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Abstrak
Jembatan merupakan suatu struktur yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang
terpurus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, irigasi, dan
pembuangan. Kualitas bangunan jembatan juga dipengaruhi oleh kecermatan dan ketetapan dalam
memilih material yang sesuai.Untuk mengurangi kesalahan yang terjadi, dalam mencapai
pekerjaan yang efisien dalam waktu, tenaga, maupun biaya diperlukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan
Box Culvert pada proyek Jembatan Kucing Ruas Sukodadi-Sumberwudi Kabupaten Lamongan.Dalam
penelitian ini menggunakan metode survei kegiatan dan penjadwalan ulang pada proyek
pembangunan jembatan kucing ruas Sukodadi Sumberwudi.Evaluasi pekerjaan meliputi perhitungan
volume, perhitungan pembesian dan metode pelaksanaan pekerjaan.Urutan pekerjaan dimulai dari
pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan struktur Box Culvert.Dari penelitian tersebut
diketahui biaya pekerjaan struktur Box culvert sebesar Rp.345.536.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh
Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).Jangka waktu pelaksanaan selama 8 minggu.
Kata Kunci : Evaluasi Pekerjaan,Jembatan Kucing, Box Culvert, Metode Pelaksanaan

1. PENDAHULUAN
Bertambah tahun maka bertambah pula arus lalu lintas makin padat. Jalan raya pada
umumnya melintas sebuah sungai yang melintang sehingga diperlukan pembangunan jembatan
yang berfungsi sebagai penghubung jalan yang terpisah oleh sungai.Jembatan adalah suatu
struktur yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terpurus oleh adanya
rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, irigasi, dan pembuangan.
Dalam proses pembangunan suatu bangunan ada beberapa tahapan yang harus
dilaksanakan serta melibatkan berbagai pihak dengan kewajiban yang menjadi tanggung jawab
mereka masing-masing, hingga bangunan tersebut siap untuk digunakan. Mahasiswa juga
dipersiapkan untuk dapat berfikir secara kritis dan memiliki daya tanggap yang lebih baik
dalam mengikuti segala perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memahami dan
dapat menyelesaiakan segala permasalahan yang terjadi dilungkungan. (M.Syahrul: 2010).
Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sangat menarik untuk diamati karena sedikit banyak
mencipyakan penampakan visual nilai arsitektur dari satu bangunan terutama dari penyelesaian
detail, baik detail struktual maupun detail arsitektur. Kualitas bangunan jembatan juga
dipengaruhi

oleh

kecermatan

dan

ketetapan dalam memilih material yang sesuai,

ekonomis, dan efisisen.
Tingkat kerumitan dalam pekerjaan konstruksi menurut waktupun bisa lebih lama
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dibandingkan dengan pelak
aksanaan pekerjaan jasa jasa lainya Untuk mencapai
encapai hasil sesuai
dengan perencanaan, dituntut
tut pelaksanaan pekerjaan yang benar-benar telitii dari segi struktur,
kostruksi, eksestika serta kua
ualitas yang tercipta. Dengan meminiminal kesalaahan yang trerjadi
dan memperbaiki apabila terjadi, untuk mencapai pekerjaan yang efisien
isien dalam waktu,
tenaga, maupun biaya, selaain itu, efisiensi dimaksudkan untuk mence
encega kerugian yang
terjadi dalam pembangunan
unan “Jembatan Kucing Ruas Sukodadi-Sumbe
berwudi Kabupaten
Lamongan“.Tujuan penelitiaan ini adalah untuk mengetahui evaluasi pelakksanaan pekerjaan
struktur box culvert pada proyek
pro
pembangunan jembatan kucing ruas Sukodadi
dadi – Sumberwudi.
2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian in
ni dilakukan dengan cara survei kegiatan dan pe
penjadwalan ulang
pada proyek pembangunan
unan jembatan kucing ruas Sukodadi Sumbe
berwudi.Dilakukan
perhitungan volume dan kebutuhan
k
besi, mulai dari pekerjaan persia
rsiapan, pekerjaan
persiapanterdiri dari Uitzet dan pengukuran, pembongkaran jembatan
an llama,Pembuatan
jembatan darurat Mobilisasi
asi dan demolisasi alat,pekerjaan tanah ,galiann tanah, uru
urugan
pasir,urugan deltu.Pekerjaan
an beton
be
terdiri dari pasang lantai kerja,pekerjaan
erjaan beton struktur
(Box culvert),Pekerjaan beton
ton struktur (sayap), pekerjaan beton struktur (plat
plat iinjak),pekerjaan
pembesian untuk gorong- goron
orong,pekerjaan Pembesian untuk sayap,pekerjaan
erjaan pe
pembesian untuk
plat injak,pasangan bekisting// acuan beton.

Gambar 1. Diagram Alur Penelitian
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada pekerjaan jembatan Kucing ruas Sukodadi – Sumberwudi ini ada beberapa pekerjaan
yang dilakukan, berikut ini ruang lingkup pekerjaan yang dikerjakan :
Dimensi
- Bentang jembatan A – B = 7,14 m
- Lebar lalu lintas = 2 x 3,00
= 6,00 m
- Lebar trotoar
=2x1
= 2,00 m
- Lebar total
= 8,00
= 8,00 m
Konstruksi
- Tipe jembatan

= Jembatan Box Culvert

- Lantai bawah

= Beton K 250 tebal 32 cm

- Lantai atas

= Beton K 250 tebal 32 cm

- Dinding jembatan = Beton K 250 tebal 32 cm
- Strauss

= Beton K 225 diameter 20 cm

Berikut ini pekerjaan yang ada dalam pekerjaan struktur jembatan kucing ruas Sukodadi –
Sumberwudi :
A. Pekerjaan Tanah terdiri dari :
- Pekerjaan galian staruss pile
- Beton

= K 225

- Bentang

= 7,14 m

- Lebar

= 7,40 m

- Jumlah titik Strauss

= 25 titik

- Jumlah besi setiap titik = 5 bh
- Diameter

= 20 cm

- Kedalaman

= 4,0 m

Perhitungan volume :
Volume= phi x r2 x tinggi
= 3,14 x 20 x 4
= 2,5 m³ x 25
= 62 m³
- Pekerjaan urugan pasir
Tebal
Panjang Lebar
Volume
0,1 cm 7,14 m
7,4 m
5,28 m³
Volume diperoleh dari : V = P x L x T
= 7,14 x 7,40 x o,10
= 5,28 m³
Metode pelaksanaan adalah dengan mengebor tanah berdiameter sesuai perhitungan struktur
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diameter pondasi.Setelah itu menggunakan bekesting dari pipa PVC yang dicor sambil
diangkat bekestingnya.bekesting digunakan pada tanah yang lembek dan berair. Jika tanah
keras dan tidak berair, pondasi dapat dicor tanpa menggunakan bekesting yang terbuat dari PVC.
- Pekerjaan urugan deltu
Panjang Lebar
1,50 m 7,40 m

Tinggi
3,50

Volume
38 m³

Volume diperoleh dari : V = P x L x T
= 1,50 x 7,40 x 3,50
= 38 m³
Metode pelaksanaanya adalah dengan pembersihan lahan, leveling lahan pengurukan.
B. Pekerjaan Beton terdiri dari :
- Pekerjaan Rabat Beton atau Lantai Kerja
Panjang
7,14 m

Lebar
7,4 m

Tebal
0,05 m

Volume
2,64 m³

Volume diperoleh dari : V = P x L x T
= 7,14 x 7,40 x 0,05
= 2,64 m³
- Pekerjaan Beton Pondasi Strauss Pile
- Beton

= K 225

- Bentang

= 7,14 m

- Lebar

= 7,40 m

- Jumlah titik Strauss

= 25 titik

- Jumlah besi setiap titik= 5 bh
- Diameter

= 20 cm

- Kedalaman

= 4,0 m

Perhitungan pembesian :
P x Jb = 4 x 5 = 20 m setiap titik
= 3,14 x d x Kedalaman / jarak
= 3,14 x 0,20 x 4 / 0,15
= 15 m
Metode pelaksanaan strauss pile pada proyek pembangunan jembatan kucing ruas
Sukodadi – Sumberwudi sebagai berikut :
- Proses pengeboran dengan bor manual
- Proses pemasukan besi yang suydah diram
- Proses pengecoran dengan beton K -225
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- Proses pengeringan.
- Pekerjaan Beton Struktur Box Culvert
Plat lantai bawah
Beton

= K 250

Bentang

= 7,14 m

Lebar

= 7,40 m

Tulangan

= besi ulir D16 dan D13

Panjang 1 batang besi utuh

= 12 m

Tabel 1. Data pembesian plat lantai bawah

Metode pelaksanaan pekerjaan plat lantai bawah pada proyek pekerjaan jembatan
sebagai berikut :
- Pengkaitan besi plat bawah dengan besi strauss pile
- Pengeraman plat dinding dengan plat lantai sebelum proses pengecoran
- Proses pengecoran
- Proses perataan pasta beton dan perojokan
- Proses pengeringan
- Plat dinding
- Tinggi

=3m

- Tebal

= 0,32 cm

- Lebar

= 3,09 m terdiri dari 2 gorong gorong,

- Lebar total = 6,18 m
- Sikon

= 40 cm

- Panjang

= 7,40 m

- Tulangan

= besi ulir D16 x D13

- Bentang

= 7,14 m

- Panjang

= 7,40 m
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Tabel 2. Data pembesian plat dinding

-

Plat lantai atas

Beton

= K 250

Bentan

= 7,14 m

Lebar

= 7,40 m

Tulangan

= besi ulir D16 x D13

Panjang 1 batang besi utuh

= 12 m
Tabel 3. Data pembesian plat lantai atas

Metode pelaksanaan adalah pengkaitan dengan besi dinding, pemasangan bekesting,
pemasangan perancah, proses pengecoran, perojokan perataan, pengeringan.
-

Pekerjaan Beton sayap
Berikut ini data teknis pekerjaan beton sayap :

-

Beton

: K- 250

-

Panjang Atas

: 1,5 m

-

Panjang Bawah

: 0,50 m

-

Tebal

: 0,25 m

-

Pembesian :
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= ( Pa + Pb ) x 0,05 x t x Ts
= ( 1,5 + 0,05 ) x 0,05 x 0,25 x 4
= 1,00 m³

Keterangan :
Pa : Panjang Atas
Pb : Panjang Bawah t

: Tebal

Ts : Total Sayap
Metode
-

pelaksanaan

Pemasangan

pekerjaan

Bekesting

sayap
plat

pada jembatan kucing sebagai berikut :
sayap

yang diberikan perancah sebagai

penahan.
-

Pengecoran plat sayap yang diselingi dengan perojokan, hal ini bertujuan agar pasta

beton menjadi padat, dan saat kering tidak ada pori –pori.
- Proses pengeringan plat sayap
- Pencopotan bekesting
-

Pekerjaan beton plat lantai injak :

-

Beton

: K – 250

-

Panjang

: 1,5m

-

Lebar

: 7,40 m

-

Tebal

: 0,20 m

Perhitungan volume besi pada pekerjaan plat injak sebagai berikut :
V

=PxTxL
= 1,5 x 0,20 x 7,40
= 4,44 m³

Metode pelaksanaan pekerjaan plat lantai injak pada proyek pembangunan jembatan
kucing sebagai berikut :
-

Pemasangan plastik sebagai penahan air semen

-

Pengeraman besi begel pada besi plat injak yang sudah menempel pada plat dinding

-

Pembekestingan samping plat injak

-

Proses pengercoran disertai perojokan

-

Proses perataan pasta beton

- Proses pengeringan.
- Jadwal pelaksanaan pekerjaan (Kurva S)
Dalam menajemen proyek banyak dijumpai alat yang dipakai dalam evaluasi pelaksanaan
proyek. Keberhasin suatu proyek yakni mencapai tujuan akhir
dilakukan dengan menyelaraskan tiga sasaran utama proyek yaitu :
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1. Biaya yang optimal
2. Adanya batasan pemakaian sejumlah sumber daya manusia
3. Adanya batasan nilai dalam proyek.
Tabel 4. Jadwal pelaksanaan pekerjaan

Tabel 5. Data RencanaAnggaranBiaya

Data rencana anggaran biaya diperoleh dari pihak pelaksana proyek pembangunan Jembatan
Kucing ruas Sukodadi – Sumberwudi Kab. Lamongan, data ini digunakan untuk mengetahui
seberapa banyak biaya yang dikeluarkan

dalam sebuah proyek.
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4. KESIMPULAN

Proses Evaluasi pelaksanaan Proyek Pembangunan Jembatan Kucing Ruas SukodadiSumberwudi terdiri dari :
A. Pekerjaan persiapan
- Uitzet dan pengukuran
- Pembongkaran jembatan lama
- Pembuatan jembatab darurat
- Mobilisasi dan demolisasi alat
B.

Pekerjaan Box culvert
a. Pekerjaan Tanah :
-

Galian tanah

-

Urugan pasir

-

Urugan deltu

C. Pekerjaan Beton
- Pasang Lantai kerja
- Pekerjaan Beton Struktur ( Box Culvert )
- Pekerjaan Beton Struktur ( Sayap )
- Pekerjaan Beton Struktur ( Plat Injak )
- Pekerjaan Pembesian untuk gorong – gorong
- Pekerjaan Pembesian untuk Sayap
- Pekerjaan pembesian untuk plat injak
- Pasangan Beton bekesting / Acuan Beton
Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya pekerjaan jembatan Kucing
ruas Sukodadi – Sumberwudi adalah 314.123.827,37 juta rupiah, dengan jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan selama 8 minggu. Pekerjaan struktur box culvert jembatan Kucing
ruas Sukodadi – Sumberwudi kec. Karanggeneng Kab. Lamongan dilaksanakan selama 35
hari.
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