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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sosial terutama pada daerah 

yang telah terjadi peningkatan pergerakan manusia dan barang sehingga 

membutuhkan prasarana jalan dan jembatan dengan tingkat kualitas yang lebih 

tinggi serta tinggkat absesibilitas dan mobilitas yang memadai. Mahalnya 

pembangunan jalan jembatan menjadi tanggung jawab pemerintah, namun 

demikian dengan keterbatasan dana pemerintah diperlukan peran serta badan 

usaha sektor swasta melalui jalan tol, konstruksi yang tepat, murah, efektif dalam 

rangka percepatan perwujudan jaringan jalan bebas hambatan. 

Salah satu ruas yang strategis dan penting bagi peningkatan layanan 

transportasi darat di pulau Jawa namun kelayakannya sangat marginal adalah ruas 

Solo – Ngawi – Kertosono dan Kertosono – Surabaya yang merupakan bagian 

dari  jalan tol trans Jawa. Pemerintah merencanakan ruas tersebut dapat terealisasi 

pembangunannya pada tahun 2014, dan saat ini sudah dilakukan tender - tender 

dimana pemerintah akan memberikan dukungan berupa pembebasan tanah dan 

sebagian konstruksi, salah satu konstruksi itu adalah jembatan bengawan Solo 

dengan panjang jembatan 300 m. 

Dalam pelaksanaan jembatan bengawan Solo pada proyek pembangunan 

jalan tol Solo - Surabaya tidak sedikit  kendala yang harus dihadapi yaitu belum 

bebasnya sebagian tanah yang akan digunakan pada pembangunan jembatan serta 

kendala teknis pelaksanaan terutama bila dilakukan pelaksanaan pekerjaan 



pemancangan pada pilar, dan pelaksanaan pengecoran pilar di tengah sungai 

bengawan Solo dengan arus sungai yang deras, dengan posisi geografis yang tidak 

menguntungkan, serta posisi tidak tegak lurus terhadap garis sumbu jembatan, 

oleh karena itu perlu dilakukan pemikiran yang cemerlang dengan melakukan 

langkah review desain untuk menyesuaikan kondisi lapangan yang ada dengan 

mempertimbangkan kekuatan kontruksi, biaya dan waktu pelaksanaan, sehingga 

pembangunan jembatan tersebut kuat sesuai dengan umur rencana yaitu 100 

tahun, relatif murah, tepat waktu dalam pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, 

untuk memperoleh harapan tersebut perlu manajemen kontruksi yang handal dan 

perlunya menganalisis optimasi review desain tidak hanya pengendalian biaya tapi 

juga pemilihan alternatif desain yang tepat. 

Seperti  kasus pada pembangunan jembatan bengawan solo proyek jalan 

tol Solo – Surabaya untuk mengoptimasi review desain, perlu membandingkan 

desain jembatan dengan pemilihan alternatif dengan tipe jembatan I Girder dan 

Box Girder (pemilihan type jembatan yang akan dioptimasikan akan dibahas lebih 

lanjut di Bab II.B) sedang bangunan bawah pilar, abutment dan pondasi akan 

dibuat dengan type yang sama yaitu dinding penuh, pondasi dengan kontruksi 

tiang pancang baja. Untuk memperoleh perbandingan biaya yang lebih murah 

maka perlu dilakukan analisis perhitungan kontruksi yang optimum pada kedua 

jenis type konstruksi yang akan dibandingkan. 

Ada beberapa alternatif tipe jembatan  yang mau dioptimasi dari panjang 

jembatan efektif 300 m, akan dibagi menjadi  beberapa span sebagai berikut : 
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1. Type jembatan I girder dengan 8 span masing - masing  25.4 m + 40.8 m + 

40.8 m + 40.8 m + 40.8 m + 40.8 m + 40.8 m + 25.4 m. Total panjang 

jembatan 300 m (sesuai dengan desain awal). 

2. Type jembatan box girder dengan beberapa alternative span. 

 

 Prosedur optimasi adalah dengan cara menganalisis struktur yang tidak 

boros namum kuat dan awet dari masing - masing alternatif tersebut diatas,  

kemudian menghitung seluruh volume yang dibutuhkan. Analisis harga biaya item 

pekerjaan, merekapitulasi seluruh harga masing masing rancangan jembatan, 

menyusun dalam tabel dan menyimpulkan alternatif rancangan yang paling 

murah.  

Sebagai penjelasan tentang desain awal yang sudah disebut di atas, dapat 

dilihat pada lampiran gambar desain awal. 

  
B. Perumusan Masalah 

 
Permasalahan yang menjadi topik utama dalam penulisan tesis ini dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

1) Kekurangan maupun kelebihan apa saja yang ada pada desain awal bila di 

laksanakan di lapangan? 

2) Bagaimana mencari alternatif desain yang sesuai dengan kondisi lapangan 

dengan fokus tipe jembatan box girder. 

3) Bagaimana analisis optimasi perhitungan box girder dan manajemen konstruksi 

estimasi biaya bangunan jembatan? 

 



C. Tujuan Penulisan 

 
Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk dapat mengetahui : 

1) Analisis desain awal konstruksi jembatan untuk mengetahui kekurangan dan 

kelebihan desain. 

2) Mengembangkan alternatif desain dengan fokus type jembatan box girder 

dengan 3 variasi bentang jembatan. 

3) Analisis optimasi desain jembatan berdasarkan pertimbangan kekuatan struktur 

dan estimasi biaya. 

D. Manfaat Penelitian 
 
 

Manfaat yang diharapkan, antara lain : 

1) Dapat mempertajam pengetahuan tentang analisis perhitungan struktur dan 

analisis biaya pembangunan, dalam hal pembangunan jembatan. 

2) Bagi praktisi teknik sipil, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan dalam mereview desain untuk  memperoleh harga yang 

relatif murah, dan tepat mutu. 

3) Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat memberikan keamanan dan 

kenyamanan bagi masyarakat terutama pengguna jalan. 

 

E. Batasan Masalah 
 
 

Dengan keterbatasan waktu dan anggaran yang direncanakan, penelitian 

difokuskan pada analisis optimasi review desain yang meliputi optimasi 

perhitungan struktur jembatan dengan bangunan atas menggunakan I girder dan 

box girder serta optimasi perbandingan biaya dari kedua konstruksi tersebut. 
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F. Keaslian Penelitian 
 

Analisis optimasi review desain pada jembatan bengawan Solo proyek 

pembangunan jalan tol Solo – Surabaya belum pernah dilakukan orang lain, 

analisis ini benar benar karya cipta sendiri, yang akan menganalisi optimasi 

review desain dari sisi optimasi perhitungan struktur agar tidak boros tapi aman. 
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