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Abstrak 

Konsekuensi dari NTB sebagai daerah wisata menyebabkan peningkatan penerbangan melalui 

Bandara Internasional Lombok (BIL). Peningkatan tersebut tentu akan berdampak pada meningkatnya 

jumlah pergerakan pesawat pada sisi land side khususnya pada runway, sehingga perlu dilakukan 

tinjauan terhadap tebal perkerasan runway yang ada saat ini masih memadai atau tidak. Tinjauan ini 

dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan tebal perkerasan yang diperlukan berdasarkan data 

penerbangan tahun 2012 -2016. Proyeksi penerbangan untuk tahun 2021 menggunakan data 

penerbangan dengan metode “compounding factor” dan analisa menggunakan Metode FAA. 

Pesawat Rencana ditentukan berdasarkan nilai tebal perkerasan terbesar. Berat pesawat 

rencana dan Equivalent Annual Departure (R1) digunakan untuk menghitung tebal perkerasan pada 

runway. Analogi dengan cara yang sama, dihitung jga perkerasan berasarkan data proyeksi  Annual 

Departure dan proyeksi keberagkatan penumpang tahun 2021, dan hasilnya dibandingkan dengan 

perkerasan runway yang sudah ada. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode FAA, didapatkan tebal 

perkerasan runway pada lapisan surface, base course, dan subbase course berturut-turut untuk 

pesawat rencana B 739 berdasarkan data penerbangan pada tahun 2012-2016 adalah sebesar 4 inch, 

10,6 inch dan 31,4 inch sedangkan berdasarkan data proyeksi Annual Departure pada tahun 2021 

diperoleh tebal perkerasan runway untuk lapisan surface, base course, dan subbase course berturut-

turut sebesar 4 inch, 11,2 inch, dan 33,8 inch dan berdasarkan data penumpang pada 2021 diperoleh 

tebal perkerasan runway untuk lapisan surface, base course, dan subbase course berturut-turut sebesar 

4 inch, 10,6 inch, dan 31,4 inch. Hal ini menunjukan bahwa menjelang tahun 2021 perkerasan runway 

pada BIL harus sudah diperbaharui misalkan dengan overlay. 

 
Kata kunci : BIL, runway, tebal perkerasan, metode FAA, Proyeksi Penerbangan 
 

PENDAHULUAN 

 Perkerasan memiliki peranan yang sangat penting untuk menyebarkan beban ke tanah dasar. 

Semakin besar kemampuan tanah dasar untuk memikul  beban, maka tebal lapisan perkerasan yang 

dibutuhkan semakin tipis karena keseluruhan struktur perkerasan didukung sepenuhnya oleh tanah 

dasar, maka identifikasi dan evaluasi terhadap struktur tanah dasar adalah sangat penting bagi 

perencanaan tebal perkerasan (Basuki, 2008). Dalam perencanaan perkerasan landasan pacu ada 

beberapa metode yang dapat digunakan yaitu metode CBR, metode FAA dan metode LCN. 

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata baik Domestik maupun Internasional, Bandara 

Internasional Lombok (BIL) mengalami peningkatan jumlah penumpang dan jumlah pergerakan 

pesawat setiap tahunnya.Peningkatan jumlah penumpang tersebut tentu akan berdampak pada jumlah 

pergerakan pesawat pada runway Bandara Internasional lombok (BIL), sehingga perlu dilakukan 

tinjauan terhadap tebal perkerasan runway yang sudah ada untuk mengetahui tebal perkerasan yang 

masih ada sekarang memadai atau perlu dilakukan perubahan di masa mendatang, seiring 

meningkatnya beban pesawat yang dioperasikan akibat dari meningkatnya jumlah penumpang. Adapun 



tujuan yang ingin dicapai pada perencanaan ini adalah Untuk mengetahui tebal perkerasan yang 

diperoleh apabila menggunakan data penerbangan pesawat dari tahun 2012-2016 dengan Metode 

FAA, Untuk  mengetahui prediksi tebal perkerasan runway 5 tahun mendatang (2021) yang diperoleh 

apabila menggunakan data pertumbuhan penumpang dari tahun 2012-2016 menggunakan metode FAA 

dan Untuk mengevaluasi tebal perkerasan runway yang ada saat ini dibandingkan dengan tebal 

perkerasan yang akan direncanakan. 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Menurut Brian Charles (2016) dengan judul Analisis Perencanaan Struktur Perkerasan 

Runway, Taxiway, dan Apron Bandara Sultan Syarif Kasin II menggunakan Metode FAA. Dari penelitan 

tersebut didapatkan hasil untuk ketebalan Subbase 40 cm, Base 25 cm, dan Surface 10cm. 

Mulyadi Nafis (2000) dengan judul Perbandingan Teknis Perencanaan Ulang Tebal Perkerasan 

Lentur Apron dan Perencanaan Ulang Tebal Perkerasan Kaku Apron. Hasil dari penelitian tersebut 

adalah Untuk perkerasan Lentur menggunakan Metode FAA didapat ketebalan total sebesar 73,66 cm, 

dengan susunan perkerasan lapisan permukaan 10,16 cm, lapis pndasi atas 30,226 cm, dan tebal lapis 

pondasi bawah 33,274 cm. 

Zulfitriadi (2003) dengan judul Analisis Ulang Ketebalan Lapis Keras Landas Pacu Bandar 

Udara Adisutjupto Yogyakarta dengan Metode CBR, FAA, dan LCN. Dari penelitian tersebut didapatkan 

hasil ketebalan lapis total 95,2 cm untuk Metode CBR, 77 cm untuk ketebalan total Metode FAA, dan 

79 cm untuk ketebalan Metode LCN. 

Yudi Yudistira (2004) dengan judul Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Landas Pacu 

Menggunakan Metode LCN dan Metode FAA. Dari Penelitian tersebut disimpulkan bahwa ketebalan 

total sebesar 74,117 cm, dengan tebal lapis permukaan 11,506 cm, lapis pondasi atas 19,939 cm dan 

tebal lapisan pondasi bawah 42,672 cm. 

 

Karakteristik Pesawat Terbang 
 

Sebelum merancang sebuah Lapangan Terbang, dibutuhkan pengetahuan mengenai karakteristik 

pesawat terbang secara umum. Karakteristik pesawat terbang antara lain : 

 Berat (Weight) 

Berat pesawat diperlukan untuk merencanakan tebal perkerasannya dan kekuatan pada landas 

pacu. 

 Ukuran (Size) 

Lebar sayap dan panjang badan pesawat (Fuselag) mempengaruhi dimensi dan lebar pada landas 

pacu. 

 Kapasitas 

Kapasitas penumpang berpengaruh terhadap perhitungan perencanaan kapasitas landasan pacu. 

 Panjang Landas Pacu 

Berpengaruh terhadap luas tanah yang dibutuhkan suatu bandar udara. 



Anggapan bahwa makin besar pesawat, makin panjang landasan pacu tidak selalu benar. Bagi 

pesawat besar, yang sangat menentukan kebutuhan panjang landas pacu adalah jarak yang akan 

ditempuh sehingga menentukan berat lepas landas (Take Off Weight). 

Pesawat Ringan adalah pesawat pesawatyang mempunyai maximum take off weight lebih kecil 

dari 300.000 lbs (150 ton) selebihnya adalah pesawat-pesawat berat. 

 

1. Perkerasan 

 Perkerasan merupakan suatu struktur yang terdiri dari beberapa lapisan yaitu kombinasi dari 

surface, base course dengan beberapa kekerasan dan daya dukung  yang  berbeda.  Struktur tersebut  

disusun  sedemikian rupa di atas subgrade dan berfungsi untuk menerima beban di atasnya yang 

kemudian mendistribusikan ke lapisan subgrade. Karena itu tiap-tiap lapisan dari atas ke bawah harus 

cukup kekerasan dan ketebalannya, sehingga tidak mengalami perubahan bentuk karena tidak mampu 

menahan beban. 

Seperti halnya perkerasan jalan raya, maka untuk lapangan terbang atau bandar udara terdiri 

dari dua jenis perkerasan yaitu : 

a. Perkerasan Lentur (Flexible Pavement) 

Merupakan perkerasan yang terbuat dari campuran aspal dan agregat yang terdiri  dari  surface, 

base course dan subbase course. Lapisan tersebut digelar di atas lapisan tanah asli yang telah 

dipadatkan. 

b.    Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) 

Merupakan  struktur  perkerasan  yang  terbuat  dari  campuran  semen  dan agregat, terdiri 

dari slab-slab beton dengan ketebalan  tertentu, di bawah lapisan beton adalah subbase course 

yang telah dipadatkan dan ditunjang oleh lapisan grade (tanah asli). Perkerasan Rigid biasanya 

dipilih untuk ujung landasan, pertemuan antara landas pacu dan taxiway, apron dan daerah-

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

panas blast jet, dan limpahan minyak. 

 

Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur (Flexible Pavement) dengan Metode FAA 

Metode ini adalah metode yang paling umum digunakan dalam perencanaan lapangan terbang. 

Perencanaan perkerasan lentur (flexible pavement) metode FAA dikembangkan oleh badan 

penerbangan Federal Amerika dan merupakan pengembangan metode CBR yang telah ada. 

Jenis dan kekuatan tanah dasar (subgrade) sangat mempengaruhi analisa perhitungan. FAA 

telah membuat klasifikasi tanah dengan membagi dalam beberapa kelompok, dengan tujuan untuk 

mengetahui nilai CBR tanah yang ada. 

Perhitungan tebal perkerasan didasarkan pada grafik-grafik yang dibuat FAA, berdasarkan 

pengalaman-pengalaman dari Corps of Enginners dalam menggunakan metode CBR. Perhitungan ini 

dapat diuji sampai jangka waktu 20 tahun dan untuk menentukan tebal perkerasan ada beberapa 

variabel yang harus diketahui antara lain: 

 



•  Nilai CBR Subgrade dan nilai CBR Subbase Course 

•  Berat maksimum take off pesawat (MTOW) 

•  Jumlah keberangkatan tahunan (Annual Departure) 

•  Tipe roda pendaratan tiap pesawat 

 

Langkah-langkah penggunaan metode FAA adalah sebagai berikut : 

1.  Menentukan pesawat rencana 

Dalam pelaksanaannya, landasan pacu harus melayani beragam tipe pesawat dengan tipe roda 

pendaratan dan berat yang berbeda-beda, dengan demikian diperlukan konversi ke pesawat rencana. 

Tabel Konversi Tipe Roda Pesawat 

Konversi dari 
Ke Faktor Pengali 

          Single Wheel 

 Single Wheel  

Dual Wheel  

Dual Tandem 

 Dual Tandem 

 Dual tandem 

 Dual Wheel 

Double Dual Tandem 

Dual Wheel 

Dual Tandem 

Dual Tandem 

Dual Tandem 

Single Wheel 

Dual Wheel 

Single Wheel 

Dual Tandem 

           0.8 

0.5 

0.6 

1.0 

2.0 

1.7 

1.3 

1.7 

Sumber : Heru Basuki, 2014 

 

Menghitung Equivalent Annual Departure 

Equivalent Annual Departure terhadap pesawat rencana dihitung dengan : 

rumus: 𝐿𝑜𝑔𝑅1 = (𝐿𝑜𝑔𝑅2) × (
𝑊2

𝑊1
)

½

 (2.1) 

Dimana,  

R1 = Equivalent Annual Departure pesawat rencana 

R2  = Equivalent Annual Departure, jumlah annual departure dari semua pesawat yang 

dikonversikan ke pesawat rencana menurut tipe pendaratannya. 

= Annual Departure × Faktor konversi  

W2 = Beban roda dari pesawat yang ditanyakan 

= MTOW × 0,95 × 1/n  (2.2) 

= Beban roda dari pesawat     rencana  



 = MTOW × 0,95 × 1/n  (2.3) 

n      = Jumlah roda pesawat pada main gear 

 

Menghitung tebal perkerasan total 

 Tebal perkerasan total dihitung dengan memplotkan data CBR subgrade yang diperoleh dari 

FAA, Advisory Circular 150/5335-5, MTOW (Maximum Take Off Weight) pesawat rencana, dan nilai 

Equivalent Annual Departure ke dalam Grafik. 

Menghitung tebal lapis pondasi bawah (subbase) 

 Dengan nilai CBR subbase yang ditentukan, MTOW,  dan Equivalent Annual Departure maka 

dari grafik yang sama didapat harga yang merupakan tebal lapisan diatas subbase, yaitu lapisan surface 

dan lapisan base. Maka, tebal subbase sama dengan tebal perkerasan total dikurangi tebal lapisan 

diatas subbase. 

Menghitung tebal lapis permukaan (surface) 

Tebal surface langsung tertulis catatan pada Gambar Kurva dan  yang berupa tebal surface 

untuk daerah kritis dan non kritis. 

Menghitung tebal lapis pondasi atas (base course). 

Tebal Base Course sama dengan tebal lapisan diatas Subbase Course dikurangi tebal lapisan 

permukaan (Surface Course). Hasil ini harus dicek dengan membandingkannya terhadap tebal Base 

Course minimum. Apabila tebal Base Course minimum lebih besar dari tebal Base Coarse hasil 

perhitungan, maka selisihnya diambil dari lapisan Subbase Course, sehingga tebal Subbase Course-

pun berubah. Metode ini adalah metode yang paling umum digunakan dalam perencanaan lapangan 

terbang. Dikembangkan oleh badan penerbangan Federal Amerika. Jenis dan kekuatan tanah dasar 

(subgrade) sangat mempengaruhi analisa perhitungan. 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

 Bandar Udara Internasional Lombok adalah Bandara Domestik dan Internasional yang berlokasi di 

Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia, tepatnya di Tanak Awu. 

Bandara ini dioperasikan oleh PT Angkasa Pura I dan dibuka pertama kali pada tanggal 1 Oktober 2011 

untuk menggantikan fungsi dari Bandara Selaparang Mataram. 

 

Pelaksanaan Penelitian 

Tahap Persiapan  

Tahap persiapan yang dimaksud adalah survey lokasi yang merupakan langkah awal yang dilakukan 

untuk mendapatkan gambaran sementara tentang lokasi penelitian, pengumpulan literatur-literatur dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bandara
https://id.wikipedia.org/wiki/Lombok_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanak_Awu,_Pujut,_Lombok_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/1_Oktober
https://id.wikipedia.org/wiki/2011
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandara_Selaparang
https://id.wikipedia.org/wiki/Mataram


referensi yang menjadi landasan teori, serta pembuatan proposal pelaksanaan. Dengan adanya tahap 

persiapan ini, akan memberikan gambaran tentang langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya. 

Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap kondisi yang menjadi pokok 

permasalahan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. 

Data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh dari Instansi terkait ataupun dari buku 

rujukan yang berupa studi literatur. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Data CBR (California Bearing Ratio) 

2. Data Pergerakan Pesawat Tahun 2012-2016 

3. Data Penumpang Pesawat Tahun 2012-2016 

4. Data Berat Maksimum Lepas Landas (MTOW) 

5. Data-data lain yang dapat menunjang analisis ini. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini akan dilakukan tinjauan terhadap tebal perkerasan runway yang ada di Bandara 

Internasional Lombok (BIL). Dalam meninjau tebal perkerasan, diperlukan data penerbangan yang 

meliputi data departure pesawat dan data penumpang dimana data yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan data pada tahun 2012 sampai 2016 yang didapat dari PT. Angkasa Pura I Bandara 

Internasional Lombok (BIL). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode FAA dengan data 

penerbangan dari tahun 2012 sampai 2016. Kemudian dihitung pula tebal perkerasan runway dengan 

menggunakan data proyeksi penerbangan untuk tahun 2017-2021 yang kemudian hasil dari tebal 

perkerasan yang didapat akan dibandingkan dengan tebal perkerasan yang ada untuk mengetahui 

masih memadai atau tidaknya tebal perkerasan yang ada untuk melayani pergerakan pesawat pada 

tahun 2017 sampai 2021. 

1. Data Penerbangan (2012-2016) 

Data Departure Pesawat 

Tabel  Data Tipe Pesawat dan Annual Departure 2012-2016 

 

 

 



Data Penumpang 

Tabel  Data Penumpang Tahun 2012-2016 

 

 

2. Menentukan Pesawat Rencana  

Di dalam menentukan ketebalan perkerasan, terlebih dahulu harus ditentukan “Pesawat 

Rencana” yaitu yang menghasilkan ketebalan perkerasan terbesar, pesawat rencana tidak 

harus pesawat dengan annual departure terbesar atau pesawat dengan MTOW terberat. 

Tabel Nilai Tebal Perkerasan Total untuk Pesawat Rencana

 

Tabel diatas menunjukan nilai tebal perkerasan total dari semua tipe pesawat. Dari tabel 

tersebut, dapat dilihat bahwa nilai tebal perkerasan total dari tipe pesawat B 739 memiliki 

ketebalan terbesar yaitu 43 inchi. Sehingga berdasarkan nilai tebal perkerasan total tersebut, 

dapat ditentukan bahwa tipe pesawat B 739 sebagai pesawat rencana dengan Tebal 

Perkerasan Total Terbesar. 

 

a. Menghitung Tebal Perkersan Tahun 2012-2016  

Menghitung Gear Departure (R2) untuk tahun 2012-2016 

Setiap tipe pesawat mempunyai beragam bentuk roda pendaratan sehingga tipe pesawat 

tersebut dapat dikelompokan sesuai dengan tipe roda pendaratan. Pengelompokan ini berguna 

untuk keseragaman semua tipe roda pendaratan utama sehingga didapat total keseluruhan 

beban yang dialami perkerasan. 

Tabel Data perhitungan Gear Departure (R2) untuk tahun 2012-2016 

Tipe Tipe Roda Annual Tebal Perkerasan

Pesawat Pendaratan Departure Total

1 A 319 166477,500 DUAL WHEEL 55 40 inch

2 A 320 171990.000 DUAL WHEEL 1366 41 inch

3 ATR 72 50274.000 SINGLE WHEEL 2942 26 inch

4 B 734 150025.995 DUAL WHEEL 88 37 inch

5 B 738 187645.500 DUAL WHEEL 1875 42 inch

6 B 739 187711.650 DUAL WHEEL 2053 43 inch

7 C 172 2551.185 SINGLE WHEEL 642 12 inch

8 C 208 7298.550 SINGLE WHEEL 824 12,4 inch

9 CRJ 1000 90016.920 DUAL WHEEL 331 28,5 inch

10 F50 43989.750 SINGLE WHEEL 314 21,5 inch

11 LIBERTY 1750.770 SINGLE WHEEL 1084 12 inch

12 S PUMA 24696.000 SINGLE WHEEL 14 17,7 inch

N0 MTOW (lbs)



 

Menghitung Beban Roda Setiap Pesawat (Wheel Load ; W2) 

Pendaratan (landing) maupun lepas landas (take off) pesawat bertumpu pada roda 

pendaratan belakang sehingga roda belakang dapat mendukung seluruh beban pesawat saat 

beroperasi. Dengan demikian dapat dihitung wheel load gear dari setiap jenis pesawat yang 

direncanakan dengan persamaan 2.2. 

𝑊2 = 0,95 × MTOW × 
1

𝑛
 

Hasil dari perhitungan wheel load gear (W2) dapat dilihat pada tabel. 

Tabel Data Perhitungan Beban Roda Setiap Pesawat (W2) 

 

Mengitung Beban Roda Pesawat Rencana (Wheel Load Design ; W1) 

Untuk beban roda pesawat rencana (W1) dengan pesawat rencana B 739 dapat dihitung 

dengan menggunakan persamaan 2.3  : 

𝑊1 = 0,95 × 187711,7 × 
1

2
 

= 44581,517 lbs 

Menghitung Equivalent Annual Departure Tahunan Pesawat Rencana (R1) 

Perhitungan kedatangan tahunan ekivalen pesawat dihitung dengan persamaan 2.1. 

Tipe Tipe Avg. Annual Faktor Konversi Roda Dual Gear

Pesawat Roda Departure Pendaratan Pesawat Rencana Departure (R2)

(a) (b) (a × b)
1 A 319 DUAL WHEEL 55 1,3 71

2 A 320 DUAL WHEEL 1366 1,3 1776

3 ATR 72 SINGLE WHEEL 2942 1 2942

4 B 734 DUAL WHEEL 88 1,3 114

5 B 738 DUAL WHEEL 1875 1,3 2437

6 B 739 DUAL WHEEL 2053 1,3 2669

7 C 172 SINGLE WHEEL 642 1 642

8 C 208 SINGLE WHEEL 824 1 824

9 CRJ 1000 SINGLE WHEEL 331 1 331

10 F50 SINGLE WHEEL 314 1 314

11 LIBERTY SINGLE WHEEL 1084 1 1084

12 S PUMA SINGLE WHEEL 14 1 14

No



𝐿𝑜𝑔𝑅1 = (𝐿𝑜𝑔𝑅2) × (
𝑊2

𝑊1

)
½

 

Hasil dari perhitungan Equivalent Annual Departure (R1) dapat dilihat pada tabel . 

Tabel  Data Perhitungan Equivalent Annual Departure (R1) 

 

Berdasarkan perhitungan diatas, didapatkan total R1 dari 12 tipe pesawat dengan pesawat 

rencana B 739 adalah 5614. Total R1 tersebut digunakan untuk menentukan tebal perkerasan. 

Menentukan Tebal Perkerasan untuk tahun 2012 - 2016 

Perhitungan tebal perkerasan dengan Metode FAA didapat dengan memplot data. Dengan 

menggunakan data : 

 CBR Subgrade =  4% 

 CBR Subbase = 45% 

 Equivalent Annual Departure (R1) = 5614,056 

 MTOW B 739 = 187711,7 lbs 

 

Gambar  Kurva rencana perkerasan flexible, untuk daerah kritis Dual Wheel Gear untuk pesawat 

rencana B 739 pada tahun 2012-2016 



 

Gambar Tebal minimum Base Course yang diperlukan untuk pesawat rencana B 739 pada tahun 

2012-2016 

Dari gambar  diatas berdasarkan nilai CBR subgrade 4% diperoleh nilai diatas subgrade (surface, 

base, dan subbase) sebesar 46 inch dan berdasarkan nilai CBR subbase 45% diperoleh nilai diatas 

subbase (surface dan base) sebesar 8 inch. Maka tebal subbase dapat dihitung dengan mengurangkan 

nilai CBR Subgrade 4% dengan nilai CBR subbase 45% = 46 inch – 8 inch = 38 inch. Untuk tebal 

surface, tertulis catatan pada gambar, bahwa tebal lapisan surface untuk daerah kritis adalah 4 inch. 

Dalam menghitung base, dapat dihitung dengan mengurangkan nilai CBR subbase 45% dengan nilai 

surface = 8 inch – 4 inch = 4 inch. Hasil perhitungan base ini harus diuji terhadap gambar. Dalam gambar 

didapatkan tebal base minimum 10,6 inch. Selisih base course yaitu 10,6 inch – 4 inch = 6,6 inch, nilai 

ini tidak ditambahkan pada tebal perkerasan total, tetapi diambil dari tebal subbase = 38 inch – 6,6 inch 

= 31,6 inch. Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan tebal perkerasan dapat dilihat pada tabel . 

Tabel Nilai tebal perkerasan untuk tahun 2012 – 2016 dengan pesawat rencana B 739 

 

Tabel diatas menunjukan nilai tebal perkerasan subbase, base, dan surface yang didapatkan dari 

hasil plotting pada gambar, berdasarkan nilai CBR sugrade, CBR subbase, Equivalent Annual 

Departure (R1), dan MTOW dari pesawat rencana B 739 setelah dimasukkan nilai tebal base minimum. 

Nilai tebal perkerasan tersebut kemudian dibandingankan dengan perkerasan yang sudah ada pada 

runway Bandara Internasional Lombok. Dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa tebal 

perkerasan terpasang lebih besar dari tebal perkerasan dengan pesawat rencana B 739, sehingga tebal 

perkerasan terpasang dianggap aman. OK. 

b.  Menghitung Tebal Perkersan Tahun 2017-2021 Menggunakan Proyeksi Annual Departure 

B 739 Terpasang Hasil Tinjauan 

Surface 4 inch 4 inch  OK!

Base 10,6 inch 13,8 inch  OK!

Subbase 31,4 inch 33,5 inch  OK!

Tebal Perkerasan

Total
46 inch 51,3 inch  OK!



Tabel  Data Prediksi Menggunakan Proyeksi Annual Departure 

 

Dari hasil perhitungan, didapatkan prediksi Annual Departure untuk tahun 2017 sebesar 5.048, 

tahun 2018 sebesar 7.370, tahun 2019 sebesar 10.760, tahun 2020 sebesar 15.711, dan tahun 2021 

sebesar 22.940. 

Menentukan Tebal Perkerasan untuk tahun 2021 Menggunakan Proyeksi Annual Departure 

Perhitungan tebal perkerasan dengan Metode FAA didapat dengan memplot data. Dengan 

menggunakan data : 

 CBR Subgrade =  4% 

 CBR Subbase = 45% 

  Annual Departure Tahun 2021= 22.940 

 MTOW B 739 = 187711,7 lbs 

 

Gambar Kurva rencana perkerasan flexible, untuk daerah kritis Dual Wheel Gear untuk pesawat 

rencana B 739 pada tahun 2021 Menggunakan Proyeksi Annual Departure 

i

(%)

2012 1280 P 2017 5048

2013 123 diabaikan P 2018 7370

2014 2682 109.531 P 2019 10760

2015 2722 1.491 P 2020 15711

2016 3457 27.002 P 2021 22940

46.008

DATA 

ANNUAL DEPARTURE

PREDIKSI

ANNUAL DEPARTURE



 

Gambar Tebal minimum Base Course yang diperlukan untuk pesawat rencana B 739 pada tahun 2021 

Menggunakan Proyeksi Annual Departure 

Dari gambar diatas berdasarkan nilai CBR subgrade 4% diperoleh nilai diatas subgrade (surface, 

base, dan subbase) sebesar 49 inch dan berdasarkan nilai CBR subbase 45% diperoleh nilai diatas 

subbase (surface dan base) sebesar 8,6 inch. Maka tebal subbase dapat dihitung dengan 

mengurangkan nilai CBR Subgrade 4% dengan nilai CBR subbase 45% = 49 inch – 8,6 inch = 40,4 

inch. Untuk tebal surface, tertulis catatan pada gambar , bahwa tebal lapisan surface untuk daerah kritis 

adalah 4 inch. Dalam menghitung base, dapat dihitung dengan mengurangkan nilai CBR subbase 45% 

dengan nilai surface = 8,6 inch – 4 inch = 4,6 inch. Hasil perhitungan base ini harus diuji terhadap 

gambar. Dalam gambar didapatkan tebal base minimum 11,2 inch. Selisih base course yaitu 11,2 inch 

– 4,6 inch = 6,6 inch, nilai ini tidak ditambahkan pada tebal perkerasan total, tetapi diambil dari tebal 

subbase = 40,4 inch – 6,6 inch = 33,8 inch. Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan tebal perkerasan 

dapat dilihat pada tabel. 

Tabel Nilai tebal perkerasan untuk tahun 2021 menggunakan proyeksi Annual Departure 

 

Tabel diatas menunjukan nilai tebal perkerasan subbase, base, dan surface yang didapatkan dari hasil 

plotting pada gambar, berdasarkan nilai CBR sugrade, CBR subbase, Annual Departure Tahun 2021, 

dan MTOW dari pesawat rencana B 739 setelah dimasukkan nilai tebal base minimum. Nilai tebal 

perkerasan tersebut kemudian dibandingankan dengan perkerasan yang sudah ada pada runway 

Bandara Internasional Lombok. Dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa tebal subbase 



terpasang lebih kecil dari perhitungan tebal perkerasan dengan pesawat rencana B 739, sehingga perlu 

adanya tambahan tebal perkerasan pada lapisan subbase runway Bandara Internasional Lombok. 

c. Menghitung Tebal Perkersan Tahun 2017-2021 Menggunakan Proyeksi Penumpang 

Tabel Data Prediksi Penumpang Tahun 2017-2021 

 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus diatas, didapatkan prediksi penumpang untuk 

tahun 2017 sebesar 1.834.662, tahun 2018 sebesar 2.108.053, tahun 2019 sebesar 2.422.197, tahun 

2020 sebesar 2.783.154, dan tahun 2021 sebesar 3.197.613. 

Tabel Data Prediksi Menggunakan Proyeksi Penumpang 

 

Tabel diatas merupakan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus diatas, didapatkan prediksi 

Annual Departure menggunakan proyeksi penumpang untuk tahun 2017 sebesar 2.970, tahun 2018 

sebesar 3.413, tahun 2019 sebesar 3.921, tahun 2020 sebesar 4.506, dan tahun 2021 sebesar 5.177. 

 

Menentukan Tebal Perkerasan untuk tahun 2021 Menggunakan Proyeksi Penumpang 

Perhitungan tebal perkerasan dengan Metode FAA didapat dengan memplot data. Dengan 

menggunakan data : 

 CBR Subgrade =  4% 

 CBR Subbase = 45% 

  Annual Departure Tahun 2021= 5177 

 MTOW B 739 = 187711,7 lbs 



 

Gambar Kurva rencana perkerasan flexible, untuk daerah kritis Dual Wheel Gear untuk pesawat 

rencana B 739 pada tahun 2021 Menggunakan Proyeksi Penumpang 

 

Gambar Tebal minimum Base Course yang diperlukan untuk pesawat rencana B 739 pada tahun 2021 

Menggunakan Proyeksi Penumpang 

Dari gambar diatas berdasarkan nilai CBR subgrade 4% diperoleh nilai diatas subgrade (surface, 

base, dan subbase) sebesar 46 inch dan berdasarkan nilai CBR subbase 45% diperoleh nilai diatas 

subbase (surface dan base) sebesar 8 inch. Maka tebal subbase dapat dihitung dengan mengurangkan 

nilai CBR Subgrade 4% dengan nilai CBR subbase 45% = 46 inch – 7,8 inch = 38,2 inch. Untuk tebal 

surface, tertulis catatan pada gambar, bahwa tebal lapisan surface untuk daerah kritis adalah 4 inch. 

Dalam menghitung base, dapat dihitung dengan mengurangkan nilai CBR subbase 45% dengan nilai 

surface = 7,8 inch – 4 inch = 3,8 inch. Hasil perhitungan base ini harus diuji terhadap gambar. Dalam 

gambar didapatkan tebal base minimum 10,6 inch. Selisih base course yaitu 10,6 inch – 3,8 inch = 6,8 



inch, nilai ini tidak ditambahkan pada tebal perkerasan total, tetapi diambil dari tebal subbase = 38,2 

inch – 6,8 inch = 31,4 inch. Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan tebal perkerasan dapat dilihat pada 

tabel . 

Tabel Nilai tebal perkerasan untuk tahun 2021 menggunakan proyeksi penumpang 

 

Tabel diatas menunjukan nilai tebal perkerasan subbase, base, dan surface yang didapatkan dari hasil 

plotting pada gambar, berdasarkan nilai CBR sugrade, CBR subbase, Equivalent Annual Departure 

(R1), dan MTOW dari pesawat rencana B 739 setelah dimasukkan nilai tebal base minimum. Nilai tebal 

perkerasan tersebut kemudian dibandingankan dengan perkerasan yang sudah ada pada runway 

Bandara Internasional Lombok. Dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa tebal perkerasan 

terpasang lebih besar dari tebal perkerasan dengan pesawat rencana B 739, sehingga tebal perkerasan 

terpasang dianggap aman. OK. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

1. Tebal perkerasan runway untuk pesawat rencana B 739 untuk tahun 2012 sampai 2016 adalah 

sebesar  4 inch untuk lapisan surface, 10,6 inch untuk lapisan base course, dan sebesar 31.4 inch 

untuk lapisan subbase course. 

2. Tebal perkerasan runway dengan menggunakan proyeksi penerbangan dari tahun 2012 sampai 

tahun 2016 dengan pesawat rencana B 739 menggunakan prediksi annual departure untuk tahun 

2021 adalah sebesar  4 inch untuk lapisan surface, 11.2 inch untuk lapisan base course, dan 

sebesar 33,8 inch untuk lapisan subbase course sedangkan dengan menggunakan prediksi 

penumpang untuk tahun 2021 adalah sebesar  4 inch untuk lapisan surface, 10,6 inch untuk lapisan 

base course, dan sebesar 31,4 inch untuk lapisan subbase course. 

3. Perkerasan runway saat ini kurang memadai karena berdasarkan perhitungan tebal perkerasan 

dengan metode FAA untuk tahun 2021 dengan menggunakan prediksi annual departure didapatkan 

tebal perkerasan subbase course sebesar 33,8 inch sedangkan tebal lapisan subbase course yang 

terpasang pada perkerasan runway bandara internasional lombok sebesar 33,5 inch. 

Saran 

1. Perlu dilakukan upaya perbaikan (overlay) mengingat umur rencana dan perkerasan sudah 

menjadi aus. 

2. Perlu dilakukan evaluasi jika terjadi penambahan jalur penerbangan baru.  

3. Jika panjang runway ditambah maka perlu dilakukan evaluasi panjang apron karna penambahan 

panjang runway dapat berdampak pada penambahan tipe pesawat baru yang ditangani. 
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