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BAB III 

METODE PERENCANAAN 

 

1.1 Data Perencanaan 

1.1.1. Data konstruksi 

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

6

 

Gambar 3.1 Dimensi jembatan utama. 

1. Tipe jembatan : Rangka baja 

2. Jumlah bentang : 1 

3. Kelas jalan : I 

4. Jumlah jalur lalu lintas : 2 buah 

5. Lebar lantai kendaraan : 7,0 m 

6. Lebar trotoar : 1,0 m x 2 

7. Lebar total jembatan : 9,0 m 

8. Tinggi jembatan : 6,0 m 

9. Panjang total jembatan : 60 m 

10. Jarak antar gelagar memanjang : 2,0 m 

11. Jarak antar gelagar melintang : 7,5 m 

12. Jumlah gelagar memanjang : 5 buah profil 

13. Jumlah gelagar melintang : 9 buah profil 

14. Perletakan : Sendi dan rol 

 



 

35 

1.1.2. Data bahan jembatan 

1. Mutu baja profil jembatan utama  : Bj 52 

2. Mutu baja profil jembatan bantu : Bj 52 

3. Mutu baut : A325 

4. Dimensi profil jembatan utama : 

a. Gelagar memanjang : WF 400.300.10.16 

b. Gelagar melintang : WF 800.300.14.26 

c. Rangka batang horisontal : WF 400.400.20.35 

d. Rangka batang vertikal : WF 400.300.9.14 

e. Rangka batang diagonal : WF 400.300.10.16 

f. Rangka batang portal ujung : WF 400.400.30.50 

g. Ikatan angin : WF 400.300.9.14 

 L 200.200.18 

5. Tebal plat penyambung : 40 mm 

 

1.2. Pekerjaan Pemasangan Sistem Cantilever Satu Arah 

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 lain. 

Urutan kerjanya dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pekerjaan persiapan dilakukan seperti yang dijelaskan pada keterangan pada 

bab sebelumnya. 
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2. Daerah di belakang abutment, tempat pemasangan jembatan, dibersihkan 

dan diratakan, sekaligus untuk persiapan oprit. 

3. Dipasang tanda as jembatan seperti  pada uraian pekerjaan persiapan. 

4. Jembatan pembantu dipasang lebih dulu di tempat yang telah dibersihkan 

dan diratakan tersebut, yang berfungsi sebagai pemberat (jembatan 

penyeimbang) bagi rangka jembatan pokok sudah tertentu (berpedoman 

pada abutment yang ada), sedang struktur penghubung (link set) juga sudah 

tertentu, maka letak jembatan pembantu/penyeimbang harus disesuaikan 

dengan hal-hal tersebut. 

Jarak untuk penyambungan

Perletakan jembatan utama

Perletakan jembatan

pembantu/pengimbang

Gambar 3.2 Area perletakan pemasangan jembatan. 

5. Jembatan pembantu harus lebih berat dari jembatan yang akan dipasang, 

dimana momen pemberat harus lebih besar dari 1,25 kali momen dipasang. 

Bila jembatan pembantu kurang beratnya, maka dapat diberikan tambahan 

pemberat. 

A

B C D

a

b c

d

Linking steel

Gambar 3.3 Desain pemasangan jembatan dengan sistem cantilever. 
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 A = Berat beban tambahan C = Berat jembatan utama 

 B = Berat jembatan pembantu D = Berat titik (alat dan orang) 

     (A x a) + (B x b)   1,25 {(C x c) + (D x d)} 

6. Jembatan pembantu dipasang lebih dulu dengan cara seperti sistem perancah 

(karena di atas tanah). Kalau beda elevasi dengan permukaan tanah asli 

hanya sedikit, maka cukup menggunakan ganjal-ganjal saja. Elevasi 

jembatan pembantu ini juga tergantung pada elevasi ganjal yang diperlukan 

jembatan pokok. 

Gambar 3.4 Rangkaian jembatan bantu. 

Pada sistem ini, ujung cantilever akan mengalami penurunan (defleksi) 

akibat berat sendiri, oleh karena itu elevasi/tinggi ganjal harus 

diperhitungkan agar elevasi ujung cantilever masih berada di atas elevasi 

abutment seberang. 

7. Setelah jembatan pembantu selesai dipasang sesuai dengan elevasi dan as 

yang ditentukan, maka selanjutnya dipasang struktur penyambung (link 

steel) pada ujungnya untuk disambungkan dengan jembatan pokok. Pada 

tahap ini ganjal jembatan pembantu di bagian tengah (kecuali di bagian 

kedua ujungnya) dapat di lepas, agar seluruh berat jembatan pembantu 

berfungsi sepenuhnya sebagai penyeimbang dengan berat bagian jembatan 

utama yang sedang dipasang. 
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Berat jembatan
Linking steel

Gambar 3.5 Rangkaian jembatan bantu dan linking steel. 

BASE
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Gambar 3.6  Tipikal konstruksi link set/linking steel dari 2 bentang 

jembatan rangka yang sama tinggi. 

 

Gambar 3.7 Tampak atas ikatan angin atas. 
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Gambar 3.8 Tipikal konstruksi linkset/linking steel dari 2 bentang jembatan 

rangka yang tidak sama tinggi. 

8. Untuk keamanan, perlu ditambahkan beban (counter weight) pada trave 

ujung, kemudian disusul pemasangan rangka jembatan sepotong demi 

sepotong secara cantilever. 

Berat jembatan
Linking steel

Beban tambahan

 

Gambar 3.9 Penempatan counter weight pada jembatan bantu. 

9. Pemasangan batang-batang secara cantilever dilakukan dengan urutan 

sebagai berikut: 

1

3

4

2 2

6

7

5 5

9

8 8

 

Gambar 3.10 Pemasangan jembatan utama persegmen. 
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Pertama kali dipasang link set, kemudian di ujung link set dipasang dua 

batang D1 & D2 yang sudah digabung, kemudian dipasang batang B1. 

Berikutnya dipasang batang atas A1, yang diikuti dengan pemasangan 

gabungan batang D3 & D4, dan dilanjutkan dengan batang B2. Begitu 

seterusnya sampai trave, rangka kanan dan kiri dihubungkan dengan batang-

batang melintang yang ada. 

Transport batang-batang rangka jembatan secara horizontal dilayani dengan 

lori, dan secara vertikal dilayani dengan berbagai alat crane, antara lain jeep 

crane, atau dengan alat angkat yang dapat bergerak melalui batang atas. 

A

A

Jeep crane

 

Gambar 3.11 Pengangkatan batang jembatan dengan memakai jeep crane. 

10. Setelah jembatan terletak dengan baik di kedua abutment-nya, maka 

jembatan pembantu dan struktur penyambung (link steel) dapat segera 

dibongkar. 
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Gambar 3.12 Pemasangan jembatan utama mencapai abutment seberang. 

11. Kegiatan lainnya, seperti menurunkan jembatan, melepas ganjal, 

pengencangan baut dan pengecoran lantai dapat dilakukan setelahnya. 

 

Gambar 3.13 Rangkaian jembatan utama terpasang sempurna. 

 

1.3. Pekerjaan Pemasangan Sistem Cantilever Dua Arah 

Pada dasarnya sistem ini adalah sama dengan pemasangan cantilever satu 

arah, karena selama pemasangan, rangka jembatan berfungsi sebagai cantilever. 

Rangka jembatan dipasang sepotong demi sepotong dari dua arah abutment 

sekaligus secara bersamaan dalam keadaan menggantung dan secara berangsur 

akan 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, selain itu 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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Untuk sistem cantilever dua arah hal-hal yang perlu diperhatikan adalah : 

1. Jarak perletakan di kedua abutment harus akurat, yaitu sesuai dengan 

panjang bentang jembatan terpasang. Hal ini untuk mengurangi resiko 

bahwa kedua ujung jembatan tidak dapat dipertemukan, karena terlalu 

panjang atau terlalu pendek di luar toleransi yang ada. 

2. As (axis) dari masing-masing jembatan di kedua ujung abutment harus 

sama. Hal ini harus selalu dikontrol setiap jembatan maju satu segmen 

(trave) agar dapat menghindari resiko terjadinya penyimpangan axis yang di 

luar toleransi. 

3. Elevasi ganjal pada masing-masing abutment harus sudah 

mempertimbangkan terjadinya defleksi pada ujung trave. Karena jembatan 

bertemu tepat pada tengah bentang, ini berarti bahwa momen cantilever 

yang terjadi di kedua ujung harus sama, sehingga diharapkan akan 

mempunyai defleksi yang sama pula. Dengan demikian akan mempermudah 

pertemuan kedua ujung trave jembatan karena elevasi yang sama. 
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Berat jembatan Linking steelBeban tambahan

Sisi abutment 1

Berat jembatanLinking steel Beban tambahan

Sisi abutment 2

Gambar 3.14 Peamasangan jembatan utama dari dua arah yang berbeda. 

 

Gambar 3.15 Pertemuan kedua ujung trave di tengah bentang pada 

pemasangan jembatan dengan sistem cantilever dua arah. 
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1.4. Langkah-langkah Perencanaan 

 

Gambar 3.16 Diagram alir tahapan perencanaan.  

 


