
BAB I 
  PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Jembatan adalah suatu bangunan pelengkap jalan yang berfungsi untuk 

menghubungkan ruas jalan yang terputus karena suatu rintangan. Rintangan 

tersebut dapat disebabkan karena faktor alam (seperti : sungai, lembah, rawa, 

danau dan sebagainya) ataupun karena buatan manusia. Jembatan juga merupakan 

suatu sistem transportasi nasional yang memiliki peranan penting dalam 

mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, yang dikembangkan 

melalui pendekatan serta pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan 

dalam pemerataan serta pembangunan antar daerah. Pada saat ini, jembatan tidak 

hanya terbatas untuk melintasi sungai dan lembah, tetapi dapat juga sebagai 

penghubung antar pulau bahkan dapat menjadi penyambung antar negara. Fakta 

tersebut terlihat dari banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus dapat dipenuhi 

oeh tenaga ahli jembatan dengan segala daya kreatifitasnya yang digabungkan 

melalui pendekatan ekonomis agar semuanya dapat terealisasi dengan baik.  

Jembatan beton bertulang adalah suatu jembatan yang terbuat dari beton 

bertulang konvensional dengan kuat tekannya kurang dari 40 MPa (f’c ≤ 40 MPa). 

Jembatan beton bertulang banyak digunakan di Indonesia, terutama di pulau Jawa. 

Hal ini tak lepas dari melimpahnya ketersediaan bahan penyusun beton (yaitu 

agregat halus maupun agregat kasar) di Pulau Jawa yang secara periodik selalu 

disuplai dari magma bumi melalui peristiwa erupsi (letusan) gunung berapi. Oleh 

karena itu, jembatan beton bertulang lebih ekonomis dan kompetitif daripada 

jembatan dengan material lain dalam hal pembiaannya. 

Secara umum, jembatan beton bertulang dibagi menjadi 2 (dua) macam 

(Supriyadi, 2000), yaitu: 

1). Jembatan beton bertulang tipe portal 

Struktur utama jembatan ini berupa plat datar dengan gelagar memanjang 

(tanpa didukung gelagar ataupun balok melintang) yang terbuat dari beton 

bertulang. Jembatan beton bertulang dengan tipe portal umumnya digunakan 

pada bentang pendek (kurang dari 6 sampai 8 m). Perkuatan tulangan harus 
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diberikan, baik dalam arah longitudinal (memanjang) ataupun arah transversal 

(melintang). 

2).  Jembatan beton bertulang tipe gelagar 

Jembatan ini terdiri atas gelagar utama arah memanjang dengan plat beton 

membentangi diantara gelagar. Penggunaannya akan lebih ekonomis pada 

jarak bentang antara 15 m sampai 25 m. Umumnya antara gelagar dan plat 

lantai jembatan dicor secara monolit, maka dari itu analisis gelagar dilakukan 

sebagai satu kesatuan sebagai balok - T. 

              Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pada Tugas Akhir ini direncanakan 

jembatan beton bertulang tipe gelagar 3 bentang. 

 

B. Tujuan Perencanaan 

       Tujuan perencanaan tugas akhir ini adalah untuk merencanakan struktur atas 

jembatan beton bertulang, sehingga diperoleh dimensi trotoar, plat lantai, dan 

gelagar yang ekonomis. 

 

C. Manfaat Perencanaan 

 Hasil perencanaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perencana struktur, khususnya sebagai dasar dalam merencanakan suatu jembatan 

dengan menggunakan struktur beton bertulang. Selain itu, perencanaan ini 

diharapkan dapat memberi masukan atau tambahan pengetahuan bagi praktisi, 

perencana maupun pelaksana, dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas hasil 

kerja di dalam dunia jasa konstruksi, terutama dalam perencanaan jembatan 

struktur beton bertulang. 

 

D. Batasan Masalah 

Beberapa batasan yang dipakai dalam perencanaan jembatan struktur 

beton bertulang ini adalah sebagai berikut : 

1). Perencanaan struktur atas jembatan yaitu trotoar, tiang sandaran, plat lantai, 

dan gelagar. 

2). Tipe jembatan gelagar kelas A dengan 3 bentang (Lihat Gambar I.1). 
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3). Bentang jembatan 15 meter dengan lebar bruto 11,25 meter dan lebar trotoar 

1,25 meter. 

4). Mutu bahan beton f’c = 25 MPa dengan baja tulangan fy = 390 MPa. 

5). Dimensi awal gelagar diambil 500 / 1000. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.1. Bentang jembatan 15,0 meter. 
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