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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penulisan 

 Jembatan dapat dikatakan sebagai salah satu peralatan tertua di dalam 

peradaban manusia. Pada zaman dahulu, jembatan mula-mula dibuat dengan  

menggunakan balok kayu yang besar dan kuat untuk menyeberangi sungai-sungai 

kecil. Indonesia sebagai negara tropis yang terdiri dari berbagai pulau besar dan 

kecil serta memiliki banyak sungai memerlukan jembatan untuk penghubung 

antara wilayah yang terpisahkan oleh sungai dan laut. Usaha yang dapat dilakukan 

untuk memperlancar hubungan antar daerah melalui darat adalah dengan 

membangun jembatan-jembatan dan jalan-jalan baru maupun perbaikan dan 

pelebaran jalan lama, serta perbaikan jembatan yang telah rusak, yang sudah tidak 

mampu menampung arus lalu lintas yang ada. 

 Seiring dengan bergulirnya pelaksanaan otonomi daerah, maka tiap-tiap 

daerah di wilayah Indonesia dituntut untuk mengembangkan daerahnya masing-

masing. Pembangunan fisik merupakan salah satu cara dalam meningkatkan 

kemajuan suatu daerah. Majunya pembangunan suatu daerah menyebabkan 

kegiatan dan kebutuhan manusia semakin meningkat, sehingga dapat 

menyebabkan banyak permasalahan lalu lintas, salah satunya dalam bidang 

transportasi.  

 Transportasi menjadi hal yang sangat penting, karena merupakan urat nadi 

kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya dan HANKAM. Oleh karena itu 

pengadaan sarana dan prasarana transportasi perlu diwujudkan dalam menunjang 

pembangunan, salah satu prasarana transportasi yang memberikan pengaruh 

dalam pembangunan adalah jembatan. 

 Jembatan sebagai prasarana transportasi mempunyai manfaat yang dominan 

bagi pergerakan lalu lintas. Jembatan adalah istilah umum untuk konstruksi yang 

dibangun sebagai jalur transportasi yang melintasi sungai, danau, rawa, jurang 

maupun rintangan lainnya. Pada dasarnya pembangunan jembatan tidak hanya 
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bertujuan untuk alat penghubung saja, tetapi juga mempunyai tujuan dan fungsi 

luas, antara lain : 

1. Fungsi Ekonomi 

 Fungsi pembangunan jembatan ditinjau dari segi ekonomi antara lain,  jarak 

tempuh antara pusat produksi dengan daerah pemasaran semakin dekat, waktu 

tempuh relatif singkat dan biaya transportasi yang dikeluarkan semakin kecil. 

Dengan adanya penghematan jarak, waktu dan biaya yang dikeluarkan maka 

kemajuan ekonomi akan lebih cepat tercapai. 

2. Fungsi Sosial 

 Pembangunan jembatan dapat meningkatkan interaksi sosial antara daerah 

yang dipisahkan oleh sebuah sungai, rawa atau jurang. Interaksi sosial yang 

terjalin dengan baik antar kedua masyarakat di daerah tersebut dapat memberikan 

dampak yang positif, antara lain yaitu mereka akan merasa sebagai satu kesatuan 

wilayah. 

3. Fungsi Politik 

 Membangun jembatan akan memperlancar jalannya roda pemerintahan dan 

pengawasan secara langsung terhadap jalannya pemerintahan sampai pada daerah 

yang masih terisolir. Apabila terjadi bencana alam di suatu daerah, maka jalan dan 

jembatan merupakan prasarana yang dapat mempercepat suplai sembako dan 

obat-obatan. Dengan demikian pembangunan jembatan dapat memperlancar 

tindakan-tindakan pemerintah dalam mengatur kepentingan, keselamatan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

4. Fungsi Budaya 

 Dengan adanya jembatan maka akan mempermudah interaksi budaya 

daerah satu dengan daerah lainnya, sehingga akan memperkaya budaya masing-

masing daerah.  

5. Fungsi HANKAM 

 Pentingnya jembatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara yaitu dapat meningkatkan pertahanan dan keamanan suatu negara, 

ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat mengganggu stabilitas 

daerah maupun nasional. 
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 Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jembatan 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam aktifitas bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara di berbagai bidang, sehingga perlu adanya perhatian 

khusus dalam pembangunan dan perawatannya. Seperti pada pembangunan 

Jembatan Bendo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen yang menghubungkan 

Desa Tanon dan Desa Bendo yang berfungsi sebagai penghubung antara kedua 

daerah tersebut. 

 Pekerjaan jembatan merupakan pekerjaan yang terhitung mahal biayanya, 

oleh karena itu diperlukan adanya perhitungan dan perencanaan yang matang agar 

tidak terjadi pembengkakan biaya. Kerusakan karena salah perencanaan akan 

berakibat membengkaknya biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan atau 

pembangunan jembatan. Disamping perencanaan dan perhitungan biaya, jumlah 

beban dan pemilihan tipe pondasi juga perlu diperhatikan. 

 Pada pembangunan Jembatan Bendo Kecamatan Sukodono Kabupaten 

Sragen menghabiskan biaya sebesar Rp 1,204,000,000.00 (Satu milyar dua ratus  

empat juta rupiah), dengan data teknis proyek Jembatan Bendo meliputi hal – hal 

berikut : 

1. Panjang Jembatan    : 24 m 

2. Lebar Jembatan    : 4 m 

3. Kontruksi Jembatan   : Beton komposit 

4. Abutment     : Pasangan batu kali 

5. Pilar     : Beton bertulang 

6. Jenis Pondasi    : Pondasi tiang pancang 

7. Jumlah tiang pancang pada abutment : 24 buah 

8. Jumlah tiang pancang pada pilar  : 21 buah 

9. Panjang Tiang pancang   : 6 m 

10. Bentuk Tiang pancang   : segitiga  

11. Panjang sisi tiang pancang   : 0.28 m (sama dari pangkal  

        sampai ujung) 
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 Berdasarkan pada data yang diperoleh, maka penulis tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut bagaimana perbandingan antara kekuatan, jumlah dan biaya tiang 

pancang pada jembatan Bendo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen dengan 

bentuk lingkaran, dimensi pondasi tiang pancang berdiameter 0.30 m, 0.35 m, 

0.40 m, 0.45 m, 0.50 m dan 0.60 m (sama dari pangkal sampai ujung). 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka diambil suatu rumusan 

masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana pengaruh perbandingan besarnya biaya, jumlah dan diameter 

tiang pancang yang mampu menahan beban yang bekerja pada jembatan. 

b. Apakah terjadi gaya over lapping yang ditimbulkan akibat pemancangan 

tiang pancang. 

c. Berapa jumlah biaya yang diperlukan untuk dimensi tiang pancang dan 

pemancangan dengan diameter 0.30 m , 0.35 m, 0.40 m, 0.45 m, 0.5 m dan 

0.6 m dengan panjang tiang pancang 6 m. 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah:  

a. Untuk mengetahui jumlah tiang pancang yang mampu menahan beban 

hidup dan beban mati yang bekerja pada jembatan. 

b. Untuk mengetahui ada dan tidaknya gaya over lapping dari masing-masing 

tiang pancang. 

c. Dapat membandingkan biaya tiang pancang dan pemancangan dengan 

diameter 0.30 m , 0.35 m, 0.40 m, 0.45 m, 0.5 m dan 0.6 m dengan panjang 

tiang pancang 6 m. 
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2. Manfaat Penulisan 

 Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tugas akhir ini adalah: 

a. Bagi Peneliti adalah untuk mengetahui jumlah tiang pancang, ada dan 

tidaknya gaya over lapping serta mengetahui biaya tiang pancang dan 

pemancangan dari beberapa dimensi tiang pancang. 

b. Bagi mahasiswa adalah sebagai bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya yang membahas tentang kekuatan, jumlah dan biaya tiang 

pancang. 

c. Bagi jasa perencana adalah sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan 

jembatan dan pondasi tiang pancang. 

 

D.  Batasan Masalah 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, penulis akan membatasi 

masalah berdasarkan pada: 

1. Penentuan jumlah tiang pancang dihitung dari beban hidup dan beban 

mati yang bekerja pada jembatan. 

2. Perhitungan jumlah biaya berdasarkan banyaknya jumlah tiang pancang 

yang digunakan. 

3. Penentuan gaya pada pondasi dibatasi pada gaya over lapping yang 

dialami masing-masing tiang pancang pada Jembatan Bendo Kecamatan 

Sukodono Kabupaten Sragen 

4. Dimensi tiang pancang yang digunakan adalah diameter 0.30 m, 0.35 m, 

0.40 m, 0.45 m, 0.50 mdan 0.60 m dengan ukuran sama dari pangkal 

sampai ujung tiang. 

 

E. Keaslian Tugas Akhir 

Penelitian tentang Studi Analisa Perbandingan Jumlah dan Biaya Tiang Pancang 

Pada Jembatan Bendo Kabupaten Sragen belum pernah diteliti dan merupakan asli 

penelitian sendiri.  


