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KATA PENGANTAR 
 

 
Peranan Manajemen Konstruksi dalam Industri Konstruksi adalah layanan yang 

sangat baik yang disediakan untuk mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan seluruh 
proses konstruksi. Peranan Manajemen Konstruksi pada tahapan proyek konstruksi dapat 
dibagi menjadi: Agency Construction Management (ACM), Extended Service 
Construction Manajement (ESCM), Owner Construction Management (OCM), dan 
Guaranted Maximum Price Construction Management (GMPCM). Manajemen 
Konstruksi memiliki beberapa fungsi sebagai Quality Control untuk menjaga kesesuaian 
antara perencanaan dan pelaksanaan, mengantisipasi terjadinya perubahan kondisi 
lapangan yang tidak pasti dan mengatasi kendala terbatasnya waktu pelaksanaan, 
memantau prestasi dan kemajuan proyek yang telah dicapai yang dilakukan dengan 
opname (laporan) harian, mingguan dan bulanan. Hasil evaluasi dapat dijadikan tindakan 
pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Fungsi 
manajerial dari manajemen merupakan sistem informasi yang baik untuk menganalisis 
performa dilapangan. 

Saat ini yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana meningkatkan upaya agar sektor 
jasa konstruksi dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan ekonomi Indonesia. Untuk 
dapat meningkatkan nilai tambah tersebut maka perlu dilakukan efisiensi disegala sektor 
kegiatan proyek, dengan jalan meningkatkan kemampuan dan penguasaan terhadap 
teknologi, manajemen konstruksi, dan informasi. Penguasaan teknologi maupun 
manajemen bukanlah satu-satunya faktor yang sangat menentukan kualitas manajemen 
kontraktor Indonesia, masih banyak faktor yang lain seperti etos kerja, kebijaksanaan 
pemerintah, iklim usaha dan faktor sosial budaya lainnya. Construction Management 
Association of America (CMAA) menyatakan bahwa ada tujuh kategori utama tanggung 
jawab seorang manajer konstruksi, yaitu perencanaan proyek manajemen, manajemen 
harga, manajemen waktu, manajemen kualitas, administrasi kontrak, manajemen 
keselamatan, dan praktik profesional.  

Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan 
meningkatkan perannya dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM). Pada 
sisi lain peran pemerintah juga sangat penting. Aturan dan pembangunan sarana dan 
prasarana, termasuk SDM pemerintah sendiri juga harus mendukung iklim wirausaha di 
negeri ini. 

Sumber daya manusia di sektor usaha kecil dan menengah (UKM) perlu ditingkatkan. 
Apalagi dalam waktu dekat akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
2015. Hal itu, hasil kesepakatan Pertemuan Puncak ASEAN ke-12 pada Januari 2007. 
Pimpinan Negara-negara ASEAN sepakat untuk mentranformasikan kawasan Asia 
Tenggara menjadi sebuah kawasan yang stabil, sejahtera dan kompetitif, didukung oleh 
pembangunan ekonomi yang seimbang, mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan 
sosio-ekonomi diantara negara-negara anggotanya. Peningkatan SDM mutlak, karena 
semua pelaku usaha menghadapi persaingan global. Di samping mengembangkan 
kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dan kecil, hinga 
menghasilkan produk 100 persen Indonesia dengan bersaing secara sehat di era 
globalisasi. Oleh karena itu, maka Program Diploma Teknik Sipil FTSP ITS 
melaksanakan Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah yang merupakan 
kegiatan rutin setiap tahun. Seminar ini diharapkan tercipta sinergi antara pengusaha besar 
dan kecil, serta sesame intelektual. Berdasarkan dari deskripsi pemikiran tersebut di atas, 
maka perlu dilakukan kajian intensif tentang masa depan perekonomian Indonesia dalam 
peran manajemen pada lingkungan jasa konstruksi dalam menyongsong Era Masyarakat 
Ekonomi ASEAN 2015. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Achmad 
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PENENTUAN INDEKS KERENTANAN BANJIR 

BERINDIKATOR POLA HUJAN DAN POLA MUSIM 
 

Didik Harijanto, Kuntjoro, Saptarita, Pudiastuti, dan Estutie Maulani 

Program Studi Diploma Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 
E-mail: didi_hari@yahoo.com 

 
Abstrak 

Kerentanan suatu daerah terhadap banjir tergantung banyak faktor, antara lain bentuk 

topografi, tutupan lahan dan curah hujan. Faktor curah akan diteliti lebih dalam penelitian 

ini, karena dalam studi-studi atau dalam perencanaan-perencanaan infrastruktur yang 

berkenaan dengan hidrologis faktor ini hampir selalu digunakan kondisi-kondisi yang 

ekstrim. Setiap daerah mempunyai karakter pola hujan dan pola musim. Karakter pola 

hujan dan pola musim tersebut dalam perencanaan infrastruktur hidrologis tidak bisa 

disama-ratakan dengan menggunakan kondisi-kondisi ekstrim. Dengan demikian perlu 

adanya penelitian lebih detail tentang pola hujan dan pola musim sebagai indikator deteksi 

dini kerentanan banjir. Pola hujan dan pola musim serta topografi DAS (Daerah Aliran 

Sungai) akan dianalisis dalam penelitian ini untuk mendapatkan angka index yang akan 

dipakai sebagai indikator kerentanan banjir. 

Tingkat kerentanan banjir adalah ketidak selarasan (disynchronization) antara: tinggi 

dan pola hujan serta pola musim terhadap respon alam di suatu daerah. Ketidak selarasan 

ini disebabkan oleh adanya perubahan pola hujan dan pergeseran pola musim di berbagai 

daerah. 

Indeks kerentanan banjir ditentukan sebagai IB = fkum/Rkum selama kurun waktu turun 

hujan.  IB > 1, maka lahan dalam kondisi aman; IB = 1, maka lahan dalam kondisi kritis 

dan IB < 1 maka run off menggenang. 

 

Kata kunci: kerentanan banjir, pola hujan, dan pola musim. 
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MODEL DISPRIN BERBASIS ALGORITMA GENETIK  

UNTUK TRANSFORMASI DATA HUJAN MENJADI DATA 

ALIRAN SUNGAI  
 

Sulianto dan Ernawan Setiono  

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang 

E-mail: sulianto1967@gmail.com 

 
Abstrak 

Kelemahan mendasar dari penerapan model konseptual deterministik untuk 

transformasi data hujan menjadi data aliran sungai terletak pada begitu banyaknya 

parameter yang nilainya harus ditetapkan terlebih dulu secara simultan sebelum model 

tersebut diaplikasikan. Dalam konsep Model DISPRIN (Dee Investigation Simulation 

Program for Regulating Network) sebuah daerah aliran sungai (DAS) terbagi menjadi tiga 

zona hidrologis, yaitu zona uplands, hillslope dan bottomslope. Pada setiap zona terdiri 

dari tampungan non linier, selanjutnya dihubungkan secara interkoneksi dengan prosedur 

routing linier yang merepresentasikan proses overland, interflow dan base flow. Sistem 

aliran air hujan menjadi debit sungai pada sebuah DAS dianalogikan sebagai sistem aliran 

melalui delapan buah tangki yang terhubung secara interkoneksi dan memiliki 28 

parameter. Nilai optimal dari setiap parameter tersebut tentu akan berbeda untuk setiap 

DAS yang dikaji oleh karena tidak ada satupun DAS yang memiliki karakteristik fisik 

sama dengan DAS lain. Kondisi ini menjadikan model tersebut dianggap tidak efisien 

untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Karya ini bertujuan untuk meningkatkan 

kinerja Model DISPRIN agar dapat diterapkan lebih praktis dan efektif dalam analisis 

transformasi data hujan menjadi data aliran sungai. Upaya untuk memperoleh nilai 

optimal dari parameter-parameter Model DISPRIN diselesaikan melalui proses optimasi 

dengan memanfaatkan Algoritma Genetik (AG). Penelitian pada DAS Konto (236.0 Km2) 

di Jawa Timur menunjukkan bahwa Model DISPRIN berbasis AG dapat menunjukkan 

kinerja yang sangat memuaskan. Proses optimasi untuk mendapatkan nilai optimum dari 

parameter-parameter model menggunakan set data hidroklimatologi historik Tahun 2008 

dan 2009, sedangkan pengujian model menggunakan set data Tahun 2010. Dari hasil 

pengujian diperoleh nilai root mean square error (RMSE) 0.257 m3/detik, atau setara 

dengan nilai square relative error (RR) sebesar 9.3%. Nilai indikator tersebut lebih baik 

dibanding hasil yang diperoleh dari penerapan Model Tangki. 

 

Kata kunci: algoritma genetik, disprin, dan model. 
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PENINGKATAN MUTU KUALITAS AIR PADA JARINGAN 

IRIGASI SUMUR WATU 
 

Acep Hidayat  

Fakultas  Teknik Perencanaan dan Desain, Universitas Mercu Buana, Jakarta 

E-mail: acephidayat1975@gmail.com 

 
Abstrak 

Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia memberikan konsekuensi dampak 

berupa peningkatan kebutuhan pangan. Kebutuhan padi terus meningkat, akan tetapi 

tidak diiringi penambahan luas areal tanam padi. Dengan luas areal yang ada dituntut 

untuk dapat meningkatkan hasil pertanian. Hasil akan meningkat bila didukung dengan 

kualitas air yang baik.   

Dalam beberapa periode musim tanam, terdapat indikasi penurunan kualitas air pada 

jaringan irigasi Sumur Watu Indramayu Jawa Barat sehingga mengalami penurunan hasil 

pertanian. Tujuan dari penelitian adalah mengidentifikasi mutu air, melakukan analisis, 

evaluasi, dan merumuskan arahan pengelolaan kualitas air pada jaringan irigasi. Metode 

analisis air dilakukan dengan membandingkan hasil observasi terhadap parameter 

baku mutu air yang ada di jaringan irigasi Sumur Watu.  

Lokasi pengamatan dilakukan pada Jaringan Irigasi Sumur Watu. Hasil uji mutu 

menunjukkan untuk jumlah parameter yang melampaui ambang batas meliputi parameter 

BOD (Biological Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand) sehingga 

dapat disimpulkan bahwa mutu air di Jaringan irigasi Sumur Watu mengalami 

pencemaran dengan status pencemaran ringan. Metode penanganan adalah dengan 

membuat saluran yang panjang dan diberikan terjunan diakhir saluran sehingga terjadi 

aliran turbulensi yang dapat menghasilkan oksigen dalam air yang berdampak pada 

menurunnya tingkat pencemaran BOD dan COD. 

Kata kunci: arahan pengelolaan, baku mutu, dan kualitas air. 
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PERMODELAN HUJAN DEBIT PADA DAERAH ALIRAN 
SUNGAI BENGAWAN SOLO DENGAN DISTRIBUTED MODEL 
MENGGUNAKAN INTEGRATED FLOOD ANALYSIS SYSTEM 

(IFAS) 
 

Hary Puji Astuti dan Umboro Lasminto 

Program Studi Magister Teknik Sipil MRSA FTSP ITS, Surabaya  
E-mail: harpuj12@yahoo.co.id 

 
Abstrak 

 
Sebuah peramalan banjir melalui data-data curah hujan ataupun debit masih belum 

bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Sebuah peramalan banjir sendiri sangat 
perlu dilakukan sebagai tindakan awal mitigasi bencana banjir yang terjadi setiap musim 
penghujan datang. Sehingga diperlukan sebuah permodelan untuk dapat menentukan 
besarnya debit pada sebuah daerah aliran sungai (DAS) walaupun ketersediaan data hujan 
dan debitnya sangat minim. Sebuah program peramalan banjir melalui permodelan hujan 
debit yaitu Integrated Flood Analysis System (IFAS). Pada studi ini dilakukan permodelan 
hujan debit pada DAS Bengawan Solo. Tujuan permodelan ini mendapatkan korelasi dan 
seberapa besar keandalan permodelan IFAS bila dibandingkan dengan hasil pengukuran 
lapangan.  

Rumusan masalah yang diangkat dalam studi ini adalah bagaimana memodelkan DAS 
Bengawan Solo pada IFAS, perbedaan nilai data hujan satelit dan data hujan hasil 
pengamatan. Kemudian berapa nilai parameter-parameter antara surface-subsurface, 
aquifer, dan river course yang berpengaruh siginifikan terhadap model. Setelah itu 
didapat performa model berdasarkan perbandingan debit AWLR DAS Bengawan Solo 
menggunakan metode Root Mean Square Error (RMSE). 

Berdasarkan perumusan masalah di atas serta tujuan dari studi ini, maka diperlukan 
langkah atau tahapan penelitian yang dilakukan. Dibutuhkan data-data seperti data hujan 
hasil pengamatan dari stasiun-stasiun hujan DAS Bengawan Solo, data lahan, data iklim, 
data topografi, dan data debit AWLR. Langkah selanjutnya adalah pembuatan model DAS 
Bengawan Solo di IFAS dengan memanfaatkan berbagai data satelit. Selanjutnya adalah 
tahapan analisa terhadap parameter berpengaruh. Dilakukan trial-error masing-masing 
parameter untuk mendapatkan nilai error terkecil terhadap angka debit AWLR. Sehingga 
parameter dengan nilai error terkecil dipakai untuk mendapatkan nilai kalibarasi untuk 
mengetahui performa model.  

Permodelan DAS Bengawan Solo dengan IFAS diambil empat model terbaik. Untuk 
performa model, pada model 3 didapat nilai RMSE sebesar 3,198% dan Nash sebesar 
0,952. Parameter model 3 selanjutnya diuji pada periode yang berbeda tetapi untuk 
wilayah yang sama. 

 
Kata kunci: DAS Bengawan Solo, debit, hujan, IFAS, permodelan, dan satelit. 
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ANALISA MULTI KRITERIA UNTUK MENENTUKAN 
DAERAH KERENTANAN DAERAH ALIRAN SUNGAI 

BENGAWAN SOLO DI KABUPATEN LAMONGAN 
 

Mitha Asyita R., Muhammad Taufik, dan Bangun M. S. 

Program Studi Magister Teknik Geomatika FTSP ITS, Surabaya 
E-mail: mitha09@mhs.geodesy.its.ac.id 

 
Abstrak  

 
Daerah Aliran Sungai (DAS) saat ini telah dilirik sebagai suatu sistem yang terus 

ditingkatkan pengembangannya ke dalam suatu sistem yang  berkelanjutan, tidak terlepas 
juga DAS  Bengawan Solo yang melewati Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan 
luas wilayah sungai sebesar ±12% dari seluruh wilayah Pulau Jawa. DAS Bengawan Solo 
hampir setiap tahunnya mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Banjir dan tanah 
longsor disebabkan oleh faktor-faktor alam dan kegiatan manusia yang terkait dengan 
pemanfaatan sumber daya alam yang menyebabkan menurunnya fungsi ekosistem DAS.  
Faktor alamiah terutama disebabkan karena curah hujan yang sangat tinggi, kondisi 
topografi, dan kondisi tangkapan air DAS. Sedangkan faktor manusia disebabkan karena 
perubahan penggunaan lahan, sarana prasarana drainase, pertanian, dan usaha lain yang 
dilakukan oleh masyarakat. 

Penelitian ini mengambil lokasi Kabupaten Lamongan yang terletak di Provinsi Jawa 
Timur dimana dari segi fisik wilayahnya dilewati oleh Bengawan Solo dan sebagian 
wilayahnya berada di dataran rendah menyebabkan daerah ini rawan terjadi bencana di 
wilayah. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya bencana tersebut dikatakan 
sebagai faktor timbulnya kerentanan pada Daerah Aliran Sungai (DAS). Pada penelitian 
ini kerentanan DAS Bengawan Solo ditinjau dari aspek fisik dan non fisik. 

Dengan menggunakan data eksisting sosial ekonomi di Kabupaten Lamongan dan 
dikombinasi dengan data geografis yang relevan, maka analisis kerentanan dapat 
dilakukan dengan menggunakan teknologi SIG menggunakan metode Multi Criteria 
Analysis (MCA) yang kemudian akan dihasilkan Peta Kerentanan DAS Bengawan Solo di 
Kabupaten Lamongan. 
 
Kata kunci: DAS Bengawan Solo, Kerentanan DAS, Kabupaten Lamongan, dan MCA 
(Multi Criteria Analysis). 
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PENELITIAN LANJUTAN ALAT UKUR DEBIT AMBANG 
TIPIS SEGI TIGA DAN PENAMPANG MAJEMUK 

 
Edy Sumirman    

Program Studi Diploma Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 
E-mail: edysumirman@yahoo.co.id 

 
 

Abstrak  
 

Pelimpah ambang tipis adalah salah satu alat ukur aliran yang terdiri dari beberapa 
macam dan dibedakan oleh bentuk penampangnya seperti penampang berbentuk segitiga 
(V-Notch), segiempat (rectangular), trapezium (Cipoletti) dan bentuk lainnya. Bentuk 
pelimpah akan berpengaruh pada tinggi air diatas pelimpah. Bentuk segitiga memiliki luas 
penampang lebih kecil dari pada bentuk segi empat. Alat ukur V-notch didesain dengan 
bentuk takik yang berbentuk seperti huruf V menghasilkan pengukuran yang akurat untuk 
pengaliran debit kecil dibandingkan dengan alat ukur yang lain.  Sedangkan pada 
pengaliran debit besar, bentuk segi tiga menghasilkan tinggi air diatas mercu lebih besar 
dari bentuk yang lain. Pelimpah dengan segi empat untuk tinggi muka air yang sama 
memiliki kemampuan mengalirkan debit lebih besar dari pada penampang segitiga. 
Namun ketika mengalir debit kecil pada pelimpah penampang segi empat tinggi muka air 
di atas pelimpah terlalu kecil sehingga pengukuran menjadi tidak akurat. Penampang 
majemuk yang merupakan gabungan dari penampang segi tiga dan segi empat diharapkan 
dapat mengakomodasi kelemahan dari penampang segi empat dan segi tiga saja dalam 
melakukan pengukuran baik debit kecil maupun debit besar. Oleh sebab itu penulis 
melakukan penelitian aliran melalui pelimpah ambang tipis penampang segi tiga dan 
penampang majemuk. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengukuran aliran pada 
pelimpah ambang tipis berpenampang segitiga dan majemuk yang ditempatkan pada flume 
di dalam laboratorium. Kecepatan aliran diukur dengan menggunakan micro ADV dan 
permukaan air di hulu pelimpah dan ditempat pengukuran kecepatan diukur dengan 
menggunakan alat Ultrasonic Water Level Recorder. Data hasil pengukuran kecepatan 
aliran  dan tinggi muka air dianalisa dengan metode statistik deskriptif untuk mendapatkan 
nilai rata-rata dan simpangannya. Dari hasil penelitian ini,  penulis mendapatkan  angka 
koefisien debit pelimpah tipis penampang segi tiga dan penampang majemuk, rumus dasar 
untuk   pelimpah tipis penampang segi tiga dan penampang majemuk dengan ukuran 
tertentu.  
 
Kata kunci: pelimpah ambang tipis, V-notch, penampang majemuk, koefisien debit, 
micro ADV, dan Ultrasonic Water Level Recorder. 
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NERACA SUMBER DAYA LAHAN DI KAWASAN RAWAN 
BENCANA MENGGUNAKAN CITRA SATELIT 

MULTITEMPORAL 
(Studi Kasus: DAS Bengawan Solo Di Kabupaten Bojonegoro) 

 
Isniyatus Sholikhah dan Muhammad Taufik 

Program Studi Magister Teknik Geomatika FTSP ITS, Surabaya 
E-mail: isniyatus@gmail.com 

 
   

Abstrak 
 

Keseimbangan pengolahan Sumber Daya Lahan merupakan faktor penting dalam 
mewujudkan kelestarian fungsi sumber daya lahan dan lingkungan di masa mendatang. 
Hal itu dapat dicapai dengan menggunakan neraca sumber daya lahan, yang merupakan 
salah satu hasil pemicu teknologi inventarisasi sumber daya alam sehingga dapat 
memprediksi keseimbangan potensi dan penggunaannya. 

Pada penelitian ini dalam menentukan keseimbangan potensi sumber daya lahan 
dalam pengelolaan kawasan bencana banjir di Kabupaten Bojonegoro didapatkan dari 
hasil perhitungan neraca potensi sumber daya lahan (Aktiva) dan penggunaannya 
(pengambilan, kerusakan dan kehilangan) atau (Pasiva). Metode yang digunakan dengan 
teknologi Penginderaan Jauh (Remote Sensing) dari data citra satelit multi temporal, yakni 
Citra Landsat 7 ETM+ untuk tahun 2002 dan Citra Landsat 8 untuk tahun 2013.  

Perhitungan neraca sumber daya lahan ini menghasilkan Peta Zona Arahan 
Penggunaan Lahan DAS Bengawan Solo Di Kabupaten Bojonegoro Dalam RTRW 
Bojonegoro. 
 
Kata kunci: neraca sumber daya lahan, Landsat 7 ETM+, dan Landsat 8. 
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ANALISIS LAJU EROSI LAHAN DAN PENGARUHNYA 
TERHADAP UMUR GUNA WADUK  

(studi kasus Waduk cirata) 
 

Welstien Herma Tatipata, indratmo Soekarno, dan Sri Legowo 
Program Studi Doktor Teknik Sipil MRK ITB, Bandung  

E-mail: whtatipata@yahoo.com 
  

 
Abstrak  

 
Kondisi hujan yang tidak merata disepanjang tahun menyebabkan persediaan air yang 

berlebih dimusim penghujan dan kekurangan air dimusin kemarau. Agar persediaan air 
dapat dimanfaatkan secara optimal baik dimusim penghujan maupun dimusim kemarau 
dapat dibuat suatu sistim pengoperasian waduk yang dapat menampung air pada musim 
penghujan yang curah hujannya tinggi agar dapat digunakan dimusim kemarau. 

Untuk melestarikan waduk sebagai sarana pemanfaatan sumber air, terdapat masalah 
yang berat yang dihadapinya dimana salah satunya adalah masalah erosi dan sedimentasi 
yang dapat mengurangi volume tampungan waduk, sehingga dikhawatikan akan 
mengurangi umur waduk cirata yang telah direncanakan sebelumnya. 

Dimana erosi adalah suatu peristiwa berpindahnya tanah dari suatu tempat ke tempat 
lain oleh media alami yaitu air dan juga oleh angin. Besarnya laju erosi dipengaruhi oleh 
koefisien erodibilitas tanah, nilai erosivitas hujan, faktor panjang lahan, faktor kemiringan 
lahan, faktor vegetasi serta faktor pengolahan lahan.  

Didalam makalah ini menguraikan tipe-tipe erosi serta tindakan–tindakan untuk 
mengendalikan erosi agar proses sedimentasi di waduk cirata dapat berkurang sehingga 
umur waduk serta volume tampungannya dapat mencapai optimum serta hasil analisis dari 
penelitian ini menyatakan besarnya erosi potensial rata-rata DAS waduk saguling adalah 
21,03 ton/ha/tahun sedangkan erosi aktual rata-rata adalah 18,72 ton/ha/tahun. Walapun 
laju erosi belum begitu membahayakan tetapi sangat berpengaruh pada volume 
tampungan dan umur waduk Cirata. 
 
Kata kunci:  erosi sedimentasi, umur guna waduk, dan volume tampungan waduk. 
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GERUSAN DAN PENGENDAPAN PADA SUDUT RELATIF DAN 
SUDUT LENGKUNG MEANDER SUNGAI 

 
Kuntjoro, Choirul Anwar, Saptarita, Pudiastuti, dan Didik Harijanto 

Program Studi Diploma Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 
E-mail: kuntjoro_rivers@yahoo.co.id 

 
Abstrak  

 
Penggerusan dan pengendapan adalah suatu proses yang selalu terjadi hampir pada 

setiap aliran sungai, proses ini adalah penyebab perubahan geometri sungai. Pada sungai 
yang lurus sempurna perubahan geometri yang relatif seimbang antara bagian kanan dan 
kiri sungai, sedangkan pada lengkung-lengkung sungai perubahan geometri ini tidak 
seimbang antara bagian lengkung luar dan lengkung luar sungai. Hal ini disebabkan oleh 
adanya perbedaan arah dan kecepatan aliran antara kedua sisi tersebutserta terjadinya arus 
helik (helical flow) yang mempercepat terjadinya belokan-belokan dan lengkungan-
lengkungan sungai. Perbedaan arah dan kecepatan aliran di setiap titik di sudut relatif 
lengkung meander adalah parameter utama yang berpengaruh pada pengendapan dan 
penggerusan, disamping parameter-parameter kompleks lainnya seperti: Q, h, n I, A, O, S, 

D50, rc, , , , dan a; , . Parameter kompleks tersebut tercakup dalam metode KUN-
QARSHOV, adalah metode untuk memprediksi pergerakan alur sungai bermenader. 

Hasil analisis pergerakan alur dengan menggunakan metode KUN-QARSHOV untuk 
meander Sungai Brantar di Mojokerto didapat: •Pada awal meander: Pada lengkung R2 
dengan sudut relatiff 60o dan sudut lengkung 165o gerusan yang terjadi lebih dominan ke 
arah dasar sungai, gerusan ke arah lengkung dalam lengkung luar terlihat seimbang.  Pada 
lengkung R3 dengan sudut relatif 41o, pada sudut lengkung 120o, terlihat gerusan dasar 
sungai sisi lengkung luar lebih besar dari sisi lengkung dalam. •Pada tangah meander: 
Pada lengkung R4 tepat pada Km 62 dengan sudut relatif 25o dan sudut lengkung 115o 
gerusan dan pengendapan terlihat seimbang. Pada lengkung R4, Km 61 sudut relatif 115o 
dan sudut lengkung 115o pengendapan dan gerusan. terlihat seimbang. •Pada akhir 
meander: Pada lengkung meander R5, sudut relatif 8o dan sudut lengkung 61o, dominan 
terjadi pengendapan sehingga terjadi gosong yang membagi aliran Sedikit terjadi gerusan 
yang menyebabkan perpindahan posisi aliran dan perpindahan posisi gosong. Pada 
lengkung meander R6, Km 59, sudut relatif 47o, sudut lengkung 61o terlihat terjadinya 
gerusan dan pengendapan yang seimbang. 
 
Kata kunci: penggerusan, pengendapan, meander, sudut relatif, dan sudut lengkung. 
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NERACA SUMBER DAYA LAHAN DI KAWASAN RAWAN 
BENCANA MENGGUNAKAN CITRA SATELIT 

MULTITEMPORAL 
(Studi Kasus: DAS Bengawan Solo Di Kabupaten Bojonegoro) 

 
Isniyatus Sholikhah dan Muhammad Taufik 

Program Studi Magister Teknik Geomatika FTSP ITS, Surabaya 
E-mail: isniyatus@gmail.com 

 
   

Abstrak 
 

Keseimbangan pengolahan Sumber Daya Lahan merupakan faktor penting dalam 
mewujudkan kelestarian fungsi sumber daya lahan dan lingkungan di masa mendatang. 
Hal itu dapat dicapai dengan menggunakan neraca sumber daya lahan, yang merupakan 
salah satu hasil pemicu teknologi inventarisasi sumber daya alam sehingga dapat 
memprediksi keseimbangan potensi dan penggunaannya. 

Pada penelitian ini dalam menentukan keseimbangan potensi sumber daya lahan 
dalam pengelolaan kawasan bencana banjir di Kabupaten Bojonegoro didapatkan dari 
hasil perhitungan neraca potensi sumber daya lahan (Aktiva) dan penggunaannya 
(pengambilan, kerusakan dan kehilangan) atau (Pasiva). Metode yang digunakan dengan 
teknologi Penginderaan Jauh (Remote Sensing) dari data citra satelit multi temporal, yakni 
Citra Landsat 7 ETM+ untuk tahun 2002 dan Citra Landsat 8 untuk tahun 2013.  

Perhitungan neraca sumber daya lahan ini menghasilkan Peta Zona Arahan 
Penggunaan Lahan DAS Bengawan Solo Di Kabupaten Bojonegoro Dalam RTRW 
Bojonegoro. 
 
Kata kunci: neraca sumber daya lahan, Landsat 7 ETM+, dan Landsat 8. 
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STUDI DAMPAK PEMBANGUNAN JETTY REJOSO 
TERHADAP DAERAH PANTAI DENGAN MODEL NUMERIK 

 
Ardiansyah Fauzi1) dan Sutat Weesakul2) 

1)Program Studi Magister Teknik Sipil MRT FTSP ITS, Surabaya 
1,2)Asian Institute of Technology (AIT), Thailand 

E-mail: arfa.fauzi@gmail.com  
  
 

 
Abstrak  

 
Kali Rejoso terletak di Kabupaten Pasuruan yang bermuara di selat Madura. 

Tingginya tingkat sedimentasi di muara Kali Rejoso menyebabkan terbentuknya delta di 
muara dan berubahnya alur sungai. Selain itu, pendangkalan yang terjadi di muara Kali 
Rejoso menyebabkan elevasi dasar sungai di hilir menjadi naik, sehingga menyebabkan 
banjir di daerah hulu Kali Rejoso. Oleh karena itu, pemerintah berinisiatif membangun 
jetty untuk mencegah kerusakan yang terjadi di muara Kali Rejoso dengan memindahkan 
proses pengendapan di muara menjadi di laut lepas. Untuk menguji dampak pembangunan 
jetty Rejoso, maka perlu dibuat model yang menunjukkan pengaruh struktur jetty terhadap 
pola arus, dan gelombang, sehingga dapat diketahui apakah pembangunan jetty 
merupakan solusi yang tepat atau bahkan memberikan dampak buruk terhadap kondisi 
daerah pantai disekitar muara Kali Rejoso. Dari hasil analisis yang dilakukan diperoleh 
bahwa terjadi penurunan kecepatan maksimum arus akibat konstruksi sebesar 7.61-
20.95%pada kedalaman dangkal disekitar jetty, dan penurunan kecepatan maksimum 
sebesar 20.05-71.62% perairan sekitar garis pantai. 
 
Kata kunci: sedimen, banjir, dan arus. 
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GERUSAN DAN PENGENDAPAN PADA SUDUT RELATIF DAN 
SUDUT LENGKUNG MEANDER SUNGAI 

 
Kuntjoro, Choirul Anwar, Saptarita, Pudiastuti, dan Didik Harijanto 

Program Studi Diploma Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 
E-mail: kuntjoro_rivers@yahoo.co.id 

 
Abstrak  

 
Penggerusan dan pengendapan adalah suatu proses yang selalu terjadi hampir pada 

setiap aliran sungai, proses ini adalah penyebab perubahan geometri sungai. Pada sungai 
yang lurus sempurna perubahan geometri yang relatif seimbang antara bagian kanan dan 
kiri sungai, sedangkan pada lengkung-lengkung sungai perubahan geometri ini tidak 
seimbang antara bagian lengkung luar dan lengkung luar sungai. Hal ini disebabkan oleh 
adanya perbedaan arah dan kecepatan aliran antara kedua sisi tersebutserta terjadinya arus 
helik (helical flow) yang mempercepat terjadinya belokan-belokan dan lengkungan-
lengkungan sungai. Perbedaan arah dan kecepatan aliran di setiap titik di sudut relatif 
lengkung meander adalah parameter utama yang berpengaruh pada pengendapan dan 
penggerusan, disamping parameter-parameter kompleks lainnya seperti: Q, h, n I, A, O, S, 

D50, rc, , , , dan a; , . Parameter kompleks tersebut tercakup dalam metode KUN-
QARSHOV, adalah metode untuk memprediksi pergerakan alur sungai bermenader. 

Hasil analisis pergerakan alur dengan menggunakan metode KUN-QARSHOV untuk 
meander Sungai Brantar di Mojokerto didapat: •Pada awal meander: Pada lengkung R2 
dengan sudut relatiff 60o dan sudut lengkung 165o gerusan yang terjadi lebih dominan ke 
arah dasar sungai, gerusan ke arah lengkung dalam lengkung luar terlihat seimbang.  Pada 
lengkung R3 dengan sudut relatif 41o, pada sudut lengkung 120o, terlihat gerusan dasar 
sungai sisi lengkung luar lebih besar dari sisi lengkung dalam. •Pada tangah meander: 
Pada lengkung R4 tepat pada Km 62 dengan sudut relatif 25o dan sudut lengkung 115o 
gerusan dan pengendapan terlihat seimbang. Pada lengkung R4, Km 61 sudut relatif 115o 
dan sudut lengkung 115o pengendapan dan gerusan. terlihat seimbang. •Pada akhir 
meander: Pada lengkung meander R5, sudut relatif 8o dan sudut lengkung 61o, dominan 
terjadi pengendapan sehingga terjadi gosong yang membagi aliran Sedikit terjadi gerusan 
yang menyebabkan perpindahan posisi aliran dan perpindahan posisi gosong. Pada 
lengkung meander R6, Km 59, sudut relatif 47o, sudut lengkung 61o terlihat terjadinya 
gerusan dan pengendapan yang seimbang. 
 
Kata kunci: penggerusan, pengendapan, meander, sudut relatif, dan sudut lengkung. 
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STUDI DAMPAK PEMBANGUNAN JETTY REJOSO 
TERHADAP DAERAH PANTAI DENGAN MODEL NUMERIK 

 
Ardiansyah Fauzi1) dan Sutat Weesakul2) 

1)Program Studi Magister Teknik Sipil MRT FTSP ITS, Surabaya 
1,2)Asian Institute of Technology (AIT), Thailand 

E-mail: arfa.fauzi@gmail.com  
  
 

 
Abstrak  

 
Kali Rejoso terletak di Kabupaten Pasuruan yang bermuara di selat Madura. 

Tingginya tingkat sedimentasi di muara Kali Rejoso menyebabkan terbentuknya delta di 
muara dan berubahnya alur sungai. Selain itu, pendangkalan yang terjadi di muara Kali 
Rejoso menyebabkan elevasi dasar sungai di hilir menjadi naik, sehingga menyebabkan 
banjir di daerah hulu Kali Rejoso. Oleh karena itu, pemerintah berinisiatif membangun 
jetty untuk mencegah kerusakan yang terjadi di muara Kali Rejoso dengan memindahkan 
proses pengendapan di muara menjadi di laut lepas. Untuk menguji dampak pembangunan 
jetty Rejoso, maka perlu dibuat model yang menunjukkan pengaruh struktur jetty terhadap 
pola arus, dan gelombang, sehingga dapat diketahui apakah pembangunan jetty 
merupakan solusi yang tepat atau bahkan memberikan dampak buruk terhadap kondisi 
daerah pantai disekitar muara Kali Rejoso. Dari hasil analisis yang dilakukan diperoleh 
bahwa terjadi penurunan kecepatan maksimum arus akibat konstruksi sebesar 7.61-
20.95%pada kedalaman dangkal disekitar jetty, dan penurunan kecepatan maksimum 
sebesar 20.05-71.62% perairan sekitar garis pantai. 
 
Kata kunci: sedimen, banjir, dan arus. 
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APLIKASI PENGINDERAAN JAUH UNTUK ANALISA 
PERUBAHAN POLA ALIRAN DAN DAERAH GENANGAN DI 

PESISIR SURABAYA-SIDOARJO 
 

Regina Verra Santiara Y.P, Bangun Mulyo Sukojo, dan Erma Suryani 
Program Studi Magister Teknik Geomatika FTSP ITS, Surabaya 

E-mail: regina.verra12@mhs.geodesy.its.ac.id 
 

Abstrak  
 

Faktor penyebab terjadinya genangan dan banjir adalah intensitas curah hujan lebih 
besar daripada perhitungan dalam perencanaan drainase dan intensitas hujan sesuai 
dengan perencanaan akan tetapi limpasan air hujan tidak mampu ditampung oleh sistem 
drainase yang ada. Analisa spasial dapat digunakan untuk mendapatkan pola aliran sungai 
dan daerah rawan genangan. Analisa spasial dilakukan dengan menggunakan beberapa 
tipe data spasial yaitu: citra satelit penginderaan jauh untuk memetakan tutupan lahan dan 
peta-peta tematik untuk melihat konfigurasi bentang lahan. Tujuan utama dari penelitian 
ini adalah mengetahui dan menganalisa perubahan pola aliran sungai dan daerah genangan 
di Pesisir Surabaya-Sidoarjo. Dengan mengintegrasikan data penginderaan jauh dan 
berbagai data spasial parameter penyebab genangan maka didapatkan hasil yang nantinya 
dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk kebijakan penanganan daerah rawan 
genangan.  
 
Kata kunci: daerah rawan genangan, pola aliran sungai, analisa spasial, dan citra satelit 
penginderaan jauh. 
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ANALISA KONSENTRASI KLOROFIL-A DAN TSS (TOTAL 
SUSPENDED SEDIMENT) TERHADAP KUALITAS PERAIRAN 

DI MUARA KALI PORONG 
 

Septi Melinda Pristiyawati dan Bangun Muljo Sukojo 
Program Studi Magister Teknik Geomatika FTSP ITS, Surabaya 

E-mail: septimelindapristiyawati@yahoo.com 
 

Abstrak 
 

Klorofil-a dan TSS (Total Suspended Sediment) merupakan salah satu parameter yang 
cukup penting untuk mengetahui kualitas perairan di suatu wilayah. Klorofil-a dan TSS 
juga menjadi suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat pencemaran air 
dan sedimentasi yang diakibatkan oleh pembuangan material-material tertentu ke dalam 
air. Metode penginderaan jauh dengan citra satelit dapat menjadi solusi untuk melakukan 
penelitian masalah Klorofil-a dan TSS, karena metode ini lebih efisien dan efektif dalam 
penelitian berskala spasial yang luas dan kontinyu. Salah satu citra satelit yang dapat 
digunakan adalah citra satelit Landsat-8 tahun 2013. 

Citra satelit Landsat-8 tahun 2013 mempunyai panjang gelombang yang dapat 
digunakan untuk meneliti Klorofil-a dan TSS, multi temporal, multi spektral, dan mudah 
didapat. Proses validasi dilakukan dengan membandingkan nilai Klorofil-a dan TSS yang 
didapat dari pengolahan Citra Satelit dengan data Klorofil-a dan TSS hasil Ground Truth.  

Hasil yang diperoleh menunjukkan nilai TSS di daerah penelitian berkisar antara 0-
150 mg/L, terdapat beberapa lokasi yang memiliki niali TSS cukup tinggi yaitu >70 mg/L. 
Menurut Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) kandungan TSS yang normal adalah ≤70 
mg/L. Beberapa lokasi diindikasi telah terjadi degradasi kualitas perairan yang jika 
dibiarkan terus-menerus dapat merusak ekosistem di daerah tersebut. Sedangkan untuk 
nilai Klorofil-a di daerah penelitian berkisar antara 0-15 mg/m3, kondisi ini masih bagus. 
Menurut Bohlen dan Boynton, 1966, kandungan ideal Klorofil-a dalam suatu perairan 
adalah ≤15 mg/m3. Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai 
kondisi perairan di muara Kali Porong dan sekitarnya sehingga berguna bagi strategi 
pengelolaan wilayah pesisir ke depannya. 
 
Kata kunci: klorofil-a, TSS, citra satelit, dan Landsat-8. 
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PENERAPAN TEKNOSABO BERUPA OPRIT UNTUK 
MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DI KALI WORO 

 
Dyah Ayu Puspitosari, Ika Prinadiastari, dan F. Tata Yunita 

Balai Sabo, Puslitbang SDA, Kementerian Pekerjaan Umum, Yogyakarta 
E-mail: yaya.2983@gmail.com 

 
Abstrak 

 
Pada tahun 2014, terjadi peningkatan jumlah kejadian banjir lahar yang mengarah ke 

K. Woro dengan potensi membawa material sebanyak 3,9 juta m3. Hal ini dikhawatirkan 
dapat memutus akses antara daerah di sebelah kanan dengan sebelah kiri alur sungai yang 
juga berdampak pada kegiatan perekonomian masyarakat. Salah satu penanggulangan 
secara fisik yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan 
penerapan teknosabo berupa oprit/jembatan penyeberangan di K. Woro. Hal ini juga 
mendukung kebijakan peningkatan kualitas infrastruktur infrastruktur berupa sarana dan 
prasarana di Indonesia untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015. 

Tujuan dari penulisan makalah  ini adalah memberikan informasi bahwa sabodam di 
K. Woro dapat mengendalikan potensi banjir lahar dan meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi di daerah sekitarnya berupa oprit/jembatan penyeberangan. Metode penulisan ini 
dilakukan dengan studi literatur, pengumpulan data, analisis dengan metode deskriptif 
kualitatif, dan pengambilan kesimpulan. 

Analisis dilakukan dengan membandingkan kapasitas tampung seluruh bangunan  
sabodam yang ada dengan potensi laju sedimen dalam kejadian 1 (satu) kali banjir di K. 
Woro. Selain itu, juga mengestimasi penghematan biaya dalam kegiatan ekonomi dengan 
adanya teknosabo berupa oprit/jembatan penyeberangan. Hasil yang dapat disimpulkan 
dari makalah ini adalah kapasitas tampung sabodam di K. Woro cukup untuk 
mengendalikan kejadian banjir lahar dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah 
sekitarnya dengan menghemat biaya dalam kegiatan ekonomi. 
 
Kata kunci: banjir lahar, teknosabo, oprit, dan ekonomi. 
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PERANAN PEMANTAUAN AIR TANAH  
DALAM KONSERVASI SUMBERDAYA AIR TANAH  

SEBAGAI BAHAN BAKU AIR BERSIH 
(Studi Kasus Pemanfaatan Air Tanah Dalam di Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, 

Kalimantan Selatan) 
 

Hidir Tresnadi  
PTSM-TPSA, BPP Teknologi, Puspiptek, GD Geostech, Tangerang Selatan 

E-mail: hidir.tresnadi@bppt.go.id 
 

Abstrak 
 

Air tanah merupakan salah satu bahan baku air bersih bagi penduduk di perkotaan. 
Air tanah dangkal umumnya dipergunakan para penduduk sedang air tanah dalam 
diperuntukan bagi industri atau perhotelan. Air merupakan sumberdaya alam terbarukan, 
yang kelestariannya patut dijaga melalui konservasi dengan melakukan pemantauan muka 
air tanahnya pada akifer tak tertekan dan pisometrik pada air tanah tertekan. Kini Dinas 
Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan memiliki empat sumur pantau air 
tanah dalam bersistem telemeteri. Daerah Kotamadya Banjarbaru dan Martapura 
(Kabupaten Banjar) memiliki 3 akifer air tanah dalam yang dieksploitasi oleh berbagai 
pemangku kepentingan. PDAM Intan Banjar memiliki empat sumur produksi air tanah 
dalam di Banjarbaru dan 6 unit sumur produksi di Landasan Ulin. Dengan adanya sumur 
pantau tersebut, maka karakteristik pisometerik yang diperoleh dapat dianalisis untuk 
mengetahui karakteristik hidrogeologi yang ada di daerah tersebut. Berdasarkan penelitian 
yang dilakukan disimpulkan bahwa: penurunan pisometrik akifer 1 air tanah dalam di 
Martapura dan Landasan Ulin diakibatkan eksploitasi yang berlebihan. Oleh karena itu 
perlu dilakukan pembatasan pengambilan air tanah dalam akifer 1 di Martapura dan 
Landasan Ulin; potensi air tanah tertinggi di Martapura ada pada Akifer 2 sedang di 
Landasan Ulin, daerah SP 4, akifer 3 memiliki potensi yang tertinggi. Akifer 1 dan 2 
masih dapat dimanfaatkan di daerah Banjarbaru, daerah SP2, dan Guntung Manggis, 
daerah SP 3; Melihat pada penurunan tersebut, maka neraca air cekungan air tanah di 
daerah tersebut harus dicegah. Untuk itu maka daerah-daerah imbuhan yang berada di tepi 
cekungan harus dikonservasi. Diperlukan koordinasi pengelolaan air tanah pada tingkat 
propinsi dalam mengelola air tanah yang bersifat lintas kabupaten. Selain itu perlu 
dilakukan pembaruan kembali database sistim informasi sumur produksi air tanah dalam 
dan dangkal, baik fisik maupun kualitasnya; penambahan jumlah sumur pantau untuk 
meningkatkan kehandalan dalam pengelolaan air tanah untuk menjaga keberlanjutan 
potensi sumberdaya air tanah yang dimilikinya. 
 
Kata kunci: Akifer, Pisometerik, Konserfasi, air tanah dalam, dan sumur pantau. 
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ASESMEN BANJIR PROVINSI GORONTALO 
 

Bambang Sarwono, Sutikno, Umboro Lasminto,  
Komang Arya Utama, dan Ahmad Zainuri 

Jurusan Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 
E-mail: bbsarwono@yahoo.com 

 
Abstrak 

 
Bencana banjir di Propinsi Gorontalo telah menyebabkan kerugian pada 

terganggunya tranportasi, tanaman rusak dan gagal panen, hilangnya jiwa dan harta benda 
penduduk, menurunnya kesehatan lingkungan dan timbulnya penyakit serta mengganggu 
aktivitas ekonomi, bisnis dan perkantoran.   

Kegiatan asesmen banjir di Proponsi Gorontalo diperoleh bahwa banjir disebabkan 
oleh curah hujan cukup tinggi, kerusakan daerah aliran sungai, sistem drainase belum 
berfungsi dengan baik, kemiringan lahan terjal daerah aliran sungai di bagian hulu dan 
landai di bagian hilir, perubahan tata guna lahan yang meningkatkan aliran permukaan 
dan penurunan area tampungan air, kurangnya penegakan hukum, serta belum optimalnya 
fungsi dari bangunan sungai dan drainase.  

Permasalahan banjir yang terjadi di Provinsi Gorontalo sebaiknya diselesaikan 
dengan pendekatan pengelolaan banjir secara terintegrasi dengan meningkatkan fungsi 
dari DAS secara keseluruhan mulai dari hulu sampai hilir.  

 
Kata kunci: pengelolaan, banjir, terintegrasi, curah hujan, dan Gorontalo. 
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DETENTION BASIN SEBAGAI ALTERNATIF 
PENANGGULANGAN BANJIR DI DAERAH KETINTANG 

SURABAYA 
 

S. Kamilia Aziz, Ismail Sa’ud, Triaswati M.N., Endang Sri S.,  
Aditya K., dan Wahyu R. 

Program Studi Diploma Teknik Sipil FTSP ITS 
E-mail: kamiliaharis@gmail.com 

 
Abstrak 

 
Ketintang merupakan daerah pada bagian hulu sistem pematusan Kali Wonorejo. Di 

daerah ini pada saat musim hujan menjadi langganan banjir akibat saluran sekunder 
Ketintang tidak mampu menampung debit banjir yang melimpas. Penambahan kapasitas 
tampungan saluran dengan cara pelebaran saluran tidak memungkinkan karena di kanan 
kiri saluran merupakan perumahan yang padat penduduk dan jalan raya. Cara lain yang 
dapat dilakukan adalah menarik aliran dari saluran sekunder Ketintang kemudian di 
tampung pada Detention Basin yang selanjutnya di pompa menuju Rolak Gunungsari. 
Kapasitas Detention Basin yang dibutuhkan untuk menampung aliran tersebut sebesar 
8000 m3 dan dilengkapi pompa dengan kapasitas 1 m3/dt. 
 
Kata kunci: Detention basin, Pompa, dan banjir 
 
 
 

mailto:ismail_its@yahoo.co.id


Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah 2014 

Manajemen dan Rekayasa Sumber Daya Air                                                                     A - 17 

 

PENGENDALIAN BANJIR DI DAERAH ALIRAN KALI 
KANDANGAN SURABAYA 

 
S. Kamilia Aziz, Ismail Sa’ud, Triaswati M.N., Endang Sri S.,  

Saka R., dan Nyoga A.D.P. 
Program Studi Diploma Teknik Sipil FTSP ITS 

E-mail: kamiliaharis@gmail.com 
 

Abstrak 
 

Kali Kandangan berada pada Sub Sistem Kandangan, yang sistem pematusannya 
sering terjadi banjir. Hal ini disebabkan oleh perubahan tata guna lahan serta system 
saluran drainase yang tidak mengalir lancar. Selain itu, juga ada pengaruh back water dari 
teluk Lamong. Kapasitas eksisting Kali Kandangan sebesar 42,24 m3/dt, sedangkan debit 
banjir yang mengalir sebesar 75,44 m3/dt. Untuk mengatasi kelebihan debit tersebut 
dilakukan normalisasi pada beberapa ruas saluran. Sedangkan untuk menanggulangi banjir 
yang bersamaan dengan pasang air laut direncanakan pembuatan kolam tampungan 
berkapasitas 20.000 m3 dan dilengkapi dengan pompa. 
 
Kata kunci: Kali Kandangan, banjir, kolam tampungan, dan pompa. 
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POLA SEDIMENTASI DI SEKITAR KRIB DARI TATA LETAK 
YANG BERBEDA 

 
Suharjoko1), Mohammad Bisri2), Rispiningtati2), dan Muhammad Ruslin Anwar2) 

1)Program Studi Diploma Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 
 2)Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, Malang 

E-mail: suharjoko_hydro@yahoo.com  

 
Abstrak 

 
Krib adalah bangunan perlindungan tebing yang dibangun untuk memotong arus 

aliran sungai dengan tujuan untuk melindungai tebing terhadap gangguan erosi, dimana 
gangguan erosi umumnya terjadi pada belokan luar sungai. Krib berfungsi mempengaruhi 
arus aliran agar terjadi perubahan kecepatan arus menjadi rendah, akibat arus dengan 
kecepatan rendah tersebut akan timbul sedimentasi. 

Tata letak yang baik akan menimbulkan sedimentasi di sekitar krib dengan baik de-
ngan akumulasi lebih banyak dan sebaran lebih luas. Agar mendapatkan pemahaman 
dalam pemilihan tata letak krib yang baik, maka diperlukan kajian terhadap beberapa ka-
sus tata letak krib pada sungai/saluran berbelok. 

Pengkajian dilakukan terhadap beberapa kasus tataletak dengan kombinasi 3 alternatif 
posisi krib dan 3 ukuran krib pada setiap posisi. Dalam setiap pengkajian terhadap ma-
sing-masing kasus yang diajukan akan dilakukan simulasi dengan memberikan kecepatan 
alir dan konsentrasi sedimen yang sama serta pada sungai/saluran berbelok yang sama.  

Simulasi mengunakan model numerik Aliran 2-Dimensi Horizontal yang dibangun 
dari penyelesaian numerik persamaan Kontinuitas dan momentum aliran serta persamaan 
angkutan sedimen, (Suharjoko 2012). 

Hasil simulasi menunjukkan terjadinya sedimentasi disekitar krib dengan pola yang 
berbeda dari setiap kasus tata letak krib. Pada kasus tata letak tertentu menghasilkan pola 
sedimentasi yang baik namun pada kasus tata letak krib yang lain justru menghasilkan 
kondisi terjadinya local scouring di belakang krib. 

 
Kata kunci: tata letak krib, sedimentasi, dan simulasi numerik. 
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KAJIAN PENINGKATAN PELAYANAN TERMINAL HAMID 
RUSDI MALANG 

 
Agung Sedayu 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

E-mail: agung_resta@yahoo.co.id 

 
Abstrak 

Terminal Hamid Rusdi merupakan terminal penumpang transportasi jalan tipe B di 

kota Malang beroperasi pertama pada tahun 2005. Untuk saat ini terminal ini masih 

cenderung sepi karena lokasinya yang berada pada wilayah pengembangan kota Malang 

bagian selatan menjadi daerah satelit. Posisinya menggantikan terminal Gadang yang 

berdekatan dengan pasar induk Gadang. Lokasi terminal yang baru ini berada sejauh ±1,5 

km ke arah timur. Paper ini bertujuan untuk melakukan kajian peningkatan pelayanan 

terminal Hamid Rusdi berdasarkan tingkat kepentingan dan kepuasan pengguna yaitu 

penumpang angkutan umum. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 

Importance Performance Analysis (IPA). Hasil penelitian memperoleh atribut kemudahan 

dalam akses ke lokasi terminal menjadi atribut pelayanan yang memiliki skor tertinggi 

dalam prioritas peningkatan pelayanan terminal. hasil ini dapat dibandingkan dengan 

kondisi nyata, bahwa terminal hamid Rusdi yang masih jauh dari keramaian masih sangat 

sepi dari penumpang dan kendaraan angkutan umumnya. Angkutan umum masih 

melakukan transit di terminal lama yaitu terminal Gadang, sehingga menimbulkan 

fenomena terminal bayangan. Kondisi fasilitas utama dan penunjang di terminal Hamid 

Rusdi ini sudah mulai nampak kerusakan secara fisik dan visual, oleh sebab upaya 

pemeliharaan dan operasinal fungsi terminal dan fasilitasnya tersebut tidak optimal. 

Rekomendasi dari penelitian ini, untuk kajian mendatang perlu mempertimbangkan aspek 

tata ruang dan jaringan transportasi yang terintegrasi dengan lokasi dan posisi terminal, 

sehingga terminal dapat dengan mudah diakses oleh penumpang dan kendaraan angkutan 

umum. 

 

Kata kunci: peningkatan, pelayanan, dan Terminal Hamid Rusdi. 
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ROAD MAP KEBISINGAN YANG DITIMBULKAN  

KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BOGOR 
(Kajian Seksi I untuk Kasus Di Rumah Sakit Salak Bogor) 

 
Syaiful dan Rulhendri 

Program Studi Teknik Sipil FT UIKA Bogor 

E-mail: syaiful@ft.uika-bogor.ac.id 

 
Abstrak 

Penyusunan Roadmap penelitian tentang kebisingan yang ditimbulkan kendaraan 
bermotor di Kota dan Kabupaten Bogor selama berkesinambungan dan periodik adalah 
untuk mencari serta merumuskan seberapa besar tingkat ketergangguan pengguna jalan 
raya terhadap arus lalu lintas yang ditimbulkan kendaraan bermotor. Tingkat 
ketergangguan pengguna fasilitas umum, tempat beribadah maupun sekolah, dengan 
mengasumsikan bahwa ambang batas dari sumber bising yang diijinkan bagi tempat-
tempat objek penelitian. Sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup tahun 1996 bahwa ambang batas tingkat kebisingan yang 
diperbolehkan sebesar 55 dBA.  

Berdasarkan hasil penelitian dan jumlah data yang diperoleh sebesar 72 data dengan 
mengambil nilai Rsquare yang paling besar yaitu 59,70%. Didapatkan bahwa hasil 
pengolahan data dengan menggunakan program SPSS versi 17.00 didapatkan persamaan 
sebagai berikut, y = 52,157-0,241x1+0,571x3-0,373x4. Dari persamaan ini terlihat bahwa 
tidak ada pengaruh x2 atau kecepatan mobil pribadi adalah 0. Artinya hanya terdapat 
pengaruh kecepatan sepeda motor, pengaruh kecepatan angkutan umum penumpang dan 
pengaruh kecepatan mobil angkutan barang sebesar 68,7 % terhadap kebisingan. Artinya 
berdasarkan tabel korelasi mempunyai pengaruh yang agak rendah pada SLM 3 dengan 
jarak 15,15 m dari tepi jalan raya. Jika tidak terdapat peningkatan kecepatan sepeda 
motor, peningkatan kecepatan angkutan umum penumpang dan peningkatan kecepatan 
mobil angkutan barang maka tingkat kebisingannya sebesar 52,157 dBA. Hal ini sudah 
sesuai dengan yang disyaratkan oleh peraturan yang dikeluarkan Kementerian 
Lingkungan Hidup Republik Indonesia bahwa tingkat kebisingan untuk bangunan rumah 
sakit sebesar 55 dBA.  

 
Kata kunci: kebisingan, kecepatan SPM, AMP, AUP, dan MAB. 
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PENENTUAN JUMLAH ARMADA ANGKUTAN KOTA 

COMORO DI DILI – TIMOR LESTE 
 

Domingos Ximenes, Hera Widyastuti, dan Wahju Herijanto 

Program Studi Magister Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 

E-mail: dximenes@ymail,com 

 
Abstrak 

Kota Comoro merupakan bagian dari kota Dili yang telah mengalami perkembangan 
yang sangat pesat dengan jumlah penduduk tahun 2010 sebanyak 55.986 jiwa dan tingkat 
pertumbuhan 5,2 % pertahun. Dan didaerah Comoro saat ini banyak dibangun baik 
prasarana jalan dan juga bangunan-bangunan besar baik bangunan Pemerintah maupun 
Swasta. 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan permintaan penumpang angkutan umum 
(Public Transport) pada ruas jalan yang dilayani pada masa sekarang dan diproyeksi pada 
masa mendatang, dan untuk mendapatkan jumlah pergerakan angkutan kota pada masa 
sekarang dan diproyeksikan pada masa mendatang (tahun 2019). Pelaksanaan dilakukan 
di kota Comoro pada rute Terminal Tasi Tolu menunju pusat kota dan kembali ke 
Terminal Tasi Tolu. Permintaan penumpang yang dirumuskan dengan Matrik Asal Tujuan  
(MAT) dilakukan dengan metode survey wawancara kepada calon penumpang yang 
berada disepanjang rute tersebut dan juga diproyeksikan dengan mengunakan Metode 
tanpa batas atau  Uniform method untuk mendapatkan permintaan penumpang dimasa 
mendatang (tahun 2019). 

Dari hasil pengolahan data didapatkan jumlah armada angkutan umum Mikrolet 
untuk  masa sekarang (tahun 2014) sebanyak 21 unit/hari,12 kend/jam dengan load factor 
0,7 namun karena angkutan umum Mikrolet ini berkapasitas kecil dan membutuhkan 
banyak armada sehingga di rencanakan moda transportasi yang ideal. Moda transportasi 
yang ideal untuk memenuhi tingkat permintaan penumpang maka pada masa mendatang 
mengunakan  moda Bis yang diproyeksikan  ke depan (tahun 2019) jumlah amada yang 
dibutuhkan sebanyak 11 unit/hari dan frekuensinya 6 kend/jam dengan Headway 10 
menit, load factor 0,46. 

 
Kata Kunci: jumlah armada, load factor, dan MAT. 
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REVIEW DESIGN JEMBATAN PENDEKAT PRESTRESSED 
SLAB ON PILE  

Studi Kasus: Perencanaan Jembatan Pendekat Sungai Brantas Proyek Jalan Tol 
Mojokerto – Kertosono  

 

Ibnu Pudji Rahardjo1), Djoko Irawan2), Chomaedhi1), Rachmad Basuki1) 
1)Program Studi Diploma Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 

2)Jurusan Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 

E-mail: ibnupudji@gmail.com; djoko.irawan@gmail.com; chomaedhi@gmail.com; 

rabas@ce.its.ac.id 

 
Abstrak 

Jembatan Brantas terdiri dari 2 bagian yang membujur arah utara – selatan yaitu 
jembatan sisi timur dan jembatan sisi barat yang menghubungkan desa Blimbing 
Kecamatan Kesambon Kabupaten Jombang dengan desa Gedeg, kecamatan Gedeg 
Kabupaten Mojokerto adalah merupakan bagian dari proyek jalan Tol Mojokerto – 
Kertosono. Jembatan tersebut mempunyai panjang bentang utama adalah 299 meter 
dengan jembatan pendekat sisi utara masing-masing  mempunyai panjang 635,7 m (di 
bagian barat) dan panjang 627,3 m (di bagian timur) , sedangkan jembatan pendekat sisi 
selatan masing-masing mempunyai panjang 554,1 m (di bagian barat) dan panjang 562,6 
m (di bagian timur). 

Perencanaan awal dari jembatan pendekat ini berupa badan jalan terbuat dari 
timbunan tanah. Namun karena terjadi perubahan elevasi jembatan utama untuk 
memenuhi ketinggian ruang bebas sehubungan dengan rencana menghidupkan kembali 
angkutan jalan kereta api, maka apabila digunakan timbunan tanah dengan kemiringan 1V 
: 2H membutuhkan luasan lahan lebih besar khususnya dibagian dasar tanah timbunan. 
Dengan adanya kendala pembebasan lahan dan faktor stabilitas timbunan tanah, maka 
dilakukan redesign untuk bangunan jembatan pendekatnya. Dari beberapa alternatif 
redesign, telah dipilih perencanaan dengan kombinasi sistem struktur, dimana untuk 
ketinggian oprit 3 m – 4 m digunakan timbunan tanah dengan penutup pasangan batu kali. 
Ketinggian 4 m – 5 m digunakan timbunan tanah dengan dinding penahan turap beton. 
Untuk ketinggian 5 m – 6 m digunakan sistem pile slab dengan bentang setiap 6 m. 
Ketinggian 7 m – 11 m digunakan pile group slab dengan bentang 3 m dan 6 m. 
Sedangkan untuk ketinggian 11 m – 11.5 m digunakan jembatan I – Girder. Alternatif 
redesign yang dipilih tersebut masih dirasakan mahal dan membutuhkan waktu cukup 
lama. Hal ini karena  banyaknya sistem struktur yang digunakan dalam redesign tersebut. 
Oleh karena itu dilakukan review design terhadap hasil redesign untuk mengakomodasi 
keinginan lapangan agar pelaksanaan menjadi lebih cepat dan murah, khususnya mulai 
ketinggian 5 m sampai 11.5 m seluruhnya menggunakan struktur pile slab dengan sistem 
half slab precast pada struktur lantai kendaraan. Bagian bawah dari plat beton lantai 
kendaraan difabrikasi terlebih dahulu termasuk juga batang pengaku tiang yang dirancang 
khusus, maka pihak kontraktor dapat melaksanakan konstruksi secara bertahap pada lahan 
bebas tanpa harus menunggu proses pembebasan lahan selesai seluruhnya.  

Dalam tulisan ini diuraikan hasil dari review design jembatan pendekat sungai 
Brantas dapat menghemat biaya lebih besar dari 20 milyar rupiah dan mempercepat waktu 
penyelesaian pekerjaan,  dengan adanya perbedaan sistem struktur jembatan pendekat 
antara redesign dengan review design. 
Kata Kunci: Review Design, Jembatan Pendekat, dan Prestressed Slab on Pile. 
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PENGEMBANGAN MODA ANGKUTAN JALAN DI JAWA 

TIMUR 
 

Priyambodo  

Peneliti Madya Bidang Manajemen Transportasi Balitbang Provinsi Jawa Timur 

E-mail: pridenantes@yahoo.co.id  

 

Abstrak 

 

Pertumbuhan sarana angkutan jalan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan 
prasarana jalan menyebabkan kemacetan dan biaya tinggi. Hal ini disebabkan karena 
aksesibilitas dan level of service (LOL) yang rendah. Pengembangan moda angkutan jalan 
di Jawa Timur ini bertujuan untuk mengelola dan menentukan sarana prasarana angkutan 
jalan apa yang perlu dikembangkan agar supaya aksesibilitas dan LOL menjadi tinggi. 
Dengan menggunakan metode statistic deskriptif pertumbuhan kendaraan roda empat 
tumbuh sebesar 7,75 %  per tahun,  pertumbuhan kendaraan roda  dua  tumbuh sebesar 
12,25 %  per tahun. Sementara prasarana jalan tumbuh 0 %, bahkan minus. Aksesibilitas 
di beberapa ruas jalan di Jawa Timur sudah mendekati angka diatas  0,5 dan LOL kurang 
dari 3. Akasesibilitas dan LOL terendah terjadi di lintas Surabaya – Malang dan Surabaya 
– Jombang. Untuk meningkatkan aksesibilitas dan LOL perlu diupayakan peningkatan 
kinerja pelayanan jalan dengan, mempercepat penyelesaian jalan Tol strategis, 
penyelesaian jalan Tol antar kota, penyelesaian jalan Tol dalam kota, peningkatan status 
jalan provinsi menjadi jalan nasional, peningkatan status jalan kabupaten menjadi jalan 
provinsi, Peningkatan struktur jalan untuk lintasan truk peti kemas, dan peningkatan 
kapasitas jalan. Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur direkomendasikan, dalam 
melakukan perbaikan dan pembangunan jalan agar selalu mensertakan paket pengerjaan 
drainase, hal ini dilakukan untuk antisipasi kerusakan jalan akibat sistem drainase yang 
buruk.  
 
Kata kunci: sarana prasarana angkutan jalan, aksesibilitas, dan level of service. 

mailto:pridenantes@yahoo.co.id


Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah 2014 

Manajemen dan Rekayasa Transportasi                                                                               B - 6 

 

PENGARUH PEMBANGUNAN GEDUNG BARU KPK 
TERHADAP LALU LINTAS DI RUAS JALAN SEKITARNYA 

 
Ardi Pradana dan Djoko Setijowarno  

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang 
E-mail: dn_ardi@ymail.com, djokosetijowarno@yahoo.com 

 
Abstrak 

 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merencanakan akan membangun gedung baru. 

Kapasitas Gedung KPK saat ini adalah 450 orang. Dengan jumlah karyawan sebanyak 
800 orang, menyebabkan KPK menempati beberapa gedung lain secara terpisah. 
Masyarakat saat ini sangat menuntut peningkatan kinerja KPK, yang berkonsekuensi pada 
peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kerja KPK. Dengan dibangunnya 
gedung baru ini diharapkan akan menunjang kinerja KPK sebagai lembaga negara yang 
khusus menangani pemberantasan korupsi (pencegahan dan penindakan) di Indonesia. 
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sudah semestinya KPK didukung 
dengan gedung yang representatif yang mencerminkan semangat pemberantasan korupsi. 
Pembangunan gedung baru ini mengakibatkan timbulnya bangkitan dan tarikan baru yang 
tentunya akan mempengaruhi lalu lintas di wilayah Rasuna Said dan sekitarnya. Dalam 
penelitian ini, yang dilakukan pertama kali adalah mengkaji literature dan pustaka. Setelah 
itu dilakukan survei primer dan sekunder untuk mengetahui kondisi dan permasalahan 
ruas jalan di sekitar Gedung Baru KPK. Dari kondisi dan permasalahan yang telah 
diketahui dilakukan pemetaan yang berfungsi untuk menghasilkan rekomendasi yang 
dapat mengatasi dampak yang timbul. Hasil yang didapatkan adalah kinerja dan solusi 
permasalahan di ruas jalan di sekitar Gedung Baru KPK. 

 
Kata kunci: Gedung Baru KPK, bangkitan dan tarikan, kinerja lalu lintas, dan dampak. 
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EVALUASI RENCANA UMUM NASIONAL  
KESELAMATAN (RUNK) JALAN  

(Studi Kasus Kota Surabaya) 
 

Aldila Riana Prabawati dan Hera Widiyastuti 
Program Studi Magister Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 

E-mail: wawa.dila@yahoo.com 
 

Abstrak 
 

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, pada 
tahun 2010 jumlah kematian akibat kecelakaan telah mencapai 31.234 jiwa, yang artinya 
dalam setiap 1 jam terdapat sekitar 3-4 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas 
jalan. Untuk mengatasi kecelakaan yang semakin tahun semakin bertambah maka 
pemerintah menyusun Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan. 

Penyusunan RUNK Jalan ini menggunakan pendekatan 5 (lima) pilar keselamatan 
jalan yang meliputi manajemen keselamatan jalan (Safe Management), jalan yang 
berkeselamatan (Safer Road), kendaraan yang berkeselamatan (Safer Vehicles), perilaku 
pengguna jalan yang berkeselamatan (Safer People) dan penanganan korban pasca 
kecelakaan (Post Crash).   

Dalam penelitian ini analisis RUNK Jalan di fokuskan pada nilai accident rate sebagai 
parameter evaluasi. Accident akan dipisahkan berdasarkan kendaraan yang berkeselama-
tan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, juga insfrastruktur jalan, sehingga 
dapat diketahui bagaimana nilai accident rate yang ada di Kota Surabaya yang dapat 
dijadikan indikator apakah RUNK Jalan di Kota Surabaya sudah memenuhi rencana. 
Indikator-indikator tersebut dapat digunakan sebagai parameter evaluasi RUNK Jalan 
khususnya pada pilar satu,dua, dan tiga yaitu jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang 
berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan. 

Untuk menghitung angka dan tingkat kecelakaan masing-masing per tahun berbasis 
tiga pilar yaitu Jalan yang berkeselamatan, Kendaraan yang berkeselamatan, Perilaku 
pengendara yang berkeselamatan. Analisis dilakukan untuk masing-masing pilar, sehingga 
bisa diketahui tingkat kecelakaan pada tahun sebelum adanya RUNK Jalan (2010) sampai 
dengan tahun setelah terselenggaranya RUNK Jalan (2011 dan 2012). 

 
Kata kunci: RUNK Jalan, angka kecelakaan, dan accidect rate. 
 

 
 
 

mailto:wawa.dila@yahoo.com


Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah 2014 

Manajemen dan Rekayasa Transportasi                                                                               B - 8 

 

STUDI KERUSAKAN JALAN SECARA VISUAL PADA RUAS 
JALAN KM1-KM6 (HUNITETU) KECAMATAN KAIRATU 

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU 
UNTUK MENCARI SOLUSI YANG OPTIMAL 

 
Richrisna Helena Waas 

Program Studi Magister Teknik Sipil MRT FTSP ITS, Surabaya 
E-mail: waasrichrisna@yahoo.com 

 
Abstrak 

 
Studi kerusakan jalan merupakan salah satu tahapan untuk menentukan penilaian 

kondisi kerusakan jalan. empat metode yang dapat digunakan dalam melakukan studi 
kerusakan jalan secara visual adalah metode PCI, metode Dirgolaksono dan Mochtar, 
metode  Bina Marga, dan Metode Asphalt Institute. Penelitian ini bertujuan untuk 
membandingkan nilai kondisi ruas jalan Hunitetu Kecamatan Kairatu Kabupaten SBB 
provinsi Maluku berdasarkan keempat metode tersebut, dan menghasilkan solusi yang 
harus dilakukan untuk permasalahan tersebut.  

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan data primer 
berupa hasil survey pengukuran dan identifikasi jenis kerusakan. 

Hasil studi kerusakan visual dengan keempat metode diatas, menghasilkan tingkat 
kerusakan yang bervariasi yaitu antara kerusakan ringan dan sedang. nilai kerusakan ruas 
jalan Hunitetu berdasarkan metode PCI dengan ranking nilai antara 0 hingga 100 
menghasilkan nilai kerusakan 54, 9; metode Dirgolaksono dan Mochtar dengan penilaian 
pada rentang nilai 0-90 menghasilkan nilai kerusakan 20,25; metode Bina Marga dengan 
sistem penilaian didasarkan pada prosentase kerusakan antara 10-100% menghasilkan 
nilai kerusakan 14 %; dan metode Asphalt Institute dengan sistem penilaian 0-100 
menghasilkan nilai kerusakan 65. Solusi perbaikan terhadap ruas jalan Hunitetu yang 
memiliki tingkat kerusakan sedang yaitu dengan pekerjaan perbaikan overlay berdasarkan 
volume kerusakan berdasarkan  metode Dirgolaksono dan  Mochtar  karena  lebih sesuai 
dengan kondisi di lapangan, dimana kerusakan dengan tingkat keparahan yang dapat di 
jangkau oleh metode Dirgolaksono dan Mochtar belum dapat dijangkau oleh metode yang 
lain sehingga belum tentu dengan prioritas perbaikan berdasarkan metode yang lain dapat 
di perbaiki secara baik. Volume pekerjaan yang terdiri dari : pekerjaan Lapis Pondasi Atas 
Klas A dengan tebel 10 cm sebesar 153, 87 m3 dari luas kerusakan yang dihitung yaitu 
sebesar 1538,75 m2, Volume pekerjaan ATB sebesar 2370 ton dari luas jalan yang ditinjau 
sebesar 24000 m2 (L = 4 m dan P = 6000 m).  
   
Kata kunci: kerusakan jalan, PCI, metode mochtar, bina marga, dan asphalt institute. 
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TRIP ASSIGNMENT BERDASARKAN WAKTU TERCEPAT 
DENGAN ADANYA PERUBAHAN KAPASITAS JALAN 
(Studi Kasus: Kawasan Komersial, Ruas Jalan Gajah Mada Kota Medan) 

 
Yaumil Fauzi 

Program Studi Menejemen Rekayasa Lalu Lintas Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 
E-mail: yaumil.qays@gmail.com 

 
Abstrak 

 
Peningkatan kendaraan berbanding lurus terhadap volume lalu lintas di Kota Medan. 

Tingginya jumlah kendaraan berdampak pada tingginya angka kejenuhan dan 
menurunnya tingkat efektivitas dan kinerja di sepanjang Jalan Gajah Mada Kota Medan, 
merupakan salah satu dampak dari pertumbahan lalu lintas yang cukup tinggi di daerah 
tersebut. Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi geometri jalan, volume 
arus lalu lintas, rambu yang ada dan variabel lainnya. Penelitian ini bertuan untuk mencari 
solusi dengan menganalisis beberapa skenario alternatif pengembangan jalan yang terbaik 
untuk mengatasi kemacetan di Jalan Gajah Mada Kota Medan. Analisis yang dilakukan 
yaitu dengan penambahan jalan layang non tol dan oerubahan arus pada sisi timur pada 
Jalan Iskandar Muda dan Jalan Gatot Subroto 

Dalam Proses analisis pengmabangan di Jalan Gajah Mada yang dilakukan ini 
dimulaidengan melakukan survey dan pengumpulan data mengenai kondisi jalan yang 
,meliputi jumlah kendarra, kecepatan, kapasitas, analisa tundaan pada simpang, dan 
sebagainya yang kemudian dilakukan perhitungan terhadap pada masing-masing bentuk 
pola pengembangan jalan yang menghasilkan tripp assignment. Hasil sebaran pada setiap 
ruas dipakai untuk mengetahui kinerja jalan pada masing-masing ruas terhadap masing-
masing skenario permodelan Jalan Gajah Mada. Masing-masing bentuk skenario 
pengembangan jalan tersebut dianalisa dan dicari tingkat kinerja beserta perhitungan 
forecasting untuk mengetahui umur rencana jalan tersebut. 

Hasil yang muncul dari analisis pola pengembangan Gajah Mada berdasarkan atas 
beberapa skenario permodelan jalan terebut adalah volume ruas jalan, derajat jenuh, travel 
time dan forecasting untuk mengetahui pada tahun berapa ruas jalan pada masing-masing 
skenario permodelan yang dilakukan ini akan ,mencapai pada titik jenuh. 
 
Kata Kunci: Jalan Gajah Mada, arus lalu lintas, Jalan layang non tol, kinerja, travel time, 
dan trip assignment. 
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ANALISA KEBUTUHAN PRASARANA TRANSPORTASI 
DARAT DI KABUPATEN BOJONEGORO 
(Studi Sistem Ransportasi Bengawan Solo - Bojonegoro) 

 
Nova Nevila Rodhi, dan Moch. Zaenuri 

Jurusan Teknik Sipil, Universitas Bojonegoro 
E-mail: nevila_zaen@yahoo.co.id., Vhent_Zhue@yahoo.com 

 
Abstrak 

 
Pembangunan–pembangunan sarana transportasi darat (jalan dan jembatan) di daerah 

Bojonegoro semakin gencar dilaksanankan, namun peristiwa banjir yang rutin datang tiap 
tahun mengingatkan bahwa sebenarya ada sarana transportasi lain dan  tak kalah 
pentingnya bagi masyarakat Bojonegoro yang juga butuh perhatian. Yaitu sarana 
transportasi air.  Sistem transportasi memiliki 2 (dua) aspek yang sangat penting, yaitu 
sarana; mobil, Kereta Api (KA), pesawat, perahu, dan lain–lain. Yang kedua adalah 
prasarana; jalan raya, rel, terminal, dermaga, jembatan, dan lain-lain. Sistem transportasi 
merupakan salah satu nyawa dalam keberlanjutan kehidupan suatu daerah, karena sistem 
transportasi memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap pertumbuhan beberapa 
aspek ilmu, seperti ekonomi, planologi, sos-pol, lingkungan, hukum, budaya, dan geografi 
(Munawar, 2005). Tujuan penelitian ini adalah  mencari alternatif sistem transportasi yang 
efektif dan efisien untuk wilayah Bengawan Solo Bojonegoro. Dalam  penyajiannya, 
alternatif ini dilakukan analisa dari 2 kriteria yang harus dipilih, yaitu pengadaan jembatan 
dan pengembangan sistem ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan) yang 
kemudian dilakukan analisa untuk pengambilan keputusan terhadap dua kriteria trsebut 
dengan menggunakan metode AHP (Analitycal Hierarchy Process) merupakan Model 
pendukung keputusan yang menjadi salah satu pilihan utama bagi para pengambil 
keputusan baik pemerintah maupun perusahaan/organisasi non pemerintah untuk 
memahami kondisi serta membantu melakukan prediksi dan pengambilan keputusan 
(Vaulzan, 2012). Sehingga diperoleh satu kiteria yang paling memungkinkan untuk 
mengatasi permasalahan yang ada. Adapun hasil dari analisa terebut adalah 
pengembangan ASDP yang lebih menekankan pada faktor perawatan. Di mana 
pengembangan ASDP lebih efektif dan efisien untuk memenuhi sistem transportasi 
masyarakat di wilayah Bengawan Solo Bojonegoro.  

 
Kata kunci: sistem transportasi, prasarana transportasi, AHP, dan ASDP. 
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ANALISIS DEMAND TRAYEK ANGKUTAN UMUM  
UNTUK TERMINAL TYPE B  

DI BATAS KOTA – KABUPATEN JAYAPURA 
 

Lusiana Orin. Imbir  
Program Studi Magister Teknik Sipil MRT FTSP ITS, Surabaya 

E-mail: orryne_ly@yahoo.co.id 
 

Abstrak 
 

 Kebutuhan Masyarakat kota Jayapura dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah 
memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap keberadaan dari angkutan umum ini. 
Fasilitas terminal angkutan umum batas kota Jayapura tidak strategis, keberadaan aktivitas 
angkutan umum tidak berjalan dengan baik. Dan belum adanya pengaturan yang terjadwal 
pada terminal oleh Dinas terkait. Namun kebutuhan angkutan umum trayek J1, J2, J3 dan 
103A terus berjalan.    

Penelitian ini untuk Menganalisis besarnya penggunaan dan permintaan angkutan 
umum warga kota dan kabupaten Jayapura dan faktor-faktor yang berperan sebagai 
penyebab timbulnya perubahan jumlah kebutuhan akan angkutan umum dari kota dan 
kabupaten Jayapura. 

 Berdasarkan hasil survei dan  analisis yang telah dilakukan untuk Trayek yang 
melayani pada terminal type B di batas kota dan kabupaten Jayapura,  pada Kendaraan 
(On bus), Pada Terminal Pemberhentian meliputi kendaraan yang masuk dan menurunkan 
penumpang, Pada Terminal Pemberhentian meliputi kendaraan yang antri pada jalur 
kebrankatan dan menaikkan  penumpang. Hasil Waktu Tempuh untuk 1 putaran bisa 
dikatakan layak dan tidak layak pada trayek 103A, J1, J2 dan J3. Hal ini dikarenakan 
sebagian besar  mengalami keterlambatan, sebagaiman yan ditetapkan oleh Dinas 
Perhubungan Kota Jayapura yaitu 76 menit, 36.4 menit, 29.4 menit, dan 22,3 menit. 
Dimana hasil survey didapat nilai rata-rata waktu tempuh satu putaran untuk: Trayek 
103A pada hari Sabtu pagi yaitu 82.75 menit,Sabtu sore 75.75 menit, Kamis pagi 89.25 
menit, Kamis sore 71,75 menit. Trayek J1 pada hari Sabtu pagi yaitu 104 menit,Sabtu sore 
125.5 menit, Kamis pagi 116.25 menit, Kamis sore 122,5 menit. Trayek J2 pada hari 
Sabtu pagi yaitu 47.75 menit,Sabtu sore 44.5 menit, Kamis pagi 48 menit, Kamis sore 
40,25 menit. Trayek J3 pada hari Sabtu pagi yaitu 29 menit, Sabtu sore 29.25 menit, 
Kamis pagi 28.5 menit, Kamis sore 33,25 menit 

Dinas Perhubungan kota Jayapura, menetapkan headway untuk trayek 103A adalah 5 
menit dan trayek J1,J2, J3 adalah 10 menit. Berdasarkan hasil survey, maka rata – rata 
headway ada yang mengalami keterlambatan dan ada juga yang tidak mengalami 
keterlambatan. Dari data hasil survey, didapat rata – rata headway: Trayek 103A pada hari 
Sabtu pagi yaitu 6.7 menit,Sabtu sore 10 menit, Kamis pagi 9 menit, Kamis sore 5 menit. 
Trayek J1 pada hari Sabtu pagi yaitu 41.63 menit, Sabtu sore 50.73 menit, Kamis pagi 
7.43 menit, Kamis sore 54 menit. Trayek J2 pada hari Sabtu pagi yaitu 9.39 menit, Sabtu 
sore 30.73 menit, Kamis pagi 9.64 menit, Kamis sore 39 menit. Trayek J3 pada hari Sabtu 
pagi yaitu 14 menit, Sabtu sore 14.09 menit, Kamis pagi 13.5 menit, Kamis sore 8 menit 

Dengan melakukan penukuran didapatkan dimensi armada Trayek yang melayani 
pada terminal Expo sehingga diketahui standar kenyamanan tempat duduk r = 0,33 
m2/space dan standar kenyamanan tempat berdiri σ = 0,24 m2/space, masih memenuhi 
persyaratan yang telah di tetapkan yaitu 0,15-0,25 m2/space untuk berdiri dan 0,30-0,55 
m2/space untuk duduk. Dan jumlah tempat duduk dan berdiri yang didapatkan dari 
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pengamatan langsung didapatkan kapasitas total satu unit armada trayek (Cv) sebesar 15 
penumpang per armada, dengan kapasitas 13 penumpang untuk tempat duduk dan 2 
penumpang untuk tempat berdiri. Untuk hasil analisa dan pengumpulan data primer yaitu 
survei naik turun penumpang diperoleh Load Faktor rata-rata. Kamis adalah 0.74(pagi) 
dan 0.77 (sore), Kamis adalah 0,60 (pagi) dan 0,54 (sore) untuk trayek 103A. Dari 
peramalan pertambahan penumpang pengguna Trayek 103A, J1,J2 dan J3 dengan metode 
Furness didapatkan Matriks asal Tujuan pada 2019, sehingga dapat diketahui pembebanan 
untuk masing-masing yaitu:  103A, Sabtu 0.87(pagi) dan 0.90 (sore), Kamis adalah 0,75 
(pagi) dan 0,66 (sore). J1, Sabtu 0.98 (pagi) dan 0.98 (sore), Kamis adalah 0,79 (pagi) dan 
0,77 (sore). J2, Sabtu 0.89(pagi) dan 0.90 (sore), Kamis adalah 0,76 (pagi) dan 0,72 
(sore). J3, Sabtu 0.86(pagi) dan 0.9 (sore), Kamis adalah 0,73 (pagi) dan 0,64 (sore). Dari 
perhitungan load faktor di atas dapat diketahui kapasitas penumpang masih memenuhi 
atau bisa dikatakan layak untuk kondisi tempat duduk dan tempat berdiri tetapi tidak 
nyaman karena dengan melihat besarnya nilai Load faktor maka untuk kondisi saat ruas-
ruas tertentu banyak penumpang yang berdiri. 

Faktor–faktor yang menyebabkan adanya keterlambatan dan kebutuhan akan trayek 
ankutan umum yang ada, trayek 103A adalah adanya kegiatan pembangunan Jalan 
Propinsi dari kota ke kabupaten Jayapura, adanya kegiatan penimbunan di pesisir danau 
Sentani yang lokasinya berada disepanjang jalan kota ke kabupaten Jayapura. Perubahan 
kebutuhan akan trayek J1, J2 dan J3 disebabkan oleh karena: belum tertibnya kegiatan 
menaikkan penumpang di terminal Expo dan sering tidak tersedianya petugas pada 
terminal mengakibatkan pengemudi sering mengatur kegiatan menaikkan dan 
menurunkan penumpang sendiri. 
 
kata kunci: survei, waktu tempuh, keberangkatan antar armada, naik–turun penumpang, 
load faktor, dan demand. 
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KAJIAN TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS  
DI KOTA SURABAYA 

 
Machsus1), Harnen Sulistio2), Achmad Wicaksono2), dan Ludfi Djakfar2) 

1)Program Studi Diploma Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 
1,2)Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, Malang 

E-mail: machsus@ce.its.ac.id & machsusfawzi@yahoo.com 
 

Abstrak  
 

Kecelakaan lalu lintas di kawasan perkotaan menarik untuk kaji, mengingat jumlah 
kecelakaannya lebih besar dibandingkan dengan kecelakaan yang terjadi diluar kawasan 
perkotaan. Begitu pula, tingkat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Surabaya, 
diperkirakan lebih besar dibanding dengan kecelakaan yang terjadi di daerah lain. Pada 
makalah ini akan paparkan kajian tingkat kecelakaan lalu lintas di Kota Surabaya. 

Nilai indikator tingkat kecelakaan lalu lintas di Kota Surabaya dihitung dan 
dibandingkan dengan yang terjadi di daerah lainnya. Indikator tingkat kecelakaan lalu 
lintas yang digunakan, meliputi: frekwensi kejadian, kendaraan yang terlibat, jumlah 
korban dan kerugian material. 

Hasil kajian memperlihatkan bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas di Kota Surabaya 
lebih tinggi dibanding dengan kabupaten kota lainnya, baik secara nasional maupun 
regional Jawa Timur. Tingginya tingkat kecelakaan di Kota Surabaya dibandingkan 
dengan nilai rara-rata nasional, terjadi pada semua indikator, meliputi: (a) frekwensi 
kejadian 5.2 kali lebih besar; (b) kendaraan yang terlibat 4.3 kali lebih besar; (c) jumlah 
korban 5.7 kali lebih besar; dan (d) kerugian material 5.0 kali lebih besar. 
 
Kata kunci: kecelakaan lalu lintas, frekwensi kejadian, kendaraan yang terlibat, jumlah 
korban, dan kerugian material. 
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PEMODELAN TRIP DISTRIBUTION ANGKUTAN BARANG 
NON PETIKEMAS UNTUK PREDIKSI VOLUME 

PERDAGANGAN DOMESTIK 
DI PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA  

  
Muhammad Shofwan Donny Cahyono dan Wahju Herijanto 

Program Studi Magister Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 
E-mail: Shofwan_dc@yahoo.com, Wahju.Herijanto@gmail.com 

 
Abstrak 

 
Pemodelan Trip Distribusi untuk mewujudkan pembangunan transportasi laut di 

Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Dalam studi ini menggunakan metode gravity model 
dengan fungsi negatif power dan eksponensial serta berdasarkan variabel ekonomi akan 
diberikan Matriks Asal Tujuan, sebagai hasil identifikasi pergerakan angkutan barang 
pelabuhan laut  di Propinsi Jawa Timur, model – model sebaran pergerakan angkutan 
barang. 

Penelitian ini menghasilkan matriks yang menggambarkan asal tujuan perjalanan 
angkutan barang dengan mengindetifikasi pola pergerakan asal dan tujuan angkutan 
barang angkutan laut, dengan ruang lingkup Propinsi Jawa Timur. Dari data – data 
pergerakan tersebut dapat dibuat beberapa model sebaran pergerakan dengan analisa 
sintetis (Model Gravity) dengan tanpa batasan (Unconstrained) yang dengan parameter 
ekonomi. Hasil penelitian model trip distribusi di pilih model yang terbaik adalah Model 
Gravity Unconstrained dengan rumusan Tij=2,02.Ei.Ej.Cij-0,1. 
 
Kata kunci: matriks asal tujuan, gravity model, pelabuhan tanjung perak, dan 
unconstrained. 
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SIMULASI ANTRIAN KENDARAAN AKIBAT TIDAK 
EFISIENNYA JALUR PERLAMBATAN PADA U-TURN JALAN 

PERKOTAAN 
 

Muhammad Hadid, Hera Widyastuti, dan Wahju Herijanto 
Program Studi Magister Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 

E-mail: el_hadid@outlook.com 
 

Abstrak  
 
Antrian yang terjadi pada U-turn terjadi karena antrian kendaraan tidak dapat 

diakomodasi oleh lajur perlambatan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Lokasi yang 
dijadikan objek penelitian adalah U-turn pada Jalan Dr. Ir. H. Soekarno (Nirwana) 
Surabaya yang menggunakan lajur memutar lebih dari satu.  Penelitian ini bertujuan untuk 
mendapatkan simulasi antrian akibat penggunaan lajur untuk memutar pada U-turn. 
Metode yang digunakan untuk simulasi adalah dengan menggunakan fungsi Distribusi 
Poisson dengan angka acak, dan berdasarkan waktu pelayanan (WP) serta tingkat 
kedatangan (λ) tiap lajur memutar pada U-turn. Simulasi hanya digunakan untuk 
kendaraan roda empat atau lebih dan tidak memperhitungkan sepeda motor. 

Hasil yang didapatkan adalah simulasi antrian pada U-turn dapat dilakukan dengan 
hasil yang cukup baik. Perbandingan simulasi antara penggunaan angka acak dan nilai 
dari data asli menunjukan kemiripan pola antrian kendaraan dengan selisih panjang 
antrian adalah 7.69%. 

 
Kata kunci: U-turn, antrian, dan simulasi. 
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PROBABILITAS PENGGUNA MOBIL PRIBADI BERALIH  
KE TREM SURABAYA (SUROTRAM) 

 
Adhi Muhtadi dan Sapto Budi Wasono 

Jurusan Teknik Sipil, Universitas Narotama Surabaya 
E-mail: adhimuhtadi1974@gmail.com 

 
Abstrak  

 
Jalan raya sepanjang koridor utara–selatan Surabaya mempunyai V/C ratio yang 

melebihi 1. Oleh karena itu, Pemkot dan Dishub Kota Surabaya berencana 
mengoperasikan Trem Surabaya (Surotram) pada koridor utara–selatan tersebut untuk 
mengurangi beban jalan raya. Pada penelitian ini pengguna mobil pribadi yang setiap hari 
melewati koridor utara–selatan Surabaya akan dijadikan obyek penelitian. Kuesioner yang 
disebarkan kepada 100 responden. Terdapat 8 skenario kuesioner stated preference WTP 
(Willingness to Pay) Surotram. Skenario waktu tempuh dalam kuesioner adalah 40 dan 45 
menit, sedangkan skenario tarif Surotram sebesar Rp. 7000,-, Rp. 8.000,-, Rp. 9.000,- dan 
Rp. 10.000,-. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah teknik regresi logistik. 
Output penelitian ini adalah model regresi logistik dan besaran probabilitas pengguna 
mobil pribadi untuk beralih menggunakan Surotram.  

Hasil model regresi logistik untuk pengguna mobil pribadi adalah:  
  e (20.627 – 0.278 x waktu – 0.001 x tarif) 

P =  
1 + e (20.627 – 0.278 x waktu – 0.001 x tarif) 
Probabilitas terbesar pengguna mobil pribadi beralih ke Surotram adalah skenario 

pertanyaan dengan waktu tempuh sebesar 40 menit dan tarif Rp. 7.000,- yakni sebesar 
92,46%. Sedangkan probabilitas pengguna mobil pribadi beralih ke Surotram terendah 
apabila Surotram dioperasikan dengan waktu tempuh 45 menit dan tarif Rp. 10.000,- 
yakni hanya sebesar 13,20%. 
 
Kata kunci: pengguna mobil pribadi, stated preference, willingness to pay, regresi 
logistik, probabilitas, dan surotram. 
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STUDI EVALUASI PENGEMBANGAN PELABUHAN 
PETIKEMAS TANJUNGWANGI BANYUWANGI 

 
Amalia Firdaus Mawardi, DjokoSulistiono, Ami Asparini, dan S. Metekohy 

Program Studi Diploma Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 
E-mail: amalia.wirawan@yahoo.com; djoko_sulistiono@ce.its.ac.id 

 
Abstrak 

 
Pelabuhan Tanjung Wangi merupakan pelabuhan yang menempati posisi strategis di 

wilayah bagian timur Propinsi Jatim, karena letaknya di daerah Industri, pelabuhan, 
perikanan di Banyuwangi, Jember, Bondowoso dan Situbondo. Posisi yang strategis 
tersebut memungkinkan pengembangan pelabuhan peti kemas yang telah lama ada sejak 
tahun 2003, sehingga dalam program jangka pendek (2006-2011) Master Plan 
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Wangi direncanakan pelabuhan peti kemas ukuran 
150 x 25 m dengan lapangan penumpukan berikut jalan seluas 12.000 m2, program jangka 
menengah (2011-2016) lapangan penumpukan seluas 14.100 m2.    Kemudian Sulistiono 
(2012), menyatakan sesuai matrix IE, Pelabuhan Peti Kemas anjung Wangi terletak pada 
koordinat (3,50;3,70) atau sel I (Tumbuh dan kembangkan). Posisi diperkuat dengan 
adanya matrix space diperoleh koordinat (1,34; 0,33) atau kuadran I (Agresif). Sehingga 
pengembangan pelabuhan peti kemas tersebut cukup beralasan. Permasalahan, Apakah 
secara tata ruang, aksesbilitas dan luasan pebuhan peti kemas telah mencukupi? 

Tinjauan tata ruang mengikuti RTRW Propinsi Jawa Timur dan RTRW Kabupaten 
Banyuwangi (2005), aksesbilitas ruas jalan ke Pelabuhan mengikuti MKJI (1997) dan 
TPGJAK (1997), sedang standart luasan mengikuti Standart Departemen Perhubungan 
(2000). 

Hasil tinjauan tata ruang ternyata pengembangan pelabuhan peti kemas telah 
memenuhi RTRW Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi, demikian pula sisi 
aksesbilitas diperoleh derajat kejenuhan (DS) terbesar dari salah satu ruas jalan yang 
menuju pelabuhan tahun 2013, mencapai 0,72 < 0.75. Kemudian dari sisi geometrik, ruas 
jalan dari arah Jember mempunyai tikungan tajam, medan berbukit, sehingga pergerakan 
petikemas 20 TEU’S harus lebih berhati-hati. Tinjauan luasan dermaga dan lapangan 
penumpukan yaitu 26.100 m2, mencukupi jika dibandingkan dengan Pedoman 
Perencanaan Pelabuhan Departemen Perhubungan sebesar 8210 m2. 

 
Kata kunci: pengembangan pelabuhan, posisi strategis, dan Tanjung Wangi-Banyuwangi. 
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EVALUASI MANFAAT FRONTAGE ROAD DUA LAJUR ARAH 
SURABAYA-SIDOARJO TERHADAP PENGURANGAN 

KEMACETAN LALU-LINTAS  
DI JL. AHMAD YANI RUAS BUNDARAN DOLOG-BUNDARAN 

WARU SURABAYA 
 

Dunat Indratmo 
Program Studi Diploma Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 

E-mail: indratmo1953@yahoo.com   
 

Abstrak  
 

Kendaraan bermotor di kota Surabaya semakin bertambah banyak, sehingga semakin 
menimbulkan dampak terhadap meningkatnya kemacetan lalu-lintas disetiap ruas jalan. 
Seperti halnya Jl. Ahmad Yani sebagai jalan Arteri Primer yang menghubungkan 
Surabaya dan Sidoarjo, kemacetan yang terjadi sudah sangat parah. Kemacetan lalu-lintas 
adalah mencermikan padatnya lalu-lintas, akibat kecepatan kendaraan yang relatif 
menurun dibandingkan dengan kecepatan yang direncanakan. Evaluasi terhadap 
dioperasikannya frontage road dua lajur arah Surabaya-Sidoarjo ruas Bundaran Dolog-
Bundaran Waru di Jl. Ahmad Yani Surabaya sejak Nopember 2013, guna mengetahui 
manfaatnya terhadap pengurangan kemacetan lalu-lintas di jalan tersebut, dengan 
menggunakan parameter Derajat Kejenuhan (DS). Evaluasi tersebut sekaligus diharapkan 
bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dibidang manajemen transportasi dan rekayasa 
lalu-lintas.  

Evaluasi menggunakan metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997, terhadap 
data primer arus kendaraan bermotor (Q) berupa Sepeda Motor (SM), Mobil Penumpang 
Pribadi (MPP), Mobil Penumpang Umum (MPU), Bis dan Truk. Survei data primer arus 
kendaraan bermotor dilaksanakan dan dihitung di suatu titik oleh 6 (enam) Observer 
menggunakan Traffic Counter, selama 3 (tiga) hari pada tanggal 10, 12 dan 14 Maret 
2014 masing-masing 8 (delapan) jam per hari dengan mengacak jam pencatatan 
berdasarkan jam-jam puncak (peak hours), serta karakteristik hari-hari kerja.  

Hasil perhitungan dan pengkajian pada tahun 2013 (Indratmo 2013) menunjukkan, 
bahwa kapasitas Jl. Ahmad Yani arah Surabaya ke Sidoarjo (Ruas Bundaran Dolog-
Bundaran Waru) adalah 4.068 smp/jam, dengan lebar perkerasan rata-rata 9,90 meter dan 
sebelum ada Frontage Road arus kendaraan rata-rata yang lewat pada tahun 2014 
diprediksikan 6.846 smp/jam (DS = 1,683). Setelah berfungsinya dua lajur Frontage Road 
(7 m) arah Surabaya-Sidoarjo pada Nopember 2013-Maret 2014, menurunkan Derajat 
Kejenuhan (DS)  menjadi 1,012. Angka Derajat Kejenuhan rata-rata diatas angka satu, 
menunjukkan masih adanya kemacetan lalu-lintas di Jl. Ahmad Yani. Sehingga Frontage 
Road hanya bermanfaat menurunkan kemacetan lalu-lintas (menurunkan DS) di Jl. 
Ahmad Yani arah Surabaya-Sidoarjo sebesar 0,671 atau 41,06 %. Bila diperlukan 
penurunan kemacetan lalu-lintas hingga mencapai DS = 0,75 sesuai rekomendasi MKJI 
1997, maka harus dilakukan upaya alternatif penambahan kapasitas lalu-lintas selain 
Frontage Road, misalnya Jalan Lingkar Luar Timur.  
 
Kata kunci: Frontage Road, kemacetan lalu-lintas, dan derajat kejenuhan. 
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OPTIMASI ARMADA KAPAL RORO DAN LCM TERHADAP 
TINGKAT PELAYANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN 

KETAPANG - GILIMANUK 
 

Imam Fahamsyah, Hera Widyastuti, dan Wahju Herijanto 
Program Studi Magister Teknik Sipil MRT FTSP ITS. Surabaya 

E-mail: imam.fahamsyah@gmail.com  
 

Abstrak 
 

Pelabuhan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk termasuk salah satu pelabuhan yang 
sangat ramai. Pelabuhan penyeberangan ini melayani kapal ferry Roro sebanyak 27 unit 
dan Landing Craft Machine (LCM) sebanyak 15 unit. Terdapat 6 dermaga yang terdiri 
dari 2 dermaga Movable Bridge dan 1 dermaga Ponton yang melayani kapal ferry Roro 
dan 3 dermaga beaching yang melayani LCM. Dikarenakan jumlah kapal yang terlalu 
banyak maka panjang antrian, waktu pelayanan, dan waktu menunggu di dermaga relatif 
semakin tinggi. Penelitian ini direncanakan menggunakan teori hubungan antrian pada 
stasiun tunggal dengan kedatangan poisson dan waktu pelayanan eksponensial untuk 
beberapa kondisi keadaan tetap (Morlok 1988:308). Pada pembahasan akan ditentukan 
jumlah kedatangan dan keberangkatan kapal maksimum pada hari normal. Data tersebut 
digunakan untuk perhitungan analisa antrian dan selanjutnya dilakukan simulasi 
penambahan hingga 2 dermaga yang akhirnya diharapkan untuk meningkatkan kinerja 
pelayanan di pelabuhan penyeberangan ketapang. 
 
Kata Kunci: optimasi, dermaga, kapal, dan kinerja pelayanan. 
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STUDI OPERASIONAL ANGKUTAN UMUM DI KOTA 
SURABAYA BERDASARKAN KEBUTUHAN  

DAN OPTIMALISASI ARMADA 
 

Ari  Widayanti dan Soeparno  
Jurusan Teknik Sipil FT Universitas Negeri Surabaya 

E-mail: ari_wid@yahoo.co.id  
   
Abstrak 

 
Studi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap operasional armada lyn 

berdasarkan potensi permintaan dan perencanaan armada baru yang optimal. 
Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Pengumpulan data dengan 

melakukan survei statis dan dinamis. Analisis data menggunakan rumus yang ada pada 
Pedoman Teknis Dirjenhubdat. 

Hasil yang diperoleh yaitu pada 3 trayek lyn yang ditinjau terdapat kelebihan armada 
yang beroperasi baik pada lyn X, lyn D maupun lyn G. Pada lyn X sebenarnya hanya 
membutuhkan 28 unit kendaraan pada kondisi jam sibuk pagi hari, 10 unit kendaraan pada 
kondisi jam sibuk siang hari, 27 unit kendaraan pada kondisi jam sibuk sore hari. Jumlah 
armada lyn X yang beroperasi saat ini berjumlah 72 unit. Pada lyn D sebenarnya hanya 
membutuhkan 18 unit kendaraan pada kondisi jam sibuk pagi hari, 12 unit kendaraan 
untuk kondisi jam sibuk siang hari, dan 16 unit kendaraan pada jam sibuk sore hari. Lyn D 
yang beroperasi saat ini berjumlah 151 unit. Pada lyn G sebenarnya hanya membutuhkan 
55 unit kendaraan pada kondisi jam sibuk pagi hari, 32 unit kendaraan pada kondisi jam 
sibuk siang hari, 41 unit kendaraan pada kondisi jam sibuk sore hari. Armada lyn G yang 
beroperasi saat ini berjumlah 65 unit. Dalam hal ini jika armada terlalu berlebihan akan 
menimbulkan BOK tinggi, dengan jumlah penumpang yang naik sedikit akan 
mengakibatkan kerugian. Disamping itu juga akan menimbulkan kemacetan lalu lintas 
dan persaingan yang tidak sehat antara operator kendaraan. Upaya yang diperlukan dalam 
pengelolaan armada adalah dengan memindahkan sejumlah armada yang kelebihan pada 
trayek yang kekurangan sehingga bisa saling mendukung dalam sistem angkutan umum di 
Kota Surabaya. Perencanaan armada baru dengan bus mini berkapasitas 18 orang, 
diperoleh Trayek Joyoboyo-Tambaksawah memerlukan 15 unit, Trayek Joyoboyo-
Sidorame membutuhkan 11 unit, dan Trayek Joyoboyo-Karangmenjangan membutuhkan 
29 unit. Penggunaan bus mini akan meningkatkan jumlah penumpang yang terangkut dan 
mengefisienkan penggunaan ruang jalan. Dengan 1 bus mini akan dapat mengangkut 
penumpang 18 orang, sedangkan dengan lyn hanya dapat mengangkut 12 orang. Dalam 
hal ini terjadi efisiensi sebesar 33%. Namun dengan pengurangan jumlah armada, 
diperoleh nilai headway yang lebih besar tetapi masih dalam batasan headway yang ideal 
yaitu antara 5-15 menit.  
 
Kata Kunci:  lyn, penumpang, headway, load factor, dan jumlah armada. 
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PENGARUH PENAMBAHAN CAPPING LAYER  
PADA TANAH DASAR /SUBGRADE  

TERHADAP BIAYA PERKERASAN LENTUR JALAN RAYA  
(Kasus Ruas Jalan Taman Dayu Pandaan Jawa Timur) 

 
Djoko Sulistiono, Ami Asparini, dan Amalia Firdaus Mawardi 

Program Studi Diploma Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 
E-mail: djoko_sulistiono@ce.its.ac.id; amalia.wirawan@yahoo.com 

 
Abstrak 

 
Pembangunan jalan memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga menjadi beban 

yang cukup berat bagi pemerintah saat ini. Biaya tersebut dapat menjadi semakin besar, 
bila harus melewati tanah yang kurang baik, seperti pada ruas jalan Taman Dayu Pandaan 
Jawa timur, sehingga diperlukan upaya perbaikan melalui penambahan capping layer 
(sirtu kelas C) pada tanah dasar atau (subgrade) jalan. Penambahan capping layer 
diharapkan mampu meningkatkan kekuatan tanah dasar dan diharapkan bisa 
mempertipis/memperkecil tebal lapisan perkerasan lentur diatasnya. Permasalahan, 
apakah penambahan capping layer lebih ekonomis dibanding tanpa menggunakan 
capping layer. 

Perhitungan Kekuatan tanah dasar (CBR) komposit mengikuti cara Japan Road 
Association. Kemudian berdasarkan CBR komposit akibat penambahan capping layer, 
dilakukan perhitungan perkerasan lentur dengan Metode Analisa Komponen Bina Marga. 
Perkerasan menggunakan capping layer dan tanpa capping layer dibandingkan untuk 
mengetahui perkerasan  mana yang lebih ekonomis. 

Hasil penambahan capping layer (sirtu kelas C) setebal 25 cm mampu meningkatkan 
nilai CBR sebesar 6,07 %, dari nilai CBR awal 2,8%. Perbandingan perkerasan dengan 
capping layer diperoleh lapisan penutup/surface (laston) = 5cm, sedangkan tanpa capping 
layer adalah 8 cm. Ketebalan di bawah surface sama, base course (batu pecah klas A) = 
20cm dan sub base (sirtu kelas B) = 10cm. Perhitungan biaya perkerasan lentur dengan 
capping layer sebesar Rp 261.339/m2,- lebih murah 7,32 % dibandingkan dengan biaya 
perkerasan lentur tanpa capping layer sebesar Rp.282.003,-/m2. 
 
Kata kunci: capping layer dan biaya perkerasan lentur. 
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PERILAKU TEKUK TORSI LATERAL GELAGAR UTAMA 
DARI JEMBATAN GIRDER INDONESIA 

 
Sungkono dan Srie Subekti 

Program Studi Diploma Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 
E-mail: sungkonokarsidi@yahoo.com 

 
Abstrak 

  
Standar bangunan atas tipe komposit dari Jembatan Girder Indonesia telah 

dibuat untuk bentang-bentang 6 m, 8 m, 10 m, 12 m, 14 m, 16 m, 18 m dan 20 m. 
Anatomi jembatan ini terdiri atas lantai pelat beton, diafragma baja, gelagar utama 
baja dan perletakan baja atau karet. Profil-profil W24x68 sampai W33x201 
dengan mutu BJ37 dipakai untuk gelagar utama. Makalah ini bertujuan untuk 
menganalisis perilaku tekuk torsi lateral gelagar utama pada fase konstruksi. 
Perilaku gelagar utama akibat tekuk torsi lateral terjadi lebih kritis pada fase ini, 
karena saat pelaksanaan konstruksi jembatan, gelagar-gelagar itu diberi sokongan 
lateral pada titik-titik yaitu di kedua tumpuan sederhana dan ditengah bentang, 
sedangkan pada fase pelayanan gelagar-gelagar telah mendapat sokongan lateral 
menerus yang diperoleh dengan membenamkan sayap tekan profil kedalam lantai 
pelat beton. Hasil analisis bahwa gelagar-gelagar utama dari semua profil W yang 
dikaji termasuk penampang kompak, berperilaku inelastis dan terjadi tekuk torsi 
lateral. Nilai kuat nominal dari momen lentur penampang dipengaruhi oleh 
perilaku tekuk torsi lateral (TTL). 
 
Kata kunci: gelagar utama, tekuk torsi lateral, dan sokongan lateral. 
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EVALUASI KINERJA ANGKUTAN UMUM MENUJU 
PRASARANA PENDIDIKAN DENGAN PENGEMBANGAN 

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 
(Studi Kasus Kecamatan Gayungan) 

 
Siti Zukriyah dan Teguh Hariyanto 

Program Studi Magister Teknik Geomatika FTSP ITS, Surabaya 
E-mail: zukyst@gmail.com 

  
Abstrak 

 
Untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang kondosif selain 

dibutuhkan sarana dan prasarana pendidikan dibutuhkan pula sarana transportasi dari 
rumah menuju prasarana pendidikan. Pengaruh transportasi terhadap pembelajaran siswa 
di sekolah yang cukup besar terutama angkutan umum maka perlu dilakukan evaluasi 
kinerja angkutan umum menuju prasarana pendidikan sehingga akan diketahui pelayanan 
angkutan umum terhadap siswa.  

Dalam penelitian ini evaluasi kinerja angkutan umum dilakukan berdasarkan basis 
data dari data spasial dan atribut hasil survey dengan standar word bank dan dirjen 
perhubungan.Analisis buffer Sistem Informasi Geografis digunakan untuk menentukan 
daerah jangkauan angkutan umum pada prasarana pendidikan setingkat SLTA di 
Kecamatan Gayungan. 

Hasil evaluasi kinerja angkutan umum dengan indicator headway, waktu tunggu dan 
telah memenuhi standar word bank dan Dirjen Perhubungan. Hasil analisis load factor 
yang diperoleh tidak memenuhi standar yaitu < 70% berdasarkan standar word bank. Dari 
analisis buffer di ketahui bahwa prasarana pendidikan setingkat SLTA di Kecamatan 
Gayungan telah terjangkau oleh angkutan umum. 
 
Kata kunci: angkutan umum, prasana pendidikan, dan Sistem Informasi Geografis. 
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EVALUASI KINERJA ANGKUTAN UMUM MENUJU 
EVALUASI KONDISI PERKERASAN SEBAGAI DASAR 

MANAJEMEN PEMELIHARAAN PERKERASAN PADA RUAS 
JALAN WATES KABUPATEN BANTUL DIY 

 
 

Miftahul Fauziah dan Bidhin Haryanto 
Jurusan Teknik Sipil FTSP UII, Yogyakarta 

E-mail: miftahul.fauziah@uii.ac.id  
 

Abstrak  
 

Ruas Jalan Wates merupakan jalan nasional sekaligus jalan penghubung kota 
Yogyakarta dengan kota Kabupaten Kulon Progo yang memiliki peranan aksesibilitas dan 
mobilitas yang luas.  Dalam rangka mencegah terjadinya penurunan nilai struktur dan 
kerusakan jalan yang lebih parah diperlukan manajemen pemeliharaan yang baik. 
Evaluasi kondisi perkerasan merupakan salah satu unsur penting yang menjadi dasar 
untuk pemeliharaan perkerasan. Paper ini menyajikan hasil studi evaluasi kondisi 
perkerasan dengan menggunakan metode PCI (Pavement Condition Index), IRI 
(International Roughness Index), dan PSI (Present Serviceability Index). Hasil evaluasi 
dipergunakan sebagai dasar untuk menentukan pemeliharaan yang sesuai dengan 
kondisinya. Hasil studi menunjukkan bahwa secara umum kondisi jalan Wates yang 
dievaluasi sebagian besar pada kondisi sedang sampai baik dan hanya sebagian kecil pada 
kondisi buruk. Nilai PCI Jalan Wates 60% berada pada  rating gagal hingga sedang dan 
40% berada pada rating baik hingga sempurna. Alur dengan total density 68,62% dan 
retak kulit  buaya dengan total density 58,58 %,  merupakan jenis kerusakan yang paling 
mendominasi dengan tingkat kerusakan terbesar. Nilai IRI jalan didominasi kondisi 
sedang sampai dengan baik dan sekitar 20 % pada kondisi buruk. Berdasar fungsi 
pelayanan yang dinilai dari angka PSI sebagian besar pada fungsi pelayanan baik dan 
hanya 10 % pada kondisi kurang dan sangat kurang.  
 
Kata kunci: evaluasi, perkerasan lentur, PCI, IRI, PSI dan pemeliharaan. 
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PERENCANAAN ULANG JEMBATAN SUNINGRAT DENGAN 
SISTEM BALOK MENERUS NON PRISMATIS 

 
Ibnu Pudji R dan Yuyun Tajunnisa 

Program Studi Diploma Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 
E-mail: yuyun_t@ce.its.ac.id 

 
Abstrak 

 
Jembatan suningrat Kabupaten Sidoarjo adalah bangunan yang menghubungkan 

Surabaya-Mojokerto terletak pada (STA (110+062). Semula, Jembatan Suningrat 
memiliki panjang 52,6 m, dengan lebar 8,9 m. Jembatan ini melintasi sebuah sungai 
dengan kedalaman 7,74 m dari lantai kendaraan jembatan, lebar sungai 16 m ketinggian 
muka air banjir dari dasar sungai 2,1 m  dan tinggi ruang bebas 4,4 m. Jembatan Suningrat 
menggunakan balok beton bertulang untuk stuktur utamanya sedangkan untuk pondasi 
menggunakan jenis pondasi tiang. 

Berdasarkan kondisi tersebut jembatan Suningrat direncanakan kembali dengan dua 
buah bentang 26 m dan 26 m, mengingat bentang jembatan yang cukup panjang maka 
gelagar utama menggunakan sistem balok menerus, tetapi karena penggunaan beton 
bertulang memerlukan dimensi yang cukup besar dan menyebabkan berkurangnya tinggi 
bebas jembatan, maka balok didesain dengan balok non prismatis. Abutment dan pilar 
menggunakan pondasi tiang dengan diameter tiang 60 cm dengan kedalaman 26 m. 

Dari hasil perencanaan didapatkan, tebal plat 250 mm, perletakan menggunakan karet 
sintetik dengan ukuran 250 mm x 350 mm x 39 mm. Sedangkan bangunan bawah 
direncanakan menggunakan 2 buah abutment  dan 1 buah pilar ditengah yang masing-
masing menggunakan pondasi tiang. 
 
Kata kunci: beton menerus, balok non prismatis, pondasi tiang,  abutmen, dan pilar. 
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ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PEMBANGUNAN SPBU  
DI JALAN PROVINSI RUAS KEJAYAN-PURWOSARI 
KECAMATAN KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN 

 
Nusa Sebayang 

Program Studi Teknik Sipil FTSP ITN, Malang 
E-mail: nusasebayang@yahoo.com.au 

 
Abstrak  

 
Analisis Dampak Lalu lintas ini bertujuan untuk memprediksi dampak Pembangunan 

SPBU terhadap lalu lintas serta melakukan upaya penanggulangan dampaknya. Lokasi 
rencana Pembangunan SPBU ini adalah di Desa Tanggulangin, berdekatan dengan 
Persimpangan Pabrik Nestle Ruas Jalan Provinsi Kejayan-Purwosari. Dampak lalu lintas 
paling kritis adalah dampak terhadap Persimpangan Pabrik Nestle. Berdasarkan analisis 
terhadap  data hasil survey volume pada bulan Februari 2014 didapatkan kinerja simpang 
tak bersinyal kondisi eksisting pada jam puncak yaitu Derajat kejenuhan (DS) berkisar 
0.42-0.53 dan tundaan berkisar 9.069-11.19 detik/smp. Prediksi kinerja simpang pada 5 
tahun mendatang tanpa ada pembangunan SPBU adalah besar derajat kejenuhan 0.79-0.96 
dan besar tundaan 14,58-19,32 detik/smp. Prediksi kinerja simpang pada awal beroperasi 
SPBU adalah besar derajat kejenuhan berkisar 0.54-0,58 dengan besar tundaan rata-rata 
sebesar 10.56-11,18 detik/smp. Sedangkan prediksi kinerja simpang pada 5-tahun 
beroperasi adalah besar derajat kejenuhan pada jam puncak mencapai 0.78-0.97 dengan 
besar tundaan rata-rata 14.26-19.94 detik/smp. Rencana penanggulangan dampak lalu 
lintas adalah melakukan perbaikan geometrik simpang yaitu pelebaran kaki simpang 
pendekat Timur sebesar 3.5 meter, dan pelebaran kaki simpang arah keluar dari Timur Ke 
Barat selebar 1,5 m sedangkan pada arah keluar  dari Barat ke Timur diperlebar 3,5 meter. 
 
Kata kunci: dampak lalu lintas, kinerja simpang, derajat kejenuhan, dan tundaan. 
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STUDI  PERBANDINGAN NILAI KUAT TEKAN DAN 
MODULUS ELASTIS BETON YANG MENGGUNAKAN PASIR 

MERAPI DAN PASIR LUMAJANG  
 

Eka Susanti 
Jurusan Teknik Sipil FTSP ITATS, Surabaya 

E-mail: ekasusanti2012@yahoo.com 
 

Abstrak  
 

Letusan Gunung Merapi banyak meninggalkan pasir hasil erupsi. Pasir yang 
terkandung dalam material vulkanik yang dimuntahkan gunung Merapi, merupakan pasir 
kualitas terbaik untuk bahan bangunan dengan kandungan silika (SiO) yang 
tinggi, kandungan besi (FeO) yang belum mengalami pelapukan dan memiliki kandungan 
lempung yang sangat sedikit. Selain membuat beton semakin kuat, sedikitnya lempung 
juga akan meningkatkan daya tahan beton dan membuat tingkat kekeroposan beton lebih 
rendah (Jakarta, KOMPAS.COM, 8 Nov 2010). 

Pasir Lumajang banyak digunakan sebagai bahan bangunan yang ada di Jawa Timur. 
Karena Pasir Lumajang merupakan agregat halus dengan kwalitas terbaik. Menurut Toha 
(2009), pasir Lumajang berasal dari campuran muntahan gunung semeru dengan 
kandungan zat besi yang tinggi.  

Parameter utama mutu beton adalah nilai kuat tekan dan modulus elastis. Kuat tekan 
beton adalah nilai test tekan beton silinder pada umur 28 hari dan modulus elastis adalah 
nilai rasio tegangan terhadap regangan. Kedua nilai ini berkaitan erat, dimana nilai 
modulus elastis berbanding lurus terhadap nilai kuat tekan. 

Pada penelitian ini dilakukan studi perbandingan nilai kuat tekan dan modulus elastis 
beton yang menggunakan pasir Merapi dan pasir Lumajang. Hasil studi menunjukkan 
bahwa hasil uji beton dengan  pasir Merapi memiliki nilai kuat tekan beton  lebih besar 
8%, dan  nilai modulus elastis lebih besar 4% terhadap beton dengan pasir Lumajang. 
 
Kata kunci: Pasir Merapi, Pasir Lumajang, kuat tekan dan modulus elastis. 
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EVALUASI RETAK BETON BERTULANG ABUTMENT 
JEMBATAN 

 
Nur Achmad Husin dan M. Sigit Darmawan 

Program Studi Diploma Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 
E-mail: husinits@gmail.com 

 
Abstrak 

 
Retak merupakan hal yang banyak dijumpai pada elemen struktur beton bertulang. 

Retak berdasarkan ACI digolongkan dalam dua bagian utama yakni retak struktural dan 
retak arsitektural. Retak struktural dan retak arsitektural bergantung pada beberapa hal 
seperti bentuk retak, lebar retak sampai kedalaman retak. Studi kasus retak yang terjadi 
pada abutment jembatan menunjukkan model retak yang vertikal yang lokasi terjadi 
retak pada abutment yakni di back wall.  

Dugaan awal terhadap model atau bentuk retakan serta lokasi retakan adalah retak 
yang terjadi pada abutment jembatan pada studi kasus merupakan retakan arsitektural 
yang tidak membahayakan pada struktur abutment akan tetapi bilamana retakan tersebut 
dibiarkan seiring dengan waktu akan mempengaruhi umur dan kekuatan abutment.  

Hasil evaluasi keretakan pada studi kasus abutment jembatan menunjukkan lebar 
retak yang terjadi maksimum 0,4 mm dan minimum 0,1 mm dengan rata-rata lebar 
retakan 0,23 mm. Adapun kedalaman retakan maksimum 130,7 mm dan minimum 18,1 
mm. Ada satu lokasi yang mengalami retak tembus. Analisa dari shop drawing dan 
terpasang di lapangan menunjukkan tulangan terpasang memenuhi persyaratan. Kondisi 
keretakan pada abutment dari semua pengamatan baik lebar retak, kedalaman retak, 
model retak serta analisis terhadap penulangan terpasang menunjukkan retak yang 
terjadi merupakan retak arsitektural dan diperbaiki dengan metode injeksi pada lokasi 
keretakan abutment tersebut.  

 
Kata kunci: bentuk retak, lebar retak, kedalaman retak, dan analisis. 
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PREDIKSI KAPASITAS LENTUR BALOK BETON BERSERAT 
PADA BERBAGAI SUHU 

 
Antonius 

Jurusan Teknik Sipil Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang 
E-mail: antoni67a@yahoo.com 

 
 

Abstrak 
 

Beton berserat diketahui mempunyai karakteristik yang lebih daktail dibandingkan 
dengan beton normal (tanpa serat) sehingga sangat berguna apabila diaplikasikan pada 
elemen struktur bangunan yang berada di zona gempa kuat. Namun demikian beton 
berserat mempunyai kelemahan diantaranya adalah apabila berada pada suhu tinggi atau 
apabila terbakar akan mengakibatkan degradasi sifat mekanik yang signikan. Paper ini 
membahas analisis balok beton berserat yang diberi beban lentur yang berada pada suhu 
normal hinggi suhu tinggi. Analisis kapasitas lentur dilakukan dengan menurunkan 
beberapa paremeter desain lentur untuk balok berdasarkan model tegangan-regangan 
beton berserat pada berbagai suhu yang telah dikembangkan. Hasil analisis kemudian 
divalidasi dengan hasil eksperimen balok beton berserat. Perbandingan hasil analisis 
dengan hasil eksperimen menunjukkan bahwa kapasitas lentur balok pada berbagai suhu 
dapat diprediksi dengan baik.  
 
Kata kunci: beton berserat, suhu, tegangan-regangan, dan kapasitas lentur. 
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DAKTILITAS TIANG PANCANG BETON PRACETAK 
BERONGGA DENGAN PENGISI BETON COR SETEMPAT 

 
Jaka Propika, Priyo Suprobo, dan Faimun 

Jurusan Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 
E-mail:Jakapropika@Gmail.Com 

 
Abstrak 

 
Tiang pancang merupakan bagian konstruksi struktur bawah yang berfungsi untuk 

meneruskan beban-beban ke permukaan yang lebih rendah di dalam massa tanah. Jenis 
tiang pancang yang banyak digunakan adalah jenis tiang pancang yang menggunakan 
material beton bertulang dan pracetak dengan dimensi bulat, baik tiang pancang pejal 
(solid) dan tiang pancang berongga (hollow pile). Indonesia sebagai negara dengan 
potensi gempa yang besar, menuntut suatu struktur bangunan yang bisa berperilaku 
daktail untuk mengantisipasi kemungkinan beban lateral yang akan terjadi akibat gempa. 

Pada beberapa kajian mengenai studi mengenai daktilitas tiang pancang sebelumnya, 
jenis tiang pancang solid yang memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menerima 
beban lateral, namun pada penelitian ini nantinya memodelkan tiang pancang berongga 
yang ditambahkan material beton cor kedalamnya. Hasil dari penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui kemampuan daktilitas tiang pancang berongga dari segi displcement 
dan momen curvature-nya, kemudian untuk dibandingkan dengan kemampuan daktilitas 
yang diisyratkan pada peraturan SNI 03-1726-201X dengan nilai μ = 4 untuk defleksi dan 
faktor daktilitas curvature sebesar 16. 
 
Kata kunci: tiang pancang, tiang pancang berongga, tiang pancang pracetak, dan 
daktilitas. 
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STUDI PERILAKU STRUKTUR BAJA DENGAN SISTEM 
OUTRIGGER DAN BELT-TRUSS  

 
Data Iranata, Heppy Kristijanto, dan Djoko Irawan 

Jurusan Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 
E-mail: iranata_data@yahoo.com, data@ce.its.ac.id 

 
 

Abstrak 
 

Perbandingan antara kekuatan dan berat struktur yang relatif tinggi serta proses 
konstruksi yang lebih cepat membuat sistem struktur baja semakin banyak digunakan 
untuk bangunan bertingkat tinggi (dengan jumlah lantai lebih dari 20) terutama di wilayah 
dengan resiko gempa yang cukup besar. Beberapa sistem struktur baja yang cukup sering 
digunakan pada bangunan gedung di zona gempa tinggi adalah Sistem Rangka Pemikul 
Momen Khusus (SRPMK) dan Sistem Rangka Bresing Konsentrik Khusus (SRBKK). 
Sebagai alternatif, makalah ini membahas tentang perilaku struktur bangunan baja dengan 
sistem outrigger dan belt-truss. Sistem ini merupakan kombinasi antara struktur SRBKK 
dengan tambahan outrigger dan belt-truss pada salah satu lantai yang berfungsi 
menghubungkan bresing konsentrik dengan kolom tepi. Penggunaan sistem outrigger dan 
belt-truss ini diharapkan dapat meningkatkan kekakuan dari salah satu lantai secara 
signifikan sehingga mampu meningkatkan performa dari struktur tersebut. Pada makalah 
ini akan didiskusikan perilaku struktur baja dengan sistem outrigger dan belt-truss pada 
bangunan dengan tinggi 20, 30, 40, 50 dan 60 lantai. Sebagai verifikasi hasil perilaku 
struktur tersebut akan dibandingkan dengan struktur SRPMK dan SRBKK. Dari hasil 
analisa struktur yang telah dilakukan, struktur baja dengan sistem outrigger dan belt-truss 
mempunyai berat total struktur yang lebih ringan dibandingkan dengan struktur SRPMK 
dan SRBKK. Sedangkan dari kontrol lateral displacement, sistem outrigger dan belt-truss 
juga mampu mereduksi story drift dan lateral displacement meskipun tidak terlalu 
signifikan bila dibandingkan dengan struktur SRBKK. Dari hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa struktur baja dengan sistem outrigger dan belt-truss dapat 
dipertimbangkan untuk digunakan pada bangunan bertingkat tinggi di wilayah dengan 
resiko gempa besar.   

 
Kata kunci: struktur baja, outrigger, belt-truss, SRPMK, dan SRBKK. 
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APLIKASI SISTEM PERINGATAN DINI PADA KOMPONEN 
STRUKTUR BETON  

 
Data Iranata 1), Endah Wahyuni 1), Suryawan Murtiadi 2), dan Amien Widodo 3) 

1)Jurusan Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 
2)Jurusan Teknik Sipil, Universitas Mataram, Mataram 

3)Jurusan Teknik Geofisika FTSP ITS, Surabaya 
E-mail: iranata_data@yahoo.com, data@ce.its.ac.id 

 
 

Abstrak 
 

Beberapa peristiwa keruntuhan bangunan akibat beban gempa telah terjadi di 
Indonesia membuat para pelaku dunia konstruksi sadar akan pentingnya penggunaan 
Structural Health Monitoring System (SHMS) pada struktur bangunan. Pada penelitian ini 
dikembangkan suatu sistem perangkat lunak tentang SHMS yang diterapkan pada sistem 
struktur beton bertulang. Sistem monitoring sendiri diaplikasikan pada beberapa titik kritis 
yang menentukan kegagalan dari sistem struktur tersebut. Sistem struktur yang digunakan 
pada penelitian ini adalah berupa balok beton bertulang dengan dua tumpuan sederhana. 
Sedangkan respon struktur yang diamati adalah perpindahan vertikal, regangan tulangan 
longitudinal, dan regangan beton pada tengah bentang balok beton tersebut. Hasil dari 
pengamatan yang telah dianalisa kemudian dikirim ke beberapa pihak yang 
berkepentingan melalui Short Message Service (SMS) yang dapat digunakan sebagai 
sistem peringatan dini pada sistem struktur beton bertulang. Hasil dari penelitian ini yang 
berupa inovasi pada pemasangan perangkat keras dan perangkat lunak diharapkan dapat 
digunakan pada perekaman dan pemrosesan data respon struktur terhadap beban yang 
terjadi. Sistem tersebut juga memerlukan rancangan sistem terkait lainnya yang 
mendukung pengiriman pesan peringatan dini. Proses kerja dari kedua sistem tersebut 
sangat didukung oleh adanya konfigurasi instrumentasi dan benda uji yang tepat dalam 
pengujian. 

  
Kata kunci: struktur beton, sistem peringatan dini, dan SHMS. 
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ANALISA RETAK PADA BETON BERTULANG AKIBAT 
KOROSI DAN HUBUNGANNYA DENGAN DURABILITY 

A REVIEW 
 

Wahyuniarsih Sutrisno 
Program Studi Magister Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 

E-mail: wahyuniarsih12@mhs.ce.its.ac.id 
 

Abstrak  
 

Makalah ini merupakan sebuah review (study literature) mengenai crack yang dise-
babkan oleh korosi dan hubungannya dengan durability. Durability merupakan kemam-
puan suatu material untuk menahan perubahan cuaca dan serangan iklim. Salah satu 
penyebab menurunnya durabilitas pada struktur beton bertulang yang sering ditemui 
adalah adanya korosi. Korosi tulangan pada beton bertulang merupakan penyebab utama 
dari masalah ketahanan struktur yang dapat menyebabkan menurunnya kekuatan struktur. 
Korosi yang terjadi pada beton sangat mempengaruhi ketahanan struktur karena dapat 
menyebabkan retak. Crak yang disebabkan oleh korosi telah dianalisa oleh beberapa 
peneliti dengan menggunakan pendekatan numerik, matematis dan uji eksperimental. 
Analisa secara numeric dan matematis dilakukan dengan mengasumsikan produk korosi 
(karat) yang terbentuk menutupi sekeliling tulangan dengan ketebalan yang merata. Karat 
tersebut akan menekan beton sehingga mengakibatkan tambahan stress sehingga 
menghasilkan crack. 

Makalah ini akan membahas mengenai crack yang disebabkan oleh korosi. Selain itu 
akan dibahas juga keterkaitan anatar crack yang dihasilkan dan penurunan durability 
beton. Alternatif analisa dengan mengasumsikan distribusi produk korosi yang tidak 
merata juga dibahas pada makalah ini. 

 
Kata kunci: crack, durability, dan korosi 
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SISTEM SAMBUNGAN HUBUNGAN BALOK-KOLOM 
PRECAST MENGGUNAKAN LEMBARAN GFRP 

 
Rudy Djamaluddin, Abd. Madjid Akkas, Rita Irmawati, dan Harmonis Rante 

Jurusan Teknik Sipil, Universitas Hasanuddin, Makassar 
E-mail: rudy0011@hotmail.com 

 
Abstrak  

 
Pertumbuhan industri konstruksi untuk memenuhi kebutuhan prasarana manusia 

semakin tinggi. Berbagai innovasi dikembangkan baik inovasi dibidang bahan maupun 
inovasi pada sistem konstruksi untuk menghasilkan konstruksi yang lebih murah dan 
ramah lingkungan. Industri konsruksi precast merupakan salah satu industri konstruksi 
yang perkembangannya cukup pesat karena kelebihannya pada waktu pengerjaan 
lapangan yang lebih cepat dengan tingkat kualitas elemen struktur yang lebih terkontrol. 
Namun pada konstruksi precast, sistem sambungan masih merupakan kendala yang 
sedang diteliti secara terus menerus untuk menghasilkan sistem sambungan yang lebih 
baik. Seiring dengan perkembangan teknologi bahan konstruksi yaitu Fiber Reinforced 
Plastics (FRP) maka semakin terbuka pula pengembangan sistem sambungan dengan 
memanfaatkan bahan FRP. Bahan FRP merupakan bahan komposit yang terdiri dari 
bahan serat yang dipadukan dengan bahan epoxy/polimer. Beberapa jenis serat telah 
dikembangkan untuk pembuatan FRP seperti serat carbon (Carbon fiber reinforced 
plastic/CFRP), serat gelas (Glass fiber reinforced plastics/GFRP) dan serta Aramid 
(Aramid fiber reinforced plastics/AFRP). Dalam applikasinya bahan GFRP lebih banyak 
digunakan karena harganya yang relatif murah dibanding bahan yang lain. Tulisan ini 
akan menyajikan pengembangan sistem sambungan balok-kolom precast dengan 
menggunakan bahan lembaran GFRP. Balok dan kolom precast (pracetak) dibuat secara 
terpisah yang kemudian disatukan dengan menggunakan bahan GFRP. Parameter yang 
digunakan adalah variasi dan pola applikasi GFRP pada titik sambungan antara balok 
precast dan kolom precast. Dimensi balok pracetak adalah 15 cm x 20 cm x 100 cm dan 
kolom pracetak adalah 45 cm x 20 cm x 100 cm. Balok dan kolom precast yang telah 
disatukan dengan menggunakan bahan GFRP selanjutnya dibebani secara statis untuk 
mengidentifikasi parameter-parameter mekanisnya seperti hubungan beban-lendutan, 
kapasitas momen dan pola kegagalannya. 
 
Kata kunci: hubungan balok-kolom, GFRP, daktilitas, dan precast. 
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ANALISIS PENGURANGAN TIE-BEAM  
SEBAGAI OPTIMALISASI WAKTU PELAKSANAAN 

PEKERJAAN STRUKTUR PROYEK TERMINAL BANDARA 
SEPINGGAN BALIKPAPAN  

 
Agus Sugianto, Andi Marini Indriani, dan Gunaedy Utomo 

Jurusan Teknik Sipil Universitas Balikpapan 

E-mail: agus.fadhil@yahoo.co.id 
 
 

Abstrak  
 

Proyek Pengembangan Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan dikerjakan 
dengan waktu pelaksanaan yang sangat ketat, luas area sebesar 110.000 m², waktu 
pelaksanaan dengan segmen lahan yang bertahap selama 24 bulan memerlukan metode 
pelaksanaan struktur yang cepat dan tepat tanpa mengurangi kualitas dari pelaksanaan 
struktur. 

Banyak variasi metode yang dapat diterapkan dalam rangka mempercepat proses 
pelaksanaan pekerjaan struktur, tetapi semua metoda itu tentu berlandaskan kepada 
peraturan perencanaan gedung Indonesia dan peraturan lain yang berlaku secara 
internasional. Variasi metoda tersebut meliputi asumsi dalam melakukan model 
perhitungan dan metoda pelaksanaan. Penelitian dilakukan dengan cara analisis model 3D 
program komputasi ETABS 2013. Hasil analisis berupa Output dari Program ETABS 
sebagai dasar pemilihan metode pengurangan Tie- Beam. 

Model struktur terminal bandara Sepinggan adalah rangka terbuka (open frame) gaya 
lateral dipikul oleh kolom dan balok dimana plat lantai sebagai rigid diapraghma yang 
menyalurkan gaya lateral ke kolom. Plat lantai hanya menahan gaya gravitasi dari beban 
mati dan hidup. Tie-beam diperlukan untuk menahan perbedaan penurunan (differensial 
settlement) dan pengaku pada kolom. 

Setelah dilakukan analisis tidak ada potensi perbedaan penurunan disebabkan Pondasi 
berada ditanah keras (hard layer) dengan pre-boring, kondisi tanah didominasi oleh tanah 
lempung kepasiran sampai tanah keras yang memiliki potensi penurunaan sesaat 
(immediately settlement). Pemancangan dilakukan dengan metoda in-jack pile dengan 
gaya tekan 2x daya dukung pile. Struktur memiliki modul yang seragam yaitu 15 m x 15 
m, sehingga tidak ada perbedaan gaya aksial pada kolom yang mengakibatkan adanya 
perbedaan penurunan. Loading test menunjukkan daya dukung tiang pancang spun pile 
diameter 600 mm. sebesar 110 ton dengan safety factor 3 dan nilai penurunan sesaat 
(immediately settlement) sebesar 1 mm.  

Optimalisasi dilakukan dengan menghilangkan tie-beam pada kolom tengah yang 
relative memiliki beban seragam. Tie-Beam tetap ada pada perimeter bangunan dan kolom 
yang memikul beban terpusat yang besar seperti rangka atap dan avio bridge. 
 
Kata kunci: open frame, Tie-Beam, immediately settlement, dan differensial settlement. 
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STUDI PERILAKU INELASTIK SISTEM STAGGERED TRUSS 
FRAMING PADA GEDUNG DENGAN VARIASI JUMLAH 

LANTAI DENGAN ANALISIS NONLINIER BEBAN DORONG 
DAN RIWAYAT WAKTU 

 
Muhammad Farid Nurul Iman dan Endah Wahyuni 

Jurusan Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 
E-mail: farid.civileng@gmail.com, endahwahyuni@gmail.com 

 
Abstrak 

 
Penelitian ini secara umum bertujuan mengembangkan tentang studi Sistem 

staggered truss framing (STF). Sistem struktur tahan gempa yang mempunyai konsep 
penempatan kolom eksterior saja dan tata letak yang selang-seling tiap lantai yang 
menyediakan spasi ruangan yang cukup luas. Oleh karena itu, sistem STF ini sesuai 
untuk konstruksi bangunan hunian massal yang bersifat tipikal dan simetris seperti 
apartemen, hotel, dormitory, dan kondominium. Sistem STF telah dikembangkan untuk 
lebih efektif dalam menahan beban gempa tinggi. Konfigurasi bentuk STF tipe diagonal 
merupakan bentuk STF yang paling efektif. Selain itu STF dimodifikasi dengan 
menambahkan vierendeel yang biasanya digunakan sebagai koridor jalan penghubung 
antar ruangan. Perbandingan lebar vierendeel dan jarak antar vertical truss juga 
mempunyai pengaruh terhadap perilaku inelastik STF. Dengan nilai perbandingan yang 
lebih besar menunjukkan kondisi gedung masih berada pada tingkat Life Safety. Pada 
kondisi sebaliknya menunjukkan gedung sudah tidak lagi dalam kondisi Collapse. Dalam 
penelitian ini konfigurasi struktur vierendeel menggunakan nilai perbandingan lebar 
vierendeel dan jarak antar vertical truss sebesar 1,6. Sistem STF diaplikasikan pada 
benagunan dengan variasi 10 lantai, 20 lantai, 30 lantai, dan 40 lantai. Sistem STF 
digunakan pada arah melintang bangunan (arah U-S), sedangkan untuk arah memanjang 
bangunan (arah B-T) menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus. Beban gempa 
yang digunakan berdasarkan respon spektrum desain untuk wilayah gempa tinggi sesuai 
SNI 03-1726-2012. Evaluasi perilaku menggunakan analisis nonlinier beban dorong 
sesuai metode spektrum kapasitas dan analisis nonlinier riwayat waktu dengan 5 riwayat 
gempa. Sehingga didapatkan kondisi gedung disetiap variasi jumlah lantai antara Life 
Safety sampai dengan Collapse. Dan juga didapatkan perbedaan perilaku  struktur STF 
dari setiap wilayah gempa yang lebih konservatif. 

 
Kata kunci: analisis nonlinier beban dorong, analisis nonlinier riwayat waktu, staggered 
truss framing , vierendeel , vertical truss, Life Safety, dan Collapse. 
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BUCKLING ANALYSIS OF FGM SANDWICH STRUCTURES 
UNDER THERMAL LOADING  

 
M. BOURADA1), R. BACHIR BOUIADJRA3), A.FAHSI2),  
S. BENYOUCEF1), A.TOUNSI2), and E. ADDA BEDIA2) 

1)Laboratoire des Structures et Matériaux Avancés dans le Génie Civil et Travaux Publics, 
Université de Sidi Bel Abbes 

2)Laboratoire des Matériaux et Hydrologie, Université de Sidi Bel Abbes 
3)Université des Sciences et de la Technologie d'Oran Mohamed Boudiaf 

E-mail: med_bourada@yahoo.fr 
 

Abstract 
 

The novelty of this paper is the use of a new four variable refined plate theory for 
thermal buckling analysis of functionally graded material (FGM) sandwich plates. Unlike 
any other theory, the present new theory is variationally consistent and gives four 
governing equations. Number of unknown functions involved is only four, as against five 
in case of other shear deformation theories. In addition, the theory, which has strong 
similarity with classical plate theory in many aspects, accounts for a quadratic variation of 
the transverse shear strains across the thickness and satisfies the zero traction boundary 
conditions on the top and bottom surfaces of the plate without using shear correction 
factors. Material properties and thermal expansion coefficient of the sandwich plate faces 
are assumed to be graded in the thickness direction according to a simple power-law 
distribution in terms of the volume fractions of the constituents. The core layer is still 
homogeneous and made of an isotropic material. The thermal loads are assumed as 
uniform temperature rises across the thickness direction. The effects of aspect and 
thickness ratios, gradient index, loading type and sandwich plate type on the critical 
buckling are all discussed. 

 
Keywords: refined plate theory, thermal buckling, and FGM sandwich plate. 
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UJI LENTUR PADA PANEL BALOK PRACETAK 
 

Munarus Suluch dan Estutie Maulanie 
Program Studi Diploma Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 

E-mail: munarusz@yahoo.com 
 

Abstrak  
 

Panel balok atau kolom ini merupakan pengembangan untuk membuat rumah sistem 
panel. Panel balok ini dapat berfungsi sebagai balok maupun kolom. Panel balok ini 
dibuat pracetak untuk memudahkan pemasangan menjadi suatu bangunan. Ada 3 type 
balok dengan ukuran masing masing 15x15x75 cm, 15x15x150 cm dan 15x15x165 cm. 
Untuk menghubungkan panel balok ini agar mampu berfungsi sebagai balok maupun 
kolom yang diinginkan dihubungkan dengan 4 (empat) buah baut dengan diameter 10 
mm. Adapun sistem struktur yang digunakan adalah struktur rangka dengan dinding 
pengisi. Dinding pengisi atau penel dindingnya dapat dibuat dari batu bata, bata ringan 
atau bata dari bahan lainnya yang tingkat kekuatannya setara.  

Pada bagian ini dilakukan pengujian pengujian panel-panel balok tersebut untuk 
mendapatkan nilai kemampuannya. Pengujian dilakukan meliputi pengujian lentur sebagai 
panel untuk mendapatkan kemampuan lenturnya untuk tiap panel. Disamping itu 
dilakukan uji lentur pada titik sambungan untuk mendapatkan kekuatan lentur maupun 
geser pada daerah sambungan (koneksi). Hasil pengujian menunjukan bahwa kemampuan 
panel baik secara mandiri maupun bersama sama mampu berfungsi sebagai struktur 
rangka dengan dinding pengisi. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kemampuan balok secara independen maupun 
koneksi antar balok cukup kuat untuk menahan semua beban yang bekerja pada struktur. 
 
Kata kunci:  panel balok dan panel kolom pracetak, uji panel balok pracetak, dan panel 
rumah. 
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RANCANG BANGUN RANGKA DENGAN DINDING PENGISI 
DARI PANEL PRACETAK 

 
Estutie Maulanie dan Munarus Suluch 

Program Studi Diploma Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 
E-mail : estutiem@ce.its.ac.id 

 
Abstrak  

 
Struktur rangka dengan diding pengisi dari panel pracetak ini dikembangkan untuk 

rumah sederhana tahan gempa. Panel panel pracetak struktur rangka dengan dinding 
pengisi terdiri dari panel balok dengan ukuran ukuran 15x15x75cm; 15x15x150 cm dan 
15x15x165cm. Untuk panel dindingnya dapat diisi dengan dinding batu bata, panel bata 
beton ringan atau dari bahan lainnya yang tingkat kekuatannya setara. 

Rumah sederhana yang dibuat dari panel pracetak ini, merupakan gabungan dari 
system rangka dengan dinding pengisi. Variasi dinding yang dibuat dari rangka dengan 
dinding pengisi, dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Rangka dengan dinding pengisi 
penuh, 2. Rangka dengan dinding pengisi berlubang untuk lubang jendela atau lubang 
pintu. Adapun ruangan yang dibentuk oleh panel pracetak ini dapat bervariasi sejumlah 
kombinasi dari panjang panel balok tersebut. Dengan demikian kumpulan denah yang 
dibentuk dari system rangka dengan dinding pengisi dapat dipakai sebagai rumah 
sederhana. 

Hasil yang didapat rangka pracetak dengan dinding pengisi mampu dibuat suatu 
bangunan rumah sederhana dengan berbagai bentuk dengan maupun tipe luasannya. 
 
Kata kunci: panel balok, struktur rangka dengan dinding pengisi, dan rumah sederhana. 
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KEKUATAN TAHANAN LATERAL SAMBUNGAN GESER 
KOMPOSIT BAMBU LAMINASI-BETON DENGAN VARIASI 

JENIS DAN DIAMETERALAT SAMBUNG (DOWEL) 
 

Nor Intang Setyo H.1), Iman Satyarno1), Djoko Sulistyo1), T.A. Prayitno2) 

1)Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan FT Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 
2)Jurusan Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, UGM Yogyakarta 

E-mail: intang_sh@yahoo.com  
 

Abstrak  
 

Bambu laminasi merupakan salah satu solusi pengganti kayu yang sudah mulai sulit 
ditemui dan semakin mahal di lapangan. Penerapan bambu laminasi diantaranya dapat 
dimanfaatkan untuk gelagar jembatan atau struktur bangunan lainnya dengan 
dikompositkan dengan material beton. Faktor utama struktur komposit adalah alat 
sambung (dowel) agar struktur dapat bersifat komposit. Tujuan penelitian ini adalah 
menentukan kekuatan sambungan yang ditahan oleh dowel akibat beban lateral (geser) 
dengan variasi jenis dan diameter dowel. Benda uji geser bambu petung laminasi 
dikompositkan dengan beton mengunakan alat sambung dari besi beton berbentuk jenis 
ulir (deform/D) dan polos (plain/P) dengan diameter berturut-turut D10 (dia. 10mm), D13, 
D16, P10, P13, dan P16. Ukuran benda uji dan metode pengujian diadopsi dari SNI Kayu 
2002 dan ASTM D5764. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan dowel jenis ulir dan 
polos memberikan perbedaan kekuatan tahanan lateral kompsoit bambu laminasi-beton 
sekitar 7,2% - 39,4% (lebih besar dowel ulir). Semakin besar diameter dowel kekuatan 
tahanan lateral semakin besar dengan peningkatan sekitar 12,7% - 24,4% (dowel ulir) dan 
sekitar 26% - 85,9%. Teori EYM dapat digunakan untuk memprediksi kekuatan tahanan 
lateral komposit bambu laminasi-beton dengan rasio teori/eksperimental sebesar 0,63 – 
1,04 atau rata-rata 0,82. 

 
Kata kunci: tahanan lateral, komposit, bambu laminasi, dan dowel. 
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KUAT TARIK BAMBU PETUNG LAMINASI DENGAN 
MEMPERHITUNGKAN JUMLAH DAN POSISI NODIA 

 
Nor Intang Setyo H.1), Iman Satyarno1), Djoko Sulistyo1), T.A. Prayitno2) 

1)Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan FT Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 
2)Jurusan Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, UGM Yogyakarta 

E-mail: intang_sh@yahoo.com 
 

Abstrak  
 

Seperti halnya mata kayu sebagai bagian terlemah pada kayu, bambu juga 
mempunyai bagian terlemah yaitu nodia. Upaya laminasi adalah salah satu cara untuk 
mengatasi kelemahan tersebut. Akibat laminasi, mata kayu atau nodia menjadi diacak 
sehingga kekuatan menjadi lebih seragam dan meningkat. Tujuan penelitian ini adalah 
mendapatkan kekuatan bambu petung laminasi dengan variasi jumlah dan posisi nodia. 
Benda uji dan metode pengujian mengikuti standar ASTM D 143-94. Variasi benda uji 
ditentukan dalam satu baris daerah uji tarik dengan jumlah nodia adalah 0%, 20%, 40%, 
60%, 80%, dan 100% terhadap luas total daerah uji. Dalam satu tampang daerah uji 
tersusun 5 buah bilah bambu petung dengan tebal masing-masing 5 mm. Penempatan 
posisi nodia dengan jumlah nodia tersebut diatur/dikombinasi sedemikian rupa untuk 
mendapatkan variasi jumlah dan posisi nodia. Hasil pengujian diperoleh nilai kuat tarik 
bambu petung laminasi tertinggi sekitar 160 MPa pada nodia 0%, sedangkan nilai kuat 
tarik terendah sekitar 100 MPa pada jumlah nodia 100% dengan perbedaan peningkatan 
kekuatan dari yang terendah sampai tinggi berkisar  2,12% - 10,86%. 
 
Kata kunci: kuat tarik, bambu laminasi, jumlah, posisi, dan nodia. 
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KUAT TUMPU BAMBU LAMINASI: 
HALF HOLE DAN FULL HOLE 

 
I GL Bagus Eratodi1), A.Triwiyono2), dan A. Awaludin2) 

1)Jurusan Sipil, Fakultas Teknik dan Informatika Undiknas Denpasar 
2)Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan FT Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 

E-mail: guss_todi@yahoo.co.id 
 

Abstrak 
 

ASTM D-5764 mengatur standar pengujian kuat tumpu pada bahan kayu dan produk 
kayu, yang dibagi menjadi 2 model benda uji yaitu half-hole dan full-hole. NDS (metode 
dengan benda uji half-hole) dan Eurocode5 (metode dengan benda uji full-hole) telah 
mengusulkan persamaan menentukan nilai kuat tumpu kayu yang dipengaruhi oleh nilai 
berat jenis dan diameter dowel. Sebelumnya telah dilakukan pengujian kuat tumpu bambu 
laminasi pada beberapa variasi berat jenis bambu laminasi menggunakan metode uji half-
hole. Penelitian ini membandingkan uji kuat tumpu dua model benda uji tersebut 
menggunakan bambu laminasi. Konfigurasi pengujian menggunakan uji kuat tumpu kayu 
dari dua grup model benda uji: A. lubang penuntun menurut NDS (half hole) dan B. 
lubang penuh (full hole) menurut ASTM D 5764-Eurocode5. Uji kuat tumpu ini 
menggunakan baut berulir diameter 12,2 mm. Grup A dilakukan 3 jenis pengujian: A1 
sejajar serat arah radial, A2 sejajar serat arah tangensial dan A3 tegak lurus serat. Grup B 
dilakukan 5 jenis pengujian menurut arah beban terhadap arah serat bambu: B1 sudut 00 
(sejajar serat arah tangensial), B2 sudut 300, B3 sudut 450, B4 sudut  600 dan B5 sudut 900 
(tegak lurus arah serat). Berat jenis bambu laminasi petung yang digunakan memiliki 
berat jenis rentang 0,748-0,821 untuk grup A dan 0,720-0,805 untuk grup B. Hasil uji kuat 
tumpu sejajar arah serat grup A rata-rata lebih besar 18,242% dari grup B dan kuat tumpu 
tegak lurus arah serat grup B rata-rata lebih besar 19,982% dari Grup A. Uji kuat tumpu 
bambu laminasi petung grup B dapat diprediksi menggunakan persamaan Hankinson orde 
ke-2. 

 
Kata kunci: kuat tumpu, bambu laminasi, half-hole dan full-hole. 
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ANALYSIS AND STUDY OF MECHANICAL BEHAVIOUR OF 
HEIGHT ORDER REFINED THEORY BASED ON NEUTRAL 

SURFACE POSITION FOR BENDING FUNCTIONALLY 
GRADED PLATES 

 
BOURADA Mohamed1), MIMOUNI Chahinez2), ADDA BEDIA Wafaa3),  

TOUNSI Abdelouahed3), BACHIR BOUIADJRA Mohamed1),  
FAHSI Bouazza1),  and ADDA BEDIA El abbas3) 

1)Laboratoire des Structures et Matériaux avancés dans le Génie civil et travaux publics, 
Université Djillali Liabès de Sidi Bel Abbes 

2)Laboratoire IRECOM, Faculté de technologie, Université Djillali Liabes de Sidi Bel 
Abbes 

3)Laboratoire des Matériaux et Hydrologie, Université Djillali Liabès de Sidi Bel Abbes 
E-mail: med_bourada@yahoo.fr 

 
Abstract 

 
In the present paper, a new sinusoidal higher-order plate theory is developed for 

bending of exponential graded plates. The effects due to transverse shear and normal 
deformations are both included. The number of unknown functions involved in the present 
theory is only five as against six or more in case of other shear and normal deformation 
theories. 

The theory accounts for sinusoidal distribution of the transverse shear strains, and 
satisfies the zero traction boundary conditions on the surfaces of the plate without using 
shear correction factor. Based on the sinusoidal shear and normal deformation theory, the 
position of neutral surface is determined and the governing equilibrium equations based 
on neutral surface are derived. There is no stretching–bending coupling effect in the 
neutral surface-based formulation, and consequently, the governing equations of 
functionally graded plates based on neutral surface have the simple forms as those of 
isotropic plates. Numerical results of present theory are compared with three-dimensional 
elasticity solutions and other higher-order theories reported in the literature. It can be 
concluded that the proposed theory is accurate and efficient in predicting the bending 
response of exponential graded plates. 
 
Keywords:  FG plates, height order theory, normal stress, and neutral surface position. 
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KESETARAAN KUAT TEKAN BATU BATA ( NON PRESS ) 
ASAL BANGSAL MOJOSARI KABUPATEN MOJOKERTO 
TERHADAP KUAT TEKAN SPESI CAMPURAN SEMEN, 

KAPUR DAN PASIR UNTUK PASANGAN BATA 
 

Sukobar dan  Ridho bayuaji 
Program Studi Diploma Tehnik Sipil. FTSP ITS, Surabaya 

E-mail: Kobarabiyi@gmail.com 

 
Abstrak 

 
Pasangan batu bata merupakan elemen bangunan yang selalu dipergunakan 

khususnya untuk dinding rumah tinggal maupun gedung bertingkat. Elemen pasangan 
batu bata terdiri dari batu bata dan perekat (Spesi), dimana pemakaian sehari-hari dalam 
pelaksanaan, batu bata yang dipakai berasal dari daerah yang berbeda-beda dan cara 
pembuatannya-pun berbeda-beda pula, sedangkan spesi yang dipergunakan juga dari 
bahan dan komposisi campuran yang berbeda-beda pula. Sehingga dalam pasangan batu 
bata tersebut kemungkinan batu batanya lebih kuat dari spesinya atau sebaliknya spesinya 
lebih kuat dari pada batu batanya. 

 Dalam penelitian ini dilakukan pengetesan kuat tekan batu bata berasal dari bangsal 
mojosari yang berukuran 19 cm x 9,5 cm x 4,5 cm dan akan disetarakan kuat tekanannya 
dengan spesi campuran 5 bagian kapur : 15 bagian pasir dan 1 bagian semen ( PC ) type 1 
yang kadar/bagian semennya di ubah-ubah dari 0,6 bagian sampai dengan 1,3 bagian. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kuat tekan rata-rata batu bata dari bangsal 
mojosari adalah sebesar 75,5 Kg/cm2,dengan menggunakan persamaan regresi maka 
kekuatan tekannya setara dengan spesi campuran 5 bagian kapur : 15 bagian pasir dan 8 
bagian semen. model regresi kuat tekan spesi terhadap kadar semen adalah Y = 2,66 + 
9,07 X, dimana Y adalah nilai kuat tekan dan X adalah nilai kadar semen. 

Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa apabila membuat pasangan batu bata 
menggunakan batu bata dari mojosari, maka spesinya menggunakan campuran 5 bagian 
kapur : 15 bagian pasir dan 8 bagian semen agar kekuatan tekannya setara atau kuat tekan 
rata rata batu bata (non press) dari bangsal mojosari setara dengan spesi campuran 5 
bagian kapur: 15 bagian pasir dan 8 bagian semen (PC). 
       
Kata kunci: batu bata, spesi, dan kuat tekan. 
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BAK AIR BAWAH TANAH DENGAN BETON PRACETAK 
 

Fitri Nugraheni dan Setya Winarno 
Jurusan Teknik Sipil FTSP UII, Yogyakarta 

E-mail: fitri.nugraheni@uii.ac.id, Fitri.nugraheni@gmail.com 
 

Abstrak  
 

Saat ini, bak air beton mulai dikembangkan dalam bentuk beton pracetak yang 
memiliki keunggulan pada kecepatan konstruksinya, serta lebih kokoh dan awet 
dibandingkan dengan bahan fiber. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji desain dan 
kekuatan struktur bak air bawah tanah untuk kepentingan rumah tangga di daerah Desa 
Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menggunakan 
air PAM sebagai pasokan air bersih setiap harinya.  

Kajian ini dilakukan dengan melakukan survei pada pabrik bak air yang telah 
beroperasi di Jakarta guna mendapatkan desain (dan aspek strukturnya). Desain tersebut 
kemudian diuji coba di Pusat Inovasi Material Vulkanis Merapi, Universitas Islam 
Indonesia. Pasir kasar vulkanis Gunung Merapi di Sungai Boyong Kabupaten Sleman 
digunakan sebagai agregat beton karena memiliki karakteristik yang baik untuk material 
beton dan mudah diperoleh secara lokal. Variasi diameter wiremesh adalah 4,6 mm, 3,6 
mm, dan 2,6 mm sebagai tulangan beton. Panel-panel pracetak dibuat dan diuji 
kekuatannnya pada umur 28 hari, yang kemudian dibandingkan dengan beban nyata di 
lapangan agar bak air ini aman untuk ditempatkan di bawah garasi mobil pribadi. Pada 
akhirnya dapat diketahui desain dan dimensi tulangan minimum yang diijinkan. 

Berdasarkan hasil survey, desain pelat pracetak dibuat dengan dimensi 1,1 m x 1 m 
dengan tebal 6 cm, dengan perbandingan semen dan pasir kasar sebesar 1:4. Proses 
pembetonan dilakukan di atas meja getar yang menghasilkan kekuatan beton rerata 25,8 
MPa. Berdasarkan hitungan pada pelat vertikal dan pelat horizontal (sesuai SNI T-15-03-
1993), kondisi kritis terjadi pada pelat horizontal dimana beban berada tepat di atas pelat 
tersebut. Momen lentur maksimum adalah sebesar 84,1 kg.m. Apabila diberikan angka 
aman sebesar 1,5; maka beban momen maksimum yang akan terjadi adalah sebesar 
126,15 kg.m.  Dari hasil uji lentur panel beton pracetak, kekuatan momen lentur rerata 
pada diameter wiremesh 2,6 mm adalah 161,21 kg..m; wiremesh 3,6 mm adalah 193,46 
kg.m; dan wiremesh 4,6 mm adalah 206,73 kg.m. Hal ini dapat disimpulkan bahwa desain 
panel pracetak yang aman adalah: (1) ukuran 1,1 m x 1 m, tebal 6 cm, (2) diameter 
wiremesh 2,6 mm, dan (3) kekutan beton rerata 25,8 MPa. 
 
Kata kunci: air bersih, bak air beton, dan struktur bawah tanah. 
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MATRAS LEBAH BERBAHAN POLIMER  
SEBAGAI PERKUATAN TANAH LUNAK 
UNTUK MENGATASI KELONGSORAN  

PADA PELAKSANAAN REKLAMASI JALAN 
 

Helmy Darjanto, Sri Wiwoho Mudjanarko, Adi Prawito, Adhi Muhtadi 
Jurusan Teknik Sipil, Universitas Narotama, Surabaya 

E-mail: Helmy.Darjanto@narotama.ac.id 
 

Abstrak 

Mengacu kepada potensi garis pantai di Indonesia yakni sepanjang 80.000 km., maka 
pekerjaan reklamasi pantai sering dilakukan dalam pengembangan jaringan jalan nasional 
yang berbiaya murah dan ramah lingkungan. Dalam pekerjaan ini permasalahan 
kelongsoran khususnya pada reklamasi di atas tanah lempung lunak – sangat lunak sering 
terjadi. Untuk mengatasi kelongsoran pekerjaan timbunan seperti di atas, yakni pekerjaan 
reklamasi di atas tanah lempung lunak – sangat lunak, penyedia jasa sering menggunakan 
teknologi PVD (Prefabricated Vertical Drain), geo mattress, matras dan cerucuk bambu 
masing-masing memiliki kelemahan antara lain: tidak bekerja sempurna, kekakuan 
material kurang baik, dan durabilitas susah memenuhi standar. Oleh karena permasalahan 
di atas, maka struktur/konstruksi “Matras Lebah Berbahan Polimer Sebagai Perkuatan 
Tanah Lunak Untuk Mengatasi Kelongsoran Pada Pelaksanaan Reklamasi Jaringan Jalan 
Nasional” diharapkan mampu mengatasi kelemahan-kelemahan teknologi sebelumnya. 
Tahun pertama penelitian ini telah mendapatkan permohonan paten P00201200874. Dari 
hasil uji laboratorium perhitungan analisis balik menggunakan metode elemen hingga 
(numerik) dapat menggambarkan mekanisme transfer beban terhadap pemodelan stabilitas 
timbunan di atas tanah lunak dengan penggunaan perkuatan tanah matras lebah berbahan 
polimer serta pemodelan matras lebah berbahan polimer skala laboratorium mampu 
berperan sebagai perkuatan tanah lunak untuk mengatasi kelongsoran pada pelaksanaan 
reklamasi jalan karena hingga beban 29,28 kg atau tegangan sebesar 0,046848 kg/cm2 
masih menunjukkan bahwa penurunan yang terjadi belum mencapai bentuk kurva 
hiperbolik. 
 
Kata kunci: reklamasi, tanah lunak, perkuatan tanah, dan matras lebah berbahan polimer. 
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STUDI EKSPERIMENTAL KUAT GESER TANAH  

DI SEKITAR BATAS PLASTIS 
 

Budijanto Widjaja dan Ronny Santoso 

Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Parahyangan, Bandung 

E-mail: geotek.gw@gmail.com 

 

Abstrak 

Perubahan kuat geser tanah umumnya sangat tergantung pada kadar airnya. Semakin 

tinggi kadar air dapat menyebabkan semakin rendahnya kuat geser tanah. Untuk tanah 

berbutir halus, batas-batas Atterberg yaitu batas plastis dan batas cair dapat menjadi 

petunjuk perubahan kuat geser tanah. Namun, yang menarik adalah terdapat beberapa 

penelitian seperti Baver et al. (1972) dan Rajapakse (2008) yang menunjukkan bahwa 

nilai kuat geser tanah meningkat seiring dengan meningkatnya kadar air menuju batas 

plastis. Kemudian, kuat geser tanah akan menurun jika kadar air lebih tinggi dari batas 

plastis. Dengan demikian, kekuatan tanah pada saat kadar air sama dengan batas plastis 

merupakan nilai tertinggi. Pada penelitian ini dilakukan studi eksperimental di 

laboratorium dengan menggunakan sampel kaolin dan tanah longsoran di Parakan 

Muncang, Jawa Barat. Sampel tanah dipadatkan dengan metode kompaksi standar untuk 

delapan variasi kadar air di sekitar batas plastis dan kemudian dilakukan uji kuat tekan 

bebas untuk mengetahui kuat geser tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat 

kadar air berada di batas plastis, kuat geser tanah mencapai nilai terbesar yang diuji 

dengan uji kuat tekan bebas. Pada saat kadar air lebih rendah atau lebih tinggi daripada 

batas plastis, kuat geser tanah mengalami reduksi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian dari Rajapakse (2008), Hilf (1975), Huder (1964), dan Baver et al. (1972). 

Reduksi kuat geser tersebut dapat disebabkan oleh perubahan struktur tanah misalnya 

dalam keadaan terflokulasi atau dipersif, termasuk mineralogi dan jenis tanah. Kontribusi 

penelitian ini adalah untuk menjelaskan fenomena perubahan kekuatan tanah pada tanah 

berbutir halus di sekitar batas plastis. 

  
Kata kunci: batas plastis, kuat geser tanah, dan uji kuat tekan bebas. 
 
 
 

mailto:gw@gmail.com
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ANALISIS TINGKAT KEKERUHAN AIR  

MENGGUNAKAN ALGORITMA JING LI, BUDIMAN  

DAN LEMIGAS PADA CITRA TERRA ASTER DI PERAIRAN 

SELAT MADURA  
 

Ulfatul Bidayah dan Bangun Muljo Sukojo 

Program Studi Magister Teknik Geomatika FTSP ITS, Surabaya 

E-mail: ulfatulbidayah@ymail.com 

 

Abstrak 

Selat Madura adalah selat yang memisahkan Pulau Jawa dan Madura. Jarak terdekat 

antara kedua pulau ini berada di ujung barat Pulau Madura (yaitu di wilayah Kabupaten 

Gresik dan Kota Surabaya serta Kabupaten Bangkalan). Perairan utara Jawa Timur dan 

Selat Madura yang merupakan perairan sempit yang dibatasi beberapa pulau merupakan 

area dengan tingkat populasi nelayan yang tinggi.  

Potensi sumberdaya ikan laut nasional yang diperkirakan sebesar 6,7 juta ton per 

tahun baru dimanfaatkan 48% (Dahuri, 2001), sebaliknya diperairan dangkal telah 

mengalami over exploited dan pada perairan dalam belum ada pengelolaan dan 

pengawasan yang memadai dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya ikan secara 

lestari. Hal ini disebabkan kurangnya daya dukung lingkungan khususnya kualitas air dan 

kurangnya informasi kondisi perairan Selat Madura.  Ditambah lagi pembuangan lumpur 

PT. Lapindo Brantas di Sungai Porong yang menyebabkan sedimentasi berlebih dan 

merusak ekosistem air di muara sungai dan pesisir pantai. Oleh karena itu diperlukan 

suatu penelitian mengenai kondisi perairan di Selat Madura dengan menggunakan 

teknologi penginderaan jauh. 

Penginderaan jauh dapat digunakan untuk memetakan luasan kekeruhan air secara 

cepat untuk wilayah yang luas, yaitu dengan data citra satelit ASTER (Advanced 

Spaceborn Thermal Emission and Reflectance Radiometer). Algorima yang digunakan 

yaitu algoritma Jing Li, Budiman dan Lemigas yang akan dibandingkan dengan 

pengukuran in-situ. Hasil akhir dari penelitian ini adalah hasil analisa tingkat kekeruhan 

dari penggunaan algoritma Jing Li, Budiman dan Lemigas dari citra Terra Aster tahun 

2007 dan 2008 dengan data lapangan. 

Kata Kunci: algoritma, Citra ASTER, TSM, kekeruhan, dan Selat Madura. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gresik
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gresik
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ANALISA KONSENTRASI MUATAN PADATAN TERSUSPENSI 

MENGGUNAKAN CITRA SATELIT LANDSAT 7 ETM+ DAN 

LANDSAT 8  
 

Hias Chasanah Putri, Bangun Muljo Sukojo, dan Hepi Hapsari 

Program Studi Diploma Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 

E-mail: hias.cp@gmail.com 

 

Abstrak 

Bencana lumpur lapindo yang terjadi pada tanggal 28 Mei 2006, menyebabkan 

kerugian pada berbagai aspek, terutama bagi lingkungan di sekitarnya. Volume semburan 

yang makin bertambah menyebabkan efek lumpur makin meluas, sehingga mucul Kepres 

No.13 Tahun 2006 tentang pembuangan lumpur ke laut melalui Sungai Porong. 

Pembuangan lumpur ke sungai tentunya menambah material yang terlarut didalam air 

sehingga mempengaruhi perubahan konsentrasi TSM. TSM (Total Suspended Matter) 

adalah material tersuspensi yang mengandung lumpur, butir-butir pasir, dan bahan organic 

kecil, biasanya disebabkan oleh erosi yang dibawa  kedalam air. Penelitian konsentrasi 

TSM dilakukan untuk mengetahui kadar kualitas air. Perubahan konsentrasi TSM dapat 

diamati dengan memanfaatkan citra multitemporal. 

Citra yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra Landsat 7 ETM+ dan Landsat 

8. Pengolahan data dilakukan dengan membandingkan hasil pengolahan nilai TSM pada 

kedua citra. Dari hasil tersebut dapat diketahui citra yang sesuai untuk pengolahan TSM di 

wilayah Selat Madura. 

Kata kunci: TSM (Total Suspended Matter), Landsat 7 ETM+,dan Landsat 8. 



Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah 2014 

Manajemen dan Rekayasa Geoteknik                                                                                   D - 5 

 

STABILISASI TANAH LEMPUNG EKSPANSIF  
DENGAN MENGGUNAKAN ASPAL BUTON SEBAGAI BAHAN 

PENSTABILISASI 
 

Gatot Rusbintardjo 
Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, FT, UNISSULA, Semarang 

E-mail: gatotrsb@gmail.com 
 

Abstrak 
 

Tanah dasar merupakan lapisan terbawah dari struktur perkerasan jalan yang 
berfungsi mendukung beban lalu-lintas dan lapisan-lapisan di atasnya. Oleh karena itu 
tanah dasar harus berupa tanah yang mempunyai kekuatan yang cukup untuk menahan 
tekanan dari atas tanpa terjadi penurunan. Jika tanah dasar berupa tanah yang jelek, tidak 
mempunyai kekuatan yang cukup, maka harus distabilisasi untuk metingkatkan kekuatan-
nya. Di dalam penelitian yang dilakukan di Laboratorium Geoteknik Fakultas Teknik 
UNISSULA, Aspal Buton dipergunakan untk menstabilisasi tanah lempung eksapansif 
yang merupakan tanah dasar jalan Semarang-Purwodadi. Sebanyak 2%, 4%, 6% dan 8% 
Aspal Buton dari berat tanah ditambahkan pada tanah yang akan dstabilisasi. Sebagai 
perbandingan pasir sebanyak 5 sampai 25% dari berat tanah dengan rentang 5% juga 
ditambahkan pada tanah yang akan distabilisasi. Test proctor menunjukkan bahwa Aspal 
Buton dapat meningkatkan daya dukung tanah lempung ekspansif. Diukur dengan CBR, 
nilai CBR tanah lempung yang sebelum distabilisasi adalah 1.6% meningkat menjadi 
5.97% atau meningkat sebesar 375%.  Sementara 20% pasir dati bera tanah hanya 
meningkatkan CBR tanah lempung ekspansif menjadi 3,90% atau hanya meningkat 
244%. Peningkatan daya dukung tanah dengan menambahkan Aspal Buton berupa garis 
linier dengan persamaan garis y = 51.54x + 2.126. Ini berarti jika Aspal Buton yang 
ditambahkan sebesar 20%, maka CBR tanah yang distabilisasi adalah sebesar 12.43%, dan 
sangat baik untuk dipergunakan sebagai bahan tanah dasar.  
 
Kata kunci: Aspal Buton, stabilisasi, tanah lempung ekspansif, meningkat, daya dukung, 
dan kekuatan. 

mailto:gatotrsb@gmail.com
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KAJIAN NILAI INDEKS VEGETASI PADA LAHAN 

PERTANIAN KERING  

 

Sastika Zahra Afriarini, Muhammad Taufik, dan Hepi Hapsari Handayani 

Program Studi Magister Geomatika FTSP ITS, Surabaya 

E-mail: sastikazahra@gmail.com 

               

Abstrak 

Lahan Pertanian kering digunakan untuk tujuan budidaya pertanian yang bukan padi 
seperti jagung, ketela, dsb. Lahan tersebut berada di dataran rendah daerah pegunungan 
yang dilalui aliran sungai seperti Kabupaten Kediri yang terletak antara 111°47'05"-
112°18’20’’ BT 7°36’12”-8°0’32” LS. Indeks vegetasi adalah suatu formulasi pengolahan 
data penginderaan jauh untuk mengkaji informasi tematik dari lahan bervegetasi. Dalam 
penelitian ini digunakan citra satelit penginderaan jauh ALOS AVNIR-2 untuk 
membandingkan nilai indeks vegetasi di lahan pertanian kering menggunakan algoritma. 
Dari penelitian ini diperoleh nilai korelasi yang tinggi terhadap kondisi lahan pertanian 
kering dengan memperhatikan nilai indeks vegetasi yang sesuai digunakan sebagai dasar 
untuk pemetaan lahan pertanian kering di Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan nilai korelasi yang lebih lebih tinggi pada SAVI sebesar-

0.779, = 0.606 sedangkan NDVI  sebesar -0.689, = 0.408. Sehingga algoritma 

SAVI sesuai digunakan untuk pemetaan lahan pertanian kering di Kecamatan Pagu, 
Kabupaten Kediri.  
 
Kata kunci: lahan pertanian kering, indeks vegetasi, dan Alos AVNIR-2. 



Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah 2014 

Manajemen dan Rekayasa Geoteknik                                                                                   D - 7 

 

STUDI PENGARUH PENAMBAHAN LIMBAH KAPUR 
TERHADAP KARAKTERISTIK FISIK DAN MEKANIK TANAH 

LEMPUNG LUNAK 
 

Mohammad Muntaha 
Program Studi Diploma Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 

E-mail: mohamadmuntaha@yahoo.com 
 

Abstrak 

 
Penyebab kerusakan pada konstruksi perkerasan jalan dapat disebabkan oleh banyak 

faktor. Selain beban kendaraan yang melebihi persyaratan, tanah dasar juga mempunyai 
peranan yang cukup penting terhadap kerusakan yang terjadi. Beberapa metode perbaikan 
tanah telah diteliti untuk memperbaiki sifat-sifat fisik dan mekanis dari tanah dasar 
tersebut, salah satunya adalah dengan metode stabilisasi. Jenis kapur yang umum 
digunakan adalah kapur hidup CaO (quick lime atau kalsium oksida) dan kapur mati 
Ca(OH) (slake lime atau kalsium hidrosikda). Selain dua jenis kapur diatas, sebetulnya 
ada jenis kapur yang lain, yaitu kapur gypsum yang merupakan hasil limbah perusahaan 
pupuk. Jenis lembah ini sementara ini hanya dipakai sebagai bahan pengisi (filler), 
padahal jumlah material kapur gypsum yang tersedia sangat banyak, yaitu sekitar 250.000 
ton/tahun. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian laboratorium dengan 
menambahkan sejumlah kapur gypsum pada tanah lempung lunak. Desain prosentase 
penambahan kapur gypsum yang dilakukan adalah sebesar 10 %, 20 %, 30 %, dan 40% 
terhadap berat kering tanah lempung lunak. Pengujian yang dilakukan pada tanah 
lempung lunak yang telah distabilisasi adalah sifat mekanis tanah yang meliputi kuat 
tekan bebas (Unconfined Compression Test) dan percobaan CBR (California Bearing 
Ratio). Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penambahan kapur 
gypsum sebesar 10%, 20%, 30% dan 40% terhadap tanah lempung lunak tidak 
memberikan pengaruh terhadap sifat mekanis dari tanah. Penambahan kapur gypsum 
menyebabkan harga kuat tekan bebas tanah (nilai q) mengalami penurunan dari 1,326 
kg/cm2 (kondisi asli) turun menjadi 1,283 kg/cm2 (tanah + gypsum 10%); 1,254 kg/cm2 
(tanah + gypsum 20%); 1,233 kg/cm2 (tanah + gypsum 30%); dan 1,190 kg/cm2 (tanah + 
gypsum 40%), begitu pula daya dukung tanah (CBR) tersebut mengalami penurunan dari 
5,67% (kondisi asli) turun menjadi 5,34% (kondisi tanah + gypsum 10%) ; 4,76% 
(gypsum 20%); 3,89% (gypsum 30%); dan 3,21% (gypsum 40%). 
 
Kata kunci: tanah lempung lunak, kapur, CBR, dan kuat tekan bebas. 
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MONITORING PERGERAKAN TANAH  
DI SEKITAR SEMBURAN LUMPUR SIDOARJO 

MENGGUNAKAN DATA SATELIT 
 

Wisnu Pribadi 
Program Studi Magister Teknik Geomatika FTSP ITS, Surabaya 

E-mail: wisnupribadi24@gmail.com 
 

Abstrak 
 

Bencana Lumpur Lapindo yang terjadi di Kecamatan Porong sejak tahun 2006 lalu 
mengakibatkan timbulnya banyak dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar 
maupun bagi  aktivitas perekonomian di Jawa Timur Perubahan yang terjadi pada 
permukaan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu perubahan secara horizontal dan 
perubahan secara vertikal. Salah satu fenomena deformasi permukaan bumi secara 
vertikal adalah penurunan tanah, disamping terjadi fenomena uplift.  

Pada penelitian ini akan dilakukan analisa mengenai penurunan tanah yang 
diakibatkan oleh keluarnya air tanah bersama dengan lumpur dan gas pada daerah sekitar 
kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dengan menggunakan metode GPS untuk 
mendapatkan nilai penurunan tanah di Sidoarjo. Titik–titik kontrol yang diamati ada 20 
titik yang tersebar di kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. 
 
Kata kunci: penurunan tanah, GPS, dan Kabupaten Sidoarjo. 
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STUDI KASUS PERKUATAN LERENG DENGAN  
PENURUNAN MUKA AIR TANAH 

 
Andi Marini, Gunaedy Utomo, dan Agus Sugianto 

Jurusan Teknik Sipil Universitas Balikpapan 
E-mail: marini_sabrina@yahoo.com.sg 

 
Abstrak 

 
Penambahan beban dipuncak lereng, kemiringan lereng yang cukup curam, tanah 

timbunan yang kurang padat dan retakan-retakan pada tanah asli sehingga menyebabkan 
infiltrasi air hujan, adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab kelongsoran lereng pada 
lokasi proyek pembangunan workshop di daerah Pulau Balang Kota Balikpapan. Pada 
waktu hujan lebat, air memenuhi pori-pori tanah timbunan yang kurang padat menjadikan 
tanah timbunan sangat jenuh dan akibat infiltrasi air hujan retakan-retakan pada tanah asli 
juga dipenuhi air sehingga menimbulkan kelongsoran. Penurunan muka air tanah untuk 
memperbesar nilai SF menjadi salah satu alternatif yang dipilih untuk menanggulangi 
bahaya kelongsoran jangka pendek. Hasil analisa penurunan muka air tanah  (MAT) 
dengan program komputasi menunjukkan bahwa penurunan MAT dapat meningkatkan 
nilai SF di bagian atas lereng sebesar 1,8 dan dibagian bawah 1,4. Solusi ini dilakukan 
dengan melakukan pemasangan pipa sedot sumuran sebanyak 42 titik di area yang akan 
diturunkan muka air tanahnya. Pipa sedot berupa pipa paralon berdiameter 4” dipasang 
berjarak 8 m antar titiknya. Dan kondisi dilapangan membuktikan bahwa alternatif ini 
mampu meningkatkan stabilitas lereng yang ada dan meningkatkan daya dukung tanahnya 
karena setelah dilakukan penimbunan kembali untuk memenuhi kebutuhan leveling 
kondisi tanah tidak lagi mengalami pergerakan. 
 
Kata kunci: stabilitas lereng, muka air tanah, dan pipa sumuran. 
 
 
 
 

mailto:marini_sabrina@yahoo.com.sg
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IDENTIFIKASI TUTUPAN LAHAN PESISIR UTARA  
KOTA SURABAYA MENGGUNAKAN TEKNOLOGI 

PENGINDERAAN JAUH 
 

Alifah Noraini, M. Taufik, dan Hepi Hapsari H 
Program Studi Magister Teknik Geomatika FTSP ITS, Surabaya 

E-mail: re.lyef@yahoo.com 
 

Abstrak  
 

Kawasan pesisir merupakan kawasan yang rentan terhadap perubahan, misalnya garis 
pantai dan tutupan lahan baik dalam skala temporal maupun spasial. Meningkatnya 
pemanfaatan ruang di kawasan pesisir utara Kota Surabaya sebagai akibat dari 
perkembangan Kota Surabaya akan menimbulkan dampak negatif jika penggunaannya 
tidak disesuaikan dengan kaidah–kaidah keberlanjutan. Secara spasial, kondisi eksisting 
kawasan pesisir tersebut dapat dideteksi menggunakan teknologi penginderaan jauh. 

Dalam penelitian ini digunakan teknologi penginderaan jauh dengan memanfaatkan 
kombinasi antar band citra satelit Landsat 8, deliniasi garis pantai, dan klasifikasi piksel 
citra satelit untuk mendapatkan perubahan garis pantai dan tutupan lahan kawasan pesisir 
utara Kota Surabaya. 

Berdasarkan penelitian, diperoleh perubahan garis pantai pesisir utara Kota Surabaya 
selama 11 tahun (dari tahun 2002 hingga 2013) bertambah sejauh 2,484 km. Dari 
perubahan panjang garis pantai tersebut, terdapat perubahan area sebesar 75,583 hektar. 
Selain itu, hasil dari klasifikasi piksel citra satelit menunjukkan bahwa lebih dari 
seperempat kawasan pesisir utara Kota Surabaya didominasi oleh permukiman dan 
tambak, yakni sebesar 1.993,410 hektar untuk permukiman (30,95%) dan 1.724,580 
hektar untuk tambak (26,78%). 

 
Kata kunci: tutupan lahan, kawasan pesisir, dan teknologi penginderaan jauh. 
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PEMETAAN JARINGAN DISTRIBUSI LISTRIK KAMPUS ITS 
SURABAYA MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI 

GEOGRAFIS (SIG)  
 

Wahyu Hari Suhantiyono 
Program Studi Magister Teknik Geomatika FTSP ITS, Surabaya 

E-mail: wahyu_smk3sby@yahoo.com 
 

Abstrak 
 

Penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) pada management kelistrikan 
memudahkan pencarian dan update data jaringan distribusi listrik dibandingkan sistem 
manual. Dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis  dipetakan bangunan, jalan 
area kampus ITS dan jaringan distribusi listrik yang dilengkapi data base dioverlay pada 
layer tersebut dengan metode Network Analysist bertujuan mendapatkan rute jaringan 
terpendek sehingga drop tegangan berkurang dan diperoleh perencanaan jaringan 
distribusi listrik yang stabil. 

Stabilitas sistem  jaringan distribusi listrik dipengaruhi faktor drop tegangan kurang 
dari 10%  tegangan nominal, pemakaian daya listrik tidak overload, sistem jaringan 
standart, System Average Interruption Duration Index (SAIDI) kurang dari 0,0375 dan 
System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) kurang dari 0,21setiap bulan,  

Pemetaan jaringan distribusi listrik kampus ITS yang paling panjang saat ini gardu 
kampus panjang jaringan 680 m dengan resistansi 0,438 Ohm dengan energy listrik yang 
digunakan rata-rata 372.705 KWh tiap bulan pada tahun 2013, dengan drop tegangan yang 
ditimbulkan sebesar 1030,58 Volt, jaringan distribusi listrik stabil berdasarkan standar 
PLN. 

 
Kata kunci: jaringan listrik, stabilitas sistem, geografi informasi sistem, network   
analysist, dan ITS Surabaya. 
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KORELASI ANTARA GRADASI MATERIAL DENGAN 
PARAMETRE FISIS-MEKANIS TANAH TIMBUNAN JALAN 

TOL (EST- WEST ALGERIA) 
 

M. BOURADA1), A FAHSI2), R. BACHIR BOUIADJRA3),  
M. BACHIR BOUIADJRA1), A.TOUNSI2), E. ADDA BEDIA2)  

1)Laboratoire des Structures et Matériaux Avancés dans le Génie Civil et Travaux Publics 
2) Laboratoire des Matériaux et Hydrologie, 

3)Université des Sciences et de la Technologie d'Oran Mohamed Boudiaf 
E-mail: med_bourada@yahoo.fr 

 
Abstrak 

 
Pengembangan lahan dengan cara penimbunan reklamasi, disamping persyaratan 

kepadatan timbunan maka juga memerlukan material yang harus memenuhi persyaratan 
gradasi butiran berupa antara lain: kerikil maksimum 30%; pasir minimum 50%; dan 
lanau-lempung maksimum 20%. Umumnya pihak pelaksana lapangan ingin mengetahui 
secara cepat dan mudah dari material yang tiba di lapangan, hanya dengan melakukan 
pengujian ayakan dan hidrometer langsung, maka dapat ditentukan derajat kepadatannya 
tanpa harus melakukan uji kepadatan.  

Penelitian melalui uji ayakan dan hidrometer di laboratorium dilakukan untuk 
mempelajari korelasi antara gradasi material timbunan reklamasi dengan kepadatan dan 
kuat geser tanah. Sampel tanah menggunakan material timbunan yang  diambil dari quarry 
sungai, pantai dan bukit yang berupa material kerikil (TUFF DE MAKEDRA)  dan lanau-
lempung. Dari hasil pengujian tersebut, grafik gradasi dibuat berdasarkan metode ASTM 
untuk menentukan Cu (koefisien keseragaman) dan Cc (koefisien curvature). Langkah 
selanjutnya adalah pemadatan Modified Proctor untuk memperoleh grafik pemadatan 
antara berat volume kering maksimum ( dmax) dan kadar air optimum (wopt).  

Hasil penelitian menunjukkan  bahwa semakin besar Cc/Cu (tanah semakin homogen) 

maka semakin kecil dmax  (dmax = -0,8.Cc/Cu + 2) dan semakin besar wopt  (wopt = 
7,5.Cc/Cu + 9,5) dan sebaliknya. Sedangkan semakin besar nilai  Cc/Cu maka semakin 

kecil nilai kohesi (C) dan sudut geser dalam (). Kondisi tidak jenuh menunjukkan nilai 

yang lebih besar (C = -0,1.Cc/Cu + 0,1 dan = -30.Cc/Cu + 53) dibandingkan pada 

kondisi  jenuh (C = -0,05.Cc/Cu + 0,1 dan  = -33.Cc/Cu + 49) pada nilai Cc/Cu yang 
sama, juga semakin besar nilai CBR maka semakin besar nilai berat volume kering (γd), 
semakin kecil nilai angka pori (e) dan porositas (n), dan sebaliknya. Persamaan regresi 
linier untuk tanah tidak jenuh adalah (γd = 0,03.CBR +0,7) dan untuk tanah jenuh 
dinyatakan dengan (γd = 0,02.CBR+1,6). 

 
Kata kunci: gradasi, timbunan, tuff de makedra, kepadatan, dan kuat geser tanah. 
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EVALUASI PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN  
DI KOTA SURABAYA DENGAN CITRA LANDSAT 

 
Satriana Fitri MS1) dan Moh. Singgih Purwanto2) 

1)Jurusan Teknik Sipil FT Universitas Negeri Surabaya 
2)Program Studi Diploma Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 

E-mail: satriana_fms@yahoo.co.id 
 

Abstrak 
 

Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, telah mengalami 
perkembangan yang cukup pesat. Surabaya merupakan salah satu kota yang mempunyai 
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut 
terutama terjadi pada sektor-sektor industri, perdagangan dan maritim yang merupakan 
akibat dari berbagai faktor, diantaranya adalah kondisi dan potensi daerah, serta 
kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah Kota, sehingga dapat tercipta 
pertumbuhan perekonomian yang stabil. 

Kota Surabaya terletak pada: 7°12’-7°21’ Lintang Selatan dan 112°36’-112° 54’ 
Bujur Timur.Kota Surabaya merupakan daerah otonom, yang merupakan bagian dari 
otonom Propinsi Jawa Timur. 

Data penginderaan jauh yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra landsat 
ETM +7 tahun 2002, peta penggunaan lahan tahun 1988, peta rupabumi skala 1:25000. 

Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan overlay 
perubahan tutupan lahan dengan citra landsat yang nantinya dapat diketahui berapa luasan 
tutupan lahannya.  
 
Kata kunci: tutupan lahan, citra landsat, dan penginderaan jauh. 
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PENGGUNAAN CAMPURAN KAPUR Ca(OH)2 DAN FLY ASH 
SEBAGAI BAHAN STABILISASI PADA TANAH GAMBUT 

BERSERAT 
 

Marines Febriani 
Program Studi Magister Teknik Geomatika FTSP ITS, Surabaya 

E-mail: marinesfebriani@gmail.com 
 

Abstrak  
 

Tanah gambut merupakan tanah organik yang memiliki karakteristik tidak mengun-
tungkan yaitu daya dukung yang rendah dan kemampumampatan yang besar. Karena 
karakteristik tersebut maka telah banyak metode untuk memperbaiki karakteristik 
tersebut, salah satunya metode stabilisasi. Metode stabilisasi dilakukan dengan cara 
mencampurkan bahan additive seperti semen, kapur, fly ash dan abu sekam padi. 
Sebelumnya telah dilakukan penelitian menggunakan campuran kapur CaCO3 dan fly ash; 
hasil yang didapat sebesar 10% admixture (30% CaCO3 + 70% fly ash). Pada tahun yang 
sama juga telah dilakukan penelitian menggunakan campuran kapur CaCO3 dan abu 
sekam padi; hasil yang didapat sebesar 10% admixture (30% CaCO3 + 70% abu sekam). 
Mengingat penelitian tersebut hanya menggunakan jenis kapur yang sama sebagai bahan 
stabilisasi maka perlu dilakukan penelitian menggunakan kapur jenis lain yaitu Ca(OH)2 
karena telah banyak digunakan untuk stabilisasi tanah lempung. Atas dasar tersebut 
dilakukanlah penelitian menggunakan campuran kapur Ca(OH)2 dan fly ash. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penambahan 15% admixture (10% Ca(OH)2 + 90% fly 
ash) pada tanah gambut dapat memperbaiki sifat fisiknya yaitu menurunkan kadar air, 
angka pori serta meningkatkan berat volume dan specific gravity. Selain itu juga 
mempengaruhi sifat teknisnya yaitu meningkatkan kuat geser dan menurunkan 
kemampumampatannya. 
 
Kata kunci: tanah gambut berserat, stabilisasi, kapur Ca(OH)2, dan fly ash. 
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KAJIAN PENINGKATAN NILAI CBR TANAH LEMPUNG 
PADALARANG YANG DISTABILISASI DENGAN 

VERMIKULIT DAN SEMEN 
 

Dewi Amalia dan Hendry 
Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Bandung 

E-mail: jagoangeotek@gmail.com, hendrytkd3@yahoo.com 
 

Abstrak  
 

Vermikulit adalah material steril berporositas tinggi yang memiliki sifat mampu 
menyerap air dalam jumlah banyak dengan cepat dan juga mudah dikeringkan secara 
cepat. Pada penelitian ini, mineral tersebut selanjutnya dijadikan bahan pengisi (filler) 
untuk timbunan tanah yang kemudian dikombinasikan dengan semen. Hal ini dilakukan 
karena semen dapat mengeras jika bereaksi dengan air atau berfungsi sebagai perekat 
hidrolis. 

Penelitian telah banyak dilakukan untuk mendapatkan kadar campuran yang pas pada 
stabilisasi, baik dengan menggunakan semen, kapur, fly ash, maupun bahan stabilizer 
lainnya, tetapi untuk bahan stabizer vermikulit belum/sangat sedikit dilakukan. Oleh 
karena itu, penelitian kali ini akan mencoba, apakah campuran vermikulit dan semen 
mampu meningkatkan daya dukung tanah (CBR) atau tidak. 

Penelitian dilakukan pada tanah daerah Padalarang yang memiliki sifat kurang stabil 
karena memiliki kadar air yang cukup tinggi. Tahapan awal yang akan dilakukan adalah 
pengambilan sampel tanah, kemudian dilanjutkan dengan pengujian awal untuk 
mendapatkan parameter tanah asli, kemudian proses pencampuran material tanah dengan 
semen dan vermikulit, dan terakhir pengujian daya dukung (CBR). Dari penelitian 
didapatkan bahwa campuran bahan stabisisasi, vermikulit, dan semen dapat meningkatkan 
daya dukung tanah (CBR).  
 
Kata kunci: stabilisasi, vermikulit, dan CBR. 
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KONTRIBUSI PILE CAP TERHADAP DAYA DUKUNG TANAH  

PADA PROYEK APARTEMEN PURI MAS SURABAYA 
 

Suwarno, Djoko Untung dan Nouval Mohammad Rizky 
Jurusan Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 
E-mail: suwarno.surabaya@gmail.com 

 
Abstrak 

 
Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk tiap tahunnya, maka secara 

langsung kebutuhan akan lahan sebagai penunjang kehidupan semakin besar. Pada kota-

kota besar lahan-lahan yang tersedia sangat terbatas sehingga untuk memenuhi kebutuhan 

lahan, pembangunan dilakukan ke atas yaitu membuat bangunan tinggi. Meningkatnya 

pembangunan gedung-gedung tinggi seperti mall, hotel, dan apartemen mendorong 

sebuah gagasan bagaimanakah membangun gedung dengan berbagai sarana dan prasarana 

pendukungnya yang berkualitas dan efisien terhadap ruang sehingga tidak mengganggu 

operasional gedung.  

Saat ini, hampir semua gedung-gedung memiliki lahan parkir. Untuk menyediakan 

lahan parkir terbuka tentu membutuhkan lahan yang luas. Salah satu solusi permasalahan 

lahan parkir yang tidak memakan banyak lahan adalah dengan membangun basement.  

Tanah harus mampu mendukung dan menopang beban dari setiap konstruksi yang 

direncanakan tanpa suatu kegagalan geser dan dengan lendutan yang dihasilkan dapat 

ditolerir. Makalah ini membahas tentang pemanfaatan pile cap sebagai konstruksi 

pendukung bersamaan dengan pondasi tiang pancang. Pile cap digunakan sebagai 

perangkai untuk pondasi tiang pancang yang membuat tiang pancang tersebut menjadi 

kaku, pondasi ini disebut sebagai pile group.  

Pemodelan pile group dibuat dengan variasi ukuran pile cap.  Ada 4 tipe pile group 

yaitu  pondasi tipe 1 dengan pile cap berukuran 3x3x1 m ditumpu 4 buah tiang; pondasi 

tipe 2 pile cap berukuran 3x4,5x1 m ditumpu 6 buah tiang; pondasi tipe 3 pile cap 

berukuran 4,5x4,5x1,1 m ditumpu 8 tiang dan pondasi tipe 4 pile cap berukuran 

4,5x6x1,25 m ditumpu 10 buah tiang. Masing-masing tipe pile cap dipikul oleh tiang 

pancang bulat berdiameter 50 cm dengan kedalaman pemancangan 22 m.  

Denah bangunan serta pola perletakan kolom dan balok mengikuti model struktur 

Apartemen Puri Mas Surabaya. Simulasi jumlah lantai bervariasi mulai 5 lantai sampai 

dengan 11 lantai. Tipe pondasi yang dipakai sesuai dengan reaksi pada perletakan kolom 

yang ada. 

Hasil analisa daya dukung pondasi dengan memasukkan kontribusi pile cap dalam 

perhitungan daya dukung pondasi diperoleh hasil bahwa untuk pondasi tipe 1  mampu 

dipergunakan untuk bangunan 5 lantai, pondasi tipe 2 adalah 7 lantai, pondasi tipe 3 

adalah 9 lantai, dan pondasi tipe 4 adalah 11 lantai.  

Kata kunci: apartemen, basement, daya dukung tanah, kontribusi pile cap, pile groups, 

dan pondasi tiang pancang. 
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FAKTOR KRITIS PENENTU KEBERHASILAN KOLABORASI 
DESAIN PADA PERUSAHAAN PROPERTI  

DI KABUPATEN SIDOARJO 
 

  Mohammad Saiful Hakiki 

Alumni Magister Manajemen Teknologi (MMT) dan Arsitektur FTSP ITS, Surabaya 
E-mail: saifulhakiki@yahoo.com 

 
Abstrak 

 
Pada tahap perencanaan, proses desain pada proyek konstruksi merupakan proses 

yang kompleks sehingga dikerjakan dengan kolaborasi yang terdiri dari para profesional 
dari berbagai bidang. Faktor penentu keberhasilan dari kolaborasi desain memegang 
peranan penting agar proses kolaborasi dapat dikelola dan berhasil. Kolaborasi desain 
pada perusahaan properti adalah kolaborasi dimana terdapat profesional yang bekerja 
secara in-house pada perusahaan properti. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh 
faktor-faktor kritis penentu keberhasilan kolaborasi desain pada perusahaan properti di 
Kabupaten Sidoarjo. Penelitian dilakukan dengan dua tahap survei. Survei pendahuluan 
dilakukan untuk memperoleh faktor-faktor penentu keberhasilan kolaborasi desain dari 
para pakar akademisi dan pakar praktisi yang akan dimasukkan sebagai variabel di dalam 
survei utama. Survei utama mengukur persepsi responden dari para partisipan kolaborasi 
desain in-house pada perusahaan properti di Jawa Timur. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis mean dan standar deviasi. Dengan analisis data diperoleh 
kesimpulan bahwa dari 34 faktor penentu keberhasilan yang diperoleh dari studi literatur 
dan survei pendahuluan, 19 di antaranya merupakan faktor kiritis penentu keberhasilan. 

 
Kata kunci: kolaborasi desain, faktor kritis keberhasilan, analisis mean, dan standar 
deviasi. 
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IDENTIFIKASI DAN PRIORITAS RISIKO  
PROSES SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BADAN USAHA 

JASA KONSTRUKSI 
 

Arif Wicaksono Affandi dan Andreas F.V Roy 
Program Studi Magister Majamen Proyek Konstruksi, UKP Bandung 

E-mail: 4rifwicaksono@gmail.com 
 

Abstrak 
 

Industri Jasa Konstruski di Indonesia di atur melalui Undang-Undang (UU) No. 18 
tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Salah satu persoalan yang diatur dalam UU tersebut 
adalah usaha dan peran serta masyarakat. Mengingat peran strategis dari usaha dan peran 
masyarakat dalam bidang jasa konstruksi, maka pemerintah mengatur lebih jauh melalui 
peraturan pemerintah (PP) 28 tahun 2000. Penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah 
menunjukkan adanya kelemahan pada PP No. 28 tahun 2000. Menyadari akan hal ini, 
pemerintah menerbitkan PP No. 4 Tahun 2010. PP No. 4 Tahun 2010 yang mengubah 
secara substansial pada paling tidak 3 aspek, yaitu pada aspek kelembagaan, aspek 
pembidangan usaha dan aspek sistem sertifikasi registrasi. Ditengarai perubahan-
perubahan substansial tersebut menimbulkan potensi risiko implementasi PP no. 4 tahun 
2010 terhadap pelaksanaan sertifikasi dan registrasi badan usaha jasa konstruksi di 
Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi 
risiko yang mungkin timbul. Proses identifikasi dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan Flanagan dan Norman (1993). Tiga kelompok responden dipilih yaitu dari 
Pemerintah, LPJK, dan Asosiasi Profesi untuk mendapatkan sumber risiko. Terdapat total 
76 sumber risiko. Atas proses selanjutnya didapatkan total 14 potensi risiko. Dengan 
menggunakan metode analisis kualitatif dan risk matrix, atas 14 potensi risiko tersebut 
didapati 8 risiko yang termasuk dalam kategori low risk, 4 risiko medium risk, 2 risiko 
high risk dan tidak ada risiko yang termasuk dalam risiko extreme. 
 
Kata kunci: identifikasi resiko, evaluasi risiko, sertifikasi dan Registrasi. 
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ANALISIS PEMILIHAN PEMASOK MATERIAL BETON 

READY-MIX PADA PROYEK PEMBANGUNAN  

GEDUNG STAER SQUAR DI MANADO 
 

Debby Willar, Nixon Mantiri, Chris Hombokau, dan Donny Taju 

Politeknik Negeri Manado 

E-mail: debby_willar@yahoo.com 

 

Abstrak 

 

Pesatnya pembangunan gedung di Manado yang membutuhkan material beton ready-

mix dengan jumlah besar, belum diiringi dengan analisis pemilihan pemasok material 

beton ready-mix untuk mendapatkan pemasok yang layak. Pemilihan pemasok material 

beton ready-mix masih banyak dilakukan berdasarkan subjektifitas dengan melihat satu 

atau dua faktor saja. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana memilih pemasok 

material beton ready-mix yang layak, dan metode apa yang dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan menentukan pemasok material beton ready-mix yang 

mempertimbangkan banyak faktor.   

Dengan menggunakan metode analisis Analytic Hierarchy Process (AHP), 

permasalahan dalam penelitian ini disusun menjadi suatu hirarki yang terdiri dari tujuan, 

kriteria dan alternatif. Identifikasi kriteria diperoleh dari wawancara dengan para pakar 

dan alternatif diperoleh dari wawancara dengan perusahan pemasok beton ready-mix. 

Kriteria yang digunakan dalam penentuan skala prioritas yaitu: (a) harga pembelian untuk 

1 m3 campuran beton, (b) kapasitas produksi perusahaan ready-mix, (c) waktu tunggu 

sejak pemesanan hingga perusahaan ready-mix datang melakukan pengecoran, (d) 

peralatan penunjang yang dimiliki oleh perusahaan ready-mix, (e) sistem pembayaran, (f) 

jarak dari lokasi pelaksanaan proyek ke perusahaan ready-mix, (g) hubungan khusus 

antara pelakasana proyek dan perusahaan ready-mix untuk mendapatkan beberapa 

perlakuan khusus seperti diskon dan lain sebagainya. Pemilihan kriteria dilakukan melalui 

wawancara dengan 25 pakar konstruksi untuk mendapatkan konsistensi hasil menurut 

skala prioritas. Hasil analisis merekomendasikan beberapa pemasok/perusahaan material 

beton ready-mix yang layak dalam pembangunan Gedung Star Square di Manado.  

Kata kunci: pemasok, material beton ready-mix, dan proyek konstruksi. 
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ALOKASI RISIKO PROYEK PEMBANGUNAN JALAN 
DENGAN SISTEM PERFORMANCE BASED CONTRACT 

 
Siti Nurfarida dan I Putu Artama Wiguna 

Program Studi Magister Teknik Sipil Manajemen Proyek Konstruksi FTSP ITS, Surabaya 
E-mail: nurfarida.st@gmail.com 

 
Abstrak  

 
Pada sistem performance based contract risiko yang harus ditanggung oleh pihak 

penyedia jasa semakin besar. Pembagian risiko antara pemilik proyek dan penyedia jasa 
merupakan salah satu kendala dalam penerapan performance based contract (PBC), 
apabila penyedia jasa menanggung risiko pekerjaan yang seharusnya ditanggung oleh 
pemilik proyek akan menimbulkan kondisi yang tidak baik. Proyek dengan sistem 
Kontrak Berbasis Kinerja di Indonesia masih dalam taraf Pilot Project sehingga sebagian 
ketentuan-ketentuannya masih gabungan dengan sistem kontrak biasa, sehingga perlu 
dilakukan untuk menentukan alokasi dan penanganan risiko yang timbul selama proses 
pembangunan jalan dengan sistem penerapan performance based contract. Identifikasi 
dan penilaian risiko pada sistem performance based contract telah dilakukan pada 
penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai pedoman penentuan variabel risiko dan 
level risiko. 

Pada penelitian ini dilakukan kajian untuk menentukan alokasi risiko pada proyek 
dengan sistem kontrak berbasis kinerja. Risiko-risiko tersebut dialokasikan kepada pihak-
pihak yang terkait dalam PBC yaitu pemilik dan atau kontraktor dengan menggunakan 
analisis statistika deskriptif, kemudian memberikan rekomendasi mitigasi risiko yang 
harus dilakukan oleh owner dan kontraktor. Dari pembahasan tersebut didapatkan bahwa 
alokasi risiko yang diterima oleh owner sebanyak 1 risiko, kontraktor sebanyak 37 risiko 
dan shared sebanyak 17 risiko.  
 
Kata kunci: alokasi, Performance Based Contract (PBC), dan risiko. 
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PREFERENSI RESPON RISIKO PADA PENGEMBANGAN 
KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA  (KPS) 

INFRASTRUKTUR BANDAR UDARA DI INDONESIA  
 

Rusdi Usman Latief, Saleh Pallu, Sakti Adi Adjisasmita, dan Sumarni Hamid 
Program Doktor Teknik Sipil, Universitas Hasanuddin, Makassar 

E-mail: rusdiul@gmail.com 
 

Abstrak 
 

Belum maksimalnya ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu penyebab 
kurangnya daya saing dan terhambatnya proses percepatan pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia. Keterbatasan pendanaan yang dapat disediakan oleh Pemerintah dalam 
pembangunan dan pengembangan infrastruktur secara umum dan khususnya dalam 
perencanaan dan pengembangan infrastruktur bandar udara, mendorong diperkenalkannya 
pelaksanaan proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public– 
Private Partnership (PPP), dimana dalam KPS risiko proyek (project risk) di transfer/di 
bagi (share) antara Pemerintah (Public) dan Swasta (Private). 

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan kajian risiko pada pengembangan 
infrastruktur bandar udara di Indonesia dengan konsep Kerjasama Pemerintah Swasta 
(KPS) atau Public–Private Partnership (PPP). Penelitian ini dilakukan dengan 
mengumpulkan data primer dan sekunder pada beberapa bandar udara di Indonesia, 
melalui survei lapangan dan interview dengan melibatkan beberapa kedinasan (public and 
private). Peralatan analisis yang digunakan adalah Probability Impact Matrix. Dari hasil 
penelitian ini akan dapat dilihat preferensi respon risiko dari kedua pihak (public and 
private), preferensi ini didapatkan juga melalui survei kuisioner dari variabel risiko yang 
telah diidentifikasi sebelumnya. Adapun respon risiko adalah bagian dari proses 
manajemen risiko (identifikasi, analisis, respon risiko). Respon risiko dapat berupa: 
Retention, Avoidance, Reduction, Transfer, sedangkan alokasi risiko adalah: Pemerintah, 
Swasta, dan kerjasama-nya (Share). 

 
Kata kunci: manajemen risiko, preferensi respon risiko, dan Kerjasama Pemerintah 
Swasta (KPS). 

 



Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah 2014 

Manajemen Proyek Konstruksi                                                                                              E - 7 

 

USULAN GARIS BESAR ACUAN STANDAR UNTUK 
PERKERJAAN GALIAN DALAM (DEEP EXCAVATION) DI 

PERKOTAAN INDONESIA 
 

Mohamad Khoiri 
Program Studi Diploma Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 

E-mail: mohkhoirii@gmail.com 
 

Abstrak 
 

Seiring dengan kebutuhan dan perkembangan kota, pekerjaan galian dalam (deep 
excavation) semakin banyak dilakukan pada proyek konstruksi di kota-kota besar 
Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Denpasar. Namun semakin 
banyaknya pekerjaan tersebut belum diimbangi dengan tersedianya acuan standar untuk 
pekerjaan galian dalam. Padahal, keberadaan acuan tersebut sangat penting untuk 
menyatukan persepsi pemilik, perencana, konsultan manajemen konstruksi, pengawas, 
dan instansi pemerintah yang terlibat. Manfaat utama dari adanya kesamaan persepsi 
tersebut adalah untuk meminimalkan konflik dan resiko kegagalan selama perencanaan 
dan pelaksanaan proyek. Makalah ini berisi usulan acuan standar yang berupa catatan 
garis besar kebutuhan minimal yang harus dilakukan untuk pekerjaan galian dalam untuk 
kegiatan pra-desain, desain, pelaksanaan, dan monitoring. Misalnya pertimbangan 
penentuan dan jenis struktur penahan dinding galian, pendekatan komputasi, monitoring, 
dan teknik penilaian unjuk kerja galian dibuat secara diagram alir, cek-list, dan Tabel. 
Selanjutnya, usulan ini ditujukan agar dapat digunakan sebagai kerangka dasar untuk 
penyusunan acuan standar untuk pekerjaan galian dalam yang lebih mendetail. 
 
Kata kunci: galian dalam, acuan standar, dan konstruksi. 
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ANALISIS RISIKO KESELAMATAN DAN KESEHATAN 
KERJA (K3) PADA PROYEK PEMBANGUNAN APARTEMEN 

EDUCITY RESIDENCE PAKUWON CITY SURABAYA 
 

Feri Harianto, Eka Susanti, dan M. Zidni Sabarudin  
Jurusan Teknik Sipil FTSP ITATS, Surabaya  

E-mail: gokbio@yahoo.com  
 

Abstrak  
 

Masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara umum di Indonesia masih 
sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. 
Masalah umum mengenai K3 ini juga terjadi pada penyelenggaraan proyek konstruksi, 
dimana sektor ini merupakan pekerjaan yang berisiko tinggi dibandingkan dengan sektor 
lainnya. Tingkat pendidikan yang rendah serta tidak adanya pelatihan formal  tenaga kerja 
di sektor konstruksi merupakan indikasi yang mendukung terjadinya kecelakaan kerja. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat risiko K3 pada pembangunan Proyek 
pembangunan Apartement Educity Residence Pakuwon City Surabaya. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode survai, dengan pengambilan data melalui kuesioner. 
Respondennya adalah setingkat manager. Analisis yang digunakan adalah severity 
indeks(SI). Hasil penelitian ini adalah kegiatan berisiko tinggi adalah erection passanger 
lift, tes beban passanger lift, pembongkaran passanger lift, pembesian, bongkar bekisting, 
pemasangan material precast, pengerjaan pengecatan serta pendatangan dan mobilisasi 
material pasir, bata, semen dan molen. Sedangkan respon risikonya adalah membatasi 
manusia yang masuk lift, safety talk tentang masalah berat maksimum pada passanger lift, 
melakukan prosedur perawatan harian, Menggunakan alat pelindung diri (APD), 
pemasangan safety net dan safety line, melakukan kontrol pada area passanger lift, safety 
patrol diintensifkan, penggunaan safety harness serta memberikan peringatan tegas pada 
pekerja yang melakukan pelanggran K3. 
 
Kata kunci: analisis risiko, respon risiko, kecelakaan kerja, keselamatan, dan kesehatan 
kerja. 
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TANTANGAN DAN POTENSI JASA KONSTRUKSI 
INDONESIA MENYONSONG ERA MASYARAKAT EKONOMI 

ASEAN (MEA) 2015 
 

Imam Prayogo1) dan Bambang Sumardiono2) 
1)Program Studi Diploma Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 

2)Jurusan Arsitektur FTSP ITS, Surabaya 
E-mail: imam@ce.its.ac.id, bbsoem@arch.its.ac.id 

 
 

Abstrak 
 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai efektif dilaksanakan pada tahun 2015. 
Diduga pada saat itu nanti keramaian dan model kompetisi, baik perusahaan, tenaga kerja 
dan ahli berubah tidak seperti saat ini. Dimana kemampuan modal, keterampilan tenaga 
kerja, tingkat keahlian maupun kemahiran ber business Jasa Konstruksi berpengaruh besar 
dalam merebut pasar dan keuntungan. Tenaga kerja Indonesia yang selama ini tidak 
mendapat tantangan atau berebut pasar, demikian pula perusahaan Jasa Konstruksi 
Indonesia yang selalu berkompetisi secara tertutup di satu lingkungan kerja atau belum 
melakukan inovasi teknologi dalam mengembangkan pasar, harus mampu bersaing secara 
terbuka dan kuat menghadapi tantangan yang datang dari berbagai Negara ASEAN. 
Sebagai salah satu Negara anggota G20 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi stabil di 
kisaran 5-6%, berpenduduk terbesar dan wilayah terluas di ASEAN, kondisi pasar, 
khususnya Jasa Konstruksi di Indonesia menjadi terbuka, serta mempunyai potensi yang 
sangat menarik untuk dimasuki. 

 
Kata kunci: tantangan, potensi, jasa konstruksi indonesia, dan MEA 2015. 
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FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PROYEK 
KONSTRUKSI DI MALUKU TENGAH 

 
Susan Sundari dan

 
Tri joko Wahyu Adi 

Program Studi Magister Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 
E-mail: jeco_s2009@yahoo.co.id  

 
Abstrak 

 
Keterlambatan pada proyek konstruksi dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan 

proyek, seperti pembengkakan waktu, biaya dan tenaga. Fakta menunjukkan bahwa lebih 
dari 30% proyek proyek di wilayah Maluku mengalami keterlambatan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor utama penyebab 
keterlambatan proyek konstruksi di Maluku. 

Penelitian dilakukan di tiga lokasi di Maluku Tengah, yaitu wilayah bagian Seram, 
Saparua/Haruku/Banda dan Ambon/Leitimor. Responden penelitian adalah project 
manager yang proyeknya mengalami keterlambatan. Kuesioner digunakan sebagai alat 
pengumpulan data dan hasilnya di analisa dengan menggunakan Relative Importance 
Index (RII) untuk menentukan faktor dominan penyebab terjadinya keterlambatan di 
wilayah penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor utama yang menyebabkan 
keterlambatan proyek konstruksi di Maluku Tengah adalah antara lain: X3 (Material 
langka), X6 (Cuaca buruk), X4 (Keterlambatan pengiriman material), X8 (Kurang 
profesional, lambat dalam pengambilan keputusan) dan X9 (kelangkaan tenaga kerja). 
Keterlambatan yang ditimbulkan tersebut dapat diminimalisasi dengan cara mengantipasi 
lebih awal antara lain:  penjadwalan material, meminta  kebijakan owner akibat cuaca 
buruk, penjadwalan terhadap rute transportasi, tenaga ahli dan struktur kerja, kontrak kerja 
dan loyalitas terhadap tenaga kerja. 
 
Kata Kunci: keterlambatan proyek konstruksi dan Maluku tengah. 
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ANALISA RISIKO CNG STORAGE ONSHORE DENGAN 
MENGGUNAKAN FAILURE MODE EFFECT ANALYSIS 

(FMEA) 
                     

Tony B. Musriyadi dan Tri Joko Wahyu Adi 
Program Studi Magister Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 

E-mail: tonybambang8@gmail.com 
  
                                                     Abstrak 
 

 Gas alam (natural gas) adalah salah satu sumber daya energi yang dapat ditemukan 
di darat (onshore) maupun di laut (offshore). Ada dua karakteristik utama dari gas storage 
yaitu: berapa banyak gas yang dapat diinjeksikan dan disimpan dalam tekanan rendah 
(LNG storage) maupun tinggi (2500 sampai 3600 psi) Compressed Natural Gas (CNG). 
Permasalah dalam penyimpanan CNG adalah terjadinya kebocoran (spill) dalam proses 
penyimpanan yang dapat mengakibatkan ledakan, baik blast maupun bleeve. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi, dan menganalisis resiko terjadinya spill pada 
penyimpanan CNG.  

Penelitian ini dilaksanakan di CNG storage grati, pasuruan. Untuk identifikasi   
resiko digunakan metoda Hazard and Operability Study (HAZOP). Kuisioner digunakan 
untuk pengunpulan data primer, dengan responden penelitian manajer operasional dan staf 
teknis CNG grati. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling– 
(purposive sampling). Selanjutnya untuk analisis data digunakan Failure Mode Effect 
Analysis (FMEA). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utamna terjadinya spill pada CNG 
grati adalah masalah katub (valve). Probability terjadinya spill akibat kerusakan katub 
(valve) adalah 26%. Butterfly valve merupakan komponen yang paling banyak rusak 
sehingga mengakibatkan kebocoran (spill). Mitigasi untuk mengurangi terjadinya 
kerusakan katub adalah dengan melakukan model bypass pada katub dan memberikan 
pengamanan berupa dinding penampung kebocoran (dike) agar tidak terjadi penyebaran 
kebocoran.  
 
Kata kunci: LNG storage,CNG storage, spill, HAZOP,FMEA, dan risk management. 
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ANALISA RISIKO PADA MODIFIKASI FASILITAS FPU 
(FLOATING PRODUCTION UNIT) DAN PEMBANGUNAN 

JARINGAN PIPA BAWAH LAUT  
(Studi Kasus Indonesia Deep Water - Chevron Project) 

 
Ignatius Sudarsono1), Eko Wahyu Utomo1),  

Fauzia Mulyawati1), dan Aris Rismawan W.2) 
1)Program Studi Teknik Sipil Universitas Langlangbuana 

2)Chevron Indonesia 
E-mail: ignazsd@gmail.com; ocidfm@yahoo.com   

 
Abstrak 

 
Pembangunan saat ini sangat beragam baik di darat maupun di pekerjaan lepas pantai, 

sebagian besar pekerjaan konstruksi di lepas pantai adalah pekerjaan konstruksi untuk 
eksplorasi minyak dan gas. Sebagai salah satu upaya untuk efisiensi dan menentukan 
proyek dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran adalah melakukan analisa resiko yang 
dimulai dengan proses identifikasi. Identifikasi awal dari kejadian risiko pada pekerjaan 
lepas pantai sangat penting karena banyak kemungkinan atau probabilitas risiko akan 
terjadi sehungga dapat menghambat pekerjaan di lepas pantai ini. Setelah menentukan 
kemungkinan risiko, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dan kemudian 
membuat penilaian yang dapat dituangkan dalam daftar risiko.  Akhirnya risiko dievaluasi 
untuk tujuan mitigasi dampak risiko tersebut. Untuk studi kasus dilakukan analisa resiko 
pada Proyek Bangka sebagai salah satu proyek lepas pantai atau laut dalam yang 
dikerjakan oleh Chevron, di dalamnya adalah pekerjaan memodifikasi fasilitas yang sudah 
ada dan pembangunan jaringan pipa bawah laut. Pekerjaan ini unik dikerjakan di laut 
dalam dan memerlukan analisis risiko yang akurat,  karena diharapkan jika banyak risiko 
yang mungkin terjadi dapat di identifikasi dengan baik. Tahapan yang paling tepat dalam 
analisis risiko adalah tahap pra-pelaksanaan dan pra-tender, tahap ini adalah awal untuk 
membuat eksekusi proyek dapat dipersiapkan dengan baik dan efisien, hasil dari analisa 
risiko dapat dinilai dan dievaluasi dengan baik, sehingga proyek akan memiliki risiko 
yang benar-benar minimum dan berjalan sesuai dengan tujuan proyek. Hasil evaluasi 
risiko digunakan sebagai referensi untuk mitigasi dampak dalam pelaksanaan proyek, dan 
berharap bahwa efisiensi dapat dicapai dengan baik di semua aspek pekerjaan konstruksi. 
Resiko yang teridentifikasi dianalisa dimana penilaiannya termasuk rencana mitigasi 
dalam pekerjaan ini. Pekerjaan Bangka saat ini memiliki 14 resiko tertinggi sebagai hasil 
penilaian. Pada Proyek Bangka ini telah memiliki  penanganan dan sistem kontrol yang 
baik karena menjalankan prosedur dengan benar dan kerjasama semua team yang terlibat 
pada pekerjaan ini.  
 
Kata kunci: analisa resiko, floating production unit, dan pipa bawah laut. 
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MANAJEMEN RESIKO BENCANA DI RUANG TERBATAS 
MENGGUNAKAN METODE FPE  

(Studi Kasus Pt. Holcim Indonesia Tbk – Tuban Project) 
 

Sandy Yudha Guntara 

OHS Department, PT. Holcim Indonesia Tbk – Tuban Project 
E-mail: Sandy.Guntara@Holcim.com 

 
Abstrak  

 
PT. Holcim Indonesia Tbk (Holcim Indonesia) merupakan perusahan go public 

dibidang semen yang mayoritas sahamnya (80,65%) berasal dari perusahan Holcim Group 
yang berbasis dari negara Swiss. Di Indonesia sendiri saat ini sedang membangun pabrik 
ke-3 di Kabupaten Tuban Jawa Timur dengan kapasitas 1.7 juta ton klinker dan 
memperkerjakan lebih dari 2.500 orang karyawan dengan investasi di Pabrik Tuban I dan 
Tuban II senilai lebih dari USD$ 800 Juta.  

Potensi bahaya tidak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan Pabrik Tuban I 
dan Tuban II, dilakukan berbagai upaya meminimalisir resiko yang ada, salah satunya 
berkaitan dengan manajemen resiko memasuki dan bekerja pada ruang tertutup/terbatas. 
Di area PT. Holcim Indonesia Tbk–Tuban Project sendiri ada banyak daerah ruang 
tertutup/terbatas, maka perijinan untuk memasuki dan bekerja pada ruang tertutup/terbatas 
ini menjadi sangat penting.  

Metode penelitian dimulai dari identifikasi bahaya dan penilaian resiko pada lokasi-
lokasi yang diketahui sebagai ruang tertutup/terbatas dan potensi bahaya yang membuat 
lokasi tersebut termasuk ruang tertutup/terbatas hingga pada tahapan akhir metode 
tersebut diuji kualitas dan efektifitasnya melalui monitoring, inspeksi, dan audit sehingga 
sistem tersebut dapat dikembangkan untuk memastikan potensi bahaya di ruang 
tertutup/terbatas teratasi dengan tepat dan akurat. 

Konstribusi dalam makalah ini adalah berupa panduan yang berkaitan pada 
implementasi sebuah elemen pencegahan bahaya dan bagaimana bekerja dengan aman 
pada ruang tertutup/terbatas di seluruh area PT. Holcim Indonesia Tbk–Tuban Project 
menggunakan metode Fatality Prevention Element (FPE). 
 
Kata kunci: tuban project, manajemen risiko, Fatality Prevention Element (FPE), dan 
ruang tertutup/terbatas. 
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PENGARUH PENGGUNAAN BAHAN VIA-TOP  

PADA CAMPURAN SPLIT MASTIK ASPAL  

UNTUK MENGHINDARI TERJADINYA BLEEDING 
 

Endang Kasiati dan Sulchan Arifin 

Program Studi Diploma Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 

Email: en_kas@ce.its.ac.id 

 

Abstrak 

 

Lapisan atas jalan sebagai prasarana transportasi mempunyai banyak permasalahan, 

sehingga perlu adanya penelitian khususnya bahan lapisan surface coarse. Meskipun 

pemakaian aspal, agregat kasar dan halus yang dipakai sebagai lapisan surface coarse 

telah memenuhi syarat pemeriksaan bahan masih sering kita jumpai terjadinya lubang-

lubang pada permukaan jalan dan bleeding pada umur pemakaian yang belum lama. Oleh 

karena itu perlu bahan additive yang ditambahkan guna mengurangi bleeding tanpa 

mengurangi kekuatan struktur pada lapisan surface coarse, yaitu dicoba memakai bahan 

sdditive Sellulosa Via-Top secara bervariasi. 

SMA dilakukan pada jalan yang memiliki lalu lintas yang tinggi dan berat sedangkan 

dengan bahan additive untuk mengatasi sifat-sifat SMA adalah: 1. Gradasi terbuka, 2. 

Kadar bitumen tinggi, 3. Memerlukan stabilitas dengan bahan additive untuk mengatasi 

sifat-sifat ini dipakai bahan additive Sellulosa Via-Top dengan variasi campuran Aspal + 

Sellulosa Via-Top: (Asp + 0,2% SVT); (Asp + 0,4% SVT); (Asp + 0,6% SVT); (Asp + 

0,8% SVT); (Asp + 1% SVT) dimana sebelumnya dilakukan pembuatan benda uji tanpa 

bahan tambahan Sellulosa Via-Top dengan % berat total campuran yaitu dengan kadar 

Aspal 6%; 6,5%; 7%; 7,5%; dan 8% kemudian dilakukan Test Marshal. 

Hasil pengetesan benda uji, nilai kuat tekan atau stabilitas terbesar adalah 891,68 

kg/mm pada kadar aspal 7%, sedangkan untuk campuran aspal + Sellulosa Via-Top 

didapatkan kuat tekan 925kg/mm pada kadar Sellulosa Via-Top 0,4%. Kedua tes Marshal 

baik tanpa campuran maupun dengan campuran Sellulosa Via-Top sudah memnuhi 

standar Bina Marga yaitu minimal 750 kg/mm, jadi prosentase bahan additive Sellulosa 

Via-Top yang memnuhi syarat adalah 0,4% yaitu pada rongga udara 3,6% karena pada 

rongga udara 3,6% memnuhi syarat rancangan rongga udara >3% dan <6% sesuai 

AASHTO T164 supaya tidak bleeding dan rutting pada situasi lalu lintas berat. 

 

Kata kunci: surface coarse, additive, sellulosa via-top, bleeding, dan rutting. 
 
 
 
 

mailto:en_kas@ce.its.ac.id


Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah 2014 

Material Bahan Bangunan dan Konstruksi                                                                          G - 2 

 

KELEBIHAN BATU PECAH JAWA DARI BATU PECAH 
MADURA SEBAGAI AGREGAT KASAR  TERHADAP NILAI 

KUAT TEKAN BETON 
 

Moch. Hazin Mukti dan Taurina Jemmy Irwanto 
Program Studi Teknik Sipil Universitas Madura 

E-mail: hazinmukti1@gmail.com, hazin.mukti@yahoo.com 
 

Abstrak 
 

Agregat merupakan bahan campuran beton yang diikatoleh perekat semen berfungsi 
sebagai pengisi dalam beton.Penulis mencoba menggunakan batu pecah madura dan batu 
pecah jawa sebagai agregat kasar untuk mengetahui apakahpengaruh sifat fisik agregat 
terhadap mutu beton yang direncanakan. Pada pengujian ini direncanakan beton 
berbentukkubus ukuran 15x15x15 cm, dan diuji pada usia 7 hari dan 28 hari dengan 10 
benda uji setiap campuran.  

Penelitian yang dilakukan disini menggunakan lima jenis campuran beton yaitu, 
f’c=15 Mpa, f’c=17 Mpa, f’c=19 Mpa, f’c=21 Mpa, dan f’c=25 Mpa. Hasil penelitian 
tersebut kuat tekan yang dicapai untuk penggunaan batu pecah jawa yaitu, masing- 
masing,  f’c sebesar 198,71 kg/cm2, f’c = 216,14 kg/cm2, f’c = 229,51 kg/cm2, f’c  = 
279,13 kg/cm2, dan f’c  kuat tekan yang dicapai 320,12 kg/cm2. Pada campuran batu 
pecah madura yaitu f’c  = 163,06 kg/cm2, f’c  = 195,74 kg/cm2, f’c  = 208,09 kg/cm2, f’c  
= 239,86 kg/cm2, dan f’c 5 kuat tekan yang dicapai 278,75 kg/cm2.  
 
Kata kunci: agregat kasar, kuat tekan, ukuran, dan keausan. 
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PEMAKAIAN FLY ASH SEBAGAI CEMENTITIOUS  

PADA BETON MUTU TINGGI DENGAN STEAM CURING 
 

Erwin Rommel dan Yunan Rusdianto 

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang 

E-mail: erwin67pro@yahoo.com 

 

Abstrak 

Pemakaian fly-ash sebagai bahan pengganti sebagaian semen pada beton dapat 
dilakukan untuk memanfaatkan sifat fisik dan kimia dari material tersebut yang memiliki 
kandungan silika yang dominan dan berbutir halus. Penggunaan perawatan steam curing 
akan dilakukan pada penelitian ini dimana dapat mempercepat siklus pembuatan beton. 
Hal tersebut menguntungkan pada produksi beton pracetak dan kecepatan konstruksi 
pracetak dilapangan.  

Penelitian dilakukan dengan memanfaatkan fly-ash dari limbah PLTU Paiton 
membuat 80 kubus beton 15x15x15 cm untuk dilakukan pengujian kuat tekan dan tingkat 
penyerapan beton. Mutu beton tinggi direncanakan sebesar K600 dengan memakai fly ash 
masing-masing 7,5%;15% dan 30% dari berat semen yang direncanakan.   

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemakaian fly-ash sebanyak 7,5% sebagai 
cementitious pada beton mutu tinggi akan memberikan kekuatan tekan yang baik dimana 
kuat tekan terbesar dapat mencapai 702 kg/cm2 pada umur 28 hari. Sedangkan pengaruh 
pemberian fly ash dan perawatan steam curing terhadap tingkat penyerapan beton belum 
terlihat signifikan jika dibandingkan dengan beton konvensional. 

 
Kata kunci: beton, fly ash, dan  steam curing. 
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PENGGUNAAN SIRTU MALANGO SEBAGAI BAHAN LAPIS 
PONDASI BAWAH DITINJAU  

DARI SPESIFIKASI UMUM 2007 DAN 2010 
 

Fadly Achmad dan Nospiati Sunardi 
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo 

E-mail: fadly_achmad30@yahoo.com 
 

Abstrak 
 

Sungai Malango merupakan salah satu sungai yang ada di Kabupaten Pohuwato dan 
memiliki deposit sirtu yang relatif besar. Banyaknya proyek pembangunan jalan yang 
dilaksanakan di daerah ini menyebabkan kebutuhan agregat juga semakin meningkat. 
Selain kebutuhan material yang cukup besar, masalah yang sering dijumpai di beberapa 
kabupaten di Provinsi Gorontalo adalah penggunaan spesifikasi material. Sebagai contoh, 
bahwa beberapa kabupaten masih menggunakan spesifikasi umum tahun 2007 sebagai 
sumber rujukan, sementara spesifikasi umum  2010 sudah ada. Dalam penelitian ini 
penulis melakukan kajian pemanfaatan material yang berasal dari quarry Sungai Malango 
Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato ditinjau dari spesifiksi Bina Marga 2007 dan 
2010. Material yang dikaji diharapkan dapat memenuhi kekurangan bahan perkerasan 
lapis pondasi jalan raya. 

Pengujian sifat-sifat fisik dan mekanis sirtu Sungai Malango dilakukan di 
Laboratorium Teknik Sipil Universitas Negeri Gorontalo. Pegujian yang dilakukan adalah 
uji kadar air, analisa saringan, berat jenis, abrasi, batas-batas Atterberg, pemadatan 
modified dan CBR.  

Hasil pengujian sirtu Sungai Malango yang didapat, nilai kadar air 6,84%; berat jenis 
agregat kasar 2,51 %; berat jenis agregat halus 2,53%; abrasi 24,42%; batas cair (LL) 
17,10  %; indeks plastisitas (PI) 3,91; berat isi kering 2,24; kadar air optimum 7,40 %; 
dan CBR desain unsoaked 54,50%, CBR desain soaked 46,00%. Parameter-parameter ini 
termasuk dalam persyaratan spesifikasi umum 2007 sebagai bahan lapis pondasi bawah 
jalan raya kelas C dengan nilai CBR minimum 35%, sementara untuk spesifikasi 2010 
nilai gradasi dan nilai CBR unsoaked tidak memenuhi. 
 
Kata kunci: sirtu malango, lapis pondasi bawah, spesifikasi umum 2007, dan spesifikasi 
umum 2010. 
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ALTERNATIF PEMAKAIAN LIMBAH LAS KARBIT  
SEBAGAI PENGGANTI SEBAGIAN SEMEN 

 DENGAN MENGGUNAKAN FLY ASH  
PADA CAMPURAN BETON 

 
Dewi Pertiwi1),Yustianto1),Didik Harijanto2), Triaswati M.N.2) 

1)Jurusan Teknik Sipil FTSP ITATS, Surabaya 
2) Program Studi Diploma Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 

E-mail:dewi_itats@yahoo.com 
 

Abstrak 
 

PT Aneka Gas Industri (Samator Group) menghasilkan limbah buangan berupa 
Limbah Karbit (LK) yang selama ini dibuang begitu saja sehinga dapat merusak 
lingkungan sekitar, Limbah Karbit ini memiliki unsur Kalsium Oksida (CaO) sebesar  
58,72 % ,sedangkan unsur  Kalsium Oksida (CaO) pada Portland Cement (PC) Semen 
Gresik sebesar 65,21%. 

Bedasarkan hasil buangan las karbit tersebut diatas,penulis akan memanfaat limbah 
tersebut untuk campuran beton sebagai pengganti sebagian semen dengan variasi 
campuran 0%LK+15%FA+85%PC; 5%LK+15%FA+80%PC; 10%LK+15%FA+75%PC; 
15%LK +15%FA+70%PC .Masing–masing Variasi menggunakan 36 benda uji berupa 
silinder dengan ukuran Ø15cm dan tinggi 30 diuji pada umur 3 , 7, dan 28 hari tiap 
pengujian menggunakan 3 benda uji. 

Hasil penelitian ini menunjukkan campuran Limbah Karbit mempengaruhi kuat tekan 
beton. Pada umur 28 hari  variasi LK 0%+FA 15%+85% PC menghasilkan kuat tekan 
beton sebesar 295 kg/cm2 sedangkan Variasi LK 5%+FA 15%  menghasilkan kuat tekan 
sebesar 345 kg/cm2 sehingga kuat tekan beton mengalami peningkatan sebesar 13,7%. 

 
Kata kunci: kuat tekan, limbah karbit, portland cement, dan fly ash. 
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PAVING GEOPOLIMER DARI COAL ASH LIMBAH PABRIK 
 

Yulia Putri Wijaya, Januarti Jaya Ekaputri, dan Triwulan 
Jurusan Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 

E-mail: yuliaputriwijaya@yahoo.co.id 
 

Abstrak 
 

Coal ash adalah materi yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara. Coal ash 
terdiri dari fly ash dan bottom ash. Dalam penelitian ini coal ash yang dipakai adalah coal 
ash dari PT. Kasmaji Inti Utama Mojokerto. Hasil dari penelitian ini akan diaplikasikan 
untuk bahan bangunan non struktural berupa paving. Dalam penelitian ini juga 
menggunakan abu batu sebagai filler dari mortar paving geopolimer. Terdapat 2 mix 
design dalam pembuatan mortar paving geopolimer dan ada dua perlakuan pada benda uji, 
yaitu setelah benda uji dicetak, diletakkan di udara bebas dan di steam 60oC selama 6 jam. 
Dalam mix design pertama (A) perbandingan antara agregat : binder 70:30, coal ash : 
alkali 70 : 30 penambahan air 1.3% dari berat coal ash, dalam mix design kedua (B) 
perbandingan antara agregat : binder 65:35, coal ash : alkali 65 : 35 penambahan air 3/35 
bagian dari alkali. 

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan didapat hasil bahwa mix design (B) dengan 
steam 6 jam mempunyai hasil yang optimum, yaitu mempunyai rata-rata kuat tekan pada 
umur 28 hari adalah 20.8 Mpa dan rata- rata penyerapan air sebesar 5.27 % dan rata-rata 
ketahanan aus yang didapatkan adalah 0.131 mm/menit. Dengan adanya hasil dari 
penelitian ini diharapkan adanya penelitian lanjutan agar hasil yang ingin dicapai bisa 
terlaksana. Sehingga hasil penelitian lanjutan bisa menghasilkan produk masal yang 
murah, ramah lingkungan, mudah dibuat, sekaligus mengatasi masalah pengendalian 
limbah coal ash berkualitas rendah. Selain itu, hasil penelitian ini akan menjadi contoh 
pemanfaatan coal ash berkualitas rendah yang dihasilkan oleh industri lain yang 
mempunyai masalah dengan pengendalian limbah coal ash. 

 
Kata kunci: paving, geopolimer, dan coal ash. 
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EFEK SUBTITUSI LIMBAH PADAT INDUSTRI PUPUK  
PADA BETON PORUS SEBAGAI MATERIAL ALTERNATIF 

PENGGANTI BATU BATA  
 
 

Ridho Bayuaji 
Program Studi Diploma Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 

E-mail: bayuaji@ce.its.ac.id 
 

Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan mengembangkan beton ringan sebagai alternatif pengganti 
batu bata. Inovasi material penyusun beton ringan yang diteliti adalah pemanfaatan limbah 
padat industri pupuk (LPIP) sebagai material pozzolan, selain itu juga penelitian ini 
bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari limbah industri pupuk tersebut. 
LPIP atau yang biasa disebut dengan phospogypsum (PG) di dapatkan dari PT. Petrokimia 
Gresik memiliki unsur oksida SiO2 yang diharapkan mampu bereaksi dengan Calsium 
Hidroksida untuk membangun Calsium Silikat Hidrat di dalam proses hidrasi pada beton 
porus. 

Desain eksperimen yang digunakan untuk mengoptimalisasi bahan penyusun beton 
porus, salah satu variabel dari tiga variabel lainnya adalah mengganti sebagian berat 
semen dengan PG yang menggunakan metode Taguchi, Ortogonal Array yang dipilih 
dengan empat variabel dan tiga level. Benda uji beton ringan yang digunakan adalah 
silinder dengan diameter 100 mm dan tinggi 200 mm, dilakukan uji tekan dengan standar 
SNI-03-1974-1990 pada umur hidrasi 28 hari.  

Penelitian ini memberi kesimpulan efek PG terhadap kuat tekan beton porus 
memenuhi mutu I kuat tekan tekan standar bata merah sebagai material alternatif 
pengganti batu bata. 

 
Kata kunci: Metode Taguchi, phosphogipsum, beton porus, dan kuat tekan. 
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EMISI GAS KARBONDIOKSIDA (CO2)  
PADA INDUSTRI BETON 

 
Rita Irmawaty dan Rudy Djamaluddin 

Jurusan Teknik Sipil, Universitas Hasanuddin, Makassar 
E-mail: Rita_irmaway@yahoo.co.id 

 
Abstrak 

 
Beton sebagai material konstruksi telah digunakan secara luas pada berbagai tipe 

struktur, mulai dari gedung bertingkat tinggi, jembatan, dermaga, bangunan lepas pantai 
dan sebagainya. Dilain sisi, penggunaan beton dengan material utama semen ternyata ikut 
berkontribusi sebagai penyebab peningkatan suhu global. Menurut IPCC (the Internatio-
nal Panel on Climate Change) pada tahun 2013 menyatakan bahwa pemicu utama dari 
pemanasan global adalah karbon dioksida (CO2) dari pembakaran bahan bakar fosil, 
produksi semen, dan perubahan penggunaan lahan seperti penggundulan hutan. Emisi gas 
CO2 dari produksi semen sekitar 4% dari total emisi yang dihasilkan menurut Japan 
Cement Association (2012). Jika dilihat secara sepintas, angka ini cukup kecil, namun 
akan meningkat terus seiring dengan pertumbuhan dunia konstruksi. Permasalahan yang 
timbul adalah bagaimana mengurangi emisi gas CO2 dari industri beton.  

Pada penelitian ini dilakukan kajian untuk membandingkan besarnya emisi gas CO2 
dari beton normal yang menggunakan OPC (Ordinary Portland Cement), fly ash dan blast 
furnace slag terhadap kuat tekan beton. Diakhir sesi akan dilakukan diskusi bagaimana 
cara mengurangi emisi gas CO2 dari industri beton.  
 
Kata kunci: Emisi gas CO2 dan Beton normal. 
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PENENTUAN CAMPURAN LUMPUR LAPINDO SEBAGAI 
SUBSTITUSI PASIR DAN SEMEN DALAM PEMBUATAN 

PAVING BLOCK RAMAH LINGKUNGAN 
 

Ganjar Samudro, Mochtar Hadiwidodo, dan Fakhrian Aji R. 
Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang 

E-mail: ganjarsamudro@gmail.com 
 

Abstrak  
 

Lumpur Lapindo (LL) atau Lumpur Sidoarjo (Lusi) merupakan lumpur panas, yang 
pemanfaatannya sangat terbatas dan menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang 
cukup besar. Karakteristik Lumpur Lapindo mengandung silikat (SiO2) dan kapur (CaO) 
yang cukup tinggi dan bersifat pozoland. Selain kandungan kimia yang menguntungkan, 
Lumpur Lapindo juga bersifat B3 dengan kandungan logam berat Pb 35,41 ppm dan Cu 
21,9 ppm yang melebihi baku mutu Kepmenkes no.907/2002, PP no.82/2001 dan PP 
no.18/1999. Teknik solidifikasi menjadi paving block dapat digunakan untuk mengubah 
watak fisik dan kimia limbah B3 dengan cara penambahan senyawa pengikat sehingga 
pergerakan senyawa-senyawa B3 dapat dihambat dan membentuk ikatan massa monolit 
dengan struktur yang kekar. Penambahan Lumpur Lapindo sebagai substitusi semen dan 
pasir ditentukan sebesar 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50%, dengan pengujian terhadap kuat 
tekan, daya serap air dan perlindian. Penelitian ini didapatkan variasi Lumpur Lapindo 
sebagai substitusi pasir dan semen optimum masing-masing sebesar 30% dengan kuat 
tekan 408 kg/cm2, daya serap air 10,17% dan uji perlindian dihasilkan dibawah 0,03 ppm 
Pb dan Cu, serta biaya pembuatan 1 buah paving block berkurang dari Rp 1.302,86 per 
buah menjadi Rp 1.059,40 per buah. Lumpur Lapindo sebagai substitusi semen lebih baik 
penggunaannya dalam pembuatan paving block ramah lingkungan.  
 
Kata kunci: solidifikasi, limbah b3, lumpur lapindo, dan paving block. 
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ANALISA PENENTUAN LOKASI PENGEMBANGAN 
KAWASAN PERUMAHAN MENGGUNAKAN METODE 

ANALISIS SPASIAL  
(Studi Kasus: Surabaya Barat) 

 
Cherie Bhekti Pribadi danTeguh Hariyanto 

Program Studi Magister Teknik Geomatika FTSP ITS, Surabaya 
E-mail: cheriepribadi@gmail.com 

 
 

Abstrak  
 

Dalam upaya pengembangan perumahan guna memenuhi kebutuhan rumah yang 
semakin meningkat, maka perlu diciptakan lingkungan yang seimbang serta penyediaan 
sarana dan prasarana yang efisien. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisa 
terhadap penentuan lokasi pengembangan kawasan perumahan dengan menggunakan 
metode analisis spasial (overlay dan buffer) dari tiap parameter yang digunakan. Hasil 
analisa kesesuaian lahan permukiman menunjukkan bahwa kawasan Surabaya Barat 
didominasi oleh tingkat kesesuaian lahan permukiman yang sesuai yaitu sebesar 9399.550 
Ha (81.17%) dari luas total kawasan Surabaya Barat sebesar 11580.131 Ha. Hasil analisa 
dari proses overlay dan buffer antara peta penentuan lokasi kawasan perumahan, peta 
eksisitng Surabaya Barat tahun 2012, serta sarana dan prasarana adalah peta penentuan 
lokasi pengembangan perumahan, dimana pembangunan perumahan dapat dilakukan di 
kecamatan Lakarsantri, kecamatan Sambikerep, dan kecamatan Sukomanunggal. 

 
Kata kunci: perumahan, analisis spasial, dan kesesuaian lahan. 
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KAJIAN INFRASTRUKTUR VITAL BAGI KELANGSUNGAN 
KEGIATAN PEREKONOMIAN DI SURABAYA 

METROPOLITAN AREA 
 

Prananda Navitas 
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP ITS, Surabaya 

E-mail: prananda.navitas@gmail.com 
 

Abstrak 
 

Kawasan perkotaan merupakan kawasan berlangsungnya 90 persen kegiatan 
perekonomian di kebanyakan negara di Asia. Di satu sisi, kota-kota besar di Asia 
merupakan aglomerasi berbagai fungsi krusial suatu negara. Di sisi yang lain, sebagian 
besar perkotaan di Asia memiliki kualitas infrastruktur yang rendah dengan permasalahan 
spesifik pada penyediaan tenaga listrik dan air bersih. Ancaman perubahan iklim 
meningkatkan resiko yang dihadapi oleh kawasan perkotaan di Asia. Kerentanan yang 
diakibatkan oleh keterbatasan akses terhadap berbagai barang dan jasa semakin 
meningkat. Surabaya Metropolitan Area (SMA) merupakan sebuah metropolitan region 
bagian dari Gerbangkertosusila. Wilayah metropolitan tersebut memiliki kegiatan utama 
perdagangan dan jasa, serta kegiatan industri. Kajian ini merupakan bagian dari penelitian 
yang saat ini sedang berlangsung yang berupaya mengidentifikasi critical infrastructure 
bagi kelangsungan kegiatan di SMA. Penulis berupaya memahami struktur spasial SMA, 
fungsi dan signifikansi masing-masing wilayah anggotanya, dan jaringan infrastruktur 
yang mendukung kelangsungan kegiatan di dalamnya. 13 macam fasilitas dievaluasi 
kevitalannya melalui teknik weighted scoring yang didasarkan atas kriteria yang telah 
ditentukan sebelumnya. Nilai gabungan ≥ 2 merupakan indikator fasilitas dalam jaringan 
infrastruktur tersebut vital bagi kelangsungan SMA. Teridentifikasinya critical 
infrastructure membuka peluang bagi para lembaga terkait untuk melakukan penentuan 
prioritas, dan memperkuat rencana dan sistem kerjasama mereka. Karena kajian ini secara 
tidak langsung menyinggung infrastruktur yang vital bagi beberapa industri, maka kajian 
ini dapat membantu pelaku industri dalam penyusunan strategi dan rencana mitigasi 
mereka saat terjadi bencana. 
 
Kata kunci: critical infrastructure, struktur spasial, dan Surabaya Metropolitan Area. 
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STUDI EKSPLORASI PENGELOLAAN DAN DAYA LAYAN 
TEMPAT PENAMPUNGAN SAMPAH SEMENTARA  

DI KAWASAN PASAR CIROYOM DAN PASAR ANDIR  
KOTA BANDUNG 

 
Rose Fatmadewi 

Jurusan Sains Informasi Geografis dan Pengembangan Wilayah, Fakultas Geografi UGM 
E-mail: rose.fatmadewi@mail.ugm.ac.id 

 
Abstrak 

 
Kegiatan perdagangan di pasar tradisional merupakan salah satu elemen vital dalam 

indikator perkembangan ekonomi pada tingkat kabupaten/kota di negara berkembang. 
Pengelolaan pasar tradisional tidak hanya mengacu pada aspek perputaran roda ekonomi 
yang terjadi di dalamnya, tetapi meliputi juga dampak yang leih luas dari kegiatan 
ekonomi tersebut, baik yang bersifat positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif 
yang sering terlihat dari kegiatan perdagangan tradisional adalah penumpukan timbunan 
sampah organik maupun anorganik akibat dari kurangnya penataan sistem pengelolaan 
tempat penampungan sampah sementara (TPS) yang tersedia. 

Pasar Ciroyom dan Pasar Andir di Kota Bandung merupakan kawasan pasar 
tradisional  yang  berada  di  Wilayah  Kota  Bandung  Bagian  Barat  tepatnya  di Kelu-
rahan Ciroyom, Kecamatan Andir. Terdapat 4 TPS yang berada di Kawasan Pasar 
Ciroyom dan Andir, yaitu TPS 3R Pasar Ciroyom, TPS Pasar Andir, TPS Pasar Tumpah 
Waringin,dan TPS  Sudirman.  Permasalahan penumpukan sampah yang sering terjadi 
dinilai berdampak pula pada kondisi kesehatan lingkungan sekitar, bahkan mengurangi 
kelancaran dan kenyamanan pada jalur transportasi yang melintasi kawasan tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan merupakan analisa secara  mix-method (kualitatif 
dan kuantitatif) melalui sumber data sekunder, observasi lapangan, in-depth interview 
terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah, penilaian daya layan 
secara tentatif dengan mengkaji timbulan sampah yang terangkut ke TPA, serta 
pemetaan area layan dari TPS di kawasan tersebut. Hasil dari penelitian ini berupa 
deskripsi sistem pengelolaan, daya layan serta rekomendasi aspek-aspek yang perlu 
dipertahankan dan diperbaiki dalam pengelolaan persampahan di 4 TPS yang berada di 
kawasan Pasar Ciroyom dan Pasar Andir, Kota Bandung. 
 
Kata kunci:  pengelolaan fasilitas lingkungan, persampahan,  TPS Pasar, dan Kota 
Bandung. 
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PEMODELAN MATEMATIKA ANTARA DATA 
KEPENDUDUKAN DENGAN KERAPATAN BANGUNAN 

MENGGUNAKAN CITRA QUICKBIRD 
(Studi Kasus Kecamatan Dukuh Pakis dan Kecamatan Sukomanunggal) 

 
Hanindita Primadani, Bangun Muljo Sukojo, dan Yuwono 

Program Studi Magister Teknik Geomatika FTSP ITS, Surabaya 
E-mail: haninditaprimadani@gmail.com 

 
Abstrak 

 
Kota Surabaya yang kini sedang mengalami peningkatan pertumbuhan yakni di 

daerah Kecamatan Dukuh Pakis dan Kecamatan Sukomanunggal. Hal ini dapat dilihat dari 
semakin banyaknya kawasan industri, perdagangan, perkantoran dan pemukiman. 
Penelitian ini menggunakan metode klasifikasi supervised maximum likelihood dengan 
memanfaatkan citra resolusi tinggi yakni Citra Quickbird tahun 2008 untuk menganalisa 
peta kerapatan bangunan untuk membuat model matematis dengan menggunakan regresi. 
Selain itu peta yang digunakan yakni peta digital dengan skala 1:5000 tahun 2002. Hasil 
ketelitian geometrik yang dinyatakan dengan Root Mean Square Error (RMS Error) hasil 
penelitian ini yaitu 0,419701 dari 13 titik GCP (Ground Control Point). Hasil keteltian 
klasifikasi penutup lahan menggunakan Confusion Matriks sebesar 85,66%. Perubahan 
lahan dari penelitian ini yakni sebesar 238.2587 Ha. Model matematis dalam penelitian ini 

yaitu . 

 
Kata kunci: quickbird, kerapatan bangunan, dan kepadatan penduduk. 
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KAJIAN FAKTOR-FAKTOR DESAIN KOMPONEN FASADE 
YANG PALING MEMPENGARUHI MINAT KONSUMEN  

PADA REAL ESTATE PERUMAHAN  
DI KOTA PROBOLINGGO 

 
Fenny Musfiana Amaliyah, Purwanita Setijanti, dan Murni Rachmawati 

Program Studi Magister Perencanaan Real Estate Arsitektur FTSP ITS, Surabaya 
E-mail: fennyamaliyah@gmail.com 

 
Abstrak  

 
Secara umum sektor properti Indonesia tahun 2013-2014 menunjukkan tren positif. 

Permintaan terhadap properti perumahan akan terus bertumbuh seiring dengan 
pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi domestik yang membaik. 
Kebutuhan pembangunan perumahan pada periode 2010–2014 akan mencapai 5,39 juta 
unit. Kota Probolinggo memiliki cukup banyak permintaan perumahan pada tahu 2010-
2014. Dari seluruh proyek perumahan primer yang diluncurkan pada tahun 2010-2014, 
sebesar 80% properti ditargetkan untuk kelas menengah. Telah banyak proyek-proyek 
perumahan kelas menengah yang dikembangkan di Kota Probolinggo. Perumahan-
perumahan tersebut tidak memberikan konsep dan tema fasade yang jelas. Manajemen 
proyek terutama marketing hanya ditekankan tentang harga yang terjangkau saja, dengan 
sedikit mengesampingkan faktor kualitas visual fasade. 

Tujuan penelitian adalah mengkaji pasar tentang faktor-faktor desain komponen 
fasade yang paling mempengaruhi minat konsumen pada real estate perumahan di Kota 
Probolinggo. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif untuk mencapai 
tujuan penelitian dan dipertegas dengan perhitungan kuantitatif. Data-data primer 
didapatkan dari dokumentasi, observasi lapangan, dan wawancara terstruktur kepada para 
responden. Hasil penelitian ini adalah diperoleh faktor-faktor desain komponen fasade 
yang paling mempengaruhi minat konsumen pada real estate perumahan di Kota 
Probolinggo yaitu terdapat empat komponen antara lain gerbang dan pintu masuk, jendela 
dan pintu masuk bangunan, ornamen, serta atap. Dengan diketahui hasil penelitian ini, 
diharapkan faktor-faktor komponen fasade yang paling mempengaruhi minat konsumen 
tersebut dapat lebih diperhatikan dalam manajemen proyek sehingga desain fasade real 
estate perumahan di Kota Probolinggo dapat memenuhi kebutuhan minat konsumen. 

 
Kata kunci: desain komponen fasade, minta konsumen, real estate perumahan, dan Kota 
Probolinggo. 
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KONTEKS LOKAL NEIGHBORHOOD UNIT DALAM 
PERENCANAAN LINGKUNGAN PERUMAHAN  

 
Nurul Lestari, Muhammad Faqih, dan Happy Santosa 

Program Studi Magister Arsitektur Bidang Perumahan dan Permukiman, FTSP ITS, 
Surabaya 

E-mail: nurullestari84@gmail.com 
 

Abstrak  
 

Neighborhood unit merupakan konsep perencanaan fisik dari suatu lingkungan yang 
di anggap berhasil dalam mengatasi masalah-masalah perkotaan di Amerika pada saat itu. 
Perkembangan neighborhood unit membawa konsep ini kepada perencanaan yang lebih 
dapat menyesuaikan dengan konteks lokal setempat. Sehingga penelitian ini bertujuan 
untuk menemukan konteks yang sesuai dengan kondisi di Indonesia khususnya pada 
perencanaan lingkungan perumahan karena memiliki wilayah yang lebih sesuai dengan 
neighborhood unit. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif yaitu diolah dengan 
data-data deskriptif yang berfungsi untuk mengevaluasi isi dari pedoman/kebijakan 
perencanaan perumahan yang memiliki kesesuaian dengan konsep neighborhood unit. 
Sehingga hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai acuan dari perkembangan 
pedoman/ kebijakan terkait perencanaan perumahan di perkotaan. 
 
Kata kunci: neighborhood unit, kebijakan, dan konteks lokal. 
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KAJIAN DAMPAK REKLAMASI TERHADAP PERMUKIMAN 
NELAYAN TRADISIONAL  

(Studi Kasus: Permukiman nelayan dan reklamasi pantai di Kota Bau-bau, Sulawesi 
Tenggara) 

 
Novesty Noor Azizu, Muhammad Faqih, dan Ispurwono S. 

Program Studi Magister Arsitektur Bidang Perumahan dan Permukiman, FTSP ITS, 
Surabaya 

E-mail: novesty_88@yahoo.com 
 

Abstrak  
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak reklamasi terhadap kondisi 
lingkungan permukiman nelayan tradisional di wilayah pesisir. Metode penelitian yang 
digunakan adalah kualitatif-kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan 
metode observasi, kuesioner dan interview. 

Dari hasil kajian diketahui bahwa reklamasi yang berlangsung di wilayah studi 
membawa dampak positif dan negatif terhadap permukiman nelayan. Dampak positif  
yaitu: permukiman nelayan menjadi lebih aman karena terlindung dari gelombang tinggi, 
tidak lagi terjadi banjir atau genangan yang berasal dari air laut, sarana prasarana yang 
dibangun diatas kawasan reklamasi (taman/ruang terbuka, sarana ibadah, infrastruktur 
jalan, dan lainnya)  juga dapat digunakan oleh warga/nelayan setempat, dan setelah 
reklamasi, aksesibilitas dari dan menuju kawasan permukiman nelayan menjadi lebih 
baik.  Sedang dampak negatif reklamasi yang dirasakan nelayan di wilayah studi, yaitu 
tertutupnya beberapa situs selama proses reklamasi, terganggunya mobilitas nelayan dari 
dan menuju laut, semakin memburuknya  sanitasi di permukiman nelayan selama proses 
penimbunan berlangsung, serta hilangnya sebagian area pantai dan laut yang menjadi 
habitat beberapa biota laut akibat timbunan tanah reklamasi. 
 
Kata kunci: dampak reklamasi, dan permukiman nelayan. 
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PENGGUNAAN METODE SEGMENTASI OBYEK  
DAN PROBABILITAS HOUGH TRANSFORM  

PADA PROSES EKSTRAKSI OBYEK BANGUNAN 
 

Dewi Nur Indah Sari, Teguh Hariyanto, dan Agung Budi Cahyono 
Program Studi Magister Teknik Geomatika FTSP ITS, Surabaya 

E-mail: idewnis2@gmail.com 
 

Abstrak  
 

Penelitian ini menggunakan metode ekstraksi bangunan pada Citra Satelit Resolusi 
Tinggi WorldView-2 yaitu Segmentasi Citra berbasis obyek dan Probabilitas Hough 
Transform. Kemudian didapatkan hasil ekstraksi bangunan dari proses segmentasi 
berbasis obyek yang hasilnya akan diolah dengan Metode Hough Transform. Hasil kedua 
metode ekstraksi bangunan di atas dianalisa dengan data lapangan untuk mengetahui 
ketelitian dari metode tersebut. Analisa kedua yaitu dengan membandingkan antara hasil 
ekstraksi obyek bangunan pada segmentasi dan Hough Transform dengan Peta Garis 
Objek Bangunan. Didapatkan nilai presentase kemiripan polygon pertama pada sampel 1 
yaitu 73.450 % pada segmentasi dan 73.478% pada hough transform. Selanjutnya terdapat 
9 polygon dari 21 polygon yang menunjukkan nilai kemiripan Hough Transform lebih 
besar.  
 
Kata kunci: Citra WorldView-2, Metode Ekstraksi Bangunan, dan Metode Hough 
Transform. 
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STUDI KAJIAN DAMPAK PEMANFAATAN LAHAN ILEGAL 
UNTUK PEMUKIMAN DAN KESESUAIAN LAHAN DI KOTA 

SURABAYA DENGAN MEMANFAATAKAN SISTEM 
INFORMASI GEOGRAFIS 

(Studi Kasus Kota Surabaya) 
 

Triaswati M.N., Endah Yuswarini, dan M. Singgih Purwanto 
Program Studi Diploma Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 

E-mail: yuswarini@ce.its.ac.id 
 

Abstrak 
 

Kota Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia, karena itu perkembangan 
pembangunan di Surabaya sangat pesat sekali. Hal ini menjadi magnet bagi masyarakat 
untuk datang ke Kota Surabaya, dampaknya populasi masyarakat berkembang cepat 
sehingga kebutuhan akan tempat tinggal juga meningkat, hal inilah yang mendorong 
masyarakat memanfaatkan lahan kosong milik pemerintah dimanfaatkan sebagai 
pemukiman yang statusnya secara hukum adalah illegal. Dalam penelitaian ini akan 
dilakukan studi tentang dampak adanya bangunan pemukiman illegal tersebut dan apakah 
pembangunan pemukiman tersebut sesuai dengan kesesuaian lahan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey lokasi pemukiman illegal, 
wawancara dengan pihak terkait misalnya dengan TELKOM, PLN dan PDAM, studi 
literatur tentang RTRW kota Surabaya dan tentang upaya Pemkot yang sudah dilakukan 
terhadap pemukiman illegal tersebut serta analisis peta. Hasil yang didapat dari penelitian 
ini adalah adanya suatu strategi yang terpadu dalam mengatasi permasalahan pemukiman 
illegal tersebut baik dari kondisi eksisting, aspek legalitas dan aspek kelembagaan. 
 
Kata kunci: populasi masyarakat, pemukiman dan kesesuaian lahan. 
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PERANAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LINGKUNGAN 

PADA PERMUKIMAN KUMUH DI SURABAYA 
 

Kusumastuti 

Program Studi Diploma Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 

E-mail: kusumastuti@ce.its.ac.id 

 

Abstrak 

 

Surabaya dikenal sebagai kota yang indah dan hijau karena banyaknya taman kota. 

Namun diantara 31 kecamatan, terdapat 6 kecamatan yang masih kumuh; yaitu kecamtan 

Semampir, Tambaksari, Gubeng, Tandes, Tegalsari, dan Krembangan. Kekumuhan 

tersebut disebabkan oleh kepadatan penduduk dan perilaku masyarakat yang tidak 

memahami kebersihan lingkungan. 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat kekumuhan di kecamatan Semampir, 

Tambaksari, Gubeng, Tandes, Tegalsari, dan Krembangan; meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan manajemen dan rekayasa lingkungan; meningkatkan 

kualitas lingkungan permukiman, seperti penghijauan, pengelolaan limbah padat, IPAL, 

sampah, air bersih, sanitasi lingkungan. 

Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan Chi-Square untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman. Data didapat melalui daftar 

pertanyaan, pengamatan langsung dan wawancara mengenai kondisi fisik lingkungan 

permukiman. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas lingkungan disebabkan 

oleh partisipasi masyarakat, serta pemerintah kota Surabaya dalam melaksanakan 

program-program pembangunan wilayah perkotaan secara terpadu. 

Kata Kunci: permukiman kumuh, partisipasi masyarakat, dan kualitas lingkungan 
permukiman. 
 
 
 
 

mailto:kusumastuti@ce.its.ac.id
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PERANCANGAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN 

LINGKUNGAN PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  

PT. PALMA ASIA LESTARI MANDIRI  
 

Muhammad Busyairi, Edhi Sarwono, dan Rani Sulistiani 

Program Studi Teknik Lingkungan FT, Universitas Mulawarman, Samarinda 

E-mail : busyairi22@gmail.com  

 

Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan lingkungan pada PT 

Palma Asia Lestari Mandiri dan merancang langkah penerapan Sistem Manajemen 
Lingkungan sesuai dengan standar ISO 14001:2005. Metode pada penelitian ini meliputi 
pengamatan di lapangan dengan menggunakan Checklist ISO 14001:2005 untuk 
mengetahui kesesuaian sistem pengelolaan lingkungan pada PT Palma Asia Lestari 
Mandiri, melakukan analisis kesenjangan dengan menggunakan metode Gap Analysis, 
kemudian merancang langkah penerapan Sistem Manajemen Lingkungan sesuai dengan 
ISO 14001:2005. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sistem pengelolaan 
lingkungan belum sesuai dengan standar Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, 
dengan demikian dilakukan perancangan langkah-langkah untuk penerapan Sistem 
Manajemen Lingkungan ISO 14001:2005 yang terdiri dari Kebijakan Lingkungan, 
Perencanaan (Identifikasi Aspek Lingkungan; Identifikasi persyaratan perundangan dan 
peraturan lain yang terkait; Tujuan dan Sasaran Lingkungan), Penerapan (Struktur dan 
Tanggung Jawab; Pelatihan, Kompetensi, dan Kepedulian; Komunikasi; Dokumentasi 
Sistem Manajemen Lingkungan; Pengendalian Dokumen; Pengendalian Operasional; 
Kesiagaan dan Tanggap Darurat), Pemeriksaan dan Tindakan Koreksi (Pemantauan dan 
Pengukuran; Evaluasi dan Tingkat Kesesuaian; Ketidaksesuaian, Tindakan Koreksi, dan 
Pencegahan; Pengendalian Rekaman, Audit Sistem Manajemen Lingkungan), dan 
Tinjauan Manajemen. 
 
Kata kunci: perkebunan kelapa sawit dan sistem manajemen lingkungan. 
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MANAJEMEN LINGKUNGAN DAN DISTORSI PEMAKNAAN 
 

P. Julius F. Nagel 
Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 

E-mail: juliusnagel@ymail.com 
 

Abstrak 
 

Isu lingkungan sudah menjadi isu utama publik. Semua orang sudah menggemari kata 
“hijau” sebagai sebuah label gaya hidup. Analisis lingkungan triwulan I–2013 yang 
dilakukan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menunjukkan, angka protes rakyat dalam 3 
bulan terkait isu lingkungan sebanyak 123 peristiwa dengan isu hutan sebagai isu 
terbanyak. Namun, respon negara hampir tidak ada. Dalam pertemuan para pakar 
lingkungan di Walhi, ada kebahagiaan dan sekaligus kegelisahan dengan situasi itu. 
Bahagia karena kini lingkungan menjadi isu utama di semua sektor dan lapisan 
masyarakat. Namun gelisah, karena yang kemudian dipahami adalah lingkungan bergeser 
menjadi komoditas baru. Degradasi lingkungan dapat menyebabkan disrupsi sosial yang 
parah. Meski tak bakal segera terjadi, krisis ini pasti tidak akan tertanggung dalam jangka 
panjang. Para aktivis lingkungan mengembalikan trofi dan penghargaan kepada 
pemerintah provinsi Sumatera Utara di kantor Gubernur SuMut Medan, Jumat (2/8). Ini 
merupakan bentuk protes mereka karena pemerintah dinilai tak peduli konservasi 
lingkungan. Dalam paper ini akan dibahas apa pengertian manajemen lingkungan? Apa 
penyebab rusaknya manajemen lingkungan di Indonesia? Sistem manajemen lingkungan. 
Kriteria sistem manajemen lingkungan. Tujuan sistem manajemen lingkungan. 
Keuntungan sistem manajemen lingkungan. Mengenal ISO 14001 sistem manajemen 
lingkungan. Kebijakan–kebijakan mengenai manajemen lingkungan di dunia. Rencana 
kerja pemerintah di Indonesia mengenai manajemen lingkungan. Pengendalian 
manajemen lingkungan. Audit sistem manajemen lingkungan (environtmental 
management system). Tujuan pengelolaan lingkungan hidup. 
 
Kata Kunci: manajemen lingkungan, distorsi peemaknaan, etika bumi, dan lingkungan 
hidup. 
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ANALISA INDEKS VEGETASI UNTUK EKOSISTEM 
MANGROVE DENGAN MENGGUNAKAN CITRA LANDSAT 8  

(Studi Kasus: Wilayah Pesisir Kota Surabaya) 
  

Tyas Eka Kusumaningrum 
Program Studi Magister Teknik Geomatika FTSP ITS, Surabaya 

E-mail: tyastinyos93@gmail.com 
 

Abstrak  
 

Pesisir Kota Surabaya merupakan daerah lahan basah yang memiliki keanekaragaman 
ekosistem, baik ekosistem pasir, ekosistem rawa payau, dan ekosistem mangrove.  
Ekosistem mangrove adalah salah satu obyek yang bisa diindentifikasi dengan 
menggunakan teknologi penginderaan jauh. Dalam penelitian ini akan mengkaji tentang 
persebaran vegetasi mangrove dengan berbagai algoritma indeks vegetasi yang 
mengambil studi kasus di wilayah pesisir Kota Surabaya. Algoritma indeks vegetasi yang 
digunakan yaitu NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), SAVI (Soil Adjusted 
Vegetation Index), GI (Greeness Index), dan WI (Wetness Index). Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah citra satelit Landsat 8 Tahun 2013. 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil korelasi yang paling tinggi yaitu  
algoritma NDVI dengan GI sebesar 0,957 dan hasil korelsi yang paling rendah yaitu 
algoritma WI dengan SAVI sebesar 0,695. Masing-masing algoritma diolah lebih lanjut 
untuk mendapatkan peta sebaran mangrove yang nantinya dibandingkan dengan citra 
beresolusi spasial tinggi yaitu World View tahun 2012. Hal ini dilakukan untuk 
mengetahui algoritma mana yang paling merepresentasikan kondisi sebaran mangrove di 
lapangan. Hasil akhir yang didapatkan menunjukkan algoritma GI lebih baik 
dibandingkan dengan algoritma yang lainnya. 
 
Kata kunci: landsat 8, mangrove, dan algoritma indeks vegetasi. 
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REKAYASA PENJERNIHAN AIR UNTUK OPTIMALISASI 
PEMANFAATAN AIR SUNGAI BRANTAS DENGAN PROSES 

KOAGULASI FLOKULASI DI DESA GEMPOL KREP 
KECAMATAN GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO 

 
Agung Subyakto1), Sri Murwanti1), dan Dunat Indratmo2) 

1)Program Studi Diploma III Teknik Kimia FTI-ITS, Surabaya 
2)Program Studi Diploma Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya 

E-mail: glu_chem@chem-eng.its.ac.id 
 

Abstrak  
 

Sungai Brantas bagi masyarakat Jawa Timur memiliki fungsi yang sangat penting, 
karena 60% hasil panen padi berasal dari areal persawahan di sepanjang aliran sungai ini. 
Beberapa gunung berapi yang aktif di bagian hulu sungai, yaitu Gunung Kelud dan 
Gunung Semeru menyebabkan banyak material vulkanik yang mengalir ke sungai ini  
sehingga tingkat sedimentasi bendungan-bendungan yang ada di aliran menuju sungai 
Brantas menjadi sangat tinggi. Akibat pendangkalan yang semakin tinggi, sungai Brantas 
sudah tidak bisa dilayari lagi. Fungsinya kini beralih sebagai irigasi dan bahan baku air 
minum bagi sejumlah kota disepanjang alirannya. Salah satu upaya mengoptimalkan 
pemanfaatan air sungai Brantas untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum bagi 
masyarakat di sepanjang alirannya, adalah penjernihan air dengan proses koagulasi 
flokulasi di Desa Gempol Krep Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.         

Metode penjernihan air dilakukan melalui proses koagulasi flokulasi  menggunakan  
Jar Test (proses penambahan koagulan dengan dosis yang tepat pada skala laboratorium).  
Kondisi awal air sungai Brantas : pH = 7,78 ; TDS (Total Dissolved Solid) = 398 ppm 
(part per million);  Total Hardness = 321 ppm; TSS (Total Suspended Solid) =2,272 
gram/liter; kekeruhan (Turbidity) = 73 NTU (Nephelometric Turbidity Unit). Sebagai 
bahan koagulan sekaligus untuk percepatan proses koagulasi, digunakan tawas dengan 4 
(empat) variasi dosis (10, 20, 50 dan 100 ppm) dan PAC (Poly Aluminium Chloride) 
dengan variasi dosis 3, 4, 5 dan 6 ppm. Parameter-parameter yang dipergunakan untuk 
mengetahui hasil proses penjernihan air dengan koagulasi flokulasi adalah pH, Turbidity, 
TDS, waktu pengendapan (Settling Time), bentuk flok  (berkaitan dengan turbulensi) dan   
massa flok. 

Hasil penelitian proses penjernihan dengan koagulasi flokulasi menggunakan bahan 
tawas dan PAC menunjukkan, bahwa kondisi optimum diperoleh pada penggunaan 
koagulan tawas dosis 20 ppm, yaitu diperoleh pH = 7,58 ;  TDS = 372 ppm ;  massa flok = 
1,379  gram/liter dengan waktu pengendapan = 14 menit; kekeruhan =18,19 NTU; 
penurunan padatan terlarut 60,69%, bentuk flok agak terdispersi. Koagulan dengan 
menggunakan  PAC dosis 3  ppm, diperoleh nilai pH = 7,75; TDS = 357 ppm;  massa flok 
= 1,21 gram/liter; waktu pengendapan = 9 menit; kekeruhan = 21,17 NTU; penurunan 
padatan terlarut 53,26 % bentuk flok agak kompak dan relatif tidak mengakibatkan 
penurunan pH.  
 
 
Kata kunci: koagulasi, flokulasi, dan Jar Test. 
 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Kelud
http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Semeru
http://id.wikipedia.org/wiki/Vulkanik
http://id.wikipedia.org/wiki/Sedimentasi
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REKAYASA PENGOLAHAN AIR LIMBAH  DARI INDUSTRI 
PENGOLAHAN IKAN DENGAN SISTIM SBR (SEQUENCING 

BACTH REACTOR) DI DESA GUNUNGGANGSIR 
KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN SEBELUM 

DIALIRKAN KEBADAN  AIR   SUNGAI  KEDUNGLARANGAN 
 

Agus Surono, Imam Syafril, dan Sri Murwanti 

Program Studi Diploma III Teknik Kimia FTI-ITS, Surabaya 
E-mail : srim@chem-eng.its.ac.id 

 
 

Abstrak  
 
Salah satu   cabang Sungai Kedunglarangan    di desa Gununggangsir Kecamatan Beji 

Kabupaten Pasuruan  berfungsi  sebagai irigasi  disepanjang alirannya.  Pabrik pengolahan 
ikan pada industri cold storage di desa Gununggangsir Kecamatan Beji Kabupaten 
Pasuruan, sebelum  mengalirkan limbah   ke badan air  Sungai Kedunglarangan,  perlu 
pengolahan terlebih dulu . Debit air limbah masuk 600 m3/hari sedang debit air limbah 
keluar (effluent) IPAL 250 m3/hari. Nilai kualitas air limbah sebelum dilakukan 
pengolahan meliputi bau yang amis dan menyengat, suhu 25oC; pH = 9; BOD (Biologycal  
Oxygen Demand) = 638 mg/L; COD (Chemical Oxygen Demand) = 1200 mg/L; TSS 
(Total Suspended Solid) = 65,24 mg/L dan minyak/lemak = 8,30  mg/L. 

Air limbah pabrik pengolahan ikan dianalisa lebih dulu, kemudian dilakukan rekayasa 
air limbah dengan sistim SBR (Sequencing Batch Reactor). Unit pengolahan SBR 
merupakan modifikasi dari unit lumpur aktif yang mempunyai efektifitas lebih baik untuk 
mengolah air limbah domestik maupun air limbah industri dan limbah B3 (Bahan Beracun 
Berbahaya). Data teknis IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dengan sistim SBR 
sebagai berikut :  1 unit bak ekualisasi , 4 unit bak aerasi dengan ukuran sama. Nilai MLSS 
(Mix Liquor Suspended Solid) antara 2500-3500 mg/L, bakteri yang dipakai adalah 
mixculture (berbagai mikroorganisme antara lain azetobacter, nitrosomonas dan 
nitrosobacter),  nilai DO (Dissolve Oxygen) : 4-5 mg/L.  

Hasil analisa kualitas air limbah selama satu tahun (dianalisa tiap bulan)meliputi 
warna yang jernih, tidak berbau, suhu terendah 28oC tertinggi 30oC; nilai COD terendah 
sebesar 14,9 mg/L dan tertinggi sebesar 23,3 mg/L. Berdasarkan nilai COD hasil 
monitoring air limbah selama satu tahun maka persen penyisihan COD pada masing-
masing bak aerasi lebih dari 85 % dan nilai COD dibawah baku mutu 200 mgram/liter 
dimana baku mutu  air limbah untuk kegiatan industri cold storage sesuai dengan 
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 tahun 2013. 
 
 
Kata kunci : SBR, BOD, COD, mixculture, persen penyisihan, dan baku mutu. 
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EVALUASI BERDASARKAN REGULASI ATAS PRAKTEK 
PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA 

 
Hamsah, Mary Selintung, Syarif Burhanuddin, dan Tri Harianto 

Program Doktor Teknik Sipil, Universitas Hasanuddin, Makassar 
E-mail:hamsahmania@gmail.com  

 
Abstrak 

 
Untuk mengatur pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu agar dapat 

memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan masyarakat, dan lingkungan, pemerintah 
telah menerbitkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 
Namun demikian setelah enam tahun sejak diterbitkan masih terdapat kendala 
institusional dan kendala operasional dalam pelaksanaan aturan ini hingga ke tingkat 
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.  

Studi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi secara deskriptif atas praktek 
pengelolaan sampah di Indonesia berdasarkan regulasi yang tersedia hingga saat ini. 
Evaluasi dilanjutkan dengan melakukan studi kasus pada salah satu kota berskala sedang 
di Sulawesi Tenggara. 

Dari studi ini dihasilkan beberapa kendala berikut rekomendasi institusional dan 
operasional yang harus dilakukan guna menghasilkan praktek pengelolaan sampah yang 
komprehensif dan terpadu. 
 
Kata kunci: evaluasi berdasarkan regulasi, praktek pengolahan sampah, dan Indonesia. 
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KAJIAN POLA PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DI KABUPATEN SUKABUMI 

 
Idi Namara  

Program Studi Teknik Sipil FT UIKA Bogor 
E-mail: dewinamara@gmail.com  

 
Abstrak  

 
Seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Sukabumi, kuantitas timbulan 

sampah di Kabupaten Sukabumi ini juga semakin bertambah. Ditunjang dengan perilaku 
masyarakat yang demikian konsumtif serta minimnya kesadaran masyarakat akan 
pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga, menjadikan permasalahan sampah 
semakin kompleks.  Persoalan sampah di Kabupaten Sukabumi menjadi permasalahan 
yang belum bisa diatasi sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten. Sampah rumah tangga 
menjadi penyumbang terbesar dalam timbulan sampah di Kabupaten Sukabumi, hampir 
70% sampah rumah menjadi penyumbang timbulan sampah di Kabupaten ini.  

Diperlukan cara yang lebih efektif dalam mengelola sampah di Kabupaten Sukabumi. 
Penelitian perihal Pola Penanganan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sukabumi ini 
bertujuan untuk (1) memperoleh gambaran tentang pengelolaan sampah rumah tangga saat 
ini, (2) kondisi pelayanan sampah ditataran rumah tangga (3) memberi gambaran 
mengenai perilaku masyarakat dalam penanganan sampah rumah tangga (4) memberikan 
saran dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah rumah tangga.  

Penelitian ini berlokasi di 40 kecamatan di Kabupaten Sukabumi.  Penelitian ini 
adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud mendeskripsikan suatu 
fenomena. Pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, wawancara, dan observasi. 
Dari hasil kajian diperoleh data bahwa 64,7% masyarakat tidak melakukan pemilahan  
saat membuang sampah; sebanyak 48% sampah yang dibuang tersebut langsung dibakar; 
hanya 21,04% masyarakat yang merasa mendapat layanan persampahan.  

Upaya strategis yang perlu didorong adalah meningkatkan peran dan partisipasi 
masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan mereduksi sampah langsung dari 
sumbernya yaitu rumah tangga. Dalam rangka mengimplementasikan program tersebut, 
harus ada pihak yang menginisiasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat yang 
bertujuan untuk menanggulangi secara terpadu permasalahan sampah di tingkat rumah 
tangga, dengan pemanfaatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sehingga dapat 
mendatangkan manfaat ekonomi bagi semua pihak. 
 
Kata kunci: pengelolaan sampah rumah tangga, permasalahan pengelolaan sampah 
rumah tangga, peningkatan peran, dan partisipasi masyarakat. 
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PERANCANGAN FILTER PURIFIKASI BIOGAS (CO2, H2S) 

DENGAN MENGGUNAKAN ABSORBSI ( NaOH, CaO)   
DAN WATER SCRUBBER 

 
Mufidatul Islamiyah, Totok Soehartanto, dan Ridho Hantoro 

Jurusan Teknik Fisika FTI ITS, Surabaya 

E-mail:  mufidatulislamiyah@ymail.com, 
 

Abstrak 
 

Kandungan metana pada biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar yang ramah 
lingkungan, tetapi selain metana ada kandungan lain dalam biogas yang mengandung 
impurity seperti CO2 dan H2S. Kehadiran gas tersebut dapat menurunkan kualitas 

biogas serta dapat menyebabkan korosif pada peralatan, oleh sebab itu perlu dilakukan 
pemurnian pada biogas agar kualitas biogas semakin tinggi dan korosif pada peralatan 
semakin kecil. Pemurnian kadar gas CO2 dan H2S ini perlu dilakukan dengan 

menggunakan water scrubber, dimana water scrubber ini merupakan alat yang 
digunakan untuk memurnikan gas CO2 dan H2S dengan menggunakan dua metode yaitu 

pemurnian secara fisik dengan menggunakan air dan pemurnian menggunakan bahan 
kimia seperti CaO dan NaOH. Berdasarkan kedua metode tersebut didapatkan bahwa 
pemurnian menggunakan air (H2O) dapat menurunkan kadar CO2 sebesar 21% dan H2S  

sebesar 7 %, sedangkan dengan menggunakan absorben  CaO dapat menurunkan kadar 
sebesar 0,1 % dan untuk absorben NaOH dapat menurunkan kadar CO2  sebesar 24% 

dan untuk H2S 77%, sehingga dapat disimpulkan bahwa absorben paling baik dalam 

pemurnian biogas adalah NaOH tetapi bahan ini juga memiliki kekurangan yaitu  waktu 
regenerasi NaOH lebih cepat dibandingakan dengan H2O dan CaO. 

 
Kata kunci: kandungan biogas, pemurnian, water scrubber, NaOH, CaO, dan H2O. 
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ANALISIS POTENSI DAN KELAYAKAN PENGEMBANGAN 

EKO-MINAWISATA SECARA TERPADU DAN 

BERKELANJUTAN PADA KAWASAN KONSERVASI HUTAN 

MANGROVE DI SINJAI TIMUR, SULAWESI SELATAN 

 
Ema Umilia1), Dian Saptarini2), Cahyono. AB3),  Widiyastuti4), Ilmiah5), dan Asbar5) 

1)Program Studi Geomatika FTSP ITS, 2)Prodi Biologi FMIPA ITS 
3)Prodi Perencanaan Wilayah Kota FTSP ITS, 4)Jurusan Teknik Kimia FTI ITS 

5)Universitas Muslim Indonesia, Makassar 
E-mail: ema_ umilia@ urplan.its.ac.id  

 
Abstrak  

Wilayah pesisir Sinjai memiliki hutan mangrove yang berperan penting dalam 
dinamika ekosistem pesisir dan laut, terutama dalam pengembangan perikanan budi daya 
dan penunjang potensi biota perairan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan ruang 
untuk penunjang aktivitas perkotaan, kawasan pesisir menjadi salah satu alternative untuk 
pemenuhan kebutuhan ruang. Permasalahan yang timbul adalah seberapa luas perubahan 
kawasan mangrove di Sinjai Timur dalam 13 tahun terakhir dan perubahan jenis 
pemanfaatannya berdasarkan data citra Landsat multitemporal tahun 2000 dan 2013.  

Pada penelitian ini dilakukan kajian untuk merumuskan arahan pengendalian 
berdasarkan tipologi perubahan penggunaan hutan mangrove sehingga dapat digunakan 
sebagai acuan dalam pengembangan dan pemanfaatan wilayah pesisir yang berkelanjutan 
di Kabupaten Sinjai Timur. 

Dari hasil studi perkembangan area dalam kurun waktu 2000 s/d 2013 didapatkan 
perubahan luasan kawasan mangrove berupa penambahan kawasan sebesar 435,54 Ha 
atau pertahun rata-rata sebesar 33,5 Ha/tahun. Hasil transformasi NDVI untuk mangrove 
(Faisal, A. 2003) diperoleh nilai digital kelas kerapatan rata-rata jarang dengan kisaran 
0,04 – 0,18, kerapatan rata-rata sedang dengan kisaran 0,15 - 0,2 dan kerapatan rapat 
dengan kisaran 0.27 - 0,33 (Kriteria kerapatan mangrove rasio nilai NDVI (-1)-(1), 
semakin tinggi nilai maksimal maka kondisi mangrove semakin baik (Dewanti, 1999)). 
 Berdasarkan analisis perubahan luasan tutupan lahan, perubahan yang terjadi bukan pada 

kawasan mangrove melainkan konversi pada guna lahan sawah/ladang (387,90 Ha), 

kebun/tegalan (388,98 Ha) dan berkurangnya badan air (18,84 Ha). Maka dirumuskan 

arahan pengembangan ekominawisata di kawasan konservasi mangrove Sinjai Timur 

sebagai implementasi pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi, dengan tetap 

mempertahankan fungsi lindung sebagai hutan mangrove. 

 
Kata kunci: eko-mina wisata, hutan mangrove, kawasan konservasi, dan Sinjai Timur. 
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SKYFARMING: KONSEP ALTERNATIF GREEN BUILDING 
MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

 
Yesi Hendriani Supartoyo dan Kasmiati 

Jurusan Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan IPB, Bogor  
E-mail: yesisupartoyo77@gmail.com 

 
Abstrak  

 
Pembangunan kota di Indonesia terkadang hanya berdasarkan perhitungan ekonomi 

namun mengabaikan kondisi lingkungan sehingga banyak kota yang keberlanjutannya 
terancam. Adapun konsep bangunan vertikal konvensional mulai menuai banyak kritikan 
karena dianggap memproduksi emisi rumah yang berkontribusi terhadap pemanasan 
global. Oleh karena itu pembangunan vertikal seharusnya tidak hanya menghemat lahan, 
namun bangunan vertikal harus berupa konsep green building. Bangunan hijau dapat 
dicapai melalui konsep skyfarming building yaitu sebuah konsep yang menggabungkan 
antra gedung vertikal dan ruang untuk bercocok tanam sehingga dapat mengatasi krisis 
pangan serta mensiasati minimnya lahan di daerah perkotaan sehingga pembangunan 
berkelanjutan dapat diwujudkan. Tulisan ini merupakan literature review yang disajikan 
secara deskriptif untuk mengkaji tentang konsep skyfarming building dalam menjawab 
tantangan keberlanjutan lahan dan pangan di daerah perkotaan. Skyfarming building 
merupakan media untuk mewujudkan kota hijau yang mandiri pangan. Vertical farm atau 
sky farm, dimana berbagai konsep pertanian diperlihatkan pada gedung pencakar langit 
yang ramah lingkungan. Konsep ini diperlihatkan sebagai desain futuristis dan optimis. 
 
Kata kunci: skyfarming, green building¸ dan pembangunan berkelanjutan. 
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KAJIAN PENGHAMBAT PENERAPAN KONSEP GREEN 
DEVELOPMENT PADA PROYEK KONSTRUKSI GEDUNG 

 
Eka Nirmala 

Program Studi Magister Teknik Sipil Manajemen Proyek Konstruksi FTSP ITS, Surabaya 
E-mail: malarch2014@gmail.com 

 
Abstrak 

 
Konsep Green Development sangat bermanfaat dalam aspek ekonomi, sosial dan 

lingkungan jika berhasil diterapkan pada saat perencanaan, pelaksanaan dan operasional 
suatu proses pengembangan atau pembangunan proyek konstruksi. Namun pada 
kenyataannya, terdapat beberapa permasalahan yang menghambat penerapan konsep ini 
pada proyek konstruksi gedung. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji variabel-variabel penghambat penerapan 
konsep Green Development pada proyek konstruksi gedung. Metode yang digunakan 
adalah dengan melakukan kajian pada beberapa literatur terdahulu untuk mendapatkan 
variabel-variabel penghambat penerapan konsep Green Development. Dari kajian literatur, 
diperoleh 21 variabel penghambat yang menjadi pokok permasalahan di dalam penerapan 
konsep Green Development yang meliputi masalah–masalah dalam hal manajemen 
maupun teknis. Dimana beberapa variabel penghambat yang sering disebutkan di 
antaranya ialah hambatan dalam hal besarnya biaya investasi proyek konstruksi hijau, 
rendahnya pengetahuan dan pemahaman para stakeholder serta kesulitan dalam hal-hal 
teknis di dalam perencanaan maupun pelaksanaan konstruksi. Hasil dari kajian ini 
diharapkan dapat menjadi suatu masukan bagi penelitian lanjutan maupum bagi lembaga 
sertifikasi bangunan hijau atau Green Building Council Indonesia (GBCI) untuk 
melakukan upaya pengendalian hambatan melalui pembentukan strategi yang tidak hanya 
berorientasi pada penyelamatan lingkungan, namun juga menguntungkan bagi perusahaan 
konstruksi yang menerapkannya. Sehingga di masa depan, penerapan konsep ini akan 
semakin mungkin untuk dilaksanakan. 
 
Kata kunci: green development, penghambat, dan  proyek konstruksi gedung. 
 
 
 
 


