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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Jembatan adalah suatu struktur kontruksi yang memungkinkan route 

transportasi melalui sungai, danau, kali, jalan raya, jalan kereta api dan lain-

lain. Jembatan berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh 

adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai saluran 

irigasi dan pembuang.  

Jenis jembatan berdasarkan fungsi, lokasi, bahan konstruksi dan tipe 

struktur sekarang ini telah mengalami perkembangan pesat sesuai dengan 

kemajuan jaman dan teknologi, mulai dari yang sederhana sampai pada 

konstruksi yang mutakhir. Berdasarkan bahan konstruksinya jembatan dapat 

dapat dibedakan menjadi beberapa macam antara lain :  

1. Jembatan Kayu ( log bridge ) 

2. Jembatan Beton (concrete bridge ) 

3. Jembatan Beton Prategang ( Prestressed concrete bridge  ) 

4. Jembatan Baja ( Steel bridge ) 

5. Jembatan Komposit ( Composite  bridge ) 

Struktur jembatan terdiri dari struktur atas, struktur bawah, dan 

pondasi. Struktur atas terdiri dari : trotoar, slab lantai kendaraan, gelagar, 

balok diafragma, ikatan pengaku (ikatan angin, ikatan melintang), dan 

tumpuan. Struktur bawah terdiri dari : abutment dan pilar jembatan. 

Skripsi ini akan membahas mengenai gelagar, yaitu penggunaan 

gelagar pada bentang pinggir jembatan yang menggunakan sistem precast 

yang akan diganti dengan menggunakan gelagar dengan sistem composite.. 

Pada pembangunan jembatan Pagotan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan 

menghabiskan biaya sebesar Rp 11.910.399.444,21  (Sebelas milyar sembilan 

ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat 

puluh empat  dua puluh satu rupiah). 

 



2 

 

 

 

 Data teknis bangunan atas  proyek jembatan Pagotan  meliputi hal – hal berikut :  

1. Panjang jembatan      : 150 m  

2. Lebar jembatan      : 8 m   

3. Lebar jalur lalu lintas     : 6 m  

4. Lebar trotoar       : 0,5 m 

5. Jumlah bentang      : 4  

6. Panjang bentang pinggir ( girder 1 beton pratekan ) : 25 m  

7. Panjang bentang tengah ( rangka baja )   : 50 m  

8. Tebal plat lantai      : 20 cm 

Semakin berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

semakin berkembang pula metode pelaksanaan proyek bangunan khususnya 

pada proyek jembatan. Untuk pembangunan pada proyek jembatan khususnya 

pada bagian gelagar dapat digunakan metode precast  dan metode composite.  

Kedua metode tersebut banyak dipakai pada pembangunan proyek – 

proyek  jembatan di Indonesia. Pembangunan  gelagar dengan sistem  precast 

adalah bagian – bagian beton bertulang atau tak bertulang yang dicetak dalam 

kedudukan lain dari kedudukan akhirnya di dalam konstruksi, sedangkan 

jembatan dengan metode composite merupakan perpaduan antara konstruksi 

beton pada lantai kendaraan dan konstruksi baja pada gelagar induk dan 

diafragma. Beton pada lantai jembatan ditumpu oleh gelagar induk dengan 

sayapnya dan untuk mengadakan beton dan baja diberi satu penghubung 

geser (shear connector).   

Dalam bahasan ini sangat berkaitan dengan studi perbandingan 

pembangunan gelagar bentang pinggir pada jembatan Pagotan Kecamatan 

Arjosari Kabupaten Pacitan yang menggunakan sistem precast  dengan 

sistem composite dilihat dari biaya dan melihat perbandingan metode 

pelaksanaanya,sehingga akan diperoleh suatu perbandingan yang nyata dari 

kedua metode tersebut. 

Perbedaan yang mendasar antara kedua metode adalah cara 

pengerjaannya,  strukturnya serta cara pembuatan betonnya. Dari kedua 
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metode tersebut jelas ada segi keuntungan dan kerugiannya tergantung dari 

sumber daya proyek yang tersedia di lapangan. 

Dengan berbagai alasan tersebut maka penulis mencoba menganalisis 

perbandingan gelagar metode precast dan metode composite , yang akan 

dilihat dari segi biaya dan metode pelaksanaanya. Tugas akhir ini diharapkan 

dapat memberi kontribusi pendidikan dalam ilmu metode pelaksanaan proyek 

sipil pada khususnya dan memberi suatu sosialisasi pada masyarakat dengan 

adanya metode pelaksanaan precast. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diambil suatu rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perbandingan metode pelaksanaan gelagar precast dan gelagar  

composite? 

2. Bagaimana perbandingan peralatan yang digunakan dalam kedua metode 

tersebut ?   

3. Seberapa besar perbandingan biaya yang diperlukan untuk pembuatan 

gelagar jembatan dengan metode precast dan metode composite ?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari diadakanya penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui perbandingan metode pelaksanaan gelagar precast dan gelagar 

composite. 

2. Mengetahui perbandingan peralatan yang digunakan dalam kedua metode 

tersebut.  

3. Mengetehui perbandingan biaya pelaksanaan pembangunan metode 

precast dengan metode composite. 
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1.4. Manfaat  Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang teknik sipil 

khususnya managemen konstruksi pembangunan jembatan. 

2. Mengetahui perbandingan-perbandingan biaya pembangunan gelagar 

metode precast dengan metode composite. 

3. Memberikan tambahan sumbangan pemikiran tentang ilmu pengetahuan, 

khususnya para pelaksana jasa konstruksi bangunan jembatan dalam 

memilih konstruksi gelagar yang efisien biaya dan metode 

pelaksanaannya. 

 

1.5. Batasan Masalah 

Supaya tidak terjadi perluasan dalam pembahasan, maka diberikan 

batasan-batasan secara teknis sebagai berikut : 

1. Studi perbandingan dilakukan pada proyek pembangunan jembatan 

Pagotan Kecamatan Arjosari Kabupaten  Pacitan pada gelagar bentang 

pinggir yang semula menggunakan metode precast  akan dikonversi 

menjadi metode composite dengan mutu pelaksanaan yang sama.  

2. Segi perbandingan yang diteliti adalah : 

a) Metode pelaksanaan proyek jembatan dengan metode precast dan 

metode composite. 

b) Membandingkan peralatan yang digunakan dalam kedua metode 

tersebut. 

c) Biaya yang diperlukan untuk pembuatan gelagar dengan metode 

precast dan metode composite. 

3. Analisis studi perbandingan proyek ini meliputi: 

a) Metode pelaksanaan gelagar precast dan gelagar composite. 

b) Perbandingan peralatan yang digunakan dalam kedua metode tersebut. 

c) Analisa biaya menggunakan Rencana Anggaran Biaya dengan SNI 

(Standart Nasional Indonesia) dengan harga material dan upah pekerja 

di Kabupaten Pacitan. 
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1.6. Keaslian Tugas Akhir 

Penyusunan  tugas akhir ini merupakan bukan studi yang pertama dan  

pernah ada penelitian sebelumnya atapun tugas akhir yang terdahulu. 

Penelitian sebelumnya yang terdapat pada tugas akhir  mahasiswa Universitas 

Dipenogoro yang disusun oleh Puguh Herma S dan Puji Ardiyanto yang 

berjudul “Perencanaan Jembatan banjir Kanal Timur Gayamsari Kota 

Semarang”. Penulis melakukan perencanaan jembatan yang memiliki bentang 

40m menggunakan konstruksi composite. Penulis juga merencanakan 

anggaran biaya untuk perencanaan jembatan tersebut. Dalam tugas akhir ini 

membahas studi perbandingan proyek pembangunan metode precast  dan 

metode composite pada pembangunan Jembatan Pagotan Kecamatan Arjosari  

Kabupaten Pacitan yang ditinjau dari segi biaya dan metode pelaksanaanya 

sehingga membedakan dengan penelitian – penelitian sebelumnya. 

 

 

 

 


