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ABSTRAK: Setiap proyek konstruksi yang terpenting adalah faktor keamanan, dimana terjamin mutu strukturnya dan perencanaan  

pondasi. Pondasi yang digunakan untuk pembangunan Hotel Ayola Surabaya 10 lantai adalah pondasi dalam yaitu tiang pancang 

berdiameter 40 cm dengan kedalaman 20 m berdasarkan data Standard Penetration Test (SPT). Dari data SPT menunjukkan bahwa 
jenis tanah dominan adalah lempung dan sedikit variasi pasir. Perencanaan pondasi perlu dilakukan analisis daya dukung baik 

metode statis dan dinamis, selain itu diperlukan analisa kekuatan bahan pada tiang.  Metode statis membandingkan antara metode 

Meyerhof dan Luciano Decourt, sedangkan metode dinamis menggunakan metode Hiley dan metode Modified ENR. Beban rencana 

diambil dari nilai beban maksimum hasil program bantu SAP sebesar 92 ton. Perhitungan daya dukung statis dipilih Metode Luciano 

Decourt dengan kapasitas daya dukung sebesar 134,71 ton, daya dukung metode dinamis dipilih metode ENR sebesar 97,068 ton. 
Dari analisis kekuatan bahan diperoleh kekuatan sebesar 103,62 ton yang dibandingkan terhadap daya dukung statis, dimana dari 

hasil tersebut mencapai kekuatan 77% daya dukung statis. Dari hasil perhitungan dan analisis diperoleh bahwa metode dinamis  

metode statis  beban rencana. Sehingga pada perencanaan pondasi tersebut perlu penambahan mutu tiang pancang, agar tian g 
pancang dapat bekerja secara maksimal.    

 
KEYWORDS: Standard Penetration Test, Metode Meyerhof, Metode Luciano Decourt, Metode Hiley, Metode 

Modified ENR  
  

 
1. LATAR BELAKANG  

Perkembangan bisnis di dunia perhotelan di kota 

Surabaya semakin pesat, ditandai dengan banyaknya 

pembangunan hotel yang menawarkan berbagai macam 

fasilitas yang berbeda. Pembangunan hotel Ayolah 

Surabaya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

perhotelan serta memperlancar pertumbuhan ekonomi di 

Surabaya. Proyek Hotel Ayola terletak d i Jalan Nginden 

No.82 Surabaya, terdiri dari 8 lantai dan 2 lantai 

basement. 

Pondasi yang digunakan dalam pembangunan Hotel 

Ayolah adalah pondasi tiang pancang, karena besarnya 

beban bangunan atas yang direncanakan dan digunakan 

meneruskan beban yang ditransfer pada pondasi ke 

lapisan tanah keras yang letaknya sangat dalam. Sehingga 

pondasi bangunan dapat memberikan dukungan yang 

cukup untuk menahan beban. Tiang pancang yang 

digunakan adalah tiang pancang diameter 40 cm sedalam 

20 m,   

Setiap proyek konstruksi yang terpenting adalah faktor 

keamanan, dimana pembangunan gedung hotel 

diharapkan terjamin mutu strukturnya dengan 

perencanaan yang matang termasuk perencanaan tipe 

pondasi dan pelaksanaannya. Setip pondasi harus mampu 

mendukung beban sampai batas keamanan yang telah 

ditentukan, termasuk mendukung beban maksimum yang 

terjadi.  

Daya dukung pondasi dapat dihitung dengan 

menggunakan metode statis dan pelaksanaan 

pemancangan menggunakan metode dinamis. Perlunya 

digunakan perhitungan dengan metode statis dan dinamis, 

karena hasil perhitungan daya dukung dari metode statis 

dijadikan acuan untuk pekerjaan pemancangan dengan 

alat yang memenuhi daya dukung dari metode statis untuk 

hasil daya dukung tanah yang lebih meyakinkan. 

Ariyanto dan Untung (2013) melakukan studi daya 

dukung tiang pancang tunggal dengan beberapa metode 

analisa statis dan dinamis. Dari analisis disimpulkan  

bahwa rumus dinamis dari hasil perh itungan kapasitas 

tiang, metode Hiley merupakan  rumus yang cukup akurat. 

Secara keseluruhan dari perbandingan semua metoda daya 

dukung statis dan dinamis berbeda, tetapi masih dalam 

toleransi yang wajar jika statis  dinamis. Dari hasil  

analisa daya dukung metode statis dipilih metode Luciano 

decourt dengan nilai SF rencana sebesar 3.   

Sehingga pada artikel ini penulis  melakukan analisis 

dengan perhitungan perbandingan daya dukung tiang 

dengan metode statis dan dinamis untuk mengetahui daya 

dukung tiang yang aman. Selain daya dukung terhadap 

tanah diperhitungkan maka diperlukan  tinjauan terhadap 

kekuatan bahan yang digunakan.  

 

2. Metodologi  

Metodologi yang dilakukan untuk analisis daya 

dukung tiang pancang adalah sebagai berikut :  

1. Mengumpulkan studi pustaka yang sesuai dengan 

bahasan terutama mengenai perbandingan daya 

dukung metode statis dan metode dinamis. Metode 

perhitungan daya dukung dengan mempertimbangkan  

kekuatan bahan masih belum banyak dibahas pada 

referensi jurnal terakhir.  

2. Pengumpulan data sekunder,  

Data yang dibutuhkan pada analisis daya dukung tiang 

pancang meliputi Data Tanah (NSPT), data spesifikasi 

tiang pancang, data pelaksanaan pemancangan dengan 

hydraulic Hammer,  data pembebanan dengan denah 

setiap kolom.  

3. Perhitungan daya dukung metode statis,  

A. Perhitungan daya dukung statis Metode 

Meyerhoff  (1956), 

Pada tanah lempung,  

  (1) 

Di mana,  
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         (2) 

 

  (3) 

         

Pada tanah pasir,  

  (4) 

  

                     (5)               

   

Dengan : 

N   = Harga SPT didasar pondasi. 

Ap = Luas tiang pancang. 

D   = Kedalaman pondasi. 

Cu = Nilai Kohesi (kN/m
2
). 

Ns = Harga N rata-rata disepanjang tiang yang 

terbernam (D). 

B. Perhitungan Daya Dukung Statis Metode 

Luciano decourt,  

    (6) 

Dimana : 

Q = Daya dukung ultimate tiang (ton). 

Ap = Luas penampangan ujung tiang (m
2
). 

Np = Rata-rata dari harga SPT mulai 4B 

diatas tiang hinggi 4B dibawah dasar 

tiang. B adalah diameter pondasi. 

K = Koefisien karakteristik tanah. 

Lempung   = 12 t/m
2
. 

Lempung berlanau = 20 t/m
2
. 

Pasir berlanau  = 25 t/m
2
. 

Pasir    = 40 t/m
2
. 

As = Luas selimut tiang (m
2
). 

Ns =Harga rata-rata SPT sepanjang tiang 

yang tertanam (D), dengan batasan 3 ≤ 

N ≤ 50. 

4. Perhitungan daya dukung metode dinamis,  

A. Perhitungan daya dukung dinamis metode 

Hiley,  

Qu =  x  x           (7) 

Dimana : 

Wr = Berat hammer (ton). 

H = Tinggi jatuh hammer (cm). 

Wp = Berat tiang pancang (ton). 

s = Final set atau penetrasi tiang pancang 

tiap pukulan (cm). 

k = Rebound (cm). 

SF = Safety factor. 

eh = Efisiensi hammer. 

n = Koefisien restitusi. 

B. Perhitungan daya dukung dinamis metode 

ENR (Modified Engineering News record)  

       Qu =  x  x        (8) 

Dimana : 

eh = Efisiensi hammer. 

H = Tinggi jatuh hammer (cm). 

Wr = Berat hammer (ton). 

n = Koefisien restitusi. 

Wp = Berat tiang pancang (ton). 

s = Penetrasi tiang pancang tiap pukulan 

(cm). 

c  = Temporary elastic compression single 

action hammer c = 25,4 mm 

5. Perhitungan kontrol kekuatan bahan  

 (9) 

Dimana : 

P = kontrol kekuatan bahan  (ton) 

fc’ = kekuatan bahan beton (kg/cm
2
) 

A = Luas Penampang (cm
2
). 

3. Data tanah (NSPT)  

Pengambilan data penyelidikan tanah menggunakan 

Standart Penetration Test sedalam 40 m. Hasil 

penyelidikan lapangan berupa data NSPT yang diberikan  

pada Tabel 1.   

 

Tabel 1. Rangkuman Data Penyelidikan Tanah  

kedalaman 

(m) 
NSPT Kondisi Fisik 

0 0   

2 2 
Lempung mantap, coklat 

4 2 

6 0 
Lempung lunak, abu-abu 

8 0 

10 10 
Lempung berlanau, coklat 

12 15 

14 21 Pasir halus, coklat 

16 21 Lempung kaku, coklat 

18 19 Lanau berpasir, coklat 

20 48 
Pasir halus, coklat 

22 36 

24 27 

Lempung berlanau, coklat 26 16 

28 19 

30 34 Lanau, abu-abu 

32 66 Pasir halus, abu-abu 

34 24 

Lempung berlanau, abu-

abu 

36 22 

38 28 

40 33 

Sumber: Data Sekunder Proyek Hotel Ayola 

Surabaya(2016). 

 

Dari hasil penyelidikan tanah yang dilakukan, jenis 

tanah di lokasi dominan adalah  tanah lempung. Semakin  

dalam lapisan tanah maka konsistensi tanahnya semakin  

keras dan terdapat tanah pasir pada kedalaman 14, 20 

sampai 22, dan 32 m. 

 

4. Perhitungan Daya Dukung Metode Statis  

Daya dukung statis dilakukan berdasarkan jen is tanah 

dan sesuai dengan data tanah yang diperoleh. Perh itungan 

daya dukung metode statis dengan Meyerhoff dan 

Luciano decourt langsung digambarkan pada sebuah 

Grafik hubungan antara kedalaman dengan Qallow 

(Gambar 1).  
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Dari Gambar 1, kemudian dianalisa Qallow pada 

setiap metode daya dukung statis pada kedalaman 20 m. 

Dari hasil perbandingan 2 metode, metode Luciano 

Decourt memiliki daya dukung lebih besar d ibandingkan 

dengan metode Meyerhof (Tabel 2). Pada tanah pasir 

metode Meyerhof memiliki n ilai lebih kecil dari pada 

metode Luciano Decourt. Contoh nilai daya dukung pada 

kedalaman  (-15m) Qallow Meyerhof sebesar 5,44 ton dan 

Qallow Luciano Decourt sebesar 72,83 ton. Hal in i sesuai 

dengan studi yang dilakukan o leh (Mardianto, 2009) 

bahwa metode Meyerhof hanya cocok untuk tanah pasir 

dan tidak disarankan pada tanah lempung. Hal ini 

bersesuaian dengan data tanah asli di Lokasi, dimana 

tanah dominan adalah tanah lempung. Pada tanah 

lempung nilai daya dukung pada Meyerhof dan Luciano 

Decourt mengalami kenaikan stabil tetapi Luciano 

Decourt memiliki nilai lebih besar daripada Meyerhof. 

Contoh nilai daya dukung pada kedalaman (-20m) Qallow 

Meyerhof sebesar 11,83 ton dan Qallow Luciano Decourt  

sebesar 134,71 ton. 

Tabel 2. Perbandingan daya dukung metode statis dengan 

kedalaman (Metode Meyerhoff dan Metode 

Luciano Decourt)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Olahan Data (2016), Nilai SF = 3.  

Metode Luciano Decourt (1982) dapat digunakan 

untuk perencanaan pada metode statis karena memiliki 

hasil daya dukung yang stabil. Pondasi direncanakan pada 

kedalaman 20 m karena n ilai daya dukung pada 

kedalaman  20 sampai 22 m cukup stabil yaitu 134,71 ton, 

138,20 ton, dan 147,22 ton. Jika pada kedalaman  20 m 

daya dukung tiang dapat menahan beban, maka semakin  

dalam lapisan tanah juga semakin  kuat menahan beban. 

Selain itu dengan pemilihan pemancangan dengan 

kedalaman 20 m, proses pelaksanaan pemancangan tidak 

perlu melakukan penyambungan tiang 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik Hubungan Daya Dukung Metode 

Statis Dengan Kedalaman.  

 

5. Perhitungan Daya Dukung Metode Dinamis  

Perhitungan daya dukung metode dinamis berdasarkan 

data kalendering yang dilakukan selama proses 

pemancangan.  

Daya dukung tiang pancang terhadap beban vertikal 

yang dinamis sangat dipengaruhi oleh elastic rebound dan 

final set, dimana hasil dari keduanya  tergantung dari 

berat hammer dan ketinggian hammer saat dijatuhkan. 

 Data pemancangan yang diperoleh seperti pada Tabel 

3, kemudian dihitung berdasarkan setiap metode 

perhitungan dan kemudian dihitung setiap titik yang 

membandingkan anatara Metode Hiley dengan Metode 

ENR (Tabel 4). Data pelaksanaan pemancangan yang 

diperoleh di lapangan hanya berjumlah 8 tit ik, hal ini 

dikarenakan data asli lapangan cukup sulit diperoleh. 

Sama seperti perbandingan metode statis, maka pada 

perbandingan metode dinamis dibuat Gambar grafik 

perbandingan dua metode dinamis yang digunakan 

(Gambar 3)..  

Dari Gambar 3 Metode Modified ENR memiliki hasil 

yang stabil dibandingkan dengan Metode Hiley, karena 

ada faktor yang membedakan antara kedua metode 

tersebut. Metode Hiley dipengaruhi nilai “k” pada data 

kalendering lapangan dan metode ENR dipengaruhi n ilai 

“C” tipe hammer memakai single action atau double 

action. Semakin besar nilai s (final set) dan k (rebound) 
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pada metode Hiley maka nilai daya dukungnya semakin  

kecil. Jadi metode dinamis yang di pakai adalah metode 

ENR dengan nilai daya dukung yang terkecil sebesar 

97,068 ton. 

 

Tabel 3. Data Pencatatan Pemancangan di Lapangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Proyek Hotel Ayola, Surabaya (2016) 

 

Tabel 4. Perhitungan Daya Dukung Metode Dinamis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Olahan Data (2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Grafik perbandingan Daya Dukung 

Metode Dinamis. 

 

6. Perhitungan kontrol Kekuatan Bahan  

Kontrol kekuatan bahan digunakan untuk mengetahui 

bahan mengalami keretakan atau aman sesuai rencana. 

Dengan : B = 40 cm. 

  L  = 20 m. 

  Fc’ = 25 Mpa = 250 kg/cm
2
.  

Kontrol kekuatan bahan tiang pancang 

P = ( Tegangan ijin beton)  ( Luas ) 

P = (0,33  fc’)  (1/4 π D
2
) 

 = (0,33  250)  (1/4 π 40
2
) 

 = 103620 kg = 103,62 ton. 

Jadi kontrol kekuatan bahan tiang pancang terhadap 

kekuatan tanah adalah 103,62ton < 134,71 ton. Dari 

perbandingan dengan metode statis, kekuatan bahan 

mencukupi 77% dari daya dukung Statis. Pada 

pelaksanaan ternyata terdapat tiang miring, berati dari 

kondisi ini dapat disimpulkan perlu menambah kekuatan 

bahan dari tiang pancang.  

 

7. Kesimpulan 

1. Pada Tabel 2 Daya Dukung Statis  Metode Meyerhof 

menghasilkan nilai daya dukung yang sangat kecil 

pada tanah pasir, sebaliknya dengan metode Luciano 

Decourt menghasilkan n ilai daya dukung yang besar 

pada tanah pasir dibandingkan pada tanah lempung.  

2. Pondasi direncanakan sedalam 20 m, Daya Dukung 

Statis yang dihitung dengan metode Luciano Decourt 

memiliki n ilai kenaikan daya dukung yang mampu 

menahan beban. Dimana Nilai daya dukung statis 

yang diperoleh pada kedalaman 20 m sebesar 134,71 

ton > 92 ton beban rencana.  

3. Metode dinamis yang dipakai adalah metode 

Modified ENR karena memiliki nilai daya dukung 

yang terkecil. Perbandingan daya dukung dari beban 

pembebanan SAP Pultimate  Qallow dari daya 

dukung dinamis, yaitu 92 ton  97,068 ton. 

4. Dari perhitungan kekuatan kontrol bahan yang 

digunakan diperoleh kekuatan bahan satu tiang 

sebesar 103,62 ton < 134,71 ton.  

5. Dari hasil analisis keseluruhan perhitungan maka 

dapat disimpulkan. Perbandingan daya dukung dari 

beban pembebanan SAP Pultimate  Qallow dari 

daya dukung statis  Qallow dari daya dukung 

dinamis, yaitu 92 ton  134,71 ton  97,068 ton.  
Dari kekuatan bahan, tiang pancang dapat menerima 

77% kekuatan statis, yaitu sebesar 103,62 ton.   
6. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa nilai daya 

dukung metode dinamis tidak aman terhadap 

perencanaan statis tetapi nilai daya dukung metode 

dinamis aman terhadap beban kombinasi pada SAP 

2000 sebesar 92 ton. Pada kontrol kekuatan bahan 

tiang pancang perlu diawasi lebih intensif supaya 

tiang dapat tertanam dan t idak miring sesuai dengan 

batas izinnya.  
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ABSTRAK: Blitar Town Square merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang diperkirakan menjadi pusat aktifitas baru yang 

direncanakan akan beroperasi pada tahun 2016, sehingga perlu diketahui kinerja lalu lintas sebelum dan setelah Blitar Town Square 

beroperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja lalu lintas eksisting pada simpang sekitar Blitar Town Square dan 

kinerja lalu lintas pada simpang sekitar Blitar Town Square setelah Blitar Town Square beroperasi selama lima tahun. Penelitian ini 

dianalisis dengan menggunakan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI). Data primer pada penelitian ini adalah survei lalu lin tas 
jam puncak harian dan survei kondisi geometrik simpang, sedangkan data sekunder pada penelitian ini adalah jaringan jalan. Analisis  

kinerja lalu lintas diawali dengan menghitung arus lalu lintas pada jam puncak, kapasitas simpang, dan derajat kejenuhan. Hasil 

analisis kinerja lalu lintas menunjukkan bahwa nilai derajat kejenuhan (DS) simpang pada kondisi eksisting memiliki nilai < 0.750, 

sedangkan nilai DS pada kondisi lima tahun setelah Blitar Town Square beroperasi memiliki nilai > 0.750, yaitu pada simpang 

bersinyal Semeru-Kelud dari Barat ke Timur yang memiliki nilai DS 1.097. 

 
KEYWORDS : Blitar, Blitar Town Square, Pusat Perbelanjaan, Simpang Bersinyal, Simpang Tak Bersinyal  

 
1. PENDAHULUAN 

Blitar merupakan salah satu Kota yang menjadi tujuan 

wisatawan dari berbagai daerah. Kota Blitar terletak di 

Selatan Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk 

yang mencapai 136.903 pada tahun 2014 dan luas sebesar 

32,58 km
2
.  

Salah satu tempat yang diperkirakan menjadi pusat 

kegiatan adalah Blitar Town Square yang merupakan  

pusat perbelanjaan yang memiliki tempat yang sangat 

strategis dan terletak di tengah-tengah pusat Kota Blitar. 

Diperkirakan dengan berdirinya Blitar Town Square, akan  

menarik pergerakan kendaraan yang menuju ke Blitar  

Town Square yang mengakibatkan padatnya kendaraan di 

sekitar Blitar Town Square.  

Adapun maksud dari analisis in i adalah  untuk 

mengetahui kinerja lalu lintas dengan memperoleh  

gambaran derajat kejenuhan tahun eksisting (2016) dan 5 

tahun setelah Blitar Town Square beroperasi (2021).  

 

2. METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian in i, lokasi yang akan d ilakukan  

perhitungan lalu lintas adalah: 

 Simpang Merdeka-Kelud 

 Simpang Merdeka-Kenanga 

 Simpang Merdeka-Masjid 

 Simpang Semeru-Masjid 

 Simpang Semeru-Kelud 

 

Simpang-simpang di atas di ambil d isebabkan oleh 

lokasi simpang-simpang di atas berada di sekitar lokasi 

rencana Blitar Town Square. Sedangkan waktu survei lalu  

lintas dilakukan pada hari aktif. Hari aktif yang diambil 

adalah hari Selasa. Dan waktu  survei yang diambil adalah  

pukul 06.00-18.00 WIB. 

 

Tahapan Penelitian 

Beberapa tahapan dalam Penelitian adalah: 

 Persiapan 

- Studi literatur 

Literatur yang dipakai sebagai aturan dalam 

menganalisis lalu  lintas adalah Manual Kapasitas 

Jalan Indonesia (MKJI) Tahun 1997. 

- Survei pendahuluan 

Survei pendahuluan dilakukan d i beberapa lokasi 

kritis simpang di sekitar lokasi rencana Blitar Town 

Square. Dari survei pendahuluan diharapkan bisa 

ditentukan lokasi tit ik survei pengumpulan data 

primer. 

- Pembuatan form survei perhitungan lalu lintas  

 Penentuan jenis data 

- Data primer 

Volume arus lalu lintas jam puncak, geometrik 

simpang di sekitar lokasi rencana Blitar Town 

Square, dan siklus waktu untuk simpang bersinyal 

sekitar lokasi rencana Blitar Town Square. 

- Data sekunder 

Jaringan jalan, jumlah kendaraan dan penduduk 

Kota Blitar. 

 Pengumpulan data 

Data yang dibutuhkan untuk analis is kinerja lalu lintas 

adalah jumlah kendaraan yang melewati simpang di 

sekitar lokasi rencana Blitar Town Square. Jenis 

kendaraan yang dihitung adalah sepeda motor, mobil 

(kendaraan) ringan, dan kendaraan berat. Hasil 

pengumpulan data berupa grafik fluktuasi volume lalu  

lintas kendaraan yang nantinya bisa digunakan sebagai 

dasar penentuan jam sibuk (peak hour). Volume lalu  

lintas saat jam sibuk akan  menjad i dasar volume lalu  

lintas yang akan digunakan dalam analisis kinerja lalu  

lintas eksisting dan 5 tahun setelah Blitar Town 

Square beroperasi. 

 Analisis data 

Kinerja lalu lintas yang dinilai adalah degree of 

saturation (= DS, derajat kejenuhan) pada suatu 

simpang.  Dari skala waktu, analisis kinerja lalu lintas 

akan dilakukan 2 (dua) skala waktu, yakni: 

- Kineja lalu lintas eksisting di sekitar lokasi 

rencana Blitar Town Square. 

- Kinerja lalu lintas 5 tahun setelah Blitar Town 

Square beroperasi.   
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Simpang tak bersinyal Merdeka-Kelud 

Dari pengumpulan data hasil survei pada simpang tak 

bersinyal Merdeka-Kelud, dapat dilakukan analisis kinerja  

lalu lintas pada simpang tersebut. Hasil analisis kinerja 

lalu lintas pada simpang tak bersinyal Merdeka-Kelud 

pada tahun eksisting (2016) dapat dilihat pada Tabel 1 di 

bawah. 

 

Tabel 1. Hasil Analisis Kinerja Lalu Lintas di Simpang 

Tak Bersinyal Merdeka-Kelud Tahun Eksisting 

(2016) 

Periode Pendekat Pergerakan 

Arus lalu 

lintas 
Kapasitas 

Derajat 

kejenuhan 

Q 

(smp/jam) 

C 

(smp/jam) 
(DS) 

Pagi 

Utara 
Selatan 

Timur 

Belok Kanan (RT) 
Belok Kiri (LT) 

Belok Kanan (RT) 

Lurus (ST) 
Belok Kiri (LT) 

1062 3573 0.297 

Sumber: Hasil Pengolahan data (2016) 

 

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa 

jam puncak pada simpang tak bersinyal Merdeka-Kelud 

pada tahun 2016 terjad i pada pagi hari antara pukul 06.00-

09.00 WIB. Hasil analisis kinerja lalu  lintas pada simpang 

tak bersinyal Merdeka-Kelud pada tahun eksisting (2016) 

menunjukkan nilai DS sebesar 0.297 yang dapat diartikan  

memiliki kinerja yang baik. 

Setelah hasil analisis kinerja lalu  lintas pada simpang 

tak bersinyal Merdeka-Kelud pada tahun eksisting 

diketahui, maka dapat dianalisis perkiraan kinerja lalu  

lintas pada simpang tak bersinyal Merdeka -Kelud pada 5 

tahun setelah Blitar Town Square beroperasi (2021). Hasil 

analisis kinerja lalu lintas pada simpang tak bersinyal 

Merdeka-Kelud pada 5 tahun setelah Blitar Town Square 

beroperasi (2021) dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah. 

 

Tabel 2. Hasil Analisis Kinerja Lalu Lintas di Simpang 

Tak Bersinyal Merdeka-Kelud 5 Tahun setelah 

Operasi (2021) 

Periode Pendekat Pergerakan 

Arus lalu 

lintas 
Kapasitas 

Derajat 

kejenuhan 

Q 
(smp/jam) 

C 
(smp/jam) 

(DS) 

Pagi 

Utara 
Selatan 

Timur 

Belok Kanan (RT) 
Belok Kiri (LT) 

Belok Kanan (RT) 

Lurus (ST) 

Belok Kiri (LT) 

2459 3573 0.688 

Sumber: Hasil Pengolahan data (2016) 

 

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa 

jam puncak pada simpang tak bersinyal Merdeka-Kelud 

tahun 2021 terjadi pada pagi hari antara pukul 06.00-

09.00 WIB. Hasil analisis kinerja lalu  lintas pada simpang 

tak bersinyal Merdeka-Kelud pada tahun 2021 

menunjukkan nilai DS sebesar 0.688 yang dapat diartikan  

memiliki kinerja yang cukup baik. 

 

Simpang tak bersinyal Merdeka-Kenanga 

Dari pengumpulan data hasil survei pada simpang tak 

bersinyal Merdeka-Kenanga, dapat dilakukan analisis 

kinerja lalu lintas pada simpang tersebut. Hasil analisis 

kinerja lalu lintas pada simpang tak bersinyal Merdeka-

Kenanga pada tahun eksisting (2016) dapat dilihat pada 

Tabel 3 di bawah. 

Tabel 3. Hasil Analisis Kinerja Lalu Lintas di Simpang 

Tak Bersinyal Merdeka-Kenanga Tahun 

Eksisting (2016) 

Periode Pendekat Pergerakan 

Arus lalu 

lintas 
Kapasitas 

Derajat 

kejenuhan 

Q 

(smp/jam) 

C 

(smp/jam) 
(DS) 

Siang 
Timur 

Selatan 
Lurus (ST) 

Belok Kiri (LT) 
900 4184 0.215 

Sumber: Hasil Pengolahan data (2016) 

 

Berdasarkan Tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa 

jam puncak pada simpang tak bersinyal Merdeka-

Kenanga pada tahun 2016 terjadi pada siang hari antara 

pukul 11.00-14.00 W IB. Hasil analisis kinerja lalu lintas 

pada simpang tak bersinyal Merdeka-Kenanga pada tahun 

2016 menunjukkan nilai DS sebesar 0.215 yang dapat 

diartikan memiliki kinerja yang baik. 

Setelah hasil analisis kinerja lalu  lintas pada simpang 

tak bersinyal Merdeka-Kenanga pada tahun eksisting 

diketahui, maka dapat dianalisis perkiraan kinerja lalu  

lintas pada simpang tak bersinyal Merdeka-Kenanga pada 

5 tahun setelah Blitar Town Square beroperasi (2021).  

Hasil analisis kinerja lalu lintas pada simpang tak 

bersinyal Merdeka-Kenanga pada 5 tahun setelah Blitar 

Town Square beroperasi (2021) dapat dilihat pada Tabel 4 

di bawah. 

 

Tabel 4. Hasil Analisis Kinerja Lalu Lintas di Simpang 

Tak Bersinyal Merdeka-Kenanga 5 Tahun 

setelah Operasi (2021) 

Periode Pendekat Pergerakan 

Arus lalu 
lintas 

Kapasitas 
Derajat 

kejenuhan 

Q 
(smp/jam) 

C 
(smp/jam) 

(DS) 

Siang 
Timur 

Selatan 

Lurus (ST) 

Belok Kiri (LT) 
1985 4184 0.474 

Sumber: Hasil Pengolahan data (2016) 

 

Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa 

jam puncak pada simpang tak bersinyal Merdeka-

Kenanga pada tahun 2021 terjadi pada siang hari antara 

pukul 11.00-14.00 W IB. Hasil analisis kinerja lalu lintas 

pada simpang tak bersinyal Merdeka-Kenanga pada tahun 

2021 menunjukkan nilai DS sebesar 0.474 yang dapat 

diartikan memiliki kinerja yang baik. 

 

Simpang tak bersinyal Semeru-Masjid 

Dari pengumpulan data hasil survei pada simpang tak 

bersinyal Semeru-Masjid, dapat dilakukan analisis 

kinerjanya. Hasil analisis kinerja lalu lintas pada simpang 

tak bersinyal Semeru-Masjid pada tahun eksisting (2016) 

dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah.  

Berdasarkan tabel 5 di atas, dapat diketahui bahwa 

jam puncak pada simpang tak bersinyal Semeru-Masjid  

tahun 2016 terjadi pada pagi hari antara pukul 06.00-

09.00 WIB. Hasil analisis kinerja lalu  lintas pada simpang 

tak bersinyal Semeru -Masjid pada tahun 2016 

menunjukkan nilai DS sebesar 0.239 yang dapat diartikan  

memiliki kinerja yang baik.  

Setelah hasil analisis kinerja lalu  lintas pada simpang 

tak bersinyal Semeru-Masjid pada tahun eksisting 

diketahui, maka dapat dianalisis perkiraan kinerja lalu  

lintas pada simpang tak bersinyal Semeru -Masjid pada 5 

tahun setelah Blitar Town Square beroperasi (2021). 
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Tabel 5. Hasil Analisis Kinerja Lalu Lintas di Simpang 

Tak Bersinyal Semeru-Masjid Tahun Eksisting 

(2016) 

Periode Pendekat Pergerakan 

Arus lalu 

lintas 
Kapasitas 

Derajat 

kejenuhan 

Q 

(smp/jam) 

C 

(smp/jam) 
(DS) 

Pagi 

Utara 
 

 

Barat 
 

 

Timur 

 
 

Selatan 

 

 

Belok Kanan (RT) 
Lurus (ST) 

Belok Kiri (LT) 

Belok Kanan (RT) 
Lurus (ST) 

Belok Kiri (LT) 

Belok Kanan (RT) 

Lurus (ST) 
Belok Kiri (LT) 

Belok Kanan (RT) 

Lurus (ST) 

Belok Kiri (LT) 

943 3942 0.239 

Sumber: Hasil Pengolahan data (2016) 

 

Hasil analisis kinerja lalu lintas pada simpang tak 

bersinyal Semeru-Masjid pada 5 tahun setelah Blitar 

Town Square beroperasi (2021) dapat dilihat pada Tabel 6 

di bawah. 

 

Tabel 6. Hasil Analisis Kinerja Lalu Lintas di Simpang 

Tak Bersinyal Semeru-Masjid 5 Tahun setelah 

Operasi (2021) 

Periode Pendekat Pergerakan 

Arus lalu 

lintas 
Kapasitas 

Derajat 

kejenuhan 

Q 

(smp/jam) 

C 

(smp/jam) 
(DS) 

Pagi 

Utara 

 

 
Barat 

 

 

Timur 
 

 

Selatan 

 
 

Belok Kanan (RT) 

Lurus (ST) 

Belok Kiri (LT) 
Belok Kanan (RT) 

Lurus (ST) 

Belok Kiri (LT) 

Belok Kanan (RT) 
Lurus (ST) 

Belok Kiri (LT) 

Belok Kanan (RT) 

Lurus (ST) 
Belok Kiri (LT) 

1725 3942 0.438 

Sumber: Hasil Pengolahan data (2016) 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jam 

puncak pada simpang tak bersinyal Semeru-Masjid pada 

tahun 2021 terjadi pada pagi hari antara pukul 06.00-

09.00 WIB. 

Hasil analisis kinerja lalu lintas pada simpang tak 

bersinyal Semeru-Masjid pada tahun 2021 menunjukkan  

nilai DS sebesar 0.438 yang dapat diartikan memiliki 

kinerja yang baik. 

 

Simpang bersinyal Semeru-Kelud 

Dari pengumpulan  data hasil survei pada simpang 

bersinyal Semeru-Kelud, dapat dilakukan analisis kinerja 

lalu lintas pada simpang tersebut.Hasil analisis kinerja 

lalu  lintas pada simpang bersinyal Semeru-Kelud pada 

tahun eksisting (2016) dapat dilihat pada Tabel 7 di 

bawah. 

Berdasarkan Tabel 7 di atas, dapat diketahui bahwa 

jam puncak pada simpang bersinyal Semeru-Kelud pada 

tahun 2016 terjadi pada sore hari antara pukul 15.00-

18.00 WIB.Hasil analisis kinerja lalu lintas pada simpang 

bersinyal Semeru-Kelud pada tahun 2016 menunjukkan  

nilai DS terbesar adalah 0.680 untuk arah dari Barat ke 

Timur (lurus) yang dapat diartikan memiliki kinerja yang 

cukup baik. 

Tabel 7. Hasil Analisis Kinerja Lalu Lintas di Simpang 

Bersinyal Semeru-Kelud Tahun Eksisting (2016) 

Periode Pendekat Pergerakan 

Arus lalu 

lintas 
Kapasitas 

Derajat 

kejenuhan 

Q 

(smp/jam) 

C 

(smp/jam) 
(DS) 

Sore 

Selatan 

 

 
Barat 

 

 

Utara 
 

 

Timur 

 
 

Belok Kanan (RT) 

Lurus (ST) 

Belok Kiri (LT) 
Belok Kanan (RT) 

Lurus (ST) 

Belok Kiri (LT) 

Belok Kanan (RT) 
Lurus (ST) 

Belok Kiri (LT) 

Belok Kanan (RT) 

Lurus (ST) 
Belok Kiri (LT) 

36 

64 

8 
8 

248 

51 

31 
52 

31 

13 

34 
7 

393 

312 

262 
459 

364 

306 

393 
312 

262 

382 

303 
255 

0.092 

0.205 

0.029 
0.017 

0.680 

0.167 

0.078 
0.168 

0.117 

0.034 

0.112 
0.027 

Sumber: Hasil Pengolahan data (2016) 

 

Setelah hasil analisis kinerja lalu  lintas pada simpang 

bersinyal Semeru-Kelud pada tahun eksisting diketahui, 

maka dapat dianalisis perkiraan kinerja lalu lintas pada 

simpang bersinyal Semeru-Kelud pada 5 tahun setelah 

Blitar Town Square beroperasi (2021). Hasil analisis 

kinerja lalu  lintas pada simpang bersinyal Semeru-Kelud 

pada 5 tahun setelah Blitar Town Square beroperasi 

(2021) dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah. 

 

Tabel 8. Hasil Analisis Kinerja Lalu Lintas di Simpang 

Bersinyal Semeru-Kelud 5 Tahun setelah Operasi (2021) 

Periode Pendekat Pergerakan 

Arus lalu 
lintas 

Kapasitas 
Derajat 

kejenuhan 

Q 
(smp/jam) 

C 
(smp/jam) 

(DS) 

Sore 

Selatan 

 
 

Barat 

 

 
Utara 

 

 
Timur 

 

 

Belok Kanan (RT) 

Lurus (ST) 
Belok Kiri (LT) 

Belok Kanan (RT) 

Lurus (ST) 

Belok Kiri (LT) 
Belok Kanan (RT) 

Lurus (ST) 

Belok Kiri (LT) 
Belok Kanan (RT) 

Lurus (ST) 

Belok Kiri (LT) 

58 

106 
14 

14 

399 

83 
47 

94 

47 
21 

63 

13 

393 

312 
262 

459 

364 

306 
393 

312 

262 
382 

303 

255 

0.148 

0.339 
0.054 

0.031 

1.097 

0.271 
0.119 

0.301 

0.179 
0.055 

0.209 

0.051 

Sumber: Hasil Pengolahan data (2016) 

 

Berdasarkan tabel 8 di atas, dapat diketahui bahwa 

jam puncak pada simpang bersinyal Semeru-Kelud tahun 

2021 terjad i pada sore hari antara pukul 15.00-18.00 

WIB. Hasil analisis kinerja la lu lintas pada simpang 

bersinyal Semeru-Kelud tahun 2021 menunjukkan n ilai 

DS terbesar adalah 1.097 untuk arah dari Barat ke Timur 

(lurus) yang dapat diartikan memiliki kinerja yang sangat 

jelek. 

 

4. KESIMPULAN 

Didapatkan beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, 

diantaranya. 

 Pada kondisi eksisting (tahun 2016) 

- Nilai derajat kejenuhan (DS) simpang tak bersinyal 

Merdeka-Kelud 0.297 atau ≤ 0.750, yang dapat 

diartikan memiliki kinerja lalu lintas yang baik. 

- Nilai derajat kejenuhan (DS) simpang tak bersinyal 

Merdeka-Kenanga 0.215 atau ≤ 0.750, yang dapat 

diartikan memiliki kinerja lalu lintas yang baik. 

- Nilai derajat kejenuhan (DS) simpang tak bersinyal 

Semeru-Masjid 0.239 atau ≤ 0.750, yang dapat 

diartikan memiliki kinerja lalu lintas yang baik. 
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- Nilai derajat kejenuhan (DS) simpang bersinyal 

Semeru-Kelud 0.680 atau ≤ 0.750, yang dapat 

diartikan memiliki kinerja lalu lintas yang cukup 

baik. 

 Pada kondisi 5 tahun setelah Blitar Town Square 

beroperasi (tahun 2021) 

- Nilai derajat kejenuhan (DS) simpang tak bersinyal 

Merdeka-Kelud 0.688 atau ≤ 0.750, yang dapat 

diartikan memiliki kinerja lalu lintas yang cukup 

baik. 

- Nilai derajat kejenuhan (DS) simpang tak bersinyal 

Merdeka-Kenanga 0.474 atau ≤ 0.750, yang dapat 

diartikan memiliki kinerja lalu lintas yang baik. 

- Nilai derajat kejenuhan (DS) simpang tak bersinyal 

Semeru-Masjid 0.438 atau ≤ 0.750, yang dapat 

diartikan memiliki kinerja lalu lintas yang baik. 

- Nilai derajat kejenuhan (DS) simpang bersinyal 

Semeru-Kelud 1.097 atau ≥ 1.000, yang  dapat 

diartikan memiliki kinerja lalu lintas yang sangat 

jelek. 
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ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan campuran mortal dan beton yang porposional dengan pemanfaatan bahan 

limbah abu ampas tebu dengan substitusi semen , ditinjau terhadap  kuat  tekan, dibanding dengan  mortal normal dan beton normal 

sebagai parameter. Metode penelitian eksperimen  dilaboratorium dengan konsentrasi pada bahan limbah Abu Ampas Tebu dengan 
lima variasi untuk mortal : 0%; 4% ; 8%; 12%,16%  terhadap semen  dan empat variasi untuk beton 0%; 5%;10% ;15% terhadap  

Semen, diuji terhadap kuat tekan dan Porositas pengujian dilakukan pada umur 28 hari untuk mortal dan porositas, sedangkan untuk 

beton pada umur 7,14 dan 28 hari.  Berdasarkan hasil dan analisa penelitian dapat direkomendasikan bahwa Abu Ampas Tebu dengan 

substitusi semen terbukti berpengaruh terhadap nilai kuat tekan mortar, pada umur 28 hari pada variasi MA-8 terdapat peningkatan 

kuat tekan sebesar 8,28 MPa atau 111,44% , jika dibanding dengan mortal normal. Hasil pengujian porositas mortal terjadi 
penurunan pada MA-8, seiring dengan peningkatan kuat tekan mortal pada MA-8, atau sebesar 9,34%, dan lebih rendah jika 

dibanding dengan porositas mortal nomal sebesar 16,48%. Namun Abu ampas tebu tidak dapat dipakai sebagai material beton, 

karena terjadi penurunan kuat tekan yang signifikan dan dari pengamatan visual abu ampas tebu tidak dapat menyatu dengan material 

lain sebagai pembentuk beton. 

 
KEYWORDS :  Limbah, mortal, beton  

 
1. PENDAHULUAN 

Mortar dan beton masih menggunakan semen 

portland dan kapur sebagai bahan pengikat utama yang 

harganya cukup mahal. Abu ampas tebu adalah sisa 

hasil pembakaran dari ampas tebu yang memiliki unsur 

yang bermanfaat untuk peningkatan kekuatan mortar 

dan beton, karena mempunyai sifat pozzo lan dan silika. 

Pozzolan : bahan yang mengandung senyawa silika dan 

alumina, yang tidak mempunyai sifat semen, akan tetapi 

dalam bentuk halusnya dan dengan adanya air dapat 

menjadi suatu massa padat yang tidak larut dalam air, 

selain itu pengadaannya cukup mudah, murah  dan segi 

ekonomis..  

Penelit ian ini bertujuan untuk mendapatkan 

campuran mortal dan beton yang porposional dengan 

pemanfaatan bahan limbah abu ampas tebu dengan 

substitusi semen , d itinjau  terhadap kuat tekan, 

dibanding dengan mortal normal dan beton normal 

sebagai parameter. 

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti ingin 

membuktikan kembali apakah  limbah abu ampas tebu 

dapat meningkatkan  kuat tekan  mortal maupun beton, 

serta dapat menghasilkan bahan bangunan awet, mudah 

didapat serta ekonomis. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian deskriptif dengan metode 

eksperimen, yakn i dengan melakukan pengamatan dan 

uji d ilaboratorium dengan konsentrasi pada limbah abu 

ampas tebu dengan substitusi semen. Analisa campuran 

mengacu pada Standar Nasional Indonesia ( SNI ). 

Penelitian  ini  dibagi  menjadi  enam  tahap  yaitu  :  

a. Kajian Pustaka 

b. Pemeriksaan/Uji Material,   

c. Pembuatan rencana campuran (mix design),  

d. Pembuatan benda uji,  

e. Pemeliharaan terhadap benda uji   (curing),  

f. Pelaksanaan pengujian  
g. Analisa hasil penelitian.            

Alur  penelitian sebagai berikut : 

1. Kajian pustaka dimaksudkan sebagai referensi guna 

mendukung teori dan untuk membandingkan hasil 

penelitian  terdahulu. 

2.  Uji material dan mix Design 

 Material yang digunakan semen Portland Type I merk 

semen gresik;  agregat berasal dari Mojokerto, dan abu 

ampas tebu dari pabrik gula d isidoarjo. Pengujian/ test 

benda uji dilakukan terhadap kadar air, berat  jen is dan 

penyerapan, analisa saringan, kadar lumpur dan uji 

kandungan zat organic (standar ASTM-C33), 

sedangkan limbah abu ampas tebu tidak dilakukan uji 

kimia. Air yang digunanakan adalah air PDAM 

Surabaya. Perencanaan pencampuran adukan beton 

(mix design)  menggunakan metode SNI 03-2834-

1993. Benda uji berbentuk cilinder dengan dimensi 

tinggi 300 mm diameter  150 mm dan silinder 

diameter 100 mm dengan tinggi  200 mm untuk 

mortal.  

3.  Tahapan pemeliharaan dan pengujian 

Setelah dilakukan uji material semen, kerikil, pasir, 

dan bahan limbah, kemudian membuat suatu 

rancangan campuran ( mix design) mortal dan beton, 

selanjutnya mencetak benda uji dan proses perawatan 

(curing)  kemudian dari serangkaian tahapan tersebut  

lalu tahap berikutnya adalah pengujian benda uji 

sebagai berikut : 

 
A.  Penyerapan air (Water Absorption)  

Untuk mengetahui besarnya penyerapan air dihitung 

dengan menggunakan persamaan sebagai berikut (Sijabat 

K, 2007): 

   

Keterangan  : 

WA = Water Absorption (%) 

Mk = Massa benda di udara (gram) 

Mj = Massa benda dalam kondisi jenuh (gram)   
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B.  Porositas  

Porositas dapat didefinisikan sebagai perbandingan 

antara jumlah volume lubang-lubang kosong yang 

dimiliki o leh zat padat (volume kosong) dengan jumlah 

dari volume zat padat yang ditempati oleh zat padat. 

Porositas suatu bahan pada umumnya dinyatakan 

sebagai porositas terbuka dengan rumus (Lawrence H. 

Van Vlack, 1989). Besarnya porositas dapat diperoleh 

dengan rumus sebagai berikut : 

 

 
                                          

Keterangan  

Mb = Massa basah dari benda uji (gram) 

Vb = Volum benda uji (cm3)  

Mk = Massa kering dari benda uji (gram) 

ρ air  = Massa jenis air (1 gr/cm3) 

 

C.  Kuat Tekan  

Tujuan pengujian kuat tekan untuk mengetahui mutu 

mortal dan beton. Besarnya kuat tekan dapat dihitung 

dengan cara membagi beban maksimum pada saat benda 

uji hancur dengan luas penampang. dengan menggunakan 

alat Compression Machine (Electric Pump) ASTM C-39. 

Kuat tekan mortal dan beton dihitung dengan persamaan 

sebagai berikut : 

 

 

 
Keterangan  : 

f’c  = Kuat tekan (kg/cm2)  

P   = Beban maksimum (kg). 

A  = Luas permukaan benda uji (cm2). 

 

D.  Pengkodean dan jumlah benda uji  

a. Jumlah benda uji mortal untuk test porositas, 

penyerapan dan kuat tekan berjumlah 45 benda uji 

dengan pengkodean sebagai berikut :                     

MA-0  : 0%  abu ampas tebu : 100%  semen ter  

              hadap berat total semen.  

MA-4  : 4% abu ampas tebu : 96 %  semen ter  

              hadap berat total semen.  

MA-8  : 8% abu ampas tebu : 92 %  semen ter  

                    hadap berat total semen 

MA-12: 12% abu ampas tebu : 88 %  semen ter  

              hadap berat total semen 

MA-16: 16% abu ampas tebu : 84 %  semen ter  

               hadap berat total semen 

b. Jumlah benda uji beton untuk test kuat tekan 

berjumlah 36 benda uji dengan pengkodean sebagai 

berikut :                     

BTA-0 : 0%  abu ampas tebu : 100%  semen ter  

              hadap berat total semen.  

BTA-5 : 5%  abu ampas tebu : 95%  semen ter  

              hadap berat total semen.  

BTA-10 : 10%  abu ampas tebu : 90%  semen ter  

                 hadap berat total semen.  

BTA-15 : 15%  abu ampas tebu : 85%  semen ter  

                 hadap berat total semen.  

 

 

Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini yang merupakan variabel terukur : 

Variabel Bebas 

a. Mortal: variasi 0%; 4% ; 8%; 12%                  

b. Beton: variasi 0%; 5%;10% ;15% 

Variabel tak bebas 

a.  Kuat Tekan, 

b.  Porositas dan Penyerapan Air 

 

3. HASIL PENELITIAN 
Hasil pengujian mortar 

Dari hasil pengujian  kekuatan tekan mortar dengan 

variasi abu ampas tebu (Tabel 1) di dapat data – data 

berikut ini. 

 

Tabel 1. Data Hasil Uji Kuat Teka Mortal 

Variasi 

Campuran 

(%) 

Luas 

(cm
2
) 

Berat 

(kg) 

Beban (P) Kuat 

Tekan 

(Mpa) 

P 

(kg) 

Rata- 

rata 

MA-0 78,5 

55 

75 

45 

5500 

7500 

4500 

5832 7,43 

MA-4 78,5 
55 

70 

60 

5500 

7000 

6000 

6162 7,85 

MA-8 78,5 
80 

60 

55 

8000 

6000 

5500 

6500 8,28 

MA-12 78,5 
60 

50 

55 

6000 

5000 

5500 

5500 7,00 

MA-16 78,5 
30 

47 

31 

3000 

4700 

3090 

3600 4,58 

(Sumber : Hasil olahan data) 

 

Hasil pengujian kuat tekan mortal dari Tabel 1 dan 

Gambar 1 memperlihatkan bahwa, kuat tekan mortal 

optimum terdapat pada variasi campuran MA-8 sebesar 

8,28 Mpa atau ada peningkatan kuat tekan ( 111,43 % ), 

jika dibandingkan dengan kuat tekan mortal  normal. 

 
        Gambar 1. Grafik  Hasil Pengujian  Kuat Tekan    

                           Mortar Umur 28 Hari 

 

Dengan demikian dapat direkomendasikan bahwa kuat 

tekan mortal dengan pemanfaatan abu ampas tebu 

terhadap substitusi semen  pada MA-8 sebesar 111,43 % 

atau komposisi 8% Abu ampas tebu : 92 % Semen. 
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Hasil Pengujian Porositas 

Pengujian porositas dilakukan untuk mengetahui 

besarnya porositas yang terdapat pada benda uji. Hasil 

pengujian porositas dari Tabel 2 dan Gambar 2. 

memperlihatkan bahwa, porositas terbesar terdapat pada 

variasi campuran  16% sebesar 18,68%  dan yang terkecil 

terdapat pada variasi campuran  8% sebesar 9,34%, hal ini 

membuktikan bahwa dengan meningkatnya kuat tekan 

mortal, maka ditandahi dengan menurunnya nilai 

porositas. 

 

Tabel 2. Data Hasil Pengujian Porositas pada Mortal 

Umur 28 Hari. 

Variasi 

Campuran 

(%) 

Luas 

(cm
2
) 

Massa (gram) Porositas (%) 

(mb) (mk) 
Porosi 

tas 

Rata 

rata 

MA-0 196,2 

421 

422 

439 

5500 

7500 

4500 

14,78 

14,27 

20,38 

16,48 

MA-4 196,2 
405 

400 

415 

5500 

7000 

6000 

13,24 

13,75 

16,81 

14,60 

MA-8 196,2 
410 

390 

410 

8000 

6000 

5500 

12,73 

13,56 

11,71 

9,34 

MA-12 196,2 
437 

425 

411 

6000 

5000 

5500 

22,42 

17,83 

13,75 

18,00 

MA-16 196,2 
436 

414 

415 

3000 

4700 

3090 

20,89 

16,81 

18,38 

18,68 

(Sumber : Hasil olahan data) 

 

 
Gambar 2.  Grafik Hasil Pengujian  Porositas Pada Mortar  

                   Umur 28 Hari 

 

Sehingga dalam hal ini dapat di rekomen dasikan bahwa 

nilai porositas pada penelitian  in i adalah MA-8 yaitu 

sebesar 9,34%, dan leb ih rendah jika di banding dengan 

porositas mortal nomal sebesar 16,48%. 

 

Hasil Pengujian Penyerapan Air 

Pengujian penyerapan Air dilakukan untuk 

mengetahui besarnya penyerapan Air yang  terdapat pada 

benda uji. Hasil pengujian penyerapan air dari Gambar 3. 

memperlihatkan bahwa, penyerapan air terkecil terdapat 

pada variasi campuran 8% sebesar 4,75%, hal ini 

membuktikan bahwa dengan meningkatnya kuat tekan  

mortal, maka ditandahi dengan menurunnya nilai 

penyerapan air.. Sehingga dalam hal ini dapat di 

rekomendasikan bahwa nilai penyerapan air pada 

penelitian ini adalah MA-8 yaitu sebesar 4,75%, dan lebih  

rendah jika dibanding dengan penyerapan air mortal 

nomal sebesar 7,57%. 

 

 
Gambar  3. Grafik  Hasil Pengujian Penyerapan Air                 

                    Mortar umur 28 hari. 

 

Hasil Pengujian Beton 

Dari hasil pengujian kekuatan tekan beton dengan 

variasi abu ampas tebu di dapat data–data  berikut (Tabel 

3) .  

 

Tabel 3. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton 

Variasi 
 

Umur 
(hari) 

Luas 
(cm

2
) 

Berat  
(kg) 

Beban (P) Kuat 
Tekan 
(Mpa) 

P (kg) 
Rata- 
rata 

BTA-0 

7 176,62 

12,67 25000 

26333 14,90 13,30 30000 

12,75 24000 

14 176,62 

12,30 21000 

32660 18,50 12,67 38000 

12,70 39000 

28 176,62 

12,90 44000 

45000 25,60 12,96 46000 

13,06 45000 

BTA-5 

7 176,62 

11,66 24500 

238333 13,49 12,15 23000 

12,10 24000 

14 176,62 

11,90 22000 

30000 16,98 12,15 33000 

12,10 35000 

28 176,62 

11,78 38500 

39500 22,36 12,06 41000 

12,00 39000 

 
BTA-10 

 

7 176,62 

12,00 19000 

18500 10,47 12,20 18000 

12,25 18500 

14 176,62 

12,05 23500 

23833 13,49 12,00 24000 

12,06 24000 

28 176,62 

11,80 26500 

26500 15,00 12,15 27000 

11,75 26000 

 
BTA-15 

 

7 176,62 

10,60 12000 

14666 8,30 10,75 16000 

11,00 16000 

14 176,62 

10,95 18000 

18000 10,19 10,80 17500 

11,00 18500 

28 176,62 

11,05 20000 

20500 11,61 11,15 22000 

11,00 19500 

(Sumber : Hasil olahan data) 
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Dari Tabel 3 dan Gambar 4, terlihat tidak adanya 

peningkatan kuat tekan beton, bahkan terjadi penurunan 

kuat tekan yang signifikan,  jika  dibanding dengan beton 

normal sebagai parameter.  Dari pengamatan visual 

nampak abu ampas tebu tidak dapat menyatu dengan 

material lain yang semula diprediksi sebagai filter dan 

perekat untuk pembentuk beton. Dengan demikian Abu 

ampas tebu tidak dapat dipakai sebagai material beton 

 

 
Gambar 4. Grafik Kuat Tekan Beton dengan  

                            variasi berbeda 

 
4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pemanfataan abu ampas tebu dengan substitusi 

semen pada mortar dengan variasi yang berbeda 

terbukti berpengaruh terhadap nilai kuat tekan  

mortal, terbukt i dari hasil pengujian kuat tekan  

mortar pada umur 28 hari pada variasi MA-8 

terdapat peningkatan yang optimum sebesar 8,28 

Mpa atau 111,44%, jika dibanding dengan mortal 

normal. 

2. Pengujian porositas mortal terjadi penurunan pada 

MA-8, seiring dengan peningkatan kuat tekan mortal 

pada MA-8, atau sebesar 9,34%, lebih  rendah jika 

dibanding dengan porositas mortal nomal sebesar 

16,48%. Demikian  juga pada penyerapan air terjad i 

pada penurunan MA-8 leb ih rendah jika d ibanding 

dengan penyerapan air mortal nomal. 

3. Pemanfaatan abu ampas tebu tidak dapat dipakai 

sebagai material beton, karena terjadi penurunan kuat 

tekan yang signifikan dan dari pengamatan visual 

abu ampas tebu tidak dapat menyatu dengan material 

lain sebagai pembentuk beton. 

 

Saran 

Perlu  penelit ian lan jutan abu ampas tebu dengan variasi 

yang berbeda khususnya untuk bahan mortal. 
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ABSTRAK: Bandara udara merupakan salah satu simpul transportasi yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan 

transportasi intermoda. Khususnya antara moda udara, moda jalan dan moda rel. Untuk meningkatkan pelayanan operasional suatu 
bandara perlu didukung oleh sarana angkutan umum yang handal dan berkualitas. Salah satu angkutan intermoda yang terdapat di 

Bandara Internasional Adisucipto adalah Trans Jogja. Pelayanan angkutan intermoda di Bandara Internasional Adi Sucipto tidak 

digunakan secara maksimal oleh penumpang angkutan udara, untuk mengatasi pemasalahan ini adalah dengan cara mengintegrasikan 

jadwal penerbangan dengan jadwal Trans Jogja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah membagikan kuesioner kepada 
penumpang angkutan udara di Bandara Internasional Adisucipto dan survei travel time Trans Jogja. Keberangkatan Trans Jogja 

pertama dari halte Stasiun Tugu sekitar 03.05 dengan waktu tempuh 1 jam 50 menit maka kendaraan akan tiba di Bandara 

Internasional Adisutjipto Yogyakarta sekitar jam 04.45 WIB. Sehingga dapat mengakomudir keberangkatan pesawat yang jam 05.55 

WIB, 06.00 WIB, 06.25 WIB, dan 06.50 WIB, karena masih ada waktu 1 jam yang bisa dipergunakan untuk waktu check in. 

 
KEYWORDS : Intermoda, Penjadwalan, Revealed Preference  

 
1. LATAR BELAKANG 

Moda transportasi merupakan istilah yang digunakan 

untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk 

berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. 
Angkutan intermoda yang terdapat di Bandara 

Internasional Adisucipto meliputi Trans Jogja, bus damri, 

taxi, dan kereta. pelayanan angkutan intermoda yang 

sudah tersedia di bandara Adisutjipto belum digunakan 

secara maksimal oleh penumpang angkutan udara. 

Sebagian besar penumpang angkutan udara masih 

menggunakan kendaraan pribadi untuk dari atau menuju 

Bandara Internasional Adisutjipto. Untuk mengatasi 

pemasalahan ini adalah dengan cara mengintegrasikan 

jadwal penerbangan dengan jadwal intermoda Trans 

Jogja. Lokasi Bandara Internasional Adisucipto 

Yogyakarta dapat dilihat pada Gambar 1. 

Gambar 1. Lokasi Bandara Internasional Adisucipto 

Yogyakarta. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penyebaran 

kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada penumpang 

angkutan udara di Bandara Internasional Adisucipto. Data 

primer untuk penelitian ini meliputi data kuesioner. Data 

sekunder meliputi data Layout bandara Adisucipto, rute 

trans Jogja, dan data pergerakan penumpang dan pesawat 

bandara Adisucipto. Untuk teknik survei wawancara 

menggunakan teknik survey ungkapan nyata (revealed 

preference). Sistematika proses analisis data 

berdasar¬kan teori yang ada disusun sebagai berikut; 

A. Penentuan Jumlah Sampel  

Survei pendahuluan dilaksanakan dengan mengambil 

sampel pada jumlah penumpang bandara Adisutjipto pada 

bulan  agustus karena pada bulan agustus terdapat jumlah 

penumpang yang besar, dimana hasil survei pendahuluan 

yang dilakukan akan menentukan besarnya jumlah sampel 

yang nantinya akan digunakan pada survei menyeluruh. 

Penentuan jumlah sampel dapat dilihat pada persamaan 1 

(Sugiono : 2009). 

 

n  =    (1) 

Keterangan : 

n =   ukuran sampel. 

N =   ukuran populasi. 

E    = persen kelonggaran ketidaktelitian karena 

kesalahan pengambilan data   yang masih dapat 

ditolerir/diinginkan atau biasa disebut dengan tingkat 

kepercayaan. Biasanya diambil sebesar 1% sampai 

dengan 10%. 

B. Metode Analisis Pemilihan Moda 

Dalam penelitian ini survei wawancara menggunakan 

metode Revealed Preference (RP). Teknik Revealed 

Preference menganalisis pilihan masyarakat berdasarkan 

laporan yang sudah ada. Dengan menggunakan teknik 

statistik diidentifikasi faktor- faktor yang mempengaruhi 

pemilihan. 

C.  Distribusi Penumpang Bandara Internasional  

Adisutjipto 

Analisis distribusi penumpang bertujuan untuk 

mengetahui jumlah penumpang per jam nya. Sehingga 

dapat diketahui peak hour penumpang bandara 

Internasional Adisucipto Yogyakarta. 

D. Penentuan Waktu Operasional Pelayanan Trans Jogja 

Penentuan waktu pelayanan operasional angkutan 

intermoda bandara dapat ditentukan dengan 

memperhitungkan waktu tempuh dan waktu antara. 

 

3. HASIL PENELITIAN 

Berikut ini adalah tahapan dalam analisis dalam 

penelitian ini :  
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A. Jumlah Sampel 

Survei pendahuluan dilaksanakan dengan mengambil 

sampel pada jumlah penumpang bandara Adisucipto. 

Untuk menentukan jumlah sampel dari populasi dalam hal 

ini adalah jumlah penumpang bandara Adisucipto perhari 

digunakan rumus Slovin pada persamaan 1 (Sugiono : 

2009) sebagai berikut : 

n  =  

 =   

= 99.98 sampel 

Jadi,  jumlah sampel yang digunakan adalah 150 sampel. 

 

B. Karakteristik Responden 

Hasil penyebaran kuesioner dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Jenis Kelamin 

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa penumpang 

angkutan udara Bandara Adisutjipto paling dominan 

berjenis kelamin pria. Karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Grafik Karakteristik Responden Berdasarkan 

Jenis Kelamin 

 

2. Maksud Perjalanan 

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa penumpang 

angkutan udara Bandara Adisutjipto didominasi oleh 

urusan pribadi. Karakteristik responden berdasarkan 

maksud perjalanan dapat dilihat pada Gambar 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Grafik Karakteristik Responden Berdasarkan 

Maksud Perjalanan 

 

3. Jenis Moda 

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa penumpang 

angkutan udara Bandara Adisutjipto dominan 

menggunakan moda kendaraan pribadi. Karakteristik 

responden berdasarkan jenis moda dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

4. Daerah Asal 

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa penumpang 

angkutan udara Bandara Adisutjipto paling dominan 

berasal dari daerah Yogyakarta. Karakteristik responden 

berdasarkan daerah asal dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Grafik Karakteristik Responden Berdasarkan 

Jenis Moda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Grafik Karakteristik Responden Berdasarkan 

Daerah Asal. 

  

5. Ketersediaan Angkutan Umum 

Hasil dari kuesioner adalah ketersediaan angkutan umum 

didaerah asal penumpang Bandara Internasional 

Adisutjipto sebanyak 70  orang responden mengatakan 

ada fasilitis angkutan umum didaerah asal. Karakteristik 

responden berdasarkan ketersediaan angkutan umum 

dapat dilihat pada Gambar 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Grafik Karakteristik Responden Berdasarkan 

Ketersediaan Angkutan Umum 

 

C. Distribusi Penumpang Bandara 

Analisis distribusi penumpang bertujuan untuk 

mengetahui jumlah penumpang per jam nya. Sehingga 

dapat diketahui peak hour penumpang bandara.Untuk 

Bandara Internasional Adisutjipto jumlah maksimal 

penumpang dalam per 10 menit adalah 245 penumpang. 

Untuk waktu jam puncak penumpang terdapat pada jam 

14.25 – 15.25 WIB. Berikut ini gambar diagram distribusi 

penumpang dapat dilihat pada Gambar 7 dibawah ini : 

D. Waktu Operasional Pelayanan Trans Jogja 

Moda Trans Jogja merupakan angkutan umum yang 

tersedia di Bandara Internasional Adisutjipto, zona 

pelayanannya adalah daerah Kota Yogyakarta dan 

sekitarnya.Kekurangan dari Trans Jogja ini adalah jadwal 

yang tidak terintegrasi dengan jadwal penerbangan, maka 

dari itu solusi untuk pengembangan adalah membuat 

jadwal Trans Jogja yang terintegrasi dengan jadwal 
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penerbangan.Khusus Trans Jogja yang rutenya melewati 

Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta.Trayek 

Trans Jogja yang melewati Bandara Internasional 

Yogyakarta yaitu trayek IA, dan trayek IB. 

 

Gambar 7. Grafik Distribusi Penumpang Bandara 

Internasional Adisucipto Yogyakarta 

 

        Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 berikut, dapat 

dijelaskan bahwa pelayanan angkutan intermoda pertama 

yang berangkat dari asal keberangkatan menuju bandara, 

yaitu dari arah Kebumen menuju Bandara Internasional 

Adisutjipto Yogyakarta diharapkan dapat mengakomodir 

beberapa jadwal keberangkatan pesawat. jika 

keberangkatan Trans Jogja pertama dari halte Stasiun 

Tugu sekitar 03.05 dengan waktu tempuh 1 jam 50 menit 

maka kendaraan akan tiba di Bandara Internasional 

Adisucipto Yogyakarta sekitar jam 04.45 WIB. Sehingga 

dapat mengakomudir keberangkatan pesawat yang jam 

05.55 WIB, 06.00 WIB, 06.25 WIB, dan 06.50 WIB, 

karena masih ada waktu 1 jam yang bisa dipergunakan 

untuk waktu check in. Untuk mengetahui lebih jelas data 

rincian hasil analisis dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2 

dibawah ini: 

 

Tabel 1. Jadwal Terintegrasi Trans Jogja Trayek 1A 

dengan Jadwal Penerbangan 

 TRAYEK 1A  

Moda Di Prambanan Di Adisucipto 

Bus I 3.05 07.55 

Bus II 4.50 09.05 

Bus III 5.40 10.00 

Bus IV 6.50 11.00 

Bus V 7.45 12.35 

Bus I 8.30 13.40 

Bus II 9.30 15.00 

Bus III 10.25 16.35 

Bus IV 12.50 17.15 

Bus V 13.45 18.45 

Bus I 14.30 19.35 

Bus II 15.25 21.10 

Bus III 17.05 21.55 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Jadwal Terintegrasi Trans Jogja Trayek 1B 

dengan Jadwal Penerbangan  

 

 TRAYEK 1B  

Moda Di Terminal 

Condong Catur 

Di Adisucipto 

Bus I 2.35 07.55 

Bus II 3.40 09.05 

Bus III 4.50 10.00 

Bus IV 5.40 11.00 

Bus V 6.45 12.35 

Bus I 8.00 13.40 

Bus II 9.00 15.00 

Bus III 10.05 16.35 

Bus IV 11.40 17.15 

Bus V 12.45 18.45 

Bus I 14.00 19.35 

Bus II 15.05 21.10 

Bus III 16.35 21.55 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan data hasil analisis terkait dengan 

penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpalan 

sebagai berikut : 

1. Dari hasil penyebaran kuesioner terhadap para 

penumpang angkutan udara di Bandara Internasional 

Adisucipto Yogyakarta, dapat disimpulkan : 

• Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

dominan pria sebesar 90 orang respondendan 60 

orang responden adalah wanita. 

• Karakteristik responden berdasarkan moda yang 

digunakan, paling banyak responden menggunakan 

kendaraan pribadi yaitu sebesar 96 orang 

responden. 

• Karakteristik responden berdasarkan maksud 

perjalanan adalah 6 6responden bertujuan untuk 

kepentingan pribadi, dan paling sedikit 9responden 

bertujuan untuk kepentingan pendidikan. 

• Karakteristik responden berdasarkan daerah asal 

adalah dominan 64 responden berasal dari Kota 

Yogyakarta. 

2. Keberangkatan Trans Jogja pertama dari halte Stasiun 

Tugu sekitar 03.05 dengan waktu tempuh 1 jam 50 

menit maka kendaraan akan tiba di Bandara 

Internasional Adisutjipto Yogyakarta sekitar jam 

04.45 WIB. Sehingga dapat mengakomudir 

keberangkatan pesawat yang jam 05.55 WIB, 06.00 

WIB, 06.25 WIB, dan 06.50 WIB, karena masih ada 

waktu 1 jam yang bisa dipergunakan untuk waktu 

check in. 
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ABSTRAK: Masalah tenaga kerja tidak terlepas dari aspek produktivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain oleh 

kondisi kerja, yang mana nilainya dapat berubah dari satu daerah dengan daerah lainnya, waktu pelaksanaan yang satu dengan waktu 

pelaksanaan lainnya. Di satu sisi, musim tembakau sangat berpengaruh pada hampir semua aspek kehidupan di Kabupaten 

Pamekasan. Produktivitas rata-rata tenaga kerja konstruksi di Pamekasan pada Musim Tembakau sebesar 1,89. Perbandingan dengan 
SNI ABK 2008 adalah 1:1,42. Faktor pengalaman, pendidikan, upah, jarak material dan ketrampilan secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Pamekasan dengan Fhitung = 16,401 > Ftabel = 2,28. Faktor 

yang berpengaruh paling dominan terhadap produktivitas tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Pamekasan adalah faktor upah tenaga 

kerja dan jarak material dengan koefisien terbesar yaitu 0,191 dan 0,077 dengan t hitung = 5,300 dan 2,795 > t tabel = 2,015. Strategi yang 

dapat digunakan dalam usaha meningkatkan p roduktivitas tenaga kerja konstruksi di Pamekasan adalah menaikkan tingkat upah 
tenaga kerja dan mengurangi jarak material terhadap konstruksi yang dikerjakan seoptimal mungkin. 

 
KEYWORDS : produktivitas, tenaga kerja, musim tembakau   

 
1. PENDAHULUAN 

Sumber daya manusia adalah sumber daya yang 

paling menentukan keberhasilan suatu pekerjaan. Masalah 

tenaga kerja tidak terlepas dari aspek produktivitas dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti keahlian, 

tingkat pendidikan, pengalaman kerja, tingkat upah dan 

lain sebagainya. Tingkat produktivitas ini sangat 

dipengaruhi oleh bermacam-macam kondisi kerja, yang 

mana n ilainya dapat berubah dari satu daerah dengan 

daerah lainnya, waktu pelaksanaan yang satu dengan 

waktu pelaksanaan lainnya. Hal in i d imungkinkan terjadi 

karena sifat proyek bangunan yang unik dan tidak repetit if 

(Wuryanti, 2010). 

“Studi tentang tenaga kerja telah d ikembangkan, 

mengingat masalah tenaga kerja dalam suatu pekerjaan 

bangunan, komponen tenaga kerja memakan porsi biaya 

sebesar 25% -35% dari keseluruhan biaya proyek, maka 

perlu d iadakan kajian yang sedalam-dalamnya tentang 

tenaga kerja yang digunakan untuk menyelesaikan  

pekerjaan  bangunan.” (Imam Soeharto, 1995 dalam 

Wardjito, 2003) 

Selama ini musim tembakau  (mulai bulan  April 

sampai dengan bulan September setiap tahunnya) sangat 

berpengaruh pada hampir semua aspek kehidupan di 

Kabupaten Pamekasan termasuk bidang proyek 

konstruksi, mengingat tembakau adalah komoditas utama 

penduduk Kabupaten Pamekasan yang mayoritas 

bermata-pencaharian sebagai pekerja pada ladang 

tembakau. 

Di dalam penelitian ini penyusun bermaksud 

membandingkan produktivitas tenaga kerja konstruksi 

berdasarkan SNI ABK 2008 dengan produktivitas tenaga 

kerja sesungguhnya di lapangan terutama pada musim 

tembakau, mengingat tidak pernah dilakukan sebelumnya 

penelitian mengenai produktivitas sesungguhnya tenaga 

kerja konstruksi di Kabupaten Pamekasan terutama pada 

pada musim tembakau. 

 

2. Metodologi 

a. Materi, Waktu dan Lokasi Penelitian 

Fokus penelitian  in i adalah Produktivitas Tenaga 

Kerja Bangunan pada Musim Tembakau yang 

dilaksanakan mulai pertengahan bulan April sampai awal 

bulan Juni pada tahun 2014, pada tiga proyek 

pembangunan perumahan di Kabupaten Pamekasan. 

b. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelit ian adalah semua tukang batu 

yang “merangkap sebagai” tenaga musiman pada ladang 

tembakau, yang dipekerjakan pada tiga proyek 

pembangunan perumahan di Pamekasan, yaitu: 

Perumahan Jokotole Residence di Desa Budagan 

Kecamatan Pademawu, Royal Regency di Kelurahan 

Lawangan Daya Kecamatan Pademawu dan Bazaar 

Residence Kelurahan Bugih Kecamatan Kota Pamekasan. 

Jika t ingkat kesalahan penelitian  ini ditentukan 

berkisar pada 5 % (e = 0,05), maka dengan memakai 

rumus Slovin  (Setiawan, 2007) didapatkan perh itungan 

jumlah sampel (n)  sebagai berikut: 

             …(1) 

Dengan: 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

e = tingkat kesalahan  

 

Dengan menggunakan rumus (1) di atas maka jumlah  

sampel (n) yang digunakan pada penelitian ini sebanyak: 

 

              

Selanjutnya dari hasil perhitungan tersebut, jumlah  

sampel pada masing-masing proyek perumahan yang 

diteliti didapatkan sebagaimana Tabel 1. 

 

c. Penyetaraan Hasil Penelitian 

Komposisi antara tukang batu dan pekerja pada 

masing-masing proyek perumahan berbeda-beda, oleh 

sebab itu diperlukan  nilai penyetaraan komposisi pekerja 

dengan jalan memasukkan koefisien faktor penyesuaian 

komposisi pekerja. Untuk komposisi 1 Tukang + 3 

Pembantu disetarakan dengan koefisien penyetaraan 1,06. 
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Untuk komposisi 1 Tukang + 2 Pembantu disetarakan 

dengan koefisien penyetaraan 1,00. (Tjaturono dkk., 

2004). 

Tabel 1. Jumlah Populasi dan Sampel 

No. 
Nama 

Proyek 

Jumlah Populasi 

(orang) 
Jumlah Sampel 

1. 
Jokotole 

Residence 
14 14/50*44 = 13 

2. 
Bazaar 

Residence 
20 20/50*44 = 18 

3. 
Royal 

Regency 
15 15/50*44 = 13 

 JUMLAH 50 44 

 

d. Alat Pengumpulan Data 

Pendataan produktivitas tenaga kerja d ilakukan  

dengan pengamatan dan pengukuran secara langsung di 

lapangan. Data usia tenaga kerja, pengalaman kerja, 

pendidikan dan gaji atau upah tenaga kerja d idapatkan 

dengan metode wawancara langsung dengan responden 

penelitian. Data ket rampilan tenaga kerja dan  jarak letak 

material terhadap proyek yang sedang dikerjakan  

didapatkan dengan cara mengamati dan menilai secara 

langsung. Data kondisi lingkungan dan sosial mas yarakat 

didapatkan dengan cara membagikan kuisioner. 

Pengamatan di lokasi proyek d ilaksanakan mulai 

pertengahan April sampai awal Juni 2014, selama tiga 

hari untuk setiap minggunya, yakni hari Senin, Rabu dan 

Sabtu pada setiap lokasi proyek. Pencatatan untuk jam 

kerja mulai pukul 08.00 - 12.00 WIB d icatat pada pukul 

11.30 - 12.30 WIB. Sedangkan untuk jam kerja mulai 

pukul 13.00 - 16.00 WIB dicatat pada pukul 15.30 - 16.30 

WIB. Wawancara dengan para tukang dan pekerja yang 

menjadi responden penelitian ini dilaksanakan d i luar jam 

kerja ( pada saat jam istirahat yaitu jam 12.00 atau setelah 

jam kerja pada sore harinya yaitu jam 16.00 WIB) 

sehingga tidak mengganggu pekerjaan responden dan 

tidak mempengaruhi produktivitasnya. 

e. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Usia kelompok tenaga kerja dikelompokkan sebagai 

berikut: usia 15 tahun hingga usia 25 tahun, usia 26 tahun 

hingga usia 36 tahun, usia 37 tahun hingga usia 47 tahun 

dan usia 47 tahun ke atas. 

Pengalaman kerja dalam penelit ian ini dikelompokkan  

sebagai berikut: pengalaman kerja d i atas 15 tahun, antara 

11 tahun sampai dengan 15 tahun, antara 6 tahun sampai 

dengan 10 tahun dan 5 tahun ke bawah. 

Pendidikan para kelompok kerja pada penelitian ini 

dikelompokkan  sebagai berikut : pekerja dengan tingkat 

pendidikan lulus SD, lulus SLTP, lulus SLTA serta 

mempunyai pengalaman Pelatihan Khusus yang sesuai 

dengan pekerjaan responden. 

Gaji dikelompokkan sebagai berikut: Rp.40.000,- ke 

bawah; Rp.41.000,- hingga Rp.50.000,-;  Rp.51.000,- 

hingga Rp.60.000,- dan di atas Rp.60.000,-. Gaji tenaga 

kerja t idak mengikuti standar yang ada di SNI ABK 2008, 

gaji tenaga kerja mengikuti standar yang berlaku secara 

lokal pada masing-masing proyek perumahan yang 

menjadi obyek penelitian. 

Jarak dikelompokkan sebagai berikut: tanpa langsiran, 

jarak material dekat, agak jauh dan jauh  dari bangunan 

yang sedang dikerjakan. 

Keterampilan teknis adalah kemampuan yang 

diperoleh melalu i pembelajaran dan praktek di lapangan 

atau diperoleh dengan kedua cara tersebut sekaligus . 

Lingkungan sosial terdiri dari pola interaksi antara 

budaya, teknologi dan organisasi sosial, termasuk di 

dalamnya jumlah penduduk dan perilakunya yang 

terdapat dalam lingkungan spasial tertentu. Pada 

penelitian in i adalah lingkungan di mana lokasi proyek 

pembangunan perumahan ini dikerjakan.  

Produktivitas adalah berapa meter kubik hasil 

pekerjaan pasangan pondasi batu kali perorang perhari. 

Produktivitas diukur dalam kondisi kerja harian. 

f. Metode Analisa Data 

Pengujian ketepatan dan kecermatan (valid itas) 

instrumen penelit ian digunakan koefisien korelasi (r) yang 

diperoleh dari rumus korelasi Pearson Product Moment. 

Sejauh mana data yang diuji dalam penelitian tetap 

konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap 

subjek penelitian dan dalam kondisi yang sama pada 

penelitian ini dilakukan uji reliabilitas dengan metode 

Spearman-Brown Split Half. 

Untuk mendapatkan parameter-parameter estimasi 

dari model regresi yang dipakai, dalam penelit ian ini 

dilakukan metode penafsiran Ordinary Least Square 

(OLS). Penggunaan metode ini disertai dengan asumsi-

asumsi yang mendasarinya. Asumsi-asumsi tersebut yaitu: 

Asumsi Normalitas, Asumsi non-Mult iko lin ieritas, 

Asumsi Homoskedastisitas, dan Asumsi non-

Autokorelasi. 

Untuk mendapatkan faktor - faktor yang paling 

dominan pengaruhnya terhadap produktivitas tenaga kerja 

baik secara simultan ataupun secara parsial, d igunakan 

model regresi linier ganda dan dilanjutkan dengan Uji F 

dan Uji t. 

g. Membuat Strategi Peningkatan Produkt ivitas Tenaga 

Kerja 

Setelah didapatkan kesimpulan-kesimpulan   atas 

semua pengujian yang telah dilakukan, selanjutnya 

berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat 

ditentukan strategi yang bisa dilakukan untuk 

meningkatkan produktiv itas tenaga kerja konstruksi di 

Pamekasan pada musim tembakau. 

3. Hasil dan Pembahasan 

Produktivitas tenaga kerja hasil penelitian terendah 

sebesar 2,32, tert inggi 3,06 dan rata-rata 2,64 

m
3
/orang/hari dengan tujuh jam kerja dalam sehari. Hasil 

tersebut disetarakan sesuai jam kerja efekt if yang dipakai 
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pada SNI ABK 2008 yaitu lima jam kerja untuk setiap 

hari kerja. 

Perbandingan antara produktivitas tenaga kerja 

menurut SNI ABK 2008 dengan produktivitas tenaga 

kerja hasil penelit ian ini didapatkan sebagaimana T`abel 2 

berikut: 

 

Tabel 2. Perbandingan Produktivitas Tenaga Kerja 

Pekerjaan 
Pasangan Batu 

Belah 

Terendah Tertinggi Rata-Rata 

Produktivitas 

(m3/orang/hari) 
1,66 2,19 1,89 

Produktivitas 

Hasil 

Penelitian 

2,32 3,06 2,64 

Perbandingan 

dengan 

SNI ABK 2008 

1 : 1,25 1 : 1,65 1 : 1,42 

 

Data-data hasil penelitian in i selanjutnya diolah 

dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics 

version 23 for Windows. Tabel 3 berikut in i adalah  

ringkasan hasil analisa SPSS model regresi pada 

penelitian ini: 

 

Tabel 3. Ringkasan Hasil Analisa Model Regresi 

Variabel Koef. 

Regresi 

thitung Sig. 

Konstanta 1,844 10,995 0,000 

X1 -0,026 -0,963 0,342 

X2 0,015 0,662 0,512 

X3 0,011 0,595 0,555 

X4 0,191 5,300 0,000 

X5 0,077 2,795 0,008 

X6 0,019 0,721 0,475 

X7 -0,038 -1,499 0,142 

α = 0,05 Fhitung = 16,401 

R = 0,873 Ftabel = 2,28 

Koefisien 

Determinasi 

(R
2
) 

= 0,761 ttabel = 2,015 

 

Dari hasil analisa SPSS d i atas diperoleh koefisien 

deteminasi  (R2) sebesar 0,761, hal in i menunjukkan  

bahwa produktivitas tenaga kerja (Y) dipengaruhi oleh  

ketujuh variabel yang ditelit i pada penelitian ini sebesar 

76,1%. Sedangkan 23,9% sisanya dipengaruhi fakor-

faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

Selanjutnya hasil Analisa SPSS d imasukkan pada 

persamaan model regresi sebagai berikut 

(Sugiyono,2010): 

 

Y = a + b1.X1 + b2.X2 + b3.X3…+ bn.Xn               ...(2) 

 

dengan : 

Y = produktiv itas tenaga kerja pada pekerjaan  

pasangan batu kali. 

X1 = usia tenaga kerja 

X2 = pengalaman tenaga kerja 

X3 = pendidikan tenaga kerja 

X4 = upah tenaga kerja 

X5 = jarak material terhadap bangunan yang sedang 

dikerjakan 

X6 = ketrampilan tenaga kerja 

X7 = pengaruh lingkungan sosial sekitar 

 

Dari hasil analisa SPSS selanjutnya dimasukkan pada 

rumus (2) diatas, maka untuk penelitian ini d idapatkan 

persamaan regresi sebagai berikut: 

 

Y = 1,844 – 0,026X1 + 0,015X2 + 0,011X3 + 0,191X4 + 

0,077X5 + 0,019X6 – 0,038X7 

 

Dengan Fhitung = 16,401 dan Ftabel = 2,28, maka melalui 

Uji F d idapatkan kesimpulan bahwa secara simultan 

terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel usia, 

pengalaman kerja, pendidikan, upah, jarak material, 

ketrampilan kerja dan lingkungan sosial masyarakat 

terhadap produktifitas tenaga kerja. 

Melalui Uji t, d idapatkan kesimpulan bahwa variabel 

upah dan jarak material berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap produktivitas tenaga kerja. 

Dilihat dari koefisien terbesar yaitu 0,191  dan thitung = 

5,300 > ttabel = 2,015, maka variabel pada penelit ian ini 

yang berpengaruh paling dominan terhadap produktivitas 

tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Pamekasan adalah 

faktor upah sedangkan faktor jarak material terhadap 

bangunan yang sedang dikerjakan dengan koefisien  

terbesar kedua yaitu 0,077 dan thitung = 2,795 > ttabel = 

2,015. 

Dengan metode pengujian One Sample t-Test didapat 

thitung = 29,696 > dari ttabel = 2,015 dengan Signifikansi > α 

yaitu 0,000 > 0,05, dengan demikian d idapatkan 

kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan  

antara nilai rata-rata Produktiv itas Tenaga Kerja 

Konstruksi pada Musim Tembakau dengan Produktivitas 

Tenaga Kerja standar yang terdapat pada analisa SNI 

ABK 2008. 

 

4. Kesimpulan 

Dari hasil analisa dan pembahasan dapat disimpulkan  

beberapa hal antara lain: 

a. Produktivitas rata-rata tenaga kerja konstruksi di 

Kabupaten Pamekasan terhadap pekerjaan pasangan 

pondasi batu kali dengan jam kerja efekt if lima jam 

setiap hari kerja pada beberapa proyek perumahan di 

Pamekasan selama musim tembakau adalah  sebesar 

1,89. 

b. Terdapat perbedaan yang signifikan tenaga kerja hasil 

penelitian dengan SNI ABK 2008, dengan thitung < dari 

ttabel yaitu -1,499 < 2,015. Perbandingan produktivitas 

rata-rata tenaga kerja konstruksi di Kabupaten 

Pamekasan dengan produktivitas tenaga kerja terhadap 

pekerjaan pasangan batu kali menurut SNI ABK 2008 

dengan jam kerja efekt if lima jam setiap hari kerja 

adalah 1 : 1,42. 

c. Faktor pengalaman, pendidikan, upah, jarak material 

dan ketrampilan secara simultan memberi pengaruh 

signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja 

konstruksi di Kabupaten Pamekasan dengan Fhitung = 

16,401 > Ftabel = 2,28. 

d. Variabel pada penelitian ini yang berpengaruh paling 

dominan terhadap produktivitas tenaga kerja 

konstruksi di Kabupaten Pamekasan adalah faktor 

upah dengan koefisien terbesar yaitu 0,191  dan thitung 

= 5,300 > ttabel = 2,015 serta faktor jarak material 

terhadap bangunan yang sedang dikerjakan dengan 



Jurnal Rekayasa Tenik Sipil Universitas Madura  Vol. 1 No.2 Desember 2016 ISSN 2527-5542 

22 

 

koefisien terbesar kedua yaitu 0,077 dan thitung = 2,795 

> ttabel = 2,015. 

e. Strategi yang dapat digunakan dalam usaha 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja konstruksi di 

Pamekasan selama musim tembakau adalah  

memperbaiki (menaikkan) t ingkat upah tenaga kerja 

setara dengan upah tenaga kerja yang berlaku secara 

temporer pada musim tembakau dan mengurangi jarak 

material terhadap bangunan yang dikerjakan seoptimal 

mungkin 
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