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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar belakang 

Kabupaten Malang merupakan daerah yang dilalui mega proyek jawa timur 

yaitu Jalur Lintas Selatan (JLS) Sepanjang 93,5 km. Jalur Lintas Selatan ini 

direncanakan  menghubungkan Kabupaten Pacitan Hingga Kabupaten Banyuwangi 

sepanjang sekitar 673,872 kilometer (KM) membujur di selatan pulau jawa. Proyek 

Jalur Lintas Selatan ini sudah mulai di kerjakan sejak tahun 2002 lalu. Pada tahun 

2016 lalu, daerah Kabupaten Malang telah diselesaikan sepanjang 21 km. Oleh 

karena itu untuk menunjang akses menuju JLS yang sudah terbangun, pemerintah 

Kabupaten Malang berencana membangun Jalan alternatif  Srigonco – JLS, untuk 

mengurangi kepadatan pada jalan existing yang memiliki tanjakan yang sangat 

curam. 

Dalam pelaksanaan suatu proyek dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya 

yang akan diperlukan, termasuk pula dalam proyek pembangunan jalan raya. 

Ketersediaan tersebut dapat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan 

suatu proyek, baik dalam hal biaya maupun waktu pelaksanaan proyek. Salah satu 

sumber daya yang berperan penting adalah alat berat. Oleh karena konstribusi alat 

berat terhadap pelaksanaan proyek yang cukup penting serta biaya penggunaan alat 

berat yang relatif mahal, maka dibutuhkan suatu manajemen yang baik dalam 

mendayagunakan sumber daya alat berat ini. 

Dalam menggunakan alat-alat berat untuk pembuatan konstruksi jalan perlu 

diperhatikan jenis konstruksi jalan, alat-alat berat yang dipakai, pengetahuan 

tentang kapasitas dan kemampuan alat berat agar memenuhi syarat penggunaan 

yaitu tidak menimbulkan pemborosan tenaga kerja, modal, produktivitas serta 

memenuhi kebutuhan keselamatan. 

Pada pelaksanaan  perlu di lakukan analisa kebutuhan alat berat yang di 

butuhkan untuk pelaksanaan pembangunan tersebut. Untuk itu penulis ingin 

membuat penelitian dengan judul “Optimalisasi Biaya Alat Berat Pada Pekerjaan 
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Cut And Fill  Pembangunan Jalan Alternatif Srigonco -  JLS Kabupaten 

Malang” 

1.2  Rumusan Masalah 

Seperti yang dijelaskan pada latar belakang diatas, penulis ingin 

menganalisa dari segi kebutuhan alat berat untuk pelaksanaan pembangunan  jalan 

alternatif Srigonco – JLS, dengan beberapa rumusan masalah. 

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut. 

1. Berapa komposisi masing – masing alat berat yang dipakai sehingga 

didapat hasil yang optimum, dengan menggunakan analisa program 

linier? 

2. Berapa produktifitas  per jam dan durasi sewa dari masing – masing alat 

berat? 

3. Berapa biaya minimum pada pekerjaan Cut and Fill  dalam pembangunan 

jalan alternatif Srigonco – JLS? 

1.3  Batasan Masalah 

Dalam penulisan  ini  mengambil batasan-batasan masalah, agar tidak terlalu 

melebar tinjauan dan analisanya antara lain: 

1. Tidak melakukan perencanaan geometri jalan. 

2. Tidak membahas material yang diperlukan. 

3. Memakai harga sewa alat berat di wilayah proyek. 

4. Tidak membahas penghamparan agregat untuk perkerasan jalan 

5. Analisa program linier menggunakan alat bantu yaitu software 

manjaemen LiPS. 

1.4  Tujuan Penelitian 

1. Menentukan komposisi alat berat yang optimum untuk pekerjaan Cut and 

Fill dalam pembangunan jalan alternatif Srigonco – JLS, dengan 

menggunakan analisa program linier. 

2. Mengetahui  biaya sewa perjam dari masing – masing alat berat ? 
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3. Menghitung biaya minimum pada pekerjaan Cut and Fill dalam 

pembangunan jalan alternatif Srigonco – JLS? 

1.5  Manfaat Penelitian 

1. Dapat mengetahui komposisi alat berat untuk pekerjaan Cut and Fill 

dalam pembangunan jalan alternatif Srigonco – JLS, dengan 

menggunakan analisa program linier. 

2. Mendapatkan biaya sewa perjam  dari masing – masing alat berat. 

3. Dapat mengetahui biaya minimum pada pekerjaan Cut and Fill dalam 

pembangunan jalan alternatif Srigonco – JLS. 

1.6  Gambaran Umum Proyek 

Berikut data proyek yang akan dilakukan pembangunan:  

 

Nama Ruas  : Srigonco - JLS 

Lokasi : Kecamatan Bantur 

Status Jalan : Jalan Kabupaten 

Fungsi Jalan : Lokal Primer 

Lebar Jalan : 2 x 3,50 meter (dua arah) 

Lebar Bahu Jalan  : 2,00-3,00 meter 

Panjang Total : 1.012 meter 

Kondisi Existing : Perbukitan 
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Gambar 1.1 Rencana Trase Jalan Alternatif Srigonco – JLS 

 

 

 

Gambar 1.2 Rencana Cross Section Jalan Alternatif Srigonco – JLS 
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