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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Deskripsi Umum 

2.1.1. Sejarah jembatan 

Jembatan merupakan elemen/bagian dari jalan, yaitu suatu konstruksi yang 

dibuat sebagai sarana penghubung transportasi antar jalan yang satu dengan yang 

lainnya yang terhalang oleh rintangan berupa sungai, jurang, rawa, selat dan lain-

lain. 

Menurut sejarah, jembatan yang pertama dibangun adalah pada tahun 2650 

SM oleh Raja Manes dari Mesir untuk menyeberangi sungai Nil. Kemudian pada 

tahun 783 SM dikembangkan oleh Ratu Semirawis dari Babilonis yang 

membangun sebuah jembatan untuk melintasi sungai Efhrat. 

Di Indonesia menurut sejarah jembatan yang dibangun dengan bentang yang 

cukup besar adalah jembatan rangka baja untuk kereta api yang melintasi sungai 

Serayu pada tahun 1915, jembatan rangka baja Ci Sondari, Way Kommering dan 

Ci Wedej. 

Dalam merencanakan suatu jembatan, awal mula dari perencanaan adalah 

menentukan langkah-langkah pendahuluan yang berpengaruh dalam pendesainan, 

yaitu : 

1. Menentukan lokasi dengan lebar sungai yang paling pendek dan rencana 

jembatan tegak lurus dengan alur sungai. 

2. Menghitung tinggi air pada saat banjir maksimum guna menentukan tinggi 

elevasi jembatan rencana. 
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3. Penyelidikan tanah guna mengetahui karakteristik dan daya dukung tanah. 

4. Selanjutnya dapat dilanjutkan dengan penentuan bentuk struktur dan 

perencanaannnya. 

 

2.1.2. Bentuk dan tipe jembatan 

Jembatan dapat diklasifikasikan menurut bentuk struktur atas jembatan yang 

telah berkembang hingga saat ini, yaitu : 

1. Jembatan lengkung-batu (stone arch bridge) 

Jembatan pelengkung dari bahan batu, telah ditemukan pada masa lampau, 

di masa Babylonia. Pada perkembangannya jembatan jenis ini semakin 

banyak ditinggalkan, jadi saat ini hanya berupa sejarah. 

2. Jembatan rangka (truss bridge) 

Jembatan rangka dapat terbuat dari bahan kayu atau logam. Jembatan 

rangka kayu (wooden truss) termasuk tipe klasik yang sudah banyak 

tertinggal mekanika bahannya. Jembatan rangka kayu, hanya terbatas untuk 

mendukung beban yang tidak terlalu besar. Pada perkembangannya setelah 

ditemukan bahan baja, tipe rangka menggunakan rangka baja, dengan 

berbagai macam bentuk. 

3. Jembatan gantung (suspension bridge) 

Dengan semakin majunya teknologi dan demikian banyak tuntutan 

kebutuhan transportasi, manusia mengembangkan tipe jembatan gantung, 

yaitu dengan transportasi, manusia mengembangkan tipe jembatan gantung, 

yaitu dengan memanfaatkan kabel-kabel baja. Tipe ini tentunya sangat 

menguntungkan bila digunakan. 



 

8 

4. Jembatan beton (concrete bridge) 

Beton telah banyak dikenal dalam dunia konstruksi. Dewasa ini, dengan 

kemajuan teknologi beton dimungkinkan untuk memperoleh bentuk 

penampang beton yang beragam. Bahkan dalam kenyataan sekarang 

jembatan beton ini tidak hanya berupa beton bertulang konvensional saja, 

tetapi telah dikembangkan berupa jembatan prategang. 

5. Jembatan haubans/cable stayed 

Jembatan tipe ini sangat baik dan menguntungkan bila digunakan untuk 

jembatan bentang panjang. Kombinasi penggunaan kabel dan dek beton 

prategang merupakan keunggulan jembatan tipe ini. 

 

2.1.3. Bagian konstruksi jembatan 

Bagian pokok konstruksi atas terdiri dari: 

1. Gelagar memanjang dan melintang 

2. Pengaku/diafragma 

3. Ikatan angin atas dan bawah 

4. Rangka jembatan 

5. Portal ujung-ujung 

6. Lantai jembatan 

7. Sistem perletakan 

8. Bagian pelengkap: 

a. Curbs 

b. Railing 

c. Trotoar 
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d. Drainase 

e. Fasilitas lain: lampu, telepon umum, saluran/pipa air, gas, dan kabel. 

Bagian pokok konstruksi bawah jembatan terdiri dari: 

1. Pondasi (pasangan batu, sumuran, tiang pancang) 

2. Kepala jembatan (abutment) 

3. Pilar/tiang jembatan 

4. Dinding penahan tanah 

5. Oprit 

 

2.1.4. Pertimbangan pemilihan konstruksi jembatan 

Pemilihan bentuk konstruksi jembatan perlu pertimbangan beberapa hal, 

antara lain: 

1. Pertimbangan teknis 

a. Panjang bentang 

b. Lebar jembatan 

c. Kelas jembatan 

d. Lokasi jembatan (dalam kota/luar kota) 

2. Pertimbangan ekonomis 

a. Biaya total 

b. Tersedianya bahan lokal/nasional 
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2.2. Jembatan Rangka Baja 

2.2.1. Arti atau maksud 

Yang dimaksud dengan jembatan rangka baja adalah struktur jembatan yang 

terdiri dari rangkaian batang-batang baja yang dihubungkan satu dengan yang 

lain. Beban atau muatan yang dipikul oleh struktur ini akan diuraikan dan 

disalurkan kepada batang-batang baja struktur tersebut, sebagai gaya-gaya tekan 

dan tarik, melalui titik-titik pertemuan batang (titik buhul). Gaya-gaya 

eksentrisitas yang dapat menimbulkan momen sekunder selalu diusahakan untuk 

dihindari. Oleh karena itu garis netral tiap-tiap batang yang bertemu pada titik 

buhul harus saling berpotongan pada satu titik saja, untuk menghindari timbulnya 

momen sekunder. 

Dengan demikian ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan  pada 

konstruksi rangka baja yaitu: 

1. Mutu dan dimensi tiap-tiap batang harus kuat menahan gaya yang timbul. 

Batang-batang rangka dalam keadaan tidak rusak atau bengkok dan 

sebagainya. Oleh karena itu batang batang rangka jembatan harus dijaga 

selama masa pengangkutan, penyimpanan, dan pemasangan. 

2. Kekuatan pelat penyambung harus lebih besar dari pada batang yang 

disambung (struktur sambungan harus lebih kuat dari batang utuh). 

3. Untuk menjaga terjadinya eksentrisitas gaya yang dapat menyebabkan 

momen sekunder, maka garis netral tiap batang yang bertemu harus 

berpotongan melalui satu titik (harus merencanakan bentuk plat buhul yang 

tepat). Pelat buhul yang paling ujung, baik plat buhul bawah maupun atas, 
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biasanya panjangnya dilebihi, untuk keperluan penyambungan dengan 

linking steel  bila diperlukan. 

Contoh gambar struktur  jembatan rangka baja: 

 

Gambar 2.1 Struktur jembatan rangka baja. 

 

2.2.2. Macam-macam jembatan rangka 

Pada dasarnya jembatan rangka baja memiliki prinsip yang sama, baik 

secara perhitungan maupun sistem penyambungannya. Hanya saja untuk berbagai 

keperluan standarisasi, beberapa produsen/pabrik membuat desain standar dengan 

panjang bentang tertentu (misalkan 30 m, 40 m, 50m, 60m), profil- profil batang 

tertentu, dan mutu material tertentu pula. 

Ada beberapa macam jembatan rangka baja yang sering kita temui pada saat 

ini, ditinjau dari negara pembuatnya, yatu: 

1. Jembatan rangka Belanda 

2. Jembatan rangka Australia 

3. Jembatan rangka Jepang 

4. Jembatan rangka Inggris 

Karena adanya standar panjang bentang jembatan seperti tersebut di atas, 

sering kita jumpai jembatan kombinasi misalnya jembatan masing-masing dengan 

bentang 30 m, 40 m, 50 m, 60 m. Biasanya jembatan-jembatan dengan bentang 

standar dapat dihubungkan satu dengan yang lain dengan menggunakan  link set  
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untuk keperluan tertentu. Bahkan ada juga yang dikombinasikan dengan 

konstruksi lain, misalnya untuk memperoleh total panjang 62 m, dipasanglah 

jembatan rangka baja dengan bentang 50 m dan jembatan beton 12 m. 

Ada juga jembatan rangka baja yang dibuat khusus untuk jembatan darurat 

atau sementara, seperti yang telah kita kenal sebagai jembatan bailey. Disamping 

jenis-jenis tersebut, tentunya ada juga jembatan rangka baja yang khusus didesain 

tersendiri (hanya satu untuk satu jembatan saja). 

 

2.2.3. Jembatan baja tipe rangka rusuk K 

Jembatan baja tipe rangka rusuk K adalah jembatan rangka atas terbuat dari 

bahan baja atau logam. Jembatan baja tipe rangka ini dapat menahan beban yang 

besar karena desainya mengutamakan kekuatan dan juga keekonomisan bahan dan 

biaya dalam pembangunan jembatan. Kekuatan jembatan tipe rangka rusuk ini 

dikarenakan batang diagonal yang membantu menahan batang utama jembatan 

dalam menahan beban yang bekerja. Keekonomisan bahan dan biaya dalam 

pembangunan jembatan tipe rangka didasarkan tipe rangka ini pemakaian profil 

baja yang lebih kecil dari profil baja yang biasa digunakan untuk jembatan karena 

tipe rusuk K memakai batang diagonal untuk menahan momen yang bekerja baik 

pada gelagar utama jembatan bagian bawah dan juga di atas yang diakibatkan oleh 

beban yang bekerja di atasnya. 
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2.3. Pembebanan 

Dalam perencanaan struktur suatu konstruksi, hal utama yang perlu 

dilakukan adalah melakukan estimasi beban yang akan didukung oleh konstruksi 

tersebut, perhitungan demikian dikenal dengan istilah pembebanan. 

Rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung beban-beban mati adalah 

sebagai berikut : 

1. Gelagar induk 

G1 = 20 + 3L (kg/cm
2
) 

Diubah menjadi satuan kg, menjadi : 

G1 = (20 + 3L) . L . a (kg) 

2. Berat sendiri gelagar melintang 

G2 = n x L x g 

3. Berat sendiri sambungan 

G3 = (10%. gelagar induk) 

4. Berat ikatan angin atas dan bawah 

G4 = (20 %. gelagar induk) 

5. Berat lantai kendaraan 

G5 = 2500 x L x a x t 

6. Berat trotoar 

G6 = 2500 x L x a x t 

Dimana : G  = berat beban dalam kg 

 L  = panjang bentang 

  a  = lebar jembatan 

 n  = jumlah gelagar 
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 g  = berat profil 

  t  = tebal plat 

 

2.4. Perencanaan Profil Baja 

2.4.1. Teori LRFD 

Konsep desain struktur baja kini terus berkembang menuju ke arah 

penghematan tanpa mengurangi faktor kekuatan dan keamanan dari sistem 

konstruksinya. Seiring dengan berkembangnya konsep desain konstruksi baja, 

maka AISC pada tahun 1986 mengeluarkan metode baru yaitu Metode Load and 

Resistance Factor Design (LRFD).  

Dewasa ini dipergunakan dua filosofi desain, desain tegangan kerja (yang 

diacu oleh AISC sebagai Allowable Stress Design) dan desain keadaan batas 

(yang diacu oleh AISC sebagai Load and Resistance Factor Design). Desain 

tegangan kerja telah menjadi filosofi utama selama 100 tahun terakhir. Selama 

kurang dari 20 tahun ini, desain struktural telah bergeser menuju prosedur desain 

yang lebih rasional dan berdasarkan probabilitas yang disebut dengan desain 

“keadaan batas” (limit states). Desain keadaan batas meliputi metode-metode 

yang umumnya disebut sebagai desain kekuatan ultimit, desain kekuatan, desain 

plastik, desain faktor beban, desain batas, dan sekarang desain faktor resistensi 

dan beban (Load and Resistance Factor Design)   

LRFD adalah salah satu metode perencanaan yang dikeluarkan oleh AISC 

berdasarkan desain keadaan batas. Keadaan batas berarti kondisi-kondisi dimana 

suatu struktur berhenti memenuhi fungsi yang diharapkan darinya. Keadaan batas 

pada umunya dibagi menjadi dua kategori, kekuatan (strength) dan kemampuan 
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layanan (serviceability). Keadaan batas kekuatan (keamanan) merupakan 

fenomena-fenomena perilaku pada saat mencapai kekuatan daktil maksimum, 

tekukan, keletihan, retakan dan geseran. Keadaan batas kemampuan layanan 

menyangkut penggunaan bangunan, misalnya karena adanya defleksi, vibrasi, 

deformasi permanen dan rekahan. 

Metode LRFD menawarkan konsep yang pada prinsipnya, menggunakan 

faktor reduksi kekuatan dan faktor kelebihan beban sehingga memungkinkan 

terciptanya suatu konstruksi baja yang aman dan ekonomis. 

Secara umum dari spesifikasi LRFD, persamaan untuk persyaratan 

keamanan dapat ditulis sebagai berikut : 

  iinc R  ..
 

Dimana : c   = faktor reduksi kekuatan 

 nR   = kekuatan nominal 

   ii  .  = jumlah beban layanan terfaktor 

Persamaan tersebut berarti bahwa kekuatan  nc R.  yang disediakan dalam 

desain paling tidak harus sama dengan pemfaktoran beban-beban yang bekerja 

  ii  . . Subskrip „ i ‟ menunjukan bahwa harus ada isian untuk masing-masing 

tipe beban  i  yang bekerja, seperti beban mati (D), beban hidup (L), beban 

angin (W), beban gempa (E). Faktor reduksi mungkin saja berlainan untuk 

masing-masing tipe beban. 
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2.4.2. Stabilitas batang tarik (tension) 

Persyaratan keamanan struktur yang diberikan dalam LRFD untuk stabilitas 

batang tarik adalah : 

unt TT .  

Dimana : t   = faktor resistensi yang berkaitan dengan kekuatan tarik 

 nT  = kekuatan nominal batang tarik 

  uT   = beban terfaktor pada batang tarik 

2.4.3. Stabilitas batang tekan (pressure) 

Persyaratan keamanan struktur yang diberikan dalam LRFD untuk stabilitas 

batang tarik adalah : 

unt PP .  

Dimana : t   = faktor resistensi yang berkaitan dengan kekuatan tekan 

 nP   = kekuatan nominal batang tekan 

 uP  = beban terfaktor pada batang tekan 

Kekuatan nominal nP  dari batang tekan adalah : 

crn FAgP .  

Dimana : Ag  = luas penampang bruto batang tekan 

  crF   = tegangan kritis 

Nilai crF  tergantung pada parameter 
x : 

crF = 


yF
 

Dimana : yF  = tegangan leleh baja 

     = koefisien tekuk 
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Nilai koefisien tekuk ( ) diperoleh dari : 

c = 
E

Fyx .



 

c  0,25 .............................   = 1 

0,25 
c  1,20 .................   = 

c).67,0(6,1

43,1


 

c  1,20 .............................   = 
2

).25,1( c  

 

2.5. Metode Pemasangan Jembatan Rangka Baja 

2.5.1. Macam-macam metode 

Ada 4 (empat) macam metode yang dapat digunakan untuk pekerjaan 

pemasangan atau penyetelan perangkat jembatan rangka baja yaitu: 

1. Pemasangan dengan cara memakai perancah. 

2. Pemasangan dengan cara cantilever (pemasangan konsol sepotong demi 

sepotong). 

a. Bentang tunggal 

b. Bentang lebih dari satu titik. 

3. Pemasangan dengan cara peluncuran. 

4. Kombinasi dari ketiga cara diatas. 

 

2.5.2. Kriteria pemilihan metode 

Dari berbagai cara tersebut perlu dipilih cara yang paling sesuai dengan 

keadaan pekerjaan yang akan dihadapi. Ada beberapa hal yang dipertimbangkan 

pada waktu menentukan cara pemasangan jembatan yang paling sesuai yaitu: 
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1. Kondisi atau sungai di tempat jembatan akan dibangun misalnya lebar, 

sempit, dalam, dangkal, berarus deras, banyak mengandung batu atau 

karang, berpasir, dan sebagainya. 

2. Daerah sekitar dan jalan yang menyambung ke jembatan, lurus, rata, miring, 

berbelok, berada pada dasar suatu galian, atau berada di atas timbunan, 

tinggi, rendah, dan sebagainya. 

3. Apakah material, mesin atau peralatan, dan tenaga kerja cukup tersedia di 

sekitar lokasi jembatan, atau harus didatangkan dari tempat yang cukup 

jauh. 

4. Bagaimana cara untuk mencapai lokasi jembatan, baik untuk orang, material 

maupun peralatan, melalui darat sungai atau udara. 

5. Jumlah bentang rangka baja yang akan dipasang. 

 

Macam-macam metode konstrusi jembatan yang sering digunakan: 

1. Menggunakan perancah 

Metode menggunakan perancah dipilih bila keadaan sungai sebagai berikut: 

a. Dasar sungai berpasir, atau lempung atau tanah keras, sehingga 

memudahkan pemasangan tiang perancah. 

b. Dangkal atau tidak terlalu dalam, sehingga tidak memerlukan tiang 

perancah yang terlalu tinggi. 

c. Kecepatan arus rendah, yang akan mengurangi gaya-gaya mendatar 

terhadap tiang perancah. 

d. Bebas dari barang hanyutan, yang bisa merusak dan merobohkan tiang 

perancah. 



 

19 

e. Terdapat bangunan lama, yang dapat dipakai sebagai penyangga 

sementara bagi bangunan atau jembatan baru yang akan dibangun. 

2. Tidak menggunakan perancah 

a. Mempunyai dasar berlumpur yang dalam. 

b. Mempunyai dasar yang berbatu. 

c. Mempunyai lembah yang sangat dalam. 

d. Mempunyai arus yang terlalu deras. 

e. Banyak barang hanyutan yang deras. 

3. Sistem cantilever 

Sistem ini disebut cantilever, karena selama pemasangan rangka jembatan 

berfungsi sebagai cantilever. Rangka jembatan dipasang sepotong demi 

sepotong dari salah satu ujungnya, dalam keadaan menggantung, secara 

berangsur sampai mencapai ujung yang lain. 

4. Sistem cantilever dua arah 

Sistem cantilever dapat dilakukan dari dua arah abutment sekaligus secara 

bersamaan, dan bertemu di bagian tengah bentang jembatan. Untuk 

jembatan yang besar atau yang panjang sekali, biasanya dilakukan sistem 

cantilever dari dua arah. Alasannya adalah sistem tersebut dapat mengurangi 

momen cantilever yang timbul. Sekaligus juga dapat mengurangi ukuran 

dan berat jembatan pengimbang yang diperlukan, karena masing-masing 

jembatan pengimbang hanya akan menahan separuh berat jembatan 

utamanya. 
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5. Sistem launching (peluncuran) 

Sistem ini disebut peluncuran karena, karena jembatan dirangkai secara 

keseluruhan di luar atau di darat, baru kemudian dalam keadaan lengkap 

diluncurkan ke tempat kedudukan semestinya. Sistem peluncuran ini hanya 

dapat dilakukan untuk jembatan yang memiliki ketinggian yang sama 

(tinggi jembatan tetap). Alat utama yang dipergunakan adalah rel, balok 

peluncur, dan roller. 

 

2.5.3. Pekerjaan persiapan 

Untuk semua metode pemasangan, perlu dilakukan persiapan-persiapan 

yang matang sebelum pekerjaan dimulai. Hal ini penting sekali, untuk 

menghindari terhentinya pekerjaan pemasangan di tengah-tengah kegiatan yang 

akan mengundang resiko tinggi. Persiapan-persiapan yang harus dilakukan 

sebagai berikut: 

1. Menetapkan/menyiapkan lokasi penumpukan material jembatan, sehingga 

tidak mengganggu kegiatan pemasangan, termasuk material jembatan 

pembantu yang diperlukan dan mengamankan dari banjir/air pasang. 

2. Membuat fasilitas yang baik pada daerah penumpukan material jembatan, 

misalnya jalan masuk yang kuat, daerah yang rata dan disediakan bantalan-

bantalan dan dibuatkan saluran drainase yang baik. 

3. Sebelum material jembatan ditumpuk, lebih dahulu diberi tanda/kode untuk 

masing-masing bagaian jembatan (misal kode A untuk batang atas, B untuk 

batang bawah, V untuk batang vertikal dan D untuk batang diagonal). 
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4. Tetapkan cara penumpukan bagian-bagian material jembatan, sehingga 

memperlancar proses pengambilan bagian-bagian yang akan dipasang sesuai 

urutan pemasangannya. 

5. Pada saat penumpukan, dilakukan pemeriksaan lagi tentang ukuran/dimensi 

material jembatan dan jumlahnya, dengan menggunakan check list. Bila ada 

bagian-bagian yang rusak agar diperbaiki atau dicari penggantinya segera. 

Contoh cara penyimpanan/penumpukan komponen baja jembatan rangka 

dapat dilihat dibawah ini: 

 

Gambar 2.2 Penumpukan baja profil H dan I. 

 

Gambar 2.3 Potongan tumpukan baja melintang. 



 

22 

 

Gambar 2.4 Potongan tumpukan baja siku. 

6. Jumlah ukuran dan kelengkapan baut, mur, ring, untuk struktur sambungan 

harus dihitung lebih dahulu, dan jumlahnya harus mempunyai cadangan 

sebesar 5%. 

7. Dicek kesiapan peralatan yang akan digunakan. 

8. Dikumpulkan gambar pelaksanaan dan informasi mengenai perencanaan 

(desain), antara lain: 

a. Perbedaan elevasi/level tiap-tiap titik buhul (bagian bawah) jembatan 

dalam keadaan terpasang maupun pada saat pemasangan. 

b. Berapa panjang struktur yang dapat berfungsi sebagai cantilever/konsol. 

c. Berat struktur jembatan permeter. 

f1 f2 f3 f4 f5 f6

 

9. Besarnya peninggian/zig, setiap titik buhul, harus diikuti pada pemasangan 

batang-batang rangka, dengan sistem perancah. 
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L

f

 

10. Besarnya “f”, adalah defleksi yang harus diperhatikan pada saat proses 

pemasangan batang-batang rangka baja dengan sistem cantilever. 

 

2.6. Peralatan Pemasangan 

Peralatan yang digunakan untuk pekerjaan pemasangan jembatan rangka 

baja, pada umumnya sebagai berikut: 

2.6.1. Pekerjaan persiapan 

Peralatan yang digunakan adalah : 

1. Bulldozer, digunakan untuk meratakan tanah lokasi penumpukan material 

jembatan dan lokasi pemasangan jembatan di darat (oprit jembatan), apabila 

tidak mungkin dilakukan dengan hanya menggunakan tenaga manusia. 

2. Theodolite, water pass, digunakan untuk menetapkan as jembatan dan titik-

titik lain yang diperlukan selama pemasangan jembatan, di samping itu juga 

untuk menetapkan metode elevasi. 

3. Crane (mobile crane atau crawler crane), dipergunakan untuk membantu 

menurunkan material jembatan dan penyusunannya di tempat penumpukan, 

bila batang-batangnya berukuran besar dan terlalu berat untuk diangkat 

dengan tenaga manusia. 
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2.6.2. Pemasangan jembatan di darat 

Peralatan yang digunakan adalah : 

1. Crane, bila diperlukan dapat digunakan untuk mengangkat batang-batang 

rangka jembatan, meletakan batang-batang satu persatu atau batang yang 

telah terangkai pada tempatnya, membantu memegangi batang selama 

proses pemasangan. 

2. Besi grip, untuk membantu penyatuan atau penyambungan batang-batang 

sebelum konstruksi sambungan yang sebenarnya (las atau paku keling atau 

baut) digunakan. 

3. Alat-alat atau perlengkapan untuk konstruksi sambungan, berupa mesin las 

atau alat untuk memasang paku keling atau alat untuk mengencangkan baut 

(yang manual atau menggunakan kompresor). 

4. Torsimeter, untuk mengukur kekencangan baut sesuai dengan yang 

dikehendaki. 

5. Linking steel (alat penyambung sementara antara 2 bentang jembatan) yang 

diperlukan selama pemasangan. 

6. Jack (dongkrak) hidrolis, untuk mengangkat atau menurunkan jembatan. 

 

2.6.3. Pemasangan jembatan secara cantilever 

Peralatan yang digunakan adalah : 

1. Lori dan rel, untuk membantu angkutan horizontal batang-batang jembatan 

yang akan dipasang di atas gelagar bawah jembatan yang telah dipasang di 

darat. 
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2. Jeep crane, untuk mengangkat batang-batang jembatan dari atas lori dan 

membantu menahan selama pemasangan. Alat ini bergerak di sepanjang 

batang atas jembatan yang telah terpasang. 

3. Alat-alat lain, untuk pemasangan batang-batang jembatan seperti yang 

diuraikan pada bahasan sebelumnya. 

 

2.7. Cara Memasang Rubber Bearing 

Pemasangan rubber bearing dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: 

1. Jembatan diletakkan diatas perletakan sementara (ganjal) sebelum 

didongkrak. 

2. Dongkrak/jack dipasang dibawah ujung kiri dan kanan gelagar melintang di 

atas abutment/pier. 

3. Dongkrak dinaikkan sehingga jembatan terangkat setinggi yang diperlukan, 

kemudian balok perletakan sementara bagian atas diambil, dan dipasang 

balok ganjal/pengaman pada gelagar melintang. 

4. Letakkan rubber bearing pada posisinya dengan didasari tripleks untuk 

mencegah kerusakan pada saat pengepresan, kemudian sisi atas rubber 

bearing diolesi lem. 

5. Dongkrak dinaikkan sedikit, kemudian diambil sebagaian ganjal pengaman, 

dan dongkrak diturunkan lagi sampai perletakan jembatan bertumpu pada 

rubber bearing. 

6. Rubber bearing dibebani jembatan selama 15 sampai dengan 20 menit, 

sampai lem betul-betul rekat. 
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7. Jembatn didongkrak naik, balok pengaman ditambah tingginya, balok pada 

perletakan dibersihkan. 

8. Perletakan pada rubber bearing yang melekat, dibiarkan menggantung 

menuggu pemasangan mortar di bawah rubber bearing. 

9. Mortar dipasang pada posisinya dengan ketebalan 50 mm. 

10. Jembatan didongkrak naik, ganjal pengaman diambil, dan kemudian 

jembatan diturunkan lagi pelan-pelan. 

11. Jembatan diturunkan terus sehingga menekan mortar yang masih basah. 

12. Ganjal pengaman dipasang lagi dengan konstruksi baji/pasak untuk 

memudahkan melepasnya, kemudian dongkrak diambil. 

13. Mortar yang berlebihan di sekeliling rubber bearing dibersihkan/dibuang, 

dan diselesaikan dengan rapi. 

14. Setelah 3 (tiga) hari kemudian, ganjal pengaman dapat diambil dengan cara 

melepas baji. Setelah baji dilepas, maka seluruh ganjal dapat diambil. 

 

2.8. Pengenalan Alat Berat 

2.8.1. Pendahuluan 

Alat-alat berat yang dikenal di dalam ilmu teknik sipil adalah alat yang 

digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan 

dalam suatu struktur. Alat berat merupakan faktor penting di dalam proyek, 

terutama proyek-proyek konstruksi dengan skala yang besar. Tujuan penggunaan 

alat-alat berat tersebut untuk memudahkan manusia dalam mengerjakan 

pekerjaannya sehingga hasil yang diharapkan dengan lebih mudah pada waktu 

yang relatif lebih singkat. Alat berat yang umum dipakai dalam proyek konstruksi 
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antara lain dozer, alat gali (excavator) seperti backhoe, front shoel, clamshell; alat 

pengangkut seperti loader, truck dan conveyor belt; alat pemadat tanah seperti 

roller dan compactor, dan lain-lain. 

Pada suatu proyek akan dimulai, kontraktor akan memilih alat berat yang 

akan digunakan di proyek tersebut. Pemilihan alat berat yang digunakan di proyek 

tersebut. Pemilihan alat berat yang dipakai merupakan salah satu faktor penting 

dalam keberhasilan suatu proyek. Alat berat yang dipilih haruslah tepat sehingga 

proyek berjalan lancar. Kesalahan di dalam alat berat dapat mengakibatkan proyek 

menjadi tidak lancar. Dengan demikian keterlambatan penyelesaian proyek dapat 

terjadi yang akan menyebabkan biaya menjadi membengkak. Produktivitas yang 

kecil dan tenggang waktu yang membutuhkan untuk pengadaan alat lain yang 

lebih sesuai merupakan hal yang menyebabkan biaya yang lebih besar. 

 

2.8.2. Pengklasifikasian alat  berat 

Alat berat dapat dikategorikan ke dalam beberapa klasifikasi. Klasifikasi 

tersebut adalah klasifikasi fungsional alat berat dan klasifikasi operasional alat 

berat. 

1. Klasifikasi fungsional alat berat 

Yang dimaksud dengan klasifikasi fungsional alat adalah pembagian alat 

tersebut berdasarkan fungsi-fungsi utama alat. Berdasarkan fungsinya alat 

berat dapat dibagi atas berikut ini. 

a. Alat pengolah lahan 

Kondisi lahan proyek kadang-kadang masih merupakan lahan asli yang 

harus dipersiapkan sebelum lahan tersebut mulai diolah. Jika pada lahan 
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masih terdapat semak atau pepohonan maka pembukaan lahan dapat 

dilakukan dengan dozer. Untuk pengangkatan lapisan tanah paling atas 

dapat digunakan scrapper. Sedangkan untuk pembentukan permukaan 

supaya rata selain menggunakan dozer dapat juga digunakan motor 

grader. 

b. Alat penggali 

Jenis alat ini dikenal juga dengan istilah excavator. Beberapa alat berat 

digunakan untuk menggali tanah dan batuan. Termasuk di dalam kategori 

ini adalah front shovel, backhoe, dragline, dan clamshell. 

c. Alat pengangkut material 

Crane termasuk di dalam kategori alat pengangkut material karena alat 

ini dapat mengangkut meterial secara vertikal dan kemudian 

memindahkannya secara horisontal pada jarak jangkau yang relatif kecil. 

Untuk pengangkutan material lepas (loose material) dengan jarak tempuh 

yang relatif jauh, alat yang digunakan dapat berupa belt, truck, dan 

wagon. Alat-alat ini merupakan alat lain yang membantu memuat 

material ke dalamnya. 

d. Alat pemindahan material 

Yang termasuk dalam kategori ini adalah alat yang biasanya tidak 

digunakan sebagai alat transportasi tetapi digunakan untuk memindahkan 

material dari satu alat ke alat yang lain. Loader dan dozer adalah alat 

pemindahan material. 
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e. Alat pemadat 

Jika pada suatu lahan dilakukan penimbunan maka pada lahan tersebut 

perlu dilakukan pemadatan. Pemadatan juga dilakukan untuk pembuatan 

jalan, baik itu jalan tanah dan jalan dengan perkerasan lentur maupun 

perkerasan kaku. Yang termasuk alat pemadat adalah tamping roller, 

pneumatic-tired roller, compactor, dan lain-lain. 

f.   Alat pemroses material 

Alat ini digunakan untuk mengubah batuan dan mineral alam menjadi 

suatu bentuk dan ukuran yang diinginkan. Hasil dari alat ini misalnya 

adalah batuan bergradasi, semen, beton, dan aspal. Yang termasuk di 

dalam alat ini adalah crusher. Alat yang dapat mencampur material-

material di atas juga dikategorikan ke dalam alat pemroses material 

seperti concrete batch plant dan aspalt mixing plant. 

g. Alat penempatan akhir material 

Alat digolongkan pada kategori ini karena fungsinya yaitu untuk 

menempatkan material pada tempat yang telah ditentukan. Di tempat atau 

lokasi ini material disebarkan secara merata dan dipadatkan pada 

spesifikasi yang telah ditentukan. Yang termasuk di dalam kategori ini 

adalah concrete spreader, aspalt paver, motor grader, dan alat pemadat. 

2. Klasifikasi operasional alat berat 

Alat-alat berat dalam pengoperasiannya dapat dipindahkan dari satu tempat 

ke tempat lain atau tidak dapat digerakkan atau statis. Jadi klasifikasi alat 

berdasarkan pergerakannya dapat dibagi atas berikut ini. 
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a. Alat penggerak 

Alat penggerak merupakan bagian dari alat berat yang menerjemahkan 

hasil dari mesin menjadi kerja. Bentuk dari alat penggerak adalah 

crawler atau roda kelabang dan ban karet. Sedangkan belt merupakan 

alat penggerak dari conveyor belt. 

b. Alat statis 

Yang termasuk dalam kategori ini adalah tower crane, batching plant, 

baik untuk beton maupun untuk aspal serta crusher plant. 

 

2.8.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan alat berat 

Pemilihan alat berat dilakukan pada tahap perencanaan, dimana jenis, 

jumlah, dan kapasitas alat merupakan faktor-faktor penentu. Tidak setiap alat 

berat dapat dipakai untuk setiap proyek konstruksi, oleh karena itu pemilihan alat 

berat yang tepat sangatlah diperlukan. Apabila terjadi kesalahan dalam pemilihan 

alat berat maka akan terjadi keterlambatan di dalam pelaksanaan, biaya proyek 

yang membengkak, dan hasil yang tidak sesuai dengan rencana. Di dalam 

pemilihan alat berat, ada beberapa faktor yang harus dalam pemilihan alat dapat 

dihindari. 

Faktor-faktor tersebut anatara lain sebagai berikut. 

1. Fungsi yang harus dilaksanakan 

Alat berat dikelompokkan berdasarkan fungsinya, seperti untuk menggali, 

mengangkut, meratakan permukaan, dan lain-lain. 
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2. Kapasitas peralatan 

Pemilihan alat berat didasarkan pada volume total atau berat material yang 

harus diangkut atau dikerjakan. Kapasitas alat yang dipilih harus sesuai 

sehingga pekerjaan dapat diselesaikan pada waktu yang disesuaikan. 

3. Cara operasi 

Alat berat dipilih berdasarkan arah (horizontal maupun vertikal) dan jarak 

gerakan, kecepatan, frekuensi gerakan, dan lain-lain. 

4. Pembatasan dari metode yang dipakai 

Pembatasan yang mempengaruhi pemilihan alat berat antara lain peraturan 

lalu-lintas, biaya, dan pembongkaran. Selain itu metode konstruksi yang 

dipakai dapat membuat pemilihan alat dapat berubah. 

5. Ekonomi 

Selain biaya investasi atau biaya sewa peralatan, biaya operasi dan 

pemeliharaan merupakan faktor penting didalam pemilihan alat berat. 

6. Jenis proyek 

Ada beberapa jenis proyek yang umumnya menggunakan alat berat. Proyek-

proyek tersebut antara lain proyek gedung, pelabuhan, jalan, jembatan, 

irigasi, pembukaan hutan, dam, dan sebagainya. 

7. Lokasi proyek 

Lokasi proyek juga merupakan hal lain yang perlu diperhatikan dalam 

pemilihan alat berat. Sebagai contoh lokasi proyek di dataran tinggi 

memerlukan alat berat yang berbeda dengan lokasi proyek di dataran 

rendah. 
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8. Jenis dan daya dukung tanah 

Jenis tanah dilokasi proyek dan jenis material yang akan dikerjakan dapat 

mempengaruhi alat berat yang dipakai. Tanah dalam kondisi padat, lepas, 

keras, atau lembek. 

9. Kondisi lapangan 

Kondisi dengan medan yang sulit dan medan yang baik dan merupakan 

faktor lain yang mempengaruhi pemilihan alat berat. 

 

2.8.4. Alat berat pada macam-macam proyek konstruksi 

Pada setiap proyek ada keunikan dimana tidak semua alat berat perlu 

dipakai pada alat tersebut. Jenis-jenis proyek yang pada umumnya menggunakan 

alat-alat berat adalah proyek gedung, pelabuhan, jalan, jembatan, dam, irigasi dan 

lain-lain. 

1. Proyek gedung 

Alat berat yang umum dipakai dipakai di dalam proyek gedung adalah alat 

pemancang tiang fondasi (pile driving), alat penggali (backhoe) yang 

digunakan untuk penggalian basemant, crane untuk pemindahan vertikal, 

truck untuk pengangkutan horizontal, concrete mixer, dan lain-lain. 

Concrete mixer digunakan sebgai pencampur adukan beton dan concrete 

mixer truck sebagai pengangkut campuran beton. Alat pemadat juga sering 

digunakan untuk memadatkan tanah disekitar basement. 

2. Proyek jalan 

Proyek jalan pada umumnya menggunakan alat gaji, truck, dozer, grader, 

alat pemadat, loader, dan lain-lain. Alat gaji digunakan untuk menggali 
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saluran di sekitar badan jalan. Buldozer berfungsi untuk mengupas tanah 

dan grader untuk membentuk permukaan tanah. Loader digunakan sebagai 

pemuat tanah kedalam truck. Untuk jalan dengan perkerasan lentur 

digunakan asphalt mixing plant yang berfungsi untuk mencampur bahan 

campuran asphalt yang kemudian finisher. Sedangkan untuk perkerasan 

kaku beton diolah dengan menggunakan concrete batching plant yang 

kemudian dipindahkan dengan menggunakan truck mixer. 

3. Proyek jembatan 

Alat berat yang digunakan untuk proyek jembatan anatara lain adalah alat 

pemancang tiang pondasi, alat penggali, crane, truck, concrete mixer atau 

concrete mixer truck, alat pemadat, dan lain-lain. 

4. Proyek dam 

Proyek dam pada umumnya menggunakan alat penggali tanah, crane, truck, 

concrete mixer atau concrete mixer truck, alat pemadat tanah, loader, 

buldozer, grader. Alat penggali tanah yang umum dipakai untuk proyek 

dam berupa backhoe atau front shovel. Concrete mixer digunakan untuk 

mencampurkan bahan pembuatan beton yang dipakai untuk pembuatan 

dinding penahan tanah.             

  

 


