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ABSTRAK 

 

Salah satu kegagalan yang dapat terjadi pada suatu sambungan baja atau kayu adalah kegagalan 

geser blok. Penelitian ini mempelajari geser blok pada batang tarik kayu Indonesia. Uji 

eksperimental pada penelitian ini menggunakan 3 jenis kayu yang berbeda yaitu Sengon, Akasia 

Mangium, dan Meranti Kuning. Jumlah benda uji yang dibuat adalah 3 benda uji untuk masing-

masing jenis kayu. Sambungan kayu adalah sambungan geser ganda dengan menggunakan alat 

sambung batang baja berulir berdiameter 10 mm. Jarak-jarak baut minimum setiap benda uji 

dibuat sesuai ketentuan SNI 7973:2013. Berdasarkan hasil perhitungan sambungan geser ganda, 

didapatkan hasil analisis bahwa kegagalan sambungan kayu yang terjadi adalah kegagalan tumpu 

pada komponen utama kayu akibat tertekan alat sambung namun hasil pengujian eksperimental 

menunjukkan terjadinya keruntuhan geser blok pada sambungan kayu. Hasil kuat tarik dari uji 

eksperimental dan perhitungan menggunakan persamaan pada SNI 7973:2013 memiliki persen 

beda antara 41,1% - 50,5% untuk Sengon, 47,2% - 48,1% untuk Akasia Mangium, dan 34,2% - 

47,7 % untuk Meranti.  

 

Kata kunci: geser blok, batang tarik, sambungan kayu. 

 

ABSTRACT 
 

One of the failures that can occur in steel or wood connection is block shear failure. This paper 

examines the block shear in tension member of Indonesian wood. Experimental test in this study 

used 3 different types of wood, namely Sengon, Acacia Mangium, and Yellow Meranti. The number 

of the test specimens were 3 for each type of wood. Wood connection was a double shear 

connection using threaded steel rod with diameter of 10 mm. The minimum bolt distances of each 

specimen was made in accordance to SNI 7973:2013. Based on double shear connection 

computation in the standard, the analysis showed that the connection failure is wood bearing in 

main member but experimental test result indicates the occurrence of block shear failure. Tensile 

strength results of experimental tests and calculation using equations in SNI 7973:2013 have 

differences between 41,1% - 50,5% for Sengon, 47,2% - 48,1% for Acasia Mangium and 34,2% - 

47,7% for Yellow Meranti. 

 

Keywords: Block shear, tension member, wood connection. 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Struktur kayu banyak digunakan untuk rangka kuda-kuda, rangka jembatan, 

kolom dan balok bangunan serta struktur perancah. Salah satu kekurangan kayu adalah 

sifatnya yang non homogen, adanya cacat kayu, dan keterbatasan dalam ukuran yang 

dibutuhkan untuk keperluan struktur bangunan. Untuk mengatasi terbatasnya ukuran 

kayu, penyambungan kayu merupakan salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan 

ukuran kayu. 
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  Kekuatan sambungan kayu dipengaruhi oleh komponen pembentuk sambungan, 

yaitu jenis kayu yang disambung, alat penyambung dan bentuk sambungan. Perencanaan 

sambungan kayu terdapat dalam SNI 7973:2013 dan harus memenuhi persyaratan yang 

ditentukan agar sambungan aman serta tidak mengalami kegagalan. Terdapat beberapa 

ragam kegagalan yang dapat terjadi pada sambungan kayu akibat beban lateral yaitu 

kegagalan tumpu pada kayu maupun kegagalan pada alat sambung kayu. Namun salah 

satu kegagalan yang juga dapat terjadi pada sambungan batang tarik kayu adalah 

kegagalan geser blok. 

Geser blok adalah salah satu kegagalan potensial yang dapat terjadi pada 

sambungan berlubang. Tegangan tarik terjadi di sepanjang bidang tarik dan tegangan 

geser terjadi di sepanjang garis longitudinal antar lubang pengencang atau bidang geser. 

Kekuatan geser blok ditentukan oleh kekuatan tarik pada bidang tarik bersih dan 

diakumulasikan dengan kekuatan geser minimal pada bidang geser kotor atau bersih. 

Sehingga dapat diasumsikan bahwa kegagalan terjadi pertama kali pada bidang tarik dan 

diikuti oleh leleh pada bidang geser. Pada studi ini dilakukan pengujian kuat tarik pada 

sambungan tarik kayu dengan menggunakan jarak-jarak baut minimum sesuai 

persyaratan yang terdapat didalam SNI Kayu 7973:2013 dan digunakan jumlah baut 

minimum pada tiga buah jenis kayu. Dimensi benda uji sambungan batang tarik kayu 

pada studi ini dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Dimensi Benda Uji 

2. TINJAUAN LITERATUR 

Sering kali struktur kayu memerlukan sambungan untuk memperpanjang kayu 

ataupun sambungan buhul untuk menggabungkan beberapa batang kayu pada satu buhul. 

Pada umumnya sambungan merupakan bagian yang paling lemah dari suatu struktur 
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kayu. Kegagalan pada sambungan lebih sering terjadi dibandingkan dengan kegagalan 

dari material kayu itu sendiri. 

Hal-hal yang dapat menyebabkan rendahnya kekuatan sambungan pada kayu 

adalah sebagai berikut: 

1. Pada bagian buhul atau join terjadi gaya yang sejajar serat pada satu batang, tetapi 

tidak sejajar serat dengan batang yang lain. Kekuatan kayu yang tidak sejajar serat 

lebih kecil dibandingkan yang sejajar serat, sehingga kekuatan sambungan harus 

didasarkan pada kekuatan kayu yang terkecil. 

2. Penggunaan alat sambung seperti baut, pasak dan hubungan gigi akan mengurangi 

luas efektif penampang kayu yang disambung, sehingga kekuatan batang akan lebih 

rendah bila dibandingkan dengan penampang yang utuh. 

3. Kayu memiliki kuat geser sejajar serat yang kecil sehingga dapat terjadi splitting 

dengan mudah jika beberapa alat sambung dipasang berdekatan. Oleh karena itu, 

terdapat persyaratan jarak minimum antar alat sambung agar kayu terhindar dari 

kemungkinan splitting. 

 

2.1 Keruntuhan Geser Blok 

Keruntuhan geser blok atau dalam SNI 7973:2013 disebut sobek kelompok, 

dikenal sebagai bentuk keruntuhan potensial yang dapat menentukan kapasitas beban dari 

sambungan atau komponen struktur. Blok yang terhubung dengan pelat buhul dibatasi 

oleh garis lintasan keruntuhan di antara lubang-lubang pengencang, dengan dalam 

mekanisme keruntuhannya tegangan tarik terjadi di sepanjang garis transversal (bidang 

tarik) dan tegangan geser terjadi di sepanjang garis longitudinal antar lubang baut (bidang 

geser). Mekanisme keruntuhan geser blok pada sambungan dapat dilihat pada Gambar 2 

dan Gambar 3. 

 

 

Gambar 2. Mekanisme Keruntuhan Geser Blok Pada Sambungan 
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Gambar 3. Mode Kegagalan Untuk Kayu Dengan Sambungan Baut (a). Tarik (b) 

Geser Blok (Sobek Kelompok) (c) Geser (sobek) (d) Tumpu (e) Splitting 

[Quennevile,2008] 

Menurut SNI 7973-2013, geser blok pada kayu atau kapasitas sobek kelompok 

dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut: 

       1
''

' '
2 2

RT nRT
GT t group neto

ZZ
Z F A

                (1) 

dengan:  ZGT’  =  Kapasitas sobek kelompok terkoreksi 

ZRT-1’  = Kapasitas sobek terkoreksi baris 1 dari pengencang 

yang membatasi luas kelompok kritis 

ZRT-n’ = Kapasitas sobek terkoreksi baris n dari pengencang 

yang membatasi luas kelompok kritis 

Agroup-neto = Luas penampang kelompok kritis antara baris 1 dan n 

 

Kapasitas geser atau sobek terkoreksi dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut: 

'
'

2

v critical
RT i

F A
Z n         (2) 

dengan:  ZRT’ = kapasitas sobek terkoreksi baris i  

  Fv’ = nilai desain geser terkoreksi sejajar serat 

  Acritical = luas geser minimum setiap pengencang pada baris i 

  ni = banyak pengencang di baris i 

 

dengan mengasumsikan satu garis geser di setiap sisi baut pada sebuah baris 

(sebagaimana diamati pada uji sambungan baut), Persamaan (2) menjadi: 

' 'RT i v criticalZ n F S                   (3) 

dengan:  Scritical = jarak minimum di baris i yang diambil dari yang terkecil  

   antara jarak ujung atau jarak antar pengencang di baris i 

  t = ketebalan komponen struktur 
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Dalam persamaan (2) diasumsikan bahwa tegangan geser yang terjadi bervariasi 

dari nilai maksimum fv = Fv’ ke nilai fv = 0 di sepanjang setiap garis geser di antara 

pengencang dalam satu baris dan bahwa perubahan regangan/tegangan geser adalah linier 

di sepanjang garis geser seperti yang terlihat pada Gambar 4. Distribusi tegangan 

berbentuk segitiga yang dihasilkan di setiap garis geser antara pengencang di satu baris 

memberikan tegangan geser sama dengan setengah dari tegangan geser desain terkoreksi, 

Fv’/2, sebagaimana ditunjukkan di dalam persamaan (2). Asumsi ini digabungkan dengan 

konsep luas kritis untuk mengevaluasi tegangan di kelompok pengencang dan sangat 

cocok dengan hasil-hasil tes pada sambungan dengan baut. [SNI 7973:2013] 

 

Gambar 4. Asumsi Distribusi Tegangan Geser Antara Baut Dalam Satu Baris 

[Taylor,2015] 

3. UJI EKSPERIMENTAL 

Pengujian sambungan tarik geser ganda dilakukan menggunakan Universal 

Testing Machine pada tiga buah jenis kayu yaitu kayu Sengon, Akasia Mangium, dan 

Meranti Kuning. Pada penelitian ini digunakan batang baja berulir berdiameter 10 mm 

sebagai pengencang tanpa menggunakan mur dan ring. Sambungan direncanakan 

menggunakan jarak-jarak minimum, baik jarak ujung, jarak tepi, maupun jarak antar baut. 

Ukuran ring dan mur yang lebih besar dibandingkan dengan jarak-jarak yang 

direncanakan tersebut menyebabkan ring dan mur tidak dapat dipergunakan.  

Pada saat pengujian benda uji diposisikan pada mesin UTM dengan bantuan pelat 

baja dan dikunci menggunakan sekrup pada bagian komponen samping guna menjepit 

sambungan kayu karena keterbatasan lebar UTM, sedangkan bagian komponen utama 

dimasukan langsung ke dalam penjepit UTM seperti yang terlihat pada Gambar 5. 

Pengujian tarik lalu dimulai dan dilakukan hingga benda uji mengalami keruntuhan. 

Kurva hubungan antara kuat tarik dan peralihan serta kondisi hasil akhir pengujian pada 

masing-masing benda uji dapat dilihat pada Gambar 6 sampai dengan Gambar 11. 
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Gambar 5. Pelat Baja Penjepit Sambungan Kayu pada Mesin UTM 

   
 

Gambar 6. Kondisi Benda Uji 1, 2, dan 3 Kayu Sengon Setelah Terjadi Keruntuhan 

Pada Gambar 6, terlihat bahwa benda uji 1, 2 dan 3 kayu Sengon mengalami 

keruntuhan geser blok. Dari hasil pengujian didapatkan kurva hubungan beban dan 

peralihan sambungan tarik kayu Sengon seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7. 

Melalui kurva hubungan beban dan peralihan ini didapatkan kuat tarik sambungan 

dengan mengambil beban maksimum yang terjadi pada masing-masing benda uji. 

 

 

Gambar 7. Kurva Hubungan Antara Beban dan Peralihan Sambungan Batang 

Tarik Kayu Sengon 
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Gambar 8. Kondisi Benda Uji 1, 2, dan 3 Kayu Akasia Mangium Setelah Terjadi 

Keruntuhan 

 
Pada Gambar 8, terlihat bahwa benda uji 1 dan benda uji 2 sambungan kayu 

Akasia Mangium mengalami kegagalan geser blok dengan tegangan tarik yang tidak 

seragam dilihat dari kegagalan tarik yang berbentuk segitiga, sedangkan benda uji 3 

mengalami kegagalan geser. Kurva hubungan beban dan peralihan sambungan kayu 

Akasia Mangium ditunjukkan pada Gambar 9. 

 

 

Gambar 9. Kurva Hubungan Antara Beban dan Sambungan Batang Tarik Kayu 

Akasia Mangium 

Hasil pengujian tarik sambungan kayu Meranti menunjukkan terjadinya 

kegagalan geser blok pada benda uji 1, 2 dan 3. Kegagalan geser blok ini terjadi dengan 

tegangan tarik yang tidak seragam seperti yang ditunjukkan pada Gambar 10. Kurva 

hubungan beban dan peralihan sambungan kayu Meranti dapat dilihat pada Gambar 11. 
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Gambar 10. Kondisi Benda Uji 1, 2, dan 3 Kayu Meranti Setelah Terjadi 

Keruntuhan 

 

 
Gambar 11. Kurva Hubungan Antara Beban dan Peralihan Sambungan Batang 

Tarik Kayu Meranti 

4. ANALISIS HASIL UJI EKSPERIMENTAL 

Melalui pengujian tarik sambungan kayu, didapatkan kuat tarik dari masing-

masing sambungan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. Menurut perhitungan 

sambungan geser ganda berdasarkan SNI 7973:2013, kegagalan yang akan dialami oleh 

sambungan tarik kayu adalah kegagalan tumpu pada kayu akibat tertekan alat sambung 

pada komponen utama. Namun berdasarkan uji eksperimental, kegagalan yang dialami 

oleh sambungan kayu adalah kegagalan geser blok. Geser blok adalah kondisi batas 

dengan tahanan ditentukan oleh jumlah kuat geser dan kuat tarik pada segmen yang 

saling tegak lurus. Hasil perhitungan analisis kuat nominal geser blok kayu dengan 

menggunakan persamaan (1) dapat dilihat dalam Tabel 2. 
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Tabel 1. Kuat Tarik Sambungan Kayu 

Jenis Kayu SG Kuat Tarik (N) Mode Kegagalan 

Sengon 0.271 

4768.70 Geser Blok 

4972.34 Geser Blok 

4178.25 Geser Blok 

Akasia 

Mangium 
0.698 

10967.63 Geser Blok 

10791.10 Geser Blok 

11087.58 Geser 

Meranti 0.729 

11562.84 Geser Blok 

10143.85 Geser Blok 

9189.86 Geser Blok 

 

Tabel 2. Hasil Analisis Kuat Nominal Geser Blok Kayu Menggunakan Persamaan 

(1) 

Jenis Kayu 
Fv 

(MPa) 

Ft 

(MPa) 

ZNT’ 

(N) 
ZRT-1’ (N) 

ZRT-2’ 

(N) 

ZRT’ 

(N) 

ZGT’ 

(N) 

Sengon 2.3 26.19 6547.5 1150 1150 2300 2459.5 

Akasia 

Mangium 
4.19 72,04 18010 2095 2095 4190 5697 

Meranti 4.67 74.1 18525 2337.5 2337.5 4675 6042.5 

 

Perbedaan besar kuat tarik sambungan antara hasil eksperimental dan dengan 

menggunakan persamaan (1) ditunjukkan pada Tabel 3 

 

Tabel 3. Perbandingan Hasil Analisis Perhitungan Geser Blok Menggunakan 

Persamaan (1) dan Uji Eksperimental 

Jenis 

Kayu 

Benda 

Uji 

Mode 

Kegagalan 
Peksperimental (N) Ppersamaan (1) (N) %Beda 

Sengon 

1 Geser Blok 4768.70 2459.50 -48.4 

2 Geser Blok 4972.34 2459.50 -50.5 

3 Geser Blok 4178.25 2459.50 -41.1 

Akasia 

Mangium 

1 Geser Blok 10967.63 5697.00 -48.1 

2 Geser Blok 10791.10 5697.00 -47.2 

Meranti 

1 Geser Blok 11562.84 6042.50 -47.7 

2 Geser Blok 10143.85 6042.50 -40.4 

3 Geser Blok 9189.86 6042.50 -34.2 

 

Berdasarkan hasil pengujian, benda uji 3 sambungan kayu Akasia Mangium 

mengalami kegagalan geser sehingga tidak diperhitungkan didalam analisis geser blok. 
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Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa hasil kuat tarik dari uji eksperimental dan perhitungan 

menggunakan persamaan (1) memiliki persen beda antara 41,1% - 50,5% untuk kayu 

Sengon, 47,2% - 48,1% untuk kayu Akasia Mangium, dan 34,2% - 47,7% untuk kayu 

Meranti. Hasil ini menunjukkan bahwa persamaan (1) memiliki kuat tarik hampir 

setengah lebih kecil dibandingkan hasil uji eksperimental.  

 

4.1 ANALISIS HUBUNGAN ANTARA KUAT TARIK DAN BERAT JENIS 

  Untuk mengetahui korelasi antara kuat tarik dan berat jenis dari masing-masing 

jenis kayu, dibuat suatu kurva hubungan antara kuat tarik dan berat jenis seperti yang 

terlihat pada Gambar 12. Pada Gambar 12 terlihat bahwa semakin besar berat jenis maka 

semakin besar pula kuat tarik yang terjadi, baik melalui hasil uji eksperimental maupun 

berdasarkan perhitungan menggunakan persamaan (1). Namun, pada Gambar 13 yaitu 

kurva hubungan antara perbandingan Peksperimental dan Ppersamaan(1) dengan berat jenis terlihat 

bahwa berat jenis tidak memiliki pengaruh terhadap perbandingan Peksperimental dan 

Ppersamaan(1). 

 

Gambar 12. Kurva Hubungan Antara Kuat Tarik dan Berat Jenis 

 

 

Gambar 13. Kurva Hubungan Antara Peksperimental/Ppersamaan(1) dan Berat Jenis 
 



109                                   Jurnal Teknik Sipil Volume 12 Nomor 2, Oktober 2016: 99-181 

 

5. KESIMPULAN  

Setelah dilakukan analisis kuat tarik sambungan kayu geser ganda menggunakan 

alat sambung batang baja berulir, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Melalui analisis menggunakan persamaan SNI 7973:2013 didapatkan hasil bahwa 

kegagalan sambungan kayu yang akan terjadi adalah kegagalan tumpu pada kayu 

utama (batang tengah) akibat tertekan alat sambung. Namun, berdasarkan uji 

eksperimental kuat tarik sambungan, kegagalan yang dialami oleh sambungan batang 

tarik kayu adalah kegagalan geser blok. Kegagalan geser blok ini terjadi meskipun 

jarak-jarak yang digunakan telah memenuhi persyaratan jarak minimum yang 

terdapat pada SNI 7973:2013. 

2. Hasil kuat tarik uji eksperimental dan perhitungan menggunakan persamaan pada 

SNI 7973:2013 memiliki persen beda antara 41,1% - 50,5% untuk kayu Sengon, 

47,2% - 48,1% untuk kayu Akasia Mangium, dan 34,2% - 47,7 % untuk kayu 

Meranti. Uji eksperimental menghasilkan kuat tarik yang lebih besar dibandingkan 

persamaan pada SNI 7973:2013. Hal ini disebabkan karena pada persamaan SNI 

7973:2013 diasumsikan distribusi yang dihasilkan di setiap garis geser antara 

pengencang di satu baris memberikan tegangan geser sama dengan setengah dari 

tegangan geser desain, Fv/2. 

3. Dari kurva hubungan antara perbandingan Peksperimental dan Ppersamaan(1) dengan berat 

jenis menunjukkan bahwa berat jenis tidak memiliki pengaruh terhadap perbandingan 

Peksperimental dan Ppersamaan(1). 

 

6. SARAN 

Dilakukan penelitian lebih lanjut dengan jenis sambungan, jenis kayu, jenis 

pengencang, jumlah dan jarak pengencang yang berbeda. 
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ABSTRACT 
Radin Inten roundabout is one of the important roundabout in the city of Bandar Lampun, which 

serves traffic from different directions, namely the traffic flow coming from Soekarno Hatta street 

and Z.A Pagar Alam street . The high volume of traffic that passes through the roundabout 

causing congestion or meeting a pretty solid vehicles from different directions. Roundabouts 

generally have a better survival rate than other types of intersection control . The purpose of this 

study was to determine the Level of Service ( LoS ),  evaluate the performance of capacity and the 

feasibility of a roundabout. This research in a survey to obtain the facts - the facts of the symptoms 

that are known indicated and evaluated by doing examples in a manual the road capacity 

indonesia (MKJI) .The research value of the service level ( level of service ) tangle AB ( from 

Bakauheni to Tanjung Karang vice versa)is A with degree saturation of 0.4357, tangle BC (from 

Tanjung Karang to Kotabumi vice versa) is B with degree saturation of 0.6636 , while the fabric of 

CA (from Kotabumi to Bakauheni vice versa) is E with degree saturation of 0.9471. greatest 

congestion on the fabric of CA ( from North to East and vice versa ) due to the tangle of capacity 

can not serve existing traffic volumes .  

 

Keywords : levels of service , capacity of the roundabout , degree of saturation 

 

ABSTRAK 
Bundaran Raden Inten merupakan salah satu bundaran penting di kota Bandar Lampung yang 

melayani arus lalu lintas dari berbagai arah, yaitu arus lalu lintas yang berasal dari Jl. Soekarno 

Hatta dan Jl. Z.A Pagar Alam. Tingginya volume lalu lintas yang melewati bundaran ini 

menyebabkan terjadinya kemacetan atau pertemuan kendaraan yang cukup padat dari berbagai 

arah jalan.  Penelitian ini menggunakan metode survey untuk memperoleh data-data dari gejala-

gejala yang diketahui dan dievaluasi dengan melakukan perbandingan-perbandingan menggunakan 

metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI). Hasil penelitian nilai tingkat pelayanan (Level 

of servis) jalinan AB (dari arah Bakauheni ke arah Kotabumi dan sebaliknya) adalah A dengan 

derajat kejenuhan sebesar 0.4357, jalinan BC (dari arah Tanjung Karang ke arah Kotabumi dan 

sebaliknya) adalah B dengan derajat kejenuhan sebesar 0.6636, sedangkan jalinan CA (dari arah 

Kotabumi kearah Bakauheni dan sebaliknya) adalah E dengan derajat kejenuhan sebesar 0.9471. 

Kemacetan terbesar pada jalinan CA akibat kapasitas jalinan tidak dapat melayani volume lalu 

lintas yang ada.  

 

Kata Kunci : tingkat pelayanan, kapasitas bundaran, derajat kejenuhan. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Bundaran Radin Inten merupakan salah satu bundaran penting di kota 

Bandar Lampung yang melayani arus lalu lintas dari berbagai arah yaitu arus lalu 

lintas yang berasal dari  Jl Soekarno Hatta, dan Jl. Z.A Pagar Alam. Tingginya 
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volume lalu lintas yang melewati bundaran ini menyebabkan terjadinya 

kemacetan atau pertemuan kendaraan yang cukup padat dari berbagai arah jalan, 

baik dari arah Jl. Soekarno Hatta dan Jl. Z.A Pagar Alam. Tingginya volume lalu 

lintas ini menyebabkan terjadinya kemacetan. 

Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah : 

1. Jenis kendaraan yang melewati bundaran Radin Inten  ini bervariasi terdiri 

dari kendaraan  berat (Hight Vehicle/HV), kendaraan ringan (Low 

Vehicle/LV), sepeda motor ( Motorcycle/MC). 

2. Volume kendaraan yang melewati bundaran ini sangat tinggi karena pada jam-

jam sibuk (peak hour) sering terjadi kemacetan. 

3. Aksesibilitas lokasi penelitian yang mudah dicapai. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Bundaran Lalu Lintas 

Bundaran lalu lintas adalah persimpangan dimana lalu lintas searah 

mengelilingi suatu pulau jalan yang bundar dipertengahan persimpangan lampu 

lalu lintas. Meskipun dampak lalu-lintas bundaran berupa tundaan selalu lebih 

baik dari tipe simpang yang lain misalnya simpang bersinyal, pemasangan sinyal 

masih lebih disukai untuk menjamin kapasitas tertentu dapat 

dipertahankan,bahkan dalam keadaan arus jam puncak. 

Perubahan dari simpang bersinyal atau tak bersinyal menjadi bundaran 

dapat juga didasari oleh keselamatan lalu-lintas, untuk mengurangi jumlah 

kecelakaan lalu-lintas antara kendaraan yang berpotongan. Bundaran mempunyai 

keuntungan yaitu mengurangi kecepatan semua kendaraan yang berpotongan, dan 

membuat mereka hati-hati terhadap risiko konflik dengan kendaran lain. Hal ini 

mungkin terjadi bila kecepatan pendekat ke simpang tinggi dan/atau jarak 

pandang untuk gerakan lalu-lintas yang berpotongan tidak cukup akibat rumah 

atau pepohonan yang dekat dengan sudut persimpangan. 

Untuk bagian jalinan bundaran, metode dan prosedur yang diuraikan 

dalam(MKJI, 1997) mempunyai dasar empiris. Alasan dalam hal aturan memberi 

jalan, disiplin lajur, dan antri tidak mungkin digunakannya model yang besar pada 
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pengambilan celah.Nilai variasi untuk variabel data empiris yang menganggap 

bahwa medan datar dapat dilihat pada Tabel 1. berikut : 

 

Tabel 1. Rentang Variasi Data Empiris Untuk Variabel Masukan 

Variabel Bundaran 

Minimun Rata – Rata Maksimun 

Lebar jalinan (Lw) 

Rasio lebar/panjang (Ww/Lw) 

Rasio jalinan (Pw)pendekat 

(W1) 

Lebar jalinan (Ww) 

Panjang  

 

8 

8 

50 

0.07 

0.69 

9.7 

11.6 

84 

0.14 

0.80 

11 

20 

121 

0,20 

0.95 

(Sumber: MKJI, 1997) 

 

Contoh bagian jalinan bundaran antara dua gerakan lalu lintas yang 

menyatu dan memencar dengan 4 kaki dapat dilihat pada Gambar 1.  berikut : 

 

Gambar 1. Bagian Jalinan Bundaran 

(Sumber: MKJI, 1997) 

Keterangan: 

Ww = lebar jalinan, Lw = panjang jalinan, W1 = lebar pendekat, W2 = lebar 

pendekat                     

Kondisi geometri digambarkan dalam bentuk gambar sketsa yang 

memberikan informasi lebar jalan, batas sisi jalan, dan lebar median serta 

petunjuk arah untuk tiap lengan persimpangan dapat dilihat pada Gambar 2. 

berikut : 
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Gambar 2. Sketsa Masukan Geometri Bundaran 

(Sumber: MKJI, 1997) 

Kapasitas Dasar (Co) 

Kapasitas total bagian jalinan bundaran adalah hasil perkalian antara 

kapasitas dasar (Co) yaitu kapasitas pada kondisi tertentu (Ideal) dan faktor 

penyesuaian (F), dengan memperhitungkan pengaruh kondisi lapangan 

sesungguhnnya terhadap kapasitas. Kapasitas dasar (Co) tergantung dari lebar 

jalinan (Ww), rasio rata-rata/lebar jalinan ( / Ww), rasio menjalin (Pw) dan 

rasio lebar/panjang jalinan (Ww / Lw), yang dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus atau dengan diangram gambar. 

 

Co= 135 x x x x  . ( Pers 1) 

Co = Faktor Ww x faktor We/Ww x faktor Pw x faktor Ww/Lw ............... ( Pers 2) 

 

Derajat Kejenuhan (DS) 

Derajat kejenuhan yaitu rasio arus terhadap kapasitas, digunakan sebagai 

faktor utama dalam menentukan tingkat kinerja simpang dan segmen jalan. Nilai 

derajat kejenuhan menunjukkan apakah segmen jalan tersebut mempunyai 

masalah kapasitas atau tidak (MKJI, 1997). 

Dengan rumus: 

 

DS =  .................................................................................................. ( Pers 3) 
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Tundaan Pada Bagian Jalinan Bundaran (Delay/D) 

Tundaan yaitu waktu tambahan yang diperlukan untuk melewati bundaran 

di bandingkan dengan lintasan tanpa melalui bundaran. Tundaan pada bagian 

jalinan dapat terjadi karena dua sebab : 

1. Tundaan Lalu Lintas (DT) akibat interaksi lalu lintas dengan gerakan yang 

lain dalam persimpangan 

2. Tundaan Geometrik (DG) akibat perlambatan dan percepatan lalu lintas. 

 

Tundaan rata-rata bundaran dihitung sebagai berikut: 

 = /  + DG ; i = 1....n .................................................. (Pers 4) 

 

Peluang Antrian Pada Bagian Jalinan Bundaran (QP %) 

Tundaan antrian (QP %) pada bagian jalinan ditentukan berdasarkan kurva 

antrian empiris, dengan derajad kejenuhan sebagai variabel masukan. 

 

Tingkat Pelayanan (Level Of Service/LOS) 

Tingkat pelayanan ( level of service) adalah ukuran kinerja ruas jalan atau 

simpang jalan yang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jalan, kecepatan, 

kepadatan dan hambatan yang terjadi. Tingkat pelayanan dikategorikan dari yang 

terbaik (A) sampai yang terburuk (tingkat pelayanan F). Tingkat pelayanan (LOS) 

yaitu ukuran kualitatif yang mencerminkan persepsi pengemudi tentang kualitas 

mengendarai kendaraan. LOS berhubungan dengan ukuran kuantitatif, seperti 

kerapatan atau persen waktu tundaan. Dalam MKJI ini kecepatan dan derajat 

kejenuhan digunakan sebagai indikator perilaku lalu-lintas dan parameter yang 

sama telah digunakan dalam pengembangan panduan rekayasa lalu-lintas. 

 

3. METODE PENELITIAN 

   Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode survey. Karena  

penelitian ini merupakan kegiatan penyelidikan untuk memperoleh fakta – fakta 

dari gejala–gejala yang diketahui, mencari informasi secara faktual, 
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mengumpulkan data untuk dievaluasi dengan melakukan perbandingan-

perbandingan. 

Data penelitian yang dibutuhkan didapat dari observasi atau pengamatan 

langsung dilokasi penelitian. Adapun jenis data yang dibutuhkan adalah:  

a. Data volume lalu lintas  

b. Data geometrik  

 

Setelah diadakan persiapan dan penentuan waktu penelitian. Langkah 

selanjutnya adalah melaksanakan penelitian antara lain: 

a.  Pencacahan volume kendaraan tiap arah pada semua lengan persimpangan 

sesuai dengan jadwal penelitian. 

b.  Pengukuran lebar tiap lengan persimpangan. 

c.  Pengamatan kondisi lingkungan setempat oleh peneliti, dengan 

memperkirakan faktor-faktor lingkungan yang berkaitan. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Geometri Bundaran 

Data mengenai ukuran (lebar dan panjang) jalinan pada lokasi Bundaran 

Radin Inten  dan daerah sekitarnya yang diukur dalam m (meter) dapat dilihat 

pada Tabel 2. sebagai berikut :  

 

Tabel 2. Geometri Bundaran 

(Sumber: Hasil Survey Tahun 2013) 

 

No Keterangan 
Jalinan 

AB BC CA 

1  Lebar Pendekat (W₁) 9 13 12.5 

2  Lebar Pendekat (W₂) 10 17 12 

3  Lebar Masuk Rata - rata (We) 9.5 15 12.25 

4  Lebar Jalinan (Ww) 13.5 16 13.5 

5  Panjang Jalinan (Lw) 19.76 30.21 19.76 

6 
Lebar Masuk Rata – rata/ Lebar 

Jalinan (We/Ww) 
0.67 0.91 0.89 

7 Rasio Lebar/Panjang  (Ww/Lw) 0.683 0.530 0.683 
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Tabel 3. Nilai Faktor Lebar jalinan (Ww),Lebar Masuk Rata-Rata/Lebar   

Jalinan (We/Ww) dan Rasio Lebar / Panjang (Ww/Lw) 

 

Bagian Jalinan 

        

Faktor 

Ww 

Faktor 

/Ww Faktor Pw Faktor Ww/Lw 

    

AB ( Timur ke Selatan 

dan sebaliknya) 
3978.94 2.152 0.8397 0.3917 

BC (Selatan ke Utara dan 

sebaliknya) 
4962.38 2.632 0.8335 0.4653 

CA (Utara ke Timur dan 

sebaliknya) 
3978.94 2.596 0.8667 0.3917 

(Sumber: Hasil Analisis Data) 

 

Kapasitas Bundaran 

Tabel 4. Kapasitas Bundaran 

 

Bagian Jalinan  

 

Kapasitas 

Dasar (Co) 

Faktor  Penyesuaian Kapasitas 

Ukuran Kota Lingk.Jalan (C) 

(Fcs)          (Frsu) smp/jam 

AB 2815.9 0.94 0.88 2329.311 

BC 5065.2 0.94 0.88 4189.936 

CA 3506.8 0.94 0.88 2900.811 

(Sumber:Analisis data) 

 

Derajad Kejenuhan 

Tabel 5. Nilai Derajad Kejenuhan 

Bagian Jalinan 

Kapasitas Arus Masuk Derajad 

C     Bagian Jalinan(Q) Kejenuhan (DS) 

   

AB 2329.311 1014.9 0.4357 

BC 4189.936 2780.5 0.6636 

CA 2900.811 2747.5 0.9471 

(Sumber: Hasil data) 
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Tundaan Pada Bagian Jalinan Bundaran (Delay) 

Tabel 6. Nilai Tundaan Bagian Jalinan 

Bagian Jalinan 

Derajad 

Kejenuhan 

(DS) 

 

Tundaan lalu 

lintas 

(DT) 

 

Tundaan 

Geometrik 

(DG) 

Tundaan 

(D) 

AB 0.4357 2.0434 4 6.043 

BC 0.6636 3.1122 4 7.112 

CA 0.9471 10.4909 4 14.4909 

(Sumber:Analisis data) 

 

Peluang Antrian Pada Bagian Jalinan Bundaran (QP %) 

Tabel 7. Nilai Peluang Antrian Pada Bagian Jalinan Bundaran (QP %) 

Bagian Jalinan Peluang Antrian (Qp%) 

 Batas Atas Batas Bawah 

AB 10.046 4.746 

BC 24.951 10.754 

CA 67.658 32.232 

(Sumber:Analisis data) 

 

Tingkat Pelayanan (Level Of Service) 

Tabel 8. Tingkat Pelayanan Jalan 

Bagian Jalinan Derajad Kejenuhan (DS) 
Tingkat Pelayanan 

(Level Of Servis) 

AB 0.4357 A 

BC 0.6636 B 

CA 0.9471 E 

       (Sumber : Hasil Analisis Data) 

 

Dengan jumlah nilai LoS pada bagian jalinan AB ( dari Timur ke Selatan 

dan sebaliknya) sebesar 0.4357, bagian jalinan BC ( dari Selatan ke Utara dan 

sebaliknya) sebesar 0.6636 dan Bagian Jalinan CA (dari Utara ke Timur dan 
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sebaliknya) sebesar  0.9471, jadi  bagian jalinan AB dan BC mempunyai tingkat 

pelayanan A dan B sedangkan bagian jalinan CA mempunyai tingkat pelayanan E.   

 

5. KESIMPULAN  

Berdasarkan uraian yang telah dituliskan dalam skripsi ini, penulis dapat 

mengambil beberapa kesimpulan, yaitu : 

1) Tingkat Pelayanan/LOS ( Level of servis ) jalinan AB (dari arah Bakauheni 

ke arah Tanjung Karang dan sebaliknya ) adalah A , BC ( dari arah Tanjung 

Karang ke arah Kotabumi dan sebaliknya) adalah B sedangkan bagian jalinan 

CA (dari arah Kotabumi ke arah Bakauheni dan sebaliknya ) adalah E. 

2) Nilai tundaan ketiga bagian jalinan ini terhitung kurang baik karena melebihi 

tundaan geometrik kendaraan yang tidak terhambat yaitu  4 detik. 

3) Peluang antrian terbesar ada pada ruas jalan CA (dari arah Kotabumi ke arah 

Bakauheni dan sebaliknya ) yaitu batas atas sebesar 67.658% dan batas 

bawah sebesar 32.232%. 

4) Kemacetan terbesar pada jalinan CA (dari arah Kotabumi ke arah Bakauheni 

dan sebaliknya) akibat kapasitas jalinan tidak dapat melayani volume lalu 

lintas yang ada. 

5) Kondisi bundaran Raden Intan terhitung buruk karena di bagian jalinan CA 

nilai LOS ( Level of servis ) adalah E. 
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ABSTRAK 

 
Kecepatan kendaraan dan kerapatan lalu lintas yang ada pada berbagai jalan arteri di kota besar 

seperti Surabaya memiliki karakteristik yang dapat dipelajari dari sifat pergerakan kendaraan yang 

ada dengan menggunakan alat bantu model matematis yang menyatakan hubungan kecepatan, arus 

lalu lintas dan kepadatan. Nilai dari model matematis yang diperoleh dari pengamatan data 

lapangan dapat dijadikan bahan masukan untuk perencanaan pergerakan dan pemasangan rambu 

lalu lintas lebih lanjut. Kota Surabaya yang banyak memiliki ruas jalan arteri baik tingkat 1 atau 2 

akan lebih efektif dan efisien dalam pengelolaannya apabila dalam satu kesatuan waktu nilai 

kepadatan jalan dapat diinfokan secara simultan, untuk itu dalam penelitian ini digunakan sistem 

informasi geografis berbasis data koordinat lapangan. Hasil dari penelitian ini diperoleh jalan 

Diponegoro memiliki kecepatan arus bebas yang terbesar 58,4 km/jam sedangkan jalan Banyu urip 

memiliki tingkat kepadatan saat arus jenuh yang terbesar 620 smp/km, sedangkan dari hasil uji 

Anova untuk rata-rata dan varians dari kecepatan kendaraan dan volume lalu lintas, ada perbedaan 

yang cukup signifikan dari volume dan kecepatan rata-rata tiap ruas jalan arteri yang diteliti 

dengan tingkat keyakinan 95% atau alpha 5%. Pemetaan berbasis koordinat geografis dapat 

dilakukan dengan memberikan nilai informasi yang cukup efisien dari model karakteristik 

beberapa ruas jalan arteri yang tersebar di kota Surabaya. 

  

Kata kunci: kecepatan kendaraan, kepadatan lalu lintas, model Greenshield, koordinat Geografis 

 

ABSTRACT 

 
Vehicle speed and traffic density that existed at various arterial roads in big cities such as 

Surabaya has characteristics that can be learned from the nature of the movement of the vehicle 

that is using the tools of mathematical model expressing the relation of speed, traffic flow and 

density. The value of the mathematical model derived from observed data field can be used as 

input for planning the movement and installation of traffic signs further. Surabaya city that has 

many arterial roads either level 1 or 2 would be more effective and efficient for its management in 

a one access when the value of the density of roads can be shared simultaneously, and for that 

problems,  in this study used a geographic information system-based coordinate data field. The 

results of this study were obtained that Diponegoro street has the largest free flow speed 58.4 km / 

h while the Banyu Urip street has the top density when the current density was 620 smp / km, while 

the results of ANOVA test for mean and variance of vehicle speed and the volume of traffic, there 

are significant differences of volume and average speed for each road arteries were examined with 

a confidence level of 95% or 5% alpha. Mapping based on geographic coordinates can be done by 

providing an efficient information value of the model characteristics of several arterial roads that 

spread across the city of Surabaya. 

 

Keywords: speed of vehicles, density of traffic, Greenshield models, Coordinate of geography. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan suatu kota selain ditandai dengan pertumbuhan jumlah penduduk 

juga adanya peningkatan sarana transportasi berupa bertumbuhnya jumlah kendaraan 

bermotor sebagai salah satu sarana masyarakat perkotaan untuk melakukan aktifitas 

sehari-hari. Dan seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor maka 

diperlukan pertumbuhan ruas jalan yang ada ataupun modifikasi ruas jalan yang sudah 

ada sebelumnya.  

Kota surabaya sebagai salah satu kota yang memiliki jumlah penduduk yang 

besar tentunya juga memiliki sarana pertumbuhan kendaraan bermotor yang besar pula. 

Untuk itu diperlukan adanya penanganan jumlah ruas jalan yang ada sehingga masyarakat 

pengguna jalan dapat memiliki kemudahan akses jalan dengan lebih nyaman dan aman. 

Seiring dengan perkembangan waktu yang ada, beberapa ruas jalan arteri seringkali tidak 

sanggup menampung mobilitas kendaraan yang melaluinya, sehingga dampak yang 

ditimbulkan adalah terjadinya perlambatan kecepatan dan penumpukan jumlah kendaraan 

yang ada pada ruas jalan tersebut. Untuk itu diperlukan sistem pemantauan badan jalan 

secara menyeluruh agar dapat diketahui dengan lebih dini problem kemacetan yang ada di 

ruas jalan terutama jalan arteri primer dan arteri sekunder. Sistem informasi geografis 

(SIG) merupakan salah satu alat bantu yang diyakini dapat memantau dan memetakan 

mobilitas ruas jalan dari waktu ke waktu secara efisien dan akurat. 

Untuk itu dalam penelitian ini hendak dicoba pemanfaatan sistem informasi 

geografis berupa pemetaan kecepatan dan kepadatan lalu lintas berbasis koordinat 

geografis pada ruas jalan yang digunakan sebagai studi kasus. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran nilai kecepatan dan volume 

lalu lintas pada beberapa ruas jalan arteri yang sering mengalami problem kemacetan, 

disamping itu hendak dicari model karakteristik lalu lintas dari ruas jalan arteri tersebut 

dengan pendekatan model Greenshield, dan dari data-data yang diperoleh di lapangan 

kemudian dilakukan pemetaan karakteristik ruas jalan arteri berbasis titik koordinat yang 

ada pada ruas jalan arteri yang diuji. 
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1.3 Batasan Penelitian 

Penelitian ini hanya mengambil studi kasus pada 6 ruas jalan arteri yang ada, 

yaitu jalan Diponegoro, jalan Raya Darmo, jalan Banyu Urip, jalan Tunjungan , jalan 

Mayjen Sungkono dan jalan Basuki Rachmad 

Paramater yang diambil adalah kecepatan kendaraan dan volume lalu lintas, 

dimana kedua parameter ini dianggap sudah mewakili kondisi karakteristik jalan karena 

kepadatan lalu lintas dapat dicari dari volume dan kecepatan kendaraan. 

 

1.4 Hipotesa 

Hipotesa yang dikemukakan disini adalah nilai rata-rata dan varians dari 

kecepatan dan volume lalu lintas pada ruas jalan arteri yang diteliti tidak berbeda dengan 

selisih masing-masing ruas jalan mendekati nol dengan tingkat keyakinan 95% dan nilai 

alpha 5%. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Karakteristik Lalu Lintas 

Dalam menganalisis arus lalu lintas yang ada di berbagai ruas jalan, baik itu ruas 

jalan arteri, kolektor ataupun lokal, perlu diperhatikan komponen-komponen dari lalu 

lintas yang akan mempengaruhi situasi jalan. Untuk itu setiap jalan akan memiliki 

karakteristik lalu lintas yang berbeda-beda dimana untuk dapat menyatakan karakteristik 

ini diperlukan adanya parameter yang ikut dalam pembentukan situasi jalan dan 

parameter itu ada 3 yang mana masing-masing saling mempengaruhi satu dengan yang 

lainnya. 

Parameter itu adalah arus lalu lintas atau volume yang ditandai dengan V, yang 

menyatakan banyaknya kendaraan yang melewati suatu badan jalan dan diukur pada titik 

tertentu dalam satu satuan waktu yang tertentu pula, dinyatakan dalam satuan kendaraan 

per jam (kend/jam). Kepadatan lalu lintas atau densitas adalah parameter yang kedua, 

dinotasikan dengan D yang menyatakan banyaknya kendaraan yang berada dalam suatu 

panjang jalan tertentu dan dinyatakan dengan kendaraan per kilometer (kend/km). 

Parameter yang terakhir adalah kecepatan kendaraan dengan notasi S, yang melintas pada 

suatu ruas jalan dengan jarak tertentu yang diukur terhadap satuan waktu tertentu dan 

dinyatakan dengan kilometer per jam (km/jam). 

Dari ketiga parameter yang ada, untuk mempelajari karakteristik lalu lintas dapat 

dilakukan dengan mencari hubungan matematis diantara ketiga parameter tersebut. 
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Menurut Tamin(2003), hubungan matematis antara kecepatan, volume dan kepadatan lalu 

lintas adalah sebagai berikut : 

 .............................................................................................. (1) 

dimana : 

V adalah arus lalu lintas dalam satuan smp/jam 

D adalah kepadatan lalu lintas dalam satuan smp/km 

S adalah kecepatan kendaraan dalam satuan km/jam 

 

2.2 Model Matematis Greenshield 

Model karakteristik lalu lintas yang dinyatakan dengan model hubungan antara 

kecepatan, arus lalu lintas dan kepadatan dapat digunakan dengan pendekatan model 

Greenshield yang dinyatakan sebagai : 

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

untuk hubungan antara kecepatan dengan kepadatan lalu lintas, dimana : 

S  adalah kecepatan kendaraan dalam satuan km/jam 

Sff  adalah kecepatan arus bebas dalam satuan km/jam 

D  adalah kepadatan lalu lintas dalam satuan smp/km 

Dj  adalah kepadatan saat arus jenuh dalam satuan smp/km 

Rumus (2) dapat dimodifikasi untuk mendapatkan hubungan bentuk yang lain sebagai 

berikut 

 .......................................................................  (3) 

dimana persamaan (3) adalah rumusan untuk hubungan matematis antara arus lalu lintas 

dengan kepadatan. 

Bentuk yang lainnya dari modifikasi persamaan (2) dengan melihat hubungan 

dari persamaan (1) adalah 

 .....................................................................  (4) 

dimana persamaan (4) menyatakan hubungan matematis antara arus lalu lintas dengan 

kecepatan kendaraan. 

 

2.3 State of The Art 

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, ada beberapa yang memiliki 

kontribusi cukup dalam penyusunan penelitian ini, dimana dari beberapa peneliti yang 

memberikan hasil penelitian yang dapat mengembangkan penelitian terdahulu tentang 
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karakteristik lalu lintas dan permodelan yang bersesuaian untuk ruas jalan arteri di kota 

besar. 

Nama Peneliti Judul Penelitian Jurnal/ Proceeding Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Dewi 

Handayani, 

Untari Ningsih 

Analisa Optimasi 

Jaringan Jalan Berdasar 

Kepadatan Lalu Lintas 

di Wilayah Semarang 

dengan Bantuan Sistem 

Informasi Geografis 

Jurnal Teknologi 

Informasi 

DINAMIK, 

Volume XV, No.2 

Juli 2010 

Penyusunan Data 

Spasial kepadatan 

jalan  dengan 

MKJI 

Level of service 

jaringan jalan 

antara 0,4 hingga 

0,95 

Ayudanti 

Patriandini, 

R.Suharyadi, 

Ibnu Kadyarsi 

Kajian Tingkat 

Kemacetan Lalu-lintas 

dengan Memanfaatkan 

Citra Quickbird dan 

Sistem Informasi 

Geografis di sebagian 

Ruas Jalan Kota Tegal. 

Jurnal Bumi 

Indonesia, Vol.2, 

No. 1, 2013, hal 

153-163 

Penyusunan Data 

Spasial kepadatan 

jalan  dengan 

MKJI 

Citra satelit 

memiliki 

kepekaan yang 

cukup tinggi 

dalam 

pemantauan 

tingkat kepadatan 

jalan 
Mashuri, Jurair 

Patunrangi 

Evaluasi Tingkat 

Pelayanan Beberapa Ruas 
Jalan di sekitar Jalan Sis 

Al Jufri Kota Palu 

Jurnal MEKTEK, 

Tahun XIV, No. 2, 
Mei 2012 

Analisa dengan 

MKJI 1997 dan 
HCM 1994 

Penurunan tingkat 

pelayanan jalan 
akibat pengalihan 

arus lalu lintas 

Rifan Fickry 

Kayori 

Analisa Derajad 

Kejenuhan Akibat 

Pengaruh Kecepatan 

Kendaraan Pada Jalan 
Perkotaan Di Kawasan 

Komersil 

Jurnal Sipil STATIK, 

Vol. 1, No.9, Agustus 

2013, hal 608-615 

Analisa dengan 

MKJI 1997 dan 

persamaan 

Davidson 

Persamaan 

hubungan antara 

kecepatan dengan 

derajad kejenuhan 
dengan R=0,52 

Octavianus E.T., 

Tri M.W., Elia 

Hunggurami 

Kajian Tingkat Pelayanan 

Jalan Bundaran PU Kota 

Kupang 

Jurnal Teknik Sipil 

Vol.3, No.1, April 

2014, hal 35-44 

Analisa derajad 

kejenuhan jalan 

dengan MKJI 1997 

Nilai derajad 

kejenuhan jalan 

adalah 0,8 

Hendrata 

Wibisana 

Efektifitas Model 

Karakteristik Arus Lalu 

Lintas di Ruas jalan 

raya Rungkut Madya 

kotamadya Surabaya 

Jurnal Teknik Sipil 

Unika 

Soegijapranata, Vol 

IV, No.1, Januari 

2007, Semarang 

Model matematis 

dengan 

Greenshield dan 

Greensberg 

Dihasilkan model 

karakteristik arus 

lalu lintas untuk 

hubungan arus, 

kepadatan dan 

kecepatan 

kendaraan 

Widyawati 

Budiningsih 

Dampak Kepadatan 

Lalu Lintas terhadap 

Polusi Udara Kota 

Surabaya 

Jurnal Fakultas 

Hukum Volume 

XX, No.20, April 

2011 

Produk peraturan 

hukum untuk 

solusi jangka 

pendek, 

menengah dan 

panjang 

Jalan yang 

tersedia tidak 

cukup memadai 

untuk lalu lintas 

kendaraan, perlu 

peran pemerintah 

untuk mengatasi 

kepadatan lalu 

lintas lewat Perda 

yang ada. 

Hendrata 

Wibisana 

Studi hubungan arus 

lalu lintas di ruas jalan 

rungkut asri kotamadya 

Surabaya dengan 

metode Underwood 

Jurnal Teknik Sipil, 

Universitas Kristen 

Maranatha, Vol III, 

No.2, Oktober 

2007, Bandung 

Model matematis 

dengan 

pendekatan 

Underwood 

Dihasilkan model 

karakteristik arus 

lalu lintas untuk 

hubungan arus, 

kepadatan dan 

kecepatan 

kendaraan metode 

Underwood 
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Nama Peneliti Judul Penelitian Jurnal/ Proceeding Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Hendrata 

Wibisana 

Perbandingan model 

Greenshield dan 

Greensberg pada studi 

karakteristik arus lalu 

lintas di ruas jalan 

Ngagel jaya selatan 

surabaya 

Jurnal Teknologi 

dan Rekayasa Sipil, 

Jurusan Teknik 

Sipil Institut 

Teknologi Sepuluh 

Nopember , Tahun 

28 No.3, Edisi 

Nopember 2008 

Model matematis 

dengan 

Greenshield dan 

Greensberg 

Dihasilkan model 

karakteristik arus 

lalu lintas untuk 

hubungan arus, 

kepadatan dan 

kecepatan 

kendaraan metode 

Underwood 

 

3. METHODOLOGI 

3.1 Perolehan Data  

Untuk data primer berupa data kecepatan kendaraan dan volume lalu lintas 

diperoleh dengan melakukan pengukuran secara langsung di ruas jalan arteri yang 

menjadi obyek penelitian berupa jalan arteri tingkat 1 dan tingkat 2 

Untuk data koordinat geografis diperoleh dengan menggunakan perangkat lunak 

google earth dan dilakukan pencatatan pada titik yang sudah dikenal sebelumnya pada 

ruas-ruas jalan yang diteliti. 

 

3.1.1 Pengukuran Kecepatan Kendaraan 

Pengukuran dilakukan dengan mengambil posisi sesuai dengan lokasi yang sudah 

ditentukan oleh GPS sebelumnya dan kecepatan kendaraan diukur dengan melihat waktu 

yang dibutuhkan saat kendaraan melalui titik 1 dan titik 2 yang diberi jarak 50 meter, 

setelah itu dilakukan perhitungan kecepatan dengan menggunakan rumus : , 

dimana L adalah jarak tempuh dalam meter, S adalah kecepatan kendaraan dalam m/det 

yang nantinya dikonversi ke dalam satuan km/jam dan t adalah waktu tempuh dalam 

satuan detik. 

 

3.1.2 Pengukuran Volume Kendaraan 

Volume kendaraan diukur dengan alat checker dengan mengambil posisi yang 

sudah ditentukan dengan alat GPS, dan jumlah kendaraan bermotor yang melintas dicatat 

dengan mengambil interval 15 menit selama 3 jam pengamatan dan diperoleh 12 data 

volume lalu lintas, untuk kemudian dilakukan konversi menjadi kendaraan/jam dan 

dengan menggunakan tabel manual kapasitas jalan indonesia satuan kend/jam dikonversi 

lagi menjadi smp/jam. 
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3.1.3 Pengukuran Koordinat Geografis 

Untuk penetapan lokasi geografis pengukuran kecepatan dan volume lalu lintas 

dilakukan dengan bantuan alat GPS handheld, dan pengukuran dilakukan pada titik-titik 

yang mudah untuk dikenali seperti dekat minimarket, restaurant atau apotik. 

 

3.2 Analisa Data 

3.2.1 Pembuatan Histogram 

Pembuatan histogram dilakukan untuk melihat pada posisi mana kecepatan dan 

volume lalu lintas mencapai nilai maksimum dan nilai minimum 

 

3.2.2 Perhitungan Regresi Linier 

Untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan regresi linier dilakukan 

dengan bantuan microsoft excel yang memiliki fasilitas data analisis yang didalamnya 

terdapat perhitungan regresi linier. Adapun rumus umum untuk regresi linier adalah : 

 dimana koefisien a dan b yang dicari, a adalah intercept atau titik potong 

dengan sumbu y dan b adalah gradien atau koefisien dari variabel x. 

 

3.2.3 Penentuan Model Greenshield 

Untuk menghitung karakteristik lalu lintas digunakan model persamaan 

matematis  untuk hubungan antara kecepatan dan kepadatan, dan model 

persamaan matematis  untuk hubungan antara volume dan 

kepadatan lalu lintas dan yang terakhir adalah model matematis  

3.3 Pemetaan  

Pemetaan kepadatan dan kecepatan kendaraan yang melintas pada ruas jalan 

arteri dipetakan dengan mengambil data citra satelit dari Google earth dan dilakukan 

penambahan data attribut pada peta tersebut berupa informasi nilai kecepatan dan 

kepadatan lalu lintas pada masing-masing ruas jalan arteri yang dipilih. 
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4. HASIL DAN ANALISIS 

4.1 Jalan Raya Diponegoro 

Dari pengamatan lapangan didapatkan data-data kecepatan kendaraan dan 

volume lalu lintas yang diperlihatkan dalam bentuk diagram batang atau histogram yaitu 

Gambar 1 dan Gambar 2, dan langkah selanjutnya dilakukan analisa pada kecepatan dan 

kepadatan lalu lintas yang ada. 

 

 

Gambar 1. Grafik untuk volume lalu lintas terhadap waktu pengamatan di jalan 

Diponegoro 

Pada gambar 1 terlihat bahwa volume yang terbesar diperoleh pada waktu 

pengamatan 6.45-7.00 WIB sebesar 6652 smp/jam dan volume terkecil pada waktu 

pengamatan 7.45-8.00 WIB sebesar 5572 smp/jam.Pada Gambar 2 terlihat kecepatan 

kendaraan terbesar diperoleh pada waktu pengamatan 8.15-8.30 WIB sebesar 35,9 

km/jam dan kecepatan kendaraan terkecil pada waktu pengamatan 7.30-7.45 WIB sebesar 

25,7 km/jam. 
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Gambar 2. Grafik kecepatan kendaraan terhadap waktu pengamatan di jalan Diponegoro 

 
Hasil perhitungan dengan menggunakan regresi linier diperoleh nilai R sebesar 

0,6146 dengan standart error sebesar 1,6923. Persamaan garis regresi yang diperoleh 

untuk ruas jalan Diponegoro :  

 

Gambar 3. Grafik hubungan model matematis kecepatan dengan kepadatan lalu lintas di 

jalan Diponegoro 

Dari persamaan garis regresi yang diperoleh, maka didapatkan nilai koefisien a = 

58,4 dan koefisien b= -0,138, dan dengan nilai ini maka diperoleh nilai kecepatan arus 

bebas dan kepadatan saat arus jenuh dengan persamaan model matematis Greenshield 

adalah : 
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nilai kecepatan arus bebas Sff = 58,4 km/jam dan nilai kepadatan dicari dengan hubungan 

 

Maka: 

  

Kepadatan saat arus jenuh diperoleh 424 smp/km di ruas jalan Diponegoro. 

 

4.2 Jalan Raya Darmo 

Untuk ruas jalan raya Darmo data-data lapangan berupa kecepatan dan volume 

lalu lintas yang diperoleh diolah kedalam bentuk  grafik histogram yang dinyatakan 

dengan Gambar 4 dan Gambar 5. 

 

 

Gambar 4. Grafik untuk volume lalu lintas terhadap waktu pengamatan di jalan Raya 

Darmo 
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Gambar 5. Grafik kecepatan kendaraan terhadap waktu pengamatan di jalan Raya 

Darmo 

 
Dari data pengamatan di ruas jalan Raya Darmo diperoleh nilai R untuk regresi 

linier 0,643 dengan standart error sebesar 1,709. Persamaan garis regresi yang diperoleh 

dari perhitungan data lapangan :  

 

 

Gambar 6. Grafik hubungan model matematis kecepatan dengan kepadatan lalu lintas di 

jalan Raya Darmo 
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Dari persamaan regresi yang diperoleh kemudian dilakukan konversi ke dalam 

model Greenshield dan dari persamaan (2) nilai kecepatan arus bebas  

 

Untuk nilai kepadatan lalu lintas arus jenuh (Dj) didapatkan : 

 

 

Sehingga diperoleh nilai kepadatan arus jenuh untuk ruas jalan raya Darmo sebesar Dj= 

552 smp/km 

 

4.3 Jalan Banyu Urip 

Data-data kecepatan dan volume yang sudah diperoleh di lapangan untuk 

selanjutnya dilakukan penggambaran histogram yang diperlihatkan pada Gambar 7 dan 

Gambar 8. 

 

 

Gambar 7. Grafik untuk volume lalu lintas terhadap waktu pengamatan di jalan Banyu 

Urip 

 
Nilai volume lalu lintas yang terbesar terdapat pada pengukuran yang pertama 

yaitu 5275 smp/jam dan terkecil ada pada pengukuran ke sebelas dengan 3782 smp/jam 
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Gambar 8. Grafik kecepatan kendaraan terhadap waktu pengamatan di jalan Banyu Urip 

Nilai kecepatan kendaraan yang terbesar terdapat pada pengukuran yang ke enam 

yaitu 30,5 km/jam dan terkecil ada pada pengukuran ke duabelas dengan 22,4 km/jam. 

Dari data pengamatan lapangan diperoleh nilai R untuk regresi linier 0,222 dengan 

standart error sebesar 2,118 

Persamaan garis regresi yang diperoleh dari perhitungan data lapangan: 

, dan untuk grafiknya diperlihatkan pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Grafik hubungan model matematis kecepatan dengan kepadatan lalu lintas di 

jalan Banyu Urip 

Dari persamaan regresi yang diperoleh kemudian dilakukan konversi ke dalam 

model Greenshield dan dari persamaan (2) nilai kecepatan arus bebas  

 

Untuk nilai kepadatan lalu lintas arus jenuh (Dj) didapatkan : 

 

 

Sehingga diperoleh nilai kepadatan arus jenuh untuk ruas jalan Banyu Urip sebesar Dj= 

620 smp/km 

 

4.4 Jalan Mayjen Sungkono 

Untuk jalan Mayjen sungkono dari hasil pengukuran kecepatan dan volume lalu 

lintas diperoleh grafik histogram yang diperlihatkan pada Gambar 10 dan Gambar 11. 
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Gambar 10. Grafik untuk volume lalu lintas terhadap waktu pengamatan di jalan Mayjen 

Sungkono 

 
Di Mayjen sungkono volume yang terbesar diperoleh pada waktu pengamatan 

7.15-7.30 WIB sebesar 5843 smp/jam dan terkecil pada waktu 8.00-8.15 WIB yaitu 4479 

smp/jam 

 

 

Gambar 11. Grafik kecepatan kendaraan terhadap waktu pengamatan di jalan Mayjen 

Sungkono 
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Di Mayjen sungkono kecepatan kendaraan yang terbesar diperoleh pada waktu 

pengamatan 7.15-7.30 WIB sebesar 32,5 km/jam dan terkecil pada waktu 8.00-8.15 WIB 

yaitu 21,4 km/jam. Dari data pengamatan lapangan diperoleh nilai R untuk regresi linier 

0,475 dengan standart error sebesar 2,158 

Persamaan garis regresi yang diperoleh dari perhitungan data lapangan: 

 

 

 

Gambar 12. Grafik hubungan model matematis kecepatan dengan kepadatan lalu lintas 

di jalan Mayjen Sungkono 

Dari persamaan regresi yang diperoleh kemudian dilakukan konversi ke dalam 

model Greenshield dan dari persamaan (2) nilai kecepatan arus bebas  

 

Untuk nilai kepadatan lalu lintas arus jenuh (Dj) didapatkan: 

 

 

Sehingga diperoleh nilai kepadatan arus jenuh untuk ruas jalan Mayjen Sungkono sebesar 

Dj= 373 smp/km 

 

4.5 Jalan Tunjungan 

Untuk hasil histogram data lapangan diperlihatkan pada Gambar 13 dan Gambar 

14, dimana pada Gambar 13 terlihat volume yang tertinggi untuk ruas jalan Tunjungan 



 

Pemetaan Kecepatan dan Kerapatan Lalu Lintas Di Ruas Jalan Arteri Kota Surabaya 

(Hendrata Wibisana, Nugroho Utomo)               137 
 

 

 

adalah pada waktu 6.15-6.30 WIB sebesar 5986 smp/jam dan yang terkecil pada waktu 

7.45-8.00 WIB sebesar 4166 smp/jam. 

 

 

Gambar 13. Grafik untuk volume lalu lintas terhadap waktu pengamatan di jalan 

Tunjungan 

 

 

Gambar 14. Grafik kecepatan kendaraan terhadap waktu pengamatan di jalan Tunjungan 

Pada gambar 14, kecepatan kendaraan yang terbesar diperoleh pada waktu 7.30-

7.45 WIB sebesar 34,2 km/jam dan terkecil pada waktu 7.00 – 7.15 WIB sebesar 24,6 
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km/jam. Dari perhitungan analisa regresi untuk ruas jalan Tunjungan diperoleh nilai R 

sebesar 0,53 dengan standart error sebesar 1,88. 

Persamaan garis regresi yang diperoleh adalah:  

  

 

Gambar 15. Grafik hubungan model matematis kecepatan dengan kepadatan lalu lintas 

di jalan Tunjungan 

 
Dari persamaan regresi yang diperoleh kemudian dilakukan konversi ke dalam 

model Greenshield dan dari persamaan (2) nilai kecepatan arus bebas  

 

Untuk nilai kepadatan lalu lintas arus jenuh (Dj) didapatkan : 

 

 

Sehingga diperoleh nilai kepadatan arus jenuh untuk ruas jalan Tunjungan sebesar Dj= 

540 smp/km 

 

4.6 Jalan Basuki Rachmad 

Bentuk grafik histogram untuk data lapangan ruas jalan Basuki Rachmad 

diperlihatkan pada Gambar 16 dan Gambar 17. Pada Gambar 16 terlihat bahwa volume 
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lalu lintas yang terbesar ada pada saat waktu pengukuran 6.45 – 7.00 WIB sebesar 6695 

smp/jam dan yang terkecil pada waktu 7.45-8.00 WIB sebesar 5471 smp/jam 

 

 

Gambar 16. Grafik untuk volume lalu lintas terhadap waktu pengamatan di jalan Basuki 

Rachmad 

Pada Gambar 17 terlihat bahwa kecepatan yang terbesar diperoleh pada waktu 

pengukuran 6.15-6.30 WIB sebesar 33,8 km/jam dan yang terkecil pada waktu 

pengukuran 7.30-7.45 WIB sebesar 24,9 km/jam 
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Gambar 17. Grafik kecepatan kendaraan terhadap waktu pengamatan di jalan Basuki 

Rachmad 

Dari perhitungan analisa regresi untuk ruas jalan Basuki rachmad diperoleh nilai 

R sebesar 0,77 dengan standart error sebesar 1,44. Persamaan garis regresi yang diperoleh 

adalah :  yang diperlihatkan pada Gambar 18. 

 

 

Gambar 18. Grafik hubungan model matematis kecepatan dengan kepadatan lalu lintas 

di jalan Basuki Rachmad 
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Dari persamaan garis regresi yang diperoleh maka selanjutnya dapat diperoleh 

nilai kecepatan arus bebas  , sedangkan nilai kepadatan lalu 

lintas saat arus jenuh diperoleh dari koefisien b sebagai berikut : 

Untuk nilai kepadatan lalu lintas arus jenuh (Dj) didapatkan : 

 

 

Sehingga diperoleh nilai kepadatan arus jenuh untuk ruas jalan Basuki Rachmad sebesar 

Dj= 522 smp/km 

Rangkuman dari hasil perhitungan data-data kecepatan dan volume lalu lintas 

dapat dilihat pada Tabel 1, dimana jalan Diponegoro memiliki nilai kecepatan arus bebas 

yang terbesar Sff= 58,4 km/jam, sedangkan jalan Banyu Urip memiliki nilai kepadatan 

kendaraan yang terbesar yaitu 620 smp/km 

 

Tabel 1. Resume Model Karakteristik Ruas jalan Arteri 

No Nama Jalan Koef.R Stand. Error 
Model 

Greenshield 

Kecepatan 

arus bebas 

(Sff) 

Kepadatan 

(Dj) 

1 Diponegoro 0,615 1,692 Y=58,40-0,138x 58,4 424 

2 Raya Darmo 0,643 1,709 Y=47,95-0,087x 47,95 552 

3 Banyu Urip 0,222 2,118 Y=37,2-0,06x 37,2 620 

4 Tunjungan 0,475 2,158 Y=55,47-0,149x 55,47 373 

5 Mayjen Sungkono 0,53 1,88 Y=44,76-0,083x 44,76 540 

6 Basuki Rachmad 0,77 1,44 Y=49,54-0,095x 49,54 522 

 

Dari hasil perhitungan Analisa varians dengan program Excel dapat diketahui 

bahwa untuk volume lalu lintas diperoleh nilai F hitung sebesar 31,426 sedangkan nilai F 

tabel diperoleh 2,3538 , dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3, sehingga berdasarkan nilai ini 

dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan dari volume lalu lintas 

untuk masing-masing jalan arteri yang diteliti dengan tingkat kesalahan alpha sebesar 5% 

atau 0,05. 
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Tabel 2. Resume dari Jumlah Total dan Varians Volume Lalu Lintas 

Groups Count Sum Average Variance 

Diponegoro 12 73676 6139,67 100174,61 

Raya Darmo 12 73358 6113,17 177388,70 

Tunjungan 12 62165 5180,42 236128,08 

Banyu Urip 12 55158 4596,5 223240,09 

Mayjen Sungkono 12 61426 5118,83 156965,97 

Basuki Rachmad 12 73797 6149,75 139930,75 

 

Tabel 3. Tabel ANOVA untuk Volume Lalu Lintas 

Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Between Groups 27074662,28 5 5414932,456 31,42649313 3,1643E-16 2,3538

Within Groups 11372110,17 66 172304,6995

Total 38446772,44 71  

 

Dari hasil perhitungan Analisa varians dengan program Excel dapat diketahui 

bahwa untuk kecepatan kendaraan diperoleh nilai F hitung sebesar 4,2987 sedangkan 

nilai F tabel diperoleh 2,3538 , dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5, sehingga berdasarkan 

nilai ini dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang cukup dari kecepatan kendaraan 

untuk masing-masing jalan arteri yang diteliti dengan tingkat kesalahan alpha sebesar 5% 

atau 0,05. 

 

Tabel 4. Resume dari Jumlah Total dan Varians Kecepatan Kendaraan 

Groups Count Sum Average Variance 

Diponegoro 12 371,6 30,967 7,4315 

Raya Darmo 12 359,7 29,975 8,1984 

Tunjungan 12 365,5 30,458 7,5117 

Banyu Urip 12 318,6 26,55 5,77 

Mayjen Sungkono 12 336,6 28,05 8,8736 

Basuki Rachmad 12 357,6 29,8 8,9455 
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Tabel 5. Tabel ANOVA untuk Kecepatan Kendaraan 

Source of 

Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 167,402 5 33,480 4,2987 0,00190951 2,3538 

Within Groups 514,038 66 7,788 

   

       Total 681,44 71         

 

Tabel 6. Koordinat geografis dan elevasi jalan arteri 

Nama Jalan Elevasi Koordinat 
Kecepatan 

(Sff) 

Kepadatan 

(Dj) 

Diponegoro 30 7
o
 17’ 25,24” 112

o
44’ 10,15” 58,4 424 

Raya Darmo 30 7
o
 17’ 27,39” 112

o
44’ 20,64” 47,95 552 

Banyu Urip 26 7
o
 16’ 26,14” 112

o
43’ 30,55” 37,2 620 

Tunjungan 23 7
o
 15’ 39,67” 112

o
44’ 23,51” 55,47 373 

Mayjen Sungkono 56 7
o
 17’ 21,34” 112

o
44’ 25,12” 44,76 540 

Basuki Rachmad 27 7
o
 16’ 09,21” 112

o
44’ 29,24” 49,54 522 

 

5. KESIMPULAN  

Volume lalu lintas yang tertinggi ada pada ruas jalan Basuki Rachmad dengan 

6150 smp/jam dan yang terendah pada jalan arteri Banyu Urip dengan 4597 smp/jam. 

Untuk kecepatan kendaraan yang memiliki rata-rata tertinggi ada pada jalan Diponegoro 

dengan 30,97 km/jam , sedangkan kecepatan rata-rata terendah terdapat pada ruas jalan 

Banyu Urip dengan 26,55 km/jam. Sistem informasi geografis dapat diaplikasikan dengan 

efektif dan efisien untuk pemantauan kepadatan lalu lintas di beberapa ruas jalan besar 

terutama yang ada di kota besar karena sifatnya yang mudah diupdate dan memiliki 

jangkauan yang luas, sehingga menghemat biaya survey dan transportasi.  
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ABSTRAK 

 
Salah satu persyaratan penting yang diperlukan dalam suatu struktur pondasi bangunan 

adalah karakteristik media tanah yang terdapat di area tersebut. Secara garis besar, tanah hanya 

terbagi dua menjadi tanah butir kasar maupun butir halus. Namun pada kenyataannya, kondisi 

dilapangan memperlihatnya kondisi yang berbeda. Pada kedalaman-kedalaman dibawah 

permukaan tanah tidak lagi dijumpai material murni, baik pasir, lempung, maupun lanau. Yang 

ada merupakan material campuran baik lempung pasiran, pasir lempungan, pasir lanauan, maupun 

lanau pasiran, dan sebagainya. Hal ini mempengaruhi perilaku material, tidak lagi berperilaku 

sebagai material asli yang membentuknya. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari perilaku 

tanah residual tropis baik agregat kasar maupun halus yang dipadatkan. Untuk agregat kasar 

pengujian yang dilakukan meliputi specific gravity (Gs) dan analisa ukuran butir. Sedangkan untuk 

agregat halus dilakukan pengujian kadar air, specific gravity (Gs), analisa ukuran butir, 

hidrometer, atterberg limits. Karena merupakan material terganggu, maka kedua material tidak 

dilakukan pengujian index properties. Berdasarkan pengujian awal yang dilakukan, dapat 

disimpulkan sementara bahwa perubahan perilaku material butir kasar menjadi perilaku material 

butir halus terjadi pada komposisi material campuran 25% tanah merah Lagadar dan 75% pasir 

Padalarang.  

 

Kata kunci: tanah residual tropis; Lagadar; perilaku material 

 

ABSTRACT 

 
One of the key requirements needed in a foundation structure of the building is 

characteristic of soil media at certain area. Broadly speaking, the soil is only divided into coarse 

grain soil and fine grain. In fact, the condition of the field showed different conditions. In the 

depths below the ground surface, there is no pure material, either sand, clay, and silt. In fact,  

there is a mixing materials sandy loam, silty sand, silty sand, and sandy silt, and so forth. This 

condition affects the behavior of the material, no longer behave as the original material that 

formed it. This research aims to study the behavior of tropical residual soil both coarse and fine 

aggregate compacted. For coarse aggregate testing was conducted on the specific gravity (Gs) 

and grain size analysis. As for the fine aggregate testing moisture content, specific gravity (Gs), 

grain size analysis, hydrometer, Atterberg limits. Because the material is disturbed, then the 

material was not tested index properties. Based on initial testing is done, it can be concluded that 

the change in behavior of the material while coarse grains become fine grain material behavior 

occurs in the material composition of red soil mix of 25% and 75% sand Lagadar. 

 

Keywords: tropical residual soil; Lagadar; material behavior 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Tanah merupakan medium alami tempat organisme hidup, berkembang biak dan 

mati, karena itu tanah mampu menyediakan sumber bahan organik selama bertahun-tahun 

yang dapat didaur ulang. Ilmu yang terkait langsung adalah ilmu mekanika tanah yang 
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mana pengertian dari ilmu  mekanika tanah adalah ilmu yang mempelajari perilaku 

tanah dan sifatnya yang diakibatkan oleh tegangan dan regangan yang disebabkan oleh 

gaya-gaya yang bekerja untuk perencanaan desain suatu pondasi. Oleh karena itu 

perkiraan dan pendugaan terhadap kemungkinan adanya penyimpangan dilapangan dari 

kondisi ideal pada mekanika tanah sangat penting dalam perencanaan pondasi yang benar. 

Tanah yang dibentuk dari pelapukan kimiawi menghasilkan tanah berjenis 

lempung. Proses kimiawi yang terjadi akan mengubah mineral pada batuan yang 

mengalami pelapukan menjadi jenis mineral lain, yaitu mineral lempung. Sementara 

pelapukan secara fisis tidak akan mengubah jenis mineral yang ada, sehingga tanah 

lempung hanya dapat terbentuk akibat pelapukan kimiawi saja. Mineral lempung yang 

ada dan dominan adalah kaolinite, illite dan montmorillonite. Mineral-mineral ini 

menghasilkan sifat yang khusus pada tanah lempung, seperti sifat plastisitas dan kohesi. 

Oleh karena itu, tanah berjenis lempung juga disebut sebagai tanah kohesif karena 

memiliki kohesi atau daya lekat antar butir. Jenis tanah yang lain seperti pasir dan kerikil 

dinamakan tanah non kohesif.  

Berdasarkan Unified Soil Classification System (USCS), tanah dapat 

dikategorikan berdasarkan ukuran butirnya, yang secara garis besar meliputi tanah butir 

kasar yaitu kerikil dan pasir yang bersifat non kohesif, serta tanah butir halus yang 

bersifat kohesif yaitu lanau dan lempung. Tanah butir kasar dan tanah butir halus 

memiliki sifat, perilaku, dan karakteristik yang jauh berbeda. Berbagai penelitian tentang 

perilaku dan karakteristik tanah yang menjadi dasar ilmu geoteknik yang kita kenal 

sekarang ini, meneliti perilaku kedua jenis tanah tersebut secara terpisah. Di sisi lain, 

dalam praktek di lapangan kita jarang sekali menemukan adanya tanah yang terdiri dari 

pasir murni atau lempung murni. Yang banyak didapati justru adalah tanah campuran 

seperti lempung pasiran, lanau pasiran, pasir lanauan dan lain sebagainya.  

Perubahan perilaku ini tidak dapat hanya ditentukan oleh parameter yang 

dihasilkan, namun juga ditunjukkan oleh indikasi perubahan perilaku masing-masing 

material campuran yang dapat dilihat melalui hasil selama pengujian. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk mempelajari perilaku tanah residual tropis baik agregat 

kasar maupun halus yang dipadatkan. 

 

2. TINJAUAN LITERATUR 

Tanah sebagai suatu media dengan berbagai kehidupan berada diatasnya 

membentuk ekosistem yang terbuka dan dinamis sehingga terdapat aliran energi dan 

bahan (panas, air, hara, bahan mineral dan organik, organisme) ke bawahnya. Sejumlah 
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besar organisme juga hidup di dalam tanah. Bagian terbesar organisme tanah terdiri dari 

kehidupan tumbuhan. Hal ini tidaklah berarti memperkecil arti hewan-hewan terutama 

dalam tahap permulaan dekomposisi organik. Dipandang dari sudut tanaman, ada dua 

kelompok besar jasad hidup (organisme) tanah, yaitu yang menguntungkan dan 

merugikan. Kelompok yang menguntungkan meliputi seluruh organisme yang melakukan 

pelapukan bahan organik tanah, perubahan unsur hara dari senyawa organik ke anorganik 

dan penambatan nitrogen. Sedangkan kelompok yang merugikan adalah organisme yang 

melakukan persaingan hara atau organisme yang menyebabkan tanaman terkena hama 

dan penyakit. Secara umum, aktivitas organisme tanah dipengaruhi oleh berbagai faktor 

diantaranya iklim, kondisi tanah, dan vegetasi. 

Organisme tanah dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu mikrofauna, 

mesofauna, makrofauna, dan akar tanaman. Organisme tersebut berperan dalam 

mendekomposisikan bahan organik sehingga bermanfaat bagi kesuburan tanah. 

Kesuburan tanah tidak hanya bergantung pada komposisi fisik dan kimiawinya melainkan 

juga pada ciri alami dan diversitas biota tanah. 

Pelapukan merupakan proses alam yang tidak dapat dielakkan, yang secara 

perlahan mengubah batuan pada kondisi asli menjadi material tanah. Dalam bidang 

keilmuan geoteknik, material tanah terbagi menjadi dua yaitu butir kasar dan butir halus. 

Umumnya jenis tanah yang ditemukan di lapangan berdasarkan pengambilan sampel 

adalah merupakan campuran antara butir kasar dan butir halus yaitu kombinasi antara 

pasir dengan lempung. Jarang sekali ditemukan tanah pasir murni maupun lempung 

murni. Kriteria klasifikasi jenis tanah didasari oleh komposisi yang membentuknya, pada 

umumnya presentase yang lebih besar akan mewakili sifat dari tanah tersebut. Perilaku 

tanah campuran akan sangat berbeda dengan perilaku material lempung maupun pasir 

murni, baik dari sifat fisis tanah dan kekuatan geser yang dihasilkan. Perilaku mekanik 

dari tanah campuran akan sangat berbeda tergantung dari kandungan butir halus yang ada 

didalamnya. 

Klasifikasi tanah oleh USCS hanya berdasarkan ukuran butir. Perilaku material 

tidak dapat ditentukan oleh material pembentuk yang lebih dominan. Presentase butir 

halus dan kandungan mineral sangat berpengaruh terhadap perilaku yang akan 

diperlihatkan oleh material. Perubahan dari perilaku material butir kasar menjadi perilaku 

tanah butir halus dapat dilihat tidak hanya dari parameter kuat geser yang dibentuk, tetapi 

juga dari analisa berdasarkan pola dan nilai tegangan yang didapatkan. 
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2.1 Indeks Propertis Material 

Variasi material pembentuk yang berbeda-beda mempengaruhi komposisi 

material tanah yang digunakan dan akan menghasilkan sifat fisik, mekanik, maupun 

perilaku yang berbeda-beda pula. Untuk mengetahui sifat-sifat tersebut, maka perlu 

dilakukan identifikasi pada masing-masing material pembentuk. 

2.2.1 Indeks Propertis Pasir 

Pasir merupakan material dengan ukuran butir yang relatif besar, antara 4,75 mm 

hingga 425 . Oleh karena itu termasuk kedalam tanah butir kasar. Kontribusi pasir 

pada material campuran adalah dapat meningkatkan berat isi dan kekuatan geser. Berat isi 

dan kekuatan geser dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain void ratio dan gradasi. 

Gradasi yang seragam membuat nilai void ratio yang semakin kecil dan akan 

mengakibatkan berat isi yang semakin besar. Pasir tidak memiliki nilai plastisitas, karena 

tidak mengandung suatu mineral tertentu sehingga tidak memiliki nilai kohesi. 

 

2.2.2. Indeks Propertis Tanah Residual 

Indeks properties pada tanah lempung meliputi nilai plasticity index, specific 

gravity, berat isi, komposisi mineral lempung, dan sebagainya. Indeks properties yang 

ditinjau pada penelitian ini antara lain kadar air, specific grafity, plasticity index, 

distribusi ukuran butir, dan komposisi mineral lempung. Nilai dari plasticity index 

didapatkan dari pengujian atterberg limits. Presentase distribusi ukuran butir diperoleh 

dari analisa saringan. Sedangkan komposisi kandungan mineral pembentuk diperoleh dari 

pengujian difraksi x-ray. 

Tanah residual merupakan tanah yang terbentuk langsung akibat pelapukan 

kimiawi yang tetap berada pada tempat batuan asalnya. Yang membedakan tanah residual 

dengan tanah sedimen adalah adanya mineral pembentuk yang terbentuk dari proses 

pelapukan kimia. Jenis mineral lempung yang dihasilkan pada suatu keadaan tertentu 

sangat tergantung pada batuan asal dan lingkungan pelapukan. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi kandungan mineral tersebut antara lain iklim, topografi, dan nilai asam 

basa dari air yang mengaliri lokasi tersebut (Wesley,2010). 

Topografi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi mineral 

pembentuk material lempung. Daerah dengan bentuk topografi yang mengizinkan aliran 

air masuk kedalam pori-pori tanah dengan lancar, maka mineral yang terbentuk adalah 

kaolinite yang memiliki sifat aktivitas rendah. Kandungan mineral, ukuran partikel, dan 

indeks properties tanah residual akan berbeda pada setiap kedalaman, walaupun 

merupakan hasil dari pelapukan profil batuan yang sama. Hal ini dapat terjadi sebagian 
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besar dipengaruhi oleh distribusi ukuran pori sesuai dengan tingkat pelapukan (Rahardjo, 

2004). 

Tingkat pelapukan dipengaruhi oleh iklim, kondisi topografi, dan batuan induk. 

Klasifikasi tingkat pelapukan batuan akibat cuaca diberikan oleh Dearman et al (1976), 

dimana tanah mempunyai enam tingkatan yang berbeda yang dapat dilihat pada Tabel 

2.1. 

 

Tabel 2.1 Klasifikasi Tingkat Pelapukan Batuan Akibat Cuaca  

(Sumber: Dearman, 1976 & Geological Society, 1995) 

 

Wheatering 
Grade 

General Description 
SpecificDescription 

Weathered Materials* Weak Rock Materials
¥
 

VI - Residual 
Soil 

Therock is completely 

changed to a soil in 

wich the original rock 
texture has been 

completely destroyed. 

Soil derived by in situ 

weathering but retaining 
none of the original 

texture or fabric. 

Residual or reworked. Matrix 

with occasional altered random 
or "apparent" lithorelics, 

bedding destroyed. 

V - Completely 

decomposed 

The rock is changed to 
soil in which the 

original rock texture is 

(mainly) preserved. 

Conciderably 
weakened, slakes, and 

the original texture is 

apparent. 

Destructures. Greatly 
weakened, mottled, ordered 

lithorelics in matrix becoming 

weakened and disordered, 

bedding disturbed. 

IV - Highly 

decomposed 

50 - 100 percent soil 

from decomposition of 

the rock mass. 

Large pieces can be 
broken by hand; does 

not readily slake when 

dry sample immersed in 

water. 

Partially or distincly weathered. 
Weakened, close fracture 

spacing, weathering penetrating 

in from fractures, brown 

oxidation. 

III - Moderately 
decomposed 

Up to 50 percent soil 

from decomposition of 
the rock mass. 

Conciderably 

weakened, penetrative 

discoloring; large pieces 

cannot by broken by 
hand. Slight 

discoloration and slight 

weakening. 

Unwheatered. Original strength, 
color, and fracture spacing. 

II - Slightly 
decomposed 

100 percent rock; 

discontinuity surfaces 
or rock material may be 

discolored. 

Slight discoloration and 
slight weakening. 

- 

I - Fresh 

100 percent rock; no 

discoloration, 

decomposition, orother 

change. 

Unchanged from 

original state. 
- 

              * Uniform weathered material such us igneous and methamorphic rocks, which may show weakening and 

susceptibility to slaking on weathering. 

 

 ¥ Materials that incorporate both matrix andmass features; weathering is enchanced along fractures, but 

most weathering occurs near the ground surface. Includes overconsolidated clays, shales, and mudstone. 

 

Tingkatan I merupakan batuan segar yang belum mengalami perubahan, baik 

komposisi maupun warna. Adanya sedikit perubahan komposisi diberikan dalam 

tingkatan II dan III, dimana mulai terjadi perubahan warna dan perubahan ukuran 
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material yang menjadi lebih kecil. Tingkatan IV dan V cenderung dikelompokkan sebagai 

tanah, karena telah mengalami perubahan komposisi lebih dari 50% massa batuan. 

Tingkatan VI merupakan kelompok tanah residual yang merupakan hasil dari pelapukan 

batuan induk baik fisik maupun kimia.  

 
Tingkat pelapukan mempengaruhi komposisi material pada suatu tanah residual. 

Semakin tinggi tingkatan pelapukan, maka komposisi material lempung akan semakin 

besar. Tingkat pelapukan biasanya berbanding lurus dengan kedalaman, semakin besar 

kedalaman suatu tanah residual, semakin tinggi pula tingkat pelapukan yang dimilikinya, 

serta komponen lempung mendominasi. Oleh karena itu, ukuran butir akan sangat 

bervariasi akibat pengaruh tingkat kejenuhan serta mineral yang terbentuk. 

Seiring dengan meningkatnya derajat pelapukan, material pasir semakin 

berkurang. Hal ini mempengaruhi nilai void ratio dan density (kepadatan). Kedua nilai 

tersebut semakin menurun seiring dengan meningkatnya derajat pelapukan. Batuan induk 

akan memberikan kontribusi butiran kasar pada komposisi tanah residual, sedangkan 

adanya butiran halus merupakan akibat pelapukan oleh cuaca. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Penjelasan tahapan terkait metodologi penelitian ini dimulai dari pengambilan 

sampel hingga analisis data hasil penelitian. Pengerjaan penelitian ini dilaksanakan di 

laboratorium Mekania Tanah. 

 

3.1 Pemilihan Material Asli 

Penelitian ini menggunakan material tanah asli berupa tanah lagadar. Tanah 

merah tropis ini diambil dari wilayah Lagadar, Jawa Barat. Lagadar merupakan daerah 

dimana merupakan pusat penambangan tanah merah yang biasa digunakan untuk 

timbunan berbagai pekerjaan konstruksi. Uji material ini tergolong jenis tanah terganggu. 

 

3.2 Pengujian Material Asli 

Untuk mengetahui karakteristik material yang digunakan yaitu agregat kasar 

maka pengujian yang dilakukan hanya meliputi specific gravity (Gs) dan analisa ukuran 

butir. Sedangkan pengujian untuk agregat halus dilakukan seperti pengujian kadar air, 

specific gravity (Gs), analisa ukuran butir, hidrometer, atterberg limits. Pengujian index 

properties tidak dilakukan karena material yang digunakan merupakan material 

terganggu. 
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3.2.1 Pengujian Agregat Kasar 

a. Specific gravity (Gs) 

Pengujian spesific gravity (Gs) mengacu pada ASTM D854 – 92. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui berat jenis butir. Pengujian dilakukan menggunakan 

picnometer dengan kapasitas 100 ml dan material kering oven kurang lebih 10 gram, 

yang kemudian didihkan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap didalamnya. 

Nilai dari spesific grafity juga dipengaruhi oleh berat jenis air pada suhu tertentu 

(GT).  Contoh alat uji dapat dilihat pada Gambar 1. 

b. Analisa ukuran butir 

Analisa ukuran butir dilakukan mengacu pada ASTM D6913-04. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui distribusi ukuran butir material pasir, oleh karena itu 

material lainnya seperti lumpur dan lempung dihilangkan dengan cara dicuci hingga 

bersih. Material yang digunakan adalah pasir kering oven sebanyak 200 gram yang 

kemudian diayak menggunakan susunan ayakan, yang terdiri dari No.4 (4,75 mm), 

No.10 (2 mm), No.18 (0,85 mm), No.35 (0,50 mm), No.60 (0,25 mm), No.100 (0,15 

mm), dan No.200 (0,075 mm). Contoh alat uji dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

   

 
Gambar 1. Alat uji analisa Specific gravity (Gs) 
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Gambar 2. Alat uji analisa ukuran butir 

 

3.2.2 Pengujian Agregat Halus 

a. Specific gravity (Gs) 

Pengujian berat jenis butir (Gs) yang dilakukan juga mengacu pada ASTM D854-

92. Tanah residual kering oven sebanyak kurang lebih 10 gram kemudian 

dimasukkan kedalam picnometer berkapasitas 100 ml. Sama halnya dengan material 

pasir, proses menghilangkan udara dilakukan dengan cara dididihkan. 

b. Analisa ukuran butir dan hidrometer 

Pengujian ini mengacu pada ASTM D6913-04. Analisa ukuran butir pada tanah 

residual menggunakan wet method , dimana tanah kering oven sebanyak 200 gram 

dicuci menggunakan air mengalir diatas saringan No.200 hingga menghasilkan air 

yang jernih. Material yang lolos dan tertahan pada saringan No.200, masing-masing 

ditampung dan dikeringkan dalam oven dengan suhu 110±5°C. Material tertahan 

kering oven, kemudian dilakukan pengujian menggunakan susunan ayakan yang 

sama dengan pengujian pasir. 

Material yang lolos saringan No.200 kemudian digunakan untuk pengujian 

hidrometer. Material tersebut kemudian direndam menggunakan larutan sodium 

hexametafosfat untuk menguraikan butiran selama 24 jam. Pembacaan hidrometer 

dilakukan keesokan harinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

c. Atterberg limits 

Batas-batas atterberg terdiri atas batas plastis, batas, cair, dan indeks plastisitas. 

Pengujian ini mengacu pada ASTM D4318-98, dimana tanah residual yang 

digunakan merupakan material yang lolos ayakan No.40 (0,425 mm). Sebelumnya 

material dijemur dibawah sinar matahari yang kemudian dipisahkan dari ukuran 

material yang lebih besar. Nilai batas-batas atterberg merupakan kadar air yang 
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didapatkan dari masing-masing pengujian. Untuk mendapatkan batas plastis, material 

yang disiapkan kemudian dipilin hingga retak pada diameter 3,2 mm atau 1/8 inci. 

Benda uji yang retak tersebut kemudian dikumpulkan pada dua buah kontainer 

tertutup hingga terkumpul kurang lebih sebanyak 10 gram. Kadar air yang didapatkan 

kemudian dirata-ratakan untuk kemudian dijadikan nilai batas plastis. 

Batas cair merupakan batas kadar air antara kondisi plastis dan cair. Pengujian 

yang dilakukan menggunakan alat Cassagrande, dimana material yang akan diuji 

terlebih dahulu dicampur dengan air sehingga menjadi pasta. Pasta tersebut diratakan 

pada setengah bagian cawan Cassagrande untuk kemudian digores menggunakan 

groving tools. Nilai batas cair adalah kadar air dimana jumlah ketukan sebanyak 25 

untuk menutup garis sepanjang 13 mm atau setengah inci. Nilai indeks plastisitas 

merupakan rentang kadar air dimana tanah masih mempunyai perilaku plastis. Nilai 

ini didapatkan dari pengurangan antara batas cair dengan batas plastis. 

 

4. ANALISIS HASIL PENGUJIAN 

4.1 Analisa Specific Gravity (Gs) 

Berdasarkan pengujian Gs menggunakan metode perebusan, nilai Gs untuk 

variasi material campuran dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 3. 

 

Tabel 1. Nilai Gs  

Presentase Tanah Merah Lagadar 

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

2,6731 2,6549 2,6480 2,6257 2,6181 2,5945 2,5870 

 

 
Gambar 3. Hubungan Specific Gravity (Gs) dengan Tanah Merah Lagadar 
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Seiring dengan meningkatnya presentase tanah merah Lagadar, nilai Gs menjadi 

semakin kecil. Hal ini terjadi karena ukuran butir material tanah Lagadar lebih kecil dari 

ukuran butiran pasir. 

 

4.2 Analisa ukuran butir 

Berdasarkan pengujian tapis dan hidrometer, maka distribusi ukuran butir 

masing-masing material campuran dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Distribusi Ukuran Butir Material Yang Digunakan 

 

4.3 Atterberg Limits 

Berdasarkan pengujian atterberg limit nilai LL, PL, dan PI meningkat seiring 

dengan bertambahnya presentase tanah merah Lagadar yang diberikan dalam 

campuran. Hubungan antara presentase tanah merah Lagadar dengan masing-masing 

nilai LL, PL dan PI dapat dilihat pada Gambar 5 sampai dengan Gambar 7. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengujian memperlihatkan, LL pada komposisi 

tanah merah Lagadar 25% hingga 40% meningkat secara linier. Berbeda halnya 

dengan nilai PL, dimana pada presentase tanah merah Lagadar 30% dan 40% 

menunjukkan anomali.  
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Gambar 5. Hubungan Liquid Limit dengan Presentase Tanah Merah Lagadar 

 

 
Gambar 6. Hubungan Plastic Limit dengan Presentase Tanah Merah Lagadar 
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Gambar 7. Hubungan Plasticity Index dengan Presentase Tanah Merah Lagadar 
 

Sedangkan untuk nilai PI, pada presentase tanah merah Lagadar 25% hingga 35% 

menunjukkan peningkatan yang cukup besar, namun pada saat presentase tanah 

merah Lagadar 40% peningkatan nilai PI tidak lagi signifikan.  

4.4 Distribusi Ukuran Butir 

Berdasarkan pengujian distribusi ukuran butir yang dilakukan pada material 

campuran, kadar butir halus seiring dengan meningkatnya tanah merah Lagadar dapat 

dilihat pada Gambar 8. 

 

Gambar 8. Hubungan Kadar Butir Halus dengan Presentase Tanah Merah Lagadar 
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Seiring dengan meningkatnya presentase tanah merah Lagadar yang diberikan 

dalam material campuran, maka kandungan butir halusnya semakin meningkat. 

Peningkatan ini cenderung linier, artinya peningkatan kandungan butir halus berbanding 

lurus dengan meningkatnya presentase tanah merah Lagadar yang diberikan. Dari hasil 

tersebut, kandungan butir halus yang dihasilkan mempunyai nilai yang lebih besar 

dibandingkan dari presentase tanah merah yang diberikan. Hal ini terjadi karena proses 

pencucian pasir tidak bersih, sehingga material butiran halus dari pasir tercampur pada 

material campuran. 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan maka dapat disimpulkan antara lain 

penelitian ini menggunakan material inti yaitu material residu yang tergolong tanah 

merah tropis bercampur dengan tanah pasir gunung. Kedua material berasal dari Lagadar 

dan Lembang, Jawa Barat. Keduanya akan dicampur dan dibentuk sebagai benda uji. 

Benda uji dari material campuran tersebut dikategorikan sebagai tanah yang dibentuk 

ulang (remoulded), bukan tanah yang tidak terganggu. Material campuran tersebut akan 

dibentuk pada berat volume kering dan kadar air optimum tertentu, yang mewakili 

keseluruhan material uji. Berdasaran pengujian specific gravity (Gs), menunjukkan 

bahwa material campuran merupakan material anorganik. Material dengan presentase 

tanah merah Lagadar 10%, 15%, dan 20% tidak mempunyai nilai LL, PL, dan PI karena 

mempunyai kandungan pasir yang sangat tinggi, sehingga tidak dapat dilakukan 

pengujian atterberg limit. Berdasarkan karakteristik ini, dapat disimpukan sementara 

bahwa perubahan perilaku terjadi pada material dengan presentase tanah merah Lagadar 

sebesar 25%. 

 

SARAN 

Penelitian ini merupakan penelitian awal dari penelitian lainnya yang diperlukan 

untuk mengetahui secara lengkap dalam mempelajari perilaku material campuran. 

Diperlukan penelitian lanjut kepada parameter-parameter lainnya melalui pengujian 

konsolidasi, dan triaxial consolidation undrained (CU) pada tanah yang terkompaksi 

untuk melihat efek peningkatan kadar lempung terhadap perubahan karakteristik 

parameter tanah. 
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ABSTRAK 

 
PS Ball sebagai bahan pengganti pasir dan bahan pengisi telah dilakukan dan disimpulkan 

dapat digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan. PS Ball sebagai bahan konstruksi bangunan 

lebih unggul dibanding pasir dalam hal kuat tekan, kekerasan, dan anti-weathering. Saat ini, bahan 

konstruksi bangunan yang sering digunakan adalah beton. Inovasi untuk menciptakan bahan 

penyusun beton yang ramah lingkungan sangat diperlukan sehingga dilakukan penelitian pengaruh 

penggunaan PS Ball pada balok beton bertulang dengan pembebanan monotonik dan pembebanan 

siklik.  

Tujuan penelitian adalah mengevaluasi pengaruh penggunaan PS Ball terhadap elemen 

struktur beton bertulang dengan pembebanan monotonik dan pembebanan siklik  serta 

menganalisis perilaku elemen struktur setelah dibebani beban monotonik dan beban siklik. 

Pengujian dilakukan dengan metode eksperimental.  

Berdasarkan hasil analisis diperoleh beton bertulang menggunakan PS Ball dapat menahan 

beban sebesar 90 kN sedangkan beton bertulang tanpa PS Ball sebesar 79 kN pada saat 

pembebanan monotonik. Pada pembebanan siklik, disipasi energi kumulatif beton bertulang 

menggunakan PS Ball kinerjanya lebih baik daripada beton bertulang tanpa PS Ball dan kurva 

histerisis beton bertulang menggunakan PS Ball lebih stabil dan tidak terjadi pinching. 

 

Kata kunci: PS Ball, Balok Beton Bertulang, Beban Monotonik, Beban Siklik, Kinerja 

 

ABSTRACT 

  

PS Ball as a substitute of sand and filler has been conducted and concluded that PS Ball can be 

used as construction materials. PS Ball as building material is better than sand in terms of 

compressive strength, hardness, and anti-weathering. Nowadays, construction material frequently 

used is concrete. Innovation to create environmentally friendly building concrete blocks is needed 

so it is necessary to do research on the impact of PS Ball on the use of reinforced concrete beams 

with monotonic and cyclic loading. 

The purpose of this research is to evaluate the effect of the use of PS Ball against the reinforced 

concrete structural elements of the monotonic and cyclic loading and to analyze the behavior of 

structural elements after being loaded by monotonic and cyclic loading. Testing is conducted with 

experimental methods. 

Based on the analysis results of reinforced concrete using PS Ball, it can withstand a load of 90 

kN while reinforced concrete without PS Ball only 79 kN during monotonic loading. The cyclic 

loading, the cumulative energy dissipation of reinforced concrete using PS Ball indicates better 

performance than non-PS Ball reinforced concrete and hysteresis curve of reinforced concrete 

using PS Ball is more stable and pinching of does not occure. 

 

Keywords:PS Ball, Reinforced Concrete Beam, Monotonic Load, Cyclic Load, Performance. 
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1. PENDAHULUAN  

Penggunaan PS Ball sebagai bahan pengganti pasir dan bahan pengisi telah 

dilakukan dan disimpulkan dapat digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan. PS Ball 

unggul dibanding pasir dalam hal kuat tekan, kekerasan, dan anti-weathering. 

Strukturnya sangat kuat, tahan cuaca, dan tidak mudah aus dengan bentuk bulat 

mengkilap.PS Ball tidak berbahaya, ramah lingkungan, dan dihasilkan oleh teknologi 

yang bebas pengaruh negatif terhadap lingkungan. 

Bahan konstruksi bangunan yang sering digunakan adalah beton karena memiliki 

banyak kelebihan dibandingkan dengan bahan lain. Inovasi material ramah lingkungan 

terus dikembangkan. Berdasarkan kedua hal tersebut maka dilakukan penelitianpengaruh 

penggunaan PS Ball pada balok beton bertulang dengan pembebanan monotonik dan 

pembebanan gempa/siklik. 

Tujuan utama penelitian adalah mengevaluasi pengaruh penggunaan PS Ball 

terhadap balok beton bertulang dengan pembebanan monotonik dan pembebanan siklik 

serta menganalisis perilaku elemen struktur setelah dibebani dengan beban monotonik 

dan beban siklik.Kuat tekan yang digunakan sebesar 25 MPa dan mutu beton sebesar 20 

MPa. Benda uji pengujian beban monotonik yaitu 1 benda uji balok beton bertulang tanpa 

PS Ball dan satu benda uji balok beton bertulang menggunakan PS Ball sebagai pengisi 

dalam campuran beton. Jumlah benda uji yang sama dilakukan untuk pembebanan 

siklik.PS Ball yang digunakan adalah hasil produksi P.T. Purna Baja dengan ukuran 

saringan No. 100-200. 

 

2. STUDI PUSTAKA 

2.1 Beton 

Beton merupakan salah satu bahan konstruksi yang umum digunakan untuk 

bangunan gedung, jembatan, jalan, dan lain lain. Beton merupakan suatu kesatuan yang 

homogen. Beton diperoleh dengan cara mencampur agregat halus (pasir), agregat kasar 

(kerikil), air, dan semen. Selain itu dapat diberi bahan tambahan yang bersifat kimiawi 

ataupun fisikal pada perbandingan tertentu sampai menjadi satu kesatuan yang homogen.  

 

1.2 Tegangan dan Regangan Beton 

Tegangan didefinisikan sebagai tahanan terhadap gaya-gaya luar. Intensitas gaya 

yaitu gaya per satuan luas disebut tegangan dan diberi notasi huruf Yunani “σ” (sigma). 

Tegangan dihitung menggunakan Persamaan 2.1. 
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σ = ................................................................................................................(2.1) 

dengan:  

σ = Tegangan (MPa) 

P = Gaya aksial (N) 

A = Luas penampang benda uji (mm
2
) 

Jika suatu benda ditarik atau ditekan, gaya P yang diterima benda mengakibatkan 

adanya ketegangan antar partikel dalam material yang besarnya berbanding lurus. 

Perubahan tegangan partikel ini menyebabkan adanya pergeseran struktur material 

regangan atau himpitan yang besarnya juga berbanding lurus. Pergeseran menyebabkan 

terjadi perubahan bentuk material. Rasio perbandingan antar ∆L terhadap L  disebut 

strain (regangan) dan dilambangkan dengan “ɛ” (epsilon). Regangan dihitung 

menggunakan Persamaan 2.2. 

ɛ = ................................................................................................................(2.2) 

dengan: 

ɛ = Regangan (μɛ atau μm/m) 

∆L = Perubahan panjang benda (μm) 

L = Panjang benda mula-mula (m) 

Kurva tegangan-regangan pada Gambar 2.1 menampilkan hasil yang dicapai dari 

hasil uji tekan terhadap sejumlah silinder uji beton standar berumur 28 hari.Semakin 

tinggi mutu beton, modulus elastisitasnya semakin besar. Beton dengan kekuatan lebih 

tinggi bersifat lebih getas (brittle); beton dengan kekuatan lebih rendah lebih ductile 

(ulet) daripada beton berkekuatan lebih tinggi, artinya beton tersebut akan mengalami 

regangan yang lebih besar sebelum mengalami kegagalan (failure).  

 

Gambar 2.1 Contoh Kurva Tegangan-Regangan Pada Beton Dengan Berbagai  

                         Variasi Kuat Tekan  

 Sumber: Neville, A.M., 2003 
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1.3 Klasifikasi Beton 

Menurut SNI 03-2847-2002, beton berdasarkan berat satuannya diklasifikasikan 

menjadi tiga, antara lain: 

1. Beton ringan: berat satuan ≤ 1.900 kg/m
3
 

2. Beton normal: berat satuan  antara 2.200 kg/m
3 
- 2.500 kg/m

3
 

3. Beton ringan: berat satuan > 2.500 kg/m
3
 

Menurut SNI 03-6468-2002, beton berdasarkan kuat tekan diklasifikasikan 

menjadi tiga, antara lain: 

1. Beton mutu rendah (low stength concrete) : fc’< 20 MPa 

2. Beton mutu sedang (medium strength concrete) : fc’ = 21 Mpa-40 MPa 

3. Beton mutu tinggi (high stength concrete) : fc’ ≥ 41 MPa 

 

1.4 Jenis Beton  

Beton terdiri atas beberapa jenis, antara lain: 

1. Beton normal, yaitu beton yang menggunakan agregat normal seperti semen, pasir, 

kerikil, dan air tanpa campuran bahan lain.  

2. Beton bertulang, yaitu beton yang menggunakan tulangan dengan jumlah dan luas 

tulangan tidak kurang dari nilai minimum yang disyaratkan, dengan atau tanpa 

pratekan dan direncanakan berdasarkan asumsi bahwa kedua material bekerja 

bersama-sama dalam menahan gaya yang bekerja. 

3. Beton pracetak, yaitu elemen beton tanpa atau dengan tulangan yang dicetak di 

tempat yang   berbeda dari posisi akhir elemen dalam struktur. 

4. Beton prestress (pratekan), yaitu beton bertulang dimana telah diberikan tegangan 

dalam untuk mengurangi tegangan tarik potensial dalam beton akibat pemberian 

beban yang bekerja.  

5. Beton ringan total atau beton ringan berpasir, yaitu beton yang seluruh agregat terdiri 

dari agregat halus dengan berat normal. 

6. Beton ringan struktural, yaitu beton yang mengandung agregat  ringan yang 

memenuhi ketentuan dan persyaratan ASTMC330 dan mempunyai unit massa kering 

udara seperti yang ditentukan oleh ASTMC567. 

 

2.5 Material Penyusun Beton 

Beton umumnya tersusun dari tiga bahan penyusun utama yaitu semen, agregat, 

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

berhubungan dengan air. Agregat tidak berperan penting dalam reaksi kimia tersebut, 
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tetapi berfungsi sebagai bahan pengisi mineral yang dapat mencegah perubahan-

perubahan volume beton setelah pengadukan selesai dan memperbaiki keawetan beton 

yang dihasilkan.  

Pada umumnya beton mengandung rongga udara sekitar 1% sampai 2%, pasta 

semen (semen dan air) sekitar 25% sampai 40%, dan agregat (agregat halus dan agregat 

kasar) sekitar 60% sampai 75%. Untuk mendapatkan kekuatan yang baik tergantung pada 

sifat dan karakteristik dari masing-masing bahan penyusun. 

 

2.6 Pembebanan  

Pembebanan yang diaplikasikan pada benda uji dibagi menjadi dua jenis 

pembebanan, yaitu pembebanan monotonik dan pembebanan siklik. Pembebanan 

monotonik adalah pembebanan satu arah terhadap struktur beban nol hingga yang 

menyebabkan struktur mencapai kehancuran. Pengaturan pembebanan yang penting 

dalam pengujian ini adalah pengaturan kecepatan pembebanan. Pada penelitian ini 

dilakukan dengan kecepatan pembebanan sebesar 0,03mm/detik, kecepatan pembebanan 

ditentukan sama untuk setiap jenis pembebanan yang diaplikasikan pada benda uji. 

Pada pembebanan siklik terjadi perubahan arah pembebanan pada struktur 

bangunan yang diakibatkan oleh gempa bumi. Pembebanan siklik dianggap selesai jika 

beban puncak yang dapat diterima oleh struktur pada suatu siklus tertentu mengalami 

penurunan. Pola pembebanan siklik yang diaplikasikan pada benda uji dibagi menjadi 10 

grup. Gaya diberikan pada satu arah pembebanan dari defleksi nol hingga mencapai 

defleksi tertentu, kemudian arah gaya diubah berlawanan hingga defleksi balok mencapai 

nilai tertentu. Batasan defleksi dalam satu grup pembebanan mengacu pada defleksi leleh 

dan kelipatannya. Seluruh pembebanan dilakukan dengan kecepatan 0,03 mm/detik. 

Gambar 2.2 menunjukkan pola pembebanan siklik yang diterapkan. 
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Gambar 2.2 Pola Pembebanan Siklik 
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2.7 Daktilitas 

Dalam perencanaan struktur bangunan khususnya terhadap beban gempa, 

parameter daktilitas merupakan salah satu parameter yang penting untuk menentukan 

deformasi maksimum yang dapat dicapai oleh struktur yang masih mampu 

mempertahankan kekuatannya sebelum runtuh. Daktilitas ultimit didefinisikan sebagai 

rasio peralihan atap saat kondisi maksimum (Δu) terhadap peralihan atap saat leleh (Δy). 

Daktilitas ultimit dihitung menggunakan Persamaan 2.3.  

.............................................................................................................(2.3) 

 

2.8 Disipasi Energi 

Energi Total yang diberikan kepada struktur didefinisikan sebagai energi input. 

Berdasarkan sifat bahan struktur energi input terdiri dari  energi elastis dan inelastik yang 

bersifat (terdisipasi). Disipasi energi umumnya terlihat dalam bentuk kerusakan pada 

elemen struktur. Energi disipasi didefinisikan sebagai luas daerah yang dibatasi oleh 

kurva histeresis gaya lateral-peralihan atap pada setiap siklus pembebanan.  

 

2.9 Pola Retak Beton 

Pada saat struktur beton bekerja menahan beban-beban yang dipikulnya, balok 

beton akan mengalami tegangan-tegangan pada badannya. Beton tanpa retak biasanya 

terjadi pada beban-beban kecil ketika tegangan-tegangan tarik masih lebih rendah 

daripada modulus keruntuhan (tegangan tarik lentur pada saat beton mulai retak), seluruh 

penahan melintang balok menahan lentur, dengan tekan pada satu sisi dan sisi lainnya. 

Ketika beton mulai retak diakibatkan karena beban terus ditingkatkan melampaui 

modulus keruntuhan balok, retak mulai terjadi di bagian bawah balok. Momen pada saat 

retak ini mulai terbentuk yaitu ketika tegangan tarik dibagian bawah balok sama dengan 

modulus keruntuhan yang disebut momen retak, Mcr. Jika beban ini terus ditingkatkan, 

retak ini mulai menyebar dan mendekati sumbu netral. Retak terjadi pada tempat-tempat 

disepanjang balok dimana momen aktualnya lebih besar daripada momen retak.  

Selain retak lentur, pada umumnya juga terjadi retak geser. Hal ini disebabkan 

oleh penyaluran pembebanan pada masing-masing balok tidak sama. Retak geser 

merupakantanda bahwa retak tarik mulai terjadi dan merupakan kelanjutan dari retak 

lentur. Retak geser tidak diperbolehkan dalam pengujian lentur maupun konstruksi 

bangunan, karena akibat retak geser suatu bangunan akan langsung runtuh dalam 

seketika. Jenis kegagalan lentur dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Kegagalan Lentur  

Sumber: Nilson Arthur H, David Darwin, Charles W. Dolan, 2010 

 

Pada dasarnya ada 3 jenis retak pada struktur (Gambar 2.3), yaitu: 

1. Retak lentur murni (flexural crack), retak yang terjadi di daerah yang mempunyai 

momen lentur besar. Arah retak hampir tegak lurus sumbu balok. 

2. Retak geser lentur (flexural shear crack),  retak yang terjadi pada bagian balok yang 

sebelumnya terjadi keretakan lentur. Retak geser lentur merupakan perambatan retak 

miring dari retak yang sudah terjadi sebelumnya. 

3.  Retak geser murni (shear crack), retak yang terjadi pada daerah dimana gaya geser 

maksimum bekerja dan tegangan normal sangat kecil. 

 

Gambar 2.3 Jenis-jenis Retak pada Balok 

Sumber: Pratikto, 2009 

 

2.8 PS Ball 

Slag EAF merupakan produk samping dengan volume besar yang terbentuk 

dalam proses pembuatan baja (15% sampai 20% dari kapasitas baja cair) dimana masih 

mengandung sisa-sisa metal. Teknologi slag atomizing (Slag Atomizing Technology: 

SAT) merupakan sistem baru untuk membentuk slag cair menjadi butiran kecil (atomize) 

dari Electric Arc Furnace (EAF) dengan efisiensi tinggi. Material hasil dari proses SAT 

berbentuk bola dengan diameter dan ukuran yang berbeda-beda, dan disebut PS (Precious 

Slag) Ball. Pada 1 Desember 2008 SATPlant di P.T. Purna Baja Harsco (kawasan pabrik 

P.T. Krakatau Steel) mulai beroperasi, dengan kapasitas 5.000 ton per bulan. 

SAT merupakan proses merubah slag cair (1500°C-1550°C) menjadi bola-bola 

kecil dengan diameter berkisar antara 0,1 mm sampai 4,5 mm. Dengan bantuan air, aliran 

udara berkecepatan tinggi menghasilkan pertukaran panas yang cepat dan mengubah 

aliran slag menjadi bola-bola (PS Ball) dengan permukaan yang mengkilap. PS Ball  
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memiliki 4 ukuran dari butir kasar sampai dengan butir halus, yaitu 4-10 MESH, 10-20 

MESH, 20-40 MESH, dan 40-200 MESH. 

PS Ball  produk ramah lingkungan hasil olahan limbah B3 yang dapat digunakan 

untuk material blasting sebagai pengganti pasir kuarsa. Pada Gambar 2.4 dapat dilihat 

proses produksi PS Ball. 

 

Gambar 2.4 Proses Produksi PS Ball 

Sumber: P.T. Purna Baja Harsco 

 
Dalam proses SAT, slag cair didinginkan dengan cepat oleh udara dan air 

berkecepatan tinggi. Berbagai unsur tidak stabil membentuk CaO-Fe2O3, SiO2-Fe2O3 dan 

Mg-Fe2O3. Tidak ada CaO bebas di dalam produk, dan permukaan akan mengkilap 

dengan adanya struktur spinel. Struktur spinel merupakan bentuk kombinasi dari CaO-

Fe2O3, CaO-SiO2. Pada Gambar 2.5 dapat dilihat bentuk butiran PS Ball. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Karakteristik PS Ball 

                                            Sumber: P.T. Purna Baja Harsco 

 

 

 PS Ball  cocok untuk berbagai penerapan, berkat sifat fisik dan kimianya. Yang 

paling penting adalah fakta PS Ball tidak berbahaya dan ramah lingkungan dan dihasilkan 

oleh teknologi yang bebas pengaruh negatif terhadap lingkungan. Struktur kimiawi dari 

PS Ball  dapat dilihat pada Gambar 2.6. 
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Gambar 2.6 Struktur Spinel PS Ball 

Sumber: P.T. Purna Baja Harsco 

 
Struktur spinel merupakan ciri utama material ini. Struktur fisik dan kimia yang 

stabil yang menghilangkan alasan polusi. Nilai persentase kandungan kimiawi dari PS 

Ball  dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Persentase Kandungan Kimiawi PS Ball 

Kandungan Kimia Nilai 

T-Fe 20,83% 

M-Fe <0,10% 

FeO 3,35% 

Fe2O3 26,06% 

SiO2 12,69% 

CaO 40,30% 

Al2O3 2,20% 

MgO 7,95% 

Na2O <0,10% 

Kekerasan 739,8 HVC 

Diameter 0,1-4,5 mm 

Massa Jenis 2,3 kg/l 

Permeabilitas Air 530 cm/s 

Kekuatan Tekan 323 kg/cm
3 

       Sumber: P.T. Purna Baja Harsco 
 

Karakteristik material PS Ball dibandingkan dengan material lain yang ada dapat 

diihat pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Karakteristik Material PS Ball 

Classification PS Ball Sand Garnet Glass Bead Stell Ball 

Actual Specific 

Gravity 
3,45 2,62 4,2 2,6 7,2 

Mohs Hardness 7,5 5,5 7,5 5 8,5 

Rockwell 

Hardness (HRC) 
43 30 40 28 50 

Brightness 

(quality grade) 
Very good Normal Good Normal Very good 

Reusability 1-3 times 0ne time 1-3 times One time 5-7 times 

Sumber: P.T. Purna Baja Harsco 

 

 
3. METODE PENELITIAN 

Tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1.Standar pengujian yang 

digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI). Kadar PS Ball yang digunakan 

berdasarkan hasil penelitian terdahulu adalah 15%. 

 

Mulai

Pengujian Bahan Penyusun Beton 

Studi Pustaka 

Pembuatan Mix Design Beton 

fc� = 25 Mpa dan fc� = 20 MPa

Simpulan dan Saran 

Analisis data pengujian siklik balok 

dengan pembebanan monotonik dan 

siklik

Pembuatan balok kantilever beban 

monotonik dan siklik

Pengujian balok kantilever beban 

monotonik dan siklik

 

Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 
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Balok uji yang digunakan dalam pengujian merupakan balok kantilever dan spesifikasi 

balok uji yang digunakan adalah sebagai berikut: 

A. Properti benda uji balok 

Gambar 3.2 memperlihatkan properti balok yang akan diuji dengan menggunakan 

beban monotonik dan beban siklik. Tulangan longitudinal yang digunakan adalah baja 

tulangan ulir diameter 16 mm sebanyak 4 buah pada tulangan tarik dan 2 buah pada 

tulangan tekan. Tulangan transversal menggunakan baja tulangan polos dengan 

diameter 8 mm yang dipasang sejarak 50 mm di sepanjang bentang balok.  

300 mm 1200 mm

300 mm

300 mm

300 mm

900 mm

A

A

D6 - 50 mm

B

B

D8 - 100 mm

 

Pot A-A
4 D16

2 D16

D6
300 mm

200 mm
   

2 D19

2 D19

D8

4D16

2D16

D6

Pot B-B
 

Gambar 3.2 Properti Balok Uji 

Desain balok yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. fc’ = 30 MPa. 

2. fy = 400 MPa. 

3. L = 1.2 m. 

4. b = 200 mm. 
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5. h = 300 mm. 

6. d’= 40 mm. 

7. d = h – d’ = 260 mm. 

8. Tulangan tarik menggunakan tulangan ulir dengan D16 mm sebanyak 4 buah. 

9. Tulangan tekan menggunakan tulangan ulir dengan D16 mm sebanyak 2 buah. 

10. Tulangan transversal menggunakan tulangan polos dengan diameter 6 mm. 

B. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendesainan sesuai dalam SNI-03-

2847-2002 adalah sebagai berikut: 

1. Persyaratan tulangan tarik 

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk tulangan tarik yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Luas tulangan yang digunakan tidak boleh lebih kecil: 

dxb
fy

fc
As

4

'
min    

260200
4004

30
min x

x
As   

2

min 0098.178 mmAs   

Luas tulangan tarik yang digunakan dalam desain adalah sebesar 804,2477mm
2
, 

As > Asmin  804,2477mm
2
 > 178,0098mm

2
 sehingga memenuhi syarat dan 

tulangan yang digunakan tidak boleh lebih kecil: 

dxb
fy

As
4.1

min   

260200
400

4.1
min xAs   

2

min 182mmAs   

b. Jarak bersih antar tulangan tarik sejajar dalam lapis yang sama tidak boleh 

kurang db. Jarak antar tulangan tarik sejajar yang digunakan dalam desain 

sebesar 20mm. 

2. Persyaratan tulangan tekan 

a. Luas tulangan tekan yang digunakan tidak boleh lebih kecil dari: 

dxb
fy

fc
As

4

'
min   

260200
4004

30
min x

x
As   
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2

min 0098.178 mmAs   

Luas tulangan tekan yang digunakan dalam desain sebesar 402.1239 mm
2
, 

sehingga As > Asmin  402.1239 mm
2
 > 178.0098 mm

2
 sehingga memenuhi 

syarat dan tulangan yang digunakan tidak boleh lebih kecil dari: 

dxb
fy

As
4.1

min   

260200
400

4.1
min xAs   

2

min 182mmAs   

b. Jarak bersih antar tulangan sejajar dalam lapis yang sama tidak boleh kurang 

dari db. 

3. Persyaratan tulangan transversal 

a. Jarak sengkang maksimum yang digunakan tidak boleh melebihi: 

 d/4 = 62,5mm 

 8d = 128mm 

 24 db = 144mm 

 300mm 

b. Jarak sengkang yang didapatkan dalam perhitungan sebesar 45mm untuk semua 

jenis tulangan tarik dan tulangan tekan yang digunakan dalam pengujian, 

sehingga memenuhi syarat jarak sengkang yang dibutuhkan. 

c. Disepanjang daerah dua kali tinggi (2h = 600mm) balok pada kedua sisi suatu 

penampang dimana leleh lentur diharapkan dapat terjadi sehubungan dengan 

terjadinya deformasi inelastik struktur rangka. 

4. Persyaratan beton 

a. Kuat tekan beton yang digunakan tidak boleh kurang dari 20 MPa, kuat tekan 

beton yang digunakan dalam desain sebesar 30 MPa. 

b. Bentang bersih balok tidak boleh kurang dari empat kali tinggi efektifnya (L  > 

4d)  1.200mm > 1.000mm, dalam desain digunakan bentang bersih sebesar 

1.200mm, sehingga masih memenuhi syarat. 

c. Perbandingan lebar terhadap tinggi tidak boleh kurang dari 0,3 

3.0
h

b
 3.0

300

200
   OK...3.06.0   

5. Persyaratan panjang penyaluran 
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Panjang penyaluran dasar dh
 
untuk suatu batang terkait dengan fy sama dengan 

400 MPa (Gambar 3.3) diambil sebesar: 

'

100

fc

db

dh   

dengan: 

dh : Panjang Penyaluran (mm) 

db : Diameter Tulangan (mm) 

fc’ : Mutu Beton (MPa)  

mm
x

dh 292
30

16100
  

300 mm 1200 mm

300 mm

300 mm

300 mm

900 mm

D6 - 50 mm

D8 - 100 mm
mmdh 300

 

Gambar 3.3 Panjang Penyaluran Tulangan 

 

6. Persyaratan kait yang digunakan dalam spesimen 

Persyaratan kait yang digunakan dalam pengujian dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 

12db = 196  mm

db

dh

Batas penampang kritis

 

Gambar 3.4 Kait 
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4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Pengujian Balok Beton Bertulang Menggunakan PS Ball dan Balok 

Beton Bertulang Tanpa PS Ball Dengan Beban Monotonik 

Hasil pengujian diperoleh beban leleh balok beton bertulang menggunakan PS 

Ball ketika dibebani dengan beban monotonik adalah sebesar 50 kN dengan displacement 

leleh sebesar 20 mm. Pada kondisi ultimate balok beton bertulang menggunakan PS Ball 

dapat menahan beban sebesar 79,01 kN dan mengalami keruntuhan pada saat 

displacement mencapai 135 mm. Daktilitas perpindahan ditentukan dari perbandingan 

perpindahan ultimate terhadap perpindahan leleh dari balok, diperoleh daktilitas tulangan 

sebesar 6,5. 

Hasil pengujian balok beton bertulang tanpa PS Balldidapatkan beban leleh 

dengan beban monotonik adalah sebesar 48,5 kN dengan displacement leleh sebesar 14,5 

mm. Balok beton bertulang tanpa PS Ball dapat menahan beban hingga sebesar 90 kN. 

Balok beton bertulang tanpa PS Ball mengalami keruntuhan pada saat displacement 

mencapai 66,4 mm. Daktilitas perpindahan balok beton bertulang tanpa PS Ball yang 

didapat dari hasil pengujian dengan menggunakan beban monotonik adalah sebesar 4,5. 

Hal ini menunjukkan bahwa balok beton bertulang menggunakan PS Ball lebih daktail 

daripada balok beton bertulang tanpa PS Ball.  

Perbandingan hasil pengujian balok beton bertulang menggunakan PS Ball dan 

balok beton bertulang tanpa PS Ball mengenai perilakunya ketika diberi beban monotonik 

dapat dilihat pada Tabel 4.1. Pola keruntuhan pada balok beton bertulang tanpa PS Ball 

dengan beban monotonik dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan pola keruntuhan pada balok 

beton bertulang menggunakan PS Ball dengan beban monotonik dapat dilihat pada 

Gambar 4.2. 

 

Tabel 4.1 Perbandingan Balok Beton Bertulang Menggunakan PS Ball dan Balok 

Beton Bertulang Tanpa PS Ball Dengan Beban Monotonik 

Kondisi 

Kurvatur Momen (kNm) Beban (kN) 

Balok 

Menggunakan 

PS Ball 

Balok 

Tanpa 

PS 

Ball 

Balok 

Menggunakan 

PS Ball 

Balok 

Tanpa 

PS 

Ball 

Balok 

Menggunakan 

PS Ball 

Balok 

Tanpa 

PS 

Ball 

Retak 8,36E-06 
1,45E-

06 
23,19 14,64 15,46 9,76 

Leleh 4,2E-05 
2,2E-

06 
75 72,75 50 48,5 

Ultimate 8,72E-05 4,17E- 118,1 134,4 79,01 90 
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Daerah Sendi Plastis

 

Gambar 4. 1 Pola Keruntuhan pada Balok Beton Bertulang Tanpa PS Ball dengan 

Pengujian Monotonik 

 

 

Gambar 4.2 Pola Keruntuhan pada Balok Beton Bertulang Menggunakan PS Ball 

dengan Pengujian Monotonik 

 
 

4.2 Analisis Pengujian Balok Beton Bertulang Menggunakan PS Ball dan Balok 

Beton Bertulang Tanpa PS Ball Dengan Beban Siklik 

Pengujian siklik pada balok beton bertulang menggunakan PS Ball dilakukan 

sampai pada kondisi dimana displacement balok mencapai 4∆y. Hal ini dikarenakan 

balok beton bertulang sudah mencapai kondisi leleh. Besarnya energi disipasi dari balok 

beton bertulang menggunakan PS Ball pada saat diaplikasikan pembebanan siklik dapat 

dilihat pada Tabel 4.2.  
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Tabel 4.2 Energi Disipasi Balok Beton Bertulang Menggunakan PS Ball 

Siklus 

Energi Disipasi  

(kNmm) Total 

Energi 

Disipasi 

(kNmm) 

Energi 

Disipasi 

Rata-

Rata 

(kNmm) 

Energi 

Disipasi 

Kumulatif 

(kNmm) Tarik Tekan 

0.25 

∆y 
17.99 13.29 31.28 

32.73 32.73 
19.38 14.81 34.19 

0.5 

∆y 
42.95 59.28 102.23 

100.42 133.15 
40.40 58.20 98.60 

0.75 

∆y 
166.91 280.02 446.93 

374.95 508.10 
109.71 193.27 302.98 

 ∆y 
242.38 522.12 764.49 

733.76 1241.86 
212.28 490.74 703.02 

 1.25 

∆y 
402.03 899.31 1301.34 

1404.32 2646.18 
431.47 1075.82 1507.29 

1.5 

∆y 
681.82 1624.38 2306.21 

2389.01 5035.19 
710.30 1761.51 2471.81 

2 ∆y 
1203.44 2857.47 4060.90 

4212.72 9247.91 
1275.60 3088.94 4364.54 

3 ∆y 
2594.03 5867.37 8461.40 

7949.39 17197.30 
2499.79 4937.60 7437.39 

4 ∆y 
3763.56 8908.68 12672.24 

12672.24 29869.54 
- - - 

 

Energi disipasi rata-rata adalah nilai rata-rata dari total energi disipasi pada setiap 

siklus. Energi disipasi kumulatif merupakan penjumlahan secara kumulatif dari energi 

disipasi rata-rata. Total disipasi energi kumulatif balok beton bertulang menggunakan PS 

Ball adalah sebesar 29869,54 kNmm. Pola keruntuhan yang terjadi pada balok beton 

bertulang menggunakan PS Ball adalah keruntuhan akibat lentur. Hal ini dapat dilihat 

dari pola retak yang terjadi pada spesimen yaitu retakan yang terjadi berupa retakan 

vertikal. Beban tekan maksimum yang dapat dipikul tulangan tarik pada balok beton 

bertulang menggunakan PS Ball adalah sebesar 112,20 kN. Pada kurva histerisis terjadi 

pinching pada balok beton bertulang tanpa PS Ball. Penurunan disipasi energi semakin 

besar seiring dengan semakin bertambahnya beban, dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Perbedaan energi disipasi kumulatif antara balok beton bertulang menggunakan PS Ball 

dan balok beton bertulang tanpa PS Ball  adalah sebesar 50%. Gambar 4.3 

memperlihatkan perbandingan kurva histerisis balok beton bertulang menggunakan PS 

Ball dan balok beton bertulang tanpa PS Ball. 
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Tabel 4.3 Energi Disipasi Balok Beton Bertulang Tanpa PS Ball 

Siklus 

Energi Disipasi 

(kNmm) Total 

Energi 

Disipasi 

(kNmm) 

Energi 

Disipasi 

Rata-

Rata 

(kNmm) 

Energi 

Disipasi 

Kumulatif 

Rata-Rata 

(kNmm) 
Tarik Tekan 

0.25 ∆y 
9.12 19.31 28.42 

26.66 26.66 
11.75 13.14 24.89 

0.5 ∆y 
27.88 49.77 77.65 

75.78 102.44 
25.09 48.82 73.91 

0.75 ∆y 
51.98 100.59 152.57 

140.22 242.66 
46.22 81.65 127.87 

 ∆y 
103.12 206.76 309.89 

307.23 549.89 
100.18 204.39 304.57 

 1.25 ∆y 
155.40 319.58 474.98 

467.43 1017.32 
149.13 310.75 459.88 

1.5 ∆y 
208.37 472.74 681.11 

677.17 1694.49 
206.90 466.34 673.23 

2 ∆y 
378.29 849.42 1227.71 

1224.60 2919.09 
372.64 848.85 1221.49 

3 ∆y 
958.96 2231.80 3190.76 

2814.87 5733.96 
767.11 1671.87 2438.98 

4 ∆y 
1374.79 3329.47 4704.25 

4161.73 9895.69 
1141.40 2477.80 3619.21 

5 ∆y 
1730.28 4315.03 6045.31 

5210.49 15106.18 
1265.22 3110.46 4375.68 

 

 
Perbandingan Beban Vs Displ Balok Tul. Van dan Balok Tul. Temp
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Gambar 4.3 Perbandingan Kurva Histerisis Balok Beton Bertulang Menggunakan PS 

Ball dan Balok Beton Bertulang Tanpa PS Ball 
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Beban puncak balok beton bertulang tanpa PS Ball lebih tinggi daripada balok 

beton bertulang menggunakan PS Ball. Selain itu kurva histerisis balok beton bertulang 

menggunakan PS Ball lebih stabil daripada balok beton bertulang tanpa PS Ball. Hal ini 

dapat dilihat dari kurva histeresis dimana semakin besar pembebanan yang diaplikasikan 

pada balok maka kurva histerisis yang terbentuk semakin besar. Pada kurva histerisis 

balok beton bertulang menggunakan PS Ball tidak terjadi pinching seperti yang terjadi 

pada balok beton bertulang tanpa PS Ball.  

Pola retak balok beton bertulang tanpa PS Ball dengan beban siklik dapat dilihat 

pada Gambar 4.4 dan pola retak balok beton bertulang menggunakan PS Ball dengan 

beban siklik dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.4 Pola Retak Balok Beton Bertulang Tanpa PS Ball dengan Beban Siklik 

 

Gambar 4.5 Pola Retak Balok Beton Bertulang Menggunakan PS Ball dengan 

Beban Siklik 
 

 

5. SIMPULAN 
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Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat ditarik simpulan sebagai 

berikut:  

1) Balok beton bertulang tanpa PS Ball mampu menahan beban sebesar 90 kN 

sedangkan balok beton bertulang menggunakan PS Ball mampu menahan beban 

sebesar 79 kN. Displacement balok beton bertulang tanpa PS Ball sebesar 20 mm 

sedangkan displacement balok beton bertulang menggunakan PS Ball sebesar 14,5 

mm. 

2) Hasil pengujian siklik dilihat dari disipasi energi kumulatif menyatakan bahwa balok 

beton bertulang menggunakan PS Ball menerima disipasi energi kumulatif lebih baik 

daripada balok beton bertulang tanpa PS Ball. Hal ini mengindikasikan bahwa balok 

beton bertulang menggunakan PS Ball performance-nya terhadap beban siklik lebih 

baik daripada balok beton bertulang tanpa PS Ball. 

3) Hasil pengujian siklik dilihat dari kurva histerisis memperlihatkan bahwa balok 

beton bertulang menggunakan PS Ball lebih stabil daripada balok beton bertulang 

tanpa PS Ball. Selain itu, pada balok beton bertulang menggunakan PS Ball tidak 

terjadi pinching sedangkan balok beton bertulang tanpa PS Ball mengalami 

pinching. 
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