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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1       Tinjauan Umum 

Bandara I Gusti Ngurah Rai adalah bandar udara internasional yang 

terletak di wilayah sebelah selatan Bali, Indonesia, tepatnya di Kelurahan Tuban, 

Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Tepatnya berada pada koordinat 

8o44’53”LU 115o10’3”BT dengan ketinggian MDPL 14 kaki (4 meter). Kode 

Internasional Air Transport Association (IATA) adalah DPS, sedangkan kode 

Internasional Civil Aviation Organization (ICAO) adalah WADD (dahulu 

WRRR). 

Gambar 2.1 Lokasi Bandar Udara I gusti Ngurah Rai 

(Source: Google Maps, 2017) 

Menurut Wikipedia (2017) Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai dibangun 

tahun 1930 oleh Departemen Voor Verkeer en Waterstaats (semacam Departemen 

Pekerjaan Umum). Landasan pacu ini berupa airstrip sepanjang 700 meter dari 

rumput di tengah ladang dan pekuburan di Desa Tuban, karena lokasinya di Desa 

Tuban, masyarakat sekitar menamakan airstrip ini sebagai pelabuhan udara 

Tuban. Tahun 1935 sudah dilengkapi dengan peralatan telegrap dan KNILM 
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(Koninklijke Nederlans Indische Luchtvaar Maatschappij) atau Royal Netherlands 

Indies Airways mendarat secara rutin di South Bali (Bali Selatan), yang 

merupakan nama lain dari Pelabuhan Udara Tuban. 

Tahun 1942 South Bali Airstip dibom oleh tentara Jepang, yang kemudian 

dikuasai untuk tempat mendarat pesawat tempur dan pesawat angkut mereka. 

Airstrip yang rusak akibat pengebomam diperbaiki oleh tentara Jepang dengan 

menggunakan Pear Steel Plate (sistem plat baja). 

Lima tahun berikutnya 1942-1947, airstrip mengalami perubahan panjang 

landas pacu menjadi 1,2 km dari semula 700 m. Tahun 1949 dibangun gedung 

terminal dan menara pengawas penerbangan sederhana yang terbuat dari kayu. 

Komunikasi penerbangan yang menggunakan transceiver kode morse. 

Proyek yang berlangsung selama 1963-1969 diberi nama Proyek Airport 

Tuban dan sekaligus sebagai persiapan internasionalisasi Pelabuhan Udara Tuban. 

Proses reklamasi pantai sejauh 1,5 km dilakukan dengan mengambil material batu 

kapur yang berasal dari Ungasan dan batu kali serta pasir dari Sungai Antosari, 

Tabanan. Selain itu upaya untuk meningkatkan kepariwisataan di wilayah Bali, 

Pemerintah Indonesia kembali membangun gedung terminal internasional dan 

perpanjangan landas pacu ke arah barat yang semula 1,2 km menjadi 2,7 km 

denngan overrun 2x100 m. Seiring selesainya temporary terminal runway pada 

Proyek Airport Tuban, pemerintah meresmikan pelayanan penerbangan 

internasional di Pelabuhan Udara Tuban pada tanggal 10 Agustus 1966. 

Penyelesain pengembangan Pelabuhan Udara Tuban ditandai dengan peresmian 

oleh Presiden Soeharto pada tanggal 1 Agustus 1969, yang sekaligus menjadi 

momen perubahan nama dari Pelabuhan Udara Tuban menjadi Pelabuhan Udara 

Internasional Ngurah Rai (Bali Intenational Airport Nguarah Rai). 

Untuk mengantisipasi lonjakan penumpukan penumpang dan kargo, maka 

pada tahun 1975-1978 Pemerintah Indonesia kembali membangun fasilitas-

fasilitas penerbangan, antara lain dengan membangun gedung internasional baru. 

Gedunh terminal lama selanjutnya dialih fungsikan menjadi terminal domestik, 

sedangkan terminal domestik yang lama digunakan sebagai gedung kargo, usaha 

jasa katering, dan gedung serba guna. 
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2.2 Landasan Pacu (Runway) 

Menurut Sandhyavitri dan Taufik (2005) pengertian landasan pacu 

(Runway) merupakan bagian memanjang jalur perkerasan yang digunakan untuk 

lepas landas dan mendarat pesawat terbang. 

Menurut Horonjeff (1993) sistem runway pada suatu bandara terdiri dari 

perkerasan struktur, bahu landasan (shoulder), bantal hembusan (blast pad), dan 

daerah aman runway. Berikut uraian dari sistem runway tersebut : 

1. perkerasan struktur mendukung pesawat sehubungan dengan beban 

struktur, kempuan manuver, kendali, stabilitas dan kriteria dimensi dan 

operasi lainnya. 

2. Bahu landasan (shoulder) yang terletak berdekatan dengan pinggir 

perkerasan struktur untuk menahan erosi hembusan jet dan menampung 

peralatan untuk pemeliharaan dan keadaan darurat. 

3. Bantal hembusan (blast past) merupakan suatu daerah yang dirancang 

untuk mencegah erosi permukaan yang berdekatan dengan ujung-ujung 

runway yang menerima hembusan jet yang terus-menerus atau yang 

berulang. ICAO menetapkan panjang bantal hembusan 100 feet (30 m), 

namun dari pengalaman pesawat-pesawat transpot sebaiknya 200 feet (60 

m), kecuali untuk pesawat berbadan lebar panjang bantal hembusan yang 

dibutuhkan 400 feet (120 m). lebar bantal hembusan harus mencakup baik 

lebar runway maupun bahu landasan. 

4. Daerah aman runway adalah daerah bersih tanpa ada benda-benda yang 

mengganggu, diberi drainase, rata dan mencakup perkerasan struktur, bahu 

landasan, bantal hembusan dan daerah perhentian, apabila disediakan. 

Daerah ini selain harus mampu unuk mndukung peralatan pemeliharaan 

dan dalam keadaan darurat harus mampu mendukung pesawat seandainya 

pesawat keluar dari landasan karena suatu hal. 
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Gambar 2.2 Tampak atas unsur-unsur runway 

(sumber: Horonjeff, 1993) 

 

Menurut Horonjeff (1993) terdapat banyak konfigurasi runway. 

Kebanyakan merupakan kombinasi dari konfigurasi dasar. Adapun beberapa 

konfigurasi dasar tersebut sebagai berikut : 

a. Runway tunggal 

Konfigurasi ini adalah konfigurasi yang paling sederhana. Kapasitas 

runway tunggal ini dalam kondisi VFR (Visuil Flight Rule) berkisar antara 

50 sampai 100 operasi perjam, sedangkan dalam kondisi IFR(Instrumen 

Flight Rule) kapasitasnya berkurang menjadi 50 sampai 70 operasi, 

tergantung pada komposisi campuran dan alat-alat navigasi yang tersedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Runway tunggal 

(sumber: Sandhyavitri dan Taufik, 2005) 

b. Runway sejajar 

Kapasitas sistem ini bergantung pada jumlah landasan pacudan jarak di 

antaranya. Jarak diantara runway sangat bervariasi. Jarak itu digolongkan 

ke dalam jarak yang rapat, menengah dan renggang, tergantung dari 

tingkat kebebasan dari runway dalam kondisi IFR. Runway sejajar yang 

rapat memiliki jarak dari minimum 700 kaki (untuk bandar udara yang 
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melayani angkutan udara) sampai kurang dari 2500 kaki. Sedangkan pada 

runway sejajar menengah, mempunyai jarak dari 2500 kaki sampai kurang 

dari 4300 kaki. Pada runway sejajar yang renggang mempunyai jarak 4300 

kaki atau lebih. 

Dalam kondisi IFR kapasitas perjam untuk yang berjarak rapat berkisar 

antara 50 samapai 60 operasi, tergantung pada komposisi campuran 

pesawat terbang. Untuk runway sejajar berjarak menengah kapasitas per 

jam berkisar anatara 60 sampai 75 operasi dan untuk runway berjarak 

renggang antara 100 sampai 125 operasi per jam. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Runwaysejajar 

(Sumber: Sandhyavitri dan Taufik, 2005) 

c. Runway dua jalur 

Runway dua jalur terdiri dari dua runway sejajar berjarak rapat (700 

sampai 2499 kaki) dengan landas hubung keluar yang memadai. Runway 

dua jalur dapat menampung lalu lintas paling sedikit 70 persen lebih 

banyak dari runway tunggal dalam kondisi VFR dan kira-kira 60 persen 

lebih banyak dari runway tunggal dalam kondisi IFR. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Runway dua jalur 

(Sumber: Sandhyavitri dan Taufik, 2005) 



11 
 

d. Runway yang berpotongan 

Runway yang berpotongan ini diperlukan apabila terdapat angin yang 

relatif kuat yang bertiup lebih dari satu arah, yang mengakibatkan angin 

sisi (cross-wind) yang berlebihan apabila hanya satu runway yang 

disediakan. Kapasitas runway yang berpotongan ini sangat bergantung 

pada letak persilangannya dan pada cara pengoperasian runway yang 

disebut strategi (lepas landas atau mendarat). Semakin jauh letak titik 

silang ujung lepas landas runway dan ambang (threshold) pedaratan, 

kapasitasnya makin rendah. 

 

 

 

 

                   

Gambar 2.6Runway yang berpotongan 

              (Sumber: Sandhyavitri dan Taufik, 2005) 

      

 

    Gambar 2.7Runwayyang berpotongan tampak atas 

(Sumber: Sandhyavitri dan Taufik, 2005) 

e. Runway V terbuka 

Runway V terbuka arahnya memencar (divergen) tetapi tidak berpotongan. 

Runway ini sama halnya dengan runway yang berpotongan, runway V 

terbukaakan berubah seolah-olah sebagai runway tunggal apabila angin 

bertiup kuatdari satu arah. Apabila angin bertiup lemah, kedua runway 

dapan digunakan secara bersamaan. Strategi yang menghasilkan kapasitas 

tertinggi ialah apabila operasi penerbangan dilakukan menjauhi V. Dalam 

kondisi IFR, kapasitas per jam untuk strategi ini berkisar antara 50 sampai 

80 persen tergantung pada campuran pesawat terbang, dan dalam kondisi 

VFR antara 60 sampai 180 operasi. Apabila operasi penerbangan 

dilakukan menuju V, kapasitas berkurang menjadi 50 atau 60 dalam 

kondisi IFR dan antara 50 sampai 100 dalam VFR 
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Gambar 2.8 Runway V terbuka 

(Sumber: Sandhyavitri dan Taufik, 2005)  

 

 

Gambar 2.9 Runway V terbuka tampak atas   

(Sumber: Sandhyavitri dan Taufik, 2005) 

2.3 Karakteristik Pesawat Terbang 

Sebelum merencanakan sebuah landasan pacu (runway) dalam sebuah 

lapangan terbang, dibutuhkan pengetahuan karakteristik pesawat terbang secara 

umum untuk merencanakan prasarananya. Ada beberapa karakteristik pesawat 

terbang yaitu:  

a. Berat (Weight) 

Menurut Basuki (2014) berat pesawat diperlukan untuk merencanakan 

tebal perkerasan landasan pacu, apron, dan taxiway. Ada beberapa macam 

pengertian berat pesawat yang berhubungan dengan pengoprasian dalam 

penerbangan antara lain: 

1. Operating Weight Empty (OWE) adalah berat dasar pesawat, termasuk 

didalamnya crew dan peralatan pesawat yang biasa disebut “No Go 

Item” tetapi tidak termasuk bahan bakar dan penumpang/barang yang 

membayar. Operating Eight Empty tidak tetap untuk pesawat komersil, 

besarnya tergantung konfigurasi tempat duduk. 

2. Pay Load adalah produksi muatan (penumpang/barang) yang 

membayar, diperhitungkan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. 

Termasuk didalamnya penumpang, bagasi, surat-surat, paket-paket, 
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exess bagasi.Maximum Structural Pay Load adalah muatan maksimum 

yang diizinkan untuk tipe pesawat itu oleh Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara, sertifikat muatan maksimum bisa untuk 

penumpang/barang bisa campuran keduanya, tercantum dalam izin 

yang dikeluarkan. 

3. Zero Fuel Weight adalah batasan berat, spesifik pada tiap jenis 

pesawat, diatas batasan berat itu tambahan berat harus berupa bahan 

bakar. Sehingga ketika pesawat sedang terbag tidak terjadi momen 

lentur yang berlebihan pada sambungan. Sayap pesawat berupa 

rongga-rongga yang berhubungan seperti bejana berhubungan, waktu 

pesawat sedang miring ke samping cairan bahan bakar tidak terkumpul 

ke satu sisi melainkan tetap terbagi rata. 

4. Maximum Ramp Weight adalah berat maksimum pesawat diizinkan 

untuk taxi. Pada saat pesawat taxiing dari apron menuju landasan pacu 

dia berjalan dengan kekuatannya sendiri, membakar bahan bakar 

sehingga kehilangan berat. Selisih dan perbedaan maksimum ramp 

weight sangat sedikit, hanya beberapa ratus kilogram saja. 

5. Maximum Take Off Weight (MTOW) adalah berat maksimum pesawat 

termasuk crew, berat pesawat kosong, bahan bakar, pay load yang 

diizinkan oleh pabrik, yang diizinkan pada saat melakukan take off. 

6. Maximum Structural Landing Weight adalah berat maksimum pesawat 

yang diizinkan pada saat mendarat. Main gear ( roda pendaratan 

utama) yang strukturnya direncanakan untuk menyerap gaya yang 

lebih besar tentu harus dengan gear yang lebih kuat. Selama 

penerbangan pesawat akan kehilangan berat berat dengan dibakarnya 

bahan bakar, terlebih untuk pesawat yang baru menerbangi rute-rute 

jauh. 
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b. Tipe-tipe Roda Pendaratan 

Menurut (Basuki, 2014) dalam menentukan ketebalan perkerasan, terlebih 

dahulu harus metentukan “Pesawat Rencana” yaitu pesawat yang 

bebannya menghasilkan ketebalan perkerasan paling besar, pesawat 

rencana tidak perlu harus pasawat yang terberat.Di dalam rancangan lalu 

lintas pesawat, perkerasan harus melayani berbagai macam pesawat, yang 

mempunyai tipe roda pendaratan yang berbeda-beda dan berlainan 

beratnya. Tipe roda pendaratan menentukan, bagaimana berat pesawat 

dibagi bebannya kepada roda-roda dan diteruskan ke perkerasan, 

selanjutnya akan menentukanberapa tebal perkerasan yang bisa mampu 

melayani seluruh pesawat itu. Tipe roda pendaratan adalah sebagai 

berikut: 

1. Pesawat dengan roda pendaratan tunggal: 

Diperhitungkan apa adanaya (Single Gear Air craft) 

2. Pesawat dual gear: 

Penyelidikan atas konfigurasi roda semacam ini menunjukkan bahwa 

jarak antar poros roda-roda lebih kurang 0,51 m (20 inch) cukup 

memadai untuk pesawat ringan. Untuk pesawat berat jarak antara 

poros roda =0,86 m = 34 inch cukup memadahi. 

3. Pesawat Dual Tandem Gear: 

Jarak antara poros-poros dual wheel 0,51 m = 20 inch, jarak tandem 

1,14 m = 45 inch untuk pesawat ringan. Untuk pesawat yang lebih 

berat jarak antara poros dual wheel 0,76 m =30 inch dan jarak tandem 

1,40 m = 55 inch. 

4. Pesawat berbadan lebar: 

Seperti B-747, DC-10, L-1011 bagi pesawat jenis ini bentuk roda 

pendaratannya serta berat pesawatnya sangat berlainan dengan yang 

lain – lain. Tipe roda pendaratan juga berlainan bagi tiap-tiap jenis 

pesawat, maka perlu dikonversikan juga. 
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Tabel 2.1 Faktor Konversi Tipe Roda Pesawat 

Konversi dari 

 

Single Wheel 

Single Wheel 

Dual Wheel 

Double Dual Tandem 

Dual Tandem 

Dual Tandem 

Dual Wheel 

Double Dual Tandem 

 

Ke 

 

Dual Wheel 

Dual Tandem 

Dual Tandem 

Dual Tandem 

Single Wheel 

Dual Wheel 

Single Wheel 

Dual Wheel 

Faktor pengali 

 

0,8 

0,5 

0,6 

1,00 

2,00 

1,70 

1,30 

1,70 

 (Sumber: Basuki, 2014) 
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Berikut ini beberapa karakteristik pesawat terbang yang ditabelkan dalam 

tabel 2.2 

Tabel 2.2 Karakteristik Pesawat Terbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

AEROPLANE 

CHARACTERISTICS  
 

REF 
      

AEROPLANE TYPE ARFL 
Wing- 

OMGWS Lenght MTOW TP 
CODE span  

(m) (m) (m) (kg) (kPa)   
(m)        

        

DHC2 Beaver 1A 381 14.6 3.3 10.3 2490 240 
        

Beechcraft:        
        

58 (Baron) 1A 401 11.5 3.1 9.1 2449 392 
        

100 1A 628 14.0 4.0 12.2 5352 - 
        

Britten Norman Islander 1A 353 14.9 4.0 10.9 2850 228 
        

Cessna:        
        

172 1A 272 10.9 2.7 8.2 1066 - 
        

206 1A 274 10.9 2.6 8.6 1639 - 
        

310 1A 518 11.3 3.7 9.7 2359 414 
        

404 1A 721 14.1 4.3 12.1 3810 490 
        

Partenavia P68 1A 230 12.0 2.6 9.4 1960 - 
        

Piper:        
        

PA 31 (Navajo) 1A 639 12.4 4.3 9.9 2950 414 
        

PA 34 1A 378 11.8 3.4 8.7 1814 - 
        

Beechcraft 200 1B 592 16.6 5.6 13.3 5670 735 
        

Cessna:        
        

208 (Caravan) 1B 296 15.9 3.7 11.5 3310 - 
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Tabel 2.2 Lanjutan 

 

  AEROPLANE CHARACTERISTICS 
 

REF 
AEROPLANE TYPE ARFL 

(m) 

Wing- Span 

(m) 
OMGWS 

(m) 

Lenght 

(m) 

MTOW 

(kg) 

TP 

(kPa) CODE  

  

402C 1B 669 13.45 5.6 11.1 3107 490 
        

441 1B 544 15.1 4.6 11.9 4468 665 
        

DHC 6 Twin Otter 1B 695 19.8 4.1 15.8 5670 220 
        

Dornier 228-200 1B 525 17.0 3.6 16.6 5700 - 
        

DHC-7 1C 689 28.4 7.8 24.6 19505 620 
        

DHC-5E 1D 290 29.3 10.2 24.1 22361 - 
        

Lear Jet 28/29 2A 912 13.4 2.5 14.5 6804 793 
        

Beechcraft 1900 2B 1098 16.6 5.8 17.6 7530 - 
        

CASA C-212 2B 866 20.3 3.5 16.2 7700 392 
        

Embraer EMB 110 2B 1199 15.3 4.9 15.1 5670 586 
        

Metro II 2B 800 14.1 5.4 18.1 5670 740 
        

Metro III 2B 991 17.37 5.4 18.1 6577 740 
        

ATR 42-200 2C 1010 24.6 4.9 22.7 16150 728 
        

Cessna 550 2C 912 15.8 6.0 14.4 6033 700 
        

DHC-8:        
        

100 2C 948 25.9 8.5 22.3 15650 805 
        

300 2C 1122 27.4 8.5 25.7 18642 805 
        

Lear Jet 55 3A 1292 13.4 2.5 16.8 9298 - 
        

IAI Westwind 2 3A 1495 13.7 3.7 15.9 10660 1000 
        

Bae 125-400 3B 1713 15.7 3.3 15.5 12480 1007 
        

Canadair:        
        

CL600 3B 1737 18.9 4.0 20.9 18642 1140 
        

CRJ-200 3B 1527 21.21 4.0 26.77 21523 1117 
        

Cessna 650 3B 1581 16.3 3.6 16.9 9979 1036 
        

Dassault-Breguet:        
        

Falcon 900 3B 1515 19.3 5.3 20.2 20640 1300 
        

Embraer EMB 145 3B 1500 20 4.8 29.9 19200 - 
        

Fokker F28-2000 3B 1646 23.6 5.8 29.6 29480 689 
        

Metro 23 3B 1341 17.4 5.4 18.1 7484 742 
        

Shorts 3D3-60 3B 1320 22.8 4.6 21.6 11793 758 
        

Bae:        
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Tabel 2.2 Lanjutan 
 

   

AEROPLANE 

CHARACTERISTICS  
 

REF 
      

AEROPLANE TYPE ARFL 
Wing- 

OMGWS Lenght MTOW TP 
CODE span  

(m) (m) (m) (kg) (kPa)   
(m)        

        

Jetstream 31 3C 1440 15.9 6.2 14.4 6050 448 
        

Jetstream 41 3C 1500 18.3 - 19.3 10433 - 
        

146-200 3C 1615 26.3 5.5 26.2 42185 1138 
        

146-300 3C 1615 26.3 5.5 31.0 44225 945 
        

Bombardier Global 
Express 

3C 1774 28.7 4.9 30.3 42410 - 

Embraer EMB 120 3C 1420 19.8 7.3 20.0 11500 828 
        

McDonnell Douglas:        
        

DC-3 3C 1204 28.8 5.8 19.6 14100 358 
        

DC9-20 3C 1551 28.5 6.0 31.8 45360 972 
        

Fokker:        
        

F27-500 3C 1670 29.0 7.9 25.1 20412 540 
        

F28-4000 3C 1640 25.1 5.8 29.6 32205 779 
        

F50 3C 1760 29.0 8.0 25.2 20820 552 
        

F100 3C 1695 28.1 5.0 35.5 44450 920 
        

SAAB SF-340 3C 1220 21.4 7.5 19.7 12371 655 
        

Airbus A300 B2 3D 1676 44.8 10.9 53.6 142000 1241 
        

Airbus A320-200 4C 2058 33.9 8.7 37.6 72000 1360 
        

Boeing:        
        

B717-200 4C 2130 28.4 6.0 37.8 51710 - 
        

B737-200 4C 2295 28.4 6.4 30.6 52390 1145 
        

B737-300 4C 2749 28.9 6.4 30.5 61230 1344 
        

B737-400 4C 2499 28.9 6.4 36.5 63083 1400 
        

B737-800 4C 2256 35.8 6.4 39.5 70535 1470 
        

B737-900 4C 2240 34,3 7 42,1 66.000 1470 
        

McDonnell Douglas:        
        

DC9-30 4C 2134 28.5 6.0 37.8 48988 - 
        

DC9-80/MD80 4C 2553 32.9 6.2 45,1 72575 1390 
        

Airbus:        
        

A300-600 4D 2332 44.8 10.9 54.1 165000 1260 
        

A310-200 4D 1845 43.9 10.9 46.7 132000 1080 
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Tabel 2.2 Lanjutan 
 

   

AEROPLANE 

CHARACTERISTICS  
 

REF 
      

AEROPLANE TYPE ARFL 
Wing- 

OMGWS Lenght MTOW TP 
CODE span  

(m) (m) (m) (kg) (kPa)   
(m)        

        

Boeing:        
        

B707-300 4D 3088 44.4 7.9 46.6 151315 1240 
        

B757-200 4D 2057 38.0 8.7 47.3 108860 1172 
        

B767-200ER 4D 2499 47.6 10.8 48.5 156500 1310 
        

B767-300ER 4D 2743 47.6 10.8 54.9 172365 1310 
        

McDonnell Douglas:        
        

DC8-63 4D 3179 45.2 7.6 57.1 158757 1365 
        

DC10-30 4D 3170 50.4 12.6 55.4 251744 1276 
        

Lockheed:        
        

L1011-100/200 4D 2469 47.3 12.8 54.2 211378 1207 
        

McDonnell Douglas:        
        

MD11 4D 2207 51.7 12.0 61.2 273289 1400 
        

Tupolev TU154 4D 2160 37.6 12.4 48.0 90300 - 
        

Airbus:        
        

A 330-200 4E 2713 60.3 12.0 59.0 230000 1400 
        

A 330-300 4E 2560 60.3 12.0 63.6 230000 1400 
        

A 340-300 4E 2200 60.3 12.0 63.7 253500 1400 
        

Boeing:        
        

B747-SP 4E 2710 59.6 12.4 56.3 318420 1413 
        

B747-300 4E 3292 59.6 12.4 70.4 377800 1323 
        

B747-400 4E 3383 64.9 12.4 70.4 394625 1410 
        

B777-200 4E 2500 60.9 12.8 63.73 287800 1400 
        

(Sumber: Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor: KP 29 Tahun 2014) 

 

2.4  Struktur Perkerasan Runway 

Menurut Basuki (2014) perkerasan adalah struktur yang terdiri dari 

beberapa lapisan dengan kekerasan dan daya dukung yang berlainan. Perkerasan 

memiliki fungsi sebagai tumpuan rata-rata pesawat, permukaan yang rata 

menghasilkan jalan yang nyaman, dari fungsinya maka harus dijamin bahwa tiap-

tiap lapisan dari atas ke bawah cukup kekerasan dan ketebalannya sehingga tidak 
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mengalami ”distress” (perubahan karena tidak mampu menahan beban). Dalam 

struktur perkerasan runway pada skripsi ini akan membahas 2 jenis tipe 

perkerasan yaitu struktur perkerasan kaku (rigid pavement) dan struktur 

perkerasan lentur (flexible pavement), tetapi dalam skripsi ini penulis lebih 

menekankan pada struktur perkerasan lentur saja.Pada umumnya, perkerasan 

structural runaway terdiri dari beberapa jenis lapisan yang tersusun dari bawah ke 

atas, sebagai berikut : 

1. Lapisan tanah dasar (subgrade) 

2. Lapisan pondasi bawah (subbase course) 

3. Lapisan pondasi atas (base course) 

4. Lapisan permukaan / penutup (surface course) 

Berikut adalah penjelasan dari kedua jenis struktur perkerasan : 

a. Konstruksi Perkerasan Lentur (Flexible Pavement) 

Menurut Basuki (2014) perkerasan flexible adalah suatu perkerasan 

yang dibuat dari campuran aspal dengan agregate, digelar diatas suatu 

permukaan material granular mutu tinggi.Perkerasan flexible terdiri dari 

lapisan-lapisan surface coarse, base coarse, dan subbase coarse, masing-

masing bisa satu lapis bisa lebih. Semuanya digelar diatas tanah asli yang 

dipadatkan disebut subgrade, lapisan subgrade bisa terletak diatas 

timbunan atau galian. Adapun struktur lapisan perkerasan flexiblesebagai 

berikut:  

• Lapisan Permukaan (Surface Course) 

Lapisan permukaan (surface course) adalah lapisan yang terletak 

paling atas. Surface course terdiri dari campuran aspal dan agregate, 

mempunyai rentang ketebalan dari 5 cm atau lebih. Fungsi dari lapisan 

permukaan adalah agar pesawat dikendarai diatas permukaan yang rata 

dan keselamatan penerbangan, untuk menumpu beban roda pesawat 

dan menahan beban repetisi, serta membagi beban tadi kepada lapisan-

lapisan dibawahnya. 

 

 



21 
 

• Lapisan Pondasi Atas (Base Course) 

Lapisan pondasi atas (base course) adalah bagian dari perkerasan yang 

terletak diantara lapisan pondasi bawah dan lapisan permukaan. 

Lapisan base course dibuat dari material yang dipersiapkan (dicampur 

dengan aspal atau semen), bisa juga dari bahan-bahan alam tanpa 

campuran. Sama halnya seperti surface course lapisan ini harus 

mampu menahan beban, serta pengaruh-pengaruhnya dan mampu 

membagi beban kepada lapisan dibawahnya. 

• Lapisan Pondasi Bawah (Subbase Course) 

Lapisan pondasi bawah (subbase course) adalah bagian dari konstruksi 

perkerasan yang terletak diantara lapisan pondasi atas (base course) 

dan tanah dasar (subgrade). Subbase course terdiri dari material yang 

diperbaiki dulu, bisa juga dari material alam, sering lapisan ini dibuat 

dengan menghamparkan sirtu dari tempat pengambilan lalu 

dipadatkan.Fungsi utama dari lapisan pondasi bawah ini sama dengan 

lapisan pondasi atas, tetapi dalam perkerasan flexible tidak selalu 

memerlukan subbase course karena dalam perkerasan flexible yang 

tipis kadang-kadang membutuhkan lebih dari satu lapis subbase 

coarse. 

• Tanah Dasar (Subgrade) 

Tanah dasar (subgrade) pada perencanaan tebal perkerasan akan 

menetukan kualitas konstruksi perkerasan sehingga sifat-sifat tanah 

dasar menetukan kekuatan dan keawetan konstruksi landasan pacu. 

 

b. Konstruksi Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) 

Menurut Basuki (2014) perkerasan rigid atau kaku adalah 

perkerasan yang terdiri dari slab-slab beton (Portland Cement Concrete) 

yang digelar diatas granular atau subbase course yang telah distabilkan 

atau dipadatkan, yang ditunjang oleh lapisan tanah asli. Lapisan-lapisan 

perkerasan kaku (rigid pavement) memiliki fungsi dan sifat-sifat yang 

berbeda-beda. Pada umumnya perkerasan kaku terdiri dari tiga lapis 
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konstruksi material jalan yang terdiri dari, lapisan pondasi bawah, pelat 

beton, dan lapisan permukaan. Berikut struktur lapisan dari perkerasan 

rigid yaitu:  

• Tanah Dasar (Subgrade) 

Lapisan tanah dasar berada paling bawah yang merupakan faktor 

terpenting dalam struktur perkerasan karena harus menahan beban-

beban yang ada diatasnya. Bahan-bahan subgradedibawah perkerasan 

rigid harus dipadatkan agar mendapatkan stabilitas yang memadai dan 

dukungan yang seragam. 

• Lapisan Pondasi Bawah (Subbase Course) 

Lapisan pondasi bawah ini terdiri dari material kerikil, batu pecah 

dengan gradasi baik, kerikil campur tanah, bahan kerikil yang 

diperbaiki dengan semen atau campuran kerikil aspal. Lapisan ini 

terletak di atas lapisan subgrade. Lapisan ini berfungsi untuk 

mengatasi dan mengurangi efek pompa, memberikan ketahan terhadap 

perubahan bentuk akibat kembang dan susut yang berlebihan pada 

jenis-jenis tanah tertentu, serta meningkatkan daya dukung lapisan 

subgrade sehingga harga k yang meningkat dapat mengurangi 

ketebalan perkerasan yang diperlukan. 

• Lapisan Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) 

Lapisan ini berada di atas lapisan subbase course. Fungsi dari lapisan 

ini untuk memberikan kenyamanan dan agar pesawat dikendarai diatas 

permukaan yang rata. 

Pada perkerasan kaku (rigid pavement) biasanya dipilih untuk 

ujung landasan, pertemuan antara landsan pacu dan taxiway, apron dan 

daerah-daerah lain yang dipakai untuk parkir pesawat atau daerah-daerah 

yang mendapat panas blast jet dan limpahan minyak. 
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Gambar 2.10 Lapisan-lapisan Perkerasan Lentur dan Kaku 

(Sumber: Basuki, 2014) 

 

2.5 Rencana Anggaran Biaya 

Menurut Istimawan (1996), anggaran merupakan suatu bentuk 

perencanaan penggunaan dana untuk melaksanakan pekerjaan dalam kurun waktu 

tertentu, dibuat dalam bentuk uang, jam, tenaga  kerja atau dalam suatu 

lain.Penyusunan konstruksi bangunan pada dasarnya selalu disertai dengan 

Rencana Anggaran Biaya (RAB). Membuat anggaran biaya berarti 

memperkirakan suatu barang bangunan atau benda yang akan dibuat dengan teliti. 

Pihak owner membuat perhitungan atau estimasi dengan tujuan untuk 

mendapatkan  informasi sejelas-jelasnya tentang biaya yang harus disediakan 

untuk merealisasikan poyeknya. Hasil estimasi disebut dengan OE (Owner 

Estimate) dan hasil estimate yang dilakukan oleh konsultan perencana disebut EE 

(Engineer Estimate).  
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Pihak kontraktor membuat estimate dengan tujuan untuk kegiatan 

penawaran terhadap proyek konstruksi pada saat pelelangan atau tender. Formula 

dasar perhitungan rencana anggaran biaya adalah sebagai berikut: 

RAB = Σ (volume x Harga Satuan Pekerjaan)  

 

2.7.1 Komponen Rencana Anggaran Biaya 

Sebelum menghitung atau merencanakan anggaran biaya dari suatu proyek 

terlebih dahulu harus melakukan perhitungan pada komponen-komponen yang 

terdapat pada rencana anggaran biaya yang meliputi: 

a. Volume Pekerjaan 

Kuantitas pekerjaan dapat ditentukan melalui pengukuran pada obyek 

dalam gambar (dengan memperhatikan skala) maupun langsung pada obyek 

sesungguhnya di lapangan, maka digunakan metode luas penampang rata-

rata dengan menganggap sisi-sisi dari bidang ruang diukur berbentuk garis 

lurus.Satuan merupakan lambang yang menyatakan besaran yang diukur, 

cara pengukuran, dan ciri-ciri obyek yang diukur. Satuan angka pengukuran 

tanpa disertai oleh satuan pengukuran, tidak mempunyai makna, jadi 

volume setiap pekerjaan yang dihitung harus mempunyai satuan yang jelas 

karena akan berpengaruh pada perhitungan biaya pelaksanaan. 

Volume pekerjaan yang dihitung akan sangat berpengaruh terhadap 

besarnya biaya yang akan digunakan untuk menyelesaikan volume dari item 

tersebut. Satuan yang umumnya digunakan untuk menghitung kuantitas 

pekerjaan konstruksi dapat dilihat pada Tabel2.16. 

Tabel 2.16 Satuan 

No. Pengukuran Satuan Simbol 

1 Panjang Meter M 

2 Luas Meter-persegi m2 

3 Isi padat Meter-kubik m3 

4 Isi cair Liter Liter 

5 Berat Kilogram, Ton Kg, ton 

6 Waktu Jam, hari Jam, hari 

(Sumber: Istimawan,  1996) 
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b. Analisa Harga Satuan Dasar (HSD) 

Komponen untuk menyusun harga satuan pekerjaan (HSP) memerlukan 

HSD tenaga kerja, HSD alat, dan HSD bahan. Berikut ini diberikan 

langkah-langkah perhitungan HSD komponen HSP (Kementrian Pekerjaan 

Umum). 

1) Harga Satuan Tenaga Kerja  

Untuk menghitung harga satuan pekerjaan, maka perlu ditetapkan 

dahulu bahan rujukan harga standar untuk upah sebagai HSD tenaga 

kerja. 

Langkah perhitungan HSD tenaga kerja adalah sebagai berikut: 

a) Tentukan jenis keterampilan tenaga kerja, misal pekerja (P), 

tukang (Tx), mandor (M), atau kepala tukang (KaT). 

b) Kumpulkan data upah yang sesuai dengan peraturan daerah 

(Gubernur, Walikota, Bupati) setempat, data upah hasil survai di 

lokasi yang berdekatan dan berlaku untuk daerah tempat lokasi 

pekerjaan akan dilakukan. 

c) Perhitungkan tenaga kerja yang didatangkan dari luar daerah 

dengan memperhtiungkan biaya makan, menginap dan transport. 

d) Tentukan jumlah hari efektif bekerja selama satu bulan (24 - 26 

hari), dan jumlah jam efektif dalam satu hari (7 jam). 

e) Hitung biaya upah masing-masing per jam per orang. 

f) Rata-ratakan seluruh biaya upah per jam sebagai upah rata-rata 

per jam. 

g) Nilai rata-rata biaya upah minimum harus setara dengan Upah 

Minimum Regional (UMR) daerah setempat (Kementrian 

Pekerjaan Umum). 

 

2) Harga Satuan Alat 

Analisis HSD alat memerlukan data upah operator atau sopir, 

spesifikasi alat meliputi tenaga mesin, kapasitas kerja alat (m3), umur 

ekonomis alat, jam kerja dalam satu tahun dan harga alat. Faktor lainnya 



26 
 

adalah komponen investasi alat meliputi suku bunga bank, asuransi alat, 

faktor alat yang spesifik seperti bucket untuk excavator, harga perolehan 

alat, dan loader dan lain-lain (Kementrian Pekerjaan Umum). 

Penggunaan peralatan pada proyek-proyek konstruksi disamping 

adanya tuntutan spesifikasi proyek dan teknologi konstruksi, juga dapat 

memberikan nilai tambah pada pelaksanaan proyek yang menyangkut 

mutu pelaksanaan.  

Biaya alat dapat dibedakan atas beberapa bagian, yaitu: 

• Biaya alat: segala macam biaya yang dibutuhkan untuk 

pengoprasian alat. 

• Biaya tetap: biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan 

status kepemilikan alat, biaya ini tetap ada walaupun alat ini 

tidak beroperasi dan besarnya tetapi tidak mengalami perubahan 

jika alat tersebut beroperasi. 

• Biaya operasi (biaya variabel) : biaya yang dikeluarkan 

sehubungan dengan beroperasinya alat tersebut. 

• Biaya produksi: biaya penggunaan alat untuk memindahkan 

material atau melakukan pekerjaan sebanyak satu satuan. 

 

3) Harga Satuan Bahan 

Analisis HSD bahan memerlukan data harga bahan baku, serta biaya 

transportasi dan biaya produksi bahan baku menjadi bahan olahan atau 

bahan jadi. Produksi bahan memerlukan alat yang mungkin lebih dari 

satu alat. Setiap alat dihitung kapasitas produksinya dalam satuan 

pengukuran per jam, dengan cara memasukkan data kapasitas alat, faktor 

efisiensi alat, faktor lain dan waktu siklus masing-masing. Perhitungan 

HSD bahan yang diambil dari quarry dapat menjadi dua macam, yaitu 

berupa bahan baku (batu kali/gunung, pasir sungai/gunung dll), dan 

berupa bahan olahan (misalnya agregat kasar dab halus hasil produksi 

mesin pemecah batu dan lain sebagainya) (Kementrian Pekerjaan 

Umum). 


