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BAB VIII 

PENUTUP 
 
 

8.1  Kesimpulan 

 Dengan meningkatnya arus lalu lintas dan jumlah kendaraan berat yang 

lewat ruas jalan Magelang – Salaman, berpotensi menimbulkan kemacetan, sebab 

lalu lintas yang melewati ruas jalan ini masih dilayani dengan jembatan lama 

buatan Belanda dengan umur rencana jembatan yang telah terlampaui. Sehingga 

diperlukan jembatan baru dengan kelas yang sesuai dengan kebutuhan lalu lintas 

sekarang sampai dengan umur konstruksi yang direncanakan.  

 Oleh sebab itu dengan dibangunnya Jembatan Tangsi yang baru di Ruas 

Jalan Magelang – Salaman diharapkan mampu melayani lalu lintas yang semakin 

berkembang dan dapat pula menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Purworejo dan Kabupaten Magelang.  

 Alinyemen horisontal jalan pada jembatan baru dipilih lurus karena 

terletak pada jalan menurun dengan tipe alinyemen perbukitan, dimaksudkan agar  

kecepatan rencana jalan dapat optimal, disamping itu untuk memberikan 

kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan. Dipilih bentang 55 meter 

dimaksudkan agar pondasi abutment berjarak dari dasar sungai sama atau lebih 

besar dengan diameter pondasi sumuran. Sedangkan pondasi sumuran dipilih 

karena letak tanah keras kurang dari 8 meter dari dasar sungai.  

Untuk pemilihan struktur bangunan atas memakai jembatan rangka baja, 

dengan pertimbangan jembatan rangka baja mempunyai bentang yang lebih 

panjang ( bentang 35 - 100m ) daripada beton prestress ( produksi Wika bentang 

terpanjang 52 m ), dan karena ketinggian muka jalan dengan dasar sungai ± 8 

meter terlalu tinggi maka rangka baja cocok karena pelaksanaannya dapat tidak 

menggunakan perancah dengan metode kantilever.  

Dalam setiap proses perencanaan struktur jembatan perlu 

mempertimbangkan faktor-faktor yang sangat menentukan untung rugi proyek 
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tersebut dari berbagai aspek yaitu : kekuatan dan stabilitas struktural, kelayakan, 

keawetan, kemudahan pelaksanaan, ekonomis, dan bentuk estetika yang baik. 

8.2  Saran 

 Sebaiknya dilakukan perawatan berkala terhadap jembatan rangka baja ini 

dengan pengecatan ulang dengan galvanis atau dengan anti korosi yang lainnya 

dan pemeriksaan berkala pada sambungan serta kekencangan pada baut – bautnya. 

 Pemilihan metode pelaksanaan dan jenis peralatan yang akan digunakan 

dalam suatu pekerjaan merupakan faktor penting yang mempengaruhi proses 

penyelesaian suatu pekerjaan secara cepat dan tepat sesuai medan lokasi 

pekerjaan. Penyediaan peralatan harus disesuaikan dengan tahapan pekerjaan 

yang sedang dilaksanakan maupun yang akan berlangsung supaya tidak terjadi 

antrian atau peralatan yang menganggur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


