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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jembatan adalah suatu konstruksi yang memungkinkan route transformasi

melalui sungai, danau, kali, jalan raya, jalan kereta api dan lain-lain. Fungsi Jembatan

sebagai penghubung dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan seperti

lembah yang dalam, alur sungai saluran irigasi dan pembuangan. Jembatan sudah

cukup lama dikenal oleh manusia, dikenal bersamaan dengan terjadinya hubungan

komunikasi atau transportasi antara sesama manusia dan antara manusia dengan alam

lingkungan. Jembatan pertama kali dibuat dengan titian kayu untuk menyebrangi

sungai, ada yang menggunakan dua utas tali atau rotan yang diikat pada bebatuan di

tepi sungai. Selanjutnya batu-batu dimanfaatkan sebagai rangka. Jembatan gerbang

yang berbentuk melengkung pertama kali dibuat dimasa Zaman Emperor Roma

(http://azwaruddin.blogspot.com/2008/02/pengertian-jembatan.html).

Jembatan menjadi prasarana transportasi yang erat hubungannya bagi

pergerakan lalu lintas. Istilah umum yang diguanakan untuk konstruksi yang dibuat

atau dibangun sebagai jalur transportasi (penghubung) yang melintasi sungai, rawa,

danau, jurang maupun rintangan lainnya adalah jembatan. Sebagai prasarana

penghubung dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara jembatan

yaitu mampu meningkatkan pertahanan dan keamanan Negara., ketika timbul

masalah-masalah yang tidak diinginkan yang mampu mengganggu stabilitas daerah

maupun nasional.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jembatan

mempunyai peranan yang sangat penting dalam aktivitas bermasyarakat

(bersosialisasi), berbangsa dan bernegara di berbagai bidang, sehingga perlu adanya

perhatian khusus dalam perencanaan, pembangunan dan perawatannya. Seperti pada

pembangunan Jembatan Pengkol Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali yang
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menghubungkan Desa Pengkol dengan Desa Mojosari yang berfungsi sebagai

penghubung antara kedua desa tersebut.

Dalam tugas akhir ini akan membahas mengenai metode pelaksanaan yang

dipilih dalam membuat jembatan, yaitu penggunaan metode pelaksanaan jembatan

baja komposit akan diganti dengan menggunakan metode pelaksanaan jembatan

beton konvensional. Dari penggantian ini diharapkan dapat mengetahui efisiensi dari

kedua metode pelaksanaan tersebut dari segi metode pelaksanaan, dan biaya.

Pada jembatan Pengkol Kecamatan Karang Gede Kabupaten Boyolali

menghabiskan biaya sebesar Rp. 710.192.000,- (Tujuh ratus sepuluh juta seratus

sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan data teknis proyek jembatan Pengkol

meliputi hal-hal berikut :

1. Panjang jembatan : 12 m

2. Lebar jembatan : 7 m

3. Lebar jalur lalu lintas : 5,5 m

4. Konstruksi Jembatan : Beton Komposit

5. Lebar trotoar : -

6. Abutment : 2 Buah

7. Jumlah bentang : 6 Buah

8. Panjang bentang pinggir : 12 m

9. Jenis Pondasi : Pondasi Sumuran

10. Tebal plat lantai : 0,22 m

11. Rencana Pembebanan : 70 Ton
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Berdasarkan pada data yang diperoleh, maka diputuskan untuk meneliti lebih

lanjut bagaimana perbandingan biaya dan metode pelaksanaan antara metode

pelaksanaan jembatan dengan beton komposit dengan metode pelaksanaan jembatan

dengan beton konvensional pada jembatan Pengkol, Kecamatan Karanggede,

Kabupaten Boyolali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diambil suatu rumusan masalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan metode pelaksanaan konstruksi jembatan Komposit

dengan jembatan beton konvensional di Desa Pengkol Kecamatan Karanggede

Kabupaten Boyolali?

2. Hitunglah pembebanan yang bekerja pada jembatan beton konvensional

Jembatan Pengkol Karanggede Boyolali !

3. Hitunglah perbandingan biaya dan efisiensi pelaksanaan pada metode

pelaksanaan jembatan beton Konvensional dan jembatan Komposit !

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakanya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui metode pelaksanaan konstruksi jembatan komposit dan jembatan

beton konvensional

2. Mengetahui nilai pembebanan yang dapat diterapkan pada jembatan beton

konvensional.

3. Mengetahui perbandingan biaya yang diperlukan pada konstruksi jembatan

komposit dengan jembatan beton konvensional.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang teknik sipil

khususnya manajement konstruksi pembangunan jembatan.

2. Mengetahui perbandingan metode, kekuatan dan biaya pelaksanaan konstruksi

jembatan komposit dan jembatan beton konvensional.

3. Sedikit menyumbangkan pemikiran tentang ilmu pengetahuan, khususnya

pada para pelaksana jasa konstruksi bangunan jembatan dalam memilih

metode pelaksanaan yang tepat (efisien biaya dan waktu) untuk jembatan.

E. Batasan Masalah

Supaya tidak terjadi perluasan dalam pembahasan, maka diberikan batasan-

batasan secara teknis sebagai berikut :

1. Studi perbandingan dilakukan pada proyek pembangunan jembatan Pengkol

Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali, yang semula menggunakan

jembatan dengan metode pelaksanaan jembatan komposit dan akan diubah

dengan metode pelaksanaan jembatan beton konvensional dengan mutu

pelaksanaan yang sama.

2. Segi perbandingan yang diteliti adalah :

a. Metode pelaksanaan jembatan komposit dengan metode pelaksanaan

jembatan beton konvensional.

b. Pembebanan yang berlaku pada jembatan beton konvensional.

c. Biaya pelaksanaan proyek antara jembatan komposit dengan jembatan

beton konvensional.

3. Analisis studi perbandingan proyek ini meliputi:

a. Analisa metode pelaksanaan dilakukan secara manual.
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b. Analisa kekuatan dengan menghitung pembebanan yang terjadi pada

jembatan beton konvensional.

c. Analisa biaya menggunakan Rencana Anggaran Biaya dengan SNI

(Standart Nasional Indonesia) dengan harga material dan harga upah

pekerja di Kabupaten Boyolali.

F. Keaslian Tugas Akhir

Penyusunan tugas akhir ini bukan studi kasus yang pertama sebelumnya

pada tugas akhir yang terdahulu. yang membedakan dengan penelitian sebelumnya

yaitu : Anisa Sofiani, 2012, “Analisa Perbandingan Gelagar Jembatan Sistem Precast

dan Sistem Composite Pada Bentang Pinggir Jembatan Pagotan Kecamatan Arjosari

Kabupaten Pacitan Ditinjau Dari Segi Biaya Dan Metode Pelaksanaannya”.

Dari 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 metode pelaksanaan proyek anatara metode

pelaksanaan metode pelaksanaan jembatan komposit dengan metode pelaksanaan

jembatan beton konvensional Jembatan Pengkol, Kecamatan Karanggede, Kabupaten

Boyolai yang ditinjau dari segi biaya dan metode pelaksanaanya sehingga

membedakan dengan penelitian – penelitian sebelumnya.


