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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Air merupakan salah satu sumberdaya alam bagi seluruh mahluk hidup yang

ada di bumi karena air merupakan elemen penting dalam kehidupan. Air tidak
hanya dibutuhkan untuk konsumsi kebutuhan harian tetapi juga dibutuhkan dalam
aktivitas manusia untuk masa mendatang. Air yang dibiarkan ke laut dan tidak
dimanfaatkan akan hilang secara percuma tanpa dapat dirasakan manfaatnya.
Walaupun air selalu dijumpai di mana-mana namun kuantitas, kualitas dan
distribusinya (ruang dan waktu) terkadang tidak sesuai. Meskipun secara umum
wilayah Indonesia hampir tidak pernah mengalami permasalahan kelangkaan air
secara signifikan, namun ada beberapa daerah di Indonesia yang mengalami
kelangkaan air terutama saat memasuki musim kemarau.

Dari beberapa daerah di Indonesia, yang menjadi tinjauan serta subjek dari
penyusunan tesis ini adalah Kabupaten Trenggalek. Terdapat beberapa titik pada
kabupaten Trenggalek yang mengalami permasalahan dengan air, terutama air
baku pada saat musim kemarau tiba. Air baku merupakan air bersih yang
digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum, air untuk kebutuhan rumah
tangga dan air untuk irigasi. Di Kabupaten Trenggalek terdapat 28 sungai dengan
panjang antara 2,00 km sampai 41,50 km dimana sungai Ngasinan sebagai sungai
terpanjang, disertai sarana pengairan sebanyak 91 dam dan 28 pompa air yang
tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, upaya penyelesain yang dapat
dilakukan diantaranya adalah pembangunan Embung. Lokasi Embung sendiri
berada di Desa Kembangan Kabupaten Trenggalek, hal ini dikarenakan jika
musim kemarau tiba, desa ini selalu mengalami kekurangan air sedangkan pada
saat musim hujan air mengalir cukup banyak dan terbuang tanpa ditampung.
Selain menjadi wadah/tampungan air pada musim hujan, nantinya Embung dapat
mengurangi bencana banjir, pada saat musim kemarau tiba air dapat digunakan
secara efisien. Disamping itu, rencana pembangunan Embung tersebut dengan
kapasitas tampungan air yang cukup diharapkan dapat menjamin ketersediaan air
bagi penduduk daerah Kabupaten Trenggalek khususnya Desa Kembangan serta
keperluan masyarakat sekitar Desa Kembangan.

Embung atau waduk adalah tampungan yang berfungsi untuk menyimpan
air pada waktu kelebihan agar dapat dipakai pada waktu yang diperlukan. Usaha
untuk mengatur keluar dan masuknya air pada embung disebut manajemen air
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(water management). Hal ini bertujuan agar pengaturan air untuk kebutuhan
manusia dapat dilakukan dengan baik. Air yang diatur adalah air hujan atau sungai
yang ditampung di Embung, sehingga air dapat disediakan dalam waktu atau
tempat yang tepat sesuai jumlah yang diperlukan.

Pembuatan embung di Daerah Kabupaten Trengalek saat ini sangat penting
dikarenakan banyaknya kebutuhan air terutama air bersih maupun air irigasi.
Kebutuhan air saat ini cukup tinggi dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk,
jumlah pemukiman serta kebutuhan air irigasi yang kurang diimbangi dengan
recharge SDA.

Desa kembangan merupakan salah satu wilayah yang mengalami ancaman
kekeringan pada musim kemarau. Desa yang terletak didataran tinggi ini
berpotensi mengalami kekeringan dikarenakan kondisi hutan yang kurang
terpelihara sehingga air hujan sangat mudah meresap ke dalam tanah pada saat
kondisi kering dan tidak tersimpan dalam tanah dan akan mengalir membawa
banyak sedimen.

Di daerah ini terdapat lokasi yang berpotensi dijadikan embung. Dengan
adanya pembangunan embung ini, diharapkan dapat membantu dalam mengatasi
kekurangan air di musim kemarau, serta dapat pula untuk wisata air, dan irigasi.

Namun, untuk membangun sebuah Embung harus diperhitungkan dari segi
teknis dan non teknis, salah satunya hal yang perlu diperhatikan adalah biaya
konstruksi yang efektif dan ekonomis tanpa mengurangi kualitas.

Dengan latar belakang tersebut penyusunan tesis ini mencoba untuk
mengkaji perencanaan Embung Kembangan dilihat dari segi konstruksi dan biaya,
agar dapat menjadi pertimbangan nantinya dalam memilih konstruksi yang efisien
sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Aspek pembiayaan yang cukup besar
menjadi perhatian pada penyusunan tesis ini sehingga dilakukan beberapa
alternative konstruksi dengan tujuan mencapai efisiensi biaya. Hal tersebut
memunculkan beberapa alternatif desain yang kemudian dijadikan dasar untuk
melakukan penulisan maupun proses analisa penyusunan tesis ini yang sifatnya
tidak mengoreksi kesalahan maupun mengoreksi perhitungan yang telah dibuat
perencana karena penelitian ini mengarah pada analisa efisiensi biaya. Oleh
karena itu diperlukan adanya suatu Rekayasa Nilai (Value Engineering) agar biaya
konstruksi yang didapat efisien.

Dalam pekerjaan perencanaan suatu embung diperlukan bidang-bidang ilmu
pengetahuan yang saling mendukung demi kesempurnaan hasil perencanaan.
Bidang ilmu pengetahuan itu antara lain geologi, hidrologi, hidrolika dan
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mekanika tanah. (Soedibyo, 1993)

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disimpulkan rumusan

masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana mutu konstruksi tubuh embung pada pembangunan Embung

Kembangan ?.
2. Berapa nilai biaya dan waktu yang digunakan pada pelaksanaan konstruksi

tubuh embung pada pembangunan Embung Kembangan ?.
3. Berapa tingkat efisiensi biaya dan waktu yang digunakan untuk pelaksanaan

konstruksi tubuh embung pada pembangunan Embung Kembangan ?.

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kualitas konstruksi tubuh embung pada pembangunan Embung
Kembangan.

2. Mengetahui nilai biaya dan waktu yang digunakan untuk pelaksanaan
konstruksi tubuh embung pada pembangunan Embung Kembangan.

3. Mengetahui tingkat efisiensi biaya dan waktu yang digunakan untuk
pelaksanaan kontruksi tubuh embung pada pembangunan Embung
Kembangan.

1. 4. Manfaat Penelitian
Dengan penyusunan tesis ini diharapkan dapat memberikan informasi

dalam pengembangan ilmu manajemen konstruksi khususnya dibidang Teknik
Sipil tentang pelaksanaan konstruksi bangunan air pada tahapan pelaksanaan
proyek sehingga menghasilkan suatu pekerjaan yang sesuai dengan rencana kerja
dengan memperhatikan Value Engineering.
a. Bagi Penulis

Penyusunan tesis ini dapat menambah wawasan dan mempertajam
kemampuan untuk menganalisa suatu pekerjaan konstruksi, sehingga dapat
menjadi bekal untuk tujuan dalam bidang konstruksi khususnya konstruksi
bangunan air.

b. Bagi Pihak Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa bidang konstruksi
Dapat menjadi masukan dan juga pertimbangan bagi pihak Pengguna Jasa
maupun Penyedia Jasa bidang konstruksi dalam memutuskan jenis konstruksi
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yang lebih efisien dilihat dari segi biaya khususnya konstruksi bangunan air.
c. Bagi Pihak Lainnya

Diharapkan dapat menambah ilmu dan menjadi bahan pertimbangan sehingga
dapat memilih konstruksi yang lebih efisien antara konstruksi timbunan tanah
dan konstruksi beton cyclops pada bangunan Embung.

1. 5. Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian
Agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan, maka penulis memberikan

batasan dalam penelitian ini yakni: efisiensi biaya dan waktu yang dipakai untuk
pelaksanaan konstruksi tubuh embung pada pembangunan Embung Kembangan
serta kualitas konstruksi tubuh embung.

1. 6. Sistematis Penulisan
Penyusunan Tesis ini disusun dalam 5 (lima) bab, di mana pokok bahasan

untuk tiap bab adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN
Menguraikan mengenai tinjauan umum, latar belakang, rumusan masalah,

tujuan, manfaat, batasan dan ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan
tentang Analisa Konstruksi Tubuh Embung Pada Pembangunan Embung
Kembangan Antara Timbunan Tanah Dan Beton Bertulang Ditinjau Terhadap
Mutu, Biaya Dan Waktu Pelaksanaan.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA
Menguraikan secara global penelitian terdahulu, dasar teori dan dasar

perhitungan  yang akan digunakan untuk pemecahan permasalahan yang ada, baik
untuk menganalisis faktor-faktor dan data-data pendukung maupun perhitungan
teknis tentang Analisa Konstruksi Tubuh Embung Pada Pembangunan Embung
Kembangan Antara Timbunan Tanah Dan Beton Bertulang Ditinjau Terhadap
Mutu, Biaya Dan Waktu Pelaksanaan.

BAB 3 METODE PENELITIAN
Menguraikan tentang bagan alur penelitian, subyek penelitian, lokasi dan

metode penelitian secara berurutan dalam penyelesaian penyusunan Tesis yang
berisi tentang Analisa Konstruksi Tubuh Embung Pada Pembangunan Embung
Kembangan Antara Timbunan Tanah Dan Beton Bertulang Ditinjau Terhadap
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Mutu, Biaya Dan Waktu Pelaksanaan.

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Menyajikan data sekunder dan data primer dari pekerjaan Proyek

Pembangunan Embung Kembangan.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN
Dari analisis data pada bab 4, kemudian dilakukan pembahasan. Setelah

dilakukan pembahasan dengan menggunakan metode dan teori disimpulkan sesuai
dengan yang ditanyakan pada permasalahan.


