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Mulai

Persiapan Pengumpulan Data dan Studi Pustaka

Survei Pendahuluan

Pengumpulan 
Data sekunder dari studi terdahulu dan instansi terkait

Analisis Pemilihan Jenis Jembatan 
yang akan direncanakan

Analisa Studi Perencanaan Jembatan Kartini
         (Tugas Akhir) yang terdahulu
- Konstruksi yang digunakan dalam 
  perencanaannya
- Rencana Biaya yang dibutuhkan dalam 
  pembangunan jembatan tersebut
- Waktu Pelaksanaan Pembangunan 
  Jembatan Tersebut

Perencanaan Re-Desiain Jembatan

Gambar Design

Rab, RKS, Time Schedulle

Selesai

Pembandingan
Re-Desain dengan Desain yang terdahulu

Data-Data Sekunder :
- Data LHR
- Data Tanah
- Data Hujan

3. BAB III  

      METODOLOGI 
 

3.1. Bagan Alir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Bagan Alir Pelaksanaan Pekerjaan 
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3.2. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan merupakan rangkaian sebelum memulai pengumpulan 

dan pengolahan data. Dalam tahap awal ini disusun hal-hal penting yang harus 

segera dilakukan dengan tujuan untuk mengefektifkan waktu dan pekerjaan. 

Tahap persiapan ini meliputi kegiatan kegiatan sebagai berikut : 

1. Studi pustaka terhadap materi design untuk menentukan garis besar proses 

perencanaan. 

2. Menentukan kebutuhan data. 

3. Pengadaan persyaratan administrasi untuk pencarian data. 

4. Mendata instasi dan institusi yang dapat dijadikan nara sumber data. 

5. Survei ke lokasi untuk mendapatkan gambaran umum kondisi lapangan dan 

data yang diperlukan. 

Persiapan di atas harus dilakukan dengan cermat untuk menghindari 

pekerjaan yang berulang sehingga tahap pengumpulan data menjadi optimal dan 

efisien. Bersamaan dengan tahapan ini perlu dilakukan studi pustaka yang 

berhubungan dengan studi kajian yang akan dilaksanakan. 

3.3. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah awal setelah tahap persiapan 

dalam perencanaan pembangunan jembatan Kartini. Pengumpulan data Tugas 

Akhir ini dengan mengambil data-data sekunder yang telah ada, adapun data-data 

tersebut adalah : 

A. Data-data diperoleh dari instansi terkait  

B. Data-data yang diperoleh dari Tugas Akhir terdahulu 

C. Studi yang telah ada. 

Data-data yang diperlukan untuk penyelesaian Re-Design Jembatan 

Kartini, yaitu : 

1. LHR didapat dari Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah dan Bina 

Marga Kota Semarang 
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2. Data Hujan didapat dari Dinas Pengairan Kota Semarang 

3. Data Volume Kendaraan pada Ruas Jalan Kartini di dapat dari studi 

terdahulu yang disusun oleh Ibnu F.Z.  dan Moch. Rezani I. ,Tahun 

2004. 

4. Data Topografi didapat dari Peta Semarang yang dikeluarkan oleh 

Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Semarang 

5. Data Kependudukan, Kepemilikan Kendaraan dan PDRB didapat dari 

BPS Kota Semarang 

3.4. Analisa Pengolahan Data 

Analisa dan Pengolahan data dilakukan berdasarkan data-data yang 

dibutuhkan, selanjutnya dikelompokkan sesuai identifikasi tujuan permasalahan, 

sehingga diperoleh penganalisaan pemecahan yang efektif dan terarah, Adapun 

analisa yang dilakukan adalah : 

1. Analisa data topografi 

Data ini berupa gambar denah / peta lokasi yang bertujuan untuk 

menetukan letak lokasi jembatan tersebut. Disamping ini data topografi ini 

dioerlukan untuk menetukan trase oprit. 

2. Analisa data lalu lintas  

Lalu lintas jalan raya terdiri atas volume lalu lintas harian rata-rata untuk 

campuran beberapa golongan kendaraan yang umum di Indonesia. Dalam 

hubungannya dengan kapasiatas jalan, pengaruh setiap jenis kendaraan lalu lintas 

diperhitungkan dengan membandingkan terhadap pengaruh satuan mobil 

penumpang. Banyaknya arus lalu lintas yang melewati ruas jalan bepengaruh 

dalam menentukan lebar jembatan.   

3. Analisa data hidrologi 

Diperlukan untuk penentuan bentang, tinggi jembatan, dan bentuk model 

struktur bawah. 
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4. Analisa data tanah 

Perencanaan bangunan bawah dan oprit sangat ditentukan oleh kondisi 

tanah yang ada untuk mengetahui kondisi tanah tersebut dibutuhkan data tanah 

berupa hasil penyondiran dan pengeboran. Data tanah yang didapatkan dari 

lapangan tersebut dianalisa di laboratorium, sehingga bisa diketahui jenis 

tanahnya dan akhirnya dapat ditentukan tipe pondasinya, penentuan jumlah dan 

tebal lapisan oprit serta penentuan tipe dinding penahan tanah. 

3.5. Analisa Pembebanan 

Analisa Pembebanan yang dijadikan pedoman adalah “Pedoman 

Perencanaan Pembebanan Jembatan Jalan raya”, SKSBI – 1.3.28.1987, Pedoman 

ini dijadikan acuan dengan pertimbangan Analisa Pembebanan Studi Terdahulu 

(Tugas Akhir) yang sudah ada menggunakan Analisa Pembebanan SKSBI – 

1.3.28.1987, hal ini juga dikarenakan disesuaikan dengan judul Tugas Akhir yang 

diambil yaitu Re-Design oleh karena itu agar diharapkan perbandingan yang 

didapatkan nantinya antara dari Tugas Akhir ini dengan study terdahulu menjadi 

lebih efektif. 

3.6. Metode Pemecahan Masalah 

Apabila hasil-hasil dari analisa dan pengolahan data sudah didapat, maka 

tahap pemecahan masalah bisa dilaksanakan , dengan tujuan mengetahui sejauh 

mana konstruksi yang sebenarnya di lapangan dan diproyeksikan terhadap kondisi 

riil berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan 

perencanaan yang meliputi : 

a. Struktur Jembatan , meliputi : 

- Bangunan atas ( Gelagar, lantai kendaraan , sandaran dan trotoir ). 

- Bangunan bawah ( pilar dan abutment ) 

- Pondasi  

- Oprit Jembatan 

b.   Bangunan Pelengkap, meliputi : 

- Dinding Penahan Tanah. 
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- Bangunan Pengaman . 

c. Penggambaran Detail. 

d. Estimasi volume dan biaya pekerjaan ( RAB, Time Schedule dan Network 

Planning ) 

e. Pembandingan Desain  Lama dengan Desain Baru dengan melihat aspek-

aspek sebagai berikut : 

1. Konstruksi yang digunakan 

2. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Jembatan Kartini 

3. Waktu Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Kartini (Time Schedulle) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




