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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang 

sangat padat di dunia. Laju pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia menjadi 

salah satu yang tertinggi di antara sekian banyak negara. Konsekuensi dari 

bertambahnya jumlah penduduk ini adalah penyediaan fasilitas atau infrastruktur 

yang dapat mendukung dan mempermudah kegiatan masyarakat dalam berbagai 

bidang. Di antara sekian banyak infrastruktur yang dibutuhkan, maka 

pembangunan jembatan dapat dianggap sebagai salah satu prioritas utama. 

Jembatan merupakan salah satu sarana penghubung darat yang sangat vital 

untuk menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Selain itu jembatan 

merupakan pelengkap sarana jalan yang sangat penting guna menghubungkan dua 

ujung jalan yang terpisah oleh sungai, danau, laut, jurang maupun saluran irigasi. 

Sebagai salah satu infrastruktur dari jaringan jalan, pembangunan infrastruktur 

jembatan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap 

perkembangan suatu daerah. Perekonomian masyarakat akan terangkat seiring 

dengan pembukaan akses wilayah tersebut melalui pembangunan jembatan. 

Dalam melakukan perencanaan dan pembangunan sebuah jembatan, banyak 

hal yang perlu dipertimbangkan oleh perencana ketika memilih jenis atau tipe 

jembatan yang akan digunakan, mulai dari bentuk sampai dengan jenis 

materialnya. Selain itu, pembangunan jembatan juga sangat membutuhkan 

pertimbangan teknis, ekonomis maupun metode konstruksi. Bukan hanya itu, 
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tersedianya jumlah sumber daya manusia juga harus dijadikan sebagai 

pertimbangan khusus. Situasi tersebut mau tidak mau menjadi tantangan yang 

harus dihadapi oleh dunia jasa konstruksi, khususnya para engineer. 

Sadar akan terbatasnya sumber daya yang ada, maka tantangan tersebut 

harus dapat diatasi dengan tetap berorientasi pada efisiensi. Hal tersebut dapat 

dicapai oleh dunia jasa konstruksi apabila memiliki tiga kemampuan penting yaitu 

bisnis, teknologi, dan manajemen. Kemampuan bisnis artinya bahwa semua 

keputusan yang diambil harus diyakini akan memberikan manfaat yang lebih 

besar dari biaya yang dikeluarkan. Sedang kemampuan teknologi, diharapkan 

dapat senantiasa menjawab tuntutan yang semakin meningkat di sepanjang zaman. 

Untuk itu diperlukan juga kemampuan manajemen untuk mengatur seluruh 

sumber daya yang diperlukan secara efektif dan efisien. 

Teknologi dalam jasa konstruksi muncul dalam dua bentuk, yaitu software 

dan hardware. Software berupa perencanaan desain dan metode pelaksanaan, 

sedangkan hardware berupa berbagai perkembangan tentang material konstruksi 

dan peralatan konstruksi. Karena teknologi selalu berkembang dalam menjawab 

tantangan-tantangan yang ada, maka kedua unsur tersebut di atas pada 

kenyataannya juga selalu mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat dan 

dibandingkan dengan bangunan jembatan-jembatan yang sudah ada, antara 

jembatan lama dan jembatan yang baru, baik itu jembatan baja, beton maupun 

jembatan berpenahan kabel. Tidak hanya bentuk fisiknya saja, tetapi juga proses 

pembangunannya, semakin cepat dan semakin aman, karena metode konstruksi 

yang digunakan terus menerus mengalami penyempurnaan di setiap lini. 
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Di sinilah yang menjadi tantangan bagi para engineer untuk tidak berpikir 

statis melainkan harus senantiasa berpikir secara dinamis. Kemampuan bersifat 

inovatif juga sangat diperlukan, termasuk mengikuti terjadinya segala bentuk 

perkembangan teknologi konstruksi yang telah terjadi di berbagai belahan bumi 

yang lain. Dengan berkembangnya dan terbukanya sistem informasi di dunia saat 

ini, maka kemajuan di bidang apapun dapat selalu kita ikuti dengan cermat. 

Terkait dengan metode konstruksi jembatan khususnya jembatan rangka 

baja, terdapat empat jenis metode pemasangan yang dapat digunakan, yaitu 

pemasangan dengan memakai perancah, pemasangan dengan sistem cantilever, 

pemasangan dengan cara peluncuran, serta kombinasi dari ketiga cara tersebut. 

Terdapat banyak aspek yang dapat mempengaruhi pemilihan metode konstruksi 

suatu jembatan, salah satunya adalah karakteristik sungai yang akan dilewati. 

Selain itu tersedianya alat bantu dan banyaknya jumlah pekerja juga sangat 

mempengaruhi pemilihan metode pemasangan jembatan yang akan digunakan. 

Seperti halnya pada perencanaan metode konstruksi pada model jembatan 

The Kingdome yang ikut dilombakan dalan Kompetisi Jembatan Indonesia ke-5 di 

Jakarta. Pada perlombaan tersebut metode konstruksi yang digunakan pada 

jembatan model atau prototype dari jembatan yang sesungguhnya adalah dengan 

cara peluncuran dari satu arah. Pemilihan metode ini sangat dipengaruhi atas dasar 

pertimbangan dari efisiensi waktu yang digunakan untuk menyelesaikannya. 

Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana cara melakukan proses 

pembangunan jembatan apabila jembatan tersebut akan dibangun dengan skala 

yang sesungguhnya namun dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu 

metode cantilever dua arah. Hal inilah yang melatar belakangi penulis guna 
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menyusun tugas akhir mengenai pelaksanaan metode konstruksi jembatan rangka 

baja. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dengan mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan 

yang didapat adalah sebagai berikut: 

1. Berapa besar dimensi profil dari jembatan bantu agar mampu menahan 

beban selama proses pengerjaan pemasangan jembatan rangka baja model 

The Kingdome? 

2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan perakitan jembatan 

rangka baja model The Kingdome? 

3. Berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan perakitan jembatan 

rangka baja model The Kingdome? 

 

1.3. Manfaat dan Tujuan 

Tujuan dari studi ini adalah untuk menentukan besar dimensi profil dari 

jembatan bantu yang digunakan agar mampu menahan beban selama proses 

pengerjaan pemasangan jembatan utama. Selain itu studi ini bertujuan untuk 

mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan dan berapa besar biaya yang 

harus dikeluarkan untuk melakukan proses perakitan jembatan hingga sempurna. 

Dengan adanya studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang 

besar bagi para perencana dan pelaksana pembangunan jembatan khususnya 

jembatan rangka baja ketika akan merencanakan metode konstruksi suatu 

jembatan. 
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1.4. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan 

keseragaman yang jelas. Hal ini akan mengakibatkan kajian terhadap objek 

pembahasan dapat dilakukan secara sistematis sehingga menciptakan hasil yang 

baik. Batasan-batasan yang dimaksud adalah : 

1. Dalam studi ini perencanaan jembatan adalah perencanaan jembatan 

sesungguhnya dengan bentang 60 m, lebar 9 m, dan tinggi 6 m yang 

merupakan skala penuh dari model jembatan The Kingdome dalam 

Kompetisi Jembatan Indonesia ke-5. 

2. Studi ini hanya membahas mengenai struktur atas dari bangunan jembatan, 

sedangkan bangunan bawah dari jembatan (ex: abutment) tidak dibahas. 

3. Tidak memperhitungkan kondisi tanah pada tempat dimana jembatan akan 

didirikan. 

4. Tidak memperhitungkan kondisi sungai (ex: kedalaman, arus, sedimen, dll) 

yang akan dilewati oleh jembatan. 

5. Metode perencanaan profil baja menggunakan metode LRFD. 

6. Perhitungan statika menggunakan bantuan program STAAD.Pro 2004. 

  

 


