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KATA PENGANTAR PANITIA 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat 

dan karunia-Nya kami dapat menjalani aktivitas, dengan menghadirkan masa depan 

kepada civitas akademika di masa proses akademik dalam pendidikan dan pengajaran.  

Perguruan Tinggi memiliki peranan penting mencetak generasi  penerus bangsa 

yang akan menentukan kehidupan bangsa dan negara. Maka dari itu Perguruan Tinggi 

harus terus mengembangkan pengelolaan kegiatan akademik agar minat civitas 

akademika dan generasi muda  penerus bangsa untuk meningkatkan kualitas dan mutu 

serta daya saing yang handal sesuai bidangnya masing-masing  terus bergelora.  

Selain itu kewajiban Perguruan tinggi dalam memacu civitas akademika sebagai 

kalangan akademis yang memiliki wawasan untuk turut serta mengabdikan ilmunya di 

masyarakat luas dengan harapan dapat membangun bangsa Indonesia yang lebih maju 

di era transformasi penggabungan fisik, digital dan biologi yang penuh tantangan.  

Untuk itu kami Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari 

yang selanjutnya disingkat dengan UNISKA MAAB menyelenggarakan kegiatan 

akademik yang menarik dengan suasana ilmiah dalam upaya membangun sikap-sikap 

positip dikalangan civitas akademika dan generasi muda, beberapa kegiatan ilmiah 

tersebut dikemas sedemikian rupa dalam bentuk Expo Pekan Ilmiah berupa seminar 

Nasional dengan tema “SOCIAL, HUMANIORA, SCIENCE AND TECHNOLOGY IN 

DISRUPTION ERA.” 

 

Banjarmasin,  Juli 2018 

Ketua Pelaksana, 

 
Rakhmat Nopliardy, SH., M.H 
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KATA PENGANTAR REKTOR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Alhamdulillahi rabbil’alamin. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga prosiding ini 

dapat terselesaikan dengan baik. Prosiding ini menyajikan kumpulan Artikel dan Poster 

Ilmiah dari Peserta lomba Kegiatan  Pekan Ilmiah Nasional I UNISKA MAAB Tahun 

2018 yang diikuti berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia, bahkan beberapa dari 

Perguruan Tinggi Luar Negeri,  yang telah dipresentasikan dan didiskusikan dalam 

Seminar Nasional yang merupakan rangkaian Pekan Ilmiah tersebut. 

Pekan ilmiah diselenggarakan oleh UNISKA MAAB di Banjarmasin dari tanggal 

16-19 Juli 2018 dengan beberapa kegiatan lomba Artikel Ilmiah, Pengabdian 

Masyarakat, Poster Ilmiah,  Bedah Buku  Campus Expo, Pameran Buku, dengan tema 

“Social, Humaniora, Science and Technology in Disruptive Era”. 

Kegiatan  ini dilaksanakan sebagai rangkaian dari Dies Natalis UNISKA XXXVII 

dan juga merupakan momentum dalam mengembangkan atmosfir akademik bagi 

mahasiswa dan  Dosen,  kegiatan ini merupakan kegiatan Pekan Ilmiah yang pertama 

dan akan dilaksanakan setiap tahun. Dengan dilaksanakannya lomba-lomba dalam 

Pekan Ilmiah diharapkan dapat memotivasi para dosen dan mahasiswa lebih giat 

melakukan penelitian dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat,  kemudian 

hasilnya dipublikasikan melalui Jurnal dan Prosiding ini.  Terselenggaranya acara Pekan 

Ilmiah ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua, terutama 

kepada: 

1. Ketua Pembina yayasan pendidikan UNISKA 

2. Ketua Yayasan UNISKA 

3. Rektorat dan Seluruh Jajaran 

4. Para Dekan Fakultas  

5. Pembicara dan moderator 

6. Panitia Pelaksana 

7. Para peserta Kegiatan Pekan Ilmiah. 

Akhir kata, jika dalam penerbitan buku prosiding ini belum sempurna mohon 

dimaafkan. Semoga apa yang telah kita lakukan ini bermanfaat bagi kemajuan kita di 

masa depan. Aamiiin Ya Rabbal Alamin. 

Wassalamualaikum wr. wb. 

Banjarmasin,   Juli 2018 

Rektor, 

 

 

 

Abd. Malik, S.Pt,. M, Si,. Ph.D. 
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Abstrak 

 

Uniska MAB Banjarmasin memiliki 9 (sembilan) fakultas dan 2 (dua) program pascasarjana. 

Setiap tahun pertumbuhan jumlah mahasiswa meningkat sebesar 3,11%. Dengan meningkatnya 

jumlah mahasiswa tersebut, secara otomatis akan meningkatkan kebutuhan parkir kendaraan 

sepeda motor di Kampus Uniska MAB Banjarmasin, sehingga dibutuhkan ruang parkir sepeda 

motor yang memadai. Kondisi ini menimbulkan perlunya untuk mengidentifikasi karakteristik 

dan penanganan kebutuhan ruang parkir sepeda motor. Metode survei yang digunakan adalah 

teknik survei parkir kordon, sedangkan metode analisis data menggunakan rumus Hobbs (1995) 

dan pendekatan rumus Z oleh Pignataro (1973). Perencanaan parkir mengacu pada pedoman 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1996). Kebutuhan ruang parkir sepeda motor menurut 

pendekatan rumus Z sebesar 1276 SRP dengan asumsi durasi parkir 350 menit dan tingkat 

pergantian parkir berkisar 2 kali sehari, melebihi dari kapasitas statis yang hanya sebesar 940 

SRP. Dengan data pertumbuhan jumlah mahasiswa per tahun, gambaran kebutuhan ruang parkir 

sepeda motor untuk 5 tahun ke depan yaitu sebesar 1487 SRP. Jadi, secara aktual kebutuhan 

ruang parkir yang ada belum dapat memenuhi dengan pengguna parkir yang ada. Solusi 

alternatif dalam pemecahan masalah ini adalah melalui perbaikan manajemen penataan area 

parkir yang sudah ada dan penambahan ruang parkir baru.  

 

Kata Kunci: uniska; ruang parkir; parkir sepeda motor; teknik survei kordon  
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Abstract 

 

Uniska MAB Banjarmasin has 9 (nine) faculty and 2 (two) graduate programs. Each year the 

growth of the number of students increased by 3.11%. With the increasing number of students, it 

will automatically increase the need for motorcycle parking in the campus Uniska MAB 

Banjarmasin, so it takes adequate motorcycle parking space. This condition raises the need to 

identify the characteristics and handling of motorcycle parking space requirements. The survey 

method used is the survey technique of parking of the cordon, while the method of data analysis 

using Hobbs formula (1995) and the formula approach Z by Pignataro (1973). Parking 

planning refers to the guidelines of the Directorate General of Land Transportation (1996). The 

need for motorcycle parking space according to the approach of Z formula of 1276 SRP with 

the assumption of parking duration of 350 minutes and the rate of change of parking is 2 times 

a day, thus exceeding the static capacity of only 940 SRP. With the data of the growth of the 

number of students per year, the description of the need for motorcycle parking space for the 

next 5 years is 1487 SRP. So, the actual needs of existing parking spaces can not meet the 

existing parking users. An alternative solution to this problem solving is through improved 

management of existing parking area arrangements and the addition of new parking spaces. 

 

Keywords: uniska; parking space, motorcycle parking; cordon survey technique 

 

PENDAHULUAN  

 

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (Uniska MAB) 

Banjarmasin memiliki 9 fakultas dan 2 program pasca sarjana. Dengan adanya program studi 

baru yang dibuka oleh Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari 

Banjarmasin secara otomatis jumlah mahasiswa, dosen, dan karyawan aktif meningkat setiap 

tahun. Menurut data dari Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Uniska MAB 

Banjarmasin, persentase pertumbuhan jumlah mahasiswa pertahun sebesar 3,11%. Dari hasil 

pengamatan di lapangan menunjukkan civitas akademika Uniska MAB Banjarmasin dominan 

menggunakan moda tranportasi pribadi yaitu sepeda motor. Hal ini memicu permasalahan 

kebutuhan ruang parkir sepeda motor pada kampus Uniska MAB Banjarmasin. Fasilitas parkir 

menjadi salah satu hal yang perlu perhatian khusus dalam kaitannya dengan tata guna lahan di 

suatu kawasan. Saat ini dapat terlihat masih banyaknya parkir kendaraan yang tidak beraturan, 

sehingga menyebabkan kurangnya rasa keamanan dan kenyamanan ketika berada di kampus 

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang 

sekaligus menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu mengetahui karakteristik penggunaan, 

kapasitas dan kebutuhan ruang parkir, serta penanganan yang efektif dalam memecahkan 

permasalahan parkir sepeda motor di Kampus Uniska MAB Banjarmasin. 

Menurut Zakaria (2010), perencanaan suatu fasilitas parkir harus didasarkan pada angka 

pertumbuhan yang sesuai dengan kondisi kawasan masing-masing sehingga akan memberikan 

hasil perencanaan yang baik. Hal ini terkait dengan tata guna lahan dan perencanaan suatu 

kawasan sehingga perencanaan, pengaturan maupun manajemen yang diterapkan harus dapat 

mengantisipasi kebutuhan ruang parkir untuk saat ini maupun di masa yang akan datang.  
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Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi pedoman tentang pengaturan tata 

guna lahan untuk lahan parkir yang diperlukan kepada pihak Universitas selaku pengelola dan 

Mahasiswa selaku pengguna lahan parkir. 

 

TUJUAN  

 

Tujuan yang ingin dicapai melalui dalam penelitian ini, antara lain (1) Menganalisis 

karakteristik penggunaan ruang parkir sepeda motor di Kampus Uniska MAB Banjarmasin, (2) 

Mengevaluasi kapasitas dan kebutuhan (demand) ruang parkir sepeda motor di Kampus Uniska 

MAB Banjarmasin, (3) Menentukan penanganan yang efektif dalam memecahkan permasalahan 

parkir sepeda motor di Kampus Uniska MAB Banjarmasin. 

 

METODE 

 

Dalam penelitian ini terdapat 2 macam metode, metode pengumpulan data dan metode 

analisis data. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain, peta situasi, data 

jumlah mahasiswa, dosen, dan karyawan aktif Uniska MAB Banjarmasin per tahun ajaran, serta 

jadwal perkuliahan setiap fakultas untuk menentukan durasi parkir sepeda motor mahasiswa 

berdasarkan jumlah SKS perkuliahan per hari. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini 

antara lain, kondisi faktual lokasi studi, data jumlah parkir sepeda motor, dan luas daerah parkir 

yang tersedia. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara wawancara, sedangkan data 

primer didapatkan melalui observasi langsung ke lapangan menggunakan teknik survei parkir 

kordon, yaitu dengan pencatatan tentang banyaknya sepeda motor yang ada di kawasan Kampus 

Uniska MAB Banjarmasin untuk arah masuk dan keluar. Peralatan yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain, formulir survei parkir, alat tulis, papan alas, kamera, recorder (alat 

perekam suara), jam tangan atau stopwatch, komputer sebagai alat pengolah data, dan meteran. 

Survei parkir dilaksanakan dengan mengambil 5 hari sampel, sejak hari Selasa, tanggal 

16 Mei 2017 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017 dikarenakan hari tersebut 

merupakan hari dimana kegiatan perkuliahan berlangsung. Waktu penelitian dimulai dari pukul 

08.00 WITA dan diakhiri pada pukul 22.00 WITA. Data-data yang telah diperoleh kemudian 

diolah menggunakan program komputer Microsoft Excel. Metode analisis data yang dilakukan 

antara lain; menggunakan rumus Hobbs (1995) untuk menganalisis akumulasi parkir, durasi 

parkir, volume parkir, dan pergantian parkir; menggunakan pendekatan rumus Z oleh Pignataro 

(1973) untuk mendapatkan jumlah ruang parkir yang dibutuhkan dan proyeksi kebutuhan ruang 

parkir tahun yang akan datang; dan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir oleh 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1996) sebagai acuan dalam penentuan Satuan Ruang 

Parkir (SRP) dan perencanaan lahan parkir. 
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Gambar 1. Bagan alir penelitian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam pembahasan ini, penulis menganalisis ruang parkir sepeda motor pada wilayah 

studi kawasan Kampus Uniska MAB Banjarmasin dengan luasan untuk parkir sepeda motor 

sebesar 2094 m
2
. Pada waktu puncak perkuliahan, luasan ruang parkir sepeda motor berubah 

menjadi lebih luas yang menimbulkan parkir yang belum pada posisinya di sekeliling bangunan 

yang ada. Luasan tersebut berubah karena terjadi penambahan kapasitas kendaraan yang parkir 

cukup besar dan memenuhi volume pada kondisi puncak. Tipe parkir sepeda motor di kawasan 

Kampus Uniska MAB Banjarmasin, yaitu:  

1. Menurut tempatnya, tergolong parkir di luar badan jalan (off street parking). 

2. Menurut posisi parkir, tergolong posisi parkir 90° dengan pola parkir pulau. 

3. Menurut statusnya, tergolong parkir khusus yaitu perparkiran yang menggunakan tanah-

tanah yang dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak Universitas. 

4. Menurut jenis kepemilikan dan pengelolaan, tergolong parkir yang dimiliki dan dikelola 

oleh pihak Universitas. 

Mulai 

Identifikasi Permasalahan 

Studi Pustaka 

Survei Pendahuluan 

Pengumpulan Data Sekunder: 

 Peta Situasi 

 Jumlah Mahasiswa, dosen 
dan Karyawan 

 Jadwal Perkuliahan 

Pengolahan Data 

Kesimpulan 

Selesaiii 

Pengumpulan Data Primer: 

 Kondisi faktual 

 Jumlah kendaraan parkir 

 Luas ruang parkir 

Analisis Data dan Pemecahan Masalah 
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Gambar 2. Denah Area Parkir Faktual Sepeda Motor 

 

Berikut ini analisis data dan pembahasan mengenai karakteristik parkir dan kebutuhan 

ruang parkir sepeda motor di Kampus Uniska MAB Banjarmasin, serta pembahasan pemecahan 

masalah yang disarankan:    

 

Tabel 1. Akumulasi Parkir Sepeda Motor 

No. Hari, Tanggal 
Akumulasi Parkir 

Maksimum 

Waktu Puncak 

Akumulasi 

1 Selasa, 16 Mei 2017 1140 19:00-20:00 

2 Rabu, 17 Mei 2017 1017 09:00-10:00 

3 Kamis, 18 Mei 2017 1111 09:00-10:00 

4 Jumat, 19 Mei 2017 1009 20:00-21:00 

5 Sabtu, 20 Mei 2017 637 14:00-15:00 

 Sumber: Hasil Perhitungan 

 

Berdasarkan Tabel 1. akumulasi parkir maksimum berada pada hari Selasa, 16 Mei 2017 

pada pukul 19:00-20:00 dengan jumlah 1140 sepeda motor. Karena pada rentang waktu tersebut 

merupakan waktu perkuliahan di tiap fakultas. 

 

Tabel 2. Volume Parkir Sepeda Motor 

No. Hari, Tanggal Waktu Survei 
Jumlah Kendaraan 

(per hari) 

1 Selasa, 16 Mei 2017 08:00-22:00 2625 

2 Rabu, 17 Mei 2017 08:00-22:00 2431 

3 Kamis, 18 Mei 2017 08:00-22:00 2412 

4 Jumat, 19 Mei 2017 08:00-22:00 2062 

5 Sabtu, 20 Mei 2017 08:00-22:00 1317 

      Sumber: Hasil Perhitungan 
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Dari Tabel 2. dapat diketahui bahwa volume parkir maksimum terjadi pada hari Selasa, 

16 Mei 2017 yang merupakan hari terpadat perkuliahan atau kegiatan akademik dengan jumlah 

2625 sepeda motor. 

 

Tabel 3. Tingkat Turn Over Parkir Sepeda Motor 

No. Hari, Tanggal Survei 

Kapasitas 

Parkir 

(SRP) 

Volume Parkir 

(perhari) 

Turn Over Parkir 

(perhari) 

1 Selasa, 16 Mei 2017 940 2625 2,792553191 

2 Rabu, 17 Mei 2017 940 2431 2,586170213 

3 Kamis, 18 Mei 2017 940 2412 2,565957447 

4 Jumat, 19 Mei 2017 940 2062 2,193617021 

5 Sabtu, 20 Mei 2017 940 1317 1,40106383 

Rerata Turn Over 2,30787234 

Sumber: Hasil Perhitungan 

 

Dari Tabel 3. diatas terlihat bahwa tingkat pergantian parkir sepeda motor berkisar 

sampai 2 (dua) kali dalam satu hari. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja parkir sepeda motor 

cukup tinggi karena sesuai dengan kegiatan akademik yang berjalan. 

 

Tabel 4. Perbandingan Kondisi Faktual 

No. 
Hari, Tanggal 

Survei 

Kapasitas 

Parkir 

(SRP) 

Akumulasi 

Parkir 

Maksi

mum 

Waktu Puncak 

Akumula

si 

1 Selasa, 16 Mei 2017 940 1140 19:00-20:00 

2 Rabu, 17 Mei 2017 940 1017 09:00-10:00 

3 Kamis, 18 Mei 2017 940 1111 09:00-10:00 

4 Jumat, 19 Mei 2017 940 1009 20:00-21:00 

5 Sabtu, 20 Mei 2017 940 637 14:00-15:00 

Sumber: Hasil Perhitungan 

 

Dilihat dari Tabel 4. dapat disimpulkan bahwa pada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 

dengan melihat perbandingan dari hasil akumulasi parkir dengan kapasitas statis yang ada dalam 

kondisi faktual (dilapangan), lahan parkir yang tersedia sudah tidak dapat memenuhi dengan 

kebutuhan yang ada, dalam arti sepeda motor yang parkir sudah tidak pada lahan parkir yang 

tersedia atau posisi parkir yang sedikit memaksakan, dengan tingkat turn over yang hanya 

mencapai 2 (dua) kali dalam sehari. 

Sehingga dari beberapa analisis yang dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kinerja ruang parkir sekarang khususnya untuk kawasan Kampus Uniska MAB 

Banjarmasin perlu adanya pembenahan, khususnya dalam pengaturan ruang parkir dan 

penambahan area parkir. Dikhawatirkan dengan pertambahan mahasiswa dan pengguna sepeda 

motor tiap tahun selalu bertambah, ruang parkir yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan 

parkir. 
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Tabel 5. Ukuran Kebutuhan Ruang Parkir Pendekatan Rumus (Z) 

No. Hari, Tanggal Survei 

Volume 

Kenda

raan 

per 

hari 

(Y) 

Lama 

Su

rv

ei 

(T) 

Durasi 

R

er

at

a 

(

D

) 

Kebutuhan 

Ruang 

Parkir 

(Z) 

1 Selasa, 16 Mei 2017 2625 720 350 1276,04 

2 Rabu, 17 Mei 2017 2431 720 350 1181,73 

3 Kamis, 18 Mei 2017 2412 720 350 1172,5 

4 Jumat, 19 Mei 2017 2062 600 200 687,33 

5 Sabtu, 20 Mei 2017 1317 720 400 731,67 

Sumber: Hasil Perhitungan 

Pada hari puncak (Selasa, 16 Mei 2017) diketahui seberapa besar nilai Z yang didasarkan 

pada durasi parkir 350 menit, maka dapat diasumsikan nilai Z diambil terbesar yaitu 1276 SRP. 

Untuk menentukan rekomendasi yang tepat dari masalah tersebut, penulis mencoba 

memproyeksikan dengan kebutuhan ruang parkir untuk 5 (lima) tahun ke depan. Maka diambil 

perhitungan dengan asumsi bahwa pertumbuhan tiap tahun mahasiswa, dosen, serta karyawan 

diambil rata-rata sama, kemudian turn over dan kapasitas statis menggunakan kondisi sekarang. 

Berdasarkan data yang diperoleh Uniska MAB Banjarmasin mengalami pertumbuhan jumlah 

mahasiswa, dosen, dan karyawan sebesar 3,11% tiap tahunnya, turn over sebanyak 2 (dua) kali 

dalam sehari. Pertambahan kebutuhan ruang parkir dalam lima tahun ke depan dapat dilihat 

dalam Tabel 6. berikut ini. 

 

Tabel 6. Pertambahan Kebutuhan Ruang Parkir Lima Tahun ke Depan 

Tahun 
Kebutuhan Ruang 

Parkir 

Kapasitas 

Statis 

(SRP) 

Selisih Kebutuhan Parkir 

dengan Kapasitas Statis 

Selisih Keterangan 

2017 1276 940 - 336 Overload 

2018 1315 940 - 375 Overload 

2019 1356 940 - 416 Overload 

2020 1399 940 - 459 Overload 

2021 1442 940 - 502 Overload 

2022 1487 940 - 547 Overload 

Sumber: Hasil Perhitungan 

 

Berdasarkan Tabel 6. setiap satu tahun kedepan kebutuhan ruang parkir selalu bertambah. 

Maka dari perlu adanya penambahan kebutuhan ruang parkir yang sudah ada, guna memenuhi 

pengguna yang ada. 

Berdasarkan hasil analisis serta gambaran beberapa tahun kedepan penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa kinerja ruang parkir untuk kondisi sekarang kurang memenuhi dengan 

pengguna yang ada. Hal ini bisa dilihat dari kondisi faktual sekarang ini. Maka perlu adanya 

pembenahan dalam pengaturan ruang parkir. Agar terealisasi tujuan tersebut perlu adanya 
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pemecahan masalah yang dapat dilakukan berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di 

kawasan Kampus Uniska MAB Banjarmasin sebagai berikut: 

 

1. Pengelolaan Teknis Dalam Pengelolaan Parkir 

 

Perlu adanya pengelolaan manajemen yang baik, dalam arti perlu dibuatkan pola parkir 

yang terstruktur dengan baik dan penambahan petugas yang mengatur didalam ruang parkir. 

Diharapkan dengan adanya pengawasan dan pengaturan yang dilakukan dapat mengoptimalkan 

ruang parkir yang tersedia. Serta untuk jalur sirkulasi keluar dan masuk pada area parkir dibagi 

menjadi dua jalur atau terpisah, untuk mengurangi antrian dari sepeda motor yang akan masuk 

dengan sepeda motor yang keluar. Penambahan petugas keamanan juga dirasa perlu untuk 

menghindari kehilangan helm dan sepeda motor untuk meningkatkan keamanan dan 

kenyamanan. Rekomendasi pola susunan parkir dapat dilihat pada Gambar 3. berikut ini: 

 
Gambar 3. Rekomendasi Pola Susunan Parkir 

 

2. Penambahan Area Parkir  

 

Dalam kesempatan ini kami menyarankan untuk membangun sebuah gedung bertingkat 

khusus untuk parkir sepeda motor. Untuk lokasi yang kami jadikan rekomendasi pembangunan 

gedung tersebut adalah lahan kosong milik Uniska MAB yang berada di samping kampus. 

Dengan dimensi lahan sebesar 60 x 11,5 m dan letaknya yang berada dipinggir jalan sehingga 

memudahkan akses keluar-masuk, sangat cocok menjadi lokasi untuk membangun sebuah 

gedung 3 lantai yang dikhususkan sebagai area parkir sepeda motor mahasiswa, dosen, dan 

karyawan Uniska MAB Banjarmasin. Adapun dengan luasan yang ada gedung tersebut 

memiliki kapasitas daya tampung untuk lantai 1 sebesar 185 SRP, lantai 2 sebesar 193 SRP, dan 

lantai 3 sebesar 211 SRP, sehingga jumlah kapasitas total adalah sebesar 589 SRP. Gedung 

tersebut diproyeksikan dapat memenuhi kekurangan satuan ruang parkir untuk 5 (lima) tahun ke 

depan yang sebesar 547 SRP. 
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PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai 

berikut: 

1. Akumulasi parkir maksimum sebesar 1140 SRP, volume parkir maksimum dengan 

jumlah 2625 sepeda motor, asumsi durasi parkir 350 menit, dan tingkat pergantian parkir 

berkisar 2 kali sehari. Kinerja ruang parkir kawasan Kampus Uniska MAB Banjarmasin 

berubah menjadi luas atau kurang teratur ketika waktu-waktu tertentu yaitu pada waktu 

puncak perkuliahan, yang menimbulkan sepeda motor yang parkir tidak terposisikan pada 

tempatnya yang mengganggu jalur sirkulasi atau ketika sepeda motor melakukan 

manuver dalam berparkir. Banyak pengguna parkir yang memarkirkan sepeda motor tidak 

pada area parkir resmi yang disediakan pihak kampus. 

2. Dengan Kapasitas Statis yang hanya sebesar 940 SRP, menyebabkan terjadinya 

kekurangan ruang parkir sebesar 336 SRP. Ditambah lagi, dengan pertumbuhan jumlah 

mahasiswa, dosen, dan karyawan aktif setiap tahun sebesar 3,11%, mengakibatkan 

jumlah pengguna sepeda motor juga bertambah. Diproyeksikan untuk 5 (lima) tahun yang 

akan datang, kebutuhan ruang parkir mencapai 1487 SRP, jika tidak ada penambahan 

area parkir maka akan terjadi kekurangan sebesar 547 SRP. 

3. Penangan yang penulis sarankan untuk memecahkan masalah tersebut yaitu, mengelola 

area parkir yang sudah ada seoptimal mungkin dengan cara, sebagai berikut: membuat 

pola parkir yang rapi dan terstruktur baik; membedakan jalur sirkulasi masuk dan keluar 

pada area parkir; menambah petugas parkir dan keamanan yang mengatur dan menjaga 

area parkir. Sedangkan untuk penambahan area parkir baru, penulis menyarankan untuk 

membangun sebuah gedung bertingkat khusus untuk parkir sepeda motor. Dengan 

melihat peta situasi wilayah kampus Uniska MAB Banjarmasin, terdapat lahan kosong 

dengan dimensi sebesar 60 x 11,5 m yang dapat dimanfaatkan untuk membangun gedung 

3 lantai khusus parkir sepeda motor yang nantinya memiliki kapasitas ruang parkir 

sebesar 589 SRP dan diproyeksikan dapat memenuhi kekurangan kebutuhan ruang parkir 

sepeda motor di kampus Uniska MAB Banjarmasin untuk 5 (lima) tahun ke depan. 
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ABSTRAK 

 

Proses layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat pada kantor kelurahan  

umumnya masih dilakukan dengan cara manual. Pemohon layanan harus datang ke kantor 

Kelurahan untuk mengetahui prosedur layanan, mengantri dalam mendapatkan layanan, 

sehingga proses layanan membutuhkan waktu yang seringkali melebihi standar waktu maksimal 

yang telah ditetapkan.  Ketidakpastian selesainya layanan yang tertunda pada hari-hari 

berikutnya juga sering terjadi akibat tidakadanya mekanisme untuk memantau progres 

penyelesaian layanan. Petugas layanan juga tidak dapat secara leluasa bekerja dalam 

memberikan layanan karena harus berada pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini mengembangkan sebuah model aplikasi sistem pelayanan administrasi penduduk 

kepada masyarakat secara terpadu berbasis Web pada kantor kelurahan, dengan menggunakan 

metode penelitian pengembangan (R&D / Research and Development) yaitu 

mengimplementasikan beberapa tahapan pada model  pengembangan Perngkat Lunak SDLC 

(System Development Life Cycle). Hasil uji user (user acceptance) memperlihatkan bahwa 

aplikasi sistem yang dibangun dapat membantu mempermudah masyarakat dan manajemen di 

kantor Kelurahan, serta mempercepat proses layanan administrasi penduduk  kepada 

masyarakat.  

 

Kata kunci: Layanan Admnistrasi Penduduk,  Kantor Kelurahan, Aplikasi Berbasis Web 
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ABSTRACT 

 

The process of residential administration services to the community at the head of the village 

office is generally still done manually. Applicants should come to the head of the village office 

to find out the service procedures, queue up in service, so that the service process takes time 

that often exceeds the maximum set time standard. Uncertainty over the completion of delayed 

services on subsequent days is also frequent due to lack of mechanisms to monitor progress of 

service completion. Service officers also can not flexibly work in providing services because 

they have to be in place and time that has been set. This research develops a model of 

integrated Web-based public service system application at kelurahan office, using R & D 

research and development method, which is implementing some part of development method of 

SDLC (System Development Life Cycle) Software. The result of user test (user acceptance) 

shows that the application of the built system can help facilitate the community and 

management in head of the village office, and accelerate the process of population 

administration services to the community. 

 

Keywords: Population Administration Service, head of the village Office, Web Based 

Application  

 

PENDAHULUAN  

 

Sebagaimana yang dimanatkan dalam Undang-Undang Negara RI Nomor 25 tahun 2009 

bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak 

dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Membangun kepercayaan 

masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan 

kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan 

penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan 

kewajiban setiap warga negara dan penduduk demi terwujudnya tanggung jawab negara dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik (Anonim, 2017).  

Kantor Kelurahan merupakan unit terkecil dari instansi pemerintah yang berhubungan 

langsung dengan masyarakat dalam berbagai bentuk pelayanan masyarakat. Salah satu bentuk 

pelayanan langsung kepada masyarakat adalah layanan administrasi berupa layanan pembuatan 

berbagai jenis surat rekomendasi dan surat keterangan, yang terdiri atas:  layanan pembuatan 

Surat Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat 

Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah (SKBMR), yang 

didapatkan pada bagian Ekonomi Dan Pembangunan (Ekobang). Pada bagian Kesejahteraan dan 

Sosial (Kesos) terdapat layanan berupa pembuatan Surat Keterangan Belum Menikah, Surat 

Keterangan Tidak Mampu, dan Surat Kematian. Pada bagian Pemerintahan terdapat layanan 

berupa Surat Keterangan Kehilangan, Surat Keterangan Domisili, dan Surat Keterangan 

Kelahiran. Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan pada beberapa kantor Kelurahan 

dalam pemberian layanan kepada masyarakat,  kantor kelurahan  umumnya masih 

menyelenggarakan layanan administrasi kependudukan dengan cara manual (belum 

memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara online). Pemohon layanan 

(masyarakat) harus datang ke kantor Kelurahan untuk mengetahui prosedur layanan, mengantri 

dalam mendapatkan layanan, sehingga proses layanan membutuhkan waktu yang seringkali 
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melebihi standar waktu maksimal yang telah ditetapkan.  Ketidakpastian selesainya layanan 

yang tertunda pada hari-hari berikutnya juga sering terjadi akibat tidakadanya mekanisme untuk 

memantau progres penyelesaian layanan, sehingga berdampak pada munculnya biaya yang 

harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk bolak-balik ke kantor Kelurahan. Petugas layanan juga 

tidak dapat secara pleksibel bekerja dalam memberikan layanan karena harus berada pada 

tempat dan waktu yang telah ditetapkan (kantor kelurahan) dalam memberikan layanan, 

sehingga tingkat produktifitas layanan tidak maksimal, berdampak pada antrian.   

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini, khususnya teknologi 

komunikasi berbasis online (Web) dapat menyediakan sistem layanan komunikasi yang dapat 

menembus ruang dan waktu. Layanan komunikasi dua arah yang dapat mendukung 

penyampaian informasi dan pengiriman berkas-berkas elektronik dapat dilakukan kapan saja 

dan dimana saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga dapat meningkatkan efektifitas 

dan efisiensi layanan pada berbagai aspek seperti waktu dan biaya (Pratama, 2014). Sistem 

Informasi sebagai bagian dari teknologi informasi dimungkinkan untuk digunakan sebagai 

media komunikasi untuk menyampaikan informasi terkini di berbagai bidang untuk menopang 

perencanaan bisnis organisasi, termasuk dalam mendukung pemberian pelayanan kepada 

pelanggan (McKimm, 2003; Ginancar, 2012; Nattestad, 2012). Teknologi layanan komunikasi 

secara online dengan perangkat-perangkat bergerak memungkinkan untuk melakukan 

pemantauan suatu kejadian secara real time, sehingga seseorang dapat bertindak pada waktu 

yang tepat sesuai dengan yang direncanakan (Garrett dkk., 2006). 

Penelitian mengenai penggunaan aplikasi berbasis Web dalam mendukung sistem layanan 

administrasi publik telah banyak dilakukan.  Noviyanto, Setiadi & Wahyuningsi  telah meneliti 

mengenai pemampaatan aplikasi berbasis Web Mobile untuk mendukung sistem layanan 

administrasi desa. Model aplikasi  berbasisWeb yang diusulkan dalam penelitian tersebut 

menyediakan fitur-fitur layanan administrasi kependudukan dasar berupa Surat Keterangan 

Tinggal, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Nikah, Surat Kelahiran dan Kematian, 

Surat Pengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP)  dan Kartu Keluarga (KK) (Noviyanto, 2014).  

Hidayatulloh & Mulyadi juga telah meneliti mengenai pemanpaatan aplikasi berbasis Web 

untuk  untuk mendukung sistem layanan administrasi kependudukan desa, dengan 10 fitur 

layanan utama berupa Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Menikah/Belum Menikah, 

Surat Pengantar SKCK, Surat Keterangan Wali, Surat Keterangan Janda/Duda, Surat 

Keterangan Tidak Mampu, serta  Surat Permohonan KTP/KK (Hidayatulloh, 2015).  Sibaroni, 

dkk. meneliti mengenai  penggunaan aplikasi Web untuk pelayanan administrasi penduduk 

desa, dengan 12 fitur layanan yang paling umum dilaksanakan yaitu: Surat Pernyataan, Surat 

Keterangan Kelahiran dan Kematian, Surat Keterangan Izin Ramai-ramai, Surat Keterangan 

Belum Menikah/ Duda / Janda, Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Keterangan Berkelakuan 

Baik, Surat Keterangan Domisili Individu / Perusahaan, Surat Keterangan Serbaguna (Sibaroni, 

2015).  Berbeda dengan sistem-sistem yang dibangun oleh Noviyanto, Hidayatulloh, dan 

Sibaroni yang menekankan pada sistem yang khusus digunakan pada kantor Desa, Dharmasurya 

dkk mengembangkan model sistem terdistribusi berbasis teknologi RMI dan Web Service  

untuk sistem informasi layanan administrasi kependudukan dengan mengintegrasikan Dukcapil, 

Kecamatan dan Kelurahan  dalam sistem manajemen data dan layanan kependudukan 

(Dharmasurya, 2013). 

Paper ini memaparkan sebuah model aplikasi sistem pelayanan administrasi penduduk 

terpadu berbasis Web yang digunakan khusus pada kantor kelurahan, dengan fitur layanan 
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masyarakat pada tiga bidang yaitu bidang Ekonomi Dan Pembangunan (Ekobang), bidang 

Kesejahteraan dan Sosial (Kesos), serta bidang Pemerintahan, yang diharapkan dapat membantu 

petugas pelayanan dalam mengoptimalkan kinerja layanan, serta mempermudah warga 

masyarakat dalam mendapatkan informasi dan akses layanan administrasi penduduk. 

 

METODE  

 

Metode  penelitian yang digunakan adalah metode R & D (Research and Development) 

dengan mengikuti beberapa tahapan utama model SDLC (System Develipment Life Cycle) 

dalam pengembangan sistem software yaitu: Analisis Kebutuhan Sistem, Perancangan Sistem, 

Konstruksi Sistem, Implementasi dan Ujicoba Sistem. Analisis kebutuhan sistem mengacu pada 

prosedur layanan masyarakat  pada tiga bagian utama di kantor kelurahan, yaitu pada bagian 

Ekonomi Dan Pembangunan (Ekobang), bagian Kesejahteraan dan Sosial (Kesos), dan  pada 

bagian Pemerintahan. Kantor Kelurahan  Guntung Paikat Banjarbaru menjadi objek studi kasus 

dalam penelitian ini.   

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode Wawancara Tidak Terstruktur, 

yang dilakukan kepada Petugas Pelayanan serta Warga Masyarakat sebagai objek pelayanan. 

Kepada Petugas Pelayanan  dan Warga Masyarakat digali informasi mengenai mekanisme 

pelayanan manual yang dilakukan selama ini, permasalahan yang muncul, serta efektifitas dan 

efisiensinya. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif, sehingga jenis instrumen yang 

digunakan adalah “Peneliti” yang bertindak  sebagai Instrumen, baik dalam pengumpulan data 

maupun dalam analisis data (analisis deskriptif). Pengujian User Acceptance digunakan untuk 

menganalisis sejauh mana efektivitas penerapan model sistem yang telah dibangun. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Kebutuhan Sistem 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan sistem, diperoleh kebutuhan Sistem Web seperti 

pada gambar 1, 2 dan 3. Framework Sistem Layanan Masyarakat  Berbasis Web pada Kantor 

Kelurahan yang diusulkan disajikan pada gambar 1. 

 

 
Gambar 1.  Framework Usulan Sistem Layanan Administrasi Penduduk Berbasis Web Di   
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Kantor Kelurahan  

 

Pada gambar 1, Sebuah sever Web dikendalikan oleh petugas di Kantor Kelurahan 

sebagai Administrator Sistem Web, untuk melayani sistem komunikasi berbasis Web yang 

menghubungkan pihak-pihak terkait dalam sistem Pelayanan Administrasi penduduk di Kantor 

Kelurahan,  yaitu Petugas Administrasi Layanan (petugas layanan pada bagian Ekobang, 

petugas layanan pada bagian Kesos, petugas layanan pada bagian Pemerintahan) dengan User 

Umum ( Masyarakat sebagai Obyek layanan).  Server Web terkoneksi ke perangkat bergerak 

(smart phone, Laptop/PDA) para pihak yang terkait melalui Penyedia Layanan Jasa Internet/ 

ISP, untuk penyelenggaraan komunikasi berbasis Web, dengan prosedur seperti pada Activity 

Diagram gambar 2 : 

a. Melalui perangkat terminal yang terkoneksi ke Web layanan, warga masyarakat yang 

menginginkan sebuah layanan administrasi penduduk  dapat melihat/mengetahui  

prosedur layanan secara online  

b. Warga masyarakat mengajukan permohonan layanan tertentu secara online dan  

melampirkan berkas-berkas pendukung secara elektronik melalu Form Elektronik yang 

telah tersedia pada Aplikasi berbasis Web. 

c. Petugas Pelayanan di Kelurahan menerima dan memverifiskasi permohonan layanan 

warga masyarakat (sesuai kategori layanan yang diajukan) secara online, kapan saja dan 

dimana saja mereka berada melalui perangkat teknologi mobile.  

d. Jika berkas tidak lengkap,  Petugas Pelayanan menginformasikan kepada pemohon 

melalui Status Pengajuan Permohonan di Web mengenai status ketidaklengkapan 

permohonan dan meminta pemohon untuk melengkapi serta mengirim kembali 

permohonan. 

e. Jika berkas permohonan lengkap, Petugas Pelayanan di Kelurahan memproses 

permohonan layanan yang diinginkan oleh warga masyarakat, dan mengunggah Status 

Kemajuan Layanan (Sudah diterima/Perlu Perbaikan Data/Sedang Proses/Sudah Selesai), 

sehingga Warga masyarakat dapat memantau progress pelayanan. 

f. Jika Status Layanan “Sudah Selesai”, warga masyarakat dapat  mencetak bukti pengajuan 

permohonan layanan melalui web, dan mendatangi kantor kelurahan untum mendapat 

Printout berkas layanan (surat pengantar/rekomendasi/keterangan) yang diajukan 

sebelumnya secara online. 

Dengan konsep seperti pada gambar 2, pemohon (warga masyarakat) akan mendapatkan 

kepastian layanan dan tidak perlu antri di Kantor  Kelurahan untuk mendapatkan layanan 

Administrasi Penduduk. Petugas Pelayanan pun dapat lebih pleksibel (kapan saja dan dimana 

saja) bekerja dalam memberikan pelayanan administrasi penduduk kepada masyarakat. 
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Gambar 2.  Activity Diagram Usulan Prosedur Sistem Layanan Masyarakat Berbasis Web Di 

Kantor Kelurahan 

 

 

 

Kebutuhan fungsional (fitur-fitur layanan masyarakat) pada sistem Aplikasi berbasis Web 

disajikan pada gambar 3 dan 4.  

Pada gambar 3 terdapat dua jenis Administrator pada pengoperasian sistem yaitu 

Administrator Sistem Web dan Administrator Layanan User. Administrator Sistem Web dapat 

melakukan fungsi pengaturan account seluruh user dan melakukan pemeliharaan data dan 

informasi yang akan disajikan pada aplikasi Web. Administrator Sistem Web juga dapat 

menjalankan seluruh fungsi  Administror Layanan yaitu fungsi Layanan User Umum 

(Pengajuan dan Update Status kemajuan Layanan) dan Pemeliharaan serta Penyajian 

Data/Informasi terkait pelayanan. Administrator Layanan  adalah petugas pada bagian-bagian 

layanan di kantor kelurahan (Ekobang, Kessos, Pemerintahan) yang menjalankan fungsi 

Layanan kepada User Umum baik secara online maupun secara offline (Pengajuan/permohonan 

layanan dan Update Status kemajuan layanan), serta Pemeliharaan Data User Umum dan 

Penyajian Data/Informasi untuk keperluan internal manajemen sesuai lingkup bagian dan 

kewenangannya masing-masing.  

Pada gambar 4, User Umum (Pengunjung) dapat mengakses informasi terkait dengan 

prosedur pengajuan layanan melalui fitur Informasi Pelayanan, serta  dapat melakukan 

pengajuan dan memantau status  pengajuan layanan tertentu melalui fitur Pelayanan Online.   
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Menu Utama Admin

Kasi Pemerintahan

Kasi 
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Menu Master
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Home
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Manajemen User
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Surat Ijin Tempat 

Usaha
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SK Kematian
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Logout
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Gambar 3.  Arsitektur Fitur-fitur Fungsional pada Sisi Administrator 

 

Menu Utama Pengunjung

Login AdminPelayanan OnlineBeranda Profil

Surat 

Rekomendasi IMB

Surat Keterangan 

Usaha

Surat Ijin Tempat 

Usaha

SK Belum Memiliki 

Rumah

Aplikasi

SK Nikah

SK Belum Menikah

SK Tidak Mampu

SK Kematian

SK Kehilangan

SK Domisi 

Penduduk

SK Kelahiran

Data Pegawai

Kasi Ekonomi dan 

Pembangunan

Kasi 

Kesejahteraan 

Sosial

Kasi Pemerintahan

Menu Utama 

Admin

SKCK

Info Pelayanan

Gambar 4.  Arsitektur Fitur-fitur  Fungsional pada Sisi User Umum 
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Contoh tampilan antarmuka pada aplikasi layanan administasi penduduk berbasis Web 

disajikan pada gambar 5 hingga gambar 11. 

 

 
 

Gambar 5.  Antarmuka Posting Berita (Informasi) pada Sisi Administrator Web 

 

 Melalui antarmuka pada gambar 5, Administrator Sistem Web dapat melakukan update 

berita yang akan disajikan pada aplikasi Web. Administrator Web juga dapat melakukan update 

Profile Instansi dan informasi-informasi lainnya seperti Prosedur Layanan melalui antarmuka 

yang sejenis. 

 

 
Gambar 6.  Contoh Antarmuka Status Pengajuan Layanan dan Pengajuan Layanan Baru Pada 

Sisi User Umum 
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 Gambar 6 memperlihatkan antarmuka Status Pengajuan Layanan yang diajukan oleh 

User Umum setelah memilih salah satu fitur jenis layanan. Melalui antarmuka ini User Umum 

dapat mengajukan permohonan layanan baru dan memantau status kemajuan permohonan yang 

diajukan (sedang proses, siap cetak, sudah cetak, atau status kelengkapan permohonan).  

Gambar 7 memperlihatkan antarmuka formulir pengajuan layanan baru pada sisi User 

Umum. Setiap formulir permohonan jenis layanan tertentu terdiri atas dua bagian utama yaitu 

isian  biodata  pemohon dan  isian Jenis Layanan yang disertai lampiran berkas pendukung. 

Informasi mengenai prosedur permohonan layanan serta kelengkapan dan contoh berkas 

pendukung dapat diakses oleh pemohon melalui fitur Informasi Layanan. Antarmuka seperti 

pada gambar 6 dan 7 tersebut dapat diakses oleh pemohon tanpa melakukan login. 

 

 
 

Gambar 7.  Contoh Antarmuka Formulir Pengajuan Layanan Baru secara Online 
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 Untuk melayani pemohon yang datang secara langsung pada kantor kelurahan,  aplikasi 

sistem Web juga menyediakan fitur antarmuka Pengajuan Layanan Baru  yang terdapat pada sisi 

Administrator Layanan, yang dapat diakses oleh petugas Administrator Layanan  setelah 

terlebihdahulu melakukan login pada aplikasi.  Perbedaan mendasar antara prosedur 

permohonan layanan yang dilakukan sendiri secara online oleh pemohon dengan permohonan 

melalui petugas Administrator Layanan pada Kantor Kelurahan adalah  terdapat dua formulir 

yang diisi secara terpisah pada sistem layanan yang dilakukan di Kantor Kelurahan,  yaitu 

formulir isian Biodata Pengusul (gambar 8) dan formulir isian Jenis Permohonan tertentu 

(gambar 9). Formulir Isian Jenis Permohonan akan terkoneksi ke Data Base Biodata pengusul 

yang telah dientri melalui antarmuka isian Biodata, atau dapat dikembangkan untuk dapat 

terkoneksi pada Data Induk Kependudukan  pada Sistem Lain. Disamping itu, pada sistem 

layanan permohonan melalui petugas Administrator Layanan, lampiran kelengkapan 

permohonan tidak berbentuk file namun dalam bentuk pisik.    

 

 
 

Gambar 8.  Contoh Antarmuka Formulir Biodata Pemohon  melalui Petugas Administrator 

Layanan di Kantor Kelurahan 
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Gambar 9.  Contoh Antarmuka Formulir Pengajuan Layanan Baru melalui Petugas 

Administrator Layanan di Kantor Kelurahan 

Data permohonan layanan administrasi penduduk yang diajukan oleh pemohon melalui 

antarmuka pengajuan layanan secara online (seperti pada gambar 7)  atau permohonan layanan 

yang diajukan langsung di kantor Kelurahan melalui petugas Administrator Layanan (seperti 

pada gambar 8 dan 9) akan ditampilkan pada antarmuka daftar permohonan masuk pada sisi 

Administrator Layanan (sesuai bidang layanan masing-masing) seperti pada gambar 10. 

Petugas/Administrator  layanan dapat merespon permohonan tersebut dengan tindakan berupa 

mengupdate status tindaklanjut permohonan melalui fasilitas Update Data, atau mencetak 

dokumen yang dimohonkan melalui fasilitas Cetak Permohonan. 
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Gambar 10. Contoh Antarmuka Daftar Permohonan Layanan Administrasi Penduduk pada Sisi 

Administrator Layanan. 

 

Luaran dokumen layanan administrasi penduduk yang dimohonkan dapat dicetak dalam 

wujud dokumen PDF dan juga dapat dicetak dalam bentuk dokumen pisik. Contoh luaran 

permohonan layanan administrasi penduduk yang telah dicetak  disajikan pada gambar 11. 
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Gambar 11. Contoh Luaran Dokumen Tercetak yang Dimohonkan oleh Pemohon 

 

2. Pengujian Sistem 

Pengujian User Acceptance digunakan untuk menilai efektivitas model Sistem Aplikasi 

Berbasis Web yang dibangun. Butir pertanyaan sebagai instrumen untuk menilai Sistem 

Aplikasi  yang dibangun dikategorikan dalam dua kategori yaitu butir pertanyaan untuk menilai 

tingkat “user frienly” sistem aplikasi (tampilan dan kemudahan pengoperasian sistem) dan butir 

pertanyaan untuk menilai dampak penerapan sistem aplikasi (efektivitas proses layanan).   Hasil 

uji user terhadap 5 sampel responden yang bertindak sebagai petugas layanan dan 20 sampel 

responden yang bertindak sebagai pemohon layanan disajikan pada grafik gambar 12 dan 13. 
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Gambar 12. Grafik Hasil uji Sistem Aplikasi Untuk Penilaian Tingkat User Frienly  

 
 

Gambar 13. Grafik Hasil uji Sistem Aplikasi Untuk Penilaian Dampak Penerapan Sistem 

Aplikasi (Efektivitas Penerapan Sistem Aplikasi) 

 

 

Grafik gambar 12  menunjukkan tingkat User Frienly penggunaan Sistem Aplikasi, 

sedangkan Grafik gambar 13  menunjukkan efektivitas penerapan Sistem Aplikasi untuk 

mendukung sistem layanan administrasi penduduk di Kantor Kelurahan. 

 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

 

Hasil uji User Acceptance menunjukkan 78% dari 25 sampel responden pengguna sistem 

berpandangan bahwa penerapan aplikasi berbasis Web yang bersifat dinamis (komunikasi 

online dua arah) dapat efektif (mempermudah dan mempercepat) digunakan dalam sistem 

pelayanan administrasi penduduk pada Kantor Kelurahan, baik pada sisi petugas 

pelayanan maupun pada sisi pengguna layanan, jika dibandingkan dengan sistem 

pelayanan secara manual.  
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2. Saran 

 

Beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam model sistem yang telah dikembangkan, 

adalah: 1) sistem aplikasi perlu ditambahkan sebuah modul layanan Broadcase Informasi 

ke perangkat selular (handphone) pemohon, misalnya  pada fitur yang digunakan untuk 

memantau status perkembangan kemajuan permohonan pemohon. Dengan sistem 

broadcase informasi ke perangkat selular pemohon, pemohon dapat memperoleh 

informasi secara real time terkait status kemajuan permohonan tanpa harus membuka 

sistem aplikasi Web;               2) sistem aplikasi perlu diinterkoneksi dengan aplikasi 

sistem kependudukan yang sudah ada pada Dinas Catatan Sipil, yaitu interkoneksi ke 

Database Kependudukan agar pengoperasian sistem lebih efektif dan Biodata Penduduk 

yang mengajukan permohonan layanan administrasi penduduk lebih valid. 
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Abstrak 

Kerusakan jalan di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh konstruksi jalan yang tidak sesuai 

dengan pemakaian dan beban lalu lintas yang besar. Iklim tropis juga menjadi faktor penyebab 

kerusakan dini seperti hancurnya lapisan permukaan jalan aspal akibat perubahan cuaca yang 

sangat cepat dan temperatur yang relatif tinggi. Untuk itu diperlukan aspal dengan mutu yang 

memiliki titik lembek lebih tinggi agar ketahanan terhadap temperatur lebih besar daripada aspal 

konvensional. Dari kandungan senyawa yang ada pada aspal sangat memungkinkan diperkuat 

ketahananya melalui reaksi dengan bahan polimer sintetis berupa limbah plastik atau dikenal 

dengan aspal modifikasi. Penggunaan plastik sebagai bahan tambah pada campuran beraspal 

dapat membantu mengurangi limbah plastik. Metode penelitian berupa eksperimen terhadap 

sampel benda uji yang kemudian dianalisis berdasarkan karakteristik marshall, sifat volumetrik, 

daya tahan (stability), dan kelelehan plastis (flow) dari campuran aspal beton. Berdasarkan 

analisis data pengujian marshall, diperoleh pengaruh penambahan limbah plastik Low Density 

Polyethylene (LDPE) terhadap karakteristik dan kekuatan aspal modifikasi pada kadar plastik 

5% terjadi peningkatan stabilitas nilai marshall yaitu mencapai 2350 kg, naik 29,76% dari aspal 

Pen 60/70 (konvensional). Kadar plastik LDPE optimum yang memenuhi syarat kriteria nilai 

stabilitas, flow, MQ, VIM, VMA, dan VFA adalah 5% dengan kadar aspal efektif 5,99%.  

 

Kata Kunci: laston; aspal modifikasi; low density polyethylene; marshall  
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Abstract 

 

Road damage in Indonesia is mostly caused unsuitable road construction and heavy traffic 

load. Tropical climate is also a factor causing early damage, such as the destruction of asphalt 

road surface layers due to rapid weather changes and relatively high temperatures. For that 

required asphalt with quality that has a soft point higher for greater temperature resistance 

than conventional asphalt. From the content of the compounds present in the asphalt it is 

possible to strengthen its resistance through reaction with synthetic polymeric materials in the 

form of plastic waste or known as modified asphalt. The use of plastics as an added ingredient 

in asphalt mixtures can help reduce plastic waste. The research method is an experiment on the 

sample of test specimen which is then analyzed based on marshall characteristics, volumetric 

properties, stability, and plastic flow from concrete asphalt mixture. Based on the analysis of 

marshall test data, the effect of the addition of Low Density Polyethylene (LDPE) plastic waste 

on the characteristics and strength of modified asphalt at 5% plastic content increased the 

stability of marshall value reaching 2350 kg, up 29.76% from asphalt Pen 60/70 (conventional). 

The optimum LDPE plastic content that satisfy the criteria of stability, flow, MQ, VIM, VMA, 

and VFA values is 5% with an effective bitumen content of 5.99%. 

 

Keywords: asphalt concrete; modified asphalt; low density polyethylene; marshall 

 

PENDAHULUAN  

 

Banyaknya jalan yang mengalami kerusakan di Indonesia, sebagian besar diakibatkan 

oleh konstruksi jalan yang tidak sesuai dengan pemakaian dan beban lalu lintas yang besar. 

Selain itu, Indonesia yang beriklim tropis menjadi faktor penyebab kerusakan dini seperti 

hancurnya lapisan permukaan jalan aspal akibat perubahan cuaca yang sangat cepat maupun 

beban lalu lintas yang melewati jalan tersebut, karena pada waktu dan daerah tertentu, suhu 

jalan bisa mencapai 70ºC yang menyebabkan aspal menjadi meleleh sehingga aspal yang 

melekat pada agregat terpisah. Pemisahan agregat dan aspal (bleeding) merupakan penyebab 

aspal begitu mudah tererosi akibat kikisan air atau tidak tahannya terhadap beban yang begitu 

berat saat melintas diatas aspal jalan raya. 

Aspal adalah bahan pengikat pada lapisan perkerasan lentur. Aspal dibuat dari distilat 

terakhir dari minyak bumi yang mengandung rantai karbon, oksigen dan hidrogen serta sedikit 

sulfur dan nitrogen. Dari kandungan senyawa yang ada pada aspal sangat memungkinkan 

diperkuat ketahanannya melalui reaksi dengan bahan polimer sintetis berupa plastik atau dikenal 

dengan aspal modifikasi. Untuk meningkatkan mutu aspal dapat dilakukan dengan 

menambahkan limbah plastik ke dalam aspal atau menambahkan polimer (Rezza, 2009).  

Campuran laston AC-WC dengan penambahan limbah plastik PE (Polyethylene 

terephthalate), LDPE (Low Density Polyethylene) dan PP (Polypropylene) dapat meningkatkan 

stabilitas sekitar 36% dari campuran normal, sehingga ketahanan laston lebih baik (Dwi 

Kartikasari, 2018). 

LDPE merupakan plastik dengan mutu rendah yang memiliki karakteristik tingkat 

resistansi kimia yang sangat baik. Plastik bersifat termoplastik, yaitu pada suhu tinggi akan 

mencair tetapi pada suhu lingkungan akan menjadi keras, tidak reaktif pada temperatur kamar, 



 

Pekan Ilmiah Uniska Mab 2018-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era   558 
 
 

kecuali oleh oksidator kuat dan beberapa jenis pelarut dapat menyebabkan kerusakan. LDPE 

memiliki densitas antara 0,910-0,940 g/cm
3
 (Bustamin, 2016). 

Dr. R. Vasudevan (2013), juga menyatakan bahwa penggunaan limbah plastik dalam 

aspal meningkatkan sifat pengikat dibandingkan dengan aspal konvensional. Ini meningkatkan 

sifat bitumen yang mengakibatkan peningkatan titik leleh dan penurunan nilai penetrasi 

sehingga meningkatkan daya tahan. 

Selain dapat mengoptimalkan karakteristik aspal, penggunaan plastik sebagai bahan 

tambah pada campuran beraspal juga dapat mengurangi masalah lingkungan yang timbul akibat 

meningkatnya limbah plastik tiap tahunnya. Berdasarkan data Jambeck (2015), Indonesia berada 

di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut yang mencapai 187,2 juta ton setelah 

Cina yang mencapai 262,9 juta ton. Melalui aspal modifikasi ini diharapkan dapat menjadi 

alternatif dalam meningkatkan kinerja dari perkerasan jalan dan solusi pemanfaatan dalam 

upaya menjaga kelestarian lingkungan dengan mengurangi jumlah limbah plastik. 

 

METODE 

 

Metode penelitian berupa eksperimen yang dilakukan di laboratorium terhadap sampel 

benda uji yang kemudian dianalisis berdasarkan karakteristik marshall, sifat volumetrik, daya 

tahan (stability), dan kelelehan plastis (flow) dari campuran aspal beton. Pembuatan benda uji 

aspal modifikasi dilakukan dengan menggunakan menggunakan cara kering (dry process), yaitu 

suatu cara pencampuran dimana plastik yang telah dibersihkan dan dicacah sebelumnya, 

dimasukkan ke dalam agregat yang dipanaskan pada temperatur campuran (175°C) dan diaduk 

selama 20-60 detik, kemudian aspal panas ditambahkan (Suroso Wasiah, 2008). 

Benda uji dibuat dengan kadar aspal efektif yang ditambahkan dengan plastik, dimana 

persentase penambahan plastik 1%; 2%; 3%; 4%; 5% dari berat aspal efektif sebanyak masing-

masing tiga benda uji setiap kadar plastik kemudian dirata-ratakan. 

Limbah plastik yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai pengganti sebagian 

aspal yang digunakan. Limbah plastik yang digunakan adalah jenis LDPE. Aspal yang 

digunakan adalah aspal konvensional (pen 60). Pengujian aspal dan agregat yang dilakukan 

dalam penelitian ini menggunakan pedoman dari Bina Marga yang merujuk pada standar yang 

dikeluarkan oleh American Society for Testing and Materials (ASTM), meliputi pengujian berat 

jenis, keausan agregat dan penyerapan air. Tahapan penelitian tersebut sesuai dengan diagram 

alir pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Bagan alir penelitian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Rancangan AC-WC dengan bahan tambah plastik 

Kadar aspal efektif campuran AC-WC yang digunakan adalah 6,31% dari berat 

campuran yang diperoleh dari hasil pengujian sebelumnya, selanjutnya membuat benda uji 

dengan kadar aspal efektif yang ditambahkan dengan plastik, dimana persentase 

penambahan plastik 1%; 2%; 3%; 4%; 5% dari berat aspal efektif sebanyak tiga benda uji 

setiap kadar plastik kemudian dirata-ratakan. 
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Tabel 1. Berat Jenis dan Penyerapan Bahan 

Material 

Berat 

jeni

s 

bul

k 

Berat 

jen

is 

se

mu 

Berat jenis 

efekti

f 

Komposisi 

terhadap 

total 

agregat 

(%) 

 A B 

C = 

(A+B

)/2 

D 

Agregat 1-2 2,58 2,69 2,64 14 

Agregat 0,5-1 2,55 2,69 2,79 26 

Abu Batu 2,72 2,79 2,75 58 

Filler 3,14 3,14 3,14 2 

Aspal 1,040 

 

Tabel 2. Daftar Timbangan Agregat dengan Menggunakan Plastik 

Kadar plastik rencana 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 

Total campuran 

kadar aspal efektif 

(6,31% x 1200) 

Kebutuhan aspal 

Kebutuhan plastik 

 

Berat agregat 

 

Agregat (1-2)      14% 

Agregat (0,5-1)   26% 

Abu batu             58% 

Filler                    2% 

                                      

100% 

Berat komulatif agregat 

Agregat (1-2) 

Agregat (0,5-1) 

Abu batu 

Filler 

1200 

 

75,7 

75,7 

0 

 

1124,3 

 

157,4 

292,3 

652,1 

22,5 

 

 

 

157,4 

449,7 

1101,8 

1124,3 

1200 

 

75,7 

74,9 

0,8 

 

1124,3 

 

157,4 

292,3 

652,1 

22,5 

 

 

 

157,4 

449,7 

1101,8 

1124,3 

1200 

 

75,7 

74,2 

1,5 

 

1124,3 

 

157,4 

292,3 

652,1 

22,5 

 

 

 

157,4 

449,7 

1101,8 

1124,3 

1200 

 

75,7 

73,4 

2,3 

 

1124,3 

 

157,4 

292,3 

652,1 

22,5 

 

 

 

157,4 

449,7 

1101,8 

1124,3 

1200 

 

75,7 

72,7 

3,0 

 

1124,3 

 

157,4 

292,3 

652,1 

22,5 

 

 

 

157,4 

449,7 

1101,8 

1124,3 

1200 

 

75,7 

71,9 

3,8 

 

1124,3 

 

157,4 

292,3 

652,1 

22,5 

 

 

 

157,4 

449,7 

1101,8 

1124,3 

 

Hasil karakteristiknya sebagai berikut: 

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Parameter-Parameter Marshall Test 

Kadar 

plas

tik 

(%) 

VIM 

(

%

) 

VMA 

(

%

) 

VFB 

(

%

) 

Stabilitas 

(k

g) 

Flow 

(

m

m

) 

Kepadatan 

(gr/

cm
2

) 

Koef. Marshall 

(kg/mm) 

0,0 4,34 17,19 74,77 1811 3,48 2,35 520,46 
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1,0 4,26 17,09 75,06 2016 4,41 2,35 504,03 

2,0 4,04 16,84 76,01 1946 4,06 2,36 477,67 

3,0 3,82 16,61 77,06 2061 3,93 2,36 524,87 

4,0 3,75 16,52 77,32 2124 4,43 2,37 485,88 

5,0 3,81 16,52 76,92 2350 3,90 2,36 606,26 

     

2. Analisis Data 

Dari hasil data pengujian marshall kemudian dapat digambarkan dan dianalisis melalui 

grafik hubungan antara kadar aspal ditambah plastik dengan parameter-parameter yang telah 

dihitung. Hubungan kadar plastik dan stabilitas 

 

 
Gambar 2. Hubungan antara kadar plastik dengan nilai stabilitas 

 

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa nilai stabilitas dengan menggunakan persentase 

plastik jenis LDPE sebagai bahan tambah pada rancangan campuran AC-WC mengalami 

kenaikan dan penurunan dari stabilitas tanpa menggunakan bahan tambah. Nilai stabilitas 

tertinggi terdapat pada kadar plastik 5%. 

Pengaruh penambahan plastik pada aspal terhadap nilai kadar aspal efektif, yaitu untuk 

aspal murni (plastik 0%), plastik 1%, 2%, 3%, 4% dan 5% berturut-turut sebesar 6.25%, 6.18%, 

6.12%, 6.06%, 5.99% dari berat total campuran. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam 

sumber data hasil penelitian ini, penambahan plastik mempengaruhi nilai stabilitas. 

a) Hubungan kadar plastik dengan flow (kelelahan) 

 

 
Gambar 3. Hubungan antara kadar plastik dengan flow 
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Dari grafik diatas menunjukkan bahwa nilai tertinggi flow dengan menggunakan 

persentase plastik sebagai bahan tambah pada rancangan campuran AC-WC berada pada kadar 

persentase 4% dari hasil data pengujian yang dilakukan. Nilai flow terendah terdapat pada kadar 

plastik 3% dan tidak lebih rendah dari nilai flow pada aspal murni (plastik 0%). 

Penambahan plastik pada campuran aspal mempengaruhi nilai flow. Hal ini dapat dilihat 

pada campuran aspal murni (plastik 0%) dengan nilai flow 3,48 mm dan campuran kadar aspal 

5,99% (plastik 5%) dengan nilai 3,99 mm mengalami kenaikan flow apabila ditambah dengan 

plastik, meskipun hasilnya mengalami kenaikan dan penurunan, tetapi nilainya tidak melewati 

nilai flow pada campuran (plastik 0%). Jadi dapat dikatakan bahwa plastik dapat bersifat 

sebagai aspal sehingga menyebabkan kenaikan nilai flow. 

 

b) Hubungan kadar plastik dan marshall quotient (MQ) 

 

 
Gambar 4. Hubungan antara kadar plastik dengan nilai MQ 

 

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa nilai Marshall Quotient menggunakan 

persentase plastik sebagai bahan tambah pada rancangan campuran AC-WC mengalami 

kenaikan dan penurunan dari hasil pengujian yang dilakukan. Namun demikian 

penambahan plastik dari persentase 1% sampai 5% memenuhi syarat spesifikasi yaitu 

minimum 250 kg/mm. Penambahan plastik pada campuran aspal mempengaruhi nilai MQ. 

Hal ini dapat dilihat pada campuran aspal murni (plastik 0%) dengan nilai Marshall 

Quotient 520.46 kg/mm dan campuran kadar aspal 5,99% (plastik 5%) dengan nilai MQ 

606.26 kg/mm mengalami kenaikan apabila ditambah dengan plastik. Semakin tinggi nilai 

kadar aspal maka nilai MQ semakin menurun, artinya semakin bertambahnya kadar aspal 

akan menyebabkan campuran menjadi getas, sedangkan penambahan plastik pada aspal 

menyebabkan peningkatan dan penurunan nilai Marshall Quotient.  

 

c) Hubungan kadar plastik dengan void in mix (VIM) 
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Gambar 5. Hubungan antara kadar plastik dengan nilai VIM 

 

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa nilai VIM campuran AC-WC dengan 

persentase plastik mengalami penurunan nilai VIM. Pada campuran aspal murni (plastik 

0%) nilai VIM yaitu 4,34%, sedangkan pada campuran kadar aspal 5.99% (kadar plastik 

5%) memiliki nilai VIM 3,81% mengalami penurunan. Nilai VIM berpengaruh terhadap 

keawetan lapis perkerasan, semakin tinggi nilai VIM menunjukkan semakin besar rongga 

dalam campuran sehingga campuran bersifat porous. Sedangkan dalam sumber data hasil 

penelitian ini, nilai VIM yang diperoleh semakin rendah sehingga menunjukkan semakin 

kecil rongga dalam campuran. Hal ini mengakibatkan campuran menjadi rapat sehingga air 

dan udara sulit memasuki rongga-rongga dalam campuran yang menyebabkan aspal 

tereduksi. 

d) Hubungan kadar plastik dan void in mineral aggregate (VMA) 

 

 
Gambar 6. Hubungan antara kadar plastik dengan nilai VMA 

 

Dari grafik diatas menunjukan bahwa nilai VMA pada campuran AC-WC dengan 

menggunakan plastik mengalami penurunan pada saat penambahan mulai 1% sampai 

5%. Nilai VMA tertinggi diperoleh pada kadar plastik 0% dengan nilai VMA 17,19% 

dan terendah terdapat pada kadar plastik 5% dengan nilai VMA 16,52%. 

Penambahan plastik pada campuran aspal mempengaruhi nilai VMA. Agregat 

bergaradasi baik atau bergradasi rapat memberikan rongga antar butiran agregat (VMA) 
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yang kecil. Hal ini disebabkan lapisan plastik telah menyelimuti agregat dan menutup 

sebagian besar rongga antara butiran. 

 

e) Hubungan kadar plastik dan void fill bitumen (VFB) 

 

 
Gambar 7. Hubungan antara kadar plastik dengan nilai VFB 

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa nilai VFB pada campuran AC-WC dengan 

menggunakan plastik mengalami peningkatan pada saat penambahan persentase kadar 

plastik dari 1% sampai 5%. Nilai VFB terendah diperoleh pada kadar plastik 0%, dan 

nilai VFB tertinggi terjadi pada kadar 4%. 

Pada campuran aspal murni (plastik 0%) nilai VFB 74.77%, sedangkan pada 

campuran kadar aspal 5.99% (kadar plastik 5%) memiliki nilai VFB 76,92% mengalami 

kenaikan, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam sumber data hasil penelitian ini, 

penambahan plastik mempengaruhi nilai VFB. Hal ini disebabkan karena penambahan 

persentase kadar plastik yang berada dalam aspal mengakibatkan rongga yang berada 

dalam VMA yang terisi akan semakin bertambah, sehingga mengakibatkan rongga terisi 

aspal yang bercampur plastik bertambah. 

 

3. Analisis Kadar Plastik Optimum 

Berdasarkan parameter marshall dari sumber data hasil penelitian ini, kadar LDPE 

optimum yang memenuhi syarat maksimum dan minimum dari keenam kriteria berupa 

stabilitas, flow, MQ, VIM, VMA, dan VFA adalah 5% dengan kadar aspal efektif 5,99%. 

Sehingga, melalui perhitungan perencanaan kuantitas untuk sebuah pekerjaan jalan 

dengan asumsi tebal lapisan 4 cm, lebar 7 m dan panjang 1 km, akan dapat menyerap 

penggunaan limbah plastik (LDPE) sebanyak 2-2,5 ton.  

 

4. Keunggulan Aspal Modifikasi 

a) Kelelahan yang lebih kecil dengan adanya penambahan plastik. Selain itu juga marshall 

quotient yang lebih besar daripada campuran aspal tanpa penambahan plastik. Hal ini 

menunjukan bahwa campuran lebih tahan terhadap deformasi plastis, gelombang 

(washboarding), alur (rutting) dan bleeding. 

b) Dapat mengurangi limbah plastik yang sukar terurai untuk dimanfaatkan sebagai filler 

pada campuran beraspal. 

c) Dapat mengurangi kebutuhan aspal. 
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d) Aman terhadap panas dan tidak mudah meleleh. Biasanya, suhu permukaan aspal hanya 

berkisar 55°C. Sementara itu, untuk membuat plastik meleleh dibutuhkan suhu di atas 

100°C. 

e) Tidak mengeluarkan racun saat dihampar sebagai aspal panas, ketika diukur suhunya 

yaitu 150-180°C, yang artinya plastik tidak terdegradasi dan masih jauh dari batas 

degradasi sampah yaitu 250-280°C atau suhu dimana plastik mengeluarkan racun. 

 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai 

berikut: 

1. Terdapat dua cara pencampuran plastik untuk menaikkan kinerja campuran beraspal yaitu 

cara basah (wet process) dan cara kering (dry process). Cara basah menghasilkan mutu 

aspal yang lebih baik dibanding cara kering, karena campuran diaduk dengan mixer 

sampai homogen, namun membutuhkan dana produksi yang sedikit lebih besar.  

2. Pengaruh penambahan limbah plastik Low Density Polyethylene (LDPE) terhadap 

karakteristik dan kekuatan aspal modifikasi adalah terdapat peningkatan stabilitas pada 

nilai marshall yaitu mencapai 2350 kg, naik 29,76% dari aspal Pen 60/70 (konvensional). 

Peningkatan nilai MQ sebesar 16,48%, yaitu mencapai 606,26 kg/mm. Peningkatan nilai 

flow sebesar 12,06%, yaitu mencapai 3,90 mm. 

3. Kadar LDPE optimum yang memenuhi syarat maksimum dan minimum dari keenam 

kriteria yaitu stabilitas, flow, MQ, VIM, VMA, dan VFA adalah 5% dengan kadar aspal 

efektif 5,99%. 
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Abstrak 

 

Pejalan kaki adalah salah satu objek kecelakaan lalu lintas tertinggi. Beberapa cara digunakan 

untuk mengurangi jumlah kecelakaan, antara lain dengan menyediakan fasilitas penyeberangan 

jalan, seperti penyeberangan zebra cross dan jembatan penyeberangan orang (JPO). Sayangnya, 

pemanfaatan fasilitas seperti itu, khususnya penyeberangan dengan menggunakan jembatan 

penyeberangan orang masih sangat kurang. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk 

mengidentifikasi efisiensi penggunaan jembatan penyeberangan orang. Lokasi penelitian adalah 

jembatan penyeberangan orang yang berada di jalan Pangeran Antasari, Kota Banjarmasin. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dan metode analisis. Dalam analisis 

data menunjukkan bahwa persentase pejalan kaki yang menyeberang jalan tidak melalui 

jembatan penyeberangan orang tersebut sangat besar, yaitu 87% pada waktu sibuk dan 88% 

pada waktu tidak sibuk, dengan tingkat pemanfaatan yang termasuk kategori “sangat tidak 

bermanfaat”. Solusi untuk meningkatkan penggunaan penyeberangan jembatan penyeberangan 

adalah dengan memasang pagar pembatas jalan di kedua sisi jalan (sekitar 200 m).  

 

Kata Kunci: jembatan penyeberangan orang; pejalan kaki; kecelakaan lalu lintas; efisiensi  

 

Abstract 

 

Pedestrians are one of the highest traffic accident objects. Several ways are used to reduce the 

number of accidents, among others by providing road crossing facilities, such as zebra cross 

and pedestrian bridge crossing. Unfortunately, the utilization of such facilities, especially 

pedestrian bridge crossing is still very less. This condition raises the need to identify efficiency 

use the pedestrian bridge crossing. The study location is a pedestrian bridge crossing in the 

road of Pangeran Antasari, Banjarmasin City. The studies method used are survey method and 

analysis method. The analysis shows that pedestrian percentage that doesn’t use pedestrian 

bridge crossing is very big, that is 87% at busy time and 88% at not busy time. The solution to 

increase the use of pedestrian bridge crossing is by install a curb railing fence on both sides of 

the road (about 200 m). 

 

Keywords: pedestrian bridge crossing;  pedestrians; traffic accidents; efficiency 
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PENDAHULUAN  

 

Pejalan kaki adalah unsur lalu lintas yang sering kali dilupakan sebagai bagian dari 

pergerakan di jalan raya. Dari jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi, pejalan kaki 

merupakan objek lalu lintas yang tertinggi. Beberapa cara digunakan untuk mengurangi jumlah 

kecelakaan ini, antara lain dengan menyediakan fasilitas penyeberangan jalan, seperti zebra 

cross pelican dan jembatan penyeberangan. Sayangnya pemanfaatan fasilitas tersebut, 

khususnya jembatan penyeberangan masih sangat kurang. 

Penyeberangan pejalan kaki biasa dikaitkan dengan peningkatan jumlah kecelakaan, baik 

kecelakaan pejalan kaki dan kecelakaan yang melibatkan kendaraan (Elvik et al, 1997). Alasan 

untuk ini tidak begitu dikenal, tetapi perasaan pejalan kaki lebih aman mungkin merupakan 

salah satu penjelasan yang mungkin (Elvik, 2000). 

Diikuti dari aspek teknis, jembatan pejalan kaki atau "jembatan" seperti yang 

didefinisikan oleh Kamus Istilah Ilmiah dan Teknis yang ditulis oleh Daniel N. Lapades 

merujuk jembatan penyeberangan sebagai; Footbridge adalah jembatan bagi orang yang hanya 

berjalan kaki. Menurut Hidayah (2012), ini adalah solusi terbaik bagi pejalan kaki untuk 

menyeberang jalan. 

Jembatan pejalan kaki hanya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas 

jaringan jalan. Pejalan kaki yang menyeberang dianggap sebagai salah satu sumber kemacetan 

(Tamim, 2000). 

Idealnya, fasilitas penyeberangan jalan harus dipisahkan dari jembatan penyeberangan 

jembatan kendaraan (jembatan layang/ jembatan penyeberangan/ jembatan penyeberangan), 

penyeberangan bawah tanah (subway/ underpass/ terowongan), dan skywalk sehingga tidak ada 

pejalan kaki konflik dengan kendaraan dan tidak ada penundaan untuk kendaraan (TRRL, 

1991). 

Jembatan Penyeberangan adalah salah satu fasilitas penyeberangan yang paling aman. 

Memang, pembangunan penyeberangan jembatan penyeberangan membutuhkan biaya yang 

cukup tinggi tetapi nilai ini cukup berharga mengingat untuk kepentingan dan keselamatan 

pejalan kaki, tetapi fasilitas ini kurang dimanfaatkan karena pejalan kaki cenderung tidak ingin 

mengubah tingkat jalur yang dilewati (Bruce,1965). 

Penyebab pejalan kaki malas menggunakan jembatan pejalan kaki adalah karena 

melelahkan, serta kondisi jembatan yang tidak menyenangkan seperti, elevasi jembatan, tangga 

curam, kondisi jembatan yang kotor, dan keberadaan pengemis. Lebih banyak pejalan kaki 

memilih untuk mengambil risiko tertabrak kendaraan karena terasa lebih cepat dan lebih praktis. 

Hal lain yang mendorong pejalan kaki lebih memilih rute melalui jalan adalah jalan median 

yang dapat digunakan sebagai pulau pengungsian ketika menyeberang (Hartanto, 1986). 

Ini berarti bahwa jembatan penyeberangan hanya akan digunakan jika rute lebih pendek 

dari rute melalui jalan. Untuk meningkatkan penggunaan jembatan penyeberangan perlu 

diterapkan pada pagar pembatas di sisi jalan dan / atau di tengah jalan sehingga jika memilih 

rute melalui jalan harus mengambil rute yang lebih lama atau bahkan tidak mungkin (O 

'Flaherty Ca., 1997). 

Menurut Rudy Setiawan (2006), Faktor keamanan merupakan faktor utama bagi 

responden yang cenderung menggunakan jembatan pejalan kaki; sedangkan untuk responden 

yang cenderung tidak menggunakan jembatan penyeberangan, faktor kemudahan (waktu dan 

jarak) menjadi faktor yang paling berpengaruh. Jadi perlu mengurangi waktu dan jarak 
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menyeberang untuk dapat meningkatkan pemanfaatan jembatan pejalan kaki, salah satu 

kemungkinan adalah dengan memasang pagar pembatas baik di trotoar atau di median. 

Dari studi penyeberangan jembatan penyeberangan yang dilakukan oleh Md. Mosabbir 

Pasha (2015) di Bangladesh (Dhaka), Ditemukan bahwa 71% pejalan kaki lebih suka underpass 

daripada menggunakan kaki di atas jembatan. Alasan pejalan kaki tidak menggunakan fasilitas 

penyeberangan jalan adalah keamanan yang tidak mencukupi, memakan waktu, pintu masuk 

yang buruk, ketidaknyamanan, berjalan lama, dan lain-lain. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mempelajari sejauh mana efisiensi 

penggunaan dari jembatan penyeberangan di Kota Banjarmasin yang ada di jalan Pangeran 

Antasari di depan Mitra Plaza yang dihubungkan dengan tingkat pemanfaatan dan mencari tahu 

alasan-alasan mengapa pejalan kaki kurang memanfaatkannya serta memberikan saran-saran 

perbaikan untuk meningkatkan penggunaan jembatan tersebut. 

 

LANDASAN TEORI 

 

Tingkat pemanfaatan suatu jembatan penyeberangan ditentukan dari persentasi jumlah 

pejalan kaki yang menyeberang dengan menggunakan dan yang tidak menggunakan jembatan 

penyeberangan. 

 

Tabel 1. Kriteria Tingkat Pemanfaatan Jembatan Penyeberangan 

Tingkat Pemanfaatan 
Persentasi Jumlah Pejalan Kaki yang Menyeberang 

% Memakai JPO % Tidak Memakai JPO 

Sangat tidak bermanfaat   0 – 20 100 – 80 

Tidak bermanfaat 21 – 40   79 – 60 

Cukup bermanfaat 41 – 60   59 – 40 

Bermanfaat 61 – 80   39 – 20 

Sangat Bermanfaat   81 – 100 19 – 0  

 Sumber: Hankin, B.D. and Wright, R.A. (1958) 

 

METODE 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survei yang bersifat 

deskriptif. Inti dari penelitian ini dititikberatkan pada pengukuran dari manfaat jembatan 

penyeberangan, baik pengukuran arus total pejalan kaki melalui jembatan dan jalan raya, 

maupun persentase pejalan kaki yang menyeberang melalui jembatan dan jalan raya. Untuk itu 

diadakan survei lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan variabel-variabel di atas dan juga 

faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi perbandingan dari total pejalan kaki yang 

menyeberang dengan menggunakan jembatan penyeberangan dan jalan raya. 

Faktor-faktor pengaruh yang dipelajari untuk perencanaan suatu jembatan penyeberangan, 

antara lain: 

a. Volume lalu lintas 

b. Kecepatan kendaraan 

c. Perbandingan waktu penyeberangan 

d. Perbandingan waktu perjalanan 

e. Pendapat pejalan kaki mengenai jembatan penyeberangan 
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Gambar 1. Bagan alir penelitian 

Data-data dikumpulkan dengan membatasi survei dengan jumlah variabel-variabel yang 

dianggap penting dalam menentukan kegunaan suatu jembatan penyeberangan. Survei-survei ini 

dibagi, empat kelompok: 

a. Survei pejalan kaki, terdiri dari menghitung jumlah pejalan kaki, perbadingan waktu 

menyeberang, perbandingan waktu perjanan dan wawancara pejalan kaki  

b. Survei lalu lintas, terdiri dari perhitungan banyak volume lalu lintas dan komposisi serta 

kecepatan kendaraan. 

c. Pengamatan dan pengukuran jembatan penyeberangan, terdiri dari dimensi, materi 

bangunan, kondisi pemeliharaan, jenis dari daerah lokasi jembatan penyeberangan dan 

papan iklan yang kadang-kadang terpasang pada jembatan tersebut. 

d. Geometrik jalan, terdiri dari lebar jalan, arah arus kendaraan (searah atau dua arah). 

Survei dari perhitungan pejalan kaki, waktu penyeberangan, volume lalu lintas dan 

kecepatan kendaraan dilakukan serentak pada waktu yang sama. Survei lapangan dilakukan 

dengan bantuan mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam 

Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin dari hari Sabtu sampai Selasa, tanggal 

26-29 Agustus 2017 selama 4 hari. Pada dasarnya penentuan hari dan waktu untuk melakukan 

survei, diusahakan pada waktu yang mewakili (representatif). Data yang diperoleh kemudian 

dianalisis berdasarkan tingkat pemanfaatan, hubungan antar variabel dengan metode regresi & 

korelasi, dan pendapat pejalan kaki. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tabel 2. Jumlah dan Perbandingan Dari Pejalan Kaki Pemakai Jembatan Penyeberangan 

Situasi 

Waktu 

Rata-Rata Jumlah Pejalan Kaki % 

Di bawah JP 

Pb/Pt 

% 

Diatas JP 

Pa/Pt 

 

Keterangan Di bawah JP 

Pb.o/j 

Di atas JP 

Pa.o/j 

Total 

Pa.o/j 

Sibuk 142 22 164 87 13 Sangat Tidak 

Bermanfaat 

Tidak 

Sibuk 

92 12 104 88 12 Sangat Tidak 

Bermanfaat 

 

Tabel 3. Perbandingan Waktu Penyeberangan 

Situasi 

Waktu 

Rata-Rata Waktu Penyeberangan Dalam Detik 

Atas/Bawah Di Jembatan Jumlah 

Sampel 

Di Bawah 

Jembatan 

Jumlah  Sampel 

Sibuk 57 29 37 48 1,5 : 1 

Tidak Sibuk 56 16 21 35 2,7 : 1 

 

Tabel 4. Perbadingan Waktu Perjalanan 

Situasi 

Waktu 

Rata-Rata Waktu Perjalanan Dalam Detik 

Atas/Bawah Melalui 

jembatan 

Jumlah 

Sampel 

Di bawah 

jembatan 

Jumlah 

Sampel 

Sibuk 215 17 145 28 1,5 : 1 

Tidak Sibuk 211 9 126 36 1,7 : 1 

Keterangan: 

Pb = dibawah jembatan penyeberangan 

Pa = di atas jembatan penyeberangan 

o/j = orang per jam 

Pt = Total (Pa + Pb) 

 

Dari Tabel 2 Perbandingan pejalan kaki yang menggunakan jembatan penyeberangan. 

Dapat dilihat bahwa persentase pejalan kaki yang tidak menggunakan jembatan penyeberangan 

(Pb/Pt) sangat. besar, yaitu 87% pada waktu sibuk dan 88% pada waktu tidak sibuk sedangkan 

yang menggunakan jembatan penyeberangan (Pa/Pt) hanya 13% pada waktu sibuk dan 12% 

pada waktu tidak sibuk, dan menurut kriteria tingkat pemanfaatan pada Tabel 1 maka termasuk 

kategori “sangat tidak bermanfaat”. 

Hubungan antara presentase Pa/Pt dan perbandingan waktu penyeberangan ternyata tidak 

ada. Seperti terlihat pada Tabel 3, waktu rata-rata untuk penyeberangan sebenarnya pada 

jembatan penyeberangan adalah 57 detik (pada waktu sibuk) serta 56 detik (pada waktu tidak 

sibuk) dan di bawahnya berkisar antara 37 detik (pada waktu sibuk) serta 21 (pada waktu tidak 

sibuk). Rute di bawah jembatan rata-rata lebih cepat dibandingkan dengan rute melalui 

jembatan penyeberangan. 
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Hubungan antara presentase Pa/PT dan perbandingan waktu perjalanan juga ternyata 

tidak ada. Rentang perbandingan waktu perjalanan diperlihatkan pada tabel 4 adalah dari 1,5 : 1 

pada waktu sibuk dan 1,7 : 1 pada waktu tidak sibuk. Perbedaan waktu dalam perjalanan tidak 

terlalu besar dan mungkin tidak diketahui oleh pejalan kaki, jadi harus dicari alasan lain untuk 

penggunaan yang rendah dari jembatan penyeberangan. Mungkin pejalan kaki mengira bahwa 

menggunakan jembatan penyeberangan memakan waktu yang jauh lebih lama pada hal 

sebenarnya tidak, mungkin juga berkaitan dengan pengaruh lainnya saat menaiki anak tangga. 

 
Gambar 2. Grafik hubungan volume kendaraan dengan jumlah pejalan kaki yang menyeberang 

memakai jembatan penyeberangan 

 

 
Gambar 3. Grafik hubungan kecepatan kendaraan dengan jumlah pejalan kaki yang 

menyeberang memakai jembatan penyeberangan 

  

Pada Gambar 2 dan 3 menunjukkan tidak adanya hubungan antara Persentase Pa/Pt 

dengan Volume Lalu Lintas, dan hubungan antara Persentase Pa/Pt dengan Kecepatan 

Kendaraan, meskipun pada mulanya sebelum penelitian ini dilakukan diduga mempunyai 

hubungan yang kuat. Hal ini terjadi karena rupanya adanya time gap antara traffic platoon yang 

disebabkan oleh traffic signal di sekitar jembatan penyeberangan itu. 
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Gambar 4. Grafik alasan pejalan kaki menyeberang memakai jembatan penyeberangan 

 

 
Gambar 5. Grafik alasan pejalan kaki menyeberang tidak memakai jembatan 

penyeberangan 

 

Berdasarkan Gambar 4 dan 5 mayoritas pendapat pejalan kaki tentang penggunaan 

jembatan penyeberangan bagi yang tidak menggunakannya beralasan lewat di bawah jembatan 

lebih cepat, sedangkan bagi orang yang menggunakannya karena merasa aman. 

Jembatan penyeberangan sebagai rambu penyeberangan. Ternyata dari pengamatan 

selama survei terlihat lebih banyak orang menyeberang di bawah jembatan dibandingkan 

dengan orang yang menyeberang pada posisi lebih jauh dari jembatan. 

 

Papan Iklan 

 

Banyak jembatan penyeberangan dibangun oleh sponsor, terutama untuk reklame/ iklan. 

Hal ini mungkin merupakan alasan mengapa tidak ada kriteria yang disetujui untuk dimensi-

dimensi jembatan penyeberangan, bahan-bahan atau pemeliharaannya. Dampak negatif adanya 

papan iklan adalah menimbulkan masalah keamanan untuk pejalan kaki yang menggunakan 
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jembatan penyeberangan. Seringkali papannya begitu tinggi, sehingga menutupi jembatan dan 

akibatnya dapat mengundang tindak kriminalitas. 

Sponsor-sponsor yang membangun jembatan penyeberangan itu agaknya ingin 

memperoleh keuntungan periklanan yang sebesar-besarnya. Sebagai akibatnya pertimbangan-

pertimbangan mengenai desain jembatan penyeberangan dan pemeliharaan (kecuali 

pemeliharaan papan iklan itu sendiri) merupakan kepentingan sekunder. Perbedaan standar 

pemeliharaan antara jembatan penyeberangan dan papan iklan yang dipasang pada jembatan 

penyeberangan itu seringkali sangat besar. 

 

Tinjauan Struktur Bangunan Jembatan Penyeberangan 

 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada srukturnya dan wawancara dengan 

pejalan kaki dari 3 (tiga) tingkatan usia yaitu anak-anak, orang dewasa dan orang tua serta 

petunjuk dari buku tentang pembuatan tangga, maka dirasakan adanya suatu standarisasi desain 

jembatan penyeberangan yang dapat, memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki yang 

menggunakan sehingga dapat meningkatkan penggunaan suatu jembatan penyeberangan. 

Dari penelitian yang telah dilakukan, didapat kriteria-kriteria desain jembatan penyeberangan 

dalam bentuk saran sebagai berikut: 

a. Untuk Anak Tangga: 

- Antrede (lebar jalan) = 240 – 200 mm (disarankan 260 mm) ditambah dengan 

tonjolan datar = 25 mm. 

- Optrede (tinggi injakan) = 150 – 130 mm (disarankan 180 mm). 

- Kemiringan tangga – α = 35° – 45° (disarankan 35° – 38°). 

- Lebar tangga > 1100 mm (disarankan 1.250 mm) 

b. Untuk Lantai Jembatan 

- Lebar bersih lantai/dek : 1700 – 1800 mm (disarankan sesuai dengan kebutuhan atau min. 

1800 mm). 

- Tinggi lantai 5,5 – 6,0 tinggi yang disarankan 4,5 m untuk Banjarmasin karena tidak ada 

rencana pnggunaan bis susun.  

Saran umum : 4,5 – 5,0 m (bila tidak ada bis susun) 

  4,5 – 6,6 m (bila ada bis susun) 

c. Tinggi pegangan tangga dari anak tangga = 800 – 840 mm (disarankan 800 – 840 mm). 

d. Lokasi mulut dan anak tangga ditempatkan sesuai dengan lahan yang tersedia, diusahakan 

pada tempat yang mudah dijangkau (hindari penempatan pada gang) dan mudah dilihat. 

e. Banyaknya mulut tangga tergantung dari daerah kebutuhan pejalan kaki. 

f. Bentang/panjangnya jembatan penyeberangan tergantung dari jalan yang ada. 

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

1. Pada umumnya penggunaan jembatan penyeberangan di kota Banjarmasin sangat rendah 

walaupun jembatan ini berada di depan pusat Pertokoan yang ramai dengan lalu lintas 

kendaraan dan pejalan kaki. 

2. Banyak variabel yang diharapkan dapat memperlihatkan hubungan dengan penggunaan 

jembatan, ternyata didapati tidak ada. Salah satunya tidak adanya korelasi antara lalu 
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lintas (kecepatan dan arus lalu lintas) dengan pejalan kaki yang menggunakan jembatan 

penyeberangan. Hal ini karena adanya trafic platoon dan time gap yang cukup besar 

untuk memungkinkan orang menyeberang di jalan. 

3. Dalam hal perbandingan waktu, waktu menyeberang dengan menggunakan jembatan 

selalu jauh lebih besar daripada menyeberang di bawah jembatan. Tampaknya 

menghemat sedikit waktu adalah lebih penting bagi pejalan kaki di kota Banjarmasin dari 

pada keselamatan pribadinya. 

4. Faktor keengganan lain dari pemakai adalah karena jembatan penyeberangan kurang 

perawatan (kotor), sering digunakan pengemis mangkal untuk mencari rezeki, kurang 

aman akibat terlindung oleh papan sponsor sehingga copet, preman dan semacamnya 

mudah beroperasi. 

Saran 

1. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan penggunanan jembatan 

penyeberangan ialah dengan memasang pagar pada median yang terdapat di bawah 

jembatan atau dengan memasang pagar tepi trotoar dikedua sisi jalan yang cukup panjang 

(kurang lebih 200 m). Hal ini dapat mencegah pejalan kaki menyeberangi jalan raya pada 

sembarang tempat dan juga untuk memperpanjang rute pejalan kaki mau menggunakan 

penyeberangan. 

2. Pemeliharaan kondisi jembatan penyeberangan merupakan hal yang sangat penting dalam 

penggunaannya. Oleh karena itu disarankan untuk mengadakan keamanan dan 

pemeliharaan yang rutin serta pembersihan. Untuk membangun jembatan penyeberangan, 

masalah desain sebaiknya diberi prioritas yang lebih besar. 

3. Untuk pekerjaan pembangunan jembatan penyeberangan selanjutnya perlu adanya studi 

perbandingan antara jembatan penyeberangan dan fasilitas penyeberangan lainnya (zebra 

cross, pelican), dalam masalah efisiensi pejalan kaki, biaya, pengaruhnya pada lalu lintas 

dan lain sebagainya. Juga perlu adanya studi lanjut mengenai efisiensi jembatan 

penyeberangan setelah berlakunya UULLAJR (Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya) 

No.14/1992 untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dengan sebelum berlakunya 

UULLAJR. 
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Abstrak 

 

Jalan Ahmad Yani adalah salah satu jalan nasional yang ada di Kalimantan Selatan. Pada ruas 

jalan tersebut, tepatnya Km. 23 wilayah Kota Banjarbaru sering kali terjadi limpasan drainase 

yang menyebabkan banjir. Banjir tersebut menghambat mobilitas dan aktifitas masyarakat kota. 

Kondisi ini menimbulkan perlunya untuk mengidentifikasi penyebab utama terjadinya debit 

limpasan drainase untuk menentukan solusi alternatif yang tepat. Data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah data curah hujan, data tata guna lahan, data topografi dan data eksisting 

kondisi saluran di lokasi studi. Data curah hujan dianalisis dengan metode Log Pearson III dan 

Gumbel, kemudian diuji dengan Chi Kuadrat untuk memilih distribusi statistik yang diterima. 

Data curah hujan tersebut dianalisa ke dalam intensitas hujan jam-jaman menggunakan metode 

mononobe. Intensitas hujan dianalisa menggunakan metode rasional untuk mendapatkan debit 

rencana (Qrencana). Selanjutnya (Qrencana) tersebut dibandingkan dengan (Qsaluran), dan 

(Qeksisting). Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan (Qrencana) sebesar 0,33 m
3
/detik, 

(Qsaluran) sebesar 0,48 m
3
/detik, (Qeksisting)  sebesar 0,21 m

3
/detik, diperoleh hasil 

perbandingan yaitu (Qsaluran) > (Qrencana), (Qeksisting) < (Qrencana).  Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penyebab limpasan drainase adalah akibat endapan lumpur dan sampah 

yang mengurangi kapasitas tampungan dimensi awal saluran. 

 

Kata Kunci: evaluasi kapasitas saluran; drainase; banjir; sampah  

  

mailto:harinukta@gmail.com
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Abstract 

 

Ahmad Yani Road is one of the national roads in South Kalimantan. On the road, exactly Km. 

23 areas of Banjarbaru City often occur drainage runoff that causes flooding. The floods 

hampered the mobility and activities of the urban community. This condition raises the need to 

identify the main cause of drainage runoff discharge to determine the right alternative solution. 

Data needed in this research are rainfall data, land use data, topographic data and existing 

data of channel condition in study location. Rainfall data were analyzed by Log Pearson III and 

Gumbel method, then tested with Chi Square to select the accepted statistical distribution. The 

rainfall data is analyzed into the hour-time rain intensity using the mononobe method. Rain 

intensity was analyzed using a rational method to obtain the discharge plan (Qplanning). 

Further (Qplanning) is compared with (Qchannel), and (Qexisting). Based on the calculation 

results obtained (Qplanning) of 0.33 m
3
 / second, (Qchannel) of 0.48 m

3
 / sec, (Qexisting) of 

0.21 m
3
 / sec, the results obtained comparison (Qchannel) > (Qplanning), (Qexisting) < 

(Qplaning). So it can be concluded that the cause of runoff drainage is due to sediment of mud 

and waste that reduces the capacity of the initial channel dimensions. 

 

Keywords: channel capacity evaluation; drainage; flood; garbage 

 

PENDAHULUAN  

 

Dewasa ini sistem drainase menjadi salah satu infrastruktur perkotaan yang sangat 

penting. Kualitas manajemen suatu kota dapat dilihat dari kualitas sistem drainase yang ada. 

Menurut Suripin (2004), sistem drainase perkotaan yang baik ialah mampu mengalirkan 

kelebihan air pada suatu kota dengan dimensi saluran yang ada tanpa terjadi limpasan menuju 

ke saluran penampungan akhir (sungai, danau atau  laut). 

Sistem drainase perkotaan yang tidak dirancang dengan baik akan mengakibatkan 

degradasi lingkungan, kerugian ekonomi dan menurunnya kualitas hunian antara lain terjadinya 

genangan air, banjir, rusaknya infrastruktur yang ada. Hal tersebut mengakibatkan terganggunya 

fungsi kota, terhambatnya mobilitas, dan aktivitas manusia serta timbulnya berbagai penyakit 

(Haryono Sukarto, 1999). 

Ajeng Kusuma, et al (2014) melakukan penelitian tentang evaluasi permasalahan saluran 

drainase di ruas jalan Solo Sragen (Sta. 6+500 – Sta. 10+500) Kabupaten Karanganya. Banjir 

pada kawasan ini disebabkan oleh saluran yang ada pada sistem drainase kawasan tersebut 

sudah tidak mampu menampung air hujan sehingga air hujan melimpas ke jalan. Untuk 

menangani permasalahan banjir pada kawasan tersebut, perlu ditinjau kondisi eksisting saluran 

secara keseluruhan, yaitu dengan melakukan evaluasi kondisi eksisting sehingga dapat diajukan 

beberapa alternatif pemecahan masalah banjir pada tersebut. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 

permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan perbedaan debit antara limpasan yang 

terjadi dan eksisting sehingga saluran tidak cukup lagi mengalirkan air hujan pada kondisi saat 

ini.  

Permasalahan yang umumnya terjadi adalah limpasan air hujan ke permukaan badan 

jalan, pada setiap drainase disuatu kota pastilah sudah dirancang sedemikian rupa sesuai dengan 

karakteristik dan kondisi pada wilayahnya, selain akibat dimensi penampang saluran yang tidak 

mampu menampung debit air, ada hal-hal lain diluar perhitungan yang sering kali berperan 
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besar dalam penyebab limpasan (banjir) antara lain adanya endapan lumpur, maupun sampah 

yang ikut terbawa aliran air pada suatu saluran air yang cukup sulit untuk dibersihkan, terutama 

pada saluran tertutup (gorong-gorong). 

Jalan Ahmad Yani merupakan salah satu jalan nasional yang menghubungkan seluruh 

kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan, pada penelitian ini penulis mengambil studi kasus 

saluran drainase di sepanjang ruas jalan Ahmad Yani Km. 23 wilayah Kota Banjarbaru, yang 

mana di sepanjang ruas jalan tersebut pada dasarnya merupakan saluran terbuka, namun 

kenyataan di lapangan banyak ditemukan saluran tertutup/gorong-gorong halaman yang sengaja 

ditambahkan sebagai jalan masuk menuju bangunan di pinggir jalan. 

Kebiasaan masyarakat saat ini yang sering kali membuang sampah pada saluran terbuka 

berdampak ketika terjadi hujan, sampah tersebut terbawa air mengalir lalu terakumulasi dan 

menumpuk pada gorong-gorong halaman yang menjadikannya tidak mampu menampung 

volume sampah yang melewatinya dan menyebabkan saluran tertutup. Dengan tertutupnya 

saluran tersebut mengakibatkan air melimpas ke badan jalan atau juga ke halaman, sehingga 

menyebabkan jalan terendam air/banjir. 

Agar tidak terjadi genangan pada musim hujan seharusnya memperhatikan pentingnya 

saluran drainase. Sebelum merencanakan saluran hendaknya memperhitungkan debit yang akan 

masuk saluran drainase tersebut. Memperhatikan kondisi saluran yang ada agar merawat dan 

menjaga saluran yang ada dengan tidak membuang sampah pada saluran (Danang, 2014). 

 

LANDASAN TEORI 

 

Debit teoritis/ debit rencana (Qrencana) adalah volume air yang secara teori direncanakan 

mengalir melewati suatu penampang melintang saluran atau jalur air persatuan waktu 

berdasarkan hasil analisa hidrologi dan hidrolika. Untuk mendapatkan debit rencana sama 

dengan debit aliran air (Q) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (SNI 03-

3424-1994): 

AICQ 
6,3

1
  (1) 

dimana:  

Q  = debit limpasan (m
3
/det) 

C  = koefisien pengaliran  

I   = intensitas curah hujan (mm/jam) 

A  = luas daerah pengaliran  (km
2
) 

 

Perhitungan dimensi saluran didasarkan pada debit harus ditampung oleh saluran (Qsaluran 

dalam m
3
/det) lebih besar atau sama dengan debit rencana yang diakibatkan oleh hujan 

rencana (Qrencana dalam m
3
/det). Kondisi demikian dapat dirumuskan dengan 

persamaan berikut : 

Qsaluran  ≥ Qrencana   (2) 

Debit yang mampu ditampung oleh saluran (Qsaluran) dapat diperoleh dengan rumus seperti di 

bawah ini 

Qs =As.V   (3) 

dimana: 

As   = luas penampang saluran (m
2
) 
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V    = Kecepatan rata-rata aliran di dalam saluran (m/det) 

METODE 

 

Dalam penelitian ini terdapat 2 macam metode, metode pengumpulan data dan metode 

analisis data. Tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini. 

 

 
 

Gambar 1. Bagan alir penelitian 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data primer yang 

merupakan data yang diperoleh langsung dari pengamatan langsung di lapangan, yaitu berupa 

data dimensi saluran drainase di ruas jalan Ahmad Yani Km. 23 (Sta. 23+000 – Sta. 23+800) 

dan pengumpulan data sekunder yang merupakan data yang sudah ada dan diperoleh dari pihak 

lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder meliputi data curah hujan, peta 

Identifikasi Permasalahan 

Studi Pustaka 

Pengumpulan Data: 

 Data Primer (Dimensi saluran dan kondisi eksisting) 

 Data Sekunder (Data curah, peta topografi, peta tata guna lahan, dan peta wilayah) 

 

Analisis Hidrologi: 

 Perhitungan Curah Hujan Maksimum 

 Perhitungan Intensitas Hujan Rancangan dengan Metode Distribusi Gumbel dan Distribusi 
Log Person Tipe III 

 Uji Kecocokan sebaran dengan Metode Chi-Kuadrat 

Analisis Hidrolika: 

 Analisis debit rencana dengan metode Rasional (Perhitungan koefisien pengaliran, waktu 
konsentrasi, dan intensitas hujan) 

 Analisis debit saluran rencana 

 Analisis debit saluran eksisting 

Perbandingan antara Qrencana, Qsaluran, dan Qeksisting 

Kesimpulan dan Saran 

Selesai 

Mulai 
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topografi, peta tata guna lahan, data dimensi saluran dan peta wilayah. Data-data sekunder 

diperoleh dari Stasiun Klimatologi Kota Banjarbaru. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis Hidrologi 

 

Tabel 1. Data Curah Hujan Harian Maksimum 

No Tahun 

Curah Hujan 

Maksimum (Ri) 

(mm) 

(Ri-  ) (Ri-  )
2
 

1 2005 66 -18,33 336,11 

2 2006 69 -15,33 235,11 

3 2007 87 2,67 7,11 

4 2008 82 -2,33 5,44 

5 2009 89 4,67 21,78 

6 2010 91 6,67 44,44 

7 2011 69 -15,33 235,11 

8 2012 95 10,67 113,78 

9 2013 88 3,67 13,44 

10 2014 94 9,67 93,44 

11 2015 91 6,67 44,44 

12 2016 91 6,67 44,44 

∑ Ri 1012 
∑ (Ri-  )

2
 1194,67 

Rerata (  ) 84,33 

   Sumber: Stasiun Klimatologi Kota Banjarbaru 

 

Tabel 2. Perhitungan HHM dengan Metode Gumbel 

T (tahun) HHM dengan Rentang Keyakinan 90% (mm/jam) 

2 82,88 ± 4,553 

5 94,89 ± 9,628 

10 102,84 ± 13,839 

25 112,89 ± 19,358 

50 120,34 ± 23,510 

100 127,74 ± 27,655 

        Sumber: hasil perhitungan 
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Tabel  3. Perhitungan Hujan Harian Maksimum Menggunakan Metode Log Person III 

PUH Kx -1 Kx -1,06 Kx -1,2 x X XT HHM(mm/24jam) 

2 0,164 0,1733 0,195 0,05703 1,92270 1,932583299 85,6216 

5 0,852 0,8496 0,844 0,05703 1,92270 1,971152688 93,5735 

10 1,128 1,1154 1,086 0,05703 1,92270 1,986311262 96,8972 

25 1,366 1,3408 1,282 0,05703 1,92270 1,999165824 99,8081 

50 1,492 1,4581 1,379 0,05703 1,92270 2,005855443 101,357 

100 1,588 1,5463 1,449 0,05703 1,92270 2,010885489 102,538 

Sumber: hasil perhitungan 

 

 
Gambar 2. Perbandingan Nilai Hujan Harian Maksimum 

 

Tabel 4. Perbandingan Syarat Distribusi dan Hasil Perhitungan 

No. Jenis Distribusi Syarat Hasil Perhitungan 

1 Gumbel 
Cs ≤ 1,1396 -0,9844 < 1,1396 

Ck ≤ 5,4002 3,1  < 5,4002 

2 Log Normal 
Cs = 3 Cv + Cv

2
 

     = 0,3857 
-0,9844 < 0,3857 

3 Log - Person tipe III Cs ≈ 0 -0,9844 > 0 

4 Normal Cs = 0 -0,9844 ≠ 0 

        Sumber: hasil perhitungan 

 

Berdasarkan perbandingan hasil perhitungan dan syarat di atas, maka dapat dipilih jenis 

distribusi yang memenuhi syarat, yaitu Distribusi Gumbel. 
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Tabel 5. Perhitungan Uji Chi-Kuadrat 

No. Nilai Batasan Of Ef (Of - Ef)
2
 (Of - Ef)

2
/ Ef 

1 61,165 ≤ X ≥ 70,835 3 3 0 0,00000 

2 70,835 ≤ X ≥ 80,505 0 3 9 3,00000 

3 80,505 ≤ X ≥ 90,175 4 3 1 0,33333 

4 90,175 ≤ X ≥ 99,845 5 3 4 1,33333 

  Jumlah 4,66667 

         Sumber: hasil perhitungan 

 

Dari hasil perhitungan di atas didapat nilai X
2
 sebesar 4,66667 yang kurang dari nilai X

2
 

pada tabel uji Chi-Kuadrat yang besarnya adalah 5,991. Maka dari pengujian kecocokan 

penyebaran Distribusi Gumbel dapat diterima. 

 

Analisis Hidrolika 

 
Gambar 3. Potongan Melintang Kondisi Eksisting Lokasi Penelitian 

 

1. Debit Rencana (Qrencana) 

Berdasarkan jenis nya Jalan Ahmad Yani termasuk dalam Jalan Arteri, sehingga 

digunakan nilai hujan maksimum (R) pada periode ulang 50 tahun. Sehingga dapat dihitung 

nilai debit rencana sebagai berikut. 

3
2

24

24










ct

R
I  


















3
2

60
24,21

24

24

34,120
I  83,44 mm/jam 

AICQrencana 
6,3

1
 

019504,044,837433,0
6,3

1
Qrencana  = 0,33 m

3
/detik. 

 

2. Debit Saluran Rencana (Qsaluran) 

Analisa ini dilakukan sebagai kontrol untuk menjawab pertanyaan apakah penyebab 

banjir adalah akibat ukuran dimensi awal saluran yang terlalu kecil. Pada sepanjang ruas jalan 
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Ahmad Yani Km. 23, terdapat 2 macam penampang saluran yaitu bentuk trapesium dan 

lingkaran, pada analisa ini perhitungan yang dilakukan mengambil dimensi penampang saluran 

terkecil yaitu yang berbentuk lingkaran. 

 

Data yang ada: 

D = 0,8 m 

I = 0,0014 

N = 0,013 (nilai kekasaran manning) 

 

Qsaluran = V . A = 1,11 . 0,4402 = 0,48 m
3
/detik 

 

3. Debit Saluran Eksisting (Qeksisting) 

Analisa ini dilakukan sebagai kontrol untuk menjawab pertanyaan apakah penyebab 

banjir adalah akibat endapan lumpur dan sampah yang mengurangi debit sluran eksisting. 

Data yang ada: 

D = 0,8 m 

I = 0,0014 

N = 0,013 (nilai kekasaran manning) 

h = 0,30 m (tinggi endapan lumpur dan sampah) 

 

Qeksisting = V . A = 0,80 . 0,2692 = 0,21 m
3
/detik 

 

Tabel 6. Perbandingan Debit Saluran dan Debit Rencana 

Debit Penampang Saluran 

Rencana (m
3
/detik) 

Debit Banjir Rencana 

(m
3
/detik) 

Keterangan 

0,48 0,33 Tidak Meluap 

      Sumber: hasil perhitungan 

 

Tabel 7. Perbandingan Debit Eksisting dan Debit Rencana 

Debit Penampang Saluran 

Eksisting (m
3
/detik) 

Debit Banjir Rencana 

(m
3
/detik) 

Keterangan 

0,21 0,33 Meluap 

      Sumber: hasil perhitungan 

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

5. Perencanaan dimensi penampang saluran awal sudah benar karena dapat menampung 

debit banjir rencana yang ada, sehingga penyebab utama terjadinya limpasan air pada 

saluran drainase adalah akibat endapan lumpur dan sampah yang menyumbat saluran 

tertutup/gorong-gorong halaman. 

6. Berdasarkan hasil perbandingan debit penampang awal terhadap debit banjir rencana, 

didapat bahwa debit saluran rencana (Qsaluran) sebesar 0,48 m3/detik lebih besar dari 

debit banjir rencana (Qrencana) sebesar 0,33 m3/detik. 
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7. Berdasarkan hasil perbandingan debit penampang eksisting dengan adanya endapan 

lumpur dan sampah setinggi 30 cm, terhadap debit banjir rencana, didapat bahwa debit 

penampang eksisting (Qeksisting) sebesar 0,21 m
3
/detik lebih kecil dari debit banjir 

rencana (Qrencana) sebesar 0,33 m
3
/detik. 

8. Penanganan yang harus dilakukan adalah normalisasi saluran drainase dengan cara 

membersihkan endapan lumpur dan sampah, juga perlu adanya tindakan preventif agar 

tidak terulang kembali. Solusi alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan pemasangan 

Filter Sampah pada setiap hulu saluran tertutup/gorong-gorong untuk menghindari 

masuknya sampah yang dapat menyumbat saluran. 

Saran 

1. Perlu adanya pemeliharaan secara rutin pada saluran drainase, agar tidak terjadi 

sedimentasi endapan lumpur dan tumpukan sampah yang dapat menghambat aliran air 

pada saluran drainase. 

2. Perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada 

tempatnya, agar keseimbangan alam tetap terjaga dan terhindar dari bencana banjir. 

 

REFERENSI 

 

Ady, Danang, et al. (2013). Perencanaan Drainase Perkotaan Di Kota Nanga Bulik Kabupaten 

Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Malang: Universitas Brawijaya Malang. 

Bambang Triatmodjo. (2003). Hidraulika II. Beta Offset. Yogyakarta  

Bambang Triatmodjo. (2010). Hidrologi Terapan. Beta Offset. Yogyakarta 

Benno, Rahardyan. (2009). Identifikasi Permasalahan Sampah Saluran Drainase di Kecamatan 

Coblong. Bandung. Bandung: Institut Teknologi Bandung 

Chow, Ven Te. (1997). Hidrolika Saluran Terbuka, Jakarta: Erlangga 

Direktorat Jenderal Bina Marga DPU. Petunjuk Desain Drainase Permukaan Jalan. No. 

008/T/BNKT/1990. Jakarta. 

Haryono. (1999). Drainase Perkotaan. Departemen Pekerjaan Umum: Jakarta. 

Kusuma, Ajeng, et al. (2014). Evaluasi Sistem Saluran Drainase Di Ruas Jalan Solo Sragen 

Kabupaten Karanganyar. E-jurnal MATRIKS TEKNIK SIPIL Vol. 2 No. 1 Hal. 170. 

Soewarno. (1995). Hidrologi Aplikasi Metode Statistik untuk Analisa Data Jilid I, Bandung: 

Nova. 

Soewarno. (1995). Hidrologi Aplikasi Metode Statistik untuk Analisa Data Jilid II. Bandung: 

Nova 

Suripin, M. (2004). Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan. Penerbit: ANDI. 

Yogyakarta 

  



 

Pekan Ilmiah Uniska Mab 2018-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era   586 
 
 

PEMILIHAN BAHAN DINDING YANG IDEAL PADA BANGUNAN 

DI PINGGIR SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN  

 

Hudan Rahmani
1
, Akhmad Gazali

2 

 

1
Jl. Sultan Adam Komplek Taman Citra Malkon Temon D/6  

hudan.ftuniska@gmail.com 
2
Jl. Meratus Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin 

akhmadgazali51@gmail.com  

 

Abstrak 

 

Pada umumnya di kota Banjarmasin terdiri dari tanah lembek dan juga gambut dengan daya 

dukung yang sangat rendah sehingga untuk mendirikan sebuah bangunan memerlukan 

perhitungan yang teliti dengan terlebih dahulu meneliti variabel-variabel dari tanah tersebut 

seperti daya lekat tanah, kekuatan geser tanah dan material pembentuk tanah. Rumah yang 

dibangun dengan memperhatikan beberapa faktor seperti kesehatan, teknis pembuatan 

dapat menciptakan hidup dan lingkungan yang sehat dan efektivitas dalam pemanfaatan 

biaya. Rumah di pinggiran sungai di kota Banjarmasin menghadapi beberapa masalah 

yang antar lain rendahnya daya dukung tanah, langkanya kayu bermutu tinggi, tidak 

amannya bahan bangunan mutu yang rendah dari bahaya kebakaran dan umur bahan 

yang pendek. Beberapa aspek tersebut saling berkaitan, sebagai jalan keluar untuk 

mencari bahan yang awet, inilah didapat dengan berkuantinitas tinggi dan tidak mudah 

terbakar terutama pada bahan bagian badan bangunan seperti dinding, atap, lantai dan 

lainnya. Daya dukung tanah yang rendah sampai pada kedalaman 40 meter 

menyebabkan rendahnya daya dukung pondasi bangunan yang umumnya menggunakan 

pondasi cerucuk/tiang pancang/cerucuk. Tiang pancang untuk bangunan rumah 

umumnya tidak sampai pada tanah keras sehingga faktor pendukungnya hanya pada 

gesekan sisi (skin fraction) dan tahanan ujung tiang (end block) faktor pendukung ini 

sangat kecil. Dari hal diatas maka perlu dipikirkan agar bahan dinding dari suatu 

bangunan rumah mempunyai nilai berat yang minimal, ada beberapa cara untuk 

menciptakan suatu bentuk dinding, konstruksi dinding yang nilai beratnya rendah 

seperti antara lain dibuat tipis, berongga dan cara perletakan bahannya.  

 

Kata Kunci: Tanah Lembek, Bahan Dinding, Aman dan Ringan  
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Abstract 

 

In general, Banjarmasin city consists of soft soil and also peat with very low carrying capacity 

so that to establish a building requires careful calculation by first examining the variables of 

the soil such as soil stickiness, soil shear strength and soil forming material. Houses built with 

attention to several factors such as healthcare, technical manufacture can create a healthy 

living and environment and effectiveness in cost utilization. The house on the outskirts of the 

river in the city of Banjarmasin faces several problems that include low carrying capacity of the 

soil, scarcity of high quality wood, insecurity of low quality building materials from fire hazards 

and short material life. Some aspects are interrelated, as a way out to search for durable 

material, this is obtained with high berkuantinitas and not easily burned, especially on the 

material body parts such as walls, roofs, floors and more. Low soil carrying capacity up to a 

depth of 40 meters causes the low carrying capacity of the foundation of the building which 

generally use the foundation of cerucuk / pile / cerucuk. Pile for home building is generally not 

up to the hard so that the supporting factor is only on the friction of the side (skin fraction) and 

end of end pole resistance (end block) this support factor is very small. From the above it is 

necessary to consider that the wall material of a home building has a minimal weight value, 

there are several ways to create a wall shape, wall construction of low weight value such as 

among others made thin, hollow and how to plot the material. 

 

Keyword: Soft Soil, Wall Materials, Secure dan Wispy  

 

PENDAHULUAN 

 

Pembangunan Bangsa dan Negara adalah Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya; 

material dan spiritual dari Pembangunan yang dilaksanakan meliputi segala aspek baik 

Pemenuhan sandang, pangan dan papan yang merata adil dan makmur. 

Papan dalam hal ini adalah perumahan merupakan hal yang sangat penting dalam 

meningkatkan kualitas hidup manusia. Dan untuk menuju hidup sehat maka rumah menjadi 

salah satu faktor yang sangat menentukan karena hampir 75% dari waktu sehari semalam 

manusia atau orang berada di dalam rumah. 

Rumah yang dibangun dengan memperhatikan beberapa faktor seperti kesehatan, teknis 

pembuatan dapat menciptakan hidup dan lingkungan yang sehat dan efektivitas dalam 

pemanfaatan biaya. 

Pada umumnya rumah di pinggiran sungai di kota Banjarmasin menghadapi beberapa 

masalah yang antar lain rendahnya daya dukung tanah, langkanya kayu bermutu tinggi, tidak 

amannya bahan bangunan mutu yang rendah dari bahaya kebakaran dan umur bahan yang 

pendek. Beberapa aspek tersebut saling berkaitan, sebagai jalan keluar untuk mencari bahan 

yang awet, inilah didapat dengan berkuantinitas tinggi dan tidak mudah terbakar terutama pada 

bahan bagian badan bangunan seperti dinding, atap, lantai dan lainnya. 

Daya dukung tanah yang rendah sampai pada kedalaman 40 meter menyebabkan 

rendahnya daya dukung pondasi bangunan yang umumnya menggunakan pondasi cerucuk/tiang 

pancang/cerucuk. Tiang pancang untuk bangunan rumah umumnya tidak sampai pada tanah 

keras sehingga faktor pendukungnya hanya pada gesekan sisi (skin fraction) dan tahanan ujung 

tiang (End Block) faktor pendukung ini sangat kecil. 
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Tanah dasar bangunan yang lembek pada umumnya di wilayah kota Banjarmasin 

menyebabkan perlu adanya pemikiran untuk mencari bahan dinding yang sesuai dengan 

keadaan/kondisi tanah tersebut, bahan dari kayu disamping pada saat ini barangnya sudah 

langka juga banyak hal negatif terhadap pemakaian bahan tersebut antara lain mendorong 

penebangan hutan yang nanti akan merusak lingkungan atau alam ini juga bahan kayu mudah 

terbakar. 

Perlu dipilih bahan yang kuat, aman dan nyaman dalam pelaksanaannya juga tidak kalah 

pentingnya bahan tersebut banyak di pasaran, kelangkaan bahan dinding dari kayu sekarang 

pihak industri menciptakan bahan dinding yang cocok pada suatu daerah lingkungan tertentu 

walaupun ada sedikit unsur negatifnya. 

Tujuan dari pengenalan ini adalah untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat yang 

ingin membangun rumah beberapa metode pelaksanaan pembuatan bahan dinding bangunan 

rumah yang aman, nyaman dan ekonomis. 

Aman berarti tidak mudah runtuh (pecah) ringan karena dapat dibuat tipis tidak 

mengganggu kesehatan.  

Nyaman berarti berfungsi sebagai isolasi udara luar dan nyaman dalam 

pelaksanaannya/pembuatannya. 

Ekonomis berarti biaya yang dikeluarkan dan pembuatannya dapat ditekan serendah 

mungkin tanpa mengurangi keamanan dan kenyamanan. 

Manfaat dari kegiatan ini agar masyarakat mendapat pengetahuan tentang metode 

pembuatan dinding bangunan, cara pemilihan bahan yang sesuai kebaikan dan kekurangan 

antara satu metode dengan metode lain. 

Selain itu masyarakat mengetahui beberapa masalah yang berkaitan dengan pembuatan 

dinding bangunan yang cocok dengan kondisi daya dukungnya.  

Yang lebih penting dari manfaat kegiatan ini masyarakat dapat membangun bangunan 

secara efektif dan efisien; Efektif dalam hal pemanfaatan bahan yang dapat dengan mudah 

didapatkan dari dalam jumlah yang tidak terbatas, penyesuaian antara kemampuan daya dukung 

pondasi dengan material dinding yang dipakai. Sedangkan efisien dalam hal pembiayaan 

seringan mungkin, karena tipisnya bahan yang dipasang untuk menyesuaikan dengan 

kemampuan pondasinya menyebabkan biaya yang digunakan cukup ringan. 

 

METODE KEGIATAN 

 

1. Perencanaan 

a. Pengajuan Proposal.  

b. Pembuatan Jadwal Pelaksanaan. 

2. Persiapan 

a. Identifikasi tentang keadaan lingkungan perumahan. 

b. Perumusan lokasi objek pengenalan dan teknis kegiatan. 

c. Hubungan dengan pejabat berwewenang. 

d. Penyusunan materi kegiatan. 

3. Pelaksanaan 

a. Penyuluhan tentang kondisi pondasi rumah yang ada di Banjarmasin dan material bagian 

badan bangunan. 
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b. Konsultasi teknis terhadap model bahan dan cara pelaksanaan pembuatan dinding 

bangunan, kelebihan dan kekurangan pada setiap metode. 

c. Pengenalan bahan yang digunakan. 

d. Cara pembuatan bahan dinding yang ideal dibuat suatu modul berupa makalah yang berisi 

latar belakang, tujuan yang dicapai dan step-step cara pembuatannya beserta foto-foto 

dari masing-masing bentuk dinding yang dianggap sebagai dinding yang ideal untuk 

bangunan di tanah lembek. 

 

KHALAYAK SASARAN 

 

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di wilayah Kelurahan Sungai Jingah dimana pada 

wilayah ini  perumahan penduduk umumnya berada di tanah lembek dan di pinggiran sungai, 

peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan ini dikhususkan pada warga yang berkeinginan 

untuk merehabilitasi rumahnya yang dulunya bahan dari dinding rumahnya dari bahan papan 

kayu yang sudah cukup tua, alasan warga untuk merubah dinding rumahnya tersebut diatas 

karena papan kayu sangat mudah terbakar sehingga warga berniat bila nanti ada kelebihan 

rezeki akan mengganti dinding rumahnya dengan bahan dinding yang relatif kuat, aman 

terhadap api dan memenuhi unsur kesehatan. 

Adapun peserta lainnya dilibatkan perwakilan dari rukun tetangga kelurahan lain yang 

terdekat dengan Kelurahan Sungai Jingah agar para perwakilan ini dapat menyampaikan apa 

yang dipaparkan oleh penyuluh terkait dengan topik tersebut diatas. 

 

1. Penyuluh yaitu ketua pelaksana memberikan/menguraikan materi yang akan 

disampaikan 

 

 
 

2. Penyampaian materi dengan menguraikan beberapa permasalahan terkait dengan 

kondisi tanah di wilayah kota Banjarmasin  
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3. Diskusi dari peserta terkait dengan masalah pembahasan materi dinding yang 

ringan 

 

 
FOTO CARA PELAKSANAAN DI LAPANGAN 

(Bagian Dari Materi Cara Pelaksanaan Yang Dibagikan Kepada Peserta) 

 

1. Dinding Bata Miring 

     
Posisi dinding dengan pasangan ¼ bata Jarak tiang tidak lebih dari 1,50 meter 
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2. Dinding Rabbit (Dinding Plesteran) 

  
Dinding plesteran tulangan kawat Dinding plesteran tulangan kawat anyam  

harmonika/kawat has  

  

 

  
Dinding plesteran kawat loket yang belum Tampak sisi kawat anyam terlihat pada kusen 

diplester  

 

 

3. Bahan Dinding Batako (Bata Kosong Panjang) 

 
 Batako Jadi 
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4. Dinding Plat Jadi Panjang 

 

 
5. Dinding Batako Pendek (Cetakan Setempat) 
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6. Dinding Bata Ringan 

 
 

7. Dinding Kalsibot (Asbes Rata) 

 
KESIMPULAN 

 

Dari kegiatan penyuluhan kepada masyarakat pada Program Pengabdian Kepada 

Masyarakat dengan judul: “Pemilihan Bahan Dinding yang Ideal Pada Bangunan di Pinggir 

Sungai di Kota Banjarmasin” 

Dapat diambil kesimpulan: 

Para masyarakat yang mengikuti kegiatan ini sudah memahami bahan bangunan untuk 

dinding rumah yang berada di tanah lunak terutama pada posisi tepi sungai di kota Banjarmasin, 

beberapa pertanyaan yang disampaikan menandai bahwa masyarakat dapat menerima/mengerti 

apa yang disampaikan oleh para penyuluh. Penyuluh merasa senang karena setelah ditanyakan 

pada peserta tentang hal-hal yang belum dia mengerti ternyata dijawab sudah mengerti.  
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Abstrak 

 

Sarana jalan lingkungan adalah merupakan hal yang sangat vital dalam suatu pemukiman 

perumahan bila jalan lingkungan mengalami kerusakan maka akan mengurangi rasa 

kenyamanan dalam melakukan perjalanan. Pembangunan jalan lingkungan pemukiman adalah 

kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya baik pemerintah tingkat Provinsi maupun tingkat 

kota atau Kabupaten, namun kerusakan jalan lingkungan pemukiman sering terjadi dari akibat 

kondisi pondasi jalannya yang tidak stabil, juga oleh beban kendaraan yang melewati melebihi 

daya tahan jalan; ada beberapa macam bentuk kerusakan jalan seperti terkelupas permukaannya 

sehingga terjadi lubang juga terjadi ambelas pada bagian jalan. Kerusakan jalan ini bila lambat 

diperbaiki akan bertambah parah apalagi pada musim penghujan lubang jalan akan terendam air 

dan oleh ban kendaraan ditekan dan terus ditekan sehingga kerusakan bertambah parah, 

sedangkan pemerintah mempunyai jadwal waktu untuk memperbaiki kerusakan tersebut juga 

pemerintah akan terus melaksanakan pembangunan atau rehabilitasi jalan lingkungan yang lain 

yang masuk dalam skala prioritasnya. Maka masyarakat perlu mengambil inisiatif sendiri untuk 

memperbaiki kerusakan-kerusakan jalan tersebut secara swakelola, mandiri dengan berpatokan 

kepada kemudahan pengerjaan perbaikan, mudah juga dalam mendapatkan bahan bangunannya. 

Metode pelaksanaannya yaitu dengan cara penyuluhan terhadap ketua rukun tetangga, tokoh 

masyarakat dengan mengambil tempat di ruang pertemuan, dijelaskan cara penanganan 

perbaikan pada macam-macam kerusakan itu dan diberikan modul atau makalah petunjuk 

dengan disertai foto material, foto alat kerja dan foto cara pelaksanaan hasil dari penyuluhan ini 

ternyata sangat baik didengar dari komentar beberapa peserta yang mengikuti, mereka sangat 

mengerti cara melaksanakannya dan juga memahami bahwa bahan dan alat yang digunakan 

mudah didapat di toko bahan bangunan. 

 

Kata Kunci: Jalan Lingkungan, Kerusakan Jalan, Swakelola dan Mudah Dalam 

Mengerjakan. 
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Abstract 

 

Environmental road facilities are very vital in a residential settlement if the road environment is 

damaged it will reduce the sense of comfort in traveling. The construction of residential 

neighborhood roads is the obligation of the government to implement them both provincial and 

city or regency levels, but the damage to residential neighborhood roads is often the result of 

unstable road foundation conditions, as well as by vehicle loads passing beyond road 

endurance; there are several kinds of road damage such as exfoliate the surface so that there is 

a hole also occur on the road section. This road damage if slowly repaired will get worse 

especially in the rainy season the potholes will be submerged and the tires suppressed and 

pressed so that the damage gets worse, while the government has a time schedule to repair the 

damage also the government will continue to carry out the construction or rehabilitation of 

road environment others who enter the priority scale. So the community needs to take their own 

initiative to repair the damage of the roads in self-managed, self-supporting with the basis of 

easy repair workmanship, easy also in getting the building materials. The method of execution 

is by counseling the chairman of the neighborhood, community figures by taking place in the 

meeting room, described how to handle the repair on various damages and given a module or 

guidance paper with accompanying photo material, photo work tools and photos how to 

implement the results of this counseling was very well heard from the comments of some of the 

participants who followed, they really understand how to implement it and also understand that 

the materials and tools used are easily obtained at the store building materials. 

 

Keywords: Road Environment, Road Damage, Swakelola and Easy In Work. 

 

PENDAHULUAN 

 

Arus lalu lintas terus mengalami peningkatan dengan pesatnya pertumbuhan sosial 

ekonomi masyarakatnya. Sejalan dengan itu kebutuhan akan sarana dan prasarana perhubungan 

yang baik sebagai pendukung kegiatan ekonomi cenderung mengalami peningkatan dari tahun 

ke tahun. 

Meningkatnya kebutuhan akan sarana perhubungan sesuai juga dengan semakin 

meningkatnya jumlah penduduk di kota Banjarmasin. Untuk itu diperlukan suatu jaringan jalan 

yang terencana sehingga berbagai hambatan yang terjadi dapat diatasi sedini mungkin agar 

terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi pemakai jalan. Salah satu hambatan pada jalan bila 

terjadi kerusakan pada jalan tersebut. 

Pertambahan volume lalu lintas menyebabkan terjadinya penambahan kepadatan lalu 

lintas yang tidak seimbang dengan kapasitas jalan, hal ini akan menimbulkan masalah seperti 

kemacetan serta terjadinya kecelakaan lalu lintas dan kerusakan jalan yang dapat mengganggu 

tingkat kinerja atau pelayanan dari jalan tersebut. Penggunaan rute jalan yang lebih pendek jarak 

tempuhnya selalu dicari oleh setiap pemakai jalan agar perjalanan mereka cepat sampai. 

Mencari rute yang pendek itu tidak bisa dihindari pengendara selalu menggunakan jalan 

lingkungan pemukiman yang tentunya dibuat dengan klasifikasi mutu rendah maka cepat sekali 

terjadi kerusakan yang mengganggu pengguna jalan. 

  



 

Pekan Ilmiah Uniska Mab 2018-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era   597 
 
 

Identifikasi dan Perumusan Masalah  

Identifikasi 

 

Pada jalan lingkungan pemukiman mempunyai spesifikasi konstruksi yang berbeda 

karena jalan ini termasuk jalan kelas rendah dengan rencana lalu lintas yang melewatinya bukan 

kendaraan yang berat karena jalan ini untuk keperluan penduduk yang ingin melakukan 

perjalanan untuk mencapai tujuannya. 

Karena jalan lingkungan ini dibuat dengan spesifikasi yang rendah maka rawan terhadap 

terjadinya kerusakan. Kerusakan ini bisa berawal sari permukaan jalannya (surface) juga bisa 

akibat pondasi jalannya yang kurang stabil (labil). 

 

Perumusan Masalah 

 

Kerusakan dapat dilihat secara visual pada permukaan jalan secara horizontal (mendatar). 

1. Kerusakan dapat dilihat secara visual pada permukaan jalan secara vertikal (tegak). 

2. Faktor akibat kerusakan jalan dapat diakibatkan oleh beban berlebih dari beban standar 

yang direncanakan sesuai dengan kelas jalan pemukiman. 

3. Faktor pengaruh kerusakan jalan dapat diakibatkan oleh ukuran dimensi setiap segmen 

jalan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh peraturan geometrik jalan. 

4. Faktor penyebab kerusakan jalan dapat diakibatkan oleh lingkungan di sekitar jalan 

tersebut. 

5. Faktor penyebab kerusakan jalan dapat diakibatkan oleh proses pelaksanaan di lapangan 

yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS). 

6. Faktor kerusakan jalan dapat diakibatkan oleh mutu material dan ukuran komposisi bahan 

yang tidak sesuai. 

 

Tujuan Kegiatan Ppm 

 

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah mengembalikan kerataan 

permukaan jalan sehingga tidak terjadi lubang-lubang jalan yang besar maupun kecil dengan 

segera agar tidak terus menjadi lubang-lubang besar dan merusak pada struktur jalan 

dibawahnya, kemudian melindungi bagian-bagian jalan yang berada di bawah nya agar tidak 

terganggu dan akan menyebabkan materialnya hancur bila kena air hujan dan dilintasi oleh ban-

ban kendaraan secara terus menerus. 

 

Manfaat Dari Kegiatan Ini 

 

- Membuat kenyamanan dalam berkendaraan melintasi jalan tersebut. 

- Menciptakan keindahan lingkungan karena jalan yang rusak berlubang-lubang dalam 

pandangan mata selalu tidak enak dipandang. 

- Mengukuhkan tali silaturrahmi karena akan melibatkan semua masyarakat lingkungan 

tersebut. 
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Khalayak Sasaran 

 

Melibatkan semua kelompok warga pada ruas jalan tersebut dengan dikoordinir Ketua 

Rukun Tetangga (RT) juga Ketua Rukun Wilayah (RW). 

 

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

A. Metode Pelaksanaan Kegiatan 

 

1. Mengumpulkan warga yang pada jalan lingkungannya terdapat kerusakan-

kerusakan akibat dari beban kendaraan, faktor lingkungan serta kekurang-

sempurnaan dalam pelaksanaan  

2. Memberikan penyuluhan berupa ceramah dan memberikan brosur dengan 

penjelasan gambar, baik cara pelaksanaan maupun gambar material-material yang 

digunakan dan alat yang digunakan. 

3. Melakukan praktek pelaksanaan di lapangan melibatkan unsur warga setempat 

yang jalan lingkungannya ada terdapat kerusakan-kerusakan jalan. 

 

B. Pelaksanaan Kegiatan 

 

1. Foto Kegiatan Penyuluhan 

 

 
Spanduk Penyuluhan Sudah Terpasang di Tempat Penyuluhan 
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Ketua dan Anggota Penyuluhan Menyampaikan Materi Penyuluhan 

 

 
 

Peserta Penyuluhan Mendengarkan Materi yang Disampaikan 

 

 

 
Peserta Penyuluhan Mendengarkan Materi yang Disampaikan 
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Ketua dan Anggota Penyuluhan Mendengarkan  

Salah Seorang Penanya 

 

 

 

 
Peserta Sedang Menyampaikan Pertanyaan atau Pendapatnya 

 

 

 
Peserta Sedang Menyampaikan Pertanyaan atau Pendapatnya 
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Peserta Sedang Menyampaikan Pertanyaan atau Pendapatnya 

 

 
Peserta Sedang Menyampaikan Pertanyaan atau Pendapatnya 

 

 
Penyuluh Menanggapi Pertanyaan Para Peserta Penyuluhan 
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Penyuluh Menanggapi Pertanyaan Para Peserta Penyuluhan 

 

 

2. Petunjuk Pelaksanaan di Lapangan 

Bentuk Kerusakan 

Lubang 

 
 

 

Ambelas 
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Galian 

 
 

 

Material dan Peralatan 

 

 

Material 

 
 

 

Alat Pengaduk 
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Alat Angkut 

 
 

Cara Pelaksanaan 

 

 

Pencampuran  
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Pengadukan  

 
 

 

Pelaksanaan Perbaikan Kerusakan 
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KESIMPULAN 

 

Karena para peserta diberikan modul tata cara penanganan kerusakan jalan lingkungan 

secara dini dengan swakelola/mandiri maka mereka sangat mudah mengerti apa yang 

disampaikan, jadi modul ini sangat membantu pemahaman bagi peserta penyuluhan apalagi 

dilengkapi dengan gambar pelaksanaan dan gambar alat yang digunakan dalam penanganan 

kerusakan jalan ini, tentu semua bentuk kerusakan yang dapat membuat ketidaknyamanan 

pengguna jalan, secara khusus dapat ditangani/diperbaiki apalagi bahan yang digunakan mudah 

didapat di toko bahan bangunan seperti semen, pasir, kerikil atau koral atau batu split. 
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Abstrak 

 

Seiring dengan meningkatnya keadaan sosial menjadikan pasien semakin sadar akan kualitas 

pelayanan kesehatan, sehingga diperlukan peningkatan kualitas mutu pelayanan kesehatan yang 

lebih baik berorientasi pada kepuasan pasien dari hasil observasi awal didapati setiap pasien 

menilai Puskesmas diharapkan dapat menciptakan dan memberikan pelayanan kesehatan secara 

maksimal. Akan tetapi, pada umumnya pelayanan puskesmas saat ini belum sesuai dengan 

fungsinya yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas pada pasiennya,tergambar  pada dua 

tahun terakhir kunjungan pasien menurun sebanyak 25% dan terdapat keluhan pasien yang 

merasa tidak puas terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan di puskesmas kota Banjarmasin 

dari 5 dari 7 pasien menyatakan kurang puas terhadap pelayanan puskesmas. Tujuan penelitian 

ini adalah mengetahui faktor internal penentu kepuasan pasien puskesmas Kota Banjarmasin 

dengan, jenis penelitian ini Cross Sectional. Jumlah responden yang diteliti 95 responden. Hasil 

pengumpulan data dianalisis dengan menggunakan statistik univariat, bivariat menggunakan uji 

chi square dengan bantuan komputerisasi Nilai kemaknaan () 0,05. Kepuasan  pasien di 

Puskesmas Kota Banjarmasin dapat diketahui bahwa yang menyatakan puas sebanyak 62%. 

Variabel  yang mempunyai hubungan secara signifikan dengan kepuasan pasien adalah umur, 

pekerjaan dan jarak tempat tinggal pasien. Sedangkan variabel yang tidak mempunyai hubungan 

secara signifikan dengan kepuasan pasien adalah jenis kelamin dan pendidikan. Berdasarkan 

hasil penelitian, analisis dan kesimpulan ada beberapa saran yang perlu dilakukan untuk 

meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Banjarmasin 

antara lain untuk program dalam meningkatkan kepuasan pasien di Puskesmas petugas 

kesehatan agar lebih tanggap dan senantiasa memberikan perhatian yang lebih terhadap pasien 

yang berkunjung untuk pelayanan kesehatan terutama pada orang tua lanjut usia agar mereka 

selalu merasa diperhatikan dan untuk penelitian lebih lanjut diharapkan untuk menggali faktor-

faktor menyebabkan responden yang berumur tua tidak puas terhadap pelayanan kesehatan. 

 

Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, Kepuasan Pasien, Faktor Internal. 
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Abstract 

 

With increasing social circumstances made the patients more and aware of the quality of health 

services, so that the required quality of service quality improvement better health-oriented 

patient satisfaction from the results of preliminary observations each patient was found to rate 

Clinics are expected to create and provide health services to the maximum. However, in general 

the Clinics currently in accordance with its functions, namely providing a quality service on his 

patients, reflected on the last two years of patient visits declined by as much as 25% and there 

are complaints of patients who feel not satisfied against the health service provided at clinics of 

the city of Banjarmasin in 5 of the 7 patients expressed less satisfied against the Clinics. The 

purpose of this research is to know the internal factors determining satisfaction patients clinics 

of the city of Banjarmasin, this type of research with Cross Sectional. The number of 

respondents who examined 95 respondents. The results of the data collection to be analyzed 

with the use of univariate statistics, the chi square test bivariat use with the aid of computerized 

Value significance () 0.05. Patient satisfaction in Banjarmasin City Clinics can note that 

stating satisfied as much as 62%. Variables that have the relationship significantly with patient 

satisfaction is age, occupation and place of residence of the patient. While the variables that 

have no relationship significantly with patient satisfaction is the gender and education. Based 

on the research results, analysis and conclusions there are a couple of suggestions that need to 

be done to improve the satisfaction of patients against the health service at the health center of 

the city of Banjarmasin, among others, for the program in improving patient satisfaction Clinics 

health workers to make it more responsive and always give more attention against a visiting 

patients to health services especially in the elderly seniors so they always feel taken care of and 

for more research further expected to unearth the factors causing the old age of the respondents 

was not satisfied against the health service. 

 

Keywords: Health services , Satisfaction patients , the internal factor. 

 

PENDAHULUAN  

 

Seiring dengan meningkatnya keadaan sosial masyarakat dimana masyarakat semakin 

sadar akan kualitas, maka diperlukan peningkatan kualitas atau mutu pelayanan kesehatan yang 

lebih baik berorientasi pada kepuasa pasien. Beberapa aspek pelayanan kesehatan yang dapat 

mempengaruhi persepsi seseorang yang memanfaatkan pelayanan kesehatan adalah kegiatan 

yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan tersebut seperti faktor dari petugas kesehatan yang 

melaksanakan pelayanan kesehatan, fasilitas yang digunakan dalam pelayanan pengobatan dan 

perawatan, pelayanan medik dan penunjang medik mulai dari penegakan diagnosa sampai 

tindakan pengobatan dan perawatan serta pelayanan administrasi (Pohan, 2006). 

Setiap pasien menilai sarana atau fasilitas kesehatan dalam hal ini Puskesmas sebagai 

badan usaha yang bergerak di bidang jasa khususnya di bidang pelayanan kesehatan, dituntut 

untuk dapat menciptakan dan memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal. Upaya 

kesehatan ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan, pemerataan dan jangkauan 

pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan masyarakat perlu terus ditingkatkan untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal karena terwujudnya keadaan sehat 

adalah kehendak semua pihak (Solikhah, 2008).  
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Di bidang pelayanan kesehatan selain rumah sakit, puskesmas khususnya keperawatan 

merupakan sebuah institusi pemerintah yang bergerak di bidang penyedian jasa layanan 

kesehatan rawat inap kepada masyarakat di lini terdepan dengan memberikan jasa layanan 

medis, keperawatan, dan layanan penunjang medis.  

Kepuasan pasien dipengaruhi oleh banyak faktor, interaksi faktor ini akan mempengaruhi 

kepuasan seseorang terhdap pelayanan yang diterima, faktor-faktor tersebut dapat dilihat dari 

sudut sosiodemografi pasien, kedudukan sosial, tingkat ekonomi, latar belakang pendidikan, 

budaya, umur, dan sebagainya ( Carr, Hill 1992; Andersen, 1997 dalam Notoatmodjo (2010). 

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh adanya dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor 

internal bersifat bawaan, sedangkan faktor eksternal antara lain yaitu lingkungan fisik, sosial 

budaya, ekonomi dan sebagainya. Faktor ini sering mewarnai perilaku seseorang Karakteristik 

individu dan pelayanan kesehatan yang dapat mempengaruhi kepuasan pasien yaitu : 

1. Umur  

Menurut penelitian WHO di 9 negara berkembang telah menyimpulkan bahwa populasi 

terbanyak pada masyarakat adalah dibawah lima tahun (balita) dan dewasa musa (30-35 tahun), 

kelompok umur ini yang banyak memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. 

Masyarakat yang berobat ke tempat pelayanan kesehatan sebagaian besar kelompok 

masyarakat rentan yaitu balita, usia lanjut dan ibu hamil, tetapi masyarakat yang berkunjung 

kepelayanan kesehatan kebanyakan umur produktif (15-55 tahun). 

Setiap pasien yang datang dalam keadaan sakit baik muda ataupun tu mereka penuh 

harapan yakni ingin sembuh  sehingga pasien yang berumur muda lebih banyak menyatakan 

tidak puas bila dibandingkan dengan mereka yang berumur tua, bahwa ada perbedaan kepuasan 

antara umur muda dengan umur tua. Juga umur produktif mempunyai tuntutan dan harapan 

lebih besar  serta cenderung mengkritik terhadap pelayanan kesehatan dasar dibandingkan 

dengan umur tua (Rizal,2014). 

2. Jenis Kelamin  

Dalam suatu keluarga, seorang pria menjadi kepala keluarga dan cenderung melindungi 

atau mengintervensi dan memberikan rasa aman bagi keluarganya. Pria juga cenderung lebih 

mempengaruhi wanita dalam memberikan pendapat atau pertimbangannya untuk melakukan 

sesuatu (Notoatmodjo, 2009). 

Dengan demikian pria lebih banyak menuntut dan berharap lebih banyak terhadap 

kemapuan pelayanan kesehatan dasar yang diterimanya, dengan kata lain jenis kelamin laki-laki 

relative lebih tidak puas.  

3. Pendidikan  

Seseorang dengan tingkat pendidikan tinggi lebih cenderung banyak menuntut atau 

mengkritik terhadap pelayan kesehatan yang diterimanya berbeda dengan seseorang yang 

berpendidkan rendah ia cenderung lebih banyak menerima karena tidak tahu apa yang 

dibutuhkannya. Pasien yang mempunyai tingkat pendidikan rendah cenderung untuk cepat 

merasakan puas dibandingkan dengan pasien yang berpendidikan tinggi, hal tersebut berkaita 

dengan tingkat pengetahuan yang berbeda atara pendidikan rendah dengan pendidikan tinggi. 

Disini terdapat hubungan negatif antara pendidikan antara pendidikan dengan pemanfaatan 

pelayanan kesehatan, semakin tinggi pendidikan semakin efisien dalam memanfaatkan 

pelayanan kesehatan. Seseorang   dengan pendidikan tinggi akan membutuhkan pertolongan 

pelayanan kesehatan bila sudah tidak mampu menolong dirinya sendiri. 
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Sebaliknya seseorang dengan pendidikan rendah akan menahan sakit dan bila sakitnya 

sudah berat cenderung mencari pertolongan pengobatan tradisional (Andersen, 1975 dalam 

Notoatmodjo 2010).    

4. Pekerjaan  

Tingkat kepuasan terhadap pelayanan kesehatan sangat subjektif sifatnya dan dipengaruhi 

banyak faktor yang berperan dalam individu. Sipenerima pelayanan dipengaruhi oleh keduduka 

sosial, dan sebagainya (Gonzales, 1997 dalam Suryanti 2014). 

Pada penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat terlihat adanya hubungan walaupun 

rendah, antara pekerjaan dengan status sosial seseorang, pada mereka yang bekerja pada 

kelompok pekerja yang dapat menaikkan status sosialnya akan merasa pus terhadap pelayanan, 

bila prioritas kebutuhan lebih tinggi telah tercapai maka akan timbulah kebutuhan yang lain 

pada tingkat berikutnya (Cohen, 1996 dalam Mariane 2014). 

Seseorang yang bekerja cenderung lebih banyak menuntut dan mengkritik terhadap 

pelayanan yang diterimanya jika memang tidak memuaskan baginya dibandingkan dengan 

seseorang yang tidak bekerja. 

5. Jarak  

Jarak tempuh dengan kesembuhan pasien atau pengalamannya terhadap tempat pelayanan 

kesehatan tersebut. Pasien yang merasa jauh dari tempat pelayanan kesehatan yang dikunjungi 

akan merasa tidak puas dan rasa kepuasan tersebut ditunjukan dengan pemanfaatan kembali 

tempat pelayanan kesehatan yang terdekat pada ia sakit, selain itu seringkali mereka 

memberikan rekomendasi kepada orang lain yang sakit agar berkunjung ke tempat yang terdekat 

dari pelayanan kesehatan tersebut. 

Untuk memberikan sebuah layanan yang baik kepada masyarakat khususnya masyarakat 

yang ingin mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dasar dan konsultasi di bidang kesehatan 

khususnya di layanan puskesmas rawat inap, maka semua elemen pendukung di puskesmas 

harus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan jika puskesmas tidak ingin ditinggalkan 

oleh masyarakat karena pada hakikatnya kepuasan terkait dengan peningkatan pelayanan, makin 

sempurna pelayanan yang diberikan kepada pasien maka makin tinggi pula tingkat kepuasan 

pasien (Wiyono, 2000) . Akan tetapi, pada umumnya pelayanan puskesmas saat ini tidak sesuai 

dengan fungsinya yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas pada pasiennya, apa yang 

diharapkan oleh pasien, dapat dikatakan kurang memuaskan hati pasiennya. Padahal kesehatan 

merupakan kebutuhan utama setiap manusia. Dikaitkan dengan berbagai bidang, banyak 

masyarakat tidak mau berobat ke puskesmas dengan berbagai alasan baik dai segi ekonomi, 

finansial maupun lokasi.  

Berdasarkan survei pendahuluan diperoleh laporan kunjungan pasien dari bagian 

administrasi atau loket puskesmas kota Banjarmasin pada dua tahun terakhir kunjungan pasien 

menurun sebanyak 25% yaitu tahun 2016 dan 2017 dari 20178  turun menjadi 17275. 

Disamping itu terdapat keluhan pasien yang merasa tidak puas terhadap pelayanan kesehatan 

yang diberikan di puskesmas kelayan dalam kota Banjarmasin yaitu dari 5 dari 7 pasien 

menyatakan kurang puas   Sehingga  perlu kiranya dilakukan evaluasi terhadap pelayanan di 

puskesmas yang berada di wilayah kota Banjarmasin. 
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METODE 

  

Penelitian dilakukan merupakan penelitian Survei analitik  yaitu  penelitian  yang  

dilakukan  dengan  tujuan  untuk menganalisis tentang  suatu objek  yang  diteliti   dengan  

rancangan  studi  cross sectional  yaitu  metode  penelitian  dengan  cara  pendekatan, observasi, 

atau  pengumpulan  data  sekaligus, dalam penelitian ini menganalisis terhadap kepuasaan  

pasien  dan  kualitas pelayanan, data mengenai kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan  

dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner yang dibagikan sekaligus pada saat penelitian 

dilakukan. Sampel dalam penelitian ini yaitu pasien di puskesmas kota Banjarmasin sebanyak 

95 responden. Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji coba kuesioner yaitu 

mengukur reliabilitas dan validitas pertanyaan yang ada. Uji coba kuesioner dilakukan kepada 

30 responden. Uji tersebut disebut uji reliabilitas yaitu untuk melihat tingkat ketepatan dan 

konsistensi instrumen untuk melihat tingkat kesesuaian instrumen menghasilkan data sesuai 

dengan masalah yang akan diungkap, Analisis Univariat untuk mendeskripsikan atau 

menjelaskan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti dengan menggunakandistribusi 

frekuensi dan persentase dari tiap-tiap variabel yaitu variabel independen dan dependen dengan 

cara membuat tabel distribusi frekuensi dan Analisis Bivariat dengan uji statistik untuk 

mempelajari hubungan variabel secara keseluruhan. Uji statistik yang dipakai adalah Chi Square 

test,dengan menggunakan derajat kepercayaan 95 %, bila P value < 0,05 berarti hasil 

perhitungan bermakna dan sebaliknya bila P value > 0,05 maka hasilnya tidak bermakna. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Analisis Univariat dan Bivariat 

Tabel 1 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Karakteristik Responden 

Karakteristi

k 

N                   % 

 

 

 

P Value 

Umur   0,035 

Tua          46 48    48                      

68

88

64

84

44

44

44     

48

48 

 

Muda          49  52  

Pekerjaan   0,001 

Bekerja 68  71  

Tidak Bekerja 27  29  

Pendidikan   0,795 

        Rendah          46 48  

Menengah          21   22  

Tinggi          28   30  

Jenis Kelamin   0,648 

Laki-Laki 46   48  

 

 

 

 

 

Perempuan 49   52 

 

 

 

 

 

Jarak Tempat 

Tinggal 

  0,029 

 Jauh 34 35  

Dekat 61 65  

Kepuasan Pasien    

Puas 58 62  

Tidak Puas           37       

583335

858 

38 
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Dalam penelitian ini, diketahui bahwa hanya 38 % saja pasien yang menyatakan tidak 

puas terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Banjarmasin, tetapi angka ini cukup 

berarti untuk dapat menggambarkan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan suatu Puskesmas. 

Oleh sebab itu, untuk dapat memberikan kepuasan yang menyeluruh untuk pasien sebagai 

pemakai jasa pelayanan, agar memberikan pelayanan sepenuh hati dengan ditunjang oleh 

fasilitas dan sumber daya yang memadai. Hasil penilaian responden mengenai kepuasan yang 

cukup tinggi  tersebut kemungkinan disebabkan pengumpulan data yang menggunakan 

kuesioner menyebabkan sangat tergantung pada kejujuran responden atas informasi yang 

disampaikan menjadi bias dalam cara mengamati, melaporkan, mencacat, mengklasifikasi serta 

pengukuran yang dilakukan yang tidak valid atas data yang diperoleh. Sisi lain dari responden 

itu sendiri dalam memberikan jawaban memiliki  kecenderungan untuk menyenangkan peneliti 

atau petugas kesehatan itu sendiri. 

Hasil analisis antara umur dengan kepuasan pasien, di dapat nilai p =0,035, sehingga 

dapat disimpulkan ada hubungan yang bermakna antara umur dengan kepuasan pasien di 

Puskesmas Kota Banjarmasin. Meskipun demikian, bila dilihat dari proporsi pasien yang 

berumur muda lebih banyak menyatakan puas  yaitu sebanyak 65,8 % dibandingkan dengan 

pasien yang berumur tua yaitu sebanyak 26,9 %. Menurut Notoatmodjo (2013) bahwa model 

demografi dari model pelayanan kesehatan juga menyebutkan hal yang sama dimana faktor 

umur merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi tindakan untuk mencari pengobatan 

disamping variabel lain seperti seks, status perkawinan dan besarnya keluarga. Sebagai 

gambaran asumsi bahwa semakin bertambah umur seseorang maka akan bertambah pula 

pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga akan mempengaruhi sikap dan 

perilakunya di dalam memilih pengobatan, perbedaan antara hasil penelitian ini dengan 

gambaran tersebut dan beberapa teori serta studi yang telah dilakukan dapat dikatakan berbeda 

dalam hal substansi serta kondisi yang dialami oleh responden tidak mendukung mendapatkan 

pemahaman yang lebih mengenai pengobatan pada tenaga kesehatan. 

Hasil analisis antara pekerjaan  dengan kepuasan pasien, di dapat nilai p =0,001, sehingga 

dapat disimpulkan ada hubungan yang bermakna antara pekerjaan dengan kepuasan pasien di 

Puskesmas Kota Banjarmasin. Hasil analisis hubungan antara pekerjaan dengan kepuasan 

pasien yaitu sebanyak 67% responden yang bekerja lebih puas dibandingkan dengan resonden 

yang tidak bekerja yaitu sebanyak 50%. Hasil penelitian ini berbedan dengan pendapat yang 

menyatakan Kelompok masyarakat yang bekerja, cenderung dipengaruhi oleh lingkungan 

pekerjaan dan lingkungan keluarga. Hal ini ada hubungannya bahwa seseorang yang bekerja 

lebih banyak menuntut dan mengkritik terhadap pelayanan yang ia terima. Hal ini disebabkan 

karena adanya tuntuan masyarakat yang tidak bekerja untuk memperoleh pelayanan yang lebih 

baik dan dikaitkan dengan pemahaman serta pendidikan mereka tentang pelayanan kesehatan. 

Hasil penelitian bertentangan dengan penelitian Wijono Djoko (2011) bahwa responden yang 

mempunyai pekerjaan yang tetap akan dapat meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat. 

Kemudian menurut Hafizurrachman (2014) seiring dengan meningkatnya ekonomi masyarakat 

diperlukan pula peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, sehingga dengan demikian pasien 

yang bekerja dengan tingkat ekonomi menengah keatas akan mempunyai kemampuan untuk 

dapat membeli pelayanan kesehatan yang berkualitas. 

Hasil analisis antara pendidikan dengan kepuasan pasien, di dapat nilai p =0,795, 

sehingga dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang bermakna antara pendidikan dengan 

kepuasan pasien di Puskesmas Kota Banjarmasin. Hasil analisis hubungan antara pendidikan 
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dengan kepuasan pasien yaitu sebanyak 63,7% responden yang berpendidikan tinggi merapa 

puas dibandingkan dengan responden berpendidikan rendah yaitu sebanyak 62%. Hasil 

penelitian ini berbeda dengan pendapat rizal (2014) yang menyatakan ada hubungan antara 

pendidikan dengan kepuasan pasien, pasien yang mempunyai tingkat pendidkan rendah 

cenderung tuntuk cepat merasa puas dibadingkan dengan yang berpendidikan tinggi. Hasil 

penelitian yang sama dikemukakan Marsudi (2000) dimana semakin tinggi pendidikan 

seseorang semakin cepat untuk mendapatkan informasi secara lengkap. Pada hasil penelitian ini 

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Winarti Damayanti (2000) mengatakan adanya 

hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan dengan kinerja perawat di Puskesmas. 

Menurut Notoatmodjo  (2003) mengatakan bahwa  pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, 

perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak yang tertuju kepada kedewasaan. 

Pendidikan orang dewasa mempunyai beberapa makna, diantaranya yaitu adanya suatu 

keinginan manusia dari yang paling dasar sampai dengan kebutuhan paling tinggi berupa 

pengembangan diri. Sedangkan Siagian. P (2002) mengatakan bahwa pendidikan merupakan 

karakteristik individu yang menjadi sumber status yang penting dalam organisasi kerja. 

Pendidikan yang diikuti jenjang kepangkatan adalah lambang dari status yang tinggi. Semakin 

tinggi pendidikan yang dicapai, semakin besar keinginan untuk memanfaatkan kemampuan dan 

keterampilannya. 

Hasil analisis antara jenis kelamin dengan kepuasan pasien, di dapat nilai p =0,648, 

sehingga dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang bermakna antara jenis kelamin dengan 

kepuasan pasien di Puskesmas Kota Banjarmasin.Hasil analisis hubungan antara jenis kelamin 

dengan kepuasan pasien yaitu sebanyak 63,5% responden perempuan lebih puas dibandingkan 

dengan resonden laki-laki yaitu sebanyak 62,2%.Menurut Notoatmodjo.S (2015) dalam suku 

keluarga seorang pria yang menjadi kepala keluarag cenderung melidungi dan memberikan rasa 

aman bagi keluarganya. Pria cenderung mempengaruhi wanitanya dalam memberikan pendapat 

dan pertimbangan untuk melakukan sesuatu. Keadaan perbedaan karakter laki-laki dan 

perempuan dapat nampak secara lahiriah antara lain betapa baik dan cemerlangnya intelegensia 

perempuan pada umumnya, dimana pada perempuan hampir-hampir tidak mempunyai interest 

yang menyeluruh pada soal-soal teoritis seperti kaum laki-laki, aktivitas perempuan umumnya 

lebih suka menyibukkan diri dengan berbagai macam pekerjaan ringan, perempuan biasanya 

tidak bersifat agresif, suka memelihara dan mempertahankan sifat kelembutan, keibuan tanpa 

mementingkan diri sendiri dan tidak mengharapkan balas jasa. Adanya perbedaan psikologis 

tersebut, menyebabkan perempuan cenderung merasa lebih cepat puas dibandingkan dengan 

laki-laki, selain itu laki-laki mempunyai beban tanggungjawab lebih besar dibandingkan dengan 

perempuan, sehingga ia akan menuntut kondisi kerja yang lebih baik agar ia merasa terpuaskan 

seperti pelayan kesehatan, upah/gaji yang memadai dan sebagainya. 

Hasil analisis antara jarak  dengan kepuasan pasien, di dapat nilai p =0,029, sehingga 

dapat disimpulkan ada hubungan yang bermakna antara jarak dengan kepuasan pasien di 

Puskesmas Kota Banjarmasin. Hasil analisis hubungan antara jarak dengan kepuasan pasien 

yaitu sebanyak 59,1% responden yang berjarak dekat merasa  puas dibandingkan dengan 

resonden yang berjarak jauh yaitu sebanyak 73,6%. Dari hasil analisis yang dilakukan peneliti 

diketahui bahwa responden yang datang untuk berobat sebagian besar berdomisili di sekitar 

Puskesmas berumur tua dan kebanyakan pasien berjarak jauh adalah pasien dengan umur muda 

sehingga yang berjarak jauh lebih puas dibandingkan dengan yang berjarak dekat. 
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PENUTUP 

 

Kepuasan  pasien di Puskesmas Kota Banjarmasin dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan puas sebanyak 62%. Variabel  yang mempunyai hubungan secara signifikan dengan 

kepuasan pasien adalah umur, pekerjaan dan jarak tempat tinggal pasien. Sedangkan variabel 

yang tidak mempunyai hubungan secara signifikan dengan kepuasan pasien adalah jenis 

kelamin dan pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan kesimpulan ada beberapa 

saran yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan 

di Puskesmas Kota Banjarmasin antara lain untuk program dalam meningkatkan kepuasan 

pasien di Puskesmas petugas kesehatan agar lebih tanggap dan senantiasa memberikan perhatian 

yang lebih terhadap pasien yang berkunjung untuk pelayanan kesehatan terutama pada orang tua 

lanjut usia agar mereka selalu merasa diperhatikan dan untuk penelitian lebih lanju diharapkan 

untuk menggali faktor-faktor menyebabkan responden yang berumur tua tidak puas terhadap 

pelayanan kesehatan. 
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Abstract 

 

The construction of the well percolating rain water is one of the efforts to improve the 

sustainability of groundwater. Increased knowledge and awareness of the population about the 

importance of the well percolating as an effort of conservation of groundwater and prevent 

floods, as well as the knowledge and skills to make the well percolating the Sepik high, cheap, 

and easily carried out by the population is a goal to be achieved in the activities of this 

community. Extension building of the well percolating rain water in the village of Cempaka is 

done by the method of questioning accompanied by lectures, and demonstrations. Lecture 

method is required to explain the efforts of the management and sustainability of water 

resources as well as the existence of the well percolating in General, while questioning 

provided an opportunity for participants to better understand the concepts so that those who are 

not yet familiar with can ask. Method demonstration is required to clarify the process of 

building the well percolating rain. The availability of adequate expertise in civil engineering 

Courses and supporting funds from the APBU UNISKA is supporting the implementation of 

public awareness. As for the obstacles faced was the lack of understanding of the people about 

the well percolating rain water because of the varied educational background, expensive 

running costs of making the well percolating, and lack of public awareness about the the 

sustainability of groundwater. Some of the benefits that can be gained from this outreach 

activity participants, among others, can understand the function of the forest, understanding the 

function of the sustainability of the land, and know the techniques of making a well percolating 

rain water with functions/benefits. 

 

Keywords: Wellpercolating rain water, water conservation soil and the Cempaka village  
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Abstrak 

 

Pembangunan sumur resapan air hujan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan 

kelestarian air tanah. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran penduduk tentang arti penting 

sumur resapan sebagai upaya konservasi air tanah dan mencegah banjir, serta pengetahuan dan 

keterampilan membuat sumur resapan yang berdaya guna tinggi, murah, dan mudah dikerjakan 

oleh penduduk merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat ini. Penyuluhan pembangunan sumur resapan air hujan di Kelurahan Cempaka ini 

dilakukan dengan metode ceramah disertai tanya jawab, dan demonstrasi. Metode ceramah 

diperlukan untuk menjelaskan konsep upaya pengelolaan dan kelestarian keberadaan sumber air 

serta sumur resapan secara umum, sedangkan tanya jawab untuk memberi kesempatan para 

peserta lebih memahami konsep sehingga bagi yang belum paham dapat menanyakan. Metode 

demonstrasi diperlukan untuk memperjelas proses pembangunan sumur resapan air hujan. 

Ketersediaan tenaga ahli yang memadai di Program Studi Teknik Sipil dan dana pendukung dari 

APBU UNISKA merupakan pendukung terlaksananya kegiatan penyuluhan ini. Adapun 

kendala yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang sumur resapan air 

hujan karena latar belakang pendidikan yang bermacam-macam, mahalnya biaya operasional 

pembuatan sumur resapan, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang kelestarian air tanah. 

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh peserta dari kegiatan penyuluhan ini antara lain dapat 

memahami fungsi hutan, memahami fungsi kelestarian tanah, dan mengetahui teknik pembuatan 

sumur resapan air hujan beserta fungsi/manfaatnya. 

 

Kata kunci: Sumur resapan air hujan, konservasi air tanah dan kelurahan Cempaka 

 

PENDAHULUAN 

 

1. Analisis Situasi 

 

Hujan ekstrim yang terjadi di Kota Banjarbaru khususnya di Kelurahan Cempaka pada 

beberapa bulan terakhir ini menimbulkan masalah. Banyak lahan yang dahulu berupa peresap 

air hujan berubah menjadi bangunan (perumahan) dan halaman serta jalan yang tidak dapat 

diresapi air. Akibatnya saluran air hujan tidak mampu menampung, air meluap dan terjadilah 

bencana banjir. Di kelurahan Cempaka, bila terjadi hujan, sering saluran air meluap, jalan 

menjadi “sungai baru” dan bahkan pada tempat-tempat tertentu air menggenang akan masuk ke 

lantai rumah penduduk. 

Saat ini cukup sulit rasanya menemukan kawasan perumahan, khususnya perumahan 

menengah ke bawah yang tidak hanya "berlabel bebas banjir" tapi benar-benar bebas dari banjir. 

Banjir yang semula musibah berubah menjadi hal yang biasa, karena kerapkali terjadi dan 

bahkan menjadi rutinitas yang terjadi setiap musim hujan pada suatu kawasan perumahan 

(Rachmat Mulyana, 2003). 

Di lain pihak, pengetahuan masyarakat tentang penanganan air hujan masih sangat 

kurang, pemikiran mereka masih berorientasi pada pembuatan saluran ke sungai. Memang, ada 

beberapa penduduk telah mengetahui cara menangani banjir dengan membuat sumur peresapan, 

tetapi pengetahuan dalam pelaksanaan pembuatan sumur resapan yang benarmasih belem 

mengetahui. 
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Sumur resapan adalah salah satu rekayasa teknis konservasi air berupa bangunan yang 

dibuat sedemikian menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu, diisi dengan 

bahan-bahan resapan (pasir, batu, dan ijuk) secara berlapis sampai rata dengan permukaan tanah 

yang berfungsi sebagai tempat penampungan dan sekaligus peresapan air kedalam tanah. 

Pembuatan sumur resapan upaya memberikan imbuhan air secara buatan dengan cara 

menginjeksi air hujan sebagai media infiltrasi kedalam tanah yang dapat diterapkan dikawasan 

permukiman, pertokoan, industri, sarana dan prasarana olahraga serta fasilitas umum. Adapun 

tujuan pembangunan sumur resapan untuk mengurangi  erosi,menyimpan dan menaikan 

permukaan air tanah dalam rangka penyelamatan sumberdaya air. (Bappeda Propinsi Jawa 

Timur, 2006). 

Menurut peraturan plambing Indonesia tahun 1974, pembuangan air hujan dapat 

disalurkan keselokan pembuangan air hujan, tetapi tidak boleh digabungkan menjadi satu 

dengan pembuangan air kotor/bekas. Di samping itu pembuangan air hujan dapat dilakukan 

dengan cara lain asal tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Pembuangan cara lain itu 

diantaranya adalah dengan mengalirkan ke sumur peresapan air hujan. 

Pentingnya sumur peresapan air hujan memberi dampak positif terhadap konservasi air 

tanah. Muka air tanah menjadi lebih tinggi, kualitas sumur air bersih yang dekat dengan 

peresapan air hujan menjadi lebih baik, bakteri coli lebih sedikit, mineral yang terkandung lebih 

baik. Manfaat lain dari sumur peresapan air hujan adalah dapat mengurangi volume air hujan 

sekitar 17% sampai dengan 20 %.  

Pembuatan sumur peresapan harus dapat berfungsi dengan baik walaupun dalam jangka 

panjang. Masyarakat yang telah membuat sumur peresapan banyak yang tidak memenuhi syarat 

tersebut. Hal ini barangkali disebabkan oleh kurang pengetahuan mereka. Agar dapat berfungsi 

lama, sumur peresapan harus tidak ada lumpur yang masuk didalamnya. Oleh karena itu, air 

hujan yang masuk ke sumur tidak boleh langsung, tetapi harus melalui bak control yang 

berfungsi sebagai penerima endapan. Lumpur yang pada suatu waktu tertentu (sudah penuh 

lumpur), bak kontrol dibuka untuk membersihkan/mengambil endapan Lumpur. Di samping itu, 

sumur peresapan seharusnya dibuat dari pasangan batu merah kosongdan diberi ijuk pada sisi 

yang bersinggungan dengan tanah sehinga air hujan dari sumur peresapan dapat merembes ke 

tanah disekelilingnya, tetapi tidak kemasukan lumpur dari sekitar sumur. 

Konstruksi Sumur Resapan Air (SRA) merupakan alternatif pilihan dalam mengatasi 

banjir dan menurunnya permukaan air tanah pada kawasan perumahan, karena dengan 

pertimbangan: 

a. Pembuatan konstruksi SRA tidak memerlukan biaya besar; 

b. Tidak memerlukan lahan yang luas; dan  

c. Bentuk konstruksi SRA sederhana. 

Sumur resapan air merupakan rekayasa teknik konservasi air yang berupa bangunan yang 

dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu 

yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan diatas atap rumah dan meresapkannya ke 

dalam tanah (Dephut,1994). 

 Manfaat yang dapat diperoleh dengan pembuatan sumur resapan air antara lain: 

a. Mengurangi aliran permukaan dan mencegah terjadinya genangan air, sehingga 

memperkecil kemungkinan terjadinya banjir dan erosi; 

b. Mempertahankan tinggi muka air tanah dan menambah persediaan air tanah; 
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c. Mengurangi atau menahan terjadinya intrusi air laut bagi daerah yang berdekatan dengan 

wilayah pantai; 

d. Mencegah penurunan atau amblasan lahan sebagai akibat pengambilan air tanah yang 

berlebihan; dan  

e. Mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah (Dephut, 1995). 

Bentuk dan ukuran konstruksi SRA sesuai dengan SNI No. 03-2459-1991 yang 

dikeluarkan oleh Departemen Kimpraswil adalah berbentuk segi empat atau silinder dengan 

ukuran minimal diameter 0,8 meter dan maksimum 1,4 meter dengan kedalaman disesuaikan 

dengan tipe konstruksi SRA. Pemilihan bahan bangunan yang dipakai tergantung dari 

fungsinya, seperti plat beton bertulang tebal 10 cm dengan campuran 1 Pc : 2 Psr : 3 Krl untuk 

penutup sumur dan dinding bata merah dengan campuran spesi 1 Pc : 5 Psr tidak diplester, tebal 

½ bata. 

 

2. Desain Konstruksi Sumur Resapan Air 

 

Sumur resapan air akan dapat berfungsi dengan baik, apabila didesain berdasarkan 

kondisi lingkungan dimana sumur tersebut akan dibuat. Desain sumur resapan air dalam hal ini 

meliputi bentuk, jenis konstruksi dan dimensi sumur resapan air. Menurut SNI No. 02-2453-

1991Tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Sumur Resapan Air Hujan Untuk Lahan 

Perkarangan diperlukan persyaratan teknis pemilihan lokasi dan jumlah sumur resapan pada 

pekarangan. 

 

3. Sumur Resapan Air Model Biopori 

 

Teknologi ini diawali dengan pembuatan lubang sedalam 120 centimeter atau disesuaikan 

dengan jenis tanah, dengan diameter sekitar 10 centimeter. Langkah selanjutnya adalah 

memasukan sampah lapuk dua sampai tiga kilogram tergantung jenisnya ke dalam lubang 

tersebut, lalu tutup dengan kawat jaring agar orang yang menginjaknya tidak terperosok. 

Teknologi ini menurut Kamir (2007), bisa diterapkan diselokan yang seluruhnya tertutup semen 

ataupun dihalaman rumah. Air hujan yang masuk dengan mudah ke tanah dan terserap ke dalam 

lubang yang bisa dibuat lebih dari satu itu. 

Selanjutnya dikatakan bahwa sampah yang dibuang, lama kelamaan semakin banyak dan 

akan menjadi beban bagi lingkungan, dan juga beban bagi manusia, karena tempat tinggalnya 

harus dipakai untuk membuang sampah. Banyak juga yang 

berinisiatif membuangnya kesungai ataupun saluran air, itupun akan menimbulkan 

dampak baru yakni meluapnya air sungai. 

Masalah biaya, pembuatan sumur biopori relatif tidak mahal. Untuk membuat lubangnya, 

kita hanya memerlukan bor tanah. Paling mudah karena dapat dilakukan secara manual dengan 

bor tanah dengan harga 200-300 ribu dan itu bisa dipakai oleh 

puluhan orang dalam waktu yang lama. Dapat dipakai untuk membuat lubang tambahan. 

Jika dibandingkan dengan sumur serapan, biayanya akan lebih mahal. Dengan lubang kecil ini 

air akan menyerap lebih cepat, karena air yang masuk sedikit dan menyebar. Untuk penerapan 

teknologi ini biayanya tidak terlalu besar, tetapi efektivitasnya lebih besar.  
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PERMASALAHAN 

 

Masalah dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini berkaitan dengan 

pengendalian terhadap air hujan antara lain adalah:  

1. Penataan bangunan dan pembuangan air hujan agar tidak menimbulkan banjir dan 

konservasi air tanah terjaga; 

2.  Pendanaan yang harus disediakan oleh masyarakat walaupun ada bantuan dari 

pemerintah daerah tetap masih kurang; 

3.  Pengetahuan masyarakat tentang sumur peresapan air hujan yang baik; dan 

4.  Contoh pembuatan sumur peresapan air hujan yang memenuhi syarat teknis. 

Oleh karena keterbatasan dana, maka dalam kegiatan ini dibatasi pada penyuluhan dan 

contoh pembuatan sumur peresapan air hujan yang memenuhi syarat teknis yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Penyuluhan pembuatan sumur peresapan air hujan yang memenuhi syarat teknis;  

2. Contoh pembuatan sumur peresapan air hujan yang memenuhi syarat teknis. 

 

TUJUAN 

 

Tujuan kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut: 

1. Agar masyarakat menyadari akan pentingnya konservasi air tanah dan pengendalian 

banjir di wilayahnya; 

2.  Agar masyarakat memahami mengenai pembuatan sumur peresapan air hujan dengan 

benar; 

3.  Agar masyarakat tergerak untuk membuat sumur peresapan air hujan minimal satu buah 

pada setiap pekarangannya; dan 

4. Mengurangi genangan air hujan pada lingkungan yang rawan. 

 

METODE PELAKSANAAN 

 

Waktu Dan Tempat 

 

Lokasi kegiatan PKM ini terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota 

Banjarbaru. Lokasi kegiatan ini sering mengalami musibah banjir saat musim penghujan datang. 

Hal ini disebabkan karena lokasi ini berada di dataran paling rendah elevasinya.  

Sudah menjadi kodratnya, air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Besarnya 

intensitas hujan dan terbatasnya kapasitas tampungan sungai, menyebabkan air sungai meluap 

ke permukaan dan menyebabkan terjadinya genangan air dan banjir. Kondisi ini memacu kami 

untuk berpikir mencari solusi yang tepat dan sesuai dengan karakteristik lokasi kegiatan PKM 

ini guna mengatasi permasalahan tersebut. 

Secara umum proses perubahan masyarakat yang diharapkan dari kegiatan PKM ini 

adalah sebagai berikut:  

a. Meningkatnya kesadaran (Awareness); 

b. Meningkatnya minat (Interest); 

c. Tumbuhnya kebutuhan (Demand); dan 

d. Adanya partisipasi dan tindakan (Action). 
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Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2017 dengan acara tatap muka dan 

ilustrasi tahapan pembangunan contoh sumur resapan air hujan.  

 

Sasaran Kegiatan 

 

Sasaran dalam kegiatan PKM ini adalah anggota pengurus sub LPMK Cempaka ditambah 

ketua RW dan ketua RT se-kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru. Hal ini 

dimaksudkan agar para tokoh masyarakat ini dapat menyampaikan informasinya kepada 

warganya pada masing-masing wilayahnya sehingga secara keseluruhan dapat mencakup 

seluruh warga kelurahan Cempaka. Tukang batu yang memungkinkan mau belajar membuat 

sumur resapan air dengan benar. 

 

Metode Kegiatan 

 

Pelaksanaan kegiatan PKM tentang sumur resapan air hujan ini akan dilakukan dengan 

metode ceramah dan tanya jawab dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan 

Tahap persiapan dalam kegiatan pengabdian ini adalah penyusunan pre planning. 

Persiapan media berupa power point dengan materi penyuluhan mengenai sanitasi komunal. 

Langkah pertama adalah membuat kontrak, waktu dan tempat penyuluhan dengan kepala desa 

setempat. 

2. Tahap pelaksanaan 

Kegiatan PKM ini dilakukan dengan cara mengumpulkan warga dengan koordinasi 

kepala desa. Materi akan diberikan kepada para peserta berupa buku dan gambar-gambar. 

Diakhir pemberian ceramah peserta dipersilahkan diberi kesempatan untuk melakukan Tanya 

jawab dengan narasumber. Diharapkan dari sini maka para peserta akan mengerti dan dapat 

memberikan masukan kepada orang tua dan keluarga mereka. 

 

Solusi Yang Ditawarkan 

 

Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan PKM ini secara garis besar mencakup beberapa 

komponen sebagai berikut:  

1. Pengelolaan dan kelestarian keberadaan sumber air, meliputi: upaya-upaya pelestarian, 

keseimbangan cadangan air, pengelolaan dan penggunaan sumber air untuk berbagai 

macam kepentingan. 

2. Penanganan permasalahan luapan air hujan dengan pembangunan sumur resapan air 

hujan dan memberikan pengetahuan mengenai: persyaratan umum pembangunan sumur 

resapan, komponen instalasi sumur resapan, pemilihan lokasi sumur resapan, 

pemeliharaan sumur resapan, dan fungsi/manfaat sumur resapan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan acara tatap muka dan ilustrasi tahapan 

pembangunan contoh sumur resapan air hujan berjalan secara baik dan lancar. Acara tatap muka 

dengan metode ceramah dan dilanjutkan ilustrasi tahapan pembangunan contoh sumur resapan 
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air hujan dilaksanakan sehari, yakni pada tanggal 21 Desember 2017. Kegiatan ini diikuti oleh 

19 orang komponen masyarakat anggota pengurus sub LPMK Cempaka ditambah ketua RW 

dan ketua RT se-kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru termasuk ibu – ibu 

PKK. Target awal pelaksanaan kegiatan ini diikuti oleh perwakilan 10 RT di Kelurahan 

Cempaka Kecamatan Cempaka, namun target ini tidak tercapai karena ada beberapa RT yang 

tidak ada perwakilannya.  

Pelaksanaan kegiatan PKM ini diawali dengan kegiatan ceramah tentang pengelolaan dan 

kelestarian keberadaan sumber air. Kegiatan awal ini secara garis besar memunculkan beberapa 

pertanyaan dari para peserta, yaitu sebagai berikut:  

1. Daerah wilayah tangkapan hujan; 

2. Kualitas dan kuantitas air tanah; 

3. Strategi menanggulangi genangan dengan pembuatan saluran drainase; 

4. Fungsi keberadaan hutan; 

5. Faktor tanah terhadap peresapan air; dan 

6. Pembuangan sampah yang tidak terkelola.  

Setelah forum tanya jawab selesai, dilanjutkan dengan materi tentang sumur resapan air 

hujan, berkaitan dengan persyaratan umum pembangunan sumur resapan air hujan dan 

komponen instalasi sumur resapan (persyaratan teknis). Selanjutnya dilakukan demonstrasi 

pembuatan contoh sumur resapan air hujan. Keterbatasan waktu pertemuan penyuluhan 

pembuatan sumur resapan ini berakibat tidak semua materi yang terkait sumur resapan air hujan 

dapat disampaikan secara detil. Beberapa peserta masih ada yang menyatakan kurang paham 

arti pentingnya sumur resapan. Untuk itu banyak di antara peserta yang merasa bahwa 

sosialisasi dan pelatihan pembuatan sumur resapan ini belum tuntas dan memerlukan kelanjutan 

pelatihan agar para peserta segera dapat membuat sumur resapan air hujan. 

Hasil kegiatan ini secara garis besar mencakup beberapa komponen sebagai berikut:  

1. Ketercapaian tujuan penyuluhan; 

2. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan; dan 

3. Kemampuan peserta dalam penguasaan materi.  

Ketercapaian tujuan PKM tentang penyuluhan pembangunan sumur resapan air hujan 

secara umum cukup baik, namun keterbatasan waktu yang disediakan mengakibatkan tidak 

semua materi tentang sumur resapan ini dapat disampaikan secara detil. Banyak di antara materi 

yang hanya disampaikan secara garis besar, sehingga sangat memungkinkan peserta kurang 

paham arti pentingnya sumur resapan air hujan secara keseluruhan. Namun dilihat dari 

antusiasme peserta dalam forum tanya jawab maka hasil yang dicapai dapat dinilai cukup baik, 

dikarenakan hanya dalam waktu satu hari peserta diberikan penyuluhan pembuatan sumur 

resapan air hujan.  

Ketercapaian target materi pada kegiatan penyuluhan ini cukup baik, karena materi 

penyuluhan telah dapat disampaikan secara keseluruhan. Materi penyuluhan yang telah 

disampaikan adalah:  

1. Pengelolaan dan kelestarian keberadaan sumber air, meliputi: upaya-upaya pelestarian, 

keseimbangan cadangan air, pengelolaan dan penggunaan sumber air untuk berbagai 

macam kepentingan; dan 

2. Sumur resapan air hujan: persyaratan umum pembangunan sumur resapan, komponen 

instalasi sumur resapan, pemilihan lokasi sumur resapan, pemeliharaan sumur resapan, 

dan fungsi/manfaat sumur resapan.  
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Kemampuan peserta dalam penguasaan materi masih kurang dikarenakan waktu yang 

singkat dalam penyampaian materi dan kemampuan para peserta yang berbeda-beda. Hal ini 

disebabkan latar belakang pendidikan yang bermacam-macam. Secara psikologi, waktu yang 

singkat akan menyebabkan peserta kurang paham terhadap materi yang telah disampaikan.  

Secara keseluruhan kegiatan penyuluhan pembangunan sumur resapan air hujan untuk 

berbagai komponen masyarakat dinilai berhasil. Keberhasilan ini selain diukur dari ketiga 

komponen di atas, juga dapat dilihat dari kepuasan peserta setelah mengikuti kegiatan. Manfaat 

yang dapat diperoleh adalah memahami fungsi hutan, memahami fungsi kelestarian tanah, dan 

mengetahui teknik pembangunan sumur resapan air hujan beserta fungsi/manfaatnya.   

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

 

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM ini dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:  

1. Kemampuan peserta dalam menyadari pentingnya konservasi air tanah dan pengendalian 

banjir di wilayahnya cukup baik, hal ini didukung adanya penerapan metode pelaksanaan 

penyuluhan dengan ceramah dan tanya jawab, sehingga materi secara keseluruhan dapat 

disampaikan. 

2. Kemampuan peserta dalam memahami pembangunan sumur resapan air hujan yang benar 

secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan, dikarenakan waktu yang singkat dalam 

penyampaian materi dan kemampuan para peserta yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan 

latar belakang pendidikan peserta yang bermacam-macam. Namun dilihat dari antusiasme 

peserta dalam forum tanya jawab maka hasil yang dicapai dapat dinilai cukup baik. 

3. Kesadaran masyarakat mengenai pembangunan sumur resapan air hujan minimal satu 

buah pada setiap pekarangan rumah masih kurang, hal ini disebabkan masyarakat 

terkendala masalah biaya pembuatan sumur resapan. Mereka mengharapkan adanya 

bantuan Pemerintah setempat untuk meringankan beban biaya tersebut. 

4. Dengan adanya pembuatan sumur resapan air hujan minimal satu buah pada setiap 

pekarangan rumah masing-masing peserta diharapkan dapat mengurangi genangan air 

hujan pada lingkungan yang rawan banjir. 

 

Saran 

 

Adapun sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan PKM ini ada beberapa saran yang 

diperlukan untuk perbaikan di masa mendatang sebagai berikut:  

1. Waktu pelaksanaan kegiatan perlu ditambah agar tujuan kegiatan dapat tercapai dan 

penyampaian materi dapat disampaikan sesuai harapan.  

2. Perlu adanya dukungan dana dari Pemerintah Setempat dalam pembangunan sumur 

resapan air hujan, Hal ini dapat dilihat dari keluhan beberapa warga masyarakat yang 

tertarik untuk membangun sumur resapan air hujan, tetapi mereka terkendala masalah 

dana. 
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Abstrak 

 

Kolam Rantau Baru merupakan waduk berukuran mikro dibangun untuk menampung 

kelebihan air hujan dan aliran permukaan di musim hujan. Air yang ditampung tersebut 

selanjutnya digunakan sebagai sumber irigasi suplementer untuk budidaya komoditas 

pertanian bernilai ekonomi tinggi di musim  kemarau atau di saat curah hujan tidak 

memenuhi kebutuhan irigasi dengan syarat selalu  menjaga ketersediaan air di kolam 

sepanjang tahun khususnya pada musim kemarau. Studi ini bertujuan untuk mengetahui 

keseimbangan neraca air di Kolam Rantau Baru berdasarkan nilai perbandingan antara 

ketersediaan air dan kebutuhan air. Dalam penulisan ini dilakukan analisis hidrologi yang 

terdiri dari analisis evapotranspirasi, analisis ketersediaan air, analisis debit andalan, 

analisis kebutuhan air irigasi di hilir Kolam Rantau Baru dan analisis neraca air di Kolam 

Rantau Baru. Metode yang dipakai untuk menganalisis ketersediaan air adalah dengan 

metode NRECA, dimana metode ini mensimulasikan keseimbangan air bulanan pada 

suatu daerah pengaliran sungai tertentu yang ditunjukkan untuk menghitung total 

limpasan dengan menggunakan hujan bulanan, evapotranspirasi dan kelembaban tanah. 

Disimpulkan bahwa ketersediaan air Sungai Salak pada kondisi debit andalan (Q80%), 

debit paling rendah pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus dan September sebesar 0,000 

m
3
/detik (volume air 0,000 m

3
) dan paling tinggi 0,287 m

3
/detik (volume air 0,767 juta 

m
3
) pada bulan Januari. Ketersediaan air di Kolam Rantau Baru totalnya sebesar 2,712 

juta m
3
/tahun. Adapun kebutuhan air irigasi di hilir Kolam Rantau Baru totalnya sebesar 

0,689 juta m
3
/tahun. Dari hasil studi ini, secara umum kondisi keseimbangan neraca air di 

Kolam Rantau Baru dalam kondisi terpenuhi, kecuali pada bulan Mei dan Juni mengalami 

kegagalan. Pilihan yang bisa dipertimbangkan untuk menanggulangi masalah ini, yaitu 

melakukan modifikasi dalam pola tanam. 

 

Kata Kunci: kolam rantau baru; metode NRECA; ketersediaan air; kebutuhan air; neraca air 
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Abstract 

 

Rantau Baru Pond which is a micro-sized reservoirs was built to accommodate the excess 

rainwater and run off  in the rainy season. Collected water is subsequently used as a 

source of supplementary irrigation for the cultivation of high value agricultural 

commodities in the dry season maintaining the availability of water in the pond 

throughout the year especially during the dry season. This study aims to know water 

balance in the pond of Rantau Baru based on the value of the ratio between water 

availability and water requirement. In this study, hydrological analysis which were used 

included analysis of evapotranspiration, water availability analysis, analysis of 

dependable flow, analysis of irrigation water requirement at the downstream of Rantau 

Baru Pond and analysis of water balance in the Rantau Baru Pond. The method used to 

analyze water availability is the method of  NRECA, where this method simulates the 

monthly water balance in a particular river drainage areas indicated for counting the 

total runoff  by using monthly rainfall, evapotranspiration and soil moisture. It was 

concluded that the availability of Salak  river water flow at the conditions of dependable 

flow (Q80%), the lowest discharge in August is of  0,000 m
3
/sekon (water volume 0.000 m

3
) 

and the highest is 0,287 m
3
/sekon (0,767 million m

3
 of water volume) in January. Water 

availability at the Rantau Baru Pond is of 2,712 million m
3
/year in total. The irrigation 

water requirement in the downstream Rantau Baru Pond is of 0,689 million m
3
/year in 

total. From this study, the general condition of the water balance in the Rantau Baru 

Pond is a fulfilled condition, but in May and Juny is not fulfilled. There is choice to 

overcome this problem, for example does modification in cropping pattern. 

 

Keywords: rantau baru pond; NRECA method, water availability; water requirement, water 

balance 

 

PENDAHULUAN  

 

Secara ideal, sebuah kota seharusnya dapat berfungsi dengan baik sebagai salah satu titik 

awal dari tumbuh, berkembang, dan meningkatnya kehidupan sosial, ekonomi dan masyarakat. 

Pertumbuhan, perkembangan dan peningkatan ini tidak hanya terjadi di kota tersebut tetapi juga 

menyebar ke kawasan-kawasan lain yang berada dalam wilayah pengaruhnya. Agar kota dapat 

berfungsi dengan baik, pertumbuhan dan perkembangannya perlu direkayasa, direncanakan, 

diarahkan dan dikendalikan. Namun, pada kenyataannya sering kali pertumbuhan dan 

perkembangan kota kurang terarah dan kurang terkendali. Akibatnya timbul berbagai 

permasalahan kota yang besar dan kompleks dengan segala konsekuensinya. Kondisi yang 

demikian nampaknya juga sudah terjadi di kota Rantau, ibukota kabupaten Tapin. Dilihat dari 

sisi planologis dan manajemen perkotaan, pertumbuhan dan perkembangan kota Rantau selama 

ini terlihat kurang terarah dan terkendali. Hal ini tercermin dari kepadatan bangunan yang relatif 

tinggi, pertumbuhan kota yang seporadis dan menyebar, struktur kota yang tidak jelas dan 

belum terpola, kualitas visual kota yang relatif rendah dan berbagai permasalahan kota. Dengan 

kondisi itu, nampaknya sulit untuk merubah kota Rantau yang ada sekarang menjadi sebuah 

kota yang berkualitas dan secara optimal dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan 
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ekonomi wilayah. Penerapan program peremajaan kota tentunya akan membutuhkan biaya 

ekonomi dan sosial yang tinggi, sementara hasilnya tidak akan optimal. 

Situasi dan kondisi kota Rantau seperti yang digambarkan di atas menginspirasi 

Pemerintah Kabupaten Tapin untuk membangun kota Rantau menjadi sebuah kota yang 

berkualitas. Strategi yang terbaik adalah mewujudkan sebuah kawasan baru, yaitu kawasan 

Rantau Baru dalam konsep kota baru di dalam kota (new town in town). Dalam Rencana Tata 

Bangunan dan Lingkungan (RTBL), salah satu rencana konsep kawasan Rantau Baru adalah 

konsep Kota Hijau (Green City). Dalam konsep tersebut tertuang rencana pendekatan konsep 

hijau biru (green blue plan) dalam kawasan perencanaan. Hal ini bertujuan untuk 

mengoptimalisasikan antara rencana hijau kawasan (vegetasi landscape) dan rencana biru 

kawasan pada area tepian sungai dengan cara kelayakan lahan dan membuat danau buatan 

tengah kota sehingga memberi kesan teduh, asri di dalam kawasan maupun di sepanjang jalan 

utama kota juga untuk memperkuat image sebagai kota Rantau sebagai kota bernuansa taman 

yang hijau. Kolam Rantau Baru terletak di desa Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara, 

Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Hidrologi AMDAL pada tahun 

2017, fungsi danau buatan ini pada dasarnya sebagai tempat rekreasi dan kawasan hijau, namun 

pada saat musim kemarau diharapkan bisa menjadi tempat penampungan air untuk kebutuhan 

lahan sawah seluas 20 Ha dan kebutuhan air di Mesjid Dalung yang terletak di hilir kolam. 

Dalam penelitian ini, danau buatan tersebut diberi nama Kolam Rantau Baru. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, dinilai perlu untuk dilakukan sebuah studi neraca air untuk mengetahui 

tindakan-tindakan teknis dan manajemen dalam mempertahan ketersediaan sumber daya air, 

agar seluruh fungsi-fungsi kolam yang dikehendaki dapat terlaksana. Studi ini bertujuan untuk 

mengetahui keseimbangan neraca air di Kolam Rantau Baru berdasarkan nilai perbandingan 

antara ketersediaan air dan kebutuhan air.  

 

METODE 

 

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan ini apabila ditinjau dari tujuannya dapat 

digolongkan sebagai penelitian pengembangan (research and development study), yaitu tentang 

Tinjauan Kesetimbangan Neraca Air (Water Balance). Di Kolam Rantau Baru Kabupaten 

Tapin. Saat ini data-data teknis terkait dengan pengelolaan Sub DAS Tapin masih terpisah dan 

terdapat pada instansi yang berbeda-beda serta masih bersifat sebagai informasi/untuk keperluan 

pelaporan saja. Untuk itu diperlukan usaha pengumpulan/kompilasi data-data teknis tersebut 

agar nantinya dapat menjadi data yang berguna dalam hal pengelolaan Sub DAS Tapin. Dalam 

hai ini, skema tingkat ketersediaan air dapat dijadikan sarana kompilasi data teknis tersebut 

secara terstruktur, maupun untuk membantu dalam tahap lanjutan analisa sumberdaya air pada 

kolam tersebut. 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu data sekunder dan 

data primer. Data sekunder adalah data-data yang didapatkan dari instansi terkait, seperti data 

klimatologi yang didapatkan dari BMG, data-data bangunan fisik DI didapatkan dari dinas PU, 

data historis hidrometri dari dinas PU, dan lain-lain. Selain itu untuk mengklarifikasi data-data 

sekunder juga dilakukan pengecekan langsung ke lapangan agar jelas validitasnya. 

Data-data primer didapatkan antara lain dari pengujian dan pengamatan secara langsung 

di lapangan, misalnya pengamatan data pengaruh pasang surut pada lahan sawah; pengujian 
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sumuran untuk mengetahui kondisi aliran air tanah permukaan (subsurface water flow), yang 

merupakan informasi dasar dalam penentuan salah satu variabel model (debit seepage dan 

perkolasi); pengamatan muka air di saluran drainase, dan lain-lain. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metoda, yaitu: 

1. Pengumpulan data sekunder; 

2. Wawancara terhadap stakeholder terkait dan masyarakat di sekitar lokasi penelitian; 

3. Observasi lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan alir penelitian 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Data Klimatologi 

Data klimatologi bersumber dari stasiun klimatologi Tatakan, Kabupaten Tapin untuk 10  

tahun data yaitu: data dari Tahun 2008–2017. Data klimatologi rata-rata selama 10 tahun 

Tatakan dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

  

Identifikasi Permasalahan 

Studi Pustaka 

Pengumpulan Data: 

 Data Primer (Data hidrologi, pola tanam, ) 

 Data Sekunder (Data hidrologi, peta topografi, peta tata guna lahan, dan peta 

wilayah) 

 

Mulai 

Analisis data: 

 Analisis Curah Hujan 

 Analisis Evapotransiprasi (Metode Penman) 

 Analisis Ketersediaan Air (Metode NRECA) 

 Analisis Kebutuhan Air (Water Requirement) 
 

Proyeksi Ketersediaan Air dan Proyeksi Kebutuhan Air 

 
Kesimpulan dan Saran 

Selesai 
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Tabel 1. Hasil Rata-Rata Klimatologi Tatakan Selama 10 Tahun 

No. Bulan 

Temp 

(
o

C

) 

RH(%) 
Penguapan 

(mm) 

Kecepatan 

Angin 

(Km/

hari) 

Sinar 

Mat

ahar

i 

(%) 

1 Januari 1 26,8 86,0 2,6 82,1 39,3 

2 Januari 2 28,0 84,6 2,8 85,4 40,4 

3 Februari 1 26,5 84,4 2,9 89,8 47,1 

4 Februari 2 27,0 85,0 3,3 86,4 48,0 

5 Maret 1 27,0 84,3 3,1 70,2 47,9 

6 Maret 2 27,3 85,3 2,9 66,5 53,0 

7 April 1 29,0 84,3 3,0 67,7 53,6 

8 April 2 28,1 84,0 3,0 67,2 56,3 

9 Mei 1 27,4 83,0 3,1 60,7 52,1 

10 Mei 2 27,4 83,6 3,4 63,9 53,9 

11 Juni 1 27,3 82,6 3,2 65,8 62,4 

12 Juni 2 27,5 82,1 3,6 70,9 64,2 

13 Juli 1 27,3 81,3 4,0 67,8 58,4 

14 Juli 2 27,8 80,4 5,0 78,5 77,4 

15 Agustus 1 27,8 78,0 5,1 81,7 76,8 

16 Agustus 2 27,6 78,3 5,6 84,9 75,9 

17 September 1 28,1 79,8 5,6 103,1 70,6 

18 September 2 27,9 79,7 5,1 92,6 65,0 

19 Oktober 1 27,7 81,0 5,0 87,3 64,9 

20 Oktober 2 27,8 81,5 4,7 91,7 56,4 

21 November 1 27,5 82,8 3,5 79,5 50,0 

22 November 2 25,5 83,7 3,1 72,2 49,3 

23 Desember 1 25,5 84,4 2,7 75,7 40,6 

24 Desember 2 27,0 83,7 2,5 88,4 39,5 

    Sumber: hasil perhitungan 

 

Analisis Data Klimatologi dengan Evapotranspirasi Penman 

Analisis Model NRECA memerlukan data evapotranspirasi yang di sini cara perhitungan 

menggunakan Metode Penman. Metode Penman dalam hitungannya menggunakan data iklim 

rerata tahunan, prakiraan besarnya evapotranspirasi dengan Metode Penman dianggap 

mempunyai derajat ketelitian yang cukup tinggi dibandingkan dengan metode lainnya. Bentuk 

persamaan Penman yang telah dimodifikasi adalah: 

 

Eto = C . [W . Rn+(1-W) . F(U) . (ea - ed)]   (1) 

 

Hasil perhitungan evapotranspirasi dengan Metode Penman disajikan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Hasil Perhitungan Evapotranspirasi Metode Penman 

Bulan Data Eto (mm) 

Januari 
I 54.32 

II 60.57 

Februari 
I 59.62 

II 52.24 

Maret 
I 59.78 

II 65.93 

April 
I 61.94 

II 62.07 

Mei 
I 55.1 

II 59.47 

Juni 
I 56.49 

II 57.75 

Juli 
I 56.43 

II 69.24 

Agustus 
I 69.95 

II 74.12 

September 
I 72.32 

II 68.99 

Oktober 
I 69.38 

II 70.26 

November 
I 60.69 

II 57.31 

Desember 
I 53 

II 58.82 

Eto Tahunan (mm/tahun) 1485.78 

          Sumber: hasil perhitungan 

 

Analisis Ketersediaan Debit 

 

Besaran debit diperoleh dari besarnya curah hujan yang jatuh di DAS Sungai Salak, 

sehingga menghitung debit, data utamanya adalah curah hujan di  stasiun pencatat curah hujan, 

yaitu stasiun Bungur. 

Tabel  3. Hasil Perhitungan Debit Rata-rata Sungai Salak (mm/detik) 

Tahun 
Bulan 

Jumlah 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des 

              

2008 0,057 0,029 0,000 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,036 0,097 0,092 0,318 

2009 0,231 0,095 0,046 0,044 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,022 0,275 0,722 1,435 

2010 0,793 0,205 0,223 0,075 0,142 0,160 0,260 0,142 0,063 0,276 0,317 0,393 3,049 

2011 0,466 0,342 0,273 0,113 0,173 0,901 0,108 0,012 0,000 0,271 0,249 0,345 3,253 

2012 0,301 0,097 0,251 0,154 0,060 0,047 0,000 0,000 0,012 0,051 0,224 0,309 1,505 
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2013 0,287 0,178 0,291 0,218 0,000 0,068 0,000 0,000 0,000 0,248 0,297 0,354 1,941 

2014 0,401 0,106 0,243 0,176 0,014 0,094 0,000 0,000 0,000 0,050 0,239 0,222 1,543 

2015 0,341 0,321 0,197 0,113 0,000 0,000 0,000 0,000 0,029 0,029 0,088 0,295 1,413 

2016 0,454 0,291 0,224 0,082 0,086 0,000 0,044 0,000 0,000 0,000 0,102 0,636 1,920 

2017 0,345 0,423 0,542 0,111 0,101 0,000 0,000 0,000 0,000 0,321 0,102 0,241 2,187 

Jumla

h 
3,674 2,087 2,290 1,086 0,585 1,270 0,412 0,154 0,105 1,304 1,989 3,608 18,564 

Rata-

r

a

t

a 

0,367 0,209 0,229 0,109 0,058 0,127 0,041 0,015 0,010 0,130 0,199 0,361 1,856 

        Sumber: hasil perhitungan 

 

 
Gambar 2. Debit Rerata Bulana Masuk Kolam Rantau Baru (Embung) 

 

Analisis Kebutuhan Air Irigasi 

 

Kebutuhan air irigasi adalah besarnya kebutuhan air yang diperlukan. Besarnya 

kebutuhan air ini ditetapkan dengan memperhitungkan besarnya kebutuhan air efektif, 

evaporasi, perkolasi, efisiensi irigasi, dan sebagainya 

Tabel 4. Kebutuhan Air untuk Tanaman Padi di Hilir Kolam Rantau Baru 

Bulan 

QSetengah 

Bulana

n 

QRata-

r

a

t

a

 

B

u

Volume Air 

0 
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0.4 
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l

a

n

a

n 

m
3
/dt m

3
/dt m

3
 

Oktober 
1 0,021 

0,028 75494,533 
2 0,035 

November 
1 0,056 

0,049 125893,65 
2 0,041 

Desember 
1 0,026 

0,027 71072,588 
2 0,027 

Januari 
1 0,021 

0,001 26967,469 
2 0,000 

Februari 
1 0,021 

0,029 70392,449 
2 0,037 

Maret 
1 0,059 

0,051 136316,461 
2 0,042 

April 
1 0,033 

0,032 82644,267 
2 0,03 

Mei 
1 0,028 

0,027 71055,396 
2 0,025 

Juni 
1 0,023 

0,012 30066,489 
2 0,000 

Juli 
1 0,000 

0,000 0,000 
2 0,000 

Agustus 
1 0,000 

0,000 0,000 
2 0,000 

September 
1 0,000 

0,000 0,000 
2 0,000 

Jumlah Volume Air 689903,301 

    Sumber: hasil perhitungan 

Selanjutnya perhitungan hujan efektif mengambil data curah hujan pada stasiun Bungur, 

dikarenakan stasiun Bungur berada pada jarak ± 5 km dari kolam Rantau Baru sehingga dapat 

mewakili wilayah curah hujan pada areal pertanian yang akan dilayani pemberian air seluas 20 

ha. 

 

Keseimbangan Air (Water Balance) 

 

Sebelum melakukan analisis keseimbangan air, harus diketahui terlebih dahulu besarnya 

potensi air dan besarnya penggunaan air yang ada. Potensi air yang dimaksud di sini adalah 

besarnya debit andalan yang telah direncanakan untuk daerah yang dianalisis. 
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Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan pola tanam yang umumnya dipakai 

oleh petani di hilir kolam Rantau Baru (Kecamatan Tapin Utara) maka didapatkan neraca-air di 

kolam Rantau Baru seperti yang terlihat di Tabel 5. 

 

Tabel 5. Neraca-Air di Kolam Rantau Baru 

No Bulan 

Q 

A

nd

al

an 

(m

3/

dt) 

Kebutuhan 

Iriga

si 

(m3/

dt) 

Luas Areal 

Persa

wahan 

(Ha) 

Keterangan 

1 Januari 0,287 0,010 20 OK 

2 Februari 0,097 0,029 20 OK 

3 Maret 0,197 0,051 20 OK 

4 April 0,075 0,032 20 OK 

5 Mei 0,000 0,027 20 GAGAL 

6 Juni 0,000 0,012 20 GAGAL 

7 Juli 0,000 0,000 20 OK 

8 Agustus 0,000 0,000 20 OK 

9 September 0,000 0,000 20 OK 

10 Oktober 0,029 0,028 20 OK 

11 November 0,102 0,049 20 OK 

12 Desember 0,241 0,027 20 OK 

            Sumber: hasil perhitungan 

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

 

Pada perhitungan analisis ketersediaan air dengan menggunakan metode NRECA 

diperoleh debit  andalan (Q80%) Sungai Salak paling rendah pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus 

dan September sebesar 0,000 m
3
/detik (volume air 0,000 m

3
) dan paling tinggi 0,287 m

3
/detik 

(volume air 0,767 juta m
3
) pada bulan Januari, sehingga ketersediaan air di Kolam Rantau Baru 

totalnya sebesar 2,712 juta m3/tahun. 

Pada perhitungan kebutuhan air irigasi dengan menggunakan pola tanam yang umumnya 

dipakai petani dengan padi varietas unggul dan padi varietas lokal secara keseluruhan dapat 

mencukupi  luas areal pertanian di Hilir Kolam Rantau Baru seluas 20 Ha. Untuk padi varietas 

unggul dengan masa tanam selama 3 bulan, dimulai dari awal bulan November sampai dengan 

akhir bulan Januari, sedangkan awal bulan Oktober sampai dengan akhir bulan Oktober adalah 

masa penyiapan lahan, sehingga volume air yang diperlukan sebesar 0,299 juta m3. Untuk padi 

varietas local (biasa) dengan masa tanam selama 4 bulan, dimulai dari awal bulan Maret sampai 

dengan akhir bulan Juni, sedangkan awal bulan Februari sampai dengan akhir bulan Februari 
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adalah masa penyiapan lahan, sehingga volume air yang diperlukan sebesar 0,390 juta m3. Dari 

hasil tersebut diperoleh kebutuhan air untuk lahan sawah di hilir Kolam Rantau Baru totalnya 

sebesar 0,689 juta m3/tahun. 

Pada Perhitungan Neraca air secara umum kondisi keseimbangan neraca air di Kolam 

Rantau Baru dalam kondisi terpenuhi. Namun pada bulan Mei dan Juni mengalami kegagalan 

dengan nilai debit andalan (Q80%) sebesar 0,000 m
3
/detik merupakan dua bulan yang memiliki 

debit paling rendah dibandingkan bulan lainnya, sehingga perlu dilakukan rekomendasi untuk 

menjaga muka air di Kolam Rantau Baru tetap, walaupun ada pengurangan akibat 

evapotranspirasi dan infiltrasi. 

 

Saran 

 

Karena keseimbangan neraca air (water balance) mengalami kegagalan pada bulan Mei 

dan Juni, maka ada beberapa pilihan yang bisa dipertimbangkan untuk menanggulangi masalah 

ini, yaitu sebagai berikut: 

Melakukan modifikasi dalam pola tanam. Melakukan perubahan dalam pemilihan 

tanaman atau tanggal tanam untuk mengurangi kebutuhan air irigasi di sawah agar ada 

kemungkinan untuk mengairi areal yang lebih luas dengan debit yang tersedia. 

Agar kondisi kolam tetap terjaga, perlu dilakukan perawatan pada dasar kolam, sebab 

biasanya kolam mengalami pengendapan (lumpur ) yang dapat mengurangi kedalaman kolam, 

sehingga kapasitas volume air di kolam juga berkurang. Jadi jika terjadi pendangkalan kolam 

akibat endapan (lumpur) perlu dilakukan pengerukan kembali. 
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