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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Data Pengujian Benkelman Beam 

Data primer pada penelitian ini didapat dari pengujian langsung 

dilapangan yang dilakukan pada tanggal 31 Mei 2016. Pengujian dilakukan 

pada 2 kondisi jalan yaitu jalan baik dan jalan buruk dengan menggunakan 

alat benkelman beam. Pengujian dilakukan sekitar 1 km setiap kondisi jalan. 

Lokasi pada Jalan Karangjati dan Jalan Bangunjiwo-Bibis dapat dilihat pada 

Gambar 5.1. 

 

Gambar 5.1 Lokasi pengujian Benkelman Beam 

 Data-data ini digunakan untuk menjalankan program sebagai verifikasi 

perangkat lunak. Data-data tersebut meliputi: 

1. Stasioning, penomoran dengan interval tertentu pada  titik pengujian 

2. Beban uji (Ton), merupakan berat truk + isi pada saat pengujian 

3. Nilai lendutan (d1, d2 dan d3) , (mm)  

4. Temperatur udara (Tu) , (°C) 

5. Temperatur permukaan (Tp) , (°C) 

Data-data tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1 dan Tabel 5.2. 

 

Jl. Bangunjiwo-Bibis 

(Kondisi jalan baik) 

Jl. Karangjati 

(Kondisi jalan 

buruk) 
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Tabel 5.1 Data-data pada kondisi jalan baik 

Sta 

Beban 

Uji 

(ton) 

Lendutan balik/BB (mm) Temperature (°C) 

d1 d2 d3 Tu Tp 

0.000 8.60 0.00 0.000 0.010 35 38.0 

0.100 8.60 0.00 0.090 0.245 35 38.0 

0.200 8.60 0.00 0.080 0.250 35 38.0 

0.300 8.60 0.00 0.450 0.100 35 37.5 

0.400 8.60 0.00 0.100 0.250 35 37.5 

0.500 8.60 0.00 0.000 0.070 34.5 37.0 

0.600 8.60 0.00 0.050 0.205 34 37.0 

0.700 8.60 0.00 0.350 0.165 33.5 37.0 

0.800 8.60 0.00 0.140 0.245 34 37.0 

0.900 8.60 0.00 0.195 0.270 34.5 37.0 

1.000 8.60 0.00 0.075 0.175 34.5 37.0 

 

Tabel 5.2 Data-data pada kondisi jalan buruk 

Sta 

Beban 

Uji 

(ton) 

Lendutan balik/BB (mm) Temperature (°C) 

d1 d2 d3 Tu Tp 

0.000 8.60 0.00 0.200 0.340 33 35.5 

0.100 8.60 0.00 0.270 0.445 35 38.0 

0.200 8.60 0.00 0.650 0.740 35 36.5 

0.300 8.60 0.00 0.660 0.662 35 38.5 

0.400 8.60 0.00 0.110 0.190 35 37.0 

0.500 8.60 0.00 0.205 0.245 35.5 37.5 

0.600 8.60 0.00 0.390 0.560 35.5 37.5 

0.700 8.60 0.00 0.070 0.170 36 37.0 

0.800 8.60 0.00 0.215 0.360 36 37.0 

0.900 8.60 0.00 0.110 0.315 36.5 38.0 

1.000 8.60 0.00 0.345 0.448 37 39.0 

 

B. Perhitungan Data 

Hasil dari pembangunan menggunakan perangkat lunak dari aplikasi VBA 

pada Microsoft Excel diberi nama “Benkelman Beam BM 05 - UMY 

(BBBM’05-UMY)”. Pembangunan program dilakukan dengan menggunakan 
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coding pada setiap sheet yang telah disesuaikan dengan persamaan atau rumus 

sesuai dengan “Pedoman Perencanaan Tebal Lapis Tambah Perkerasan Lentur 

dengan Metode Lendutan Pd. T-05-2005-B”. 

1. Langkah-langkah penggunaan program/software Benkelman Beam 

BM 05 - UMY (BBBM’05-UMY) 

 

Gambar 5.2 Tampilan awal program Benkelman Beam BM 05 - UMY 

(BBBM’05-UMY) 

 Pada tampilan awal program Benkelman Beam Bina Marga 2005 

(BBBM’05) akan terlihat seperti pada gambar 5.2 yang merupakan 

langkah awal untuk memasukan data-data yang digunakan dalam 

perhitungan tebal lapis tambahan. Terdapat beberapa data seperti: 

a. Jenis Jalan. Masukkan data jenis jalan yaitu jalan arteri dengan cara : 

klik kolom jenis jalan      pilih JalanArteri. Dapat dilihat pada Gambar 

5.3 
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Gambar 5.3 Tampilan untuk jenis jalan 

b. Jenis Lapisan. Pada jenis lapisan untuk perencanaan pada penelitian ini 

diasumsiakan menggunakan lapisan laston. Cara untuk memasukkan 

datanya yaitu klik kolom jenis lapisan     pilih Laston. Dapat dilihat 

pada Gambar 5.4 

 

Gambar 5.4 Tampilan untuk jenis lapisan 

c. Tebal lapis beraspal. Untuk tebal lapis beraspal digunakan tebal 20 cm 

(Subbase). Cara memasukkannya : klik kolom tebal lapis beraspal 

ketik 20 (terlihat pada Gambar 5.5). 

Pilih sesuai jenis 
lapisannya 

Pilih sesuai 
jenis jalannya 
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d. Umur rencana. Direncanakan untuk jalan dengan umur rencana 5 

tahun. Cara memasukkannya : klik kolom umur rencana       ketik 5 

(terlihat pada Gambar 5.5). 

e. Jumlah repitisi beban lalu lintas (CESA). Pada perencanaan ini 

digunakan nilai CESA sebesar 30.000.000.000 ESA. Cara 

memasukkannya : klik kolom jumlah repitisi beban lalu lintas      ketik 

30.000.000 (terlihat pada Gambar 5.5). 

f. Temperatur rerata tahunan (TPRT). Untuk nilai TPRT didapat dari 

Tabel A1 (Lampiran A) sesuai dengan lokasi pengujian. Standart 

TPRT sekitar 35°C. Untuk perencanaan ini digunakan nilai TPRT 

sebesar 35°C. Cara memasukkannya : klik kolom temperatur rerata 

tahunan     ketik 35 (terlihat pada Gambar 5.5). 

g. Modulus resilien (Mr). Nilai yang digunakan untuk modulus resilien 

sebesar 3000 MPa. klik kolom modulus resilien       ketik 3000 (terlihat 

pada Gambar 5.5). 

 

Gambar 5.5 Hasil data awal 
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 Setelah semuanya terisi kemudian masukkan data dari hasil 

pengujian Benkelman Beam atau dapat dilihat pada tabel 5.1 dan 5.2. 

Caranya : 

a. Klik tombol input data, kemudian akan keluar tampilan seperti Gambar 

5.6 

 

                Gambar 5.6 Tampilan input data 

b. Masukkan data-data meliputi : stasioning, beban uji (ton), d1, d2, d3, 

temperatur permukaan (tp), temperatur udara (tu) yang data-datanya 

dapat dilihat pada tebael 5.1 dan 5.2. Masukkan juga data musim 

(musim hujan), ketebalan Tt sebesar 10 cm dan Tb sebesar 20 cm 

dengan cara mengklik seperti yang terlihat pada Gambar 5.7. 

K
LIK

 

Masukkan data 
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Gambar 5.7 Cara memasukkan data 

c. Klik oke. Lanjutkan pengisian untuk semua data. Setelah semuanya 

selesai klik tutup. 

Keterangan: 

Data tidak akan diproses ketika ada salah satu kolom yang kosong. Akan 

muncul perintah seperti yang terlihat pada Gambar 5.8 

 

Gambar 5.8 Tampilan ketika gagal proses pada saat memasukkan data 

KLIK 

KLIK 

K
LIK

 

Kosong 
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Ketika pada proses memasukkan data ada kesalahan dapat dihapus dengan 

mengklik tombol hapus kemudian akan keluar tampilan seperti pada 

Gambar 5.9. Ada 2 pilihan dalam tampilan hapus data: 

1. Klik hapus data terakhir     klik yes atau no    klik tutup, maka data 

yang paling akhir akan terhapus 

2. Klik pada pilih hapus seluruh data?      klik hapus seluruh data     klik 

yes atau no      klik tutup, maka semua data akan terhapus 

 

Gambar 5.9 Tampilan untuk hapus data 

Hasil untuk input data pada kondisi jalan baik dapat dilihat pada Gambar 

5.14 dan kondisi jalan buruk pada Gambar 5.15 

 Setelah tahapan untuk input data selesai, kemudian dilanjutkan 

dengan mengklik tombol penyelesaian. Data yang telah dimasukkan tadi 

akan otomatis memproses sesuai yang telah diprogramkan. Hasil pada 

tampilan penyelesaian (dapat dilihat pada Gambar 5.10) meliputi jumlah 

dB, jumlah dB
2
, jumlah titik (ns), lendutan rata-rata (dR), deviasi standar 

(s), keseragaman lendutan (FK), lendutan wakil (Dwakil), lendutan 

rencana (Drencana), Ho, Fo, Ht, Ht (dari tebal FKTBL). Untuk hasil 

penyelesaian pada kondisi jalan baik dapat dilihat pada Gambar 5.11 dan 

kondisi jalan buruk pada Gambar 5.12 
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Gambar 5.10 Tampilan untuk penyelesaian 

 

Gambar 5.11 Hasil penyelesaian pada kondisi jalan baik 
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Gambar 5.12 Hasil penyelesaian pada kondisi jalan buruk 

 Kemudian untuk melihat hasil akhir, dapat mengklik tombol “next 

hasil” dan untuk melihat data awal kita dapat mengklik tombol “back to 

data”. 

 Pada hasil akhir di sajikan dalam bentuk form yang berisikan hasil 

tebal lapis tambahan dalam bentuk gambar. Untuk lokasi, stasioning, 

pelaksaan pengujian, tanggal serta penguji dapat disesuaikan dengan 

kondisi yang ada. Untuk tampilan output berbentuk seperti form yang 

berisi nilai dari CESA, umur rencana, lendutan wakil, lendutan rencana, 

Ho dan juga Ht serta disajikan juga dengan sketh gambar lapisan 

perkerasan. Untuk mencetak hasil dapat mengklik tombol print yang dapat 

dilihat pada Gambar 5.13. 
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 Untuk hasil akhir pada kondisi jalan baik dapat dilihat pada gambar 

5.16 dan kondisi jalan buruk pada gambar 5.17 

 Dari hasil perhitungan menggunakan Benkelman Beam BM 05 - 

UMY (BBBM’05-UMY) didapat nilai tebal lapis tambahan sebesar 16,4 

cm pada kondisi jalan buruk dan 4,9 cm pada kondisi jalan baik. 

 

Gambar 5.13. Tampilan untuk hasil akhir/output 

Dapat diubah 

sesuai pengujian 

Otomatis muncul 

Nilai tebal lapis tambah 

K
LIK

 


