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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jembatan merupakan prasarana transportasi darat yang berfungsi sebagai 

penunjang untuk terselenggaranya kegiatan transportasi di darat. Secara umum 

definisi jembatan adalah sebagai penghubung jalan yang terputus oleh rintangan, 

seperti jalan kereta api, jalan raya, sungai dan rintangan lainnya. Selain sebagai 

prasarana transportasi darat, keberadaan jembatan juga mempunyai peranan 

penting dalam menunjang kegiatan masyarakat dan perkembangan wilayah 

tersebut.  

Jembatan Penyeberangan Muara Teweh – Jingah merupakan gabungan antara 

jembatan pelengkung rangka baja dan jembatan beton. Jembatan pelengkung 

rangka baja memiliki bentang sebesar 220 meter dan jembatan beton pendekat ke 

arah jembatan jembatan pelengkung pada sisi kanan sebesar 50 meter dan pada 

sisi kiri sebesar 158,29 meter serta lebar jembatan 6,2 meter. Tipe jembatan ini 

adalah jembatan pedestrian yang akan digunakan untuk pejalan kaki dan 

kendaraan roda 2. Konstruksi atas jembatan pelengkung rangka baja adalah 

jembatan pelengkung tipe Half Through Arch yaitu dimana posisi lantai 

kendaraan berada di tengah – tengah pelengkung. Jembatan ini mengusung 

jembatan pelengkung yang dikenal tidak hanya dari segi kekuatannya saja tetapi 

juga pada keindahan atau estetika dari jembatan tersebut. Diharapkan Jembatan 

Penyeberangan Muara Teweh – Jingah ini dapat dijadikan sebagai ikon dari 

Kabupaten Barito Utara. 

Dalam pembangunan jembatan, terdapat empat tahapan yang harus dilakukan 

yaitu, perencanaan, perancangan, pelelangan dan pelaksanaan dari jembatan 

tersebut. Setelah masa pembangunan selesai terdapat pula masa pemeliharaan dan 

perbaikan jembatan selama umur rencana yang telah ditetapkan. Akan tetapi 

selama jembatan beroperasi terjadi penurunan fungsi dari jembatan tersebut yang 

disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya faktor lingkungan. Pemeliharaan 

dan perbaikan jembatan ini merupakan kegiatan yang sama pentingnya dengan 
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kegiatan perencanaan sampai kegiatan pelaksanaan, karena dengan adanya 

kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jembatan akan didapatkan suatu jembatan 

yang layak digunakan selama umur rencana yang telah ditetapkan dan dapat 

memperpanjang masa layan dari jembatan tersebut. 

Dalam proses melaksanakan kegiatan – kegiatan tersebut, biaya merupakan 

faktor utama yang harus diperhatikan. Pada penelitian Tugas Akhir ini akan 

dilakukan perhitungan pada biaya awal atau biaya konstruksi dan perkiraan biaya 

yang akan dibutuhkan oleh jembatan untuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan. 

Pokok utama pembahasan dalam Tugas Akhir ini adalah menganalisis nilai 

ekonomis dari sebuah jembatan dengan menggunakan pertimbangan dari biaya 

awal atau biaya konstruksi serta biaya pemeliharaan dan perbaikan jembatan. 

Secara garis besar perhitungan yang akan dilakukan dapat disebut sebagai biaya 

siklus hidup (life cycle cost) dari jembatan tersebut. 

Life cycle cost merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui biaya 

– biaya yang akan dibutuhkan oleh suatu bangunan baik itu jembatan maupun 

gedung yang mempunyai fungsi untuk mengevaluasi suatu pekerjaan konstruksi. 

Dalam Tugas Akhir ini life cycle cost terdiri dari 4 komponen biaya, yaitu biaya 

awal (initial cost), biaya agen (agency cost) yang terdiri dari biaya pemeliharaan 

rutin dan biaya pemeliharaan berkala, biaya pengguna (user cost) yang terdiri dari 

biaya penundaan perjalanan (driver delay cost) dan biaya operasi kendaraan 

(vehicle operating cost) dan biaya perbaikan masa depan (future rehabilitation 

cost) yang terdiri dari biaya perbaikan darikomponen – komponen jembatan. Life 

cycle cost dalam tugas Akhir ini akan dihitung dengan mneggunakan Nilai Masa 

Datang (Future Value) dengan dua macam pembayaran yaitu annual payment dan 

single payment. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam Tugas Akhir ini, batasan masalah akan berdasarkan dari latar belakang 

yang telah diuraikan di atas, yaitu: 

1. Berapa biaya awal (initial cost) atau biaya konstruksi yang dibutuhkan dalam 

pembangunan Jembatan Penyeberangan Muara Teweh – Jingah? 
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2. Bagaimana analisis life cycle cost dengan metode Nilai Masa Datang (Future 

Value)? 

3. Bagaimana perbandingan total life cycle cost antara struktur rangka baja 

jembatan dengan pengecatan umur proteksi sedang dan umur proteksi 

panjang? 

4. Bagaimana hasil analisis sensitivitas dari total life cycle cost yang telah 

didaptkan terhadap perubahan parameter – parameter yang digunakan? 

 

1.3 Tujuan 

Tugas Akhir ini bertujuan untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah 

direncanakan, yaitu: 

1. Mengetahui total biaya awal (initial cost) atau biaya konstruksi dalam 

pembangunan Jembatan Penyeberangan Muara Teweh – Jingah. 

2. Mengetahui hasil analisis life cycle cost dengan metode Nilai Masa Datang 

(Future Value). 

3. Mengetahui hasil analisis life cycle cost antara struktur rangka baja jembatan 

dengan pengecatan umur proteksi sedang dan umur proteksi panjang. 

4. Mengetahui hasil analisis sensitivitas dari total life cycle cost dengan 

perubahan parameter – parameter yang digunakan. 

 

1.4 Manfaat 

Terdapat dua manfaat yang ingin direalisasikan oleh penulis dalam Tugas 

Akhir ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian 

dari Tugas Akhir ini mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Untuk pengembangan keilmuan di bidang Manajemen Konstruksi khususnya 

dalam lingkup pembiayaan jembatan dengan menggunakan analisis life cycle 

cost. 

2. Untuk menambah kajian ilmiah sebagai pengembangan media pembelajaran. 

Sedangkan secara praktis, penelitian dari Tugas Akhir ini mempunyai 

manfaat sebagi bahan masukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito 

Utara dalam mengelola Jembatan Penyeberangan Muara Teweh – Jingah. 
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1.5 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang perlu diperhatikan dalam 

penyusunan tugas Akhir ini, antara lain: 

1. Perhitungan life cycle cost akan menggunakan metode Nilai Masa Datang 

(Future Value) 

2. Jembatan yang akan di analisis adalah Jembatan Penyeberangan Muara 

Teweh – Jingah. 

3. Jenis jembatan ini adalah jembatan pedestrian yang akan digunakan untuk 

pejalan kaki dan kendaraan roda 2. 

4. Bentang jembatan pelengkung sebesar 220 meter dan jembatan beton 

pendekat pada sisi kanan sebesar 50 meter dan pada sisi kiri sebesar 158,29 

meter serta lebar jembatan pelengkung 6,2 meter dan jembatan beton 

pendekat 5 meter serta lantai kendaraan sebesar 4 meter dengan trotoar 2 x 

0,5 meter. 


