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BAB 1 

    PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Jembatan beton bertulang tipe gelegar merupakan salah satu konstruksi 

infrastruktur yang sekarang banyak digunakan di Negara Timor Leste sebagai 

pendukung pergerakkan transportasi dari suatu daerah ke daerah lainnya 

dikarenakan wilayah Timor Leste termasuk daerah pengunungan sehingga dapat 

memberikan rintangan pada suatu ruas jalan yang dipisahkan oleh sungai 

sehingga dapat menghambat aktivitas masyarakat di Negara bersangkutan. 

Jembatan juga dianggap sebagai suatu sistem transportasi nasional yang 

memiliki peranan penting dalam mendukung pengembangan bidang ekonomi, 

sosial, budaya dan lingkungan, yang dikembangkan melalui pendekatan serta 

pengembangan wilayah khususnya di daerah Behau kabupaten Manatutu agar 

dapat tercapai keseimbangan dalam pemerataan pembangunan daerah di Negara 

Timor Leste, Mengingat Daerah Behau juga merupakan sakah satu daerah di 

Kabupaten Manatutu yang mata pencaharian penduduknya ialah di bidang 

perekonomian guna menunjang kehidupan sehari hari. 

Jembatan adalah suatu bangunan pelengkap jalan yang berfungsi untuk 

menghubungkan ruas jalan yang terputus karena suatu rintangan. Rintangan 

tersebut dapat disebabkan karena faktor alam (seperti sungai, lembah, rawa, 

danau dan sebagainya) mengingat daerah Behedan merupakan suatu ruas jalan 

yang menghubungan jalan nasional dari kota Dili ke Kabupaten Manatutu, 

Baucau, Lospalos dan Viqueque yang dipisahkan oleh aliran sungai Behedan 

sehingga perlu dibangun suatu jembatan untuk dapat memperlancar aktivitas 

transportasi yang melintasi daerah tersebut. 

Jembatan Beton bertulang adalah suatu jembatan yang terbuat dari beton 

bertulang , hal ini tak lepas dari ketersediaan bahan penyusun beton yang ada di 

Kabupaten Manatutu serta unsur ekonomis  berupa pembiayaan proyek juga 

harus diperhatikan dalam pembangunan proyek jembatan beton bertulang. 

Jembatan Beton bertulang tipe gelegar terdiri atas gelegar utama arah 

memanjang dengan pelat beton membentangi gelegar dengan material beton 

bertulang. Penggunaannya akan lebih ekonomis apabila dilihat dari segi biaya 

serta mudah dilaksanakan dalam implementasi konstruksi dari awal pekerjaan 
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sampai selesai konstruksi. Dalam pembangunannya unsur biaya juga sangat 

diperhatikan guna menjamin kualitas konstruksi serta dapat digunakan dalam 

jangkah waktu yang panjang. 

Dalam pembangunan suatu jembatan beton bertulang tingkat efektifitas 

pelaksanaan pekerjaan serta efisiensi biaya harus diperhatikan guna 

mewujudkan tingkat kualitas dan kuantitas dapat tercapai dengan maksimal 

dalam menjamin tingkat kekuatan serta kelayakan penggunaannya di masa 

mendatang. 

Salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan jembatan 

ialah segi strukturnya mulai dari pemilihan jenis pondasi yang digunakan 

berdasarkan data tanah di lapangan, penyediaan sumber daya, kualitas material 

sampai manajemen pelaksanaan proyek sangat menentukan kekuatan jembatan 

secara struktural serta penyediaan sumber daya juga dapat membantu 

memperlancar proses pembangunan jembatan pada suatu daerah tertentu. 

Kemajuan dalam kegiatan konstruksi/industry khususnya pada 

konstruksi jembatan beton bertulang perlu memperhatikan  beberapa aspek 

seperti manajemen atau pengelolaan yang dituntut memiliki kinerja, kecermatan, 

keekonomisan,keterpaduan, kecepatan, ketepatan, ketelitian serta keamanan 

yang tinggi dalam rangka memperoleh hasil akhir yang sesuai harapan dan dapat 

digunakan sesuai dengan jangkah waktu yang telah ditetapkan dalam 

perencanaannya. Apabila tidak memperhatikan aspek diatas sehingga dapat 

mempengaruhi segi kekuatan jembatan beton bertulang serta dapat menghambat 

proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 

khususnya jembatan beton bertulang di Behedan Timor Leste. 

 

Efisiensi biaya konstruksi jembatan merupakan suatu metode atau cara 

pengendalian atau strategi untuk menjalankan suatu proyek jembatan yang 

berdasarkan pada segi pembiayaannya dari sumber daya yang digunakan dalam 

proses implementasi proyek serta pengendalian biayanya dapat diatur guna 

memenuhi segala sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan jembatan 

agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaannya. 

 

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka pada penelitian Tesis ini akan 

memfokuskan pembahasan pada  "Analisis  Efektifitas pelaksanaan struktur 

jembatanbeton bertulang serta efisiensi biaya proyek pada pembangunan 

jembatan Behedan, Timor Leste ". 
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1.2 Permasalahan 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas, maka peneliti 

dapat merumuskan permasalahan antara lain : 

1. Bagaimana analisis pemilihan jenis pondasi yang paling tepat 

berdasarkan data tanah dan tingkat kesulitan pelaksanaan jembatan 

di lapangan ?  

2. Bagaimana hasil analisis metode pelaksanaan cor struktur beton 

bertulang pada jembatan Behedan yang paling tepat berdasarkan 

ketersediaan sumber daya dan kondisi medan di lapangan ? 

3. Faktor apa yang menjadi pengaruh dalam menghambat proyek 

pelaksanaan jembatan beton bertulang di Behedan berdasarkan hasil 

kuesioner dan wawancara di lapangan ? 

4. Berapa perkiraan biaya yang diperlukan pada pelaksanaan 

pembangunan jembatan beton bertulang di Behedan ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dalam penelitian tesis ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui hasil analisis pemilihan jenis pondasi yang paling 

tepat berdasarkan data tanah dan tingkat kesulitan pelaksanaan 

jembatan di lapangan. 

2. Untuk mengetahui hasil analisis metode pelaksanaan cor struktur 

beton bertulang pada jembatan Behedan yang paling tepat 

berdasarkan ketersediaan sumber daya dan kondisi medan di 

lapangan. 

3. Untuk mengidentifikasi faktor apa yang menjadi pengaruh dalam 

menghambat proyek pelaksanaan jembatan beton bertulang di 

Behedan berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan. 

4. Untuk memperkirakan jumlah biaya yang paling efisien pada 

pelaksanaan pembangunan jembatan beton bertulang di Behedan . 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut : 

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi implementasi 

pembangunan jembatan beton bertulang di masa mendatang. 

2. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu Teknik Sipil khususnya 

di bidang jembatan bagi perguruan tinggi dan institusi tinggi serta 

Kementerian PU khususnya Dinas Jalan dan Jembatan di Negara 

Timor leste. 

3. Sebagai refrensi pada penelitian penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan jembatan beton bertulang tipe gelegar di masa 

mendatang. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman lansung 

tentang analisis efektifitas pelaksanaan struktur jembatan beton 

bertulang dan efisiensi biaya pada pembangunan jembatan beton 

bertulang. 

2. Bagi Kontraktor 

Dapat dijadikan refrensi untuk mendukung Metode pelaksanaan 

proyek jembatan beton bertulang dan estimasi biaya proyek 

pembangunan jembatan beton bertulang di masa mendatang. 

3. Bagi Pemerintah 

Sebagai acuan dalam mengimplementasi pelaksanaan proyek 

jembatan beton bertulang di masa mendatang. 

1.5 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penelitian Tesis ini antara lain : 

1. Penelitian dilakukan berdasarkan data tanah dan kondisi umum yang 

ada pada lokasi jembatan Behedan, Timor Leste. 

2. Hanya menganalisis metoda pelaksanaan, ketersediaan sumber daya 

yang tersedia pada pelaksanaan jembatan Behedan, Timor Leste. 
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3. Pelaksanaan cor struktur beton bertulang menggunakan unit mesin 

pusat pencampur beton (Batching Plant) yang berlokasi paling dekat 

dengan jembatan behedan. 

4. Perhitungan anggaran biaya proyek jembatan dilakukan berdasarkan 

harga satuan yang berlaku pada wilayah sekitar jembatan Behedan, 

Timor Leste. 

 

 


