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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Di Indonesia jembatan Flyover pertama kali dibangun pada tahun 1980-an di 

Jakarta yaitu proyek jembatan Fylover dari Cawang hingga Tanjung Priok, setelah itu 

Indonesia mulai banyak membangun proyek-proyek serupa di berbagai wilayahnya. 

Proyek – proyek tersebut biasanya ditangani oleh perusahaan – perusahaan BUMN 

dan memiliki sumber anggaran dari APBD ataupun APBN.  

Di dalam sebuah proyek milik pemerintah biasanya sumber dana berasal dari 

APBN atau APBD, dimana seluruh racangan gambar proyek telah disediakan oleh 

Dinas Pekerjaan Umum (Owner) dan kontraktor yang menang atau yang telah 

ditunjuk dapat menggunakan shopdrawing tersebut sebagai pedoman dasar. Jika 

terdapat hal yang harus diubah harus mendapatkan persutujan dari dewan direksi 

yang telah ditugaskan pada proyek tersebut. 

Dalam proses konstruksi lengan jembatan banyak metode yang bisa 

digunakan seperti balance cantilever, shoring/sistem perancah, sistem service crane, 

sistem launching truss, sistem counter weight dan link set, dll. Oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian metode apa yang paling efisien untuk digunakan dalam proses 

pembangunan konstruksi tersebut.  

Sistem balance cantilever atau sistem balance cantilever adalah sistem yang 

biasanya digunakan untuk pembangunan jembatan segmental box dengan beton cor 

ditempat dan setelah beton berumur sesuai rencana barulah balance cantilever 

melakukan proses launching kembali untuk merakit baja tulangan dan kemudia dicor 
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kembali, proses ini berulang hingga mencapai panjang jembatan yang diinginkan. 

Kekurangan dari sistem balance cantilever adalah biaya yang lebih mahal dan waktu 

pengerjaan yang lebih lama, namun dengan memakai sistem ini tidak diperlukan 

pemblokkan jalan raya sehingga aktivitas masyarakat sekitar bisa berjalan seperti 

biasanya.  

Shoring atau sistem perancah adalah sebuah metode yang sudah lama 

digunakan dalam proses konstruksi bangunan yang dulu menggunakan kayu dan 

sekarang sudah berkembang seperti menggunakan perancah dari besi yang memiliki 

banyak bentuk kemudian dirakit untuk menahan beban diatasnya, setelah beton 

mencapai umur yang sudah ditentukan maka barulah perancah tersebut bisa dilepas.  

Sistem shoring memiliki kelebihan dalam hal biaya yang lebih murah dan 

waktu pengerjaan yang lebih cepat namun jika ingin menggunakan sistem ini akan 

diperlukan adanya penutupan jalan selama proses pembangunan berlangsung dan hal 

inilah yang ingin dihindari agar tidak mengganggu kegiatan masyarakat.  

Untuk kondisi saat ini telah dipakai metode campuran antara metode balance 

cantilever dan shoring, penggunaan shoring hanya pada endspan jembatan dan 

sisanya menggunakan sistem balance cantilever, oleh karena itu diperlukan 

perhitungan beban untuk menentukan jumlah titik scaffolding yang diperlukan 

kemudian dari hasil tersebut akan diketahui biaya dan lama pengerjaannya dan bisa 

dibandingkan dengan metode pembanding yaitu sistem balance cantilever dan 

gabungan kedua metode balance cantilever -shoring. 

Proyek Flyover Simpang Jam Batam memiliki 2 bentang dengan panjang 

masing – masing 165 m dan akan menggunakan  box girder jenis single cell untuk 
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lengan jembatannya, proyek ini dimulai pada bulan Desember 2015 dan direncanakan 

akan selesai pada akhir tahun 2017 yaitu pada bulan November.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berikut adalah masalah yang akan diteliti pada laporan tugas akhir ini : 

a. Berapa banyak jumlah shoring yang diperlukan untuk menyelesaikan 

pembangunan lengan jembatan tersebut dengan sistem perancah? 

b. Berapa lama waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

pembangunan tersebut dengan metode balance cantilever dan shoring ?  

c. Sistem manakah yang lebih efisien berdasarkan waktu dan biaya, balance 

cantilever atau shoring pada pembangunan jembatan flyover Simpang Jam 

Batam ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini memiliki batasan masalah yaitu penulis menetapkan 

beberapa pembatasan penelitian seperti berikut ini : 

a. Pembatasan Metode Penilitian, penulis hanya akan meniliti dua metode yaitu 

metode balance cantilever dan sistem perancah 

b. Pembatasan Lokasi Proyek Penelitian, penelitian hanya dilakukan pada  proyek 

Flyover Simpang Jam Batam dan berfokus pada box girder saja 

c. Pembatasan Pengambilan Data, peneliti hanya menghitung kebutuhan shoring, 

waktu yang dibutuhkan, dan biaya yang diperlukan  

 

1.4 Tujuan Penelitian 
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Mengetahui jumlah titik shoring yang diperlukan supaya dapat menahan 

beban yang ada 

b. Mengetahui waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

pembangunan lengan jembatan menggunakan metode balance cantilever dan 

shoring. 

c. Mengetetahui sistem apa yang paling efisien berdasarkan lama waktu dan 

biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan lengan jembatan Flyover 

Simpang Jam Batam. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam setiap penelitian tentunya terdapat manfaat yang hendak dicapai jika 

penelitian sudah memberikan hasil yang diinginkan, berikut adalah manfaat 

yang akan tercapai dalam penelitian ini : 

a. Bagi Umum 

Untuk mengetahui sistam apa yang lebih efektif dalam pembangunan proyek 

flyover Simpang Jam Batam yang nantinya akan berpengaruh pada anggaran 

biaya proyek 

b. Bagi Penulis 

Dapat memahami lebih cermat bagaimana cara menghitung volume 

kebutuhan baja tulangan dalam sebuah proyek, lebih memahami teori yang 

didapat ketika menerima pendidikan di UIB, dan juga dapat menyelesaikan 

proses pendidikannya di universitas tersebut.  
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c. Bagi Peniliti Selanjutnya 

Dapat dijadikan pedoman bagi peniliti selanjutnya jika hendak membahas 

masalah yang sama atau bisa juga dijadikan sebagai sumber telaah untuk 

membahas masalah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.  

 

1.6 Sistematika Penelitian 

a. Bab I Pendahuluan 

Merupakan pembahasan tentang latar belakang penelitian, Rumusan 

masalah, batasan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan masalah 

yang dihadapi dalam prosesnya. 

b. Bab II Tinjauan Pustaka  

Berisikan teori-teori yang bersangkutan dengan judul pembahasan, biasanya 

berasal dari penelitian-penelitian sebelumnya atau bisa berasal dari buku-

buku resmi yang membahas tentang hal itu.  

c. Bab III Metodologi 

Pada bagian ini diuraikan metode atau pendekatan yang akan digunakan 

dalam menjawab permasalahan yang dibahas. Bab ini memuat rancangan 

penelitian, teknik pengumpulan data, proses perancangan.  

d. Bab IV Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Di dalam bab ini akan dibahas proses pengambilan data dan menganalisa 

data yang sudah terkumpul sebelumnya. 

e. Bab V Kesimpulan dan Saran 
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Disini akan diuraikan rangkuman laporan yang menjelaskan secara ringkas 

hal-hal yang berkaitan dengan judul/topik yang dipilih dalam penelitian, dari 

kesimpulan ini akan diberikan saran yang sesuai dan nantinya akan menjadi 

solusi terhadap masalah yang terjadi. 
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