dari segi   estetika,   sehingga   diperlukan   
alternatif desain yang diantaranya dengan memanfaatkan ruang-ruang pada balok struktur. 
Maka akan memungkinkan untuk mendesain lubang pada balok beton bertulang, dimana 
selain berfungsi sebagai struktur yang menahan  dan  menyalurkan  beban-beban  yang 
bekerja di atasnya, tapi juga berfungsi sebagai pendukung utilitas. Selain itu,pada balok  dapat  
meminimalisasi  tinggi  atau  space dari ruang, juga akan mereduksi volume beton yang 
digunakan serta lebih rapi. 
 
Studi secara eksperimental maupun analitis tentang balok beton bertulang dengan satu bukaan 
sudah banyak dilakukan.  Bahkan studi tersebut sudah menghasilkan prosedur desain untuk 
balok beton bertulang dengan satu bukaan (Mansur et al., 1985; Tan & Mansur, 1996; 
Mansur, 1999; Tan et al., 2001). Balok dengan lubang dapat direncanakan dengan baik sesuai 
kebutuhan sebelum struktur bangunan didirikan di lapangan.  Untuk mencegah kerusakan 
lubang akibat beban yang bekerja pada balok, maka di sekitar lubang pada balok diberi 
perkuatan baja tulangan.  
 
Pada balok beton bertulang berlubang akan  terjadi  pengurangan  kekuatan struktur balok 
atau terjadi perlemahan pada balok akibat pengurangan dimensi penampang. Selain itu, 
pembuatan lubang pada balok dapat mengurangi kekakuan dari balok tersebut. Agar 
stabilitasnya terjamin, diperlukan analisis yang tepat untuk mengetahui pengaruh lubang pada 
penulangan balok beton bertulang yang sesuai dengan SNI 2847-2013. 
 
Dalam penelitian dibuat perkuatan pada 3 (tiga) variasi letak bukaan, satu bukaan diletakkan 
didaerah lapangan, dua bukaan di daerah tumpuan dan tiga bukaan diletakkan pada daerah 
lapangan dan tumpuan sehingga total model menjadi 3 buah. Dimensi lubang yang digunakan  
yaitu luas  lubang  270 cm2 atau  ukuran perseginya yaitu 16,43 x 16,43 cm2. Masing-masing 
model akan diberikan perkuatan pada bukaan dan diberikan beban hingga terjadi keruntuhan, 
sehingga dapat dibandingkan kemampuan masing-masing model dalam menahan beban. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku balok beton bertulang dengan 
variasi perkuatan pada letak bukaan menggunakan metode elemen hingga. 
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2. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode analisis yaitu dengan perhitungan dan 
program software metode elemen hingga. ketiga model dibuat dalam program metode 
elemen hingga metode elemen hingga, dimasukkan data material beton dan baja, 
kemudian model diberikan beban maksimum sampai model mengalami keruntuhan. 
hasil running metode elemen hingga akan dikumpulkan dan disimpulkan agar dapat 
melihat perilaku yang terjadi pada setiap model balok beton.    

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Terlihat pada gambar 1, pada balok dengan variasi jumlah lubang dengan perkuatan geser. 
Besarnya lendutan pada balok berlubang satu buah yaitu 4,5434 mm, berlubang dua buah 
yaitu 4,8791 mm dan berlubang tiga buah yaitu 5,0531 mm. Dari hasil tersebut dapat 
disimpulkan nilai lendutan akan semakin besar apabila jumlah lubang pada balok semakin 
banyak dan semakin banyak perkuatan geser yang dipasang. Hilangnya sejumlah luasan 
penampang efektif balok mempengaruhi kekakuan balok sehingga memperbesar nilai 
lendutan yang terjadi, serta pengaruh berat tambahan dari banyaknya tulangan geser yang 
terpasang ikut mempengaruhi berat sendiri balok sehingga beban mati bertambah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Perbandingan Lendutan pada Balok Berlubang dengan Variasi Perkuatan 
pada Bukaan 

 
 
Pada model dengan variasi jumlah lubang dengan perkuatan geser, perbandingan tegangan 
dapat dilihat pada gambar 2. Pada model yang dilubangi satu buah didaerah lapangan 
memiliki tegangan paling besar yaitu 15,2901 Mpa, model yang memiliki dua buah lubang di 
daerah tumpuan memiliki tegangan sebesar 14,0451 Mpa dan model yang memiliki tiga buah 
lubang didaerah lapangan dan tumpuan memiliki tegangan sebesar 15,3237 Mpa. Penempatan 
lubang pada daerah momen lapangan dan tumpuan ternyata mempengaruhi tegangan yang 
terjadi pada balok.  Bahkan penambahan tulangan geser pada tiap lubang pun mempengaruhi 
besarnya tegangan pada balok. Balok dengan lubang yang ditempatkan ditumpuan memiliki 
rasio tegangan 0,9186 lebih kecil daripada balok dengan lubang didaerah lapangan. 
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Gambar 2. Perbandingan Tegangan pada Balok Berlubang dengan Perkuatan pada 

Variasi Bukaan 
 
 

Tegangan yang terjadi pada semua model balok dapat terlihat pada gambar 3. Pada 
model yang memiliki lubang satu buah ditempatkan di daerah lapangan dan diberikan 
perkuatan memiliki tegangan lebih besar dari model yang dilubangi didaerah tumpuan. 
Pada model dengan jumlah lubang tiga buah dengan perkuatan geser menghasilkan 
kurva tegangan regangan yang mendekati model dengan satu lubangg. Sedangkan 
model yang memiliki dua lubang yang ditempatkan pada daerah tumpuan dan 
ditambahkan tulangan geser ternyata memiliki tegangan regangan yang paling rendah. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gambar 3. Kurva Tegangan dan Lendutan Beton dengan perkuatan pada Variasi 

Bukaan 
 
 

Pada program metode elemen hinggadapat dilihat sebaran tegangan, deformasi dan 
retak yang terjadi pada model balok. Tegangan dan deformasi yang terjadi pada balok 
dengan perkuatan pada satu bukaan pada daerah lapangan dapat dilihat pada gambar 4, 
terlihat bahwa tegangan maksimum berada pada daerah pembebanan, pada bukaan dan 
menyebar hingga ke daerah tumpuan. Pada gambar 5 dapat dilihat pola retak yang 
terjadi, retak pertama terjadi pada daerah tumpuan yang selanjutnya terjadi menyebar 
disepanjang badan balok, terutama pada daerah bukaan. 
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Gambar 4. Tegangan Pada Model Satu Bukaan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5. Pola Retak Pada Model Satu Bukaan 

 
 

Tegangan dan deformasi yang terjadi pada balok dengan perkuatan geser pada dua 
bukaan pada daerah tumpuan dapat dilihat pada gambar 6, terlihat bahwa tegangan 
maksimum berada pada daerah pembebanan dan pada daerah tumpuan. Pada gambar 7 
dapat dilihat pola retak yang terjadi, retak pertama terjadi pada daerah tumpuan yang 
selanjutnya terjadi didaerah lapangan. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Tegangan Pada Model Dua Bukaan 



      

 
    

 

 

 

 

143 
 

 

 

Seminar Nasional Tahunan VI 

Program Studi Magister Teknik Sipil ULM 

Banjarmasin, 26 Oktober 2019 

ISBN 978-623-7533-03-0 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7. Pola Retak Pada Model Dua Bukaan 

 
 
Tegangan dan deformasi yang terjadi pada balok dengan perkuatan geser pada tiga 
bukaan pada daerah lapangan dan tumpuan dapat dilihat pada gambar 8, terlihat bahwa 
tegangan maksimum berada pada daerah pembebanan menyebar hingga pada bukaan 
didaerah lapangan dan daerah tumpuan. Pada gambar 9 dapat dilihat pola retak yang 
terjadi, retak pertama terjadi pada daerah tumpuan yang selanjutnya terjadi didaerah 
lapangan, terutama pada bukaan yang berada didaerah lapangan. 
 

 

 

 

 

 
Gambar 8. Tegangan Pada Model Tiga Bukaan 

 
 

 

 

 

 
 

 
Gambar 9. Pola Retak Pada Model Tiga Bukaan 
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4. KESIMPULAN 
 
Jumlah bukaan pada balok beton bertulang mempengaruhi kemampuan balok menahan beban. 
Semakin sedikit jumlah lubang semakin optimal balok menahan beban. Penempatan lubang 
pada daerah momen lapangan dan tumpuan ternyata mempengaruhi tegangan yang terjadi 
pada balok.  Bahkan penambahan tulangan geser pada tiap lubang pun mempengaruhi 
besarnya tegangan pada balok. Balok dengan lubang yang ditempatkan ditumpuan memiliki 
rasio tegangan 0,9186 lebih kecil daripada balok dengan  lubang didaerah  lapangan. Retak 
yang dihasilkan kebanyakan adalah retak vertikal, ini menunjukkan bahwa sangat diperlukan 
penambahan tulangan tarik untuk mencegah lebih awal keruntuhan lentur beton yang bersifat 
getas. 
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ABSTRAK 
 

Salah satu permasalahan yang umum terjadi pada tanah lempung lunak adalah penurunan 

yang besar jika dibebani misalnya dengan bangunan atau konstruksi-konstruksi lainnya. 

Penurunan biasanya secara visual dapat diidentifikasi sesegera suatu bangunan didirikan 

(penurunan elastis) dan juga setelah beberapa bulan atau tahun (penurunan konsolidasi). 

Dalam hal ini,salah satu metode penyelidikan tanah yang dilakukan adalah uji konsolidasi 

dengan oedometer. Pengujian konsolidasi umumnya dilakukan menggunakan oedometer 

konvensional dengan contoh tanah berdiameter 5-6 cm dan ketebalan ± 2 cm secara praktis 

selama ini dapat digunakan untuk mencari nilai koefisien konsolidasi (Cv) yang 

menggambarkan kecepatan kompresi tanah terhadap waktu dan nilai indeks kompresi (Cc) 

besaran kompresi tanah pada peristiwa konsolidasi. Uji konsolidasi menggunakan contoh uji 

tanah dengan ketebalan yang lebih besar diharapkan dapat memberikan hasil parameter 

karakteristik konsolidasi yang lebih akurat. Dari penelitian terlihat hubungan antara 

ketebalan dan cv didapat pengaruh yang kuat hubungan antara ketebalan dan cv. Semakin 

tebal sampel, maka nilai cv semakin besar. Dari grafik hasil penelitian juga kemiringan kurva 

pada Indeks Pemampatan (Cc) untuk ketiga ketebalan sangat serupa. Dari Analisa korelasi 

tinggi sampel terhadap waktu pencapaian derajat konsolidasi dengan metode Asaoka 

diperoleh hasil bahwa untuk tebal sampel 20 mm waktu pencapaian derajat konsolidasinya 

lebih lambat dibanding tebal sampel yang lain. 

 

Kata kunci: konsolidasi, lempung, tebal sampel, oedometer. 
   

ABSTRACT 

 

One of the problems that commonly occur in soft clay is a large settlement if burdened by 

buildings or others. Settlement can usually be visually identified as soon as a building is 

erected (initial settlement) and after several months or years (consolidated settlement). One 

method of soil investigation is oedometer consolidation test. Oedometer consolidation testing 

is using a soil samples of 5-6 cm in diameter and a thickness of ± 2 cm used to find the value 

of the coefficient of consolidation (Cv) which illustrates the speed of compression and the 

value of the compression index (Cc). The consolidation test using a greater thickness is 

expected to provide more accurate parameter characteristics of the consolidation. From the 

research it can be seen that the thicker the sample, the greater the Cv value. From the graph 

results also the slope of the curve in the Compression Index (Cc) for the three thicknesses is 

very similar. From the analysis of the correlation of the sample height with the degree of 

mailto:rustamff@ulm.ac.id
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consolidation with the Asaoka method show that for the thickness of the 20 mm sample the 

time of achieving the degree of consolidation is slower than the thickness of the other 

samples. 

 

Keywords: consolidation, clay, sample thickness, oedometer. 
 
 
 

1. PENDAHULUAN 
 
Salah satu permasalahan yang umum terjadi pada tanah lempung lunak adalah penurunan 
yang besar jika dibebani misalnya dengan bangunan atau konstruksi-konstruksi lainnya. 
Penurunan biasanya secara visual dapat diidentifikasi sesegera suatu bangunan didirikan 
(penurunan elastis) dan juga setelah beberapa bulan atau tahun (penurunan konsolidasi). 
Fenomena ini dapat dilihat pada bangunan-bangunan yang terdapat di Banjarmasin.  Kota ini 
dikenal berdiri di atas lapisan lempung lunak yang tebal, melebihi 20 m dari permukaan 
tanah. Gedung-gedung yang dibangun beberapa tahun yang lalu, sudah terlihat mengalami 
penurunan yang besar.  Hal ini dapat dengan mudah diidentifikasi dari perbedaan elevasi 
lantai gedung-gedung tersebut terhadap halaman atau jalan di depannya.  
 
Permasalahan lain yang terjadi pada bangunan-bangunan di Banjarmasin adalah adanya 
penurunan yang berbeda (differential settlement). Banyak bangunan-bangunan yang terlihat 
miring di seluruh wilayah perkotaan ini. Penurunan yang berbeda antarfondasi di sebuah 
bangunan ruko juga telah menyebabkan banyaknya retak-retak yang terlihat nyata pada 
dinding-dinding bangunan tersebut. Jalan-jalan baru yang dibangun tanpa perlakuan, dalam 
beberapa bulan sudah terlihat bergelombang pada perkerasan lentur atau mengalami 
keretakan pada perkerasan kaku. 
 
Salah satu contoh perlakuan khusus untuk solusi permasalah tersebut di atas, telah dilakukan 
usaha percepatan konsolidasi pada suatu ruas jalan akses dari Liang Anggang ke Pelabuhan 
Trisakti sepanjang kurang lebih 13 kilometer. Percepatan konsolidasi yang dilakukan berupa 
drainase vertikal dengan PVD (prefabricated vertical drain). Pada tanah lempung jenuh yang 
secara alami memiliki kemampurembesan sangat rendah, konsolidasi (proses keluarnya air 
dari pori-pori akibat pembebanan) akan berlangsung sangat lama bahkan berpuluh-puluh 
tahun. Sebagai konsekuensi pengecilan pori-pori tanah (volume tanah) akibat keluarnya air di 
dalamnya, terjadi penurunan secara vertikal (Nawir dkk., 2012). Karena penurunan 
konsolidasi ini berlangsung sangat lama, pada periode ini sangat besar peluang terjadi 
penurunan berbeda pada, misalnya, badan jalan. Fenomena permasalah ini seperti jalan 
bergelombang sangat sering ditemukan pada jalan-jalan yang baru di bangun di atas tanah 
lunak. Salah satu solusi dari permasahan ini adalah dengan mempercepat penurunan 
konsolidasi. Untuk sembilan puluh persen derajat konsolidasi (U=90%) yang seharusnya 
dicapai oleh lapisan lempung jenuh dalam 50 tahun dapat dipercepat hingga beberapa bulan 
saja. Sisa perbedaan penurunan setelah perlakuan ini akan tereliminasi seminimum mungkin.  
Secara teoretis, waktu yang akan dicapai pada derajat konsolidasi yang diharapkan dalam 
perlakukan percepatan konsolidasi dapat ditentukan dengan mengetahui parameter hasil uji 
konsolidasi, beban yang akan diaplikasikan, dan sistem drainasi vertikal yang digunakan. Di 
lapangan yang kompleks, durasi pencapaian derajat konsolidasi tidak selalu sama seperti 
yang direncanakan, bisa lebih awal atau bahkan (tidak diharapkan) lebih lama. Parameter 
geoteknik yang diperoleh dari uji konsolidasi berasal dari pengujian pada sampel tanah yang 
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sangat terbatas dan dikondisikan homogen. Sebaliknya, lapisan tanah di lapangan hampir 
tidak pernah ditemukan homogen. Oleh karena itu, seringkali dilakukan adendum waktu pada 
proyek percepatan konsolidasi ini ketika waktu pencapaian derajat konsolidasi telah atau 
diperkirakan akan melampaui waktu yang direncanakan. 
 
Salah satu metode drainase vertikal yang digunakan untuk percepatan konsolidasi adalah 
dengan mengkombinasikan drainase vertikal dan timbunan sebagai beban (surcharge). Beban 
pada proses percepatan konsolidasi ini disebut prapembebanan (preloading) karena beban ini 
biasanya tidak permanen. Tinggi timbunan direncanakan sedemikian rupa sehingga 
terakomodasi beban badan jalan dan lalu lintas, ditambah kemungkinan penurunan yang 
terjadi pada derajat konsolidasi yang ditargetkan. Seperti telah disinggung sebelumnya, 
waktu target derajat konsolidasi tidak selalu tercapai. Pencegahan terhadap masalah ini 
sebenarnya dapat dilakukan sebelum waktu yang ditargetkan. Percepatan laju konsolidasi 
pada prinsipnya dipengaruhi oleh koefisien konsolidasi vertikal maupun horizontal  (cv dan 
ch) dan panjang aliran drainase. Nilai koefisien konsolidasi adalah fungsi dari koefisien 
permeabilitas yang dimiliki secara alami oleh lapisan lempung yang terkonsolidasi. 
Modifikasi parameter ini sangat sulit karena harus melakukan perlakuan terhadap tanah 
tersebut. Sementara itu, panjang aliran drainase pada percepatan konsolidasi sangat 
tergantung kepada jarak dan luas drainase vertikal yang digunakan. Pada saat pelaksanaan 
metode ini, laju konsolidasi dapat lebih dipercepat dengan menambahkan drainase vertikal di 
antara drainase vertikal yang telah terpasang. Akan tetapi, hal ini juga cukup sulit 
pelaksanaannya sebab posisi drainase telah tertutup oleh timbunan prapembebanan. 
 
Solusi alternatif yang cukup praktis adalah dengan membuat lapisan lempung di bawah 
timbunan menjadi terkonsolidasi berlebih (overconsolidated). Dalam perencanaan, besar 
penurunan pada derajat konsolidasi target terlebih dahulu telah ditentukan berdasarkan beban 
keseluruhan yang mungkin terjadi. Dengan penambahan beban (mempertinggi timbunan 
prapembebanan) maka penurunan total yang direncanakan sebelumnya akan tercapai lebih 
cepat. Pada saat proses konsolidasi masih berlangsung, beban kemudian dikurangi sesuai 
tinggi timbunan yang telah direncanakan terdahulu. Akibatnya, lapisan lempung tersebut 
akan terkonsolidasi berlebih.  
 
Karena tidak ada referensi yang menunjukkan berapa besar penambahan beban agar 
percepatan penurunan dapat tercapai pada waktu yang diinginkan, Fahmi (2018) melakukan 
simulasi percepatan penurunan pada uji konsolidasi dengan oedometer standar (tebal 20 mm) 
di laboratorium, dengan variasi penambahan beban pada sampel yang sedang terkonsolidasi 
pada derajat 50% dan 70%. Penentuan derajat konsolidasi berdasarkan grafik Asaoka 
(Asaoka, 1978) yang dibuat pada saat pengujian konsolidasi sedang berlangsung. Fahmi 
(2018) mengalami kesulitan dalam penambahan beban terutama pada derajat konsolidasi 
50% karena selain berlangsung cukup singkat yaitu pada menit kesepuluh, bentuk kurva juga 
tidak terlalu jelas mengarah ke derajat 100% (garis 45  pada grafik Asaoka).  
 
Sebagai solusi dari kesulitan dalam penentuan derajat konsolidasi pada simulasi Fahmi 
(2018) tersebut, pada penelitian tesis ini dilakukan pengujian konsolidasi dengan tebal 
sampel yang berbeda. Diharapkan, hasilnya nanti dapat memberikan gambaran waktu yang 
cukup untuk penambahan beban pada derajat konsolidasi tertentu. Karena waktu konsolidasi 
tergantung dari ketebalan lapisan lempung jenuh yang terkonsolidasi, agar jeda penambahan 
juga lebih lama sehingga pelaksanaannya lebih leluasa, maka pada penelitian ini akan 
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dilakukan pengujian konsolidasi pada sampel yang lebih tebal. Diharapkan juga, hasil 
penelitian ini dapat memberikan formulasi dalam penentuan derajat konsolidasi lebih awal. 
 
2. METODE PENELITIAN 

 
Sampel diambil dari lapangan dan dilakukan pengujian dilaboratorium, sampel dilaboratorium 
dilakukan uji konsolidasi. Perlakuan pada penelitian ini yaitu dengan pengujian perbedaan 
timggi sampel yang pertama 2 cm (tinggi normal), yang kedua 4 cm dan yang ketiga 6 cm. 
Sehingga hasil dari pengujian ini adalah perbandingan besaran penurunan (s) tanah dengan 
beda tinggi sampel dan variasi waktu penurunan (t). 
 
Lokasi pengambilan sampel yang akan diuji yaitu di area Universitas Lambung Mangkurat 
Banjarmasin, pengambilan sampel dilakukan secara manual (dengan bor tangan) sebanyak 
tiga titik. Kedalaman sampel yang diambil pada penelitian ini 3-5 meter dari permukaan tanah 
yang telah terendam air. 
 
Pembebanan pada penelitian ini dilakukan dengan tahap normal hanya tinggi sampel yang 
berbeda. Tinggi sampel 2 cm diuji sebanyak 3 sampel, 4 cm dilakukan uji sebanyak 2 sampel 
dan 6 cm diuji 2 sampel, sehingga jumlah sampel uji sebanyak 7 buah. 
 
Pengujian konsolidasi yang dilakukan di laboratorium menggunakan alat oedometer (lihat 
Gambar III.2). Sebelum pengujian, setiap sampel harus diyakinkan jenuh sempurna, yaitu 
dengan penjenuhan selama 24 jam di dalam oedometer. 
Pengujian diwali dengan uji sifat dasar tanah, meliputi uji spesific gravity (Gs), water content 

(wc), dan berat volume tanah (γ).  
 

 
 

Gambar 1. Alat uji konsolidasi (Oedometer) 
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Tahap pengujian konsolidasi dilakukan dengan varian tinggi sampel yang berbeda : 
1. Pengujian yang pertama yaitu tinggi sample normal 20mm dilakukan pembebanan dan 

waktu yang normal, sampel 20mm diuji sebanyak 3 sample. 
2. Pengujian yang kedua yaitu sampel 40mm dilakukan pembebanan yang sama tetapi 

waktu pembacaan untuk 1 beban dilakukan selama 2 hari, t100 pada grafik menjadi 
acuan untuk penambahan beban selanjutnya dan sample 40mm dilakukan sebanyak 3 
sample. 

3. Pengujian yang ketiga yaitu sample 60mm dilakukan dengan pembebanan yang sama 
tetapi waktu pembacaan untuk 1 beban dilakukam selama 4 hari, t100 pada grafik 
menjadi acuan untuk penambahan beban selanjutnya dan sample 60mm dilakukan 
sebanyak 3 sampel. 

 
Hasil dari pengujian konsolidasi ini akan didapat data penurunan konsolidasi terhadap waktu. 
Dari data hasil pengujian diplot dengan menggunakan beberapa metode yaitu metode 
logaritma (time log fitting, Casagrade), metode akar-waktu (square root of time method, 
Taylor), dan metode Asaoka. Dengan menggunakan beberapa metode tersebut  seperti 
Gambar III.3 didapatkan nilai penurunan segera (Si), penurunan konsolidasi (Sc), dan 
penurunan sekunder (Ss) serta waktu penurunan untuk mencapai derajat konsolidasi 50 dan 
100 % pada t50 dan t100. 

 

 
 

Gambar 2. Grafik penurunan konsolidasi dengan metode logaritma (Casagrande) 
 
 

Waktu akhir konsolidasi (t90) dapat ditentukan dengan menghubungkan bagian lurus dari porsi 
kurva penurunan sekunder dan primer. Waktu konsolidasi dengan derajat 50% (t50) diperoleh 
dengan menentukan garis horisontal dari titik t1, kemudian nilai t1 dikali 4 dan di tarik garis 
horisontal dari titik 4.t1 setelah itu hasil dari jarak antara t1 dan 4.t1 dinaikkan keatas untuk 
mendapat kan t0 dan antara jarak t0 dan t100 dibagi dua. 
 
3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Dalam pengujian konsolidasi ini menggunakan tegangan 25 kPa, 50 kPa, 100 kPa, 200 kPa, 
400 kPa dan 800 kPa, dari data yang didapat hasil diplotkan pada grafik penurunan metode 
logaritma (Casagrande). Dari Gambar 3 hasil uji konsolidasi dengan tegangan 25 kPa dapat 
dilihat semakin tebal sampel semakin besar penurunannya. 
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Gambar 3. Hasil uji konsolidasi dengan metode Casagrande pada Tegangan 25 kPa 
 
 

Penentuan cv dapat dilakukan seperti pada Gambar IV.1 yang telah dibahas pada Bab III, 
sebagaimana terlihat pada Gambar IV.1 untuk tegangan 25 kPa pada masing-masing 
ketebalan sampel, diperoleh berturut-turut t50 = 38,02 menit untuk tebal sampel 20 mm,t50 = 
77,62 menit untuk tebal 40 mm dan t50 = 75,86 menit untuk tebal 60 mm. Hasil perhitungan 
t100, t75, t50 dan t25 direkapitulasi pada Tabel 1 dan ditampilkan berupa Grafik hubungan antara 
U dan t, pada Gambar 4 terlihat dari ketiga kurva bahwa terdapat korelasi yang kuat secara 
polinomial. Dari Grafik tersebut juga terlihat bahwa semakin tebal sampel semakin lama 
derajat konsolidasi (U) yang sama tercapai.  
 

Tabel 1. Hasil Perhitungan t100, t75, t50 dan t25 

 

Tinggi 

(mm) 
U (%) t (menit) 

20 100 386,9556 

 
75 117,0239 

 
50 37,63667 

 
25 10,45556 

40 100 741,4167 

 
75 319,4944 

 
50 125,53 

 
25 39,16056 

60 100 1172,489 

 
75 477,0389 

 
50 173,4411 

 
25 72,14611 
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Gambar 4. Grafik hasil hubungan antara U dan t 
 
 

Hasil Grafik hubungan antara U dan t untuk tebal 20 mm di dapat nilai R2 adalah 0,9892 
dengan nilai y = 0,0971x2 - 7,302x + 139,23 sedangkan tebal 40 mm nilai R2 adalah 0,9975 
dengan nilai y = 0,1342x2 - 7,5747x + 150,66 dan untuk tebal 60 mm nilai R2 adalah 0,9976 
dengan nilai y = 0,2377x2 - 15,289x + 315,32. Dilihat dari nilai Grafik hubungan antara U dan 
t nilai R2 = 0,9 yang artinya pengaruh kuat jika mendekati 1, pengaruh cukup jika R2= 0,6 dan 
tidak terlalu berpengaruh jika R2<0,5. Hasil perhitungan cv ditabulasikan pada Tabel 2. 
Pengaruh ketebalan sampel terhadap hasil cv diilustrasikan pada Gambar 5. Terlihat bahwa 
terdapat korelasi yang kuat antara ketebalan dan nilai-nilai cv. Dari Tabel 2 nilai cv untuk 
tinggi sampel 20 mm adalah 9,48E-05, tinggi sampel 40 mm nilai cv adalah 1,20E-04 dan 
untuk tinggi sampel 60 mm nilai cv adalah 2,19E-04. 
 

Tabel 2. Hasil Perhitungan Nilai Koefisien Konsolidasi (cv) 
 

tinggi (mm) cv 

20 9,48E-05 

40 1,20E-04 

60 2,19E-04 
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Gambar 5. Grafik hubungan antara ketebalan dan cv 

 
 

Dari Grafik hubungan antara ketebalan dan cv didapat nilai R2 sama dengan 1 dengan nilai y = 
9E-08x2 - 4E-06x + 0,0001 dan nilai cv simpangan baku R2 = 1 dengan nilai y = 3E-08x2 - 6E-
07x + 2E-05 sehingga terdapat pengaruh yang kuat hubungan antara ketebalan dan cv. 
 

Hasil perhitungan angka pori diperoleh dengan Metode Grafik Casagrande pada Gambar 3 
untuk mendapatkan nilai Si, Sc dan Ss yang ditabulasikan pada Tabel 3 hasil Grafik 
Konsolidasi dibawah ini. 
 

Tabel 3. Hasil grafik konsolidasi 
 

 
 

Dari Tabel diatas untuk tebal sampel 20 mm pengujian 1 menunjukkan nilai angka pori (e), 
setelah didapat angka pori (e) 20 mm didapat nilai angka pori rata-rata, demikian halnya pada 
sampel 40 mm dan 60 mm. Dapat dilihat pada Tabel 5 Tabel nilai rata-rata angka pori (e) 
dengan sampel tebal 20 mm 40 mm dan 60 mm. Nilai angka pori rata-rata juga diilustrasikan 
pada Gambar 6. Grafik rata-rata angka pori (e) dan log p, terlihat pada kurva nilai angka pori 
(e) kemiringannya mempunyai kemiripan artinya nilai Cc juga mempunyai kemiripan, dapat 
dilihat pada Tabel 6 Data hasil angka indeks pemampatan (Cc). 
 
 

No p(Kpa) Si (cm) Sc (cm) Ss (cm) Hs Hi Hv e

1 25 0,005 0,15 0,003 0,615 1,85 1,235 2,01

2 50 0,012 0,098 0,008 0,615 1,752 1,137 1,85

3 100 0,01 0,18 0,009 0,615 1,572 0,957 1,56

4 200 0,002 0,11 0,007 0,615 1,462 0,847 1,38

5 400 0,01 0,135 0,008 0,615 1,327 0,712 1,16

6 800 0,016 0,12 0,02 0,615 1,207 0,592 0,96
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Tabel 4.Tabel nilai rata-rata angka pori (e) 
 

Rata-rata angka pori (e) 

p (kPa) 20 mm 40 mm 60 mm 

25 1,938 1,433 1,438 

50 1,799 1,322 1,336 

100 1,599 1,162 1,250 

200 1,424 1,009 1,131 

400 1,220 0,820 0,975 

800 0,998 0,660 0,813 

 

 
 

Gambar 6. Grafik rata-rata angka pori (e) dan log p 
 
 

Tabel 6. Data hasil angka indeks pemampatan (Cc) 
 

sampel (cm) Cc 

2 0,65 

4 0,50 

6 0,55 

 
Dari Tabel 6 Data hasil angka indeks pemampatan (Cc) dapat diplotkan pada Gambar 7 
Grafik Korelasi Indeks Pemampatan (Cc) dan Tinggi Ring, dibawah ini. 
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Gambar 7. Grafik Korelasi Indeks Pemampatan (Cc) dan Tinggi Ring 
 
 

Dari Gambar 7 dapat dilihat kemiringan kurva pada Indeks Pemampatan (Cc) untuk ketiga 
ketebalan sangat serupa, untuk R² sama dengan 0,4 menunjukkan bahwa nilai Cc tidak 
terpengaruh oleh ketebalan. Terlihat juga nilai Cc dari grafik tinggi ring 40 mm paling kecil 
dibanding 20 mm dan 60 mm. Perhitungan metode Asaoka dimulai dengan menggambarkan 
hubungan antara besar penurunan tanah dengan waktu penurunan. Terlihat pada Gambar 8. 
Penurunan tanah dan waktu penurunan sampel 20 mm tekanan 25kPa, dibawah ini. 
 

 
 

Gambar 8. Penurunan tanah dan waktu penurunan sampel 20 mm tekanan 25kPa 
 
 

Pada Gambar 8 dibaca per 90 menit ditarik garis secara manual, dari pembacaan data didapat 
p(n-1) sebagai sumbu x dan untuk data p(n) sebagai sumbu y, p(n) dapat diambil dari data 
kedua p(n-1) setelah itu data diplotkan pada Gambar 9. Grafik Penurunan dengan metode 
asaoka sampel 20 mm tekanan 25 kPa, dibawah ini. 
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Gambar 9. Grafik Penurunan dengan metode asaoka sampel 20 mm tekanan 25 kPa 
 
 

Pada Gambar 9 Grafik penurunan dengan metode asaoka dapat dilihat U25, U50, U75 dan 
U100 diambil penurunannya pada grafik Casagrande dikeempat waktu (t) tersebut, kemudian 
didapat garis O-D titik O ditentukan pada kurva lurus terakhir sebelum U100 (D), garis C-D 
perpotongan kurva U75 (C) ke D begitupun pada garis B-D dan A-D, hasil perhitungan 
ditabulasikan pada Tabel 7 Data hasil kemiringan (m) dan rasio (R) sampel 20 mm 40 mm 
dan 60 mm pada tekanan 200 kPa. 
 

Tabel 7. Data hasil kemiringan (m) dan rasio (R) sampel 20 mm 40 mm dan 60 mm pada 
tekanan 200 kPa 

 

Garis 
sampel 20 mm sampel 40 mm sampel 60 mm 

m R M R m R 

OD 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

CD 0,091 0,091 0,857 0,857 0,500 0,500 

BD 0,218 0,218 0,750 0,750 0,621 0,621 

AD 0,268 0,268 0,700 0,700 0,600 0,600 

 
Selanjutnya mencari kemiringan garis (m) pada garis O-D dengan ∆x dibagi ∆y dari nilai 
tersebut didapat mOD sebagai baseline kemudian dengan cara yang sama diperoleh kemiringan 
mCD mBD dan mAD, dari ketiga kemiringan (m) didapat rasio terhadap mOD= mbaseline, R75 sama 
dengan mCD dibagi mOD begitu juga dengan cara yang sama untuk R50 dan R25. Nilai Rasio 
terhadap U (%) pada masing-masing ketebalan diplotkan pada Gambar 10. Grafik nilai Rasio 
dan U untuk sampel tebal 20 mm, Gambar 11. Grafik nilai Rasio dan U untuk sampel tebal 40 
mm dan Gambar 12. Grafik nilai Rasio dan U untuk sampel tebal 40 mm.Nilai Rasio dan U 
disajikan pada Grafik dibawah ini  
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Gambar 10. Grafik nilai Rasio dan U untuk sampel tebal 20 mm 
 
 

 
 

Gambar 11. Grafik nilai Rasio dan U untuk sampel tebal 40 mm 
 
 

 
 

Gambar 12. Grafik nilai Rasio dan U untuk sampel tebal 60 mm 
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Dari ketiga kurva diatas untuk sampel tebal 20 mm nilai R2 adalah 0,88 dan nilai y = 0,0004x2 
- 0,0397x + 1,0764, untuk sampel tebal 40 mm nilai R2 sama dengan 1 dan nilai y = 4E-05x2 - 
0,0006x + 0,6911 dan nilai R2 sama dengan 0,8 dengan nilai y = 0,0002x2 - 0,0196x + 1,0095 
untuk sampel 60 mm. Nilai R2 menunjukkan bahwa Nilai Rasio berpengaruh kuat terhadap 
nilai U. 
 
Dari Tabel 7 Data hasil kemiringan (m) dan rasio (R) sampel 20 mm 40 mm dan 60 mm pada 
tekanan 200 kPa diplotkan pada Gambar 13. Grafik Rasio dan U dengan tebal 20 mm 40 mm 
dan 60 mm pada tekanan 200kPa, pada Grafik dibawah ini. Pada Grafik terlihat tebal sampel 
20 mm waktu pencapaian derajat konsolidasinya lebih lambat dibanding tebal sampel yang 
lain. 
 

 
 

Gambar 13. Grafik Rasio dan U dengan tebal 20 mm 40 mm dan 60 mm pada tekanan 
200kPa. 

 
 

4. KESIMPULAN 

 
Dari penelitian terlihat pengaruh yang kuat hubungan antara ketebalan dan cv. Semakin tebal 
sampel, maka nilai cv semakin besar. Dari grafik hasil penelitian juga kemiringan kurva pada 
Indeks Pemampatan (Cc) untuk ketiga ketebalan sangat serupa, untuk R² sama dengan 0,4 
menunjukkan bahwa nilai Cc tidak terpengaruh oleh ketebalan. Dari Analisa korelasi tinggi 
sampel terhadap waktu pencapaian derajat konsolidasi dengan metode Asaoka diperoleh hasil 
bahwa untuk tebal sampel 20 mm waktu pencapaian derajat konsolidasinya lebih lambat 
dibanding tebal sampel yang lain. 
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ABSTRAK 

 
Pada kondisi dimana lereng jalan telah mengalami kelongsoran maka dibutuhkan 

pengetahuan kekuatan geser tanah sisanya agar dapat ditentukan antara lain bahwa apakah 

area lain yang berdekatan dengan area longsoran masih bisa digunakan sebagai akses 

lalulintas yang beroperasi sebelumnya ataukah akan diambil tindakan dengan penutupan 

jalan total guna menghindari potensi ancaman keselamatan pengguna lalulintas diatasnya. 

Pada kondisi lereng jalan yang telah mengalami kelongsoran, dalam penanganannya kembali 

sering membutuhkan waktu relative lama dari pihak yang berwenang terhadap pengelolaan 

jalan. Adanya jeda waktu yang lama sejak terjadinya kelongsoran hingga dilakukan 

penanganan maka material tanah timbunan lereng yang mengalami kelongsoran adalah 

selalu mengalami keadaan pembasahan dan pengeringan yang terus berulang-ulang seiring 

dengan waktu jeda yang diberikan. Kekuatan geser tanah sisa sangatlah penting dalam 

rekayasa geoteknik. Konsep kekuatan geser sisa tanah telah memberikan kontribusi yang 

sangat besar pada studi perilaku tanah yang mengalami keruntuhan geser baik dalam kondisi 

terdrainase maupun tidak. Konsep kekuatan geser sisa tanah memiliki peran penting dalam 

perilaku tanah longsor, terutama penilaian terhadap kekuatan geser sisa pasca mengalami 

kelongsoran maupun penilaian resiko kegagalan progresif dari stabilitas lereng. Masalah 

utama penelitian ini adalah bagaimana pengaruh siklus pembasahan dan pengeringan 

terhadap prilaku kekuatan geser sisa dari lereng tanah laterit. Secara rinci ingin 

mendapatkan informasi Bagaimana perilaku kuat geser dari lereng tanah laterit akibat 

adanya siklus pembasahan dan pengeringan, dan juga bagaimana kondisi kuat geser sisa 

(residual strength) dari tanah laterit akibat adanya siklus pembasahan dan pengeringan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik kuat geser tanah laterit baik kondisi 

normal maupun kondisi sisa akibat adanya pengaruh siklus pembasahan dan pengeringan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin lama terjadinya siklus pembasahan-

pengeringan maka nilai kuat geser kondisi normal maupun kuat geser kondisi residual (sisa) 

untuk parameter kohesi adalah semakin menurun. Selain itu bahwa semakin lama periode 

siklus pembasahan atau pengeringan, maka semakin menurun nilai cohesi residual yang 

dihasilkan. Apabila ditinjau dalam periode waktu yang sama, maka nilai cohesi residual 

kondisi pembasahan yang dihasilkan adalah lebih rendah dibandingkan dengan nilai cohesi 

residual kondisi pengeringan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nilai sudut geser 

dalam pada kondisi mengalami siklus pembasahan adalah tidak sama dengan nilai sudut 

geser dalam pada kondisi pengeringan, baik untuk kuat geser sisa (residual) maupun kuat 

geser normal. 

 

Kata kunci :  kuat geser tanah, kuat geser sisa, siklus pembasahan, siklus pengeringan, 
kelongsoran lereng 



       

 
    

 

 

 

 

160 
 

 

 

Seminar Nasional Tahunan VI 

Program Studi Magister Teknik Sipil ULM 

Banjarmasin, 26 Oktober 2019 

ISBN 978-623-7533-03-0 
 

ABSTRACT 
 

In conditions where the road slope has experienced landslides, we need knowledge of the 

remaining shear strength so that it can be determined, among other things, whether other 

areas adjacent to the landslide area can still be used as traffic access that operates previously 

or will be taken with total road closure to avoid potential threats safety of traffic users on it. 

In the condition of road slopes that have experienced landslides, in handling it again often 

requires a relatively long time from the authorities to the management of the road. The 

existence of a long time lag since the occurrence of landslides until handling is carried out, so 

that the slope pile material that is experiencing landslide is always experiencing a state of 

wetting and drying which keeps repeating along with the given time lag. The residual shear 

strength of soils is very important in geotechnical engineering. The concept of residual shear 

strength of the soil has contributed greatly to the study of soil behavior that experienced shear 

collapse both in drained or not. The concept of residual shear strength has an important role 

in the behavior of landslides, especially the assessment of the residual shear strength after 

experiencing landslides as well as the assessment of the risk of progressive failure of slope 

stability. The main problem of this research is how the effect of wetting and drying cycles on 

the residual shear strength behavior of laterite soil slopes. In detail, we want to get 

information on how the shear strength behavior of laterite soil slopes due to the wetting and 

drying cycle, and also how the residual strength conditions of the laterite soil due to the 

wetting and drying cycle. This study aims to determine the shear strength characteristics of 

laterite soil both normal conditions and residual conditions due to the influence of the wetting 

and drying cycle. The results showed that the longer the wetting-drying cycle, the value of the 

shear strength of the normal conditions and the shear strength of the residual conditions for 

the cohesion parameter is decreasing. In addition, the longer the wetting or drying cycle 

period, the lower the residual cohesion value produced. When reviewed in the same time 

period, the resulting cohesion of residual conditions of wetting conditions is lower than the 

residual cohesion value of drying conditions. The results also showed that the value of the 

deep shear angle under conditions of experiencing a wetting cycle was not the same as the 

value of the shear angle in the drying conditions, both for residual shear strength and normal 

shear strength.  

 

Keywords :  Shear strength of the soil, residual shear strength, wetting cycle, drying cycle, 
slope slide. 

 
 
 

1.  PENDAHULUAN 

 
Jaringan jalan di Kalimantan, terutama di Kalimantan Selatan belum semua memenuhi 
persyaratan kelayakan teknis jalan seperti kekuatan jalan. Belum terpenuhinya persyaratan 
kelayakan teknik jalan antara lain menimbulkan kerusakan jalan dan kerugian besar adalah 
merupakan suatu permasalahan. Sampai saat ini pembangunan jalan di Kalimantan terus 
dilakukan seiring dengan berjalannya waktu dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masing-
masing wilayah.  
 
Wilayah Kalimantan dengan keadaan tanah yang dimiliki didominasi jenis tanah lempung 
lunak dengan ketebalan yang cukup tebal pada kedalaman yang relative dalam menimbulkan 
permasalahan, diantaranya mengakibatkan timbulnya potensi ketidakstabilan lapisan tanah 
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tersebut apabila menerima beban atau gaya yang akan bekerja diatasnya. Kondisi seperti ini 
membutuhkan upaya-upaya perbaikan atau perkuatan tanah agar lapisan tanah lempung lunak 
tersebut lebih mampu memikul beban atau gaya yang bekerja diatasnya. 
 
Selain permasalahan tanah dasar, permasalahan tanah timbunan juga kerap terjadi, terutama 
pada area pinggir jalan atau lereng jalan. Permasalahan tanah timbunan yang terjadi antara 
lain terjadi kelongsoran lereng pada tipe kelongsoran dangkal maupun dalam. Pada 
kelongsoran dangkal (longsor pada bagian muka lereng) terjadi akibat adanya pemadatan 
tanah timbunan urugan biasa yang belum sempurna (kepadatan laboratorium masih belum 
tercapai di lapangan). Selain itu penyebab kelongsoran pada muka lereng adalah juga akibat 
belum adanya dinding penahan tanah maupun proteksi dinding lereng agar terhindar dari 
gerusan air hujan. Jenis tanah timbunan yang sering digunakan sebagai material timbunan 
adalah tanah laterit (tanah merah).  
Tanah Laterit (tanah merah) memiliki distribusi ukuran butir dengan variasi fraksi kerikil, 
pasir, lanau, dan lempung dengan prosentasinya masing-masing. Namun secara umum tanah 
laterit tersebut masih tergolong memiliki fraksi tanah lempung dengan indeks plastisitas yang 
tergolong masih tinggi. Dengan adanya nilai indeks plastisitas yang tidak rendah ini 
menimbulkan factor stabilitas timbunan jalan masih menyisakan permasalahan-permasalahan 
diantaranya adanya potensi terjadinya pemampatan yang relative masih besar pada badan 
jalan dari material timbunan itu sendiri, maupun adanya kondisi tergerusnya permukaan 
lereng material tanah laterit sebagai tanah timbunan akibat pengaruh hujan yang kemudian 
berpotensi menimbulkan terjadinya kelongsoran. 
 
Kelongsoran muka lereng dari tanah timbunan material urugan biasa sering terjadi. 
Kelongsoran yang terjadi tersebut mulai dari skala luasan pengaruh longsoran yang kecil 
hingga dengan skala luasan pengaruh longsoran yang besar yang dapat menghambat jalur 
lalulintas yang melewati diatasnya. Pada kondisi dimana lereng jalan telah mengalami 
kelongsoran maka dibutuhkan pengetahuan kekuatan geser tanah sisanya agar dapat 
ditentukan antara lain bahwa apakah area lain yang berdekatan dengan area longsoran masih 
bisa digunakan sebagai akses lalulintas yang beroperasi sebelumnya ataukah akan diambil 
tindakan dengan penutupan jalan total guna menghindari potensi ancaman keselamatan 
pengguna lalulintas diatasnya. Pada kondisi lereng jalan yang telah mengalami kelongsoran, 
sering penanganannya kembali butuh waktu relative lama dari pihak yang berwenang 
terhadap pengelolaan jalan. Adanya jeda waktu yang lama sejak terjadinya kelongsoran 
hingga dilakukan penanganan maka material tanah timbunan lereng yang mengalami 
kelongsoran adalah selalu mengalami keadaan pembasahan dan pengeringan yang terus 
berulang-ulang seiring dengan waktu jeda yang diberikan.  
 
Kekuatan geser tanah sisa sangatlah penting dalam rekayasa geoteknik. Konsep kekuatan 
geser sisa tanah telah memberikan kontribusi yang sangat besar pada studi perilaku tanah 
yang mengalami keruntuhan geser baik dalam kondisi terdrainase maupun tidak. Konsep 
kekuatan geser sisa tanah memiliki peran penting dalam perilaku tanah longsor, terutama 
penilaian terhadap kekuatan geser sisa pasca mengalami kelongsoran maupun penilaian resiko 
kegagalan progresif dari stabilitas lereng. Pendekatan terhadap kekuatan geser sisa (residual 
strength) dari tanah terkonsolidasi berlebih (OC Soil) dapat dinilai dalam 2(dua) tahap. Tahap 
pertama pada kondisi dimana kekuatan geser tanah telah mengalami puncaknya, kemudian 
kekuatan geser tanah tersebut berangsur-angsur berkurang ke nilai kondisi kritis karena 
peningkatan kadar air. Sedangkan pada tahap kedua dimana adanya kondisi terjadinya 
penurunan kekuatan geser tanah saat terjadinya deformasi yang besar akibat reorientasi 
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partikel tanah sejajar dengan arah terjadinya pergeseran. Pada kondisi dimana keadaan ini 
telah tercapai, maka kekuatan geser tanah menjadi minimum dan kekuatan geser inilah yang 
disebut dengan kekuatan geser sisa (residual strength). 
 
Penelitian mengenai kekuatan geser sisa (residual strength) telah dilakukan sejak akhir Tahun 
1930-an, diantaranya oleh Hvorslev (1936, 1939) dan Haefeli (1951). Selanjutnya pada Tahun 
1964, Skempton telah melakukan penelitian mengenai kekuatan geser sisa tanah dengan 
menggunakan model konseptula berbasis data eksperimen. Kemudian oleh Borowicka (1965), 
Chandler (1966 dan 1969), dan Kenny (1967) secara berturut-turut seiring berjalannya waktu 
telah menyempurnakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Skempton (1964) mengenai 
kajian kekuatan geser sisa.  
 
Pengetahuan mengenai bagaimana nilai kuat geser sisa dari tanah pasca mengalami 
kelongsoran akibat pembasahan dan pengeringan sampai saat ini cukup banyak telah 
dilakukan, namun apabila tanah timbunan menggunakan tanah laterit dimana tanah laterit 
tersebut merupakan tanah timbunan biasa untuk pembangunan jalan hampir diseluruh wilayah 
Kalimantan sampai saat ini belum pernah dilakukan. Untuk itu dalam penelitian ini dilakukan 
kajian pengaruh pembasahan dan pengeringan terhadap kekuatan geser sisa. 
 
Penelitian ini dirasa sangatlah penting karena hasil penelitiannya dapat memberikan informasi 
mengenai karakterisitik tanah laterit terutama nilai kekuatan geser tanah sisa yang akan 
dihasilkan saat mengalami pembasahan dan pengeringan. 

 
1.2 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik kuat geser tanah 
laterit baik kondisi normal maupun kondisi sisa akibat adanya pengaruh siklus pembasahan 
dan pengeringan. 

 
2.  METODE PENELITIAN 

 
Kegiatan penelitian laboratorium yang dilakukan pada penelitian ini adalah pengujian sifat 
fisik dan mekanis tanah laterit, serta pengujian kuat geser tanah laterit kondisi mengalami 
siklus pembasahan dan pengeringan.  
 
Alat uji utama yang digunakan adalah alat Direct Shear (uji geser langsung) yang. Dalam 
Gambar 1 ditunjukkan skema alat uji geser langsung. 
 

 
 

Gambar 1. Skema Alat Uji Geser Langsung 
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Material tanah laterit diperoleh dari quarry tanah laterit yang berlokasi didekat Mandiangin 
Banjarbaru. Adapun metode pengambilan sampel tanah laterit dengan cara handboring untuk 
mendapatkan karakteristik tanah tidak terganggu (undisturbed sample). 
 
Semua benda uji yang mengalami kondisi pembasahan dan pengeringan masing-masing 
diperlakukan dalam durasi waktu 2 hari, 4 hari, 6 hari, 8 hari, dan 10 hari. Pada kondisi 
pembasahan, benda uji tanah tidak dikondisikan dengan direndam (dijenuhkan) melainkan 
hanya diberi pembasahan analogi mengalami hujan dengan perlakuan yang konstan dan 
konsisten untuk seluruh benda uji. Dalam Gambar 2 ditunjukkan flow chart alur kegiatan 
penelitian ini. 
 

 
 

Gambar 1. Alur Kegiatan Penelitian 
 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1  Karakteristik Tanah Lempung  
Karakteristik tanah yang digunakan sebagai benda uji dalam penelitian ini adalah tergolong 
tanah lempung lunak. Hal ini ditunjang oleh beberapa parameter sifat fisik dan mekanis tanah 
tersebut yang ditunjukkan dalam Tabel 1. 
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Dalam Tabel 4.1 ditunjukkan antara lain bahwa pada tanah yang digunakan sebagai benda uji 
memiliki nilai Indeks Plastis yang memenuhi kategori tanah lempung. Selain itu juga 
berdasarkan Gambar 2 ditunjukkan bahwa tanah yang digunakan sebagai benda uji adalah 
tergolong tanah CL menurut USCS serta didukung oleh visualisasi di lapangan. 
 

Tabel 1. Karakteristik Tanah Lempung 
 

Sifat Fisik dan Mekanis Besaran 

Water content (%) 21.02 
Volumetric weight (gr/cm3) 1.88 
Liquid limit (%) 40.80 
Plastic limit (%) 17.53 
Plasticity Index (%) 23.27 
Vane shear test (su) (kN/m2) >130 
Cohesi, Kg/cm2 (Direct Shear)  0.316 
Sudut Gesek Dalam, o (Direct Shear) 35.97 
qu, Kg/cm2 1.15 

 

 
 

Gambar 2. Klasifikasi Tanah 
 

 

3.2  Hubungan Waktu Siklus Pembasahan / Pengeringan Terhadap  Kuat Geser Tanah 
Hubungan antara keadaan waktu siklus pembasahan atau pengeringan ditunjukkan dalam 
Gambar 2. Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan bahwa semakin lama terjadinya siklus 
pembasahan-pengeringan maka nilai kuat geser kondisi normal maupun kuat geser kondisi 
residual (sisa) untuk parameter kohesi adalah semakin menurun. Prosentasi penurunan yang 
terjadi akibat siklus pembasahan dan pengeringan adalah rata-rata sebesar 5,11% untuk kuat 
geser kondisi normal, dan sebesar 4,92% untuk kondisi kuat geser residual (sisa). Dalam 
grafik tersebut juga dapat dijelaskan bahwa kuat geser residual (sisa) mengalami penurunan 
rata-rata 26,42% terhadap kuat geser kondisi normal pada kondisi siklus pembasahan dan 
pengeringan yang konstan. 
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Gambar 3. Hubungan antara keadaan waktu siklus pembasahan atau pengeringan dan Kohesi 
 
 

Pada Gambar 3 menunjukkan hubungan antara keadaan waktu siklus pembasahan atau 
pengeringan dan Sudut Gesek Dalam. Berdasarkan Gambar 3 maka dapat dijelaskan bahwa 
kuat geser pada kondisi normal maupun kuat geser kondisi residual (sisa), perubahan dari fase 
pembasahan ke fase pengeringan menghasilkan nilai kuat geser (cohesi)nya yang mengalami 
kenaikan namun tidak signifikan. Sebaliknya perubahan dari fase pengeringan ke fase 
pembasahan maka nilai kuat gesernya mengalami penurunan rata-rata sebesar 4,5%. Pada 
kondisi siklus fase pengeringan 10 hari, maka nilai kuat geser kondisi normal adalah lebih 
besar dibandingkan dengan nilai kuat geser kondisi residual (sisa). 

 

 
 

Gambar 4. Hubungan antara keadaan waktu siklus pembasahan atau pengeringan dan Sudut 
Gesek Dalam 
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Gambar 5. Hubungan antara keadaan waktu siklus pembasahan atau pengeringan dan Kadar 
Air untuk kondisi Kekuatan Sisa (Residual) 

 
 

Dalam Gambar 5 ditunjukkan Hubungan antara keadaan waktu siklus pembasahan atau 
pengeringan dan Kadar Air untuk kondisi Kekuatan Sisa (Residual). Berdasarkan gambar 
grafik tersebut maka secara umum dapat dijelaskan bahwa semakin lama periode siklus 
pembasahan maka nilai kadar air akan semakin naik, sebaliknya kadar air akan semakin 
menurun apabila periode siklus pengeringan semakin lama. Selain itu juga bahwa semakin 
lama waktu periode siklus pembasahan dan pengeringan terjadi maka semakin besar pula 
perubahan nilai kadar air yang dihasilkan untuk masing-masing siklus pada periode yang 
sama. 
 

 
 

Gambar 6. Hubungan antara Tegangan Aksial dan Horisontal dalam waktu siklus 
pembasahan untuk kondisi Kekuatan Sisa (Residual) 

 
 

Secara umum bahwa berdasarkan Gambar 6 diatas bahwa dengan semakin meningkatnya nilai 
axial stress maka semakin meningkat pula nilai horisontal shearnya. Selain itu juga bahwa 
semakin lama periode siklus pembasahan maka semakin menurun nilai horizontal shearnya. 
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Gambar 7.  Hubungan antara Tegangan Aksial dan Horisontal dalam waktu siklus 
pembasahan-pengeringan untuk kondisi Kekuatan Sisa (Residual) 

 
 
Didalam Gambar 7 dapat dinyatakan bahwa semakin pendek periode siklus pembasahan 
maupun pengeringan maka semakin tinggi nilai horizontal shear yang dihasilkan pada kondisi 
residual. Selain itu juga bahwa nilai harizontal shear untuk kondisi pembasahan adalah lebih 
rendah dibandingkan dengan kondisi pengeringan. 
 

 
 

Gambar 8. Hubungan antara Waktu siklus pembasahan-pengeringan dan Kohesi untuk 
kondisi Kekuatan Sisa (Residual) 

 
 

Pada Gambar 8 menunjukkan Hubungan antara Waktu siklus pembasahan-pengeringan dan 
Kohesi untuk kondisi Kekuatan Sisa (Residual). Dimana berdasarkan Gambar 8 tersebut maka 
dapat dijelaskan bahwa semakin lama periode siklus pembasahan maupun siklus pengeringan, 
maka semakin menurun nilai cohesi residual yang dihasilkan. Apabila ditinjau dalam periode 
waktu yang sama, maka nilai cohesi residual kondisi pembasahan yang dihasilkan adalah 
lebih rendah dibandingkan dengan nilai cohesi residual kondisi pengeringan. 
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Hubungan antara Sudut Geser Dalam kondisi pembasahan dan pengeringan baik untuk kuat 
geser sisa (residual) maupun kuat geser normal ditunjukkan dalam Gambar  8. Dalam grafik 
tersebut dapat dinyatakan bahwa nilai sudut geser dalam pada kondisi mengalami siklus 
pembasahan adalah tidak sama dengan nilai sudut geser dalam pada kondisi pengeringan, baik 
untuk kuat geser sisa (residual) maupun kuat geser normal. 
 

 
 

Gambar 9. Hubungan antara Sudut Geser Dalam kondisi pembasahan-pengeringan 
 
 
4.  KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil analisa yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 
berikut : 
1. Semakin lama terjadinya siklus pembasahan-pengeringan maka nilai kuat geser kondisi 

normal maupun kuat geser kondisi residual (sisa) untuk parameter kohesi adalah semakin 
menurun. 

2. Pada perubahan dari fase pembasahan ke fase pengeringan menghasilkan nilai kuat geser 
(cohesi)nya yang mengalami kenaikan namun tidak signifikan baik untuk kuat geser pada 
kondisi normal maupun kuat geser kondisi residual (sisa). 

3. Pada kondisi kuat geser sisa (residual) dimana semakin lama periode siklus pembasahan 
maka nilai kadar air akan semakin naik, sebaliknya kadar air akan semakin menurun 
apabila periode siklus pengeringan semakin lama. 

4. Semakin lama waktu periode siklus pembasahan dan pengeringan terjadi maka semakin 
besar pula perubahan nilai kadar air yang dihasilkan untuk masing-masing siklus pada 
periode yang sama. 

5. Semakin lama periode siklus pembasahan maka semakin menurun nilai horizontal 
shearnya. 

6. Semakin pendek periode siklus pembasahan maupun pengeringan maka semakin tinggi 
nilai horizontal shear yang dihasilkan pada kondisi residual. Selain itu juga bahwa nilai 
horizontal shear untuk kondisi pembasahan adalah lebih rendah dibandingkan dengan 
kondisi pengeringan. 

7. Semakin lama periode siklus pembasahan atau pengeringan, maka semakin menurun nilai 
cohesi residual yang dihasilkan.  
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8. Apabila ditinjau dalam periode waktu yang sama, maka nilai cohesi residual kondisi 
pembasahan yang dihasilkan adalah lebih rendah dibandingkan dengan nilai cohesi 
residual kondisi pengeringan. 

9. Nilai sudut geser dalam pada kondisi mengalami siklus pembasahan adalah tidak sama 
dengan nilai sudut geser dalam pada kondisi pengeringan, baik untuk kuat geser sisa 
(residual) maupun kuat geser normal. 
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ABSTRAK 

 

Peristiwa alam di sungai akibat perubahan kecepatan dapat terjadi erosi jika kecepatan 

relative besar dan sedimentasi jika kecepatan relative kecil. Suatu penampang sungai stabil 

apabila dapat terjadi equilibrium transport sedimen yaitu keseimbangan antara peristiwa 

erosi dan sedimentasi. Material sedimen selalu bergerak mengikuti arah arus gerakan air. 

Dengan demikian keabsahan suatu model transport sedimen ditentukan oleh keabsahan 

model hidrodinamika. Kajian model hidrodinamika atau pergerakan arus yang 

dikembangkan berupa model numerik hidrodinamika dua dimensi (2D) di suatu sungai (kasus 

sungai Martapura). Pemodelan ini  dengan asumsi bahwa kecepatan aliran  ditinjau 

terhadap arah sumbu x dan y, denah bentang Sungai Martapura (jembatan Martapura) 

memanjang dan melintang dapat mewakili kondisi obyek penelitian yang sebenarnya, dan 

sifat aliran merupakan aliran tak tunak (unsteady flow). Model hidrodinamika berdasarkan 

pada penyelesaian numerik yang diselesaikan dengan Metode finite different  yaitu metode 

eksplisit  Mac-Cormack Penyelesaian syarat batas model berdasarkan metode karakteristik. 

Dengan syarat batas  hulu dan hilir sungai Martapura adalah batas free wall dengan 

kedalaman air yang dipengaruhi oleh besaran debit atau kecepatan maksimum dan minimum, 

adapun syarat batas kiri dan kanan sungai dinyatakan dengan syarat batas solid wall. 

Penyelesaian penelitian model hidrodinamika ini menggunakan Bahasa Fortran sebagai 

sistem operasi utama pemerograman dan Aplikasi Spyglass dipakai untuk menyajikan 

tampilan grafis  dari hasil keluaran pemrograman yaitu vertor-vektor kecepatan. Validasi 

hasil pemodelan hidrodinamika diatas akan diuji dengan hasil pengukuran kecepatan arus  

pada 2 (dua) titik lokasi yaitu pada bagian hulu dan bagian hilir, perbandingan hasil grafis 

pemodelan terhadap hasil pengukuran di lapangan menunjukkan hasil besaran dan arah 

yang tidak signifikan perbidaannya. 

 

Kata kunci: hidrodinamika, model exsplicit, Mac Cormack, dua dimensi 

 

ABSTRACT 

  
Natural events in rivers due to changes in speed can occur erosion if the speed is relatively 

large and sedimentation if the speed is relatively small. A river cross-section is stable if 

sediment transport equilibrium can occur, ie a balance between erosion and sedimentation. 

Sedimentary material always moves in the direction of the flow of water. Thus the validity of a 

sediment transport model is determined by the validity of the hydrodynamic model. Study of 
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hydrodynamic models or current movements developed in the form of numerical models of 

two-dimensional (2D) hydrodynamics in a river (Martapura river case). This modeling with 

the assumption that the flow velocity in terms of the x and y axis direction, the lengthy and 

transverse Martapura River plan (Martapura bridge) can represent the actual condition of 

the research object, and the nature of the flow is an unsteady flow. The hydrodynamic model 

is based on numerical solutions solved by the finite different method, namely the explicit Mac-

Cormack method. Completion of model boundary conditions based on the characteristic 

method. With the condition of the Martapura river upstream and downstream boundaries are 

free wall boundaries with water depth affected by the amount of discharge or maximum and 

minimum speed, while the left and right boundary conditions of the river are stated with the 

solid wall boundary conditions. Completion of the research on this hydrodynamic model uses 

the Fortran Language as the main operating system for programming and the Spyglass 

Application is used to present a graphical display of the results of the programming output, 

the speed vector vertor. Validation of the hydrodynamic modeling results above will be tested 

with the results of the measurement of the current velocity at 2 (two) location points, namely 

in the upstream and downstream, comparison of graphical results of the modeling against the 

measurement results in the field shows the results of magnitude and direction that are not 

significantly different.  

  

Keywords : Hydrodynamics, explicit model, Mac Cormack, two dimensions.  

  

 

 

1. PENDAHULUAN 

 
Di alam, erosi selalu dan akan tetap terjadi. Bentuk permukaan bumi selalu berubah sepanjang 
masa. Pada suatu tempat terjadi pengikisan, dan dilain tempat terjadi penimbunan. Proses ini 
terjadi secara alamiah dan sangat lambat tanpa disadari oleh manusia, akibatnya baru terlihat 
setelah berpuluh-puluh tahun berlalu. 
 
Peristiwa erosi di sungai (local jembatan) selalu akan berkaitan erat dengan fenomena 
perilaku aliran sungai, yaitu hidraulika aliran sungai dalam interaksinya dengan geometri 
sungai, geometri dan tata letak pilar jembatan, serta karakteristika tanah dasar dimana pilar 
tersebut di bangun. 
 
Dalam banyak peristiwa rusaknya jembatan, tidak jarang penyebab utamanya adalah karena 
adanya kegagalan pilar jembatan dalam fungsinya untuk mentransfer beban-beban jembatan 
ke tanah dasar di mana jembatan tersebut dibangun. Kegagalan pilar dimaksud juga adalah 
karena adanya proses gerusan dasar sungai di sekitar pilar/abutmen jembatan yang melebihi 
batas-batas yang dipandang aman sehingga secara keseluruhan membahayakan konstruksi 
jembatan. Beberapa kejadian nyata tersebut antara lain yang terjadi di Toronto, Canada, di 
mana pilar tengah suatu jembatan mengalami erosi lokal sedemikian besarnya sehingga 
jembatan tersebut putus persis di bagian pilar tengah tersebut. Kejadian serupa terjadi di 
Indonesia, yaitu di jembatan sungai Pemali yang terjadi pada tahun 1993. Baru saja terjadi di 
tahun 2017 jembatan Mandastana di Kabupaten Barito Kuala ambruk di bagian tengah.  Tidak 
berfungsinya jembatan akan menyebabkan putusnya jaringan atau sarana transportasi, dengan 
demikian juga terganggunya kegiatan ekonomi. Berdasar pada pemikiran tersebut dipandang 
perlu untuk memahami fenomena hidrodinamika, pola arus dan erosi lokal di sekitar pilar dan 
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abutmen jembatan, yang diharapkan dapat membantu kegiatan pemantauan selama jembatan 
tersebut digunakan. 
 
Proses erosi dan deposisi di sungai pada umumnya terjadi karena adanya perubahan pola 
aliran, terutama pada sungai alluvial. Perubahan pola aliran dapat terjadi karena adanya 
rintangan/halangan pada aliran sungai tersebut yaitu berupa bangunan sungai, misal: pangkal 
jembatan, pilar jembatan, krib sungai, dsb. Bangunan semacam ini dipandang dapat merubah 
geometri alur serta pola aliran, yang selanjutnya diikuti dengan timbulnya erosi lokal di dekat 
bangunan. Beberapa standar telah diberikan untuk perencanaan bangunan sungai, namun 
standar yang mengkaitkan khusus tentang persoalan erosi disekitar bangunan sungai 
dipandang belum lengkap, terutama dalam membandingkan besarnya prakiraan erosi yang 
akan terjadi dengan metoda pembanding, baik hal ini disebabkan karena sulitnya dalam 
menghitung kedalaman gerusan selama banjir (di mana aliran adalah tidak permanen), 
maupun karena kompleksnya geometri sungai dan pola aliran. Masalah yang ditemui juga 
lebih kompleks dengan adanya keadaan bahwa interaksi antara aliran dengan sedimen butir, 
kekasaran, sifat kohesi, dsb), akan selalu bervariasi sekalipun tinjauan hanya dilakukan pada 
penggal sungai yang relatif kecil. 
 
Pengetahuan teoretik manusia atas perilaku alam dan hasil buatannya mempunyai 
keterbatasan. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh karena keterbatasan manusia itu sendiri 
yaitu untuk dapat berkomunikasi dengan alam. Walaupun demikian, manusia tetap 
membutuhkan karya-karya atau ciptaan-ciptaan yang berhubungan langsung dengan alam, 
yang akan dapat digunakan oleh manusia itu sendiri. 
 
Berhubungan dengan rekayasa pemodelan, dimana pemodelan hidraulik  ditujukan untuk 
monitoring/prediksi dan mendapatkan perbaikan-perbaikan terhadap design sebelum 
dilaksanakan. Secara umum model adalah menirukan keadaan sebenarnya, sehingga model 
yang ditempatkan dalam lingkungan tiruan ini mengalami gaya-gaya yang serupa dengan 
keadaan sebenarnya. Dengan demikian “keserupaan” merupakan dasar pokok untuk 
menyusun teori model. Keserupaan model tersebut dibedakan menjadi: (1). Keserupaan 
geometris,(2). Keserupaan kinematis, dan (3). Keserupaan dinamis. Keserupaan geometris 
berhubungan dengan rekabentuk. Rekabentuk menjadi sangat penting dalam pemodelan fisik 
atau model numerik, perubahan rekabentuk/geometris akan merubah pola aliran yang cukup 
komplek dan susah diprediksi. Sebagai contoh, jika dua aliran yang mempunyai pola garis 
arus yang serupa disebut dengan aliran “keserupaan kinematik”, karena batas aliran 
merupakan salah satu garis arus. Maka keserupaan kinematik menyirat keserupaan 
rekabentuk. Tetapi dalam model hidraulik dapat terjadi bahwa: rekabentuk model yang serupa 
tidak menjamin terjadinya pola aliran yang serupa, seperti kasus arus yang melalui hambatan 
arus berupa tiang yang serupa tapi tak sama seperti Gambar 1. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1.  Rekabentuk serupa, pola aliran tidak sama 
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Contoh berikutnya pola aliran yang cukup komplek dan susah diprediksi yakni pola aliran di 
kolam pasang, rekabentuk sama namun pola aliran dapat berubah seperti pola arus steady  
Gambar  2, dan  pola arus unsteady  Gambar 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.  Pola arus steady input  kecepatan < 0,5 m/dt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3.  Pola arus unsteady dengan input kecepatan > 0,5 m/dt 
 
 

 

 

Kelemahan dari model hidraulik  adalah tergantung pada tingkat kebenaran  penguraian dari 
persamaan-persamaan matematik yang dipakai untuk merefleksikan proses-proses yang 
terjadi pada badan air. Dengan demikian dalam pengembangan suatu model numerik 
hidrodinamika sangat terikat dengan penguraian yang bersifat spesifik lokasi.   
 

Penyelesaian persamaan-persamaan matematik dalam pemodelan hidraulik sering dilakukan 
dengan metode beda hingga eksplisit dan implisit, analisis pemodelan memerlukan kondisi 
awal dan syarat batas. Untuk penyelesaian syarat batas dan kondisi awal model aliran di 
daerah hulu dan hilir terikat dengan kondisi geometris dan  kinematis spesifik lokasi.  
 

Dalam penelitian ini, focus utama adalah keserupaan geometris dan kinematis, dimana data  
merupakan syarat mutlak pemodelan dengan  keserupaan geometris dan keserupaan gaya-
gaya yang terjadi sebagai kondisi awal dan syarat batasnya  yang bersifat spesifik lokasi. 
Sebagai data primer yang diambil langsung di lapangan adalah geometris dan debit aliran 
sungai jembatan Martapura Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.  
 

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah sebuah model numerik  “Hidrodinamika”, model 
ini dapat  berfungsi memantau/memprediksi pola gerakan arus dan pola erosi di sekitar 
pilar/abutmen jembatan.khususnya lokasi jembatan Martapura. 

Input kecepatan 

Input kecepatan 

 

Angi

 Angin 
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Kelemahan dari model hidraulik adalah tergantung pada tingkat kebenaran  penguraian dari 
persamaan-persamaan matematika yang dipakai untuk merefleksikan proses-proses yang 
terjadi pada badan air. Ada 3 persamaan matematika proses pergerakan massa air. 
 

Persamaan kontinuitas merupakan penurunan persamaan hidrodinamika aliran air yang 
berdasarkan konsep kekekalan massa pada ruang tilik seperti gambar 4 berikut.             
 

                         
Gambar 4. Ruang tilik utk menurunkan pers. Kontinuitas 

 
 
Hasil penurunan konsep kekekalan massa mendapatkan persamaan kontinuitas 3-D sebagai 
berikut : 

                                            0











z

w

y

v

x

u
             … (1.1)  

 
Persamaan kontinuitas 3-D di atas dapat diturunkan menjadi persamaan kontinuitas 2-D. 
Persamaan kontinuitas (model hidrodinamika) 2-D adalah model arus dua dimensi rata-rata 
kedalaman (2-D depth average model). Model dua dimensi rata-rata kedalaman ini 
(persamaan kontinuitas) di dapat dengan cara integrasi persamaan kontinuitas 3-D  terhadap 
kedalaman, analisisnya sebagai berikut.  
 

                              ∫ (𝜕𝑈𝜕𝑥 + 𝜕𝑉𝜕𝑌 + 𝜕𝑊𝜕𝑧 )𝑛−ℎ 𝑑𝑧 = 0                                                                        … (1.2) 
 
Persamaan (1.2) diselesaikan dengan metode “LEIBNITZ RULE” sebagai berikut: ∫ 𝜕𝐹(𝑥, 𝑦)𝜕𝑥  𝑑𝑧 =  𝜕𝜕𝑥 ∫ 𝐹(𝑥, 𝑦)𝑑𝑧 − 𝐹(𝑏, 𝑥)𝜕𝑏𝜕𝑥 +  𝐹(𝑎, 𝑥) 𝜕𝑎𝜕𝑥𝑏

𝑎
𝑏

𝑎  

Maka persamaan (1.2) menjadi: ∫ 𝜕𝑈𝜕𝑥  𝑑𝑧 + ∫ 𝜕𝑉𝜕𝑦  𝑑𝑧 + ∫ 𝜕𝑊𝜕𝑧  𝑑𝑧 = 0𝜂
−ℎ

𝜂
−ℎ

𝜂
−ℎ  [ 𝜕𝜕𝑥 (∫ 𝑈𝑑𝑧 − 𝑈𝜂 𝜂

−ℎ 𝜕𝜂𝜕𝑥 + 𝑈−ℎ 𝜕ℎ𝜕𝑥)] + [ 𝜕𝜕𝑦 ∫ 𝑉𝑑𝑧 − 𝑉𝜂 𝜕𝜂𝜕𝑦 − 𝑉−ℎ 𝜕ℎ𝜕𝑦𝜂
−ℎ ] + [𝑊𝜂 − 𝑊−ℎ]= 0                                                                                                                       … (1.3) 

Apabila salah satu suku pada persamaan (1.3) dianalisis terpisah sebagai berikut: ∫ 𝑈𝑑𝑧 = (𝜂 + ℎ) 1(𝜂 + ℎ) ∫ 𝑈𝑑𝑧 = 𝐻 1𝐻 ∫ 𝑈𝑑𝑧 = 𝑈 ̅                                               … (1.4)𝜂
−ℎ

𝜂
−ℎ

𝜂
−ℎ  ∫ 𝑉𝑑𝑧 = (𝜂 + ℎ) 1(𝜂 + ℎ) ∫ 𝑉𝑑𝑧 = 𝐻 1𝐻 ∫ 𝑉𝑑𝑧 = 𝑉 ̅𝐻𝜂

−ℎ
𝜂

−ℎ
𝜂

−ℎ                                            … (1.5) 
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Analisis kondisi batas yang di gunakan sebagai batas integrasi kedalaman, sketsa gerakan 
tinggi muka air seperti gambar 5 berikut. 
 
                                      Z                    Y 
                                                                                 𝜂(𝑥, 𝑦, 𝑡) 
                                                                                                  X 
                                         h                                   H=h+ 𝜂 
 
                                      
 
 
 
 

Gambar 5. Kondisi batas integrasi kedalaman 
 
 

- Pada dasar:  z = - h 

- 𝑈−ℎ = 𝑉−ℎ = 𝑊−ℎ = 0 
- Pada permukaan : 𝑧 =  𝜂  
- Berlaku kinematic free surface boundary condition    𝜕𝜂𝜕𝑡 =  𝑊𝜂    𝑊𝜂 = 𝜕𝜂𝜕𝑡 = 𝜕𝜂𝜕𝑡 + 𝜕𝜂𝜕𝑥 𝜕𝑥𝜕𝑡 + 𝜕𝜂𝜕𝑦 𝜕𝑦𝜕𝑡  𝑊𝜂 = 𝜕𝜂𝜕𝑡 + 𝑈𝜂 𝜕𝜂𝜕𝑥 + 𝑉𝜂 𝜕𝜂𝜕𝑦                                                                                        … (1.6) 
 
Persamaan (1.4), (1.5) dan (1.6) disubsititusikan ke persamaan (1.3) menjadi:  𝜕𝜕𝑥 �̅� 𝐻 − 𝑈𝜂  𝜕𝜂𝜕𝑥 + 𝜕𝜕𝑦 �̅� 𝐻 − 𝑉𝜂 𝜕𝜂𝜕𝑦 + 𝑊𝜂 = 0                                                 … (1.7) 𝜕𝜕𝑥 �̅� 𝐻 − 𝑈𝜂  𝜕𝜂𝜕𝑥 + 𝜕𝜕𝑦 �̅� 𝐻 − 𝑉𝜂 𝜕𝜂𝜕𝑦 + 𝜕𝜂𝜕𝑡 + 𝑈𝜂 𝜕𝜂𝜕𝑥 + 𝑉𝜂 𝜕𝜂𝜕𝑦 = 0                … (1.8) 
 
Persamaan (1.8) disederhanakan menjadi persamaan kontinuitas dua dimensi: 

                                           
𝜕𝜂𝜕𝑡 + 𝜕𝜕𝑥 (�̅�𝐻) + 𝜕𝜕𝑦 (�̅�𝐻) = 0                                                    … (1.9) 

 

Persamaan momentum berdasarkan analisis kekekalan momentum. 
Penerapannya berdasarkan prinsip konservasi momentum pada elemen kubus fluida dalam 
ruang tilik seperti gambar 6 berikut. 

 
 
 
 
 

 
      
 

Gambar 6. Elemen kubus dengan gaya normal dan tegangan geser 
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Analisis gaya pada sistem koordinat kartesien yang ditinjau pada suatu ruang tilik dengan 
keseimbangan gaya geser dan normal berdasarkan gaya-gaya terhadap sumbu-x, sumbu-y, 
dan sumbu-z sebagai berikut. 
 𝐹𝑥 = [𝜎𝑥𝑥  ∆𝑦∆𝑧 − (𝜎𝑥𝑥 + 𝜕𝜕𝑥 𝜎𝑥𝑥∆𝑥)∆𝑦∆𝑧] + [𝜏𝑥𝑦 ∆𝑥∆𝑧 − (𝜏𝑥𝑦 + 𝜕𝜕𝑦 𝜏𝑥𝑦∆𝑦)∆𝑥∆𝑧]+ [𝜏𝑥𝑧  ∆𝑥∆𝑦 − (𝜏𝑥𝑧 + 𝜕𝜕𝑧 𝜏𝑥𝑧∆𝑧)∆𝑥∆𝑦]                                               … (1.10) 𝐹𝑦 = [𝜎𝑦𝑦  ∆𝑥∆𝑧 − (𝜎𝑦𝑦 + 𝜕𝜕𝑦 𝜎𝑦𝑦∆𝑦)∆𝑥∆𝑧] + [𝜏𝑦𝑥  ∆𝑦∆𝑧 − (𝜏𝑦𝑥 + 𝜕𝜕𝑥 𝜏𝑦𝑥∆𝑥)∆𝑦∆𝑧]+ [𝜏𝑦𝑧  ∆𝑦∆𝑥 − (𝜏𝑦𝑧 + 𝜕𝜕𝑧 𝜏𝑦𝑧∆𝑧) ∆𝑥∆𝑦]                                              … (1.11) 𝐹𝑧 = [𝜎𝑧𝑧  ∆𝑥∆𝑦 − (𝜎𝑧𝑧 + 𝜕𝜕𝑧 𝜎𝑧𝑧∆𝑧)∆𝑥∆𝑦] + [𝜏𝑧𝑥  ∆𝑦∆𝑧 − (𝜏𝑧𝑥 + 𝜕𝜕𝑥 𝜏𝑧𝑥∆𝑥)∆𝑦∆𝑧]+ [𝜏𝑧𝑦 ∆𝑥∆𝑧 − (𝜏𝑧𝑦 + 𝜕𝜕𝑦 𝜏𝑧𝑦∆𝑦)∆𝑥∆𝑧]                                             … (1.12) 
 
Persamaan (1.10), (1.11), dan (1.12) disederhanakan menjadi: 
 𝐹𝑥 = [𝜕𝜎𝑥𝑥𝜕𝑥 + 𝜕𝜏𝑥𝑦𝜕𝑦 + 𝜕𝜏𝑥𝑧𝜕𝑧 ] ∆𝑥∆𝑦∆𝑧 𝐹𝑦 =  [𝜕𝜎𝑦𝑦𝜕𝑦 + 𝜕𝜏𝑦𝑥𝜕𝑥 + 𝜕𝜏𝑦𝑧𝜕𝑧 ] ∆𝑥∆𝑦∆𝑧 𝐹𝑧 = [𝜕𝜎𝑧𝑧𝜕𝑧 + 𝜕𝜏𝑧𝑥𝜕𝑥 + 𝜕𝜏𝑧𝑦𝜕𝑦 ] ∆𝑥∆𝑦∆𝑧 

 
Persamaan diatas disederhanakan menjadi: 𝐹𝑥 = [𝜕𝜎𝑥𝑥𝜕𝑥 + 𝜕𝜏𝑥𝑦𝜕𝑦 + 𝜕𝜏𝑥𝑧𝜕𝑧 ] ∆𝑥∆𝑦∆𝑧                                                                              … (1.13) 𝐹𝑦 = [𝜕𝜏𝑦𝑥𝜕𝑥 + 𝜕𝜎𝑦𝑦𝜕𝑦 + 𝜕𝜏𝑦𝑧𝜕𝑧 ] ∆𝑥∆𝑦∆𝑧                                                                             … (1.14)                         𝐹𝑧 = [𝜕𝜏𝑧𝑥𝜕𝑥 + 𝜕𝜏𝑧𝑦𝜕𝑦 + 𝜕𝜎𝑧𝑧𝜕𝑧 ] ∆𝑥∆𝑦∆𝑧          …(1.15) 

 

Jika :   F = m.a  dan  �̅� = 𝑚 𝐷𝑈𝐷𝑡 =  𝜌 ∆𝑥 ∆𝑦 ∆𝑧 𝐷𝑈𝐷𝑡  , maka  𝐷�⃗⃗� 𝐷𝑡 =  𝜕𝑈𝜕𝑡 + 𝑈 𝜕𝑈𝜕𝑥 + 𝑉 𝜕𝑈𝜕𝑦 + 𝑊 𝜕𝑈𝜕𝑧                                                                                   … (1.16) 
 
Persamaan (1.13), (1.14), (1.15), dan (1.16) diturunkan masing-masing menjadi  persamaan 
sebagai berikut: 𝜌 [𝜕𝑈𝜕𝑡 + 𝑈 𝜕𝑈𝜕𝑥 + 𝑉 𝜕𝑈𝜕𝑦 + 𝑊 𝜕𝑈𝜕𝑧 ] = 𝜕𝜎𝑥𝑥𝜕𝑥 + 𝜕𝜏𝑥𝑦𝜕𝑦 + 𝜕𝜏𝑥𝑧𝜕𝑧                                              … (1.17) 𝜌 [𝜕𝑉𝜕𝑡 + 𝑈 𝜕𝑉𝜕𝑥 + 𝑉 𝜕𝑉𝜕𝑦 + 𝑊 𝜕𝑉𝜕𝑧] =  𝜕𝜏𝑦𝑥𝜕𝑥 + 𝜕𝜎𝑦𝑦𝜕𝑦 + 𝜕𝜏𝑦𝑧𝜕𝑧                                              … (1.18) 𝜌 [𝜕𝑊𝜕𝑡 + 𝑈𝜕𝑊𝜕𝑥 + 𝑉 𝜕𝑊𝜕𝑦 + 𝑊 𝜕𝑊𝜕𝑧 ] =  𝜕𝜏𝑧𝑥𝜕𝑥 + 𝜕𝜏𝑧𝑦𝜕𝑦 + 𝜕𝜎𝑧𝑧𝜕𝑧 − 𝜌𝑔                              … (1.19) 



       

 
    

 

 

 

 

178 
 

 

 

Seminar Nasional Tahunan VI 

Program Studi Magister Teknik Sipil ULM 

Banjarmasin, 26 Oktober 2019 

ISBN 978-623-7533-03-0 
 

Persamaan (1.17),(1.18),dan (1.19) merupakan persamaan kekekalan momentum. Selanjutnya  
analisis  persamaan (1.17), (1.18), dan (1.19) menghasilkan persamaan momentum dua 
dimensi sebagai berikut.  
Persamaan momentum arah Y: 𝜕𝜕𝑡 (𝑉𝐻) + 𝜕𝜕𝑥 (𝛽𝑈𝑉𝐻) + 𝜕𝜕𝑦 (𝛽𝑉𝑉𝐻) = −𝑔𝐻 (𝜕𝐻𝜕𝑦) − 𝑔𝐻𝑆0𝑦 − 𝑔𝐻𝑆𝑓𝑦 + 𝜏𝑤𝑦𝜌 … (1.20) 
 
Persamaan momentum arah X: 𝜕𝜕𝑡 (𝑈𝐻) + 𝜕𝜕𝑥 (𝛽𝑈𝑈𝐻) + 𝜕𝜕𝑦 (𝛽𝑈𝑉𝐻) = −𝑔𝐻 (𝜕𝐻𝜕𝑥) − 𝑔𝐻𝑆𝑜𝑥 − 𝑔𝐻𝑆𝑓𝑥 + 𝜏𝑤𝑥𝜌 … (1.21) 

 
Dimana : 
H = kedalaman air 
U = kecepatan arah sumbu x   
V = kecepatan arah sumbu y 
G = gravitasi 
Sox = kemiringan dasar saluran arah x 
Soy = kemiringan dasar saluran arah y 
Sfx = kemiringan garis energy arah x 
Sfy = kemiringan garis energy arah y 𝜏𝑤𝑥 = Tegangan geser arah x 𝜏𝑤𝑦 = Tegangan geser arah y 

 
Penyelesaian Syarat Batas Metode Karakteristik 
Penyelesaian persamaan kontinuitas dan persamaan momentum dengan metode eksplisit  Mac 
Cormack  seperti dijelaskan di atas  mempunyai keterbatasan yaitu tidak dapat memberi  
solusi penyelesaian di syarat batas aliran di hulu atau hilir. Oleh karena rumitnya persamaan 
matematisnya, maka integrasi eksak persamaan tersebut praktis tidak mungkin dapat 
dilakukan. Untuk pemakaian praktis, penyelesaian persamaan diatas dapat dilakukan dengan 
pendekatan atau pada asumsi-asumsi penyederhanaan. Salah satunya adalah metode 
“Karakteristik”.  
 
Metode ini sebagai solusi syarat batas aliran di hulu dan   hilir, penggunaan metode eksplisit 
dapat diselesaikan apabila kondisi awal dan kondisi batas diketahui. Penggunaan metode 
Karakteristik (Mahmood, K, Yevjevch, V. 1975) adalah untuk menyelesaikan solusi batas 
pengaliran tersebut. Dalam kasus sungai/saluran, penggambaran  syarat batasnya dibuat 
seperti sketsa  gambar 7. Syarat batas hulu dan hilir open boundary, data yang diketahui 
sebagai syarat batas adalah kedalaman air, kecepatan, atau debit, jika batas hilir closed 
boundary, maka sebagai syarat batasi adalah kecepatan U=0. 
                                                                                                           

                   3                                    Eksplisit Mac Cormack                                Karakteristik 

                2                                                                                         

        Hulu   1                                                         i-1           i            i+1               idim  Hilir 

            

Gambar 7.  Pembaganan grid space (dx), dengan syarat batas hulu dan hilir 
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Untuk itu, di bawah ini akan dijelaskan analisis persamaan karakteristik pada saluran terbuka. 
Analisis persamaan tersebut didapat dari subsititusi hasil penurunan  dari persamaan 
kontinuitas dan persamaan momentum, penurunan persamaannya sebagai berikut. 
 
Persamaan kontinuitas : 

      
𝜕𝐻𝜕𝑡 + 𝜕𝜕𝑥 (𝑈𝐻) + 𝜕𝜕𝑦 (𝑉𝐻) = 0, persamaan ini diselesaikan menjadi persamaan : 𝜕2𝐶𝜕𝑡 + C 𝜕𝑈𝜕𝑥 + 𝑈𝜕2𝐶𝜕𝑥 + C𝜕𝑉𝜕𝑦 + 𝑉𝜕2𝐶𝜕𝑦 = 0                                                                                   … 1 

 
Persamaan Momentum arah sumbu-x : 

       
𝜕𝜕𝑡 (𝑈𝐻) + 𝜕𝜕𝑥 (𝛽𝑈𝑈𝐻) + 𝜕𝜕𝑦 (𝛽𝑈𝑉𝐻) = −𝑔𝐻 (𝜕𝐻𝜕𝑥) − 𝑔𝐻𝑆𝑜𝑥 − 𝑔𝐻𝑆𝑓𝑥 + 𝜏𝑤𝑥𝜌  

Persamaan ini diselesaikan menjadi persamaan : 𝜕𝑈𝜕𝑡 + 𝑈 𝜕𝑈𝜕𝑥 + 𝑉 𝜕𝑈𝜕𝑦 + 2𝐶 𝜕𝐶𝜕𝑥 = 𝑔(𝑆𝑜𝑥 − 𝑆𝑓𝑥)                                                                            … 2 

 
Persamaan Momentum arah sumbu-y :          𝜕𝜕𝑡 (𝑉𝐻) + 𝜕𝜕𝑥 (𝛽𝑈𝑉𝐻) + 𝜕𝜕𝑦 (𝛽𝑉𝑉𝐻) + 𝑔2 𝜕𝐻2𝜕𝑦 = 𝑔𝐻(𝑆0𝑦 − 𝑆𝑓𝑦),  

Persamaan ini diselesaikan menjadi persamaan :        𝜕𝑉𝜕𝑡 + 𝑉 𝜕𝑉𝜕𝑦 + 𝑈 𝜕𝑉𝜕𝑥 + 2𝐶 𝜕𝐶𝜕𝑦 = 𝑔(𝑆0𝑦 − 𝑆𝑓𝑦)                                                                        … 3 

 
Penyelesaian selanjutnya persamaan 1 ditambah dengan persamaan 2 menjadi persamaan 
karakteristik (+), jika persamaan 1 dikurang persamaan 2 menjadi persamaan karakteristik (-), 
masing-masing persamaan karakteristik arah sumbu-x dan arah sumbu-y sebagai berikut: 
Characteristic equations in x  positif directions 

         
𝑑𝑑𝑡 (𝑈 + 2𝐶) = 𝑔(𝑆𝑜𝑥 − 𝑆𝑓𝑥)                                                 

         
𝜕𝑥𝜕𝑡 = 𝑈 + 𝐶       

Characteristic equations in x negatif directions 

          
𝑑𝑑𝑡 (𝑈 − 2𝐶) = 𝑔(𝑆𝑜𝑥 − 𝑆𝑓𝑥) 

           
𝜕𝑥𝜕𝑡 = 𝑈 − 𝐶     

 
Characteristic equations in y positif directions 

           
𝑑𝑑𝑡 (𝑉 + 2𝐶) = 𝑔(𝑆𝑜𝑦 − 𝑆𝑓𝑦) 

           
𝜕𝑦𝜕𝑡 = 𝑉 + 𝐶     

Characteristic equations in y negatif directions 

            
𝑑𝑑𝑡 (𝑉 − 2𝐶) = 𝑔(𝑆𝑜𝑦 − 𝑆𝑓𝑦) 

           
𝜕𝑦𝜕𝑡 = 𝑉 − 𝐶     

 
Where: 
U,V = depth-averaged velocity in x and y directions 

C =  √𝑔𝐻  = kecepatan rambat gelombang  

Sox = base sloope line in x directions 
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Soy = base slope line in y directions 𝜏𝑤𝑥 = shear forced  in x directions  𝜏𝑤𝑦 = shear forced in y directions 

Sfx = sloope line  energy in x directions 
Sfy = sloope line energy in y directions 
 
Maksud dan Tujuan 
Maksud Penelitian ini adalah : 

 Pengembangan sebuah program model numerik hidrodinamika (pola pergerakan arus) di 
saluran terbuka/sungai. 

Tujuan Penelitian ini adalah : 

 Menyajikan data pola gerakan vector kecepatan secara grafis dengan simulasi input 
kecepatan bervariasi. 

 Hasil simulasi dapat digunakan sebagai panduan mengetahui titik-titik lokasi rawan 
erosi 

 
Manfaat Penelitian 

Untuk keperluan strategi pengelolaan pengamanan daerah erosi khususnya zona 
tebing/abutmen/pilar jembatan. 
 
2.  METODE PENELITIAN 

 

2.1.  Gambaran Lokasi Studi  

Penelitian ini dilaksanakan pada daerah sungai martapura, tepatnya alur bawah jembatan 
martapura 2, Kabupaten Banjar, seperti pada gambar 8 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 8. Peta Lokasi penelitian jembatan Martapura 2 
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2.2  Langkah  penyelesaian dilakukan dengan tahapan seperti gambar 9 berikut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Bagan alir pemodelan 
 
 
2.3.  Analisis Persamaan Hidrodinamika 
Persamaan hidrodinamika (persamaan kontinuitas & momentum) diselesaikan dengan metode 
beda hingga eksplisit yang  berdasarkan skema Mac Cormack.  Metode ini terdiri dari langkah 
Predictor dan langkah Corrector dan kemudian langkah Solusi (American Sociaty of Civil 

Engineers, 1990). 
   
2.4.  Pembaganan Beda Hingga 

Pembaganan Beda Hingga Eksplisit Mac Cormack Dua Dimensi 
  Penyelesaian Persamaan Hidrodinamika (Persamaan Kontinuitas Dan Momentum) 

diselesaikan dengan metode finite difference (beda hingga), prinsip dasar beda hingga dua 
dimensi (2-D) dengan membuat  tiga fungsi besaran beban yaitu  Y, X, dan T dengan wilayah 

  Mulai 

2. Domain Model 

4. Kondisi/syarat awal 

1. Input data 

3. Tentukan : Grid waktu, Grid ruang 

5. Analisis syarat batas 

6. Analisis Ekplisit Mac Cormack 

         Prediktor & Korrektor 

7.Kestabilan Numerik 

Cr<1 8.Model 

Stop 

10. Model Numerik Hidrodinamika 

9.Eksperimen Model Numerik 

11.Cetak Hasil-vektor kecept 

Selesai 

10. Kalibrasi Model Numerik 
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dalam koordinat Kartesien. Harga kedalaman H, kecepatan U,V atau debit Q dapat dianggap 
sebagai fungsi dari harga H,U,V,dan Q di titik sekitarnya. Dengan menggunakan metode beda 
hingga eksplisit, maka harga fungsi H, U, V, atau Q disuatu titik kisi pada selang waktu t = 
(n+1)   sepanjang sumbu x atau sumbu y dapat dihitung langsung dengan mengunakan nilai-
nilai fungsi di titik tetangga pada selang waktu t = n   yang sudah diketahui, penjelasan 
pembaganan dalam bentuk perspektif seperti gambar 10 berikut. 
 
                   T=waktu        Sumbu Y                      
                                                           H,U,V 
                                   J+1 
                  

              n+1             y 
                            J   
                ∆t 
                       y     
            
             n, J-1                                                                         Sumbu X 
                       i-1      ∆x         i       ∆x         i+1           
 
                      Gambar 10. Pembaganan Beda Hingga Mac Cormack 2-D 
                               (Journal of Hydraulics Engineering, Vol. 116 ) 
 

 

Pembaganan dalam satu arah, arah sumbu-x, dan arah sumbu-y sebagai gambar 11 berikut. 
 

                                         𝐻𝑖,𝑗𝑛+1                                                           𝐻𝑖,𝑗𝑛+1 

          n+1 
 
              ∆t                                                                 ∆t 
 
 
           n        
                  i-1       ∆x         i         ∆x       i+1                  j-1     ∆y          j         ∆y      j+1 

(a)                                                                            (b) 
                 

Gambar 11. Pembaganan beda hingga metode eksplisit Mac Cormack 
         (a)  arah sumbu-x, (b) arah sumbu-y 

 
 
2.5.  Pembahasan Solusi Numerik  

Model hidrodinamika 2-D pola pergerakan arus di buat berdasarkan persamaan kontinuitas 2-
D, persamaan Momentum 2-D arah sumbu-x, dan persamaan Momentum 2-D arah sumbu-y, 
yang telah di turunkan di atas seperti rumus (1.9), (2.20), dan (2,21), dan dapat ditulis dalam 
bentuk matrik sebagai berikut. 
 𝜕𝑈𝜕𝑡 + 𝜕𝜕𝑥 (𝐸𝑥) + 𝜕𝜕𝑦 (𝐹𝑦) = 𝑆 𝑈 = [𝐻 , 𝑈𝐻, 𝑉𝐻]𝑇   
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  𝐸𝑥 =  [ 𝑈𝐻𝑈𝑈𝐻 − 12 𝑔𝐻2𝑈𝑉𝐻 ] , 𝐹𝑦 = [ 𝑉𝐻𝑈𝑉𝐻𝑉𝑉𝐻 − 12 𝑔𝐻2] ,    𝑆 =  [ 0𝑔𝐻(𝑆𝑜𝑥 − 𝑆𝑓𝑥) + 𝜏𝑤𝑥𝜌𝑔𝐻(𝑆𝑜𝑦 − 𝑆𝑓𝑦) + 𝜏𝑤𝑦𝜌  ]  
 
Berdasarkan pembaganan beda hingga dan bagan matrik di atas, maka harga salah satu 
variabel hidrolika dalam hal ini kecepatan arah sumbu-x (U) dapat dihitung sebagai berikut. 
Menghitung kecepatan searah sumbu x (U) : 

 Langkah Prediktor: �̅�𝑖,𝑗 = 𝑈𝑖,𝑗𝑛 − ∆𝑡∆𝑥 ∇𝑥𝐸𝑖,𝑗𝑛 − ∆t∆𝑦 ∇𝑦𝐹𝑖,𝑗𝑛 + ∆𝑡𝑆𝑖,𝑗𝑛                                                                              … 4  

 Langkah Korrector: �̿�𝑖,𝑗 = �̅�𝑖,𝑗 − ∆𝑡∆𝑥 ∆𝑥�̅�𝑖,𝑗 − ∆t∆𝑦 ∆𝑦�̅�𝑖,𝑗 + ∆𝑡𝑆𝑖,𝑗𝑛                                                                           … 5 

 Solusi 

       𝑈𝑖,𝑗𝑛+1 = 0,5(𝑈𝑖,𝑗𝑛 + �̿�𝑖,𝑗)                                                                                                              … 6 

 
Dimana : ∇𝑥𝐸𝑖,𝑗 = 𝐸𝑖,𝑗 − 𝐸𝑖−1,𝑗  , 𝑑𝑎𝑛  ∆𝑥𝐸𝑖,𝑗 = 𝐸𝑖+1,𝑗 − 𝐸𝑖,𝑗 ∇𝑦𝐹𝑖,𝑗 = 𝐹𝑖,𝑗 − 𝐹𝑖,𝑗−1 , 𝑑𝑎𝑛  ∆𝑦𝐹𝑖,𝑗 = 𝐹𝑖,𝑗+1 − 𝐸𝑖,𝑗  𝑈𝑖,𝑗𝑛+1  = kecepatan arah sumbu-x di titik (i,j) pada waktu t=n+1 𝑉𝑖,𝑗𝑛+1  = kecepatan arah sumbu-y di titik (i,j) pada waktu t=n+1   

 
3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Keabsahan model numerik metode Ekplisit Mac Cormack terlebih dulu di uji dengan 
eksperimen model yaitu (1) pengujian dengan simulasi model 2-D,  yang dibuat  pada suatu 
medan aliran bentuk segi empat. Gerakan arus dibangkitkan oleh tiupan angin dengan energi 
stedi dan  berarah diagonal medan aliran. Hasil simulasi memuaskan dengan mendapatkan 
pola gerakan aliran/garis arus dimana vektor-vektor kecepatan yang simetris dan  dapat 
mencapai kondisi steady state seperti Gambar 12. (2) Pengujian dengan input kecepatan 
konstan pada muara suatu medan aliran kolam pasang surut. Hasil simulasi memuaskan 
dengan menghasilkan pola garis arus  dengan vektor-vektor kecepatan tidak simetris dan 
steady state seperti gambar 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Gambar 12. Eksperimen 1, pola arus 2-D di medan aliran segi 

empat 

      Arah 
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Gambar 13. Eksperimen 2, pola arus 2D medan aliran tidak simentris 
 
 

3.1.  Hasil Simulasi 
Hasil simulasi dengan imput arah aliran dari hulu bergerak memasuki wilayah tiang jembatan, 
pola alirannya seperti gambar 14 berikut. 
 
Hasil simulasi dengan input arah aliran dari hulu dengan dipengaruhi oleh tiupan angin, pola 
alirannya seperti gambar 15, dan gambar 16 pola arus input dari hilir, masing-masing gambar 
berikut. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              

 
Gambar 14. Pola arus di sekitar rintangan (tiang jembatan) 

 
 
 
 
 
 
 

  Angin 
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  Gambar 15. Pola arus di sekitar rintangan (tiang jembatan) dipengaruhi tiupan angin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Gambar 16. Pola arus input dari hilir masuk ke rintangan (tiang jembatan) 
 
 

4.  KESIMPULAN  
 

Dari hasil simulasi model diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pola arus dan besar kecepatan yang terjadi di sungai Martapura pada kasus bawah 

jembatan Martapura 2  dipengaruhi input debit maksimum dan minimum sungai martapura 
tersebut dan dapat mencapai kondisi steady state. 

2. Pengaruh angin terhadap gerak arus air relative kecil berpengaruh  terhadap gerakan 
arusnya, terutama pada kecepatan angin V(angin) = 4 m/s. 
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3. Dengan mencoba melaksanakan beberapa simulasi model yang diharapkan akan 
mendapatkan pola penyebaran vektor kecepatan maksimum dan rerata di permukaan air 
sehingga dapat mengetahui kecepatan yang berpotensi erosi tebing dan erosi disekitar 
tiangjembatan. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi kondisi eksisting alinyemen 

horizontal pada lokasi yang diteliti yaitu ruas jalan Palangka Raya – Kuala Kurun, tepatnya 

di desa Bereng Rambang. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui pengukuran 

topografi, selanjutnya data hasil pengukuran diolah dengan Microsoft Excel dan AutoCad 

Civil 3D sehingga didapat gambar alinyemen horizontal eksisting untuk dievaluasi 

berdasarkan tata cara perencanaan geometrik jalan antar kota No. 038/TBM/1997. Dari 

hasil evaluasi kondisi alinyemen horizontal didapatkan 3 dari total 14 tikungan yang telah 

memenuhi standar perencanaan. Usulan perbaikan yang dapat dilakukan yaitu dengan 

mengurangi kecepatan rencana. Jadi pada segmen jalan tersebut perlu dilakukan pengaturan 

kecepatan disertai pemasangan rambu-rambu serta pemasangan pagar pengaman jalan dan 

pelebaran jalan pada tikungan yang tajam.  

 

Kata kunci: alinyemen horizontal, geometrik jalan raya, palangka raya - kuala kurun, tikungan 
 

ABSTRACT 

 

This study aims to determine and evaluate the condition of the existing horizontal alignment 

at the location of study, namely the Palangka Raya - Kuala Kurun road section, precisely in 

the Bereng Rambang village. In this study, primary data was obtained through a topographic 

survey, then the data were processed by Microsoft Excel and AutoCad Civil 3D so that the 

horizontal alignment images were obtained to be evaluated based on the geometric planning 

procedures for the inter-city road No. 038 / TBM / 1997. From the results of the evaluation of 

horizontal alignment conditions obtained 3 of the total 14 horizontal curves that have met the 

planning standard. The proposed improvement that can be done is to reduce the design speed. 

So in the road segment speed regulation is accompanied by the installation of signs and the 

installation of road safety guardrails and road widening on sharp horizontal curves 

 

Keywords:  geometric of highway, horizontal alignment, horizontal curve, palangka raya - 
kuala kurun 

 

 

 

1.  PENDAHULUAN 

 

Ruas jalan Palangka Raya - Kuala Kurun merupakan salah satu prasarana transportasi darat 
yang cukup ramai dan cukup panjang. Ruas jalan ini berfungsi sebagai Jalan Kolektor Primer 

mailto:ari.w.permana@gmail.com
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dan merupakan Jalan Provinsi yang mempunyai peranan penting pada sistem transportasi 
darat serta dalam perkembangan ekonomi regional di Provinsi Kalimantan Tengah.  
 
Salah satu kondisi alinyemen horizontal di ruas jalan Palangka Raya – Kuala Kurun yang 
perlu diperhatikan yaitu pada Km 48,5 sampai Km 52 tepatnya di desa Bereng Rambang. 
Kondisi eksisting geometrik jalan pada interval kilometer tersebut kurang menguntungkan 
pengemudi karena terdapat beberapa tikungan yang tajam dan rapat. Dalam beberapa tahun 
ini, pada segmen ruas jalan tersebut sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Hal ini tentu perlu 
menjadi perhatian karena dapat mengurangi keselamatan dan kenyamanan bagi pengemudi. 
Oleh karena itu untuk menciptakan keselamatan dan kenyamanan jalan bagi pengemudi 
diperlukan penelitian untuk mengevaluasi kondisi alinyemen horizontal pada ruas jalan 
Palangka Raya – Kuala Kurun.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Lokasi Penelitian 
 

 

2.  METODE PENELITIAN 

 
Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui pengukuran topografi, selanjutnya data 
hasil pengukuran diolah dengan Microsoft Excel dan AutoCad Civil 3D sehingga didapat 
gambar alinyemen horizontal eksisting untuk dievaluasi berdasarkan tata cara perencanaan 
geometrik jalan antar kota No. 038/TBM/1997. Adapun pelaksanaan pengukuran topografi 
dilaksanakan selama 2 hari yaitu: 
Hari / Tanggal : Jum’at dan Sabtu / 2 dan 3 Agustus 2019 
Waktu : 08.00-16.00 WIB 
Jumlah Surveyor : 5 orang 
Peralatan yang digunakan meliputi: alat ukur topografi (Theodolit), Bak ukur, Pita Ukur 
dengan ketelitian 1 mm panjang minimum 30 m, Kamera foto digital, GPS (Global 
Positioning System) handheld, dan Alat tulis. 

Km 52+000 

Km 48+500 
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Gambar 2 berikut menampilkan bagan alir penelitian.  

 
  

Gambar 2. Bagan Alir Penelitian 

 
 
3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Untuk analisis digunakan penomoran panjang jalan (Stasioning) dari hasil pengukuran dimana 
Sta 0+000 dimulai dari titik Km 48,5. Dari Gambar 3 dapat diketahui terdapat 14 tikungan 
dalam interval Km 48,5 sampai Km 52 pada ruas jalan Palangka Raya – Kuala Kurun.   
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Gambar 3. Alinyemen Horizontal Eksisting 
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Data hasil analisa masing-masing tikungan (lengkung horizontal) dapat dilihat pada tabel 
berikut. 

 
Tabel 1. Data Lengkung Horizontal Eksisting 

 

No. 

STA 

Sudut 
tikungan 

Tipe 
Tikunga

n 

Panjang 
Lengkung 

Jarak PI Panjang Jari-Jari 
Superel
evasi 

Tikunga
n 

(Δ)  
Lc 
(m
) 

Ls 
(m) 

ke busur 
(m) 

Tangen 
(m) 

Tikung
an (m) 

(%) 

PI  - 1 0 + 206,83 84°  45'  47'' 
Spiral - 
Spiral 

 
106,8

7 
35,673 125,068 72,2 4,618 

PI  - 2 0 + 529,78 38°  15'  48'' 
Spiral - 
Spiral 

 
102,3

9 
12,063 105,202 153,3 3,600 

PI  - 3 0 + 805,16 47°  18'  44'' 
Spiral - 
Spiral 

 64,54 9,697 67,331 78,2 5,527 

PI  - 4 1 + 072,19 108°  33'  18'' 
Spiral - 
Spiral 

 
116,5

1 
63,013 157,212 61,5 5,164 

PI  - 5 1 + 286,51 53°  18'  04'' 
Spiral - 
Spiral 

 74,71 12,960 78,907 80,3 5,382 

PI  - 6 1 + 440,69 75°  27'  48'' 
Spiral - 
Spiral 

 78,13 21,685 88,012 59,3 5,836 

PI  - 7 1 + 556,46 28°  29'  33'' 
Spiral - 
Circle - 
Spiral 

 30,00 3,028 35,434 80,1 5,455 

PI  - 8 1 + 815,73 56°  05'  41'' 
Spiral - 
Spiral 

 
158,1

0 
29,230 168,056 161,5 4,855 

PI  - 9 2 + 349,47 43°  42'  35'' 
Spiral - 
Spiral 

 86,53 11,854 89,684 113,4 5,636 

PI  - 10 
2 + 

473,131 
15°  12'  09'' 

Spiral - 
Circle - 
Spiral 

 35,00 1,675 37,574 150,1 3,182 

PI  - 11 
2 + 

618,065 
19°  39'  32'' 

Spiral - 
Circle - 
Spiral 

 35,00 2,219 38,316 119,8 4,982 

PI  - 12 2 + 797,80 123°  25'  29'' 
Spiral - 
Spiral 

 86,40 65,457 134,017 40,1 5,309 

PI  - 13 2 + 961,09 18°  42'  05'' 
Spiral - 
Circle - 
Spiral 

 18,00 1,035 18,868 59,7 4,945 

PI  - 14 3 + 312,49 45°  25'  37'' 
Spiral - 
Spiral 

 63,43 9,086 65,942 80,0 5,291 

 
Evaluasi Alinyemen Horizontal Eksisting terhadap Standar Perencanaan Geometrik 

Dilihat dari klasifikasi fungsi jalan dan medan jalan, ruas jalan Palangka Raya – Kuala Kurun 
termasuk jalan kolektor pada daerah perbukitan dengan kecepatan rencana 40-60 km/jam. 
Direncanakan kecepatan rencana maksimum 60 km/jam. Direktorat Jenderal Bina Marga 
menetapkan standar-standar perencanaan: 

 Jari-jari min. tikungan: 110 m 

 Panjang lengkung peralihan min. : 50 m 

 Superelevasi maks. (e) : 10 % 
 

Tabel 2 berikut menunjukkan perbandingan antara kondisi eksisting geometrik tikungan 
dengan standar perencanaan geometrik yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Bina Marga. 
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Tabel 2. Perbandingan Lengkung Horizontal Eksisting Dengan Standar Perencanaan 
 

No. Tipe 
STA 

Kondisi eksisting Standar Perencanaan 
Keterangan Tikungan Tikungan 

R (m) 
L (m) Rmin 

(m) 
Lcmin 
(m) 

Lsmin 
(m) 

  
Lc Ls 

PI  - 1 SS 

TS 
= 

0 + 099,96 

72,2 - 106,87 110 - 50 

R belum 

SS 
= 

0 + 206,83 memenuhi 

ST 
= 

0 + 313,70 
 

PI  - 2 SS 

TS 
= 

0 + 427,40 

153,3 - 102,39 110 - 50 

Memenuhi 

SS 
= 

0 + 529,78 
 

ST 
= 

0 + 632,17 
 

PI  - 3 SS 

TS 
= 

0 + 740,62 

78,2 - 64,54 110 - 50 

R belum 

SS 
= 

0 + 805,16 memenuhi 

ST 
= 

0 + 869,70 
 

PI  - 4 SS 

TS 
= 

0 + 955,68 

61,5 - 116,51 110 - 50 

R belum 

SS 
= 

1 + 072,19 memenuhi 

ST 
= 

1 + 188,70 
 

PI  - 5 SS 

TS 
= 

1 + 211,80 

80,3 - 74,71 110 - 50 

R belum 

SS 
= 

1 + 286,51 memenuhi 

ST 
= 

1 + 361,22 
 

PI  - 6 SS 

TS 
= 

1 + 362,55 

59,3 - 78,13 110 - 50 

R belum 

SS 
= 

1 + 440,69 memenuhi 

ST 
= 

1 + 518,82 
 

PI  - 7 SCS 

TS 
= 

1 + 520,30 

80,1 12,32 30 110 20 50 

R, Ls, dan 
Lc 

SC 
= 

1 + 550,30 belum 

CS 
= 

1 + 562,63 memenuhi 

ST 
= 

1 + 592,63 
 

PI  - 8 SS 

TS 
= 

1 + 657,63 
161,5 - 158,1 110 - 50 

Memenuhi 

SS 
= 

1 + 815,73 
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No. Tipe 
STA 

Kondisi eksisting Standar Perencanaan 
Keterangan Tikungan Tikungan 

R (m) 
L (m) Rmin 

(m) 
Lcmin 
(m) 

Lsmin 
(m) 

  
Lc Ls 

ST 
= 

1 + 973,84 
 

PI  - 9 SS 

TS 
= 

2 + 262,94 

113,4 - 86,53 110 - 50 

Memenuhi 

SS 
= 

2 + 349,47 
 

ST 
= 

2 + 436,01 
 

PI  - 10 SCS 

TS 
= 

2 + 436,31 

150,1 3,64 35 110 20 50 

Ls dan Lc 

SC 
= 

2 + 471,31 belum 

CS 
= 

2 + 474,93 memenuhi 

ST 
= 

2 + 509,93 
 

PI  - 11 SCS 

TS 
= 

2 + 581,10 

119,8 3,93 35 110 20 50 

Ls dan Lc 

SC 
= 

2 + 616,10 belum 

CS 
= 

2 + 620,04 memenuhi 

ST 
= 

2 + 655,04 
 

PI  - 12 SS 

TS 
= 

2 + 711,41 

40,1 - 86,4 110 - 50 

R belum 

SS 
= 

2 + 797,80 memenuhi 

ST 
= 

2 + 884,20 
 

PI  - 13 SCS 

TS 
= 

2 + 942,29 

59,7 1,60 18 110 20 50 

R, Ls dan 
Lc 

SC 
= 

2 + 960,29 belum 

CS 
= 

2 + 961,89 memenuhi 

ST 
= 

2 + 979,89 
 

PI  - 14 SS 

TS 
= 

3 + 249,06 

80,0 - 63,43 110 - 50 

R belum 

SS 
= 

3 + 312,49 memenuhi 

ST 
= 

3 + 375,92 
 

 
Dari Tabel 2, didapatkan 3 tikungan yang memenuhi standar perencanaan dari total 14 
tikungan. 
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Rekomendasi Perbaikan 
Rekomendasi perbaikan yang pertama yaitu dengan mengurangi kecepatan rencana. Maka 
pada Reksisting disesuaikan terhadap Rmin sehingga dapat diketahui kecepatan rencana yang 
memenuhi seperti pada Tabel 3 berikut. 

 
Tabel 3. Kecepatan Rencana Yang Memenuhi Rmin pada Reksisting  

 
No. Jari-Jari Rmin Vmemenuhi 

Tikungan Tikungan (m) (m) (km/jam) 

PI  - 1 72,2 50 40 

PI  - 2 153,3 110 60 

PI  - 3 78,2 50 40 

PI  - 4 61,5 50 40 

PI  - 5 80,3 80 50 

PI  - 6 59,3 50 40 

PI  - 7 80,1 80 50 

PI  - 8 161,5 110 60 

PI  - 9 113,4 110 60 

PI  - 10 150,1 110 60 

PI  - 11 119,8 110 60 

PI  - 12 40,1 40 30 

PI  - 13 59,7 50 40 

PI  - 14 80,0 80 50 

 
Jadi pada segmen jalan tersebut perlu dilakukan pengaturan kecepatan disertai pemasangan 
rambu-rambu batas kecepatan. Vmaks yang direncanakan yaitu 40 km/jam. Pada tikungan PI-
12, direncanakan Vmaks 30 km/jam karena tikungan yang tajam. Adapun sketsa pengaturan 
kecepatan pada kondisi geometrik jalan eksisting dapat dilihat pada Gambar 5. 
Usulan perbaikan yang kedua yaitu melakukan pelebaran jalan pada tikungan yang tajam serta 
pemasangan pagar pengaman jalan seperti pada Gambar 4.  
 

 
 

Gambar 4. Rambu-rambu dan pagar pengaman jalan 
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Gambar 5. Sketsa Pengaturan Kecepatan 

 

 

4.  KESIMPULAN  
 
Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dari evaluasi kondisi alinyemen horizontal terhadap standar perencanaan geometrik jalan 

antar kota dengan VR 60 km/jam didapatkan 3 dari total 14 tikungan yang telah memenuhi 
standar perencanaan. 

2. Rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan yaitu dengan mengurangi kecepatan 
rencana, pelebaran jalan pada tikungan yang tajam, pemasangan rambu-rambu, serta 
pemasangan alat pengaman pengguna jalan (pagar pengaman jalan). 
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ABSTRAK 

 

Penelitian modifikasi aspal yang memanfaatkan karet ban bekas (crumb rubber) melalui 
proses pengujian penetrasi dan daktilitas. Proses dengan cara mencampurkan aspal penetrasi 
70/80 dengan limbah karet ban bekas yang dilakukan dengan metode membandingkan 
beberapa campuran aspal menggunakan beberapa variasi kadar karet ban dan aspal komposisi 
(0%, 5%, 10%, dan 15%). Proses pengujian pada perendaman pada air dengan suhu berbeda, 
25°C dan (minus) -0°Celcius. Untuk mengetahui pengaruh limbah karet ban bekas sebagai 
bahan aditif terhadap sifat reologi aspal. Pengujian sifat reologi yang dilakukan pada studi ini 
adalah penetrasi dan daktilitas. Dimana hasil penelitian ini semakin banyak serbuk limbah 
karet ban bekas di tambahkan dapat membuat nilai penetrasi dan daktilitas menurun. Diuji 
pada suhu air 25°C dengan 0% ban penetrasi rata-rata 82 mm, 5% dengan penetrasi rata-rata 
78  mm, 10% dengan penetrasi rata-rata 72 mm dan 15% dengan penetrasi rata-rata 70 mm 
dan untuk di suhu air (minus) -0°C dengan 0% ban penetrasi rata-rata 42 mm, 5% dengan 
penetrasi rata-rata 32  mm, 10% dengan penetrasi rata-rata 29 mm dan 15% dengan penetrasi 
rata-rata 28 mm. Pada perendaman air suhu 25°C dengan -0% ban bekas nilai daktilitas rata-
rata 140 cm, 5% dengan daktilitas rata-rata 100 cm, 10% dengan daktilitas rata-rata 80 cm dan 
15% dengan daktilitas rata-rata 60 cm. Pada suhu air 25°C  dengan 0 % ban daktilitas rata-
rata 74 cm, 5% dengan daktilitas  rata-rata 50 cm, 10% dengan daktilitas rata-rata 41 cm dan 
15% dengan daktilitas rata-rata 37 cm. 
 
Kata kunci: aspal, bitumen, karet ban bekas, uji penetrasi, uji daktilitas. 

 
ABSTRACT 

 
Asphalt modification research that utilizes used rubber tires (crumb rubber) through 

verification and ductility processes. The process of mixing pen-70/80 asphalt with used 

rubber tires used by comparing some asphalt mixes using various variations of rubber tires 

and composition asphalt (0%, 5%, 10%, and 15%). Testing process at different water 

temperatures, 25 ° C and (minus) -0 °Celcius. To determine the effect of used rubber waste as 

an additive on the rheological properties of asphalt. The rheological properties tested in this 

research are penetration and ductility. Where the results of this study more and more used 

rubber waste powder added can make the value of penetration and ductility increase. Tested 

at in water 25 °Celcius with 0% tires on average 82mm, 5% with an average penetration of 

78mm, 10% with an average penetration of 72mm and 15% with an average penetration of 

70mm and for at temperatures in water (minus) -0 °C with 0% of tires averaging 42mm, 5% 

with an average penetration of 32mm, 10% with an average penetration of 29mm and 15% 

mailto:penulis_pertama@address.com
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with an average penetration of 28mm. At water immersion temperature 25 °C with 0% used 

tires average ductility value of 140cm, 5% with average ductility of 100cm, 10% with average 

ductility of 80cm and 15% with average ductility of 60cm . At 25 °C with 0% tire ductility 

averaged 74cm, 5% with an average ductility of 50 cm, 10% with an average ductility of 

41cm and 15% with an average ductility of 37cm. 

 
Keywords: asphalt, bitumen, used tire rubber, penetration test, ductility test. 
 
 
 

1. PENDAHULUAN 
 
Mutu dari bahan lapisan pekerasan kaku maupun perkerasan lentur pada kontruksi  
perencanaan jalan raya sangat perlu di perhatikan, hal ini bertujuan agar memberikan kualitas 
pelayanan lalu lintas pengunaan jalan tersebut. Kekesatan merupakan kondisi tahanan, gesek  
antara permukaan jalan dan ban kendaraan sehinggah tidak mengalami slip atau tergelincir 
baik pada kondisi basah (waktu hujan) ataupun kering. Syarat  utama lapis pekerjaan jalan 
adalah aman, nyaman, dan ekonomis (Sukirman, 1992).  
 
Berdasarkan Kreb dan Walker, 1997 Aspal merupakan agen pengikat “binding agent” yang 
di hasilkan dari minyak bumi. Aspal banyak di gunakan dalam pembuatan jalan. Seperti yang 
kita ketahui agregat penyusun jalan terpisah satu sama lain, oleh karena itu senyawa pengikat 
agar menjadi koko dan padu. Aspal di defenisikan sebagai suatu cairan yang lekat atau 
berbentuk padat terdiri dari hydrocarbon atau turunannya, terlarut dari trichloro-ethylene dan 
bersifat tidak mudah menguap serta lunak secara bertahap jika di panaskan aspal berwarna 
coklak tua sampai hitam dengan bitumen sebagai kandungan utama di peroleh secara alamiah 
maupun dari hasil penyulingan minyak bumi. 
 
Eropa setiap tahunnya menghasilkan ban bekas kendaraan bermotor sebanyak 2,2 juta ton 
yang 34,4% yang di antaranya tidak termanfaatkan. Pembuangan limbah ban bekas ke 
lingkungan dapat menyebabkan polusi lingkungan karena ban itu tidak terurai biologis dalam 
tanah dan dapat menimbulkan penyakit (Juma, 2004). 
 
Pemilihan limbah karet ban bekas dalam pengujian sebagai bahan campuran dalam pengujian 
ini karena Karet ban bekas mengandung zat adektif yang digunakan untuk meningkatkan 
homogenisasi senyawa dalam ekstrusi dan adhesi lapisan. Karet ban bekas mengandung zat 
pengikat yang bisa mengikat partikel dan ban bekas kendaraan bermotor berasal dari berbagai 
bahan seperti karet alam, karet sintetik, bahan kimia, karbon hitam dan minyak tertentu. 
(Fauzi, 2018). 
 
Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini lebih mencoba menganalisis dari pengaruh 
penambahan serbuk limbah karet ban bekas terhadap karakteristik aspal ditinjau dari nilai 
penetrasi dan daktilitas yang duji pada kondisi suhu yang berbeda, yakni suhu air normal dan 
suhu air (minus) -0o Celcius. 
 

Aspal yang digunakan sebagai material perkerasan jalan berfungsi sebagai:  
a. Bahan pengikat agragat, memberikan daya lekat yang baik. Syaratnya, mempunyai daya 

adhesi dan  daya kohesi yang besar. 
b. Pengisi dan penutup rongga-rongga (void) dari pengaruh, mengisi volume yang tersedia. 

Syaratnya, sifat plastis yang besar dan sifat cairan yang cukup.  
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Pengujian yang dilakukan untuk menentukan sifat fisis dan kimiawi aspal antara lain: 
a. Pengujian Kekerasan Aspal Pengujian kekerasan aspal dilakukan dengan  pengujian 

penetrasi, 
b. Pengujian Titik Nyala dan Titik bakar Pengujian titik nyala dan titik bakar berguna 

untuk mengetahui temperatur dimana aspal mulai menyala, dan temperatur dimana aspal 
mulai terbakar, 

c. Pengujian Daktilitas dibutuhkan untuk mengetahui sifat kohesi dan plastisitas aspal. 
d. Pemeriksaan Titik Lembek Pemeriksaan kepekaan aspal terhadap temperatur dilakukan 

melalui pemeriksaan titik lembek. 
e. Daya tahan atau durabilitas aspal adalah kemampuan aspal mempertahankan sifat 

asalnya akibat pengaruh cuaca selama masa pelayanan jalan. 
 

Persyaratan Uji Aspal dilakukan untuk menentukan karakteristik aspal antara lain ditujukan 
pada tabel 1.1 berikut: 

 

Tabel 1. Persyaratan Uji Aspal Menurut RSNI S-01-2003 
 

No Jenis Pengujian Satuan Metode 
Persyaratan 

Pen 40 Pen 50 Pen 80 Pen 120 Pen 200 

1 Penetrasi 25 OC, 100 gr, 5 
detik 

0,01 mm SNI 06-2468-
1991 

40-59 50-79 80-99 120-150 200-300 

2 Titik lembek Oc SNI 06-2434-
1991 

61-63 (50-79) 946-54) 120-150 200-300 

3 Titik nyala Oc SNI 06-2433-
1991 

Min 200 Min 200 Min 200 Min 100 _ 

4 Daktilitas 25 oC Cm SNI 06-2432-
1991 

Min 100 Min 100 Min 100 Min 100 Min 99 

5 Kelarutan dalam triehior 
ethhlen 

% berat SNI 06-2438-
1991 

Min. 99 Min. 99 Min. 99 Min. 99 Min. 99 

6 Penurungan berat dengan 
TFOT 

% berat SNI 06-2441-
1991 

Min 0,8 Min 0,8 Min 1,0 Min 1,3 Min 1,3 

7 Penetrasi setelah  
penurungan 

% asli SNI 06-2456-
1991 

Min 58 Min 54 Min 50 Min 46 Min 40 

8 Daktilitas setelah 
penurungan berat 

Cm SNI 06-2432-
1991 

 Min 50 Min 50 Min 50 Min 50 

9 Berat jenis  SNI 06-2488-
1991 

Min 1,0 Min 1,0 Min 1,0 - - 

10 Uji bintik  AASHTOT-102 Negative 

Sumber: Standar Nasional Indonesia No. 1737- 1989- F. 
 

2. METODE PENELITIAN 
 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini lebih pada pengujian sample yang diolah 
sesuai dengan acuan Standar Nasional Indonesia, yang dilakukan pada Laboratorium Uji 
bahan Aspal Politeknik Kotabaru tahun 2019. Dengan penambahan bahan limbah karet ban 
diharapkan bisa mengurangi kepekaan aspal terhadap temperatur dan keelastisannya. 
Penelitian dilakukan dengan jalan membandingkan beberapa campuran aspal yang 
menggunakan beberapa variasi kadar karet ban pada aspal (0%, 5%, 10%, dan 15%). 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh limbah karet ban sebagai bahan 
aditif terhadap sifat reologi aspal. Pengujian sifat reologi yang dilakukan pada studi ini adalah 
penetrasi, berat jenis (penurunan berat), dan daktilitas. 
a. Uji Penetrasi Aspal 
Pengujian kekerasan aspal dilakukan dengan pengujian penetrasi. adapun dimaksud dengan 
penetrasi adalah masuknya jarum penetrasi ukuran tertentu beban tertentu dan waktu tertentu 
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kedalam aspal pada suhu tertentu. Jarum penetrasi yang digunakan berdiamater 1 mm dan 
beban 50 gr. Berat jarum dengan beban menjadi 100 gram. Pengujian dilakukan pada suhu 25 
OC. Hasil Pengujianini selanjutnya dapat digunakan dalam pekerjaan pengendalian mutu 
aspal keras atau lentur dan untuk keperluan pembangunan atau pemeliharaan jalan. Pengujian 
penetrasi ini mengacu kepada SNI 06-2456-1991. (Sukirman, 2012). 
b. Uji Daktilitas 
Pengujian Daktilitas dibutuhkan untuk mengetahui sifat kohesi dan plastisitas aspal, 
pemeriksaan dilakukan dengan mencetak aspal dalam cetakan dan meletakkan contoh aspal ke 
dalam tempat pengujian. Tempat pengujian berisi cairan dengan berat jenis yang mendekati 
berat jenis aspal. Nilai daktilitas aspal adalah panjang contoh aspal ketika putus pada saat 
dilakukan penarikan. Menurut RSNI S-01-2003 untuk aspal pen 80-100 batas jarak putus 
aspal pada pengujian daktilitas Min.100 cm. 
c. Kehilangan berat 
Kehilangan berat aspal, Untuk mengetahui kehilangan kadar aspal dan campuran setelah 
mengalami pemasan pada proses sebelum pencampuran dan sesudah pengujian aspal. Adapun 
proses pelaksanaan dan kerangka konseptual dari penelitian ini ditunjukan sebagai berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Diagram Alir  Penelitian 

Uji Penetrasi Aspal Uji Daktilitas Kehilangan Berat 
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normal  25 °C dan di suhu  0 
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2. Uji daktilitas Aspal 0%, 5%, 
10% dan 15% dengan suhu 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Dengan penambahan bahan limbah karet ban diharapkan bisa mengurangi kepekaan aspal 
terhadap temperatur dan keelastisannya. Penelitian dilakukan dengan jalan membandingkan 
beberapa campuran aspal yang menggunakan beberapa variasi kadar karet ban pada aspal 
(0%, 5%, 10%, dan 15%). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh limbah 
karet ban sebagai bahan aditif terhadap sifat reologi aspal. Pengujian sifat reologi yang 
dilakukan pada studi ini adalah penetrasi, kehilangan berat, dan daktilitas aspal. 
 
3.1. Uji Penetrasi Aspal Pada rendaman air 
Hasil Pengujian penetrasi untuk aspal+limbah karet ban bekas yang sudah jadi serbuk dengan 
kadar ban 0%, 5%, 10%, dan 15%. Untuk proses Pengujian aspal+limbah karet ban bekas 
dilakukan pada kondisi perendaman air suhu 25 °C dan (minus) -0°C ditujukan pada grafik 
sebagai berikut. 

 
3.2. Uji Penetrasi Aspal Pada rendaman air Suhu 25 °C 
Berdasarkan gambar grafik 1, dapat di lihat bahwa setiap penambahan kadar limbah karet ban 
bekas yaitu 0%, 5%, 10%, dan 15%. Nilai penetrasi mengalami penurunan sehingga dapat di 
simpulkan semakain banyak limbah karet ban yang di tambahkan  kedalam aspal, maka aspal 
semakin keras sehingga penetrasi menurun. 

 
 

Gambar 2. Penetrasi Pada Suhu 25 °C 
 
 

3.3. Uji Penetrasi Aspal Pada rendaman air Suhu (minus) -0 °C 
Berdasarkan gambar grafik 2, dapat di lihat bahwa setiap penambahan kadar limbah karet ban 
bekas yaitu 0%, 5%, 10%, dan 15%. Nilai penetrasi mengalami penurunan sehingga dapat di 
simpulkan semakain banyak limbah karet ban yang di tambahkan  kedalam aspal, maka aspal 
semakin keras sehingga penetrasi menurun. 
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Gambar 3. Penetrasi Pada Suhu (minus) -0 °C 
 
 

3.4. Data Uji Daktilitas Pada Rendaman air 
Hasil Pengujian daktilitas untuk aspal+limbah karet ban bekas yang sudah jadi serbuk dengan 
kadar ban 0%, 5%, 10%, dan 15% dengan kondisi rendaman air suhu  25 °C dan (minus) -0 
°C. 
 
3.5. Data Uji Daktilitas Pada Rendaman air Suhu 25 °C 
Hasil Pengujian daktilitas untuk aspal+limbah karet ban bekas yang sudah jadi serbuk dengan 
kadar ban 0%, 5%, 10%, dan 15% dengan kondisi  suhu perendaman air 25°C. Hasil tersebut 
menunjukan Daktilitas untuk aspal + limbah karet ban bahwa telah memenuhi spesifikasi 
persyaratan SNI-1737-1989 yang dengan nilai daktilitas  ≥ 100 pada campuran 5 gram. 
 

 
 

Gambar 4. Daktilitas Pada Suhu perendaman 25 °C 
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3.6. Data Uji Daktilitas Pada Rendaman air Suhu (minus) -0 °C 
Hasil Pengujian daktilitas untuk aspal+limbah karet ban bekas yang sudah jadi serbuk dengan 
kadar ban 0%, 5%, 10%, dan 15% dengan kondisi  suhu perendaman (minus) -0°C. 
 

 
 

Gambar 5. Daktilitas Pada Suhu perendaman (minus) -0 °C 
 
 

3.7. Pengujian Kehiangan Berat pada beda uji 
Kehilangan berat pada hasil pengujian menunjukkan nilai penurunan berat aspal  setelah 
penambahan limbah karet ban bekas. 

 

Tabel 2. Sebelum dan Setelah Kehilangan Berat pada proses pemanasan 
 

Penetrasi Pada 25 °C 100 gr, 5 Detik Berat  Semula Berat Setelah Pemanasan 

Pengamatan 

1 120 gram 115gram 

2 125 gram 120 gram 

3 130gram 125 gram 
4 135 gram 130 gram 

 
4. KESIMPULAN  

 

Kesimpulan berdasarkan hasil analisis sebagai berikut : 
1. Dari seluruh hasil uji penetrasi pada aspal mentah dengan bahan tambah yang telah di 

laksanakan disuhu perendaman 25 °C dan (minus) -0 °C menunjukan hasil sebagai berikut: 
a. Untuk pengujian disuhu perendaman 25 °C 0% dengan (minus) -0 % ban penetrasi rata-

rata 82 mm, 5% dengan penetrasi rata-rata 78  mm, 10% dengan penetrasi rata-rata 72 mm 
dan 15% dengan penetrasi rata-rata 70 mm. 

b. Untuk pengujian disuhu (minus0 -0 °C dengan 0 % ban penetrasi rata-rata 42  mm, 5% 
dengan penetrasi rata-rata 32  mm, 10% dengan penetrasi rata-rata 29 mm dan 15% dengan 
penetrasi rata-rata 28 mm. 

2. Dari seluruh hasil uji daktilitas yang telah di laksanakan suhu perendaman 25 °C dan 
(minus) -°C menunjukan hasil sebagai berikut: 
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a. Untuk pengujian disuhu 25 °C 0% dengan 0 % ban daktilitas rata-rata 140 cm, 5% dengan 
daktilitas rata-rata 100 cm, 10% dengan daktilitas rata-rata 80 cm dan 15% dengan 
daktilitas rata-rata 60 cm. 

b. Untuk pengujian disuhu 25 °C 0% dengan 0 % ban daktilitas rata-rata 74 cm, 5% dengan 
daktilitas  rata-rata 50 cm, 10% dengan daktilitas rata-rata 41 cm dan 15% dengan 
daktilitas rata-rata 37 cm. 

3. Hasil uji penetrasi aspal dengan bahan tambah limbah karet ban bekas menunjukan angka 
penurunan  yang sangat signifikan dan semakin banyak ban karet yang di tambahkan maka 
aspal akan semakin keras terutama pada pengujian aspal di suhu air (minus) -0 °Celcius. 

 
Saran berdasarkan hasil analisis sebagai berikut : 
Secara umum telah memberikan gambaran yang cukup tentang karakteristik aspal dengan 
bahan campur karet ban dan di kondisi suhu yang berbeda. Adapun saran yang dapat 
diberikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut :  
a. Dengan adanya hasil penelitian ini bisa menjadi pegangan untuk penelitian selanjutnya 

ditinjau dari jenis campuran agar mendapatkan hasil yang baik. 
b. Pengujian ini perlu dilakukan pengujian titik lembek, titik nyala, kelarutan dalam triehior 

ethhlen, penurunan berat, dan berat jenis sebagai syarat pengujian untuk mendapatkan hasil 
yang lebih optimun bagi peneliti selanjutnya. 
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