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EVALUASI TINGKAT PELAYANAN  
RAMP SIMPANG SUSUN BAROS 

 
Budi Hartanto Susilo, Ivan Imanuel 

Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Maranatha 
Jalan Prof. drg. Suria Sumantri, MPH. No. 65 Bandung 40164 

Email: budiharsus@yahoo.com 
 

ABSTRAK 
 

Seiring pertumbuhan lalu lintas yang terus meningkat, perlu diselidiki mengenai kebutuhan 
peningkatan pelayanan Simpang Susun Baros dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi 
di wilayah Cimahi. Dalam penelitian ini, dilakukan penentuan tingkat pelayanan ramp berdasarkan 
derajat kejenuhan dan memperkirakan waktu peningkatan pelayanan berdasarkan pertumbuhan 
lalu lintas. Penelitian dilakukan hanya pada ramp ‘6001’ dan ramp ‘6003’ yang merupakan akses 
keluar Jalan Tol Pasteur. Ramp ‘6001’ memiliki tingkat pelayanan “D” pada tahun 2014 dengan 
derajat kejenuhan sebesar 0,81. Volume lalu lintas ramp ‘6001’ diperkirakan mencapai kapasitas 
jalan pada tahun 2027. Ramp ‘6003’ memiliki tingkat pelayanan “B” pada tahun 2014 dengan 
derajat kejenuhan sebesar 0,46. Volume lalu lintas ramp ‘6003’ diperkirakan mencapai kapasitas 
jalan pada tahun 2063. 
  
Kata kunci: Tingkat Pelayanan, Simpang Susun Baros, Derajat Kejenuhan, Pertumbuhan Lalu 
Lintas. 

 
ABSTRACT 

 
Along with continuously increasing traffic growth, it is necessary to investigate about the necessity 
of service improvement on Baros Interchange in order to improve the transport services in 
Cimahi. This research aims to determine the ramp’s level of service based on the density and 
estimate the time for service improvement based on traffic growth. The research is done on ramp 
’6001’ and ramp ’6003’only which are the exit ways of Pasteur Toll Road. The result of 
calculations shows that ramp ’6001’ has a “D” level of service in 2014 with density about 0,81. 
Traffic volume on ramp ’6001’ is estimated to reach its capacity in 2027. The ramp ’6003’ has a 
“B” level of service in 2014 with density about 0,46. Traffic volume on ramp ’6003’ is estimated 
to reach its capacity in 2063. 
 
Keywords: Level of Service, Baros Interchange, Degree of Saturation, Traffic Growth. 
 
 
1. PENDAHULUAN 

Meningkatnya aktivitas transportasi dapat menimbulkan kemacetan. Banyaknya 

kendaraan perlu diimbangi dengan kapasitas jalan yang memadai agar tidak menimbulkan 

kemacetan maupun kecelakaan. Salah satu solusi untuk menampung lalu lintas bervolume 

tinggi dengan aman dan efisien adalah dengan melakukan rekayasa terhadap sarana, 

prasarana, maupun lalu lintas transportasi. (AASHTO, 2011).  

Seiring pertumbuhan lalu lintas yang terus meningkat, perlu diselidiki mengenai 

kebutuhan peningkatan pelayanan simpang susun Baros dalam rangka meningkatkan 

pelayanan transportasi di wilayah Cimahi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Pasal 
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6 ayat (1). Lokasi tempat dilakukan penelitian ditunjukkan pada Gambar 1. Penelitian 

dilakukan pada ramp ‘6001’ dan ramp ‘6003’ yang merupakan akses keluar jalan tol. 

 

Gambar 1  Lokasi Penelitian 

 

2.     TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan tingkat pelayanan ramp pada simpang susun Baros. 

2. Memperkirakan waktu peningkatan pelayanan/umur rencana berdasarkan 

pertumbuhan lalu lintas. 

 

3. TINJAUAN PUSTAKA 

3.1 Kapasitas Jalur Penghubung / Ramp 

Kapasitas didefinisikan sebagai arus maksimum yang melewati suatu titik pada 

suatu jalan yang dapat dipertahankan persatuan jam dalam kondisi yang berlaku. 

Kapasitas suatu ramp (C) dapat diperkirakan dengan menghitung kapasitas dengan 

metode perhitungan untuk jalan luar kota sebagai fungsi penampang melintang dan 

alinemen ramp tersebut. (Ditjen Bina Marga, 1997) 

Perhitungan kapasitas untuk jalur penghubung/jalan luar kota ditunjukkan dengan 

Persamaan 1 (satuan smp/j). 

SFSPW0 FCFCFCCC           (1) 

dengan: 
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C0  = kapasitas dasar 

FCW = faktor penyesuaian lebar jalan bebas hambatan 

FCSP = faktor penyesuaian pemisahan arah (hanya untuk jalan tak terbagi) 

FCSF = faktor penyesuaian hambatan samping 

Kapasitas dasar (C0) ditentukan berdasarkan tipe jalan dan tipe alinemen. 

Kapasitas dasar untuk jalan luar kota ditunjukkan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1  Kapasitas Dasar pada Jalan Luar Kota 

Tipe jalan / Kapasitas dasar 
Tipe alinemen (smp/jam/lajur) 
Empat-lajur terbagi
- Datar 1900 
- Bukit 1850 
- Gunung 1800 
Empat-lajur tak-terbagi   
- Datar 1700 
- Bukit 1650 
- Gunung 1600 
Dua-lajur tak-terbagi   
- Datar 3100* 
- Bukit 3000* 
- Gunung 2900* 

*: kapasitas dasar untuk 2 lajur 
Sumber: Ditjen Bina Marga (1997) 

 

Tipe alinemen ditentukan menggunakan informasi untuk lengkung horisontal dan 

naik serta turun vertikal. Tiga tipe alinemen umum disarankan untuk digunakan dalam 

analisis operasional dan perancangan ditunjukkan dalam Tabel 2. 

 

Tabel 2  Tipe Alinemen 

Tipe alinemen 
Kemiringan vertikal 

(m/km) 
Lengkung horisontal 

(rad/km) 
Datar < 10 < 1,0 
Bukit 10 - 30 1,00 - 2,5 

Gunung > 30 > 2,5 
Sumber: Ditjen Bina Marga (1997) 

 

Faktor penyesuaian kapasitas akibat lebar jalur lalu lintas (FCW) ditentukan 

berdasarkan tipe jalan dan lebar efektif jalur lalu lintas (WC) seperti ditunjukkan pada 

Tabel 3. Faktor penyesuaian akibat pemisahan arah (FCSP) hanya berlaku untuk jalan tak-

terbagi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4. Faktor penyesuaian akibat pemisah arah 
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tidak dapat diterapkan pada jalan terbagi sehingga diasumsikan bernilai 1,0. Faktor 

penyesuaian kapasitas (FCSF) akibat hambatan samping berdasar pada lebar bahu (WS) 

dan hambatan samping seperti ditunjukkan pada Tabel 5. 

 

Tabel 3  Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Lebar Jalur Lalu Lintas 

Tipe jalan 
Lebar efektif jalur lalu lintas 

(WC) (m) 
FCW 

Empat-lajur terbagi 
Enam-lajur terbagi 

Per lajur 
3 0,91 

3,25 0,96 
3,5 1,00 

3,75 1,03 

Empat-lajur tak-terbagi  

3 0,91 
3,25 0,96 
3,5 1,00 

3,75 1,03 

Dua-lajur tak-terbagi 

Total kedua arah 
5 0,69 
6 0,91 
7 1,00 
8 1,08 
9 1,15 
10 1,21 
11 1,27 

Sumber: Ditjen Bina Marga (1997) 

 

 

Tabel 4  Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Pemisahan Arah 

Pemisahan arah SP %-% 50-50 55-45 60-40 65-35 70-30 

FCSP 
Dua-lajur 2/2 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 

Empat-lajur 4/2 1,00 0,975 0,95 0,925 0,90 

Sumber: Ditjen Bina Marga (1997) 
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Tabel 5  Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Hambatan Samping 

Tipe 

Jalan 

Kelas hambatan 

samping (SFC) 

Faktor penyesuaian akibat hambatan samping (FCSF) 

WS ≤ 0,5 m WS = 1 m WS = 1,5 m WS ≥ 2,0 m 

4/2 D 

VL 0,99 1,00 1,01 1,03 

L 0,96 0,97 0,99 1,01 

M 0,93 0,95 0,96 0,99 

H 0,90 0,92 0,95 0,97 

VH 0,88 0,90 0,93 0,96 

2/2 UD 

4/2 UD 

VL 0,97 0,90 1,00 1,02 

L 0,93 0,95 0,97 1,00 

M 0,88 0,91 0,94 0,98 

H 0,84 0,87 0,91 0,95 

VH 0,80 0,83 0,88 0,93 

Sumber: Ditjen Bina Marga (1997) 

 

 

3.2 Komposisi Lalu Lintas 

Satuan mobil penumpang (smp) adalah satuan untuk mengonversikan jenis-jenis 

kendaraan yang berbeda kepada satu jenis kendaraan standar yaitu mobil penumpang 

standar. Ekivalensi mobil penumpang (EMP) adalah angka atau nilai ekivalensi dari 

macam-macam kedaraan terhadap mobil penumpang standar berdasarkan kecepatan, 

percepatan, kekuatan mesin, dan dimensi kendaraan (Susilo, 2015). Nilai ekivalensi jalan 

bebas hambatan yang digunakan diasumsikan sebagai ekivalensi mobil penumpang pada 

jalaan terbagi dua arah empat lajur  (MW 4/2D) seperti ditunjukkan pada Tabel 6 dengan 

pengelompokan kendaraan dengan pengelompokan kendaraan menjadi kendaraan ringan 

(LV), kendaraan berat menengah (MHV), truk besar (LT), bus besar (LB). Dalam 

pembagian ini kendaraan golongan I (sedan, jip, pick up/truk kecil) termasuk kategori 

LV, golongan II (truk 2 as) termasuk kategori MHV, sementara golongan III, IV, dan V 

(truk 3 as atau lebih) termasuk kategori LT (Kepmenpu No.370/KPTS/M/2007). 



6                                                      Jurnal Teknik Sipil  Volume 12 Nomor 1, April 2016 : 1-98 
 

Tabel 6  Koefisien Ekivalensi Mobil Penumpang (MW 4/2D) 

Tipe 
Alinemen 

Arus lalu lintas per arah 
(kend/jam) 

EMP 

2 lajur 1 lajur MHV LB LT 

Datar 

0 0 1,2 1,2 1,6 
1250 625 1,4 1,4 2,0 
2250 1125 1,6 1,7 2,5 
≥ 2800 ≥ 1400 1,3 1,5 2,0 

Bukit 

0 0 1,8 1,6 4,8 
900 450 2,0 2,0 4,6 
1700 850 2,2 2,3 4,3 
≥ 2250 ≥ 1125 1,8 1,9 3,5 

Gunung 

0 0 3,2 2,2 5,5 
700 350 2,9 2,6 5,1 
1450 725 2,6 2,9 4,8 
≥ 2000 ≥ 1000 2,0 2,4 3,8 

Sumber: Ditjen Bina Marga (1997) 

 

3.3 . Lalu Lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) 

Lalu Lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) adalah jumlah lalu lintas 

kendaraan rata-rata yang melewati satu jalur jalan selama 24 jam dan diperoleh dari data 

selama satu tahun penuh. (Sukirman, 1999) LHRT dihitung dengan Persamaan 2. 

365

 tahun1 selamakendaraan Jumlah 
LHRT   (2) 

 

3.4 . Volume Jam Rencana (VJR) 

Volume Jam Rencana (VJR) adalah perkiraan volume lalu lintas perjam pada jam 

sibuk tahun rencana. Volume jam rencana ditentukan dari lalu lintas harian dengan 

asumsi bahwa volume tersebut tidak terlalu besar atau terlalu kecil dan berada pada tumit 

lengkung grafik arus lalu lintas tahunan. (Sukirman, 1999) VJR dapat dihitung dengan 

Persamaan 3.  

100

SP
KLHRTVJR   (3) 

dengan: 

K = faktor pemilihan jam sibuk (untuk jalan bebas hambatan, bernilai 11%) 

SP = faktor pembagian arus lalu lintas (untuk jalan satu arah, bernilai 100) 
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3.5 . Derajat Kejenuhan 

Derajat kejenuhan (DS) didefinisikan sebagai rasio arus terhadap kapasitas, 

digunakan sebagai faktor kunci dalam penentuan tingkat kinerja suatu simpang. Derajat 

kejenuhan seringkali disebut sebagai rasio volume kapasitas atau v/c rasio. Derajat 

kejenuhan dapat dihitung dengan Persamaan 4. 

C

VJR
DS   (4) 

 

3.6 . Tingkat Pelayanan 

Tingkat pelayanan adalah tolok ukur yang digunakan untuk menyatakan kualitas 

pelayanan suatu jalan. Tamin (2000) memberikan hubungan antara tingkat pelayanan 

dengan persentase kecepatan dari kecepatan bebas dan tingkat kejenuhan sebagaimana 

ditunjukkan pada Tabel 7. 

 

Tabel 7  Indeks Tingkat Pelayanan berdasarkan Kecepatan Arus Bebas dan Tingkat 

Kejenuhan Lalu Lintas 

Tingkat pelayanan % dari kecepatan bebas Tingkat kejenuhan lalu lintas 

A ≥ 90 ≤ 0,35 

B ≥ 70 ≤ 0,54 

C ≥ 50 ≤ 0,77 

D ≥ 40 ≤ 0,93 

E ≥ 33 ≤ 1,0 

F < 33 > 1 

Sumber: Tamin (2000) 

 

3.7 . Pertumbuhan Lalu Lintas 

Volume lalu lintas akan bertambah sesuai dengan umur rencana atau sampai pada 

tahap kapasitas jalan dicapai dengan faktor pertumbuhan lalu lintas yang dapat 

ditentukan. Hal ini digambarkan pada Persamaan 5. Faktor/tingkat pertumbuhan lalu 

lintas (i) dapat didefinisikan sebagai besarnya peningkatan volume lalu lintas dalam satu 

tahun (Susilo, 1999). 
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 n'
0T 1iVV   (5) 

dengan: 

VT : Volume pada akhir umur rencana 

V0 : Volume pada awal umur rencana 

n' : Umur rencana 

 

Dengan mengasumsikan n’ = 1 tahun, tingkat pertumbuhan lalu lintas dapat 

ditentukan dengan Persamaan 6. 

0

0T

V

VV
i


  (6) 

 

4. METODE PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA 

4.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah seperti ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2 Diagram Alir Penelitian 
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4.2 Pengumpulan Data 

Data geometri ramp simpang susun Baros diperoleh dari As Built Drawing 

Simpang Susun Baros. Data geometri lengkung ramp ‘6001’ dan ramp ‘6003’ yang 

diperlukan dalam penelitian ini berupa jumlah lajur, kelandaian maksimum (gmaks), lebar 

jalan (b), dan lebar bahu jalan terkecil (WS). Adapun denah simpang susun Baros 

ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3 Denah Simpang Susun Baros 

 

5  ANALISIS DATA DAN  PEMBAHASAN  

5.1.  Perhitungan Volume Lalu Lintas Ramp 

Kemiringan vertikal terbesar ramp ‘6001’(gmaks) adalah 1,06% atau 10,6 m/km. 

Dari Tabel 2, tipe alinemen untuk ramp ‘6001’ adalah bukit. LHRT ramp 

‘6001’diperoleh dari hasil perhitungan sebesar 13.896 smp/hari dan VJR ramp ‘6001’ 

sebesar 1.529 smp/jam seperti ditunjukkan pada Tabel 8. 

Tabel 8 Perhitungan Volume Lalu Lintas Ramp ‘6001’ 

Golongan Kend. Kelompok Volume (kend) EMP Volume (smp) 

Golongan I KR 3.668.998 1 3.668.998

Fokus: 
Ramp ‘6001’ (bawah) 
& Ramp ‘6003’  

(atas) 
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Golongan Kend. Kelompok Volume (kend) EMP Volume (smp) 

Golongan II MHV 506.784 1,8 912.211

Golongan III LT 119.772 3,5 419.202

Golongan IV LT 15.430 3,5 54.005

Golongan V LT 5.066 3,5 17.731

Jumlah  4.316.050   5.072.147

LHRT  11.825   13.896

VJR  1.301   1.529

 

Kemiringan vertikal terbesar ramp ‘6003’(gmaks) adalah sebesar 5,38% atau 53,8 

m/km. Dari Tabel 2, tipe alinemen untuk ramp ‘6003’ adalah gunung. LHRT ramp 

‘6003’diperoleh dari hasil perhitungan sebesar 7.719 smp/hari dan VJR sebesar 849 

smp/jam seperti ditunjukkan pada Tabel 9. 

 

Tabel 9 Perhitungan Volume Lalu Lintas Ramp ‘6003’ 

Golongan Kend. Kelompok Volume (kend) EMP Volume (smp) 

Golongan I KR 2.528.177 1 2.528.177 

Golongan II MHV 87.360 2,5 218.400 

Golongan III LT 15.258 4,6 70.187 

Golongan IV LT 84 4,6 386 

Golongan V LT 37 4,6 170 

Jumlah   2.630.916   2.817.320 

LHRT   7.208   7.719 

VJR   793   849 

 

5.2. Perhitungan Kapasitas Ramp 

Dengan tipe alinemen termasuk bukit, kapasitas dasar (C0) ramp ‘6001’ adalah 

1850 smp/jam (Tabel 1). Faktor penyesuaian akibat lebar jalur lalu lintas FCW sebesar 

1,03 (Tabel 3). Faktor penyesuaian kapasitas akibat arah (FCSP) tidak dapat diterapkan 
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pada jalan dengan satu jalur sehingga dapat dianggap bernilai 1,0. Kelas hambatan 

samping pada ramp ‘6001’ ditentukan dengan mempertimbangkan bahwa ramp masih 

berada di dalam ruas Tol Pasteur sehingga kelas hambatan samping dapat dikategorikan 

sangat rendah (VL). Faktor penyesuaian akibat hambatan samping (FCSP) = 0,99 (Tabel 

5). Dari Persamaan 1, kapasitas (C) ramp ‘6001’adalah sebesar 1886 smp/jam. 

Ramp ‘6003’ memiliki tipe alinemen gunung sehingga kapasitas dasarnya (C0) 

adalah 1800 smp/jam (Tabel 1). Faktor penyesuaian akibat lebar jalur lalu lintas FCW 

sebesar 1,03 (Tabel 3). Faktor penyesuaian kapasitas akibat arah (FCSP) tidak dapat 

diterapkan pada jalan dengan 1 jalur sehingga dapat dianggap bernilai 1,0. Kelas 

hambatan samping pada ramp ‘6003’ ditentukan dengan sangat rendah (VL). Faktor 

penyesuaian akibat hambatan samping (FCSP) = 0,99 (Tabel 5). Kapasitas ramp ‘6003’ 

dari hasil perhitungan adalah 1.835 smp/jam. 

 

5.3. Analisis Derajat Kejenuhan Ramp 

Dari perhitungan dengan VJR sebesar 1.529 smp/jam dan C sebesar 1.886 

smp/jam, ramp ‘6001’ memiliki derajat kejenuhan sebesar 0,81. Derajat kejenuhan 

kurang dari 1. Ini berarti kapasitas jalan masih cukup menampung kendaraan yang 

melalui ramp ‘6001’. Oleh karena itu, ramp ‘6001’ belum memerlukan peningkatan 

kapasitas. 

Sementara pada ramp ‘6003’ dengan VJR sebesar 800 smp/jam dan C sebesar 

1.835 smp/jam, derajat kejenuhan diperoleh sebesar 0,46. Derajat kejenuhan pada ramp 

‘6003’ juga bernilai kurang dari 1. Ini berarti kapasitas ramp ‘6003’masih cukup 

menampung kendaraan yang lewat. Oleh karena itu, ramp ‘6003’ belum memerlukan 

peningkatan kapasitas. 

 

5.4. Analisis Tingkat Pelayanan Ramp 

Berdasarkan Tabel 7, untuk jalan dengan tingkat kejenuhan lalu lintas/derajat 

kejenuhan sebesar 0,81 (di antara 0,77-0,93), Ramp ‘6001’ memiliki tingkat pelayanan 

“D”. Berdasarkan Tabel 7, untuk jalan dengan tingkat kejenuhan lalu lintas/derajat 

kejenuhan sebesar 0,46 (di antara 0,35-0,54), Ramp ‘6003’ memiliki tingkat pelayanan 

“B”. Arus lalu lintas pada Ramp ‘6003’ lebih rendah dibandingkan arus lalu lintas pada 

Ramp ‘6001’. Hal ini dikarenakan arus lalu lintas pada Ramp ‘6003’ hanya berasal dari 

Kota Bandung, khususnya dari Gerbang Tol Pasteur. Sementara arus lalu lintas pada 

Ramp ‘6001’ dapat berasal dari luar Kota Bandung. 
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5.5. Analisis Tingkat Pertumbuhan Lalu Lintas 

Volume kendaraan selama tiga bulan pada bulan Januari 2014 hingga Maret 2014 

yang melalui Gerbang Tol Baros 1 dan 2 adalah sebanyak 3.317.565 kendaraan. Pada 

tahun berikutnya, Volume kendaraan pada bulan Januari 2015 hingga Maret 2015 tercatat 

sebanyak 3.370.429 kendaraan. Terdapat peningkatan volume kendaraan sebesar 53.136 

kendaraan atau sebesar 1,59% per tahun. 

 

5.6. Perkiraan umur rencana ramp ‘6001’ 

Umur rencana ramp diperkirakan dengan mengasumsikan volume lalu lintas telah 

mencapai kapasitas jalan. 

 

VT = C = 1.886 smp/jam 

V0 = VJR = 1.529 smp/jam 

 

 

 

n’ = 13,30 tahun ≈ 13 tahun 

2014 + 13 = 2027 

 

Jadi, diperkirakan pada tahun 2027 volume lalu lintas pada ramp ‘6001’ akan 

menyamai kapasitasnya. 

 

5.7. Perkiraan umur rencana ramp ‘6003’ 

VT = C = 1.835 smp/jam 

V0 = VJR = 800 smp/jam 

 

 

 

n’ = 48,85 tahun ≈ 49 tahun 

2014 + 49 = 2063 

Jadi, diperkirakan pada tahun 2063 volume lalu lintas pada ramp ‘6003’ 

akan menyamai kapasitasnya. 
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6 KESIMPULAN DAN SARAN 

Ramp ‘6001’ memiliki tingkat pelayanan “D” pada tahun 2014 dengan derajat 

kejenuhan sebesar 0,81. Dengan memperhitungkan tingkat pertumbuhan lalu lintas 

sebesar 1,59% per tahun, volume lalu lintas ramp ‘6001’ diperkirakan mencapai kapasitas 

jalan pada tahun 2027. 

Ramp ‘6003’ memiliki tingkat pelayanan “B” pada tahun 2014 dengan derajat 

kejenuhan sebesar 0,46. Dengan memperhitungkan tingkat pertumbuhan lalu lintas 

sebesar 1,59% per tahun, volume lalu lintas ramp ‘6003’ diperkirakan mencapai kapasitas 

jalan pada tahun 2063. 
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ABSTRAK 

 
Kebakaran adalah peristiwa oksidasi dari material yang berlangsung cepat, serta menghasilkan 
panas dan cahaya. Timbulnya kebakaran ditandai dengan penjalaran atau penyulutan suatu 
material oleh sumber panas. Penyulutan tersebut merupakan suatu permulaan dari pembakaran 
yang digunakan dalam peristiwa oksidasi. Bila api yang terjadi sangat terbatas, maka gejala 
tersebut belum dinyatakan sebagai kebakaran. Tetapi bila api mulai memungkinkan terjadinya 
penjalaran maka gejala itu dapat dikatakan sebagai kebakaran. 
 
Kata kunci: Kebakaran, Penjalaran, Sumber Panas, Oksidasi 
 

ABSTRACT 
 
Fire is the oxidation of the material events that took place quickly, as well as producing heat and 
light. Fire out breaks marked with raditation or ignition of material by a heat source. Firing it’s a 
start of combution used in the event of oxidation.When fire occurs is limited, these symptoms have 
not been declared as a fire. But when the fire began to allow the propagation, the symptoms it can 
be said as a fire. 
 
Keywords: Fire, Radiation, Heat Sources, Oxidizing. 
 
1. UNSUR - UNSUR DASAR PEMBAKARAN 

Pada dasarnya pembakaran dapat terjadi bila mempunyai tiga faktor utama yaitu 

Oksigen, Benda-benda mudah terbakar (Bahan Bakar), dan Energi Panas. Tiga faktor 

utama dari proses pembakaran tersebut dikenal dengan sebutan Fire Triangle. Pada 

Gambar 1 diperlihatkan diagram sederhana yang menunjukan kombinasi Fire Triangle. 
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Gambar 1 Kombinasi tiga unsur pembakaran 

 

2.      PERILAKU KEBAKARAN PADA RUANGAN TERBATAS 

Api bergerak ke atas secara cepat dengan cara konveksi dan dapat menjalar secara 

horizontal sepanjang langit-langit. Pembakaran tersebut mengembangkan gas menjadi gas 

panas dan berasap. Gas panas jika dibatasi akan cenderung meningkat (menyebar dengan 

cepat) mengisi seluruh ruangan. Pada Gambar 2 diperlihatkan bagaimana situasi sebuah 

ruangan yang mengalami kebakaran. 
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Gambar 2 Keranjang sampah yang terbakar pada ruangan  

Temperatur pada asap yang berbentuk cendawan (plume) dapat menjadi tinggi 

sekitar 1200 – 1800 o F. Jika temperatur sekitar ruangan meningkat dengan cepat maka 

pengendalian kebakaran untuk menyelamatkan para penghuni tidak mungkin dilakukan 

dengan cara menghilangkan gas api secara cepat pula maka wajarlah bila pada umumnya 

kematian karena kebakaran disebabkan oleh asap dan gas berawan.  

Gas panas yang menyebar dengan cepat serta energi radiasi dari langit-langit dan 

permukaan dinding bagian luar yang memanas, akan dengan cepat membakar  semua 

material di dalam ruangan terutama bagian atas setelah itu akan merambat ke bagian 

bawah. 

Semakin dekat langit-langit dengan materi yang terbakar, akan menjadi semakin 

panas. Langit-langit dan bahan lapisan dinding yang mudah terbakar akan membuat 

pengaruh penting pada perkembangan dan penyebaran api. 

 
3.      PERILAKU MATERIAL TERHADAP KEBAKARAN  

Perilaku material terhadap kebakaran dapat kita artikan sebagai pencegah 

kebakaran secara pasif yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Menciptakan kompartemenisasi untuk suatu tipe bangunan guna meminimalkan 

penyebaran api dan asap. 

2. Menjamin integritas dari kompartemen-kompartemen dalam hal terjadinya api, 

dengan memasang penyumbat api setiap lubang atau antara yang ada dari bagian-

bagian bangunan. 
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3. Memasang insulasi panas guna mencegah kemungkinan terbakarnya sendiri bahan-

bahan yang mudah terbakar dengan transfer panas melalui elemen-elemen 

bangunan. 

4. Melindungi elemen-elemen struktur dari perubahan bentuk dan ambruk, atau 

mengurangi sekecil-kecilnya biaya perbaikan yang berat dari beton yang rapuh 

kena panas api dalam hal terjadi di ruangan bawah tanah seperti basement dan 

tunnel. 

 

Akibatnya penggunaan bahan-bahan atau material pencegahan api secara pasif, 

secara prinsip akan menghasilkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Dapat mencegah asap dan api dibatasi pada tempatnya untuk memberi waktu 

bertahan yang cukup terhadap api. 

2. Evakuasi yang aman bagi para penghuni atau pemakai bangunan tanpa terjebak 

oleh api dan asap. 

3. Menyediakan waktu yang cukup bagi para petugas pemadam kebakaran untuk 

mencapai lokasi tempat kebakaran. Hal tersebut jangan diabaikan, khususnya pada 

waktu-waktu jam-jam lalu lintas sedang sibuk dikota yang ramai. 

4. Memungkinkan para petugas pemadam kebakaran untuk bekerja secepatnya dan 

seamannya ditempat yang bebas dari asap. 

5. Meminimalkan kerusakan yang timbul. 

 

Pemakaian bahan pencegahan terhadap kebakaran secara pasif harus dipadukan 

dengan sistem pencegahan terhadap kebakaran yang secara aktif. Pemakaian bahan 

pencegah terhadap kebakaran secara pasif akan menjamin standard keamanan yang lebih 

tinggi dan memberi solusi biaya yang efektif, bilamana penggunaan sistem pencegahan 

terhadap kebakaran secara aktif telah mencapai limitnya.  

 

4.      METODE PENGENDALIAN KEBAKARAN 

Metode pengendalian kebakaran dapat kita artikan sebagai cara-cara 

penanggulangan bahaya kebakaran yaitu yang berarti mencegah meluasnya bahaya 

kebakaran dengan mengendalikan api yang timbul tanpa dikehendaki dan yang dapat 

mengarah pada terjadinya kebakaran. 

Ada 3 pokok penyebab kebakaran yang dikategorikan sebagai berikut: 

1. Kelalaian manusia: 

a. Merokok tidak pada tempatnya. 
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b. Kecerobohan penggunaan alat listrik. 

c. Membuang bensin sambil merokok/menyalakan api. 

d. Membuang puntung rokok berapi dalam tempat sampah kering. 

e. Membiarkan saluran Elpiji (LPG) bocor. 

2. Kerusakan alat, motor listrik yang terbakar (hubungan singkat) 

3. Unsur kesengajaan; SABOTAGE. 

 

Selain itu 3 unsur pokok pencegahan kebakaran dapat dikelompokan seperti: 

1. Usaha / aktifitas pencegahan. 

2. Kesiapan peralatan / perlengkapan penanggulangan. 

3. Kesiapan penyelamatan jiwa dan harta benda. 

 

5. TAKTIK PEMADAMAN DAN PERALATAN UNTUK MENCEGAH  

KEBAKARAN PADA SUATU GEDUNG  

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) diklasifikasikan sesuai dengan tujuan 

penggunaan pada tiga kelas api A; B; C. Semua alat pemadam api ringan berperan dengan 

suatu daya padam yang menunjukan kecocokan pemadamannya untuk digunakan pada 

suatu kelas api tertentu 

KELAS API: 

 

 

 

 

 

 

 

Metode Operasi Penggunaan APAR 

Ambil dan bawa alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang tersedia pada lokasi 

terdekat menuju sumber api, dalam jarak yang memungkinkan (4 meter dari sumber api), 

berhenti dan cabut Pen Pengunci serta hentakan Pemicu dengan tangan sebagai 

pengetesan kemampuan APAR, lalu arahkan pipa pemancar pada sumber api dengan 

jarak 1,5 – 2,5 meter sambil menekan pemicu. 

     Kelas A                       Kelas B                                Kelas C 

    
     Api dari bahan            Api dari bahan                Api dari bahan 

- Kayu        -     Terpentin         -     Peralatan 
listrik 

- Karet        -     Bensin 
- Kain        -     Minyak  
- Kertas         -     Cat 
 
Dipadamkan         Dipadamkan           Dipadamkan 
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Sasaran pemadaman api dilakukan pada bagian atau sisi terdekat api dan 

selanjutnya bergerak maju dengan gerakan pipa pemancar secepatnya pada sisi lain 

dengan gerakan menyapu.  

Untuk memadamkan api diperlukan prinsip pertahapan evakuasi agar pelaksanaan 

evakuasi berjalan dengan lancar, tertib, dan aman. Sebab jika tidak diatur pentahapannya 

akan terjadi kepanikan dan berdesak-desakan yang akan membahayakan bagi 

keselamatan karyawan yang akan menyelamatkan diri. Untuk gedung tinggi 

pentahapannya sebagai berikut: 

1. Fase I lantai yang terbakar dan dua lantai diatasnya. 

2. Fase II dua lantai dibawah lantai yang terbakar dan sisa diatas lantai yang terbakar. 

3. Fase III sisa dari tahapan di atas yaitu lantai di bawah yang terbakar. 

 

Pada gedung yang tinggi jalan keluar untuk evakuasi yang aman adalah tangga 

kebakaran, karena tangga kebakaran dilengkapi dengan system kedap asap (blower) 

sehingga diharapkan para penghuni gedung tinggi tidak menggunakan Lift atau Escalator, 

karena alat-alat tersebut dapat macet di tengah jalan akibat listrik otomatis padam jika 

terjadi kebakaran. 

Langkah-langkah saat terjadi kebakaran: 

1. Memberitahu telepon Operator dengan memutar tombol “Nol” dan menyebutkan  

nama pelapor dan lokasi terjadinya kebakaran. 

2. Pecahkan dan tekan Fire Alarm glass terdekat yang ada pada bangunan atau gedung 

pada setiap Hydrant Box. 

3. Gunakan APAR yang ada di tempat terdekat, untuk memadamkan api. 

4. Mengikuti petunjuk evakuasi dari Fire Brigade (Tim Pemadam), dan jangan 

gunakan Lift (jika ada). 

5. Jika mengetahui, matikan panel listrik jika penyebabnya adalah listrik. Tutup kran 

Gas, apabila penyebab kebakaran adalah kompor gas. 
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6. KEGANASAN API (FIRE SEVERITY) 

Untuk daerah di bawah kurva temperatur waktu, dapat digunakan untuk 

menggambarkan kekuatan potensial yang bersifat perusak yang dapat disebut sebagai 

Fire Severity atau Keganasan Api. 

Keganasan dari api yang sebenarnya dapat dihubungkan dengan kurva temperatur 

waktu standard ASTM. Yaitu dengan menentukan daerah di bawah kurva standard yang 

sama dengan daerah di bawah kurva api yang sebenarnya. Sebagai contohnya api 

sebenarnya ditunjukan pada gambar kurva A dengan waktu pembakaran (t1) dimana sama 

dengan keganasan api di bawah standard kurva ASTM setelah waktu pembakaran yang 

lebih lama (t2). Sebagai akibatnya waktu ketahanan api yang dilaporkan dari laboratorium 

test standard harus mempertimbangkan juga untuk waktu yang diperkirakan akan 

mengalami kegagalan yang dapat terjadi di bangunan-bangunan sebelum waktu yang 

telah dilaporkan atau diberikan. 

 

Kurva Sebenarnya

Kurva ASTM

= Keganasan dengan 
   daerah yang sama

Waktu ( jam )

Waktu Kebakaran

Kurva Kebakaran Sebenarnya

R
at

a-
ra

ta
 S

uh
u 

Ke
ba

ka
ra

n

Temperatur 
( in  F )

t1
Waktu ( jam )

t2

Kurva ASTM
( daerah di bawah kurva menggambarkan
keganasan api )

Temperatur 
( in  F )

Daerah dibawah kurva ASTM

 

Dengan tambahan durasi kebakaran dan suhu kebakaran dari api yang telah 

menyala, keganasan kebakaran tergantung dari penyekatan kandungan arus panas di 

sekitar permukaan bangunan. Dimana ruang-ruang yang benar-benar terisolasi, panas 

yang terkandung di dalam ruangan akan meningkatkan pula besarnya kebakaran. 

 

6.1    Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keganasan Api 

Faktor-faktor utama yang menentukan dasar-dasar dari suatu kebakaran gedung 

atau suatu ruangan adalah adanya bahan-bahan yang mudah terbakar dan ventilasi 

ruangan. Dengan adanya bahan-bahan yang mudah terbakar dalam suatu bangunan dapat 
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beraneka ragam macamnya dari kamar ke kamar dan dapat berubah dengan seiringnya 

waktu. 

Dalam keadaan seperti itu memang sukar untuk memperkirakan api jika terjadi 

kebakaran sebagai akibatnya maka ketahanan api terhadap bangunan harus ditentukan 

dengan memperkirakan bahwa semakin banyak ventilasi maka kebakaran akan semakin 

sulit untuk dikendalikan. 

a. Ventilation Controlled 

Dimana adanya bahan-bahan yang mudah terbakar dan dengan sedikit ventilasi, 

seperti misalnya adanya basement, gedung-gedung dengan ruangan yang kecil dimana 

mempunyai lapisan yang tertutup, akan memakan waktu pembakaran yang lebih lama 

karena memiliki ventilasi yang tertutup. Dan pada waktu jendelanya pecah api akan 

menyebar dengan cepat. 

 
Asap dan gas panas
( bahan-bahan yang ada tidak dapat terbakar
dengan baik dan banyak asap )

Adanya ventilasi udara
( mengendalikan besar kecilnya api )

Lidah api
( dikaburkan oleh asap )

Bahan mudah terbakar  

Gambar 3 Ventilation Controlled 

 

b. Fuel Controlled 

Apabila terdapat sedikit bahan-bahan yang mudah terbakar dan memilki ventilasi 

yang cukup (seperti misalnya bangunan dengan jendela yang besar dan dapat dibuka) 

maka api akan dapat dikendalikan dengan daerah dari permukaan bahan yang terbakar 

tersebut. Kebakaran dengan api yang dapat dikendalikan akan mempunyai waktu yang 

lebih singkat dan suhu ruangan tidak terlalu tinggi, hal ini karena disebakan oleh adanya 

pengaruh udara di luar ruangan yang lebih dingin. 

Begitu pula dengan gedung-gedung bertingkat yang memiliki langit-langit yang 

rendah bagaimanapun juga jika terjadi kebakaran, api akan dapat menyebar dengan cepat 

dari lantai ke lantai melalui ruangan yang terbuka, bila langit-langitnya lebih tinggi, api 

akan lebih dapat diatasi atau dikendalikan hanya dalam ruangan itu saja. 
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Asap dan gas panas
( lebih ringan daripada udara luar yang
lebih dingin )

Lidah api
( api menyala seperti di luar ruangan )

Ventilasi udara

Bahan mudah terbakar
( mengendalikan besar kecilnya api )

 

Gambar 4 Fuel Controlled 

 

7.      FLASHOVER 

Hal yang patut diketahui adalah ketika flashover terjadi dalam Flashover biasanya 

diartikan sebagai pembakaran yang tiba-tiba dan terus menerus dari bahan-bahan yang 

mudah terbakar dan adanya gas-gas di dalam ruangan. Hal itu terjadi apabila temperatur 

ruangan dekat langit-langit naik dengan cepat dari 800-12000F. , maka kesempatan 

untuk keluar dari ruangan sudah tidak ada. Kemungkinan untuk terjadinya 

flashover tidak dapat diketahui, karena perkembangan api sebelum terjadinya 

flashover bisa dalam waktu yang relatif singkat atau mungkin berjam-jam. 

 
Asap dan gas panas

( berkumpul untuk membentuk lapisan se-panjang

langit-langit )

Penyalaan oleh pembakaran dari benda-benda yang

mudah terbakar di dalam ruangan

( benda-benda mudah terbakar yang berada dibawah

lidah api mulai memanas )

Lidah api nampak pada satu area dalam ruangan

( seluruh benda-benda yang tidak terbakar diaruangan

mulai memanas dan mendekati temperatur penyalaan

oleh radiasi yang berasal dari langit-langit dan

permukaan terluar dinding )

Flashover terjadi seperti lidah api yang tiba-tiba

menyapu melintasi ruangan untuk meliputi sebagian

besar benda-benda mudh terbakar pada saat

kebakaran

Zona pembakaran

( meluas ke seluruh ruangan )

Lidah api

   

Gambar 5 Terjadinya Flashover  
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Gambar 6 Tahap-tahap Perkembangani  

 

8.      MEMPERKIRAKAN KEGANASAN API  

Untuk membakar suatu material, dapat dilakukan dengan memperhitungkan 

kecepatan aliran udara yang masuk. Persamaan yang diberikan adalah sebagai berikut: 

   V` = a . H` . B . Vm`     (1) 

Dimana: V`  = kecepatan aliran udara yang masuk  

     a  = koefisien pelepasan 

  H`  = tinggi dari bukaan (opening) di bawah garis netral 

   B  = lebar jendela  

           Vm`  = kecepatan rata-rata aliran udara yang masuk 

Jika L adalah volume yang diperlukan untuk pembakaran 1 kg kayu , maka kecepatan 

membakar R = V` / L atau dengan persamaan sebagai berikut: 

              R  =  
a.H.B.H.Vm

L         (2) 

H

H ’’

H ’
h ’

o1

V ’

Neutral
Planc

 

Gambar 7 Profil Kecepatan Udara melalui Opening  
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Kecepatan rata-rata Vm dapat diperoleh dengan menghitung kcepatan lokal V dan 

mengambil rata-rata aliran udara yang masuk setinggi H, kecepatan lokal dapat 

ditentukan dengan teorema Bernoulli’s , dengan asumsi bahwa kepadatan gas di dalam 

ruangan adalah  dan diluar ruangan adalah  , kecepatan v dapat diperkirakan dengan 

rumus : 

    V=   2gh' 
0-1

0
      

(3) 

Kecepatan rata-rata yang lewat setinggi H` adalah: 

Vm  =   
1
H 

0

H
V dh     (4) 

 

Dengan Integral didapat:  Vm = 
2
3  2gh' 

0-1

0
               (5) 

 

Dari persamaan 2 dan 5 dapat diketahui bahwa kecepatan membakar R adalah 

sebanding dengan Hx B x H. Jika H` diasumsikan sebanding dengan tinggi jendela H, 

maka kecepatan membakar sebanding dengan H x B x  H, maka di dapat persamaan akhir 

:     R = C A  R                         ( 6 ) 

dimana C merupakan harga konstan dari hasil percobaan Kawagoe dan Sekine dengan 

nilai yang dapat diberikan berkisar 5,0 sampai dengan 6,2. Sedangkan A = HB adalah 

Luas Opening atau luas jendela pada ruangan tertutup A  H  dapat disebut dengan faktor 

ventilasi. 

 Percepatan kecepatan membakar tersebut yang memperhitungkan beberapa faktor, 

seperti sifat material dinding, ukuran ruangan tertutup, kenaikan temperatur dari 

pembakaran, durasi dan periode kehancuran. Hasil akhir persamaan yang diperoleh 

adalah: 

               R = 5,5 A  H      (7) 
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Gambar 8.   Hasil percobaan yang dilakukan Kawagoe dan Sekine untuk  

menguji kecepatan pembakaran dalam ruangan sebagai fungsi  
   dari luas dan tinggi jendela. 

 

9.  KESEIMBANGAN PANAS PADA RUANGAN 

Perubahan temperatur selama kebakaran pada ruangan, dapat dihitung melalui 

keseimbangan panas untuk ruangan tersebut. Faktor-faktor yang menyediakan panas 

untuk ruangan selama kebakaran adalah: 

1. Pembakaran material pada ruangan tersebut 

2. Aliran udara yang masuk mempunyai kandungan panas terten Gambar 9 

Keseimbangan Panas dalam Ruangan selama Kebakaran [2] 

Sedangkan penyebab kehilangan panas antara lain: 

a. Konduksi pada dinding  

b. Penuaian gas pada ruangan 

c. Perpindahan panas ke sekeliling ruangan oleh radiasi melalui bukaan (opening) 

d. Konveksi gas 

Dengan factor-faktor penyediaan dan kehilangan panas tersebut, maka kesimbangan 

panas untuk ruangan dapat ditulis dengan persamaan: 

    QC + QI = QW + QR + QL + QG   (8) 

Dimana: 

QC = panas yang dihasilkan dalam ruangan tiap satuan waktu oleh pembakaran  
material 

QI = panas yang disediakan oleh aliran udara masuk tiap satuan waktu 
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QW = panas yang diserap oleh dinding tiap satuan waktu 

QR = panas yang hilang oleh radiasi melalui opening tiap satuan waktu 

QL = panas yang hilang oleh aliran keluar gas tiap satuan waktu 

QG = panas yang diserap oleh gas dalam ruangan tiap satuan waktu   

Penentuan Perubahan Temperatur Kebakaran 

Perubahan temperatur (temperatur course) kebakaran pada ruangan    dapat 

ditentukan dengan persamaan 8. Namun perubahan temperatur yang ditentukan pada 

persamaan 8 tergantung pada banyak faktor, sehingga sulit untuk memperkirakan keadaan 

yang sebenarnya. Berdasarkan persamaan yang dilakukan Kawagoe dan Sekine, 

persamaan 8 tersebut dikembangkan sedemikian rupa , sehingga pada penentuan 

perubahan temperatur , secara kuantitas hanya tergantung pada faktor opening (F0) dan 

durasi kebakaran (t). F0 dan t dapat didefinisikan:  

F0  =   
A  H

At       (9) 

     t    =  W.Fd  =  
W AF

330 A  H
    (10) 

Dimana:  A = luas jendela dari ruangan (m2) 

  H = tinggi jendela (m) 

  At = luas permukaan dinding dalam ruangan (m2) 

  AF = luas lantai (m2) 

  W = fire load density (kg/m2) 

  Fd = faktor durasi kebakaran yang ditentukan oleh Kawagoe dan  

                     Sekine (m2.jam / kg) 

Odeen berpendapat bahwa fire load setiap satuan luas dinding sebanding dengan 

fire load tiap satuan luas lantai. Maka pada persamaan 10, durasi fire load dapat juga 

menggunakan persamaan: 

    t   =   
1

330  
W
F0

      (11) 

Dimana:  W = fireload density (kg/m2) 

  F0 = factor opening (lihat persamaan 9) 

Pada Gambar 11 diperlihatkan kurva temperatur kebakaran yang dibuat oleh 

Kawagoe dan Sekine. Percobaan perubahan temperatur yang dilakukan oleh Kawagoe 

dan Sekine tersebut, untuk material dinding ringan didasarkan pada konduktifitas 0,5 

kcal/mh0C dan untuk material dinding berat didasarkan pada konduktifitas 0,1 kcal/mh0C, 

dimana keduanya menggunakan diffusivity 0,002 m2/h. Pada prakteknya ,untuk 
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menghitung temperatur maksimum kebakaran dapat diasumsikan , bahwa kurva untuk 

material dinding berat dapat digunakan jika kepadatan dinding ruangan , lebih besar atau 

sama dengan 1600 kg/m3 , dan kurva untuk material dinding ringan dapat digunakan jika 

kepadatan dinding ruangan kurang dari 1600 kg/m3.   

Durasi tahap pembakaran (duration of the burning period) ditujukan oleh t. Setelah 

t dilampaui maka temperatur kebakaran mulai menghancurkan. Berdasarkan percepatan 

Kawagoe dan Sekine , jika t ≥1 jam maka kecepatan penurunan temperatur adalah 7 0C 

per menit dan jika t < 1 jam maka kecepatan penurunan temperatur adalah 10 0C/menit. 
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Gambar 9 Temperatur Kebakaran sebagai Fungsi dari Durasi Kebakaran dalam Ruangan    
                yang menggunakan dinding ringan dan dinding berat untuk berbagai macam  

      harga F0  
 
 

Menentukan Fire Load Density 

Fire Load merupakan jumlah dari benda-benda terbakar yang terdapat pada 

bangunan karena fire load terdiri atas berbagai macam material yang secara kuantitas 

berbeda, maka fire load dapat dinyatakan sehingga kayu akivalen dengan 

mengkonversikan nilai kalori kayu sebesar 8000 Btu/lb atau 4444 kkal/kg. Kayu ekivalen 

ini menunjukan jumlah 1 kg kayu yang terkandung dalam 1 kg material. Umumnya fire 

load dinyatakan setiap 1 m2 luas lantai / berdasarkan kepadatan beban api (fire load 

density). Fire Load Density dapat dihitung dengan formula sebagai berikut : 
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    FL  =  
 (q w)
4444 AF

      (12) 

 

Dimana: FL  = fire load (kg/m2) 

q    = nilai kalori dari benda mudah terbakar (kkal/kg)     

W = berat benda mudah terbakar (kg) 

qw  = q1W1 + q2W2 + ……qnWn 

AF  = luas lantai (m2) 

Contoh Memperkirakan Temperatur Course 

Pada percobaan yan dilakukan Kawagoe dan sekine digunakan ruangan yang 

mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

A = luas jendela = 1,67 m2 

H = tinggi jendela = 1,8 m 

At = luas total permukaan dinding dalam ruangan = 48 m2 , dinding terbuat dari  

        blok-blok beton dipertimbangkan sebagai material berat dengan kepadatan   

        material lebih besar dari 1600 kg/m3 

AF = luas lantai = 9 m2 

W = fire load tiap luas lantai = 100 kg/m2 

Apabila dihitung dengan secara teoritis dengan menggunakan persamaan 9 dan 10 maka:  

F0  =    
1.67 1.8

 48       = 0,047 m ½  

 t   =      
100 x 9

330 x 1.67 x 1.8
     = 1,22 jam  

Hasil F0 = 0,047 m ½ dan t = 1,22 jam di plot pada gambar 2.11 maka di dapat temperatur 

maximum yang dapat dicapai oleh kebakaran sekitar 910 0C. Jadi dengan karakteristik 

ruangan tersebut , durasi tahap pembakaran (duration of the burning period) dapat 

berlangsung selama 1,22 jam. Setelah waktu tersebut dilampaui , tahap penghancuran 

(decay period) oleh api kebakaran dimulai. Karena durasi tahap pembakaran t lebih besar 

dari 1 jam , sesuai dengan data percobaan kecepatan penurunan temperatur yang terjadi 

adalah 7 0C setiap menit. Sehingga waktu yang diperlukan untuk mencapai temperatur 

400 0C setelah temperatur maksimum dicapai adalah (910 – 400) / 7 = 72,86 menit = 1,21 

jam , untuk lebih jelasnya tahap-tahap perubahan temperatur dapat dilihat pada Gambar 

10 

Akan halnya dengan hasil pengukuran dari percobaan yang dilakukan oleh 

Kawagoe dan sekine, dimana pengukuran dilakukan pada beberapa tempat dalam ruangan 
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yang mempunyai data-data seperti diatas. Hasil pengukuran yang berupa perubahan 

temperatur di beberapa tempat tersebut dicatat setiap 15 menit selama 2 jam, sehingga 

didapat kurva seperti pada Gambar 10. 
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Gambar 10 Perkiraan dan pengukuran temperatur dalam percobaan kebakaran  

 
9.1 Daya Tahan api  

Dapat didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu bahan atau material suatu 

konstruksi bangunan untuk suatu periode waktu tertentu tanpa kehilangan fungsinya, 

misal menahan beban. Telah dibuat suatu kurva yang menghubungkan temperatur dan 

waktu selama kebakaran dengan beban api dan ventilasi (besar lubang udara) yang 

berbeda-beda. Kurva dapat dilihat pada Gambar 12. 

Kurva yang dibuat oleh Butcher et al. itu adalah sutau hasil percobaan dalam suatu 

ruang dari tembok bata berukuran (3,7 x 7,7 x 3)m dengan ventilasi diatur sebesar 25% 

dan 50% luas bidang satu dinding vertikal dengan dua buah jendela setinggi 1,8m. Maka 

arti kurva 60 (1/2) adalah kepadatan beban api sebesar 60 kg setiap 1m2 luas lantai dan 

mempunyai lubang ventilasi sebesar 50% dari suatu dinding. 
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Gambar 11 Pengaruh fire load density dan ventilasi pada perubahan temperatur 

 
 Pembebanan pada percobaan dimaksudkan agar sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Namun pada percobaan yang dilakukan tersebut harus mengasumsikan 

bahwa panas yang ditransfer ke elemen struktur adalah lebih besar daripada panas yang 

ditransfer melalui tungku pemanasan yang bukan keadaan sebenarnya. Efek ini hanya 

berlangsung pada tahap permulaan saja, kurang lebih 20 sampai dengan 30 menit 

pertama. Kesulitan lain yang dihadapi adalah mengenai pembebanan. Pembebanan pada 

keadaan sebenarnya adalah beban merata. 

 

10.     PERPINDAHAN PANAS  

Perpindahan panas (heat transfer) yang terjadi pada saat bangunan mengalami 

kebakaran adalah secara konveksi, konduksi, dan radiasi. 

 

10.1.     Konveksi  

 Konveki adalah perpindahan panas melalui gerakan udara, sebagian panas yang 

dihasilkan pada permukaan material, ditransmisikan ke udara dan membentuk gas-gas 
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panas. Karena meningkatnya temperatur, berat jenis gas-gas panas ini berkurang 

dibandingkan dengan udara sekitarnya. Sehingga gas-gas panas ini, cenderung menyebar 

dan mencari daerah yang lebih tinggi, disertai pembentukan cendawan api (fire plume). 

Jumlah panas/kalor yang dipindahkan dari cendawan api ini, menentukan jumlah uap 

panas yang menyebabkan kebakaran. Selama kebakaran terjadi, uap panas ini meluas dan 

bergerak menjauh dari sumber kebakaran, menggunakan tekanan untuk melawan pintu 

dan berusaha menembus opening seperti jendela dan ventilasi, sehingga tidak mustahil, 

apabila seluruh kaca dalam ruangan akan pecah sebelum keganasan api timbul. 

Asap dan gas panas ,mengkonveksi

Tangga dengan pintu terbuka

Gas panas memanaskan
Permukaan langit

Lidah api

                              

  Gambar 12 Konveksi  

 

10.2.  Konduksi  

Konduksi adalah perpindahan panas melalui material-material padat. Sebagian 

panas yang terjadi pada permukaan bahan bakar (material padat) disalurkan kembali ke 

bagian bahan bakar yang belum terbakar. Energi panas ini memberikan panas awal 

sebelum permukaan bahan bakar mengalami vaporasi (penguapan akibat kebakaran). 

Selama kebakaran terjadi, panas dapat dipindahkan melalui balok baja, kawat/kabel, pipa 

logam, dinding dan berbagai material lain yang pada saat menghantarkan panas material 

tersebut belum mengalami kehancuran. 

Panas konduksi melalui dindin pemisah

Lidah api

 

Gambar 13 Konduksi 

 
Hubungan dasar yang menyatakan laju aliran panas / heat transfer secara konduksi 

dikenal sebagai Hukum Fourier, dengan formula sebagai berikut: 
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q
A  =  - k  

T
x

       (13)  

 

Dimana : A    = Luas permukaan (m2) 

               X    = Jarak dari permukaan yang diukur secara tegak lurus terhadap         

                               permukaan(m) 

               q    = Laju alir panas melalui permukaan, dalam arah tegak lurus ter- 

                            hadap permukaan tersebut (watt = joule/detik) 

      T    = Temperatur (K) 

           k     = Tatapan kesebandingan (W/m.k) 

Tanda (-) mencerminkan fakta bahwa panas mengalir dari tempat panas ke tempat dingin. 

Pada Gambar 14 diperlihatkan aliran panas sebagai akibat adanya perubahan 

temperatur/gradien temperatur. Pada keadaan awal, suatu material mempunyai temperatur 

yang relatif sama dengan temperatur sekitar/suhu kamar. Ketika material tersebut 

terkonduksi oleh panas yang bertemperatur T1 , maka partikel-partikel material akan 

mengalami perubahan temperatur secara bertahap menurut waktu dan kedudukan (Δx), 

serta mengakibatkan aliran panas yang melalui setiap partikel tidak konstan. Kondisi 

demikian disebut unsteady state. 

Setelah panas yang dikonduksikan berlangsung lama, maka partikel-partikel 

material tidak mengalami perubahan temperatur lagi. Jika terjadi perubahan, perubahan 

yang ditimbulkan sangat kecil. Sehingga dapat dikatakan perubahan temperatur bersifat 

linier menurut Δx dan dicapailah suatu aliran panas (W) yang konstan di setiap partikel. 

Kondisi demikian disebut steady state. 

Untuk memudahkan analisis heat transfer, aliran panas diasumsikan telah mencapai 

kondisi steady state. Dengan demikian tidak memperhitungkan perubahan temperatur 

terhadap waktu, melainkan hanya berdasarkan kedudukan (Δx) atau dalam kenyataannya 

merupakan tebal material. 
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Gambar 14 Gradien temperatur pada suatu material yang terkonduksi 

  

Sehingga Hukum Fourier pada Persamaan 13 tersebut dapat dikembangkan lebih 

lanjut untuk menganalisis perpindahan panas melalui dinding yang terdiri atas beberapa 

lapis atau material. Pada Gambar 15 diperlihatkan aliran panas melalui dinding yang 

terdiri atas beberapa lapis, dan gradien temperatur T1, T2, T3, T4, telah mencapai steady 

state. Aliran panas yang mengalir pada tiap lapis A, B, dan C adalah sama. 

  q  =  
kA x A
xA

  T1 -T2  =  
kB x A
xB

  T2 -T3  =  
kc x A
xc

  T3 -T4    (14) 

Untuk menentukan hubungan masing-masing temperatur T1, T2, T3, T4, adalah sebagai 
berikut : 

    T1  =  q  
xA 

kA  x  A  + T2     (15) 

    T2  =  q  
xB 

kB  x  A  + T3     (16) 

    T3  =  q  
xC 

kC  x  A  + T4     (17) 

Apabila persamaan 15, 16, 17 disubstitusikan maka akan didapat 

q  =   
T1  -  T4

xA

kA x A +
xB

kB x A + 
xC

kC x A

  =  
T1 - T4

RA  +  RB +  RC
   =   

T
Rn

   (18) 

T1 = T4 merupakan perbedaaan temperatur antara ruang yang sudah mengalami kebakaran 

dengan ruangan yang belum mengalami kebakaran. Sedangkan RA, RB, RC, merupakan 

tahanan masing-masing material. 
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Gambar 15 Aliran panas melalui dinding yang berlapis  
 

Konstanta pembanding K adalah sifat fisik bahan yang disebut konduktifitas panas 

(thermal conductivity). Butcher memberikan nilai K untuk beberapa material bangunan 

pada Tabel 1. Nilai K yang terdapat dalam tabel tersebut dipandang cukup akurat pada 

saat kebakaran terjadi dalam bangunan.   

 

Tabel 1 Harga K untuk beberapa material bangunan menurut Butcher  

Material

Pasangan batubata

Beton

Asbes

Aspal

Plesteran ( pasir dan semen )

Kayu

Alumunium

Besi

Baja

Cork slab

Plywood

Stainless steel

Thermal conductivity, k (W m-1 K-1 )

0.24

0.042

1.83

0.40

1.20

0.53

0.17

0.11

200

46

41

25  
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10.3.      Radiasi 

 Radiasi adalah perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik. Sebagian 

energi yang dihasilkan dipancarkan ke udara luar dan sebagian lagi diradiasikan ke arah 

bahan bakar sehingga menambah intensitas kebakaran. Selama kebakaran terjadi, 

permukaan- permukaan yang panas dapat memancarkan panas, serta menyulut bahan 

bakar sedapat mungkin dengan jarak yang jauh. Terjadinya radiasi pada bangunan yang 

terbakar ditunjukkan pada sketsa Gambar 16.  

 

Ruangan tertutup

Bahan bakar

Energi panas dan radiasi

 

 

Gambar 16 Radiasi 

 

11.    PENJALARAN KEBAKARAN 

11.1. Konveksi  

Kecepatan rambatan api vertikal dapat diperkirakan kuantitasnya. Pada umumnya, 

api vertikal akan meningkat menjadi dua kali total tingginya pada penambahan waktu 

yang sama, dikenal sebagi pertumbuhan eksponensial. Sebagai contoh bila api dengan 

ketinggian 25 cm bisa bertambah tinggi menjadi 50 cm dalam waktu 50 detik, maka api 

yang sama dengan tinggi 1,0 m  akan tumbuh hingga 2,0 m pada waktu yang sama yakni 

50 detik. Ini yang disebut sebagai waktu dobel (Dobling Time). 

Bila waktu dobel suatu bahan diketahui, maka waktu penyebaran vertikal akan 

dapat diketahui pula. Sebagi contoh, bila waktu dobel suatu bahan adalah 30 detik maka 

akan dapat dihitung bahwa api setinggi 30 cm akan berubah sampai mencapai ketinggian 

dinding 19 m setelah 30 menit. Efek dobel ini diperlihatkan pada Gambar 17.  
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Gambar 17 Efek dobel pada permukaan vertikal 

Pertumbuhan api secara eksponensial pada permukaan vertikal ini dipengaruhi oleh 

jenis bahan terbakar. Tiap jenis bahan memilki waktu dobel tertentu yang relatif tetap 

pada rentang ketinggian 0,6 m – 3 atau 4 m. Namun adanya nyala api lain seperti 

misalnya pada dinding yang berhadapan atau radiasi pancaran benda terbakar lainnya, 

akan dapat menurunkan waktu dobel sehingga mempercepat penyebaran api ke atas. 

 

11.2. Penjalaran Api Pada Permukaan Horisontal  

Api menyebar diatas permukaan horizontal. Permukaan bahan padat yang berada 

pada bagian belakang lintasan nyala api akan terbakar akibat panas balik dari zona 

pembakaran. Uap bahan bakar yang terbakar akan bergerak ke depan, akibat bertambah 

tinggi temperaturnya ketika mendekati nyala api. Selanjutnya jika uap bahan bakar 

mencapai temperatur yang cukup untuk penyalaan dan memperoleh oksigen dengan level 

yang cukup untuk pembakaran, maka timbulah penyalaan dan menjadi bagian dari nyala 

api yang tengah berlangsung tersebut. Gambar 18 memperlihatkan mekanisme 

penyebaran api horizontal 
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Gambar 18 Keseimbangan energi pada penyebaran api arah vertikal 

 

11.3. Penjalaran Kebakaran Dari Ruangan Ke Ruangan Pada Suatu Bangunan  

Penjalaran kebakaran dari ruangan ke ruangan lain pada suatu bangunan dapat 

terjadi sebelum dinding pada ruangan tersebut mengalami kehancuran. Berdasarkan 

percobaan yang dilakukan Gross dan Plumer, suatu dinding yang terbuat dari batu bata 

setebal 4 inci dan plesteran pada kedua sisi setebal 1 inci mempunyai fire resistance 

selama 2 jam. Namun sebelum fire resistance dilampaui, telah terjadi perpindahan panas 

secara konduksi melalui dinding. Dengan adanya panas yang dipindahkan ke ruangan 

lain, maka secara konveksi dan radiasi akan menyebabkan kebakaran lagi pada ruangan 

lagi. Perpindahan panas tidak hanya terjadi melalui dinding, tetapi dapat juga melalui 

ventilasi dan pintu.   
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Gambar 19 Penyebaran nyala api horizontal pada permukaan benda 

Sehingga untuk mencegah menjalarnya kebakaran secara cepat dan diusahakan agar 

kebakaran tersebut dikurung pada suatu ruangan maka dibuatlah kompartemen. 

Kompartemen (compartment) adalah bagian dari bangunan yang dipisahkan satu sama 

lain oleh satu atau lebih dinding tahan api, lantai tahan api atau dinding dan lantai tahan 

api, dengan maksud mencegah perluasan api antara bangunan yang merupakan 

kompartemen  

Pada kenyataan yang ada, kompartemen dibuat pada tempat-tempat tertentu saja. 

Untuk menentukan letak kompartemen tersebut maka harus diperkirakan arah penjalaran 

kebakaran yang mungkin terjadi. 

 

11.4. Penjalaran Kebakaran Dari Lantai Ke Lantai Pada Suatu Bangunan  

Kebakaran dapat menjalar ke bagian lantai atas, dalam satu bangunan yang sama, 

akibat lidah api yang muncul dari opening. Opening  yang dimaksud dalam hal ini adalah 

jendela. Penyalaan suatu benda pada lantai atas dapat terjadi, apabila benda tersebut 

berada di dekat jendela, dan memungkinkan lidah api tersedot ke dalam ruangan melalui 

jendela yang terbuka atau seluruh kacanya telah pecah. 

Perilaku dari lidah api yang muncul dari jendela telah dipelajari, dan hasil yang 

menarik serta penting telah menunjukan bahwa bentuk lidah api tergantung pada desain 

bangunan , yaitu dimensi jendela. 

Pada Gambar 20 diperlihatkan pengaruh dimensi jendela terhadap panjang lidah 

api. Pada jendela yang mempunyai dimensi 2m x 6,4m, temperatur lidah api yang keluar 

melalui jendela adalah 600C. Setelah mencapai bagian bawah jendela lantai atas, 

temperaturnya menurun menjadi 500C. Semakin ke atas temperatur lidah api menurun 

hingga mencapai 300C. Selebihnya, temperatur di bawah 300C merupakan asap dan 
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gas panas. Butcher menggolongkan bahwa temperatur lidah api antara 300C hingga 

600C adalah berbahaya dan mempunyai kemungkinan untuk terjadinya penjalaran 

kebakaran. 

Pada dua jendela yang berdimensi lain, diperlihatkan posisi temperatur lidah api 

terhadap ketinggian jendela tiap-tiap lantai adalah berbeda-beda. Bahaya terkecil adalah 

jendela sama sisi yang berdimensi 2 x 2 m. 

Kesimpulan yang di dapat dari contoh tersebut menyatakan bahwa dimensi jendela 

seharusnya sekecil mungkin. Penambahan tinggi atau lebar akan meningkatkan 

penjalaran kebakaran oleh lidah api yang keluar dari jendela. 

a. Memperkirakan Kecepatan Panas Yang Dilepas Melalui Opening 

Kecepatan panas yang dilepas dari opening pada suatu ruangan selama kebakaran 

dapat ditentukan dengan memperhitungkan kandungan panas dari gas-gas panas yang 

mengalir keluar. Jika R adalah kecepatan membakar suatu material dan G0 adalah volume 

pada 00C dari gas yang dihasilkan pembakaran tiap satuan waktu adalah G0xR. Gas ini 

mengandung energi panas yang mengalir keluar opening. Jika Cp’ adalah volume spesifik 

panas gas dan Tr adalah perbedaan temperatur antara gas dan udara sekitar maka panas 

yang dilepas setiap satuan waktu dari opening adalah 

                           Q = Cp’ x G0 x R x Tr                                     (19) 

Sebagai contoh, untuk jumlah panas yang dihasilkan oleh pembakaran 1 kg kayu 

akan tergantung pada kondisi pembakaran, dimana pembakaran yang sempurna 

menghasilkan gas yang lebih banyak. Yokoi mengasumsikan bahwa kondisi pembakaran 

yang menghasilkan gas tiap kg kayu dikonversikan kedalam volume G0 pada 00C adalah 

mendekati 4,85 m2/kg. Untuk harga panas spesifik digunakan Cp’ = 0,32 kkal/m3 0C. 

Untuk harga G0 dan Cp’ tersebut, Persamaan 19 menjadi 

Q = 1550 x R x Tr     kal/detik                       (20) 
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Gambar 20 Profil  dan temperatur lidah api untuk jendela dengan ukuran tinggi 2m dan lebar 

yang berbeda 

Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa kecepatan membakar material adalah 

R = 5,5 x AH    kg/menit                              (21) 

R = 0,092 AH   kg/detik                   (22) 

Substitusikan persamaan 22 ke persamaan 20 akan menghasilkan persamaan kecepatan 

panas yang dilepas melalui opening sebagai berikut: 

Q = 143 AH Tr      kal/detik               (23) 
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Atau jika A dan H dinyatakan dalam cm maka  

Q = 143 x 10-5 AH Tr        kal/detik  (24) 

b. Jari-jari Jendela Ekivalen 

Suatu opening yang merupakan bagian dari ruangan yang terbakar dan 

menyebabkan terjadinya pelepasan panas, dapat dinyatakan bahwa opening tersebut 

merupakan sumber panas. Bila opening yang dimaksud adalah jendela dan berbentuk 

persegi dinamakan rectangular heat source, dan bila berbentuk lingkaran dinamakan 

circular heat source. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan Yokoi, bahwa panas 

yang keluar dari jendela, mempunyai penampang yang menyerupai bentuk lingkaran. 

Sehingga pada penentuan distribusi temperatur lidah api, diperlukan pendekatan jari-jari 

penampang tersebut. Apabila jendela tersebut berbentuk lingkaran maka jari-jari 

penampang tersebut adalah sama dengan jari-jari jendela. Tetapi pada umumnya jendela 

selalu berbentuk persegi, sehingga diperlukan jari-jari penampang yang ekivalen dengan 

jari-jari jendela yang berbentuk persegi. Oleh Yokoi, jari-jari ekivalen jendela tersebut 

dapat dianalisis dengan persamaan sebagai berikut 

r0
2 = (na2)/     (25) 

di mana ; 

r0 = jari-jari ekivalenjendela, a = 0,5H, dan n = rasio lebar jendela dengan n = B/a 

 

c. Distribusi Temperatur Lidah Api 

Distribusi temperatur lidah api menurut Yokoi ditentukan dengan persamaan 

sebagai berikut 

   v = T [ 
g Cp2 2 r0

5

Q2 T0
 ] 1/3     (26) 

dimana:  

v  = distribusi temperatur sepanjang lintasan yang mempunyai temperatur  

 lebih besar atau sama dengan T 

T  = temperatur lidah api yang dipertimbangkan 

T0 = temperatur absolut lingkungan sekitar = 270C 

   = rapat massa gas yang mengalir keluar 

Cp = panas spesifik dari gas yang mengalir keluar pada tekanan konstan 

g   = percepatan gravitasi 

r0  = jari-jari ekivalen jendela 
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Yokoi memberikan nilai Cp = 0,24 kal/g,  = 0,000456 g/cm3 dan g = 980 cm/s2, 

sehingga persamaan 2.26 berubah menjadi; 

  v =3,395 x 10-3 x T x [ 
r0

5

Q2  ] 
1/3              (2.27) 

Setelah distribusi temperatur (v) didapat maka dapat diketahui rasio panjang lidah api 

dengan jari-jari ekivalen (Z/r0) melalui Tabel 2 Panjang lidah api (Z) yang dimaksud 

adalah panjang dari bagian lidah api yang mempunyai temperatur di atas T0C. 

 

Tabel 2 Nilai Z/r0 dari hasil percobaan Yokoi (1960) sebagai suatu fungsi dari v 

sepanjang lintasan lidah api yang keluar dari jendela  
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Tabel 3 Harga Thermal Conductivity udara untuk berbagai temperatur udara* 

Temp  Udara   Temp  Udara 

        ( K)          (Wm-1K-1)    ( K)          (Wm-1K-1) 

100               0,0093     500              0,0407 

150            0,0138     600              0,0469 

200            0,0180     700              0,0524 

250            0,0221                 800  0,0573 

300            0,0262     900              0,0620 

350            0,0300   1000  0,0667 

                   400            0,0338   1200  0,0763 

                   450                        0,0373                               1300                  0,0788 
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*Derry,Robert H. and Don W. Green, Perry’s Chemical Engineers Handbook 6thed,Mc 

Graw-Hill,Inc.,New York,1984,sect 3,pp.254 

 

Tabel 4 Fire Load Density Berdasarkan Fungsi Bangunan 

Fungsi Bangunan   Fire Load Density ( kg/m2)  

Tempat kediaman         25 

Institusional          25 

Kantor      25 – 50 

Pertokoan        lebih besar dari 250 

Pabrik        lebih besar dari 150 

Tempat pertemuan     25 – 50 

 
12. Simpulan dan Saran 

Kesimpulan: 

 1. Pemahaman sifat sifat api/panas sangat perlu dipahami. . 

 2. Perlu diketahui tahapan pembakaran bila terjadi kebakaran di dalam gedung. 

 3. Perlu diketahui bagaimana cara memadamkan api, bila terjadi kebakaran. 

 

Saran: 

Untuk semua pengelola gedung diperlukan pengetahuan mengenai sumber sumber panas 

yang dapat menyebabkan terbakarnya gedung serta pengetahuan mengenai cara 

penanggulangan api/panas bila terjadi kebakaran. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan mengenai dinding mortar cor di tempat. Sebelum 
aplikasi dinding memasuki tahap konstruksi, keamanan merupakan hal penting yang perlu 
diperhatikan, sehingga perlu diketahui perilaku dinding akibat pengaruh beban, termasuk berat 
sendiri, beban gravitasi, maupun beban lateral. Dinding mortar cor di tempat adalah suatu model 
dinding yang dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan efektivitas waktu maupun tenaga kerja 
serta mengurangi limbah konstruksi dengan memanfaatkan sisa saringan pasir untuk pembuatan 
dinding. Metode bekisting bergerak dipakai untuk dinding mortar cor di tempat dipakai untuk 
penelitian ini untuk mendapatkan solusi pengerjaan yang lebih sederhana dari segi waktu maupun 
tenaga kerja. Dari segi teknik pelaksanaan yang sederhana ini diharapkan penerapan model 
dinding mortar cor di tempat dapat memberi sumbangsih inovasi serta memberi ragam pilihan 
tentang dinding. Penelitian ini bertujuan memahami komposisi yang tepat untuk campuran mortar 
dan perilaku dari dinding mortar cor di tempat. Hasil pengujian dinding mortar menunjukan 
dinding mortar memiliki kinerja yang baik dan diharapkan. Hasil analisis serapan gaya yang 
signifikan membuktikan dinding dapat dimanfaatkan sebagai elemen bangunan. Selanjutnya 
metode dan material mortar cor di tempat dapat direkomendasikan sebagai solusi untuk dipakai 
pada rumah sederhana.  
 
Kata Kunci: Dinding, Mortar Cor di Tempat, Kuat Tekan, Bekisting Bergerak 
 

ABSTRACT 
 
The research was a further investigation about in-situ mortar as a masonry wall. Before the wall 
can be constructed, the safety was important to be considered, thus, the behavior of the wall for 
different loading must be predicted, including: self-weight, gravity load, and lateral load. Masonry 
wall using in-situ mortar was a model of masonry wall that designed to obtain effectiveness of 
time, worker, and construction waste by using the unused sand from sand-filter as a construction 
material for building the masonry wall. The moving formwork was used to obtain solution of 
saving time and worker. The masonry wall using in-situ mortar has satisfied standard criteria as a 
masonry wall with an acceptable working performance. The research purposed were to obtain the 
best composition for in-situ mortar and the behavior of masonry wall using in-situ mortar. The 
investigation of the in-situ wall showed that the wall has a good performance as expected. The 
performances of the mortar wall were good as they got acceptable energy dissipation and higher 
strength with acceptable displacement. This kind of wall is recommended for the one story simple 
building. 
 
Keywords: Masonry Wall, In-situ Mortar, Compressive Strength, Moving Formwork. 
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1. PENDAHULUAN 

Kebutuhan terhadap hunian yang terus meningkat berdampak harga rumah dan 

tanah yang terus meningkat setiap tahun. Bencana alam yang terjadi yang mengakibatkan 

kerusakan pemukiman atau rumah  menambah kebutuhan rumah secara langsung dan 

tidak langsung. Pada tahapan seperti ini, tentu saja semua pihak perlu turun tangan 

memberikan bantuan, memberi subsidi, atau memberdayakan masyarakat secara masal 

dalam mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan pembangunan. Salah satu 

solusi yang dapat dilakukan adalah dengan pemilihan material yang cermat. Pemanfaatan 

material secara efektif dengan meminimalisir kerusakan pada lingkungan harus 

dipertimbangkan dalam solusi pembangunan. 

Dinding digunakan sebagai penyekat dan merupakan bagian bangunan yang non-

struktural, artinya dinding tidak menahan beban kecuali dirinya sendiri, namun kondisi 

dinding perlu memenuhi kriteria tertentu seperti kuat tekan dan kerusakan minimum 

untuk menjamin keselamatan pemakai. Pada umumnya dinding tersusun dari bata merah, 

batako, bata ringan dan bahan lain yang sejenis. Kekuatan bagian dinding pada umumnya 

mempunyai kuat tekan berkisar antar 2-3 MPa.  

Dinding mortar cor di tempat merupakan solusi alternatif mengurangi biaya 

mobilisasi dan upah pekerja serta pemanfaatan limbah dari konstruksi. Dinding mortar 

cor di tempat dengan memanfaatkan material sekitar dengan baik dan bijaksana. Dinding 

yang hanya menggunakan satu jenis bahan pengisi yaitu pasir dapat memangkas biaya 

transportasi maupun ongkos kerja, sehingga dengan demikian biaya satuan kerjaan 

menjadi lebih rendah/murah sekitar 20~25% (Suhendi, Setiawan, & Pranata, 2013). 

Dinding yang terbuat dari mortar ini memanfaatkan butiran sisa saringan pasir (sekitar 

10% berat pasir dengan ukuran < 10mm) sebagai agregat pengisi dalam campuran semen 

dan air. Pemanfaatan material di lapangan (on-site) secara optimal mengurangi biaya 

transportasi transportasi seperti mendatangkan bahan dinding jenis lain ke area konstruksi 

dan pekerjaan dinding lainnya seperti plesteran untuk dinding bata. Selain itu, 

keuntungan lain dari dinding mortar cor di tempat ini adalah tidak memerlukan plesteran 

tambahan setelah pencetakannya. 

Sistem bekisting bergerak/moving formwork adalah suatu model bekisting yang 

biasa dipakai sebagai acuan campuran beton dan bisa bergerak. Sistem bekisting gerak 

sangat direkomendasikan untuk bangunan tingkat tinggi (Betterham, 1980; Zayed, 

Sharifi, Baciu, & Amer, 2008). Sistem ini banyak dilakukan untuk pembuatan dinding 

beton dan kolom beton. Tujuan dari sistem ini adalah agar proses pengecoran bisa 

berlangsung secara terus menerus sehingga didapatkan massa beton yang besar tanpa 
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terjadi sambungan pada beton tersebut. Berdasarkan model bekisting bergerak yang 

diuraikan diatas ide pembuatan dinding mortar cor dimunculkan, meski dalam 

aplikasinya telah dimodifikasi dengan tujuannya agar pengguna dapat lebih mudah 

melaksanakan penyetalannya dan dilakukan secara manual. 

Sebagai dinding pengisi, dinding tidak mempunyai kontribusi dalam ketahanan 

struktur dalam menerima beban lateral seperti gempa. Hasil observasi lapangan pasca 

bencana gempa bumi menunjukkan bahwa banyak struktur bangunan dengan bata merah 

sebagai dinding pengisi dapat bertahan terhadap gempa bumi dibandingkan dengan 

struktur bangunan tanpa dinding (Tanjung & Maidiawati, 2015). Pengujian di 

laboratorium terhadap dinding mortar cor di tempat perlu dilakukan terutama meninjau 

pola kerusakan seperti retaakan maupun kerutuhan, sehingga dengan pengetahuan yang 

didapat dapat diprediksi kelemahan – kelemahan daripada dinding tersebut untuk 

dilakukan tidakan pencegahan lanjutan. 

Dinding mortar cor di tempat memanfaatkan pasir secara optimal, artinya pasir 

yang terbuang hampir tidak ada (kandungan butiran pasir dengan diameter >10mm yang 

tidak terpakai). Hal ini dapat meminimalisir kadar limbah buangan material, sekaligus 

menjadi solusi tentang masalah ramah lingkungan. Penelitian bertujuan untuk mencari 

konsistensi campuran yang tepat untuk dinding mortar cor di tempat, dan melihat 

pengaruh beban lateral dan perubahan bentuk akibat deformasi dinding searah. Hal ini 

dilakukan untuk mempelajari perilaku dinding sebagai studi kelayakan untuk aplikasi 

dinding mortar cor di tempat sebagai solusi inovatif untuk bahan pengisi untuk rumah 

sederhana.. 

 

2. MATERIAL PENYUSUN DINDING MORTAR 

 Mortar merupakan campuran yang digunakan dalam pekerjaan bangunan non-

struktural. Dinding mortal tersusun dari tiga bahan penyusun utama yaitu semen, pasir 

dan air. Semen merupakan bahan campuran yang secara kimiawi aktif yang digunakan 

sebagai bahan ikat utama dalam pembuatan mortar setelah berhubungan dengan air. 

Semen berasal dari bahasa latin “cementum”, dimana kata ini mula-mula dipakai oleh 

bangsa Roma yang berarti bahan atau ramuan pengikat, dengan kata lain semen dapat 

didefinisikan adalah suatu bahan perekat yang berbentuk serbuk halus, bila ditambah air 

akan terjadi suatu reaksi kimia sehingga dapat mengeras dan digunakan sebagai pengikat 

(mineral glue). 

Pasir tidak memainkan peranan yang penting dalam reaksi kimia tersebut, tetapi 

berfungsi sebagai bahan pengisi mineral yang dapat mencegah perubahan-perubahan 
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volume beton setelah pproses pengerasan selesai serta memperbaiki keawetan beton yang 

dihasilkan. Semakin padat struktur dinding maka semakin tinggi kuat tekan yang 

dihasilkan. Pasir yang digunakan sebaiknya tidak mengandung banyak lumpur, dan perlu 

dibatasi kadar lumpur pada kisaran 5%, tujuannya untuk mencegah susut yang berlebihan 

yang biasanya mempengaruhi performa, antara lain timbul retak-retak rambut pada 

dinding atau mempengaruhi tingkat keawetan serta kekuatan daripada dinding. 

Air adalah zat atau materi atau unsur yang penting bagi semua bentuk kehidupan 

di bumi. Pada pembuatan dinding mortar, air diperlukan dalam proses pengadukan untuk 

melarutkan semen sehingga membentuk pasta (bereaksi dengan semen) yang kemudian 

mengikat semua agregat dari yang paling besar sampai paling halus. Pasta semen yang 

terbentuk berfungsi sebagai bahan pelumas antara butir-butir agregat agar dapat mudah 

dikerjakan dalam proses pengadukan, penuangan, maupun pemadatan. Kondisi air 

sebaiknya tidak mengandung unsur minyak, kadar organik atau bersifat asam, karena 

akan merusak dan menghambat proses hidrasi antara air dengan semen. 

Pasta semen sebagai pengikat merupakan hasil reaksi kimia antara air dan semen. 

Perbandingan air dengan semen atau yang biasa disebut Faktor Air Semen (FAS) sangat 

menentukan dalam kemudahan kerja dan konsistensi campuran. Air yang berlebihan akan 

menyebabkan banyaknya gelembung air setelah proses hidrasi selesai, sedangkan air 

yang terlalu sedikit akan menyebabkan proses hidrasi tidak tercapai seluruhnya, sehingga 

akan mempengaruhi kekuatan beton. Faktor air semen perlu disesuaikan dengan 

kebutuhan kemudahan kerja serta menentukan mutu mortar yang diinginkan. Jumlah air 

yang terlalu banyak dapat menyebabkan kekuatan beton menjadi rendah. Selain itu, pada 

proporsi tertentu nilai kuat tekan mortar justru menunjukkan penurunan kuat tekan 

(Wallah & Pandaleke, 2014). 

 

3. KUAT TEKAN CAMPURAN MORTAR 

Perhitungan proporsi mortar perlu ditentukan, karena penelitian telah 

menunjukan proposi yang kurang tepat akan mengakibatkan penurunan kuat tekan (Adi, 

2009; Mulyono, 2004; Wallah & Pandaleke, 2014). Adapun penambahan bahan ikat 

semen Portland dan kapur dapat membuat mortar menjadi lebih kedap air (Adi, 2009; 

Oktarina & Pebri, 2012). Perbandingan campuran semen : pasir di atas 1 : 6 dengan nilai 

FAS yang rendah menghasilkan kuat tekan yang tidak terlalu baik (Maryoto, 2008; 

Wallah & Pandaleke, 2014) yang  dikarenakan campuran yang kurang merata. Selain itu, 

kekuatan tekan mortar dapat meningkat dengan mensubstitusikan suatu bahan ke dalam 

semen, seperti abu terbang (fly ash) sebagai bahan substitusi parsial semen pada mortar 
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yang dapat menaikan kuat tekan beton lebih besar dari 25% (Kusdiyono & Rochadi, 

2012; Maryoto, 2008; Oktarina & Pebri, 2012; Wallah & Pandaleke, 2014) dengan 

proporsi yang tepat. 

  

Gambar 1 Batas Gradasi Daerah I Pasir Kasar 

Pada penelitian ini jenis pasir yang digunakan adalah pasir pasang. Hasil 

penyelidikan awal menghasilkan karakteristik pasir yang dipakai untuk pengujian dinding 

mortar cor di tempat memiliki MHB sebesar 3,85 pada daerah gradasi I untuk pasir kasar 

seperti tampak pada Gambar 1. Berat jenis pasir sebesar 2,63 dengan penyerapan sebesar 

6,07%. Kadar air pasir kasar yang digunakan adalah 8,46%.  

 

a. Campuran Mortar Sebelum Diberi Air 
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b. Campuran Mortar Setelah Pengadukan 

Gambar 2 Tampak Visual Campuran Mortar Sebelum dan Sesudah Diberi Air  

 

Proses pencampuran mortar dibuat dengan cara manual atau mixed-by-hand 

untuk mengkondisikan pengerjaan dinding pada umumnya di lapangan. Gambar 2 a dan b 

mengilustrasikan campuran mortar sebelum diberi air dan sesudah pengadukan untuk 

contoh benda uji 1 pc : 7 psr (FAS = 0,7).  Komposisi dan teknik pengadukan merupakan 

kunci dari kekuatan dan pembentukan dinding mortar. Pada campuran mortar diperlukan 

kondisi dimana pada saat campuran dicetak tidak boleh seperti campuran beton pada 

umumnya dengan slump yang cukup tinggi. Akan tetapi kondisi mortar yang kekurangan 

air akan mengakibatkan proses pengerasan tidak sempurna. Sehingga, konsistensi pada 

campuran mortar dalam studi ini diperoleh dengan cara uji coba dalam berbagai gradasi 

campuran, yaitu: dengan variasi perbandingan antara campuran semen dan pasir serta 

variasi faktor air semen.  Pengujian kuat tekan beton dilakukan untuk benda uji kubus 

pada umur 7, 14, dan 28 hari. Pada setiap masa pengujian disiapkan masing-masing 3 

sampel untuk perbandingan yang dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1 Komposisi Campuran Mortar 

Tipe Campuran Jumlah Benda Uji 

  7 hari 14 hari 28 hari 

A5-6 1 pc : 5 psr (FAS = 0,6) 3 3 3 

A6-6 1 pc : 6 psr (FAS = 0,6) 3 3 3 

A7-6 1 pc : 7 psr (FAS = 0,6) 3 3 3 
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B5-5 1 pc : 5 psr (FAS = 0,5) 3 3 3 

B5-7 1 pc : 5 psr (FAS = 0,7) 3 3 3 

B6-5 1 pc : 6 psr (FAS = 0,5) 3 3 3 

B6-7 1 pc : 6 psr (FAS = 0,7) 3 3 3 

C7-5 1 pc : 7 psr (FAS = 0,5) 3 3 3 

C7-7 1 pc : 7 psr (FAS = 0,7) 3 3 3 

 

Hasil pengujian kuat tekan beton dapat dilihat pada Gambar 3 dan pola 

retak pengujian kuat tekan dalat dilihat pada lampiran. Dari gambar pada lampiran 

dapat diamati bahwa apabila kadar air dalam campuran rendah, maka beton relatif 

sulit dikerjakan dan pencetakan mortar cenderung menjadi kropos sehingga kuat 

tekan beton berkurang. Gambar 3 menunjukan campuran yang terbaik ada apa 

campuran dengan komposisi 1 semen : 7 pasir dengan faktor air semen 0,7, untuk 

selanjutnya pembuatan 1 buah sampel dinding hanya dilakukan untuk komposisi 1 

semen : 7 pasir dengan faktor air semen 0,7. 

 

 

Gambar 3 Perbandingan Faktor Air Semen Terhadap Kuat Tekan Untuk Berbagai 

Tipe Campuran   
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4. MODEL DINDING MORTAR COR DI TEMPAT 

Pada dasarnya dinding mortar cor di tempat sama fungsinya seperti dinding jenis 

lain yang telah dikenal saat ini seperti dinding bata merah, batako atau dinding bata 

ringan. Perbedaan dengan dinding tersebut di atas adalah dalam hal pembuatan dinding 

mortar, dinding mortar dibuat secara langsung di lokasi pembangunan. Hal ini dilakukan 

yaitu guna menghemat antara lain biaya transport, mengurangi jenis material yang 

dipakai dan pada kondisi lain diharapkan dalam proses pelaksanaan membatasi jumlah 

pekerja ahli mengingat kesederhanaan proses pengerjaan dinding mortar cor. 

Seperti untuk pengecoran beton, dinding mortar cor di tempat memerlukan 

bekisting. Pada penelitian ini dipakai jenis bekisting bergerak. Modul bekisting dibagi 

dalam 2 (dua) bagian yaitu bagian rangka pengaku dan pelat bekisting.  

Rangka pengaku berfungsi sebagai perancah dapat dibuat dari bahan kayu atau 

besi yang ditempatkan pada posisi dinding yang akan dibuat dan sekaligus berfungsi 

sebagai bagian alat penunjang pekerjaan saat posisi pengecoran telah naik keatas, 

sedangkan pelat bekisting berfungsi sebagai acuan pengecoran dalam hal ini modul pelat 

bekisting bisa berukuran variasi :  45cm x 300cm, 45cm x 240cm, 45cm x 200cm, 45cm 

x 150cm, dan 45cm x 120cm. Ukuran tersebut dipilih dengan tujuan untuk memudahkan 

dalam pengerjaan saat waktu bekisting bergeser naik keatas, selain itu adalah pemadatan 

dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagai catatan awal recananya pelat bekisting dipakai 

bahan multiplek dengan rangka kayu, mengingat masa pakai yang relatif singkat, pada 

tahap lanjut pilihan bahan pilihan adalah pelat dan rangka baja dan ternyata lebih baik 

dan dapat dipakai berulang-ulang, sehingga dari segi biaya lebih menguntungkan. 

Model dinding mortar cor menyesuaikan kebutuhan secara umum, namun ada 

pertimbangan lain seperti ukuran luasan dinding yang dibuat, mengingat bahwa pekerjaan 

jenis mortar masih baru, maka ukuran yang dibuat masih terbatas, tebal dinding yang 

dianjurkan sebaiknya dipilih adalah tebal 8cm dan 10cm. lebar dan tinggi 300cm x 300cm 

sebagai ukuran maksimum. 

Gambar 4 merupakan hasil dinding mortar cor di tempat setelah pembukaan 

bekisting. Seperti tampak pada gambar, permukaan dinding cukup rata sehingga tidak 

diperlukan plesteran seperti pada umumnya dinding bata ataupun batako.  
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Gambar 4 Benda Uji Dinding Mortar  

 

5.  TEKNIS DAN PROSEDUR PEKERJAAN DINDING MORTAR COR  

Seperti pada jenis dinding yang lain, pelaksanaan untuk pekerjaan dinding mortar 

cor perlu diatur susunan tahapan pengerjaan agar pekerjaan bisa berjalan dengan lancar 

pada satu sisi, disisi lain perlu tahu bahwa jenis dinding mortar cor tidak perlu lagi 

dilakukan pekerjaan plesteran, inilah segi lain yang cukup menguntungkan daripada 

dinding mortar cor ini yaitu mengurangi satu tahapan pekerjaan, tetapi karena kondisi 

seperti ini pekerjaan perlu lebih teliti dikerjaan agar hasil menjadi baik. 

Pertama-tama kondisi lapangan harus dibebaskan dari benda-benda yang 

mengganggu dan lapisan tanah harus dalam kondisi stabil supaya perancah bisa berdiri 

kokoh, baru dilakukan penyetelan bekisting, selanjutnya pada tahap pengadukan, 

campuran dibuat sesuai proporsi yang telah ditentukan, dalam hal ini yang perlu 

diperhatikan yaitu mengenai kelecakan campuran agar mudah dikerjakan dalam 

pencurahan ke dalam bekisting dan mudah dipadatkan. Pengisian mortar dilakukan 

sampai 80% tinggi pelat bekisting dan setelah dipadatkan langsung dapat dilakukan 

pengangkatan/menggeser pelat bekisting kearah atas dan setelah itu dilakukan pengisian 

campuran mortar tahap berikutnya hinggi tinggi dinding yang diinginkan.  

Prosedur pengerjaan ini sangat dibutuhkan terutama dalam hal campuran dan 

pemadatan, mengenai campuran keseragaman campuran sangat berperan penting agar 
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hasil dinding menjadi rapih dan mempunyai kekuatan yang merata, di sisi lain agar pada 

sambungan pekerjaan tidak menimbulkan pemisahan secara mencolok yang dapat 

mengakibatkan timbulnya retakan pada daerah sambungan tersebut. 

 

Gambar 5 Dinding Mortar Cor Ditempat Ukuran Sebenarnya 

Gambar 5 merupakan hasil pembuatan dinding dengan prosedur yang telah 

disebutkan sebelumnya. Semua pelakuan yang baik pada tahapan pekerjaan akan 

menjanjikan diperoleh hasil yang memuaskan, namun jika terjadi keteledoran atau tidak 

tertib kerja akan sangat merugikan, yaitu harus menambah biaya untuk melakukan 

perbaikan atau memperlambat kerja sehingga butuh waktu yang lebih lama. Dari 

pengetahuan selama penelitian, kendala yang terjadi antara lain dipengaruhi oleh kondisi 

lokasi lahan, kondisi pekerja dan volume pekerjaan yang semuanya saling terkait 

mempengaruhi progres kerja, dengan demikian diharapkan pada tahap aplikasinya 

diperhatikan secara saksama. 

 

6. PENGUJIAN DINDING MORTAR COR DI TEMPAT 

Skema pengujian dinding mortar cor di tempat dapat dilihat pada Gambar 6. 

Pengujian dinding dengan pola pembebanan searah dengan bidang (in-plane loading) 

dilakukan dengan bantuan 2 buah Linear Variable Differential Transformer (LVDT) pada 
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pengukuran hanya pada lokasi atas dinding sesuai dengan skema yang diilustrasikan di 

Gambar 6. LVDT dipakai untuk mengukur perpindahan lateral dinding. Pemasangan 2 

LVDT yang diilustrasikan pada Gambar 7 bertujuan sebagai verifikasi data perpindahan, 

hasil perpindahan merupakan nilai rata-rata dari kedua nilai pembacaan alat. 

 

 
Gambar 6 Skema Pengujian Dinding Mortar Cor di Tempat 

 

Pembebanan dan pengukuran perpindahan dilakukan secara bertahap setiap 

kurang lebih 10 Kg. Pembebanan dihentikan setelah mencapai 200 Kg Karena 

keterbatasan alat uji, kemudian beban dikurangi secara bertahap sampai dinding tidak 

terbebani (beban 0). Pembebanan 1/2 siklus dilakukan untuk meninjau residual yang 

terjadi akibat pembebanan. Kemiringan pada pemasangan kabel seperti pada Gambar 6 

memberikan efek pengurangan gaya sebesar + 2% dari gaya bekerja. 
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Gambar 7 Model Dinding Mortar Cor di Tempat 

 

Hasil perpindahan pada Gambar 8 merupakan hasil rata-rata dari dua pembacaan 

LVDT. Dinding mortar memiliki penyerapan energy yang cukup baik serta kekakuan dan 

kekuatan lateral yang baik. Hal ini dapat dilihat pada benda uji DM1 yang memiliki 

penyerapan energi yang cukup tinggi. Selain itu, sampai pembebanan maksimum 

dihentikan, dinding mortar cor di tempat belum memiliki kerusakan/retak. Pengujian 

loading dan unloading setengah siklus dilakukan sampai beban mencapai kurang lebih 

200 Kg. Nilai puncak kurva beban dan perpindahan lateral didapat perpindahan sebesar 

0,63 mm untuk beban sebesar 205 Kg.  

Perbandingan antara hasil loading dan unloading dari pengujian lateral 

dinding dapat terlihat bahwa dinding cukup kaku tidak elastik. Hal ini tampak dari 

residual yang terjadi akibat pembebanan. Dinding mortar dapat menyerap energi 

akibat beban horisontal yang diberikan, akan tetapi tidak mampu untuk kembali 

pada kondisi awal yaitu perpindahan 0 mm pada kondisi beban unloading 0 Kg. 

Gambar 8 menunjukan selisih sebesar 0,27 mm terjadi walaupun beban 

maksimum yang diberikan masih relatif kecil (200 Kg). Hasil pengujian 

menghasilkan energy dissipation sebesar 46,1. Energy dissipation dihitung dari luas area 

yang terjadi dari hubungan beban dan perpindahan. Hasil menunjukan bahwa dinding 

mortar memiliki penyerapan energi yang cukup untuk menahan gaya lateral. 

 

 



56                                                      Jurnal Teknik Sipil  Volume 12 Nomor 1, April 2016 : 1-98 
 

 
Gambar 8 Hubungan beban dan pepindahan lateral benda uji DM1 

 
 
7. KENDALA DAN PENANGGULANGAN PADA DINDING MORTAR COR 

Dalam segala jenis pekerjaan sangat mungkin terjadi kendala selama 

pengerjaannya, namun hal tersebut dapat ditanggulangi secara baik apabila tahu 

sebabnya, demikian juga dinding mortar cor di tempat tidak luput dari kendala-kendala 

yang mungkin terjadi, masalahnya jenis dinding mortar belum sepenuhnya dikenal secara 

umum, masih banyak orang belum mengerti seperti apa dinding tersebut dan bagaimana 

mengerjakannya. Pengetahuan tentang dinding mortar cor pada saat yang akan datang 

secara bertahap dapat dikenal dan dimanfaatkan sebagai alternatif dinding jenis lain.   

Masalah kendala dan penanggulangan pada dinding mortar cor secara garis besar dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Segi Material 

Ketidak-seragaman material, terutama pasir yang digunakan akan mengakibatkan 

variasi campuran yang berbeda yang mengakibatkan kekuatan yang berbeda pula, 

demikian jika kandungan lumpur yang tinggi sebaiknya tidak dipakai, pasir dengan 

kandungan lumpur yang tinggi dapat mengakibatkan dinding retak-retak atau susut 

yang berlebih. Penanggulangan kondisi tersebut pasir harus berasal dari satu lokasi 

penambangan dan kadar lumpur sekitar 5%. 

Semen pada umumnya tidak berkendala, asal semen dalam kondisi tidak 

membatu. Jika akan menggunakan bahan tambahan lainnya sebaiknya dilakukan 

sesuai takaran yang diijinkan. 
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2.  Segi Perancah dan Bekisting 

Perancah dan bekisting yang terbuat dari besi/baja umumnya tidak ada masalah, 

kecuali pada tahap penyetelan di lokasi harus mendapat perhatian khusus agar tidak 

terjadi masalah. Penyetelan sebaiknya didamping pekerja yang ahli/operator 

pengawas sebagai pengontrol agar tingkat presisi penyetelan menjadi lebih terjamin 

akurasinya. Hal yang sama pada saat pengangkatan pelat bekisting perlu hati-hati 

agar campuran yang telah padat terganggu dan menimbulkan kerusakan bentuk hasil 

cetakan. 

3. Pekerja dan Pelaksanaan 

Pekerja yang dibutuhkan dalam pekerjaan dinding mortar cor pada dasarnya tidak 

perlu semua pekerja ahli, sebab pekerja hanya melakukan proses pencampuran bahan 

mortar, mencurahkan campuran kedalam bekisting dan pemadatan, proses ini 

dilakukan secara terus menerus sampai selesai, dalam kondisi rutin tersebut bisa saja 

membuat pekerja lengah dan menyalahi aturan yang seharusnya, maka disinilah 

peran/fungsi operator pengawas dibutuhkan untuk menegur dan mengatur pekerja. 

Akibat kelalaian yang terjadi biasanya mempengaruhi kondisi campuran dan mutu 

campuran, serta hasil dinding yang dibuat tidak sempurna.   

4. Segi Lahan / Lokasi Pekerjaan 

Peran lahan penting dalam menunjang proses pelaksanaan pekerjaan, terutama 

menyangkut waktu penyelesaian, artinya dengan lahan yang cukup bisa dilaksanakan 

beberapa bidang dinding secara bersamaan, sebaliknya lahan yang sempit akan 

menghambat proses pengerjaan. 

Sangat dimungkinkan atas dukungan lahan yang cukup volume hasil kerjaan bisa 

didapat lebih banyak, karena dalam proses pengerjaan seolah tidak berhenti mulai 

awal pemasangan bekisting, pencurahan campuran mortar, pemadatan dan secara 

terus menerus bergulir antara acuan yang satu ke acuan yang lain. Jika proses 

berjalan baik selain keuntungan waktu biaya pekerjaan akan lebih murah.     

5. Masa Perawatan (curing) 

Masa perawatan merupakan bagian kerjaan setelah dinding mortar selesai dicor, 

dibutuhkan lebih kurang 3 hari lamanya, tujuannya memperhatikan tingkat 

kesempurnaan proses pengerasan dinding mortar. Apabila pekerjaan dilakukan pada 

lahan terbuka perlu penyiraman dinding agar air dalam campuran tidak cepat 

menguap, dan proses pengerasan dapat berlangsung terus serta mengurangi timbulnya 

retak-retak rambut pada dinding. Setelah masa perawatan selesai dengan tingkat 

kekerasan yang cukup dapat langsung dilakukan pekerjaan acian. 
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8. PENUTUP 

Dari studi eksperimental dinding mortar cor di tempat dengan metode bekisting 

bergerak dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Konsistensi campuran yang baik untuk dinding mortar adalah campuran perbanding 1 

semen: 7 pasir dengan faktor air semen sebesar 0,7; 

2. Konsistensi campuran memberi performa dinding menjadi lebih baik, merata 

kekuatan maupun tingkat kepadatannya. Kondisi tersebut memungkinkan memberi 

masa layan yang lebih panjang; 

3. Perilaku dinding yang menerima beban mengalami residual, dinding mortar dapat 

menyerap energi akibat beban horisontal yang diberikan, akan tetapi tidak mampu 

untuk kembali pada kondisi awal seperti sebelum dibebani; 

Beberapa saran dapat dihasilkan untuk penelitian dan aplikasi dinding mortar cor di 

tempat selanjutnya, sebagai berikut:  

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang lebih tentang dinding mortar 

cor ditempat bahwa jenis dinding ini layak digunakan sebagai elemen non-struktural 

bangunan. Disarankan pada tahap awal digunakan pada bangunan sederhana 1 (satu) 

lantai; 

2. Komposisi campuran dapat dikembangkan dengan menggunakan material tambahan 

lain dalam rangka meningkatkan kekuatan dan memanfaatkan limbah yang ramah 

lingkungan; 

3. Sejauh mengikuti perkembangan tentang dinding, dinding mortar cor dapat menjadi 

pilihan untuk dikembangkan di daerah, khususnya lokasi yang sarana transportasi 

masih terbatas namun sumber material pasir mencukupi; 

4. Model dinding mortar cor ditempat dapat dikembangkan lebih lanjut untuk jenis 

sarana pekerjaan lain selain sebagai dinding. 
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LAMPIRAN 

Tipe 
No. 

Benda Uji 

Tampak 

Depan 

Tampak 

Kiri 

Tampak 
Belakang 

Tampak 

Kanan 

A5-6 7-1 

7-2 

7-3 

14-1 

14-2 

14-3 

28-1 

28-2 

28-3 

A6-6 7-1 
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Tipe 
No. 

Benda Uji 

Tampak 

Depan 

Tampak 

Kiri 

Tampak 
Belakang 

Tampak 

Kanan 

7-2 

7-3 

14-1 

14-2 

14-3 

28-1 

28-2 

28-3 

A7-6 28-1 

28-2 
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Tipe 
No. 

Benda Uji 

Tampak 

Depan 

Tampak 

Kiri 

Tampak 
Belakang 

Tampak 

Kanan 

28-3 

B5-5 28-1 

28-2 

28-3 

B5-7 7-1 

7-2 

7-3 

14-1 

14-2 

14-3 
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Tipe 
No. 

Benda Uji 

Tampak 

Depan 

Tampak 

Kiri 

Tampak 
Belakang 

Tampak 

Kanan 

28-1 

28-2  

28-3 

B6-5 28-1 

28-2 

28-3 

B6-7 28-1 

28-2 

28-3 
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ABSTRAK 

 
Perkembangan berbagai sektor mengakibatkan peningkatan pergerakan lalu lintas, baik 

pergerakan barang maupun manusia. Untuk menunjang kelancaran dalam pergerakan lalu lintas 
dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung. Salah satu prasarana transportasi yang memiliki 
peranan penting yaitu jalan. Upaya meningkatkan kinerja pelayanan sektor prasarana transportasi 
dihadapkan pada keterbatasan dalam sumber bahan material pembentuk jalan. Untuk 
mengoptimalkan keterbatasan tersebut diperlukan inovasi terbaru, seperti aspal yang dimodifikasi. 
Salah satunya adalah menambahkan getah pinus pada campuran aspal.  

Penelitian yang dilakukan adalah pengujian penetrasi, pengujian viskositas, pengujian 
Marshall, dan pengujian durabilitas pada campuran aspal panas lapis pengikat beton aspal. Aspal 
yang digunakan adalah pen 80-100. Pengujian dilakukan untuk mengeevaluasi pengaruh getah 
pinus terhadap nilai stabilitas, pelelehan, dan durabilitas dari lapis pengikat beton aspal.  
Penambahan getah pinus dengan kadar 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5% dari berat aspal mempengaruhi  
nilai penetrasi dan nilai viskositas. Nilai Kadar Aspal Optimum (KAO) diperoleh sebesar 5,65%. 
Berdasarkan hasil pengujian penetrasi dan viskositas terlihat perubahan karakteristik saat 
penambahan getah pinus sebesar 4%. 

Penambahan getah pinus cenderung menurunkan nilai stabilitas sebesar 317kg, 
menaikkan nilai pelelehan sebesar 1,04mm, dan menaikkan nilai durabilitas sebesar 14,12%. 

 
Kata kunci: lapis pengikat beton aspal, stabilitas, pelelehan, durabilitas, getah pinus 
 

ABSTRACT 
 

The development  on various sectors resulted in the increase of traffic movement, both  of 
goods and people. To support the movement of traffic, needs infrastructure and facility. One of the 
transport infrastructure which has an important role is road. Efforts to improve the performance 
on this transport infrastructure service sector are faced with limited sources road forming 
materials. To optimize these limitations, new innovations are essential such as modified asphalts. 
One of them is by adding pine resin asphalt mixtures.  

Research conducted is penetration testing, viscosity testing, Marshall testing, and 
durability testing of hot mix asphalt with asphalt concrete binder course. Bitumen used is 80-100 
penetration. Tests conducted to determine the effect of pine resin to the aspect of stability, flow, 
and durability of the asphalt concrete binder course. Adding pine resin with concentration  of 1%, 
2%, 3%, 4%, and 5% of the weight of the asphalt affects the value of the penetration and viscosity 
grades. The optimum asphalt content is obtained as much as 5,65%. Based on the results of 
penetration testing and viscocity the changes of characteristic could be observed during the 
addition the pine resin as much as 4%. 

The addition pine resin woud decrease the value of the stability of 317kg, increase flow 
value of 1.04mm, and increase durability value of 14.12%.  
 
Keywords: asphalt concrete binder course, stability, flow, durability, pine resin. 
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1. PENDAHULUAN 

Salah satu prasarana transportasi yang memiliki peranan penting yaitu jalan. Saat 

ini di Indonesia prasarana ini sangat diperlukan dalam penyebaran pembangunan di 

Indonesia baik di bidang sosial maupun ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan jalan-

jalan yang rusak akibat beban lalu lintas, cuaca, dan berbagai faktor lain maka dibutuhkan 

perbaikan jalan pada jalan yang rusak atau dengan cara membuat jalan yang baru. Dalam 

upaya meningkatkan kinerja pelayanan dalam sektor prasarana transportasi dihadapkan 

dengan kenyataan kendala yang ada, salah satunya adalah keterbatasan dalam sumber 

bahan material khususnya sumber bahan material pembentuk jalan. Untuk mengatasi 

keterbatasan tersebut maka diperlukan inovasi terbaru seperti aspal yang dimodifikasi. 

Beberapa penelitian mengenai aspal modifikasi yang telah dilakukan 

menggunakan bahan polimer atau getah. Penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki 

relevansi terhadap penambahan material pada aspal telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti. Wardoyo (2003) menyatakan bahwa penambahan bahan gilsonite menghasilkan 

penurunan nilai penetrasi, peningkatan stabilitas campuran AC-WC, dan temperatur 

200°C memenuhi batas untuk kondisi perilaku elastis. Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Prasarana (2001) melakukan percobaan lapangan dengan aspal modifikasi 

dengan bahan polimer. Hasil percobaan bahan polimer tersebut dapat menurunkan 

penetrasi dan menaikkan titik lembek sehingga kepekaan terhadap temperatur akan naik 

dan menaikkan angka stabilitas dinamis serta menurunkan angka deformasi permanen 

pada uji wheel tracking. Himawan dan Adi (2005) menyatakan laston dengan 

penambahan lateks, roadcel, dan lateks roadcel menyebabkan peningkatan angka 

kekuatan sisa yang berarti dan meningkatnya daya tahan terhadap kerusakan akibat 

terendam air. Rianung (2007), melakukan aspal modifikasi dengan bahan campuran 

gondorukem dengan aspal panas jenis asphalt concrete-binder course (AC-BC) 

menyatakan bahwa penambahan bahan gondorukem sebanyak 2% menyebabkan semua 

parameter uji aspal dapat dipenuhi dan mempunyai karakteristik Marshall yang paling 

optimal. 

Pada penelitian ini digunakan aspal modifikasi yaitu dengan menggunakan 

penambahan getah pinus. Getah pinus yang digunakan memiliki sifat elastis menyerupai 

sifat aspal, mempunyai daya lekat terhadap material lain, dan bersifat kedap air. 

Perkerasan dengan aspal modifikasi diharapkan dapat mengatasi permasalahan 

keterbatasan sumber bahan material dan menghasilkan perkerasan yang memenuhi 

persyaratan. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi pengaruh penambahan getah pinus 

pada stabilitas, pelelehan, dan durabilitas lapis pengikat beton aspal. Material yang 
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digunakan adalah aspal pen 80-100 dan aspal modifikasi dengan penambahan getah pinus 

(100% aspal+1% getah pinus, 100% aspal+2% getah pinus, 100% aspal+3% getah pinus, 

100% aspal+4% getah pinus, dan 100% aspal+5% getah pinus). Standar pengujian aspal, 

agregat, dan campuran berdasarkan Standar Nasional Indonesia dan Spesifikasi 2010. 

 

2. PERKERASAN LENTUR (FLEXIBLE PAVEMENT) 

 Perkerasan lentur atau perkerasan aspal, umumnya terdiri dari lapis permukaan 

aspal yang berada di atas lapis fondasi dan lapis fondasi bawah granuler yang 

dihamparkan di atas tanah dasar. Secara umum, perkerasan lentur terdiri dari tiga lapisan 

utama, yaitu: 

a. Lapis permukaan (surface course) 

Lapis permukaan merupakan lapis paling atas dari struktur perkerasaan jalan. Fungsi 

utamanya adalah sebagai penahan beban vertikal dari kendaraan, lapis kedap air, dan 

lapis yang menyebarkan beban ke lapis fondasi. 

b. Lapis fondasi (base course) 

Lapis fondasi terletak antara lapis fondasi bawah dan lapis permukaan. Fungsi dari 

lapis fondasi adalah sebagai bagian struktur perkerasan yang menahan gaya vertikal 

dari beban kendaraan dan disebarkan ke lapis bawahnya, lapis peresap untuk lapis 

fondasi bawah, dan perletakan lapis permukaan. 

c. Lapis fondasi bawah (subbase course) 

Lapis fondasi bawah terletak  antara lapis fondasi dan tanah dasar. Fungsi dari lapis 

fondasi bawah antara lain sebagai lapis filter untuk mencegah partikel-partikel halus 

dari tanah dasar naik ke lapis fondasi. 

d. Lapis tanah dasar (subgrade) 

Lapis tanah dasar terletak di bawah lapis fondasi bawah. Lapis tanah dasar memiliki 

ketebalan sebesar 50-100cm. Mutu persiapan lapis tanah dasar sebagai perletakan 

struktur dalam perkerasan jalan sangat menentukan ketahanan struktur dalam 

menerima beban lalu lintas selama masa pelayanan. Struktur perkerasan lentur dapat 

dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Struktur Perkerasan Lentur 
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Lapis permukaan pada struktur perkerasan lentur dapat dibedakan menjadi tiga 

lapisan yaitu: 

a. Lapis aus (wearing course) 

Lapis aus ini adalah sebagai pelindung bagi lapis permukaan untuk mencegah 

masuknya air dan untuk memberikan kekesatan (skid resistance) permukaan jalan. 

Lapis aus ini memiliki ketebalan minimal sebesar 4cm dan lapis aus tidak ikut 

diperhitungkan untuk memikul beban lalu lintas. 

b. Lapis pengikat (binder course) 

Lapis pengikat beton aspal (AC-BC) merupakan lapisan antara lapis aus beton aspal 

(AC-WC) dengan lapis fondasi beton aspal (AC-base), yang berhubungan langsung 

dengan lapis di atasnya dan lapis di bawahnya. Ukuran agregat dalam laston lapis 

pengikat beton aspal memiliki ukuran agregat maksimum sebesar 25,4mm dan tebal 

nominal minimum lapis pengikat beton aspal sebesar 5cm.  

c. Lapis fondasi (base course).  

Lapis beton aspal ini berfungsi sebagai fondasi dan memiliki ketebalan minimum 

sebesar 6cm.  

Struktur perkerasan lentur dengan lapis aus, lapis pengikat, dan lapis fondasi 

dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Struktur Perkerasan Lentur dengan Lapis Aus, Lapis Pengikat, dan 
Lapis Fondasi 

 

2.1 Lapis Beton Aspal (Laston) 

Lapis beton aspal adalah lapisan permukaan bernilai struktural. Kekuatan dari 

perkerasan beton aspal diperoleh melalui struktur agregat yang saling mengunci 

(interlocking), sehingga menghasilkan geseran internal yang tinggi dan saling melekat 

bersama oleh lapis tipis aspal diantara butiran agregat. Menurut spesifikasi Kementerian 

Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga, 2010, campuran beraspal laston (AC) 

terdiri dari tiga macam, yaitu: laston lapis aus (AC-WC), laston lapis pengikat (AC-BC), 



Pengaruh Getah Pinus Pada Stabilitas, Pelelehan, dan Durabilitas      68 
Lapis Pengikat Beton Aspal (Dea Putri Perceka, Tan Lie Ing) 

dan laston lapis fondasi (AC-base) dengan ukuran maksimum agregat masing-masing 

campuran adalah 19mm, 25mm, 37,5mm dapat dilihat pada Tabel 2.1.   

Untuk setiap jenis beton aspal yang dimodifikasi menggunakan bahan aspal 

polimer atau aspal dimodifikasi dengan aspal alam disebut masing-masing sebagai AC-

WC modified, AC-BC modified, dan AC-base modified. Ketentuan mengenai sifat-sifat 

dari campuran laston modifikasi (AC-Modified) dapat dilihat pada Tabel 2.2.  

 

Tabel 2.1 Ketentuan Sifat-sifat Campuran Laston (AC) 

Sifat-sifat Campuran 

Laston 

Lapis Aus Lapis Pengikat Fondasi 

Halus Kasar Halus Kasar Halus Kasar
Kadar aspal efektif 
(%)  

5,1 4,3 4,3 4,0 4,0 3,5 

Penyerapan aspal (%) Maks. 1,2 
Jumlah tumbukan per 
bidang  

75 112 

Rongga dalam 
campuran (%) 

Min. 3,5 
Maks. 5,0 

Rongga dalam 
agregat (VMA) (%) 

Min. 15 14 13 

Rongga terisi aspal 
(%) 

Min. 65 63 60 

Stabilitas Marshall 
(kg) 

Min. 800 1800 
Maks. - - 

Pelelehan (mm) Min. 3 4,5 
Marshall Quotient 
(kg/mm) 

Min. 250 300 

Stabilitas Marshall 
sisa (%) setelah 
perendaman selama 
24 jam, 60°C 

Min. 90 

Rongga dalam 
campuran (%) pada 

Min. 2,5 
kepadatan membal 
(Refusal) 

          Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, 2010 
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 Tabel 2.2 Ketentuan Sifat-sifat Campuran Laston yang Dimodifikasi (AC-Mod) 

Sifat-sifat Campuran 
Laston 

Lapis Aus 
Lapis 

Pengikat 
Lapis 

Fondasi 

Kadar aspal efektif (%) 4,5 4,2 4,2 
Penyerapan aspal  (%) Maks. 1,2
Jumlah tumbukan per bidang  75 112

Rongga dalam campuran (%) Min. 3,0 
Maks. 5,5 

Rongga dalam Agregat (VMA) 
(%) 

Min. 15 14 13 

Rongga terisi aspal (%) Min. 65 63 60 

Stabilitas Marshall (kg) 
Min. 1000 2250
Maks. - - 

Pelelehan (mm) Min. 3 4,5 

Marshall Quotient (kg/mm) Min. 300 350 
Stabilitas Marshall sisa (%) 
setelah perendaman selama 
24jam, 60 ºC(3) 

Min. 90 

Rongga dalam campuran (%) 
pada kepadatan membal (refusal) Min. 2,5 

Stabilitas dinamis, lintasan/mm Min. 2500 
Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, 2010 

 

2.2 Campuran Beton Aspal  

Campuran beton aspal merupakan campuran yang terdiri dari material aspal dan 

agregat, dengan menggunakan bahan tambahan atau tanpa menggunakan bahan 

tambahan. Sifat campuran ini sangat dipengaruhi oleh sifat bahan-bahan pembentuknya. 

Campuran beton aspal akan berfungsi dengan baik apabila direncanakan, diproduksi, dan 

dikerjakan pada tempat yang sesuai dengan kondisi yang ada. Spesifikasi gradasi laston 

dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3 Spesifikasi Gradasi Laston (AC) 

Ukuran 
Saringan 

(mm) 

No 
Saringan 

% Lolos
Gradasi Halus Gradasi Kasar 

AC-WC AC-BC AC-
Base 

AC-WC AC-BC AC-
Base 

37,5 1  inci   100   100 

25 1 inci  100 90-100  100 90-100 
19  inci 100 90-100 7 -90 100 90-100 73-90 

12,5 inci 90-100 74-90 61-79 90-100 71-90 55-76 

9,5  inci 72-90 64-82 47-67 72-90 58-80 45-66 

4,75 No. 4 54-69 47-64 39,5-50 43-63 37-56 28-39,5 
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2,36 No. 8 39,2-53 34,6-49 30,8-37 28-39,1 23-34,6 19-26,8 

1,18 No. 16 31,6-40 28,4-38 24,1-28 19-25,6 15-22,3 12-18,1 

0,600 No. 30 23,1-30 20,7-28 17,6-22 13-19,1 10-16,7 7-13,6 
0,300 No. 50 15,5-22 13,7-20 11,4 -16 9-15,5 7-13,7 2-11,4 
0,150 No. 100 9-15 4-13 4-10 6 -13 5-11 4,5-9 
0,075 No. 200 4-10 4-8 3-6 4 - 10 4-8 3-7 

         Sumber: Spesifikasi Teknis Bina Marga, 2010 

 

2.3 Getah Pinus  

Getah pinus adalah zat cair pekat dari pohon pinus. Getah pinus yang digunakan 

diperoleh dari hasil penyadapan di Kota Sukabumi tepatnya daerah Jampang Kulon. 

Pohon pinus di lokasi tersebut cukup banyak, menurut data dari Perum Perhutani luas 

daerah yang dimiliki ±12.327,58hektar dengan jumlah pohon ±2.105.207batang dan 

produksi getah pinus per tahun 5.057,43ton. Mutu getah pinus yang dipakai adalah mutu 

1. Mutu getah pinus dapat dilihat pada Tabel  2.4.  

 

Tabel 2.4 Mutu Getah Pinus 

No Karakteristik satuan 
Mutu 

1 2 
1 Warna - Putih putih sampai keruh 
        kecoklatan-coklatan 
2 Kadar Air  % <7 7<ka<9 
3 Kadar Kotoran % <7 7<kk<9 
4 Kadar Air + Kadar 

% <14 14<ka+kk<18 
  Kotoran  
Keterangan: 
ka adalah kadar air 
kk adalah kadar kotoran

                 Sumber: www.rosisnet.com 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

Pengujian dilakukan pada campuran tanpa getah pinus dan pada campuran 

dengan getah pinus. Pengujian awal yang dilakukan adalah pengujian aspal tanpa getah 

pinus. Pengujian ini dimaksudkan untuk mendapatkan nilai-nilai yang dibutuhkan dan 

menjadi acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Aspal yang digunakan 

merupakan aspal pen 80-100. Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian penetrasi, 

berat jenis, dan viskositas.  

Pengujian selanjutnya adalah pengujian campuran aspal dengan getah pinus. 

Pembuatan campuran getah pinus dilakukan dengan cara menambahkan getah pinus 
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terlebih dahulu ke dalam aspal sehingga terbentuk campuran aspal yang homogen. Agar 

diperoleh penyebaran partikel getah pinus dengan baik dan cepat, maka pencampuran 

getah pinus dan aspal sebaiknya dilakukan dalam keadaan panas atau dengan cara 

pemanasan kembali. Dalam penelitian ini dilakukan pencampuran aspal pen 80-100 

dengan getah pinus yang berkadar 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5% terhadap berat aspal.  

Selanjutnya dilakukan pengujian campuran aspal dengan getah pinus tersebut. Pada 

pengujian aspal dengan getah pinus, langkah-langkah percobaan sama dengan pengujian 

aspal tanpa getah pinus. Pengujian dimulai dengan melakukan percobaan pengujian 

penetrasi dan viskositas. 

Setelah parameter Marshall didapat kemudian, nilai kadar aspal optimum 

ditentukan dari hubungan antara kadar aspal terhadap nilai parameter Marshall dan 

persyaratan yang telah ditentukan. Kadar aspal optimum merupakan nilai persentase 

berat aspal terhadap campuran yang paling ideal dan memenuhi spesifikasi 

campuran. Durabilitas campuran beton aspal dapat ditinjau dari besaran nilai stabilitas 

pada uji Marshall setelah dilakukan perendaman. Uji perendaman dilakukan di dalam air 

pada temperatur 60°C selama 24jam. Pengujian durabilitas dilakukan pada kondisi kadar 

aspal optimum yang didapat dari penelitian sebelumnya.  

 

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASA N 

4.1 Pengujian Aspal, Pengujian Viskositas, dan Pengujian Berat Jenis Tanpa Getah 

Pinus 

Pengujian penetrasi, pengujian berat jenis, dan pengujian viskositas.dilakukan 

pada aspal tanpa getah pinus. Spesifikasi persyaratan aspal pen 80-100 adalah minimal 80 

dan maksimal 99. Hasil pengujian penetrasi yang dilakukan adalah 81,5, sehingga nilai 

pen memenuhi persyaratan spesifikasi SNI 06-2456-1991. Pengujian viskositas 

berdasarkan SNI 06-6721-2002 dan hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.1. Dari 

hasil pengujian viskositas diperoleh hubungan temperatur dengan nilai viskositas seperti 

pada Gambar 4.1. 

 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Viskositas Dengan Alat Saybolt Furol 

No 
Suhu 
(°C) 

Waktu Cst 
(detik) 

1 
Contoh 

1 

120 437 909,5 

2 140 232 488,75 

3 160 60 124,08 
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Gambar 4.1 Hubungan Temperatur Dengan Viskositas 
 
 

Pengujian berat jenis dimaksudkan untuk menentukan berat jenis aspal dengan 

piknometer. Berat jenis aspal adalah perbandingan antara berat aspal dan air suling 

dengan isi yang sama pada temperatur tertentu. Hasil pengujian berat jenis aspal 

adalah 1,029 dan pengujian sesuai dengan ketentuan SNI 06-2441-1991. 

 

4.2 Pengujian Aspal dan Pengujian Viskositas Dengan Getah Pinus 

Benda uji yang diuji adalah benda uji yang sudah dicampur dengan 

penambahan getah pinus  sebanyak  1%,  2%,  3%,  4%,  dan  5%.  Pengujian  yang  

dilakukan  adalah pengujian penetrasi dan pengujian viskositas. Pada pengujian 

penetrasi aspal dengan getah pinus dilakukan pengujian sebanyak 2 benda uji untuk 

masing-masing aspal dengan kadar getah pinus tertentu. Hasil pengujian aspal dengan 

getah pinus adalah sebagai berikut: 

1. Penetrasi aspal dengan kadar 1% getah pinus adalah 81,6mm. 

2. Penetrasi aspal dengan kadar 2% getah pinus adalah 87,9mm. 

3. Penetrasi aspal dengan kadar 3% getah pinus adalah 88,9mm. 

4. Penetrasi aspal dengan kadar 4% getah pinus adalah 90,8mm. 

5. Penetrasi aspal dengan kadar 5% getah pinus adalah 51mm. 

Hasil pengujian yang dilakukan terhadap masing-masing kadar getah pinus 

dapat dilihat pada Gambar 4.2. Dari hasil pengujian penetrasi yang dilakukan, semakin 

besar kadar getah pinus yang ditambahkan maka nilai penetrasi tersebut semakin besar, 

namun terdapat perubahan karakteristik pada penambahan kadar 4% getah pinus. Hasil 

penetrasi yang dihasilkan masih dalam batas persyaratan nilai penetrasi menurut SNI 06-

2456-1991. 
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Gambar 4.2 Hubungan Penetrasi Dengan Kadar Getah Pinus 
 
 

Pengujian viskositas dimaksudkan untuk mengetahui kekentalan aspal serta 

besarnya temperatur pemanasan dan pemadatan aspal. Pada proses pengujian ini aspal 

yang digunakan sudah bercampur dengan getah pinus kadar tertentu. Hasil pengujian 

viskositas dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

 
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Viskositas Dengan Getah Pinus 

 

No 
Kadar getah 

% 
Suhu 
°C 

Waktu 
(detik) 

Cst 

1 1 140 208 438,75 
2 2 140 172 362,50 
3 3 140 154 323,91 
4 4 140 131 272,54 
5 5 140 180 280,41 

 
 

Berdasarkan hasil pengujian viskositas dapat terlihat bahwa dengan penambahan 

getah pinus kadar tertentu membuat aspal semakin cair sehingga waktu yang dibutuhkan 

menjadi sangat cepat, namun terdapat perubahan karakteristik saat penambahan kadar 

4% getah pinus. Hubungan viskositas dengan kadar getah pinus dapat dilihat pada 

Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Hubungan Viskositas dengan Kadar Getah Pinus 
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4.3 Penentuan Persentase Getah Pinus Terbaik 
 
 Hasil pengujian viskositas dan pengujian penetrasi pada Gambar 4.2 dan 

Gambar 4.3 adalah hasil pengujian pada aspal dengan kadar getah pinus 1%, 2%, 3%, 

4%, dan 5%. Penambahan kadar getah pinus pada pengujian penetrasi terlihat bahwa 

semakin besar penambahan getah pinus, nilai penetrasinya semakin naik, namun pada 

penambahan getah pinus setelah 4% nilai penetrasi mengalami penurunan. Penambahan  

kadar getah pinus pada pengujian viskositas terlihat bahwa semakin besar penambahan 

getah pinus, nilai viskositasnya semakin turun, namun pada penambahan getah pinus 

setelah 4% nilai viskositas mengalami kenaikan. Berdasarkan kedua hasil pengujian dapat 

terlihat bahwa ada perubahan karakteristik pada saat penambahan kadar getah pinus 

setelah 4% sehingga disimpulkan bahwa kadar getah terbaik adalah 4%. 

 

4.4 Pengujian dengan Alat Uji Marshall 

Pengujian campuran dibagi menjadi 2 pengujian yaitu pengujian campuran 

tanpa getah pinus dan campuran dengan getah pinus. Pengujian Marshall untuk 

campuran tanpa getah pinus dilakukan untuk mendapatkan nilai Kadar Aspal Optimum 

(KAO) dan nilai KAO tersebut selanjutnya akan digunakan pada pengujian campuran 

dengan getah pinus serta pengujian durabilitas. Hasil uji Marshall untuk campuran tanpa 

getah pinus dapat dilihat pada Tabel 4.3, dan hasil rerata nilai parameter Marshall dapat 

dilihat pada Tabel 4.4. Hubungan kadar aspal dengan nilai VMA, VIM, VFA, pelelehan, 

stabilitas, dan MQ dapat dilihat pada Gambar 4.4 sampai dengan Gambar 4.9.  
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Tabel 4.3 Hasil Pengujian Marshall untuk Campuran Tanpa Getah Pinus 
 

Tanggal                       : 23 OKT 2014 Agregat                         : Kasar   Aspal                          : Shell  

Jenis Campuran          : AC-BC   Berat Jenis Bulk           2.57  Penetrasi                    : 80 
       Berat Jenis (T)            : 1.02
 

No 
Bend
a Uji 

Kadar Aspal Berat Jenis Berat (gram) Volume
Bulk

3 (cm )

Berat
Jenis
Bulk

% Volume % Pori Stabilitas  
FLOW

 
MQ (kg/mm% 

berat 
% 
berat 

 

Gmm 
 

Gse Berat 
kerin

dlm air
kering

permuk
Aspal
thdp

Agregat
efektif

VMA 
 

VIM VFA
Bacaan

dial 
Justifikas
i 

Koreksi
Volume

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 
1 4.17 4.0 2.443 2.594 1238.2 690.5 1242.4 551.90 2.24 8.80 83.03 16.26 8.17 49.74 94 1078.18 959.58 3.3 290.78
2 4.17 4.0 2.443 2.594 1237.6 685.0 1241.2 556.20 2.23 8.73 82.35 16.95 8.93 47.33 90 1032.30 918.75 3.2 288.91
3 4.17 4.0 2.443 2.594 1233.7 689.5 1236.2 546.70 2.26 8.85 83.51 15.77 7.64 51.58 95 1089.65 969.79 3.3 298.40

1 4.71 4.5 2.426 2.594 1224.9 695.0 1229.4 534.40 2.29 10.11 84.39 14.89 5.50 63.05 114 1307.58 1229.1 3.4 364.73
2 4.71 4.5 2.426 2.594 1218.3 688.0 1221.3 533.30 2.28 10.08 84.10 15.18 5.82 61.67 117 1341.99 1261.4 3.4 375.44
3 4.71 4.5 2.426 2.594 1224.3 686.5 1227.3 540.80 2.26 9.99 83.35 15.94 6.67 58.18 115 1319.05 1213.5 3.3 371.11

1 5.26 5.0 2.408 2.594 1227.3 697.0 1230.3 533.30 2.30 11.28 84.28 15.00 4.44 70.41 122 1399.34 1315.3 3.3 398.60
2 5.26 5.0 2.408 2.594 1239.7 696.0 1242.7 546.70 2.27 11.12 83.05 16.24 5.84 64.06 120 1376.40 1225.0 3.5 353.02
3 5.26 5.0 2.408 2.594 1247.5 699.5 1250.5 551.00 2.26 11.10 82.92 16.37 5.98 63.45 124 1422.28 1265.8 3.4 367.97

1 5.82 5.5 2.391 2.594 1236.2 697.5 1239.2 541.70 2.28 12.31 83.14 16.15 4.56 71.78 99 1135.53 1044.6 3.5 298.48
2 5.82 5.5 2.391 2.594 1241.2 698.0 1244.2 546.20 2.27 12.25 82.79 16.51 4.96 69.94 101 1158.47 1031.0 3.6 286.40
3 5.82 5.5 2.391 2.594 1242.4 698.5 1245.4 546.90 2.27 12.25 82.76 16.53 4.99 69.81 100 1147.00 1020.8 3.7 276.65

1 6.38 6 2.374 2.594 1239.6 699.0 1242.3 543.30 2.28 13.42 82.68 16.61 3.90 76.53 99 1135.53 1044.6 3.9 267.87
2 6.38 6 2.374 2.594 1238.5 699.5 1244.5 544.97 2.27 13.37 82.35 16.94 4.28 74.75 97 1112.59 1023.5 3.8 269.36
3 6.38 6 2.374 2.594 1232.2 689.0 1226.2 537.20 2.29 13.49 83.12 16.17 3.39 79.05 97 1112.59 1034.7 3.9 265.31
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Tabel 4.4 Rerata Nilai Parameter Marshall 
 

% VMA VIM VFA Flow MQ Stabilitas 

4.00 16.33 8.25 49.55 3.2 292.70 949 

4.50 15.34 6.00 60.97 3.3 370.42 1235 

5.00 15.87 5.42 65.97 3.4 373.20 1269 

5.50 16.40 4.84 70.51 3.6 287.18 1032 

6.00 16.57 3.85 76.78 3.9 267.51 1034 
 

 

 

Gambar 4.4 Hubungan Kadar Aspal dengan Nilai 
VMA 

Gambar 4.5 Hubungan Kadar Aspal dengan 
Nilai VIM 

 
 

  

Gambar 4.6 Hubungan Kadar Aspal dengan Nilai 
VFA 

 
 

Gambar 4.7 Hubungan Kadar Aspal dengan 
Nilai Pelelehan 
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Gambar 4.8 Hubungan Kadar Aspal dengan Nilai 
Stabilitas 

 

Gambar 4.9 Hubungan Kadar Aspal dengan 
Nilai MQ (Marshall Quotient) 

 

 

Tabel 4.5 Penentuan Nilai KAO 

 Parameter   Rentang Kadar Aspal Yang Memenuhi Spesifikasi 
 Marshall       4.0               4.5            5.0                5.5             6.0 
   Stabilitas 

      Flow     

     VMA 

     VIM 

      MQ 

     VFA 

Kadar Aspal      4                               5          KAO = 5.65 
  Optimum 

 

 

Berdasarkan spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga (2010), nilai 

stabilitas dan pelelehan pada campuran aspal tanpa getah pinus memenuhi standar umum 

spesifikasi tersebut. Dari hasil uji Marshall didapat nilai KAO sebesar 5,65, dan hasil 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.5. Hasil pengujian Marshall untuk campuran tanpa 

getah pinus selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.6. Selanjutnya nilai KAO tersebut 

digunakan untuk pengujian campuran dengan getah pinus dan pengujian durabilitas 

campuran tanpa getah pinus maupun dengan campuran getah pinus.  

Pada pengujian campuran dengan getah pinus digunakan KAO optimum 

(5,65%) dan juga kadar getah pinus terbaik (4%). Pengujian Marshall untuk campuran 

dengan getah pinus dilakukan menggunakan kadar aspal optimum yang sudah 

ditentukan pada pengujian sebelumnya. Hasil pengujian Marshall untuk campuran 

dengan getah pinus dapat dilihat pada Tabel 4.7.  

Hasil pengujian Marshall untuk campuran tanpa getah pinus diperoleh nilai 

stabilitas sebesar 1252kg. Hasil pengujian Marshall untuk campuran dengan getah pinus 
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diperoleh nilai stabilitas sebesar 935kg. Nilai stabilitas mengalami penurunan sebesar 

317kg. Hasil pengujian Marshall untuk campuran dengan getah pinus diperoleh nilai 

pelelehan sebesar 4,64mm. Hasil pengujian Marshall untuk campuran tanpa getah pinus 

diperoleh nilai pelelehan sebesar 3,6mm. Nilai pelelehan mengalami kenaikan sebesar 

1,04mm. Berdasarkan Tabel 2.2 tentang ketentuan sifat-sifat campuran laston yang 

dimodifikasi, nilai stabilitas dan nilai pelelehan memenuhi standar ketentuan sifat-sifat 

campuran laston yang dimodifikasi.  

Pengujian durabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan campuran 

mempertahankan kekuatannya setelah direndam dalam air dan pengaruh temperatur. 

Pengujian durabilitas ini dilakukan pada kadar aspal optimum yang didapat dari 

penelitian sebelumnya. Pengujian ini dilakukan dengan cara mengubah waktu 

perendaman selama 24jam pada temperatur 60°C. Dalam hal ini pengujian dibagi 

menjadi 2, yaitu pengujian durabilitas campuran aspal tanpa getah pinus dan pengujian 

durabilitas campuran aspal dengan getah pinus. Hasil pengujian durabilitas tanpa getah 

dapat dilihat Tabel 4.8. Hasil pengujian durabilitas untuk campuran dengan getah 

pinus dapat dilihat pada Tabel 4.9. 
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Tabel 4.6 Hasil Pengujian Marshall KAO untuk Campuran Aspal Tanpa Getah Pinus 
 

Tanggal                       : 11 Maret 2015 Agregat                         : Kasar  Aspal                          :  
Jenis Campuran          : AC-BC Berat Jenis Bulk            : 2.57 Penetrasi                    : 80 

Berat Jenis Apparent    : Berat Jenis (T)            : 1.02 
 

No 
Benda 

Uji 

Kadar Aspal Berat Jenis Berat (gram) Volume
Bulk 

3 
(cm ) 

Berat Jenis 
Bulk 

(Gmb) 

% Volume % Pori Stabilitas 
FLOW 

 
mm 

MQ (kg/mm)% berat 
thd total 

% berat 
thd total 

 

Gmm 
 

Gse berat kering dlm air 
kering 

permuka
Aspal 
thdp 

Agregat 
efektif 

VMA 
 

VIM VFA 
Bacaan 

kg 
Justifikasi Koreksi 

kg 11.47 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

1-MM 5.99 5.65 2.386 2.594 1226.2 690 1230.7 540.7 2.27 12.56 82.49 16.81 4.95 70.53 118 1353.46 1245 3.6 345.88 
2-MM 5.99 5.65 2.386 2.594 1229.2 692 1233.7 541.7 2.27 12.57 82.53 16.76 4.90 70.79 116 1330.52 1224 3.5 349.74 
3-MM 5.99 5.65 2.386 2.594 1223.4 690 1228.6 538.6 2.27 12.58 82.62 16.68 4.80 71.21 118 1353.46 1286 3.7 347.51 

 

Rerata: 
 

% pelelehan stabilitas

5.65 3.6 1252 

 

 

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Marshall KAO untuk Campuran Aspal Dengan Getah Pinus 
 

Tanggal                       : 11 Maret 2015 Agregat                         : Kasar  Aspal                          :  
Jenis Campuran          : AC-BC Berat Jenis Bulk           : 2.57 Penetrasi                    : 80 

Berat Jenis Apparent    : Berat Jenis (T)            : 1.02 
 

No 
Benda 

Uji 

Kadar Aspal Berat Jenis Berat (gram) Volume
Bulk 

3 
(cm ) 

Berat 
Jenis 
Bulk 

% Volume % Pori Stabilitas 
FLOW

 
mm 

MQ (kg/mm)% berat 
thd total 

% berat 
thd total 

 

Gmm 
 

Gse berat kerin dlm air 
kering 

permuka
Aspal 
thdp 

Agregat 
efektif 

VMA 
 

VIM VFA 
Bacaan 

kg 
Justifikasi

11.47 
Koreksi 

kg 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

1-GM 5.99 5.65 2.386 2.594 1228.4 694 1233.2 539.2 2.28 12.62 82.86 16.36 4.52 72.39 91 1043.77 960 4.67 205.62 
2-GM 5.99 5.65 2.386 2.594 1224.4 695 1227.8 532.8 2.30 12.73 83.59 15.63 3.69 76.43 87 997.89 938 4.72 198.73 
3-GM 5.99 5.65 2.386 2.594 1222.3 692 1227.2 535.2 2.28 12.65 83.07 16.16 4.28 73.50 85 974.95 907 4.53 200.16 

 
Rerata: 

 

% pelelehan stabilitas

5.65 4.64 935.00 
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Tanggal                        : 11 Maret 2015 Agregat                          : Kasar  Aspal                           :  
Jenis Campuran          : AC-BC Berat Jenis Bulk            : 2.57 Penetrasi                     : 80 

Berat Jenis Apparent    : Berat Jenis (T)            : 1.02 
 

No 
Benda 

Uji 

Kadar Aspal Berat Jenis Berat (gram) Volume
Bulk 

3 
(cm ) 

Berat 
Jenis 
Bulk 

% Volume % Pori Stabilitas 
FLOW 

 
mm 

MQ (kg/m% berat 
thd total 

% berat 
thd total 

 

Gmm 
 

Gse berat kering dlm air 
kering 

permuka
Aspal 
thdp 

Agregat 
efektif 

VMA 
 

VIM VFA Bacaan 
kg 

Justifikasi
11.47 

Koreksi 
kg 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 
1-DG 5.99 5.65 2.386 2.594 1224.9 688.5 1229.5 541 2.26 12.54 82.35 16.88 5.11 69.75 75 860.25 791 5.36 147.65
2-DG 5.99 5.65 2.386 2.594 1228.8 689 1232.7 543.7 2.26 12.52 82.20 17.03 5.28 69.01 76 871.72 802 5.48 146.35
3-DG 5.99 5.65 2.386 2.594 1223.5 687.5 1227.6 540.1 2.27 12.55 82.40 16.84 5.06 69.96 73 837.31 770 5.64 136.58

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Durabilitas KAO untuk Campuran Aspal Tanpa Getah Pinus 
 

Tanggal                        : 11 Maret 2015 Agregat                          : Kasar  Aspal                           :  
Jenis Campuran          : AC-BC Berat Jenis Bulk            : 2.57 Penetrasi                     : 80 

Berat Jenis Apparent    : Berat Jenis (T)            : 1.02 

 
No 

Benda 
Uji 

Kadar Aspal Berat Jenis Berat (gram) Volume 
Bulk 

(cm3) 

Berat 
Jenis 
Bulk 

(Gmb) 

% Volume % Pori Stabilitas 
FLOW  

MQ (kg/mm)
% berat 
thd total 
agregat 

% berat 
thd total 

campuran 

 
Gmm 

 
Gse berat kerin dlm air 

kering 
permuka 
an (SSD)

Aspal thdp
Campuran

Agregat 
efektif 
thdp 

VMA 
 

VIM VFA 
Bacaan 

dial 
Justifikasi

Koreksi
Vol 

kg 11.47 kg mm 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

1-DM 5.99 5.65 2.386 2.594 1226.9 699 1232.2 533.2 2.30 12.75 83.69 15.59 3.56 77.16 82 940.54 884 4.2 210.50 
2-DM 5.99 5.65 2.386 2.594 1227.5 697.5 1232.9 535.4 2.29 12.70 83.39 15.90 3.91 75.40 83 952.01 885 4.4 203.07 
3-DM 5.99 5.65 2.386 2.594 1229.8 695.5 1234.1 538.6 2.28 12.65 83.05 16.24 4.30 73.51 82 940.54 865 4.9 178.41 

 
Rerata= 

 

% stabilitas 

5.65 878.26 
 

 
 

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Durabilitas KAO untuk Campuran Aspal Dengan Getah Pinus 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Rerata= 
 

% stabilitas 

5.65 787.91 
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Berdasarkan hasil pengujian durabilitas untuk campuran aspal tanpa getah pinus 

didapat indeks kekuatan sisa sebesar 70,14%. Hasil pengujian durabilitas untuk 

campuran  aspal  dengan  getah  pinus  didapat  indeks  kekuatan  sisa sebesar 84,26%. 

Penambahan getah pinus pada campuran aspal ternyata dapat meningkatkan nilai 

durabilitas sebesar 14,12%. 
 
 
5. SIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terhadap pengujian 

campuran aspal tanpa getah pinus dan campuran aspal dengan penambahan getah 

pinus kadar 1%, 2%, 3%,4%, dan 5%, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kadar Aspal Optimum (KAO) yang diperoleh adalah 5,65%.  

2. Kadar getah pinus terbaik yang deroleh adalah 4%.  

3. Nilai stabilitas dari pengujian Marshall untuk campuran aspal tanpa getah pinus 

= 1252kg sedangkan pengujian Marshall untuk campuran aspal dengan getah 

pinus = 935kg. Nilai stabilitas mengalami penurunan sebesar 317kg.  

4. Nilai pelelehan dari pengujian Marshall untuk campuran aspal tanpa getah pinus 

= 3,6mm sedangkan pengujian Marshall untuk campuran aspal dengan getah 

pinus = 4,64mm. Nilai pelelehan mengalami peningkatan sebesar 1,04mm.  

5. Nilai durabilitas dari pengujian Marshall untuk campuran aspal tanpa getah pinus = 

70,14% sedangkan pengujian Marshall untuk campuran aspal dengan getah pinus 

= 84,26%. Nilai durabilitas mengalami peningkatan sebesar 14,12%. 

6. Penambahan getah pinus terhadap campuran aspal menyebabkan penurunan nilai 

stabilitas, peningkatan nilai pelelehan, dan peningkatan nilai indeks kekuatan sisa. 

Hal tersebut menunjukkan penambahan getah pinus terhadap campuran aspal 

sebaiknya  tidak  direkomendasikan  untuk  perkerasan  lentur  dengan  lalu  lintas 

berat, karena lapis perkerasan tidak stabil.  
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ABSTRACT 

 
Indonesia is a developing tropical country. With abundant natural resources, 

especially water resources, as well as the conditions of agrarian society so that the 
agricultural sector has great potential and should be developed in Indonesia. 

To support this, we need a network of irrigation to irrigate the irrigation network 
of the source is a river located upstream of the dam that required manufacture of the 
river water level can be elevated, with the aim to reach a wider area of rice fields. The 
stability of the weir is affected by scour downstream of the weir, so there should be 
research scouring downstream of the weir, in this study we used 2 type weir with 2 radius 
Summit of Vlugter and  the body of dam with slope 1: 1 and 3.5: 4. Having conducted 
research with a variety of discharge through, showed that scour downstream weir 
smallest body caused by tilting weir 3.5: 4 but it also is the benefit of this study as a 
model to be followed up with a prototype. 
 
Keywords: Weir, Scouring, Slope 
 
 
 
1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang beriklim tropis. Dengan 

sumber daya alam yang melimpah terutama dalam hal sumber daya air, serta kondisi 

masyarakat yang agraris sehingga sektor pertanian berpotensi besar dan perlu 

dikembangkan di Indonesia. Usaha Subsektor Tanamana Pangan meliputi tanaman padi 

dan palawija. Berdasarkan hasil ST 2013 diketahui bahwa rumah tangga tanaman pangan 

di Indonesia di dominasi oleh rumah tangga yang mengelola tanaman padi. Jumlah rumah 

tangga tanaman padi di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 14.147.942 yang mengalami 

penurunan  sebesar 58.413 rumah tangga, jika dibandingkan dengan tahun 2003. 

Sedangkan perusahaan pertanian berbadan hukum di Indonesia yang melalukan 

pengelolaan tanaman padi ada 106 perusahaan, mengalami kenaikkan 37 perusahaan jika 

dibandingkan dengan tahun 2003. [http://st2013.bps.go.id/dev2/index.php] 

Untuk menunjang sektor pertanian maka diperlukan jaringan irigasi yang 

memadai untuk bisa mengairi jaringan irigasi ini. Adapun sumber air yang kerap kali 

diambil pada umumnya sungai. Agar sumber air ini dapat dipergunakan secar optimal, 



85                                   Jurnal Teknik Sipil  Volume 12 Nomor 1, April 2016 : 1-98 
 

maka pada hulu sungai ini kerap dilakukan peninggian muka air antara lain dengan 

membuat sebuah bendung. Bendung ini sebaiknya memenuhi beberapa syarat, salah 

satunya adalah kestabilan. Kestabilan dari bendung ini sangatlah dipengaruhi oleh 

penggerusan di hilir bendung, sehingga perlu diadakan penelitian pengerusan dihilir 

bendung, dalam penelitian ini digunakan Bendung dengan type Mercu Vlugter. 

 

1.2 Perumusan masalah/ Identifikasi masalah 

‐ Menentukan besarnya pengerusan di hilir bendung. 

‐ Dibuat mercu jenis Vlughter dengan 2 macam kelengkungan. 

‐ Pembatasan masalah, hanya dibuat tubuh bendung saja, tanpa adanya bangunan 

pembilas maupun pintu.  

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

 Tujuan penelitian ini adalah menghitung besarnya gerusan di hilir bendung 

dengan mercu  jenis Vlugter dengan 2 jenis tubuh mercu yang berbeda. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini sebagai model untuk dapat ditindaklanjuti dengan 

prototipe, sedangkan kerangka Penelitian dan Hipotesis dari penelitian ini dapat dilihat 

pada gambar 1. Gambar kerangka Penelitian dan Hipotesis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Gambar Kerangka Penelitian 
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Pembatasan Masalah dan Asumsi 
Berisi batasan–batasan yang berguna agar penelitian lebih 

terarah dan juga berisi asumsi–asumsi yang digunakan dalam 
penyusunan laporan penelitian 

Penentuan Tujuan Penelitian 
Berisi Tujuan Penelitian yang akan dicapai  
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Gambar 1. Gambar Kerangka Penelitian (lanjutan) 

 

2.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pendahuluan 

Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yang artinya negara dengan penghasil 

pertanian sebagai komoditi utama. Sebagai negara agraris tentunya sangat memerlukan 

banyak air yang harus didistribusikan keberbagai lahan pertanian, hal ini memerlukan 

penanganan masalah pendistribusian air yang optimal. Hal yang erat kaitannya dengan 

pengadaan dan pendistribusian air ini adalah irigasi. Kata irigasi berasal dari istilah 

irrigaite dalam bahasa Belanda atau irrigation dalam bahasa Inggris. Irigasi dapat 

diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk : 

 Mendatangkan air dari sumbernya guna keperluan pertanian. 

 Mengalirkan dan membagikan air secara teratur dan setelah digunakan dapat pula 

dibuang kembali (Erman Mawardi et al., 2012).  

Untuk dapat mengairi suatu daerah irigasi, haruslah ditinjau adanya sumber 

airnya, yaitu sungai yang memiliki debit dan elevasi yang cukup untuk disadapkan ke 

saluran induk. Pengambilan air dari sungai dapat dilakukan secara bebas apabila elevasi 

sawah lebih rendah dari elevasi sungai, karena air akan lebih mudah mengalir dari tempat 

yang tinggi ke tempat yang lebih rendah.  

Permasalahan yang kerap timbul adalah apabila sungai tersebut memiliki elevasi 

yang lebih rendah daripada elevasi sawah yang akan diari. Permasalahan ini dapat diatasi 

dengan membuat bendung pada hulu sungai, dikarenakan lebih hemat dan praktis jika 

dibandingkan dengan penambahan pompa. 

Studi Pustaka
Berisi teor-teori dan kajian materi yang berhubungan dengan 

pembuatan laporan penelitian 

Pengumpulan dan Pengolahan Data Penelitian
Berisi pengumpulan data dan pengolahan data yang telah 

dibuat dari uji coba yang dilakukan 

Simpulan dan Saran
 Berisi rangkuman hasil penelitian yang dilakukan 
 Berisi usulan langkah-langkah yang lebih baik  

A   



87                                   Jurnal Teknik Sipil  Volume 12 Nomor 1, April 2016 : 1-98 
 

Tujuan dibangunnya bendung adalah untuk menaikkan elevasi muka air sungai 

sehingga dapat mengairi suatu daerah irigasi yang memiliki elevasi yang lebih tinggi, 

selain untuk menaikkan muka air, manfaat yang lain adalah : 

 Menaikkan elevasi muka air sehingga daerah yang bisa dialiri menjadi lebih luas. 

 Memasukkan air dari sungai ke saluran melalui Intake. 

 Mengontrol sedimen yang masuk ke saluran sungai. 

 Mengurangi fluktuasi sungai. 

 Menyimpan air dalam waktu singkat.  

2.2 Bendung 

 Bendung merupakan salah satu Diversion Hard Work, yaitu bangunan utama 

dalam suatu jaringan irigasi yang berfungsi untuk menyadap air dari suatu sungai sebagai 

sumbernya. Bendung adalah suatu bangunan konstruksi yang terletak melintang 

memotong suatu aliran sungai yang berfungsi untuk meninggikan muka air agar dapat 

dialirkan ke tempat yang diperlukan. Hal ini harus dibedakan dengan waduk yang bersifat 

menampung dan menyimpan air dalam jumlah yang relatif besar, sedangkan bendung 

dapat disamakan sebagai bangunan pelimpah atau Over Flow Weir Type. 

 

2.2.1 Syarat-syarat konstruksi bendung: 

a. Dapat menahan bocoran (seepage) akibat dari aliran air sungai dan aliran air yang 

meresap kedalam tanah. 

b. Memenuhi stabilitas terhadap Daya Dukung Tanah. 

c. Bendung harus stabil dan mampu menahan tekanan air pada waktu banjir. 

d. Tinggi ambang bendung harus dapat memenuhi tinggi muka air minimum yang 

diperlukan untuk seluruh daerah irigasi. 

e. Bentuk peluap harus diperhitungkan, sehingga air masih dapat membawa pasir, 

kerikil dan batu-batu dari sebelah hulu dan tidak menimbulkan kerusakan pada tubuh 

bendung. 

 

2.2.2 Data-data dalam perencanaan bendung:  

a. Data Topografi. 

b. Data Hidrologi. 

c. Data Morfologi dan Geologi. 

d. Data Mekanika Tanah. 

e. Standar Perencanaan (PBI, PKKI, PMI, dll). 

f. Data Lingkungan dan Ekologi. 
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2.2.3 Pemilihan Lokasi Bendung:  

a. Saluran Induk tidak melewati trase yang sulit. 

b. Lokasi bendung sebaiknya pada alur sungai yang lurus. 

c. Tinggi bendung dari dasar tidak lebih dari 7 meter. 

d. Seluruh area dapat dialiri secara grafitasi. 

e. Tempat bangunan pengambilan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin 

kelancaran masuknya air. 

f. Pelaksanaannya tidak sulit sehingga biaya pembangunan tidak mahal. 

 

2.2.4 Tinggi Muka Air Maksimum : 

Menentukan tinggi muka air maksimum pada sungai, dipengaruhi oleh:  

a. Kemiringan dasar sungai (I). 

b. Lebar dasar sungai (b). 

c. Debit maksimum (Qd) 

 

2.2.5 Elevasi Mercu Bendung 

Menentukan elevasi mercu bendung dipengaruhi oleh : 

a. Elevasi sawah bagian hilir tertinggi dan terjauh. 

b. Elevasi kedalaman air di sawah. 

c. Kehilangan tekanan dari saluran tersier ke sawah. 

d. Kehilangan tekanan dari sungai ke saluran primer 

e. Kehilangan tekanan dari saluran primer ke saluran sekunder. 

f. Kehilangan tekanan dari saluran sekunder ke saluran tersier. 

g. Kehilangan tekanan di alat – alat ukur. 

h. Kehilangan tekanan karena kemiringan saluran. 

i. Persediaan tekanan untuk eksploitasi dan untuk bangunan lain. 

j. Kesempurnaan aliran pada bendung. 

k. tinggi mercu bendung, dianjurkan tidak lebih dari 4,00 meter dan minimum 0,5 H  

(H = tinggi energi di atas mercu). 

l. Kehilangan Energi untuk pembilasan. 

 

2.2.6. Tinggi Air di Atas Mercu 

Menentukan tinggi air di atas mercu bendung, ditentukan oleh: 
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 Lebar Bendung (B) 

6/5 lebar normal (Bn)  Lebar bendung adalah jarak antara dua tembok pangkal 

bendung (abutment), termasuk lebar bangunan pembilas dan pilar-pilarnya. Ini disebut 

lebar mercu bruto. 

 Panjang Mercu 

Panjang mercu ini harus dipertimbangkan dengan kemampuannya melewati debit 

rencana dengan tinggi jagaan yang cukup dan tinggi genangan yang diizinkan pada debit 

rencana. 

Panjang Mercu ini juga dapat diperkirakan sepanjang lebar rata-rata sungai dalam 

kondisi stabil atau debit penuh (Bank Full Discharge), umumnya diasumsikan dengan 1,2 

lebar sungai rata-rata, pada ruas sungai yang stabil. 

 Lebar Mercu  

Lebar mercu tidak boleh terlalu panjang dan tidak boleh terlalu pendek, bila 

terlalu pendek akan berakibat tinggi air di atas mercu lebih tinggi, akibatnya tanggul 

banjir di udik akan bertambah tinggi, sehingga genangan banjir akan bertambah luas. Jika 

lebar mercu terlalu lebar/panjang, profil sungai akan terlalu lebar, akibatnya endapan 

sedemen di udik bendung dapat mengganggu penyadapan aliran ke intake. 

 

2.2.7 Lebar Efektif Bendung 

Lebar Efektif Bendung adalah lebar bendung yang bermanfaat untuk dapat 

melewatkan debit. 

Lebar effektif bendung dapat dihitung dengan rumus : 

Be = B – 2 (n.Kp + Ka).H1 

Be  = Lebar Efektif Bendung 

B = Lebar seluruh Bendung. 

n = Jumlah pilar 

Kp = Koef Kontraksi Pilar = 0,01 

Ka = Koef Kontraksi Pangkal Bendung = 0,2 

H1 = Tinggi Energi [m] 

 

2.2.8 Panjang dan Dalam Kolam Olak 

Menentukan panjang dan dalam kolam Olak. Kolam olak adalah suatu konstruksi 

yang berfungsi sebagai peredam energi yang terkandung dalam aliran dengan 

memanfaatkan loncatan hidraulis dari suatu aliran yang berkecepatan tinggi. Kolam olak 

sangat ditentukan oleh tinggi loncatan hidraulis, yang terjadi di dalam aliran. Sedangkan 
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rumus yang digunakan untuk menentukan panjang kolam olak adalah Rumus 

Angerholzer. 

 

2.2.9 Panjang Lantai Muka 

Menentukan Panjang Lantai Muka. Akibat dari pembendungan sungai akan 

menimbulkan perbedaan tekanan, selanjutnya akan terjadi pengaliran di bawah bendung. 

Karena sifat air mencari jalan dengan hambatan yang paling kecil yang disebut “Creep 

Line”, maka untuk memperbesar hambatan, Creep Line harus diperpanjang dengan 

memberi lantai muka atau suatu dinding vertical. Untuk menentukan Creep Line, maka 

dapat dicari dengan rumus atau teori. 

Teori Bligh, menyatakan bahwa besarnya perbedaan tekanan di jalur pengaliran 

adalah sebanding dengan panjang jalan Creep Line dan Teori Lane sebagai koreksinya. 

Agar Penggerusan yang terjadi tidak terlalu besar, maka diperlukan Kolam Peredam 

Energi yang secara umum dibagi menjadi 4 jenis : 

a. Ruang Olak tipe Vlugter. 

b. Ruang Olak tipe Schoklitsch. 

c. Ruang Olak tipe Bucket. 

d. Ruang Olak tipe USBR. 

 Pada penelitian ini direncanakan Mercu tipe Vlugter dengan mercu bulat dengan 2 

jenis jari-jari dan 2 jenis kemiringan badan bendung 1:1 dan 3,5:4 , dimana belum pernah 

dilakukan penelitian dengan mercu jenis ini. 

 

3.  METODE PENELITIAN 

Rancangan/Metode Penelitian yang dipakai adalah Metode Uji Coba. Dan Uji 

coba ini dilakukan di Laboratorium Hidraulika Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

Metodologi Penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 

Studi Pendahuluan 
Berisi identifikasi masalah yang terjadi

Pembatasan Masalah dan Asumsi 
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penyusunan laporan penelitian 
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Gambar 3.1 Metodologi Penelitian (lanjutan) 

 

4. HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini akan direncanakan dengan 2 (dua) jenis mercu dengan dua jari2 

bulat dan kemiringan tubuh mercu yang berbeda, yang dibedakan dengan nama mercu 

tipe A dan mercu tipe B. 

Mercu tipe A direncanakan dengan jari2 R1 = 1,5 cm dan R2 = 3,0 cm dan dengan 

kemiringan tubuh bendung 7:8 yang berarti kemiringan vertikal skala 7 dan kemiringan 

horisontal skala 8, dengan jari2 kolam olak 15 cm model, yang dapat dilihat pada gambar 

4.1 Gambar Mercu tipe A.  

Sedangkan jenis mercu yang ke dua direncanakan dengan jari2 R1 = 2,0 cm dan 

R2 = 4,0 cm dan dengan kemiringan tubuh bendung 1:1 yang berarti kemiringan vertikal 

skala 1 dan kemiringan horisontal skala 8, dengan jari2 kolam olak 15 cm model yang 

dapat dilihat pada gambar 4.4 Gambar  Mercu tipe B.  

Penentuan Tujuan Penelitian 
Berisi Tujuan Penelitian yang akan dicapai  

Studi Pustaka 
Berisi teor-teori dan kajian materi yang berhubungan dengan 

pembuatan laporan penelitian 

Pengumpulan dan Pengolahan Data Penelitian 
Berisi pengumpulan data dan pengolahan data yang telah 

dibuat dari uji coba yang dilakukan 

Simpulan dan Saran 
 Berisi rangkuman hasil penelitian yang dilakukan 
 Berisi usulan langkah-langkah yang lebih baik  

A
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Gambar 4.1 Gambar Mercu tipe A 

 

 Gambar 4.1 memperlihatkan jenis mercu yang di desain dengan kemiringan 

tubuh mercu 7 : 8, yang berarti kemiringan vertikal skala 7 dan kemiringan horisontal 

skala 8, pada mercu jenis A ini dialiri dengan 3 jenis debit yang dapat dilihat pada gambar 

4.7 , gambar Rekap Hasil Perhitungan. 

Pada Gambar 4.2  Gambar Debit Aliran AA, diperlihatkan aliran dengan debit 

terbesar rata2 sebesar 4,6556147 lt/dt  dalam percobaan dengan menggunakan mercu tipe 

A dengan tinggi air diatas mercu  2,25 cm model dan dengan kecepatan jatuh rata2 

sebesar 0,4687 m/dt. Sedangkan pola penggerusannya diperlihatkan pada Gambar 4.3 

Gambar Gerusan yang terjadi dengan volume 240 ml model. Gerusan yang terjadi 

mengikuti pola kecepatan aliran pada hilir bendung. 

 

 

Gambar 4.2  Gambar Debit Aliran AA QAA rata-rata = 4,6556147 lt/dt 
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Gambar 4.3  Gambar Penggerusan akibat QAA rata-rata = 4,6556147 lt/dt 

Volume Gerusan 240 ml 

 

 

Gambar 4.4  Gambar Mercu tipe B 
 

 Gambar 4.4 memperlihatkan jenis mercu yang di desain dengan kemiringan 

tubuh mercu 1 : 1, yang berarti kemiringan vertikal dan kemiringan skala horisontal sama 

yaitu 1, pada mercu jenis B ini dialiri dengan 3 jenis debit yang dapat dilihat pada gambar 

4.7 , gambar Rekap Hasil Perhitungan. 

Pada Gambar 4.5  Gambar Debit Aliran BA, diperlihatkan aliran dengan debit 

terbesar rata2 sebesar 4,45201044 lt/dt  dalam percobaan dengan menggunakan mercu 

tipe B dengan tinggi air diatas mercu  2,10 cm model dan dengan kecepatan jatuh rata2 

sebesar 0,4348 m/dt. Sedangkan pola penggerusannya diperlihatkan pada Gambar 4.6 

Gambar Gerusan yang terjadi dengan volume 640 ml model. Gerusan yang terjadi 

mengikuti pola kecepatan aliran pada hilir bendung. 

 

 



Penggerusan di Hilir Bendung Dengan Mercu Type Vlugter      94 
(Maria Chritine Sutandi, Kanjalia Tjandrapusps, Ginardy Husada) 

 

Gambar 4.5  Gambar Debit Aliran BA  QBA rata-rata = 4,45201044   lt/dt 
 

 

Gambar 4.6  Gambar Penggerusan akibat QB rata-rata = 4, 45201044 lt/dt 

Volume Gerusan 640 ml 
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Gambar 4.7 Gambar Rekap Hasil Perhitungan 

 

 Kecepatan [ m/dt ] Luas Penampang Q [ lt/dt ] Qrata-rata 
Vol 

Gerusan

Udik K.Olak Hilir Udik K.Olak Hilir Udik K.Olak Hilir lt/dt ml 

A 

A 0,3007 0,4687 0,2793 0,0152 0,009955 0,0167 4,8082 4,4743 4,6844 4,6556 240 

B 0,2366 0,4296 0,2221 0,0143 0,008580 0,0154 3,3861 3,6856 3,4128 3,4948 20 

C 0,0716 0,1862 0,0635 0,1431 0,007500 0,0154 1,0248 1,3968 0,9799 1,1339 9 

 

B 

A 0,3180 0,4348 0,2406 0,0159 0,009945 0,0175 4,8189 4,3236 4,2135 4,4520 640 

B 0,2018 0,3880 0,2117 0,0149 0,009400 0,0165 3,5030 3,6615 3,5012 3,5525 330 

C 0,0759 0,1363 = 0,0134 0,008500 = 1,0174 1,1558 = 1,1316 240 

 

 

Keterangan: 
Kecepatan Udik  = Kecepatan pada Udik bendung, kecepatan sesaat sebelum terjun 
Kecepatan K Olak  = Kecepatan pada kolam olak , kecepatan pada saat terjun 
Kecepatan Hilir      = Kecepatan pada Hilir bendung, kecepatan yang menghasilkan gerusan 
Luas Penampang    = Luas penampang melintang saluran  
Q                             = Debit yang terjadi, besarnya debit ini tidak begitu sama disebabkan karena pada saat perhitungan luas 

penampang 
Volume Gerusan   = jumlah endapan yang dihasilkan melalui pengeringan udara 
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5. PEMBAHASAN 

5.1 Mercu Tipe A 

Pada mercu ini dengan 2 jari2 yaitu 1,5 cm dan 3 cm dengan kemiringan tubuh 

bendung yang kurang curam karena kemiringan tubuh bendung mempunyai sudut 

kemiringan yang lebih kecil dari 45o (kemiringan 7:8) dengan debit Q = 4,6556 lt/dt 

dihasilkan volume gerusan sebesar 240 ml, kecepatan sesaat akan melewati tubuh 

bendung adalah 0,3007 m/dt  dan pada saat berada di kolam olak kecepatannya adalah 

0,4687 m/dt , kecapatan yang terjadi ini lebih besar daripada saat akan melewati tubuh 

bendung, karena air yang melewatinya mengalami penerjunan dan langsung menghantam 

ruang kolam olak yang berada di bawahnya, sehingga mengalami hentakan dan 

pergolakan, hentakan dan pergolakan ini yang menghasilkan peredaman energi, sehingga 

kecepatan yang terjadi pada hilir bendung menjadi kecil, yaitu sebesar 0,2793 m/dt , tetapi 

kecepatan ini masih menghasilkan adanya gerusan pada hilir kolam olak seperti yang 

digambarkan pada gambar 4.3 sebesar 240 ml. 

Untuk percobaan dengan kecepatan yang lebih kecil data dilihat pada gambar 4.7, 

yaitu rekap dari semua hasil percobaan.  

5.2 Mercu Tipe B 

Sedangkan pada mercu tipe B, meskipun dirancang sama dengan 2 jari2 yaitu 2,0 

cm dan 4 cm,dengan lebar mercu yang relatif lebih besar dari Mercu tipe A, tetapi mercu 

ini mempunyai kemiringan tubuh bendung normal karena kemiringan tubuh bendung 

mempunyai sudut kemiringan sebesar dari 45o (kemiringan 1:1)  dengan debit Q = 4,4520 
lt/dt dihasilkan volume gerusan sebesar 640 ml, meskipun kecepatan sesaat yang akan 

melewati tubuh bendung lebih kecil yaitu sebesar 0,3180 m/dt  dan pada saat berada di 

kolam olak kecepatannya adalah 0,4348 m/dt ,  kecepatan yang terjadi ini lebih besar 

daripada saat akan melewati tubuh bendung, karena air yang melewatinya mengalami 

penerjunan dan langsung menghantam ruang kolam olak yang berada di bawahnya, 

sehingga mengalami hentakan dan pergolakan, hentakan dan pergolakan ini yang 

menghasilkan peredaman energi, karena kecepatan yang menghantam kolam olak lebih 

kecil dari kecepatan yang  terjadi pada Mercu tipe A, maka peredaman energi yang terjadi 

juga lebih kecil, sehingga kecepatan yang terjadi pada hilir bendung menjadi sebesar 

0,2406 m/dt , sehingga kecepatan ini menghasilkan adanya gerusan yang lebih besar pada 

hilir kolam olak seperti yang digambarkan pada gambar 4.6 sebesar 640 ml. 

Untuk percobaan dengan kecepatan yang lebih kecil data dilihat pada gambar 4.7, 

yaitu rekap dari semua hasil percobaan. 
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6. SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

 Terlihat dari perhitungan rekap bahwa besarnya volume penggerusan yang terjadi 

akibat adanya bendung tipe B lebih besar jika dibandingkan dengan bendung tipe A, 

walaupun dengan debit yang hampir sama besarnya, dan ketinggian mercu yang sama, ini 

dikarenakan kemiringan tubuh bendung tipe B yang lebih curam (1 : 1), sehingga mercu 

dengan kemiringan tubuh bendung yang lebih landai akan lebih baik untuk dipergunakan 

pada kondisi sebenarnya/prototipe. 

 

6.2 Saran  

 Untuk penelitian lebih lanjut disarankan adanya simulasi daripada kolam olak 

yang berfungsi sebagai peredam energi, baik dengan : 

- Membuat lebih kasar kolam olak. 

- Memperpanjang kolam olak. 
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