
i

KONTROL ULANG PENULANGAN JEMBATAN
PRESTRESSED KALI GARANG SEMARANG

NASKAH PUBLIKASI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1 Teknik Sipil

Diajukan Oleh :

BAYU ARIEF SETYAWAN
NIM : D 100 070 028

NIRM : 07 6 106 03010 50028

Kepada

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2012
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BAYU ARIEF SETYAWAN
Ir.H. Suhendro Trinugroho, M.T.
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Abstraksi

Tugas akhir ini dimaksudkan untuk mengetahui perencanaan jembatan konstruksi
beton prategang ( p r e s t e s s e d ) yang benar sehingga diperlukan perencanaan
perhitungan yang mengacu pada standart yang ada yaitu dengan melakukan kontrol
ulang penulangan Kali Garang Semarang pada proyek jalan tol dari pintu gerbang
Manyaran sampai perempatan Jatingaleh 2009. Peraturan - peraturan yang digunakan
sebagai acuan meliputi SNI T- 02 – 2005 dan Pedoman Perencanaan Teknik Jembatan
Bridge Managament System ( BMS ) 1992 dalam menentukan standard yang dipakai
pembebanan untuk jembatan, RSNI 03-2874-2002 dalam menentukan syarat ketentuan
beton prategang, serta SNI T-12  2004 dalam merencanaan struktur beton yang dipakai
untuk jembatan. Analisa mekanika struktur digunakan untuk mencari gaya - gaya dalam
yang terjadi dan bantuan program SAP 2000 versi 14 untuk perhitungan gaya - gaya
dalam pada slab jembatan. Perhitungan matematis agar mendapat hasil yang cepat dan
akurat menggunakan program ”Microsoft Excel 2007”. Sedangkan, penggambaran
menggunakan program ”AutoCAD 2007”.

Hasil yang diperoleh dari hasil perhitungan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :
1. Struktur slab jembatan memilki tebal 20 cm dengan lapisan aspal diatasnya setebal 5

cm. Slab jembatan menggunakan tulangan pokok diameter 13 mm jarak 125 mm dan
tulangan bagi dengan diameter 13 mm jarak 200 mm. Slab jembatan aman terhadap
lendutan, gaya geser pons.

2. Struktur gelagar memanjang jembatan menggunakan perhitungan metode beton
prategang ( prestessed ). Profil Gelagar adalah profil I dengan menggunakan 12
tulangan dengan diameter 13 mm pada bagian bawah penampang sedangkan pada
bagian atas dan badan penampang menggunakan 10 tulangan diameter13 mm.
Gelagar memanjang terpasang 3 tendon dimana spesifikasi tendon berasal dari data
strands cable menggunakan spesifikasi standart dari VSL. Gelagar mengalami
kehilangan tegangan   ( loss of prestress ) sebesar 15,729 %. Gelagar memanjang
aman terhadap tegangan, lendutan, momen batas dan gaya geser.

3. Pier jembatan terbagi menjadi 3 bagian utama yaitu pier head, pier colomn dan pile
cap. Pada penulangan pier colomn digunakan 132 tulangan pokok dengan diameter
32 mm dan tulangan begel 16 mm jarak 200 mm pada arah memanjang jembatan
Sedangkan pada arah melintang jembatan pier colomn mengunakan 32 tulangan
pokok diameter 32 mm dan. Pada penulangan pier head menggunakan 24 tulangan
pokok diameter 32 mm dan tulangan begel diameter 13 mm jarak 150 mm dan 300
mm. Pier jembatan aman terhadap stabilitas guling dan geser dari arah memanjang
dan melintang jembatan.

4. Abutment jembatan terbagi menjadi 4 bagian utama yaitu breast wall, back wall. Wing
wall dan pile cap. Pada penulangan breast wall digunakan 84 tulangan pokok dengan
diameter 32 mm jarak 150 mm dan untuk tulangan begel baik arah memanjang dan
melintang jembatan menggunakan diameter 13 mm jarak 150 mm. Pada penulangan
back wall atas dan bawah menggunakan tulangan pokok diameter 16 mm dan 13 mm
dengan jarak 125 mm dan untuk tulangan bagi diameter 13 mm jarak 150 mm.
Kemudian untuk penulangan wing wall menggunakan tulangan pokok  diameter 22
mm jarak 100 mm dan tulangan bagi diameter 22 mm jarak 200 mm. Abutment
jembatan aman terhadap stabilitas guling dan geser dari arah memanjang dan
melintang jembatan.



5. Pondasi pier dan abutment jembatan menggunakan pondasi bore pile dengan 22
tulangan pokok diameter 22 mm dan tulangan spiral berdiameter 12 mm jarak 150
mm. Pada pier pile cap mempunyai ketebalan 2 m dengan dimensi 10,5 x 10,5 m.
Sedangkan pada abutment mempunyai ketebalan 1,5 m dengan dimensi 8 x 12,55 m.
Untuk tulangan pokok dan bagi yang digunakan pada pile cap pier berdiameter 32 mm
dan 22 mm dengan jarak 150 mm, sedangkan tulangan pokok yang digunakan pada
pile cap abutment berdiameter 32 mm dan 22 mm jarak 150 mm dan tulangan bagi
berdiameter 13 mm jarak 150 mm. Untuk tulangan geser pada pile cap pier
menggunakan diameter 16 mm jarak 250 mm pada arah memanjang dan jarak 850
mm pada arah melintang jembatan. Sedangkan pada pile cap abutment berdiameter
13 mm jarak 200 mm pada arah memanjang dan jarak 1000 mm pada arah melintang
jembatan.

Kata kunci : Perencanaan, beton prategang, jembatan, tulangan, diameter.

PENDAHULUAN

Latar belakang

Penggunaan jembatan konstruksi

beton prategang ( prestessed )

semakin banyak dipergunakan,

sehingga jembatan ini memberikan

kemudahan dalam pelaksanaannya

dan memiliki berat yang lebih ringan

dibandingkan jembatan beton yang

lain. Dengan demikian tujuan pokok

yang menekankan segi optimalisasi

dan segi efisiensi guna mencapai

nilai fungsional yang tinggi bisa

tercapai. Salah satu contoh dari

penggunaan jembatan dengan

konstruksi beton prategang (

prestessed ) adalah jembatan

yang melintasi sungai Kali Garang

semarang dari arah Krapak ke

Manyaran / Jatingaleh dengan

bentang 251 m dan termasuk

jembatan kelas A ( Bina Marga ).

Seiring dengan kemajuan zaman,

tidak menutup kemungkinan di

tahun-tahun mendatang konstruksi

jembatan beton prategang akan

jauh lebih berkembang dengan

adanya terobosan baru dalam

kaitannya dengan konstruksi beton

prategang. Untuk mengetahui

perencanaan jembatan konstruksi

beton prategang ( p r e s t e s s e d )

yang benar diperlukan

perencanaan perhitungan yang

mengacu pada standart yang ada

yaitu dengan melakukan kontrol

ulang penulangan kaligarang

semarang pada proyek jalan tol dari

pintu gerbang Manyaran sampai

perempatan Jatingaleh 2009.

Sehingga diharapkan akan

mendapatkan gambaran yang jelas

dan dapat memahami garis besar

dari suatu perencanaan jembatan.



Tujuan Penelitian

1. Mengetahui p e r e n c a n a a n

perhitungan struktur penulangan

konstruksi atas dan bawah pada

jembatan Kali Garang Semarang.

2. Menghitung ulang dimensi dan

penulangan jembatan versi

penulis dengan menggunakan

data dari proyek jalan tol dari

pintu gerbang Manyaran sampai

perempatan jatingaleh 2009.

3. Mengetahui tingkat keamanan

versi penulis.

TINJAUAN PUSTAKA

Perhitungan Struktur Jembatan

Metode perhitungan jembatan

sebagian besar menggunakan

perhitungan jembatan prategang  (

PCI Girder ) srandakan Kulon Progo

D.I . Yogykarta 2008 oleh Ir. M.

Noer Ilham, MT  yang menggunakan

acuan hitungan dari NAASRA Bridge

Design Spesification dan Konstruksi

beton pratekan oleh Ir. Soetoyo.

Pembebanan Jembatan

Pada perencanaan jembatan yang

perlu diperhatikan adalah beban-

beban yang terjadi pada

jembatan. Beban-beban tersebut

akan mempengaruhi besarnya

dimensi dari struktur jembatan

serta banyak tulangan yang

digunakan. Pada peraturan standard

pembebanan jembatan RSNI T-02-

2005 dan Pedoman Perencanaan

Teknik Jembatan ( BMS ) 1992.

METODE PENELITIAN

Slab Lantai Jembatan

Perhitungan momen maksimum

pada slab dihitung dengan bantuan

program SAP 2000 versi 14.

Gambar 1
Perhitungan momen slab jembatan



Bagan Alir 1
Pengerjaan Slab Lantai Jembatan

Gelagar Memanjang Jembatan

Kehilangan tenaga ( Loss of
prestress ) pada baja
prategang

1. Kehilangan tegangan akibat

gesekan angkur ( Anchorage

Friction ), diperhitungkan 3 %

akibat jacking.

2. Kehilangan tegangan akibat

gesekan cable ( Jack Friction )

Digunakan persamaan :

Px = Po . e − µ ( α + β Lx )

Dimana :

Px = Gaya prategang di-ujung
angkur ( kN )

Po = gaya prategang setelah
memperhitungkan akibat
gesekan angkur ( kN ).

Lx = jarak dari tendon yang
ditarik ( m ).

α = Perubahan sudut
lintasan tendon ( rad )

β = Koefisien Wooble .
µ = koefisien geseran akibat

kelengkungan.

(Sumber : Ir. Gurawan T dan Ir.
Margareth S, Teori soal dan
penyelesaian  Konstruksi beton
pratekan, 2001 )

3. Kehilangan tegangan akibat

pemendekan elastis ( Elastis

shortening )

Digunakan persamaan :

∆Pe =∆σpe * At

Dimana :

∆σpe = Tegangan beton pada
baja karena pengaruh
gaya prategang (kPa ).

At = Luas tampang tendon
baja prategang (m2 ).

(Sumber : Ir. Gurawan T dan Ir.
Margareth S, Teori soal dan
penyelesaian  Konstruksi beton
pratekan, 2001 )

4. Kehilangan tegangan akibat

relaxation of tendon.

a. Pengaruh susut ( Shrinkage )

Digunakan persamaan :

∆ su = b*kb*ke*kp

Dimana :

∆ su = loss of prestress akibat (
Shrinkage ).

b =Regangan dasar susut.
kb =Koefisien yang tergan



tung pada pemakaian
air semen untuk beton
mutu tinggi.

ke =koefisien yang tergan
tung pada tebal teoritis
(em ).

kp =Koefisien yang tergan
tung pada luas tulangan
baja memanjang non
prategang.

(Sumber : Ir. Gurawan T dan
Ir. Margareth S, Teori soal
dan penyelesaian Konstruksi
beton pratekan, 2001 )

b. Pengaruh Rayapan  ( Creep )

Digunakan persamaan :

cr = ( fb / Ebalok ) *kb*kc*kd*ke*ktn

Dimana :

cr = loss of prestress
akibat (Creep ).

fb = tegangan beton di
serat bawah.

kb = Koefisien yang
tergantung pada
pemakaian air semen
untuk beton mutu
tinggi.

kc = Koefisien yang
tergantung pada
kelembapan udara.

Kd = Koefisien yang
tergantung pada
derajat pengerasan
beton saat dibebani
dan pada suhu rata –
rata disekelilingnya
selama pengerasan
beton.

ke = koefisien yang
tergantung pada tebal
teoritis (em ).

kp = Koefisien yang
tergantung pada luas
tulangan baja
memanjang non
prategang.

ktn = Koefisien yang
tergantung pada waktu
( t ) dimana pngerasan
terjadi dan tebal teoritis
(em ).

(Sumber : Ir. Gurawan T dan
Ir. Margareth S, Teori soal
dan penyelesaian Konstruksi
beton pratekan, 2001 )

Bagan Alir 2
Pengerjaan Gelagar Memanjang

Jembatan



Pilar Jembatan

Dijelaskan dalam bagan alir sebagai

berikut :

Bagan Alir 3
Pengerjaan Pilar Jembatan

Abutment Jembatan

Dijelaskan dalam bagan alir sebagai

berikut :

Bagan Alir 4
Pengerjaan Abutment Jembatan

Pondasi Jembatan

Pondasi bored pile adalah

pondasi tiang beton yang di cor

ditempat. Besarnya irisan keliling,

penulanganya terdiri dari tulangan

pokok dan tulangan spiral. Langkah

– langkah perhitungan pondasi bore

pile pada:

1. Perhitungan Tekanan Ujung

Konus

2. Kapasitas daya dukung tiang

3. Daya dukung lateral izin tiang

4. Momen pada tiang bore akibat

gaya lateral

5. Gaya diterima tiang bore pile

6. Kontrol daya dukung ijin tiang

bore pile

7. Pembesian Bore Pile

8. Tinjauan Pile cap

9. Pembesian Pile cap



METODE PERENCANAAN

Proses perencanaan jembatan

dilakukan melalui 4 tahap yaitu

sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data

Data – data yang digunakan

dari proyek penambahan lajur

ruas gerbang tol Manyaran –

Jatingaleh Semarang

2. Dasar acuan yang akan

digunakan.

Pada tahap ini adalah

menentukan dasar acuan yang

akan digunakan seperti SNI,

peraturan bina marga, BMS

1992, dan lain – lain.

3. Analisis pembebanan dan

analisis mekanika

4. Kontrol ulang akhir

Pada tahap ini yang dimaksud

dengan perencanaan akhir

adalah suatu perhitungan yang

dihasilkan dari perhitungan

kontrol ulang terhadap reaksi

yang terjadi pada analisis

pembebanan dan analisis

mekanika, dan mencakup

seluruh bagian perhitungan

serta detail – detailnya

Bagan Alir 5
Metode Perencanaan

Kontrol Ulang Penulangan Jembatan

HASIL PERENCANAAN

Slab Jembatan

Perencanaan slab jembatan

memiliki lebar 12,55 m, tebal 0,20 m,

di atas plat lantai kendaraan

terdapat lapisan aspal dengan tebal

0,05 m, jarak antar gelagar 1,85 m,

dengan diameter tulangan pokok

D13 -125 mm dan diameter tulangan

bagi D13- 200 mm. Slab jembatan

diperhitungkan aman terhadap

ledutan dan gaya geser pons.



Lendutan yang terjadi adalah akibat

beban mati dan hidup serta susut

dan rangkak beton . Nilai lendutan

terjadi sebesar 2,12 mm <  batas

lendutan izin sebesar 7,7 mm. Untuk

nilai gaya geser pons yang terjadi

adalah 260000 N < batas gaya

geser pons yang dizinkan sebesar

263885 N. Sehingga dari nilai

perhitungan tersebut slab jembatan

aman terhadap lendutan dan gaya

geser pons.

Tabel 1 Gambar 2.
Rekapitulasi tabel penulangan Penulangan Jembatan

slab lantai jembatan

Gelagar Jembatan

Hasil hitungan pada gelagar

memanjang didapatkan banyaknya

tendon adalah 3 tendon, sedangkan

untuk data dilapangan gelagar juga

menggunakan 3 tendon pada

gelagar memanjangnya.  Gelagar

mengalami kehilangan tegangan

( loss of prestress ) sebesar 15,729

%. Pada pembesian end block pada

bursting force digunakan plat angkur

mati tipe VSL berdimensi 340 / 340

dan angkur hidup berdimensi 250

/250 dan digunakan 6 sengkang

pada bursting steel.

Pada perhitungan penulangan

diafragma didapatkan tulangan

dengan  diameter 16 mm dengan

tulangan begel dengan diameter 6

mm.

Perencanaan kontrol ulang

gelagar utama diperoleh hasil

sebagai berikut :

1. Kontrol terhadap strain. Kontrol

terhadap strain terbagi menjadi 3

bagian yaitu tegangan diatas plat,

tegangan diatas balok, tegangan

dibawah balok.



Tabel 2
Kontrol gelagar terhadap strain

2. Kontrol terhadap shear ( geser )

Tabel 3
Kontrol terhadap shear penampang

Tabel 4
Kontrol pada shear connector

3. Kontrol terhadap deflection

( lendutan ).

- Lendutan terbesar yang

terjadi sebelum balok

menjadi komposit sebesar

0,0416 m  < L/240 = 0,149 m

( AMAN ).

- Lendutan terbesar yang

terjadi balok menjadi

komposit sebesar 0,0304 m

< L/350= 0,1024 m ( AMAN ).

4. Kontrol terhadap Moment bata.

Perencanaan kontrol Moment

batas gelagar utama diperoleh

hasil terbesar 10953,67 kNm <

batas momen rencana =

14861,284 kNm (AMAN ).

Gambar 3. Posisi Tendon

Gambar 4. Penulangan gelagar



Pilar / pier Jembatan

Pier jembatan terbagi

menjadi 3 bagian utama yaitu pier

head, pier colomn dan pile cap. Dari

hasil perhitungan, Pier/ pilar

jembatan aman terhadap gaya

guling dan geser baik dari arah

memanjang dan melintang

jembatan.

Tabel 5. Hasil Perhitungan pier colomn Tabel 6. Hasil Perhitungan pier head

Gambar 5. Pier colomn jembatan Gambar 6. Pier head jembatan

Abutment Jembatan

Abutment jembatan terbagi

menjadi 4 bagian utama yaitu breast

wall, back wall. Wing wall dan pile cap.

Dari hasil perhitungan, abutment

jembatan aman terhadap gaya guling dan

geser dari arah memanjang dan

melintang jembatan.



Tabel 7. Hasil Perhitungan Breast wall Gambar 7.
Breast wall dan Back wall

Tabel 8. Hasil Perhitungan Back Wall Gambar 8. Penulangan Wing Wall

Tabel 9. Hasil Perhitungan Wing Wall



Pondasi Pier dan Abutment Jembatan

Tabel 10. Perhitungan bore pile pier Tabel 11. Perhitungan pile cap pier

Tabel 12 Tabel 13
Perhitungan bore pile abutment Tabel Perhitungan pile cap abutment

Gambar 9. Pondasi pada pier Gambar 10. Pondasi pada abutment



KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis

perhitungan kontrol penulangan

jembatan prestressed Kali Garang

Semarang dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut :

Perhitungan kontrol ulang

jembatan Kali Garang Semarang

direncanakan aman terhadap beban

mati, berat mati tambahan, beban

lajur, gaya rem, beban angin, Aliran

air benda, hanyutan, tumbukan,

tekanan air lateral akibat

gempa,tekanan tanah, tekanan

tanah dinamis akibat gempa,

pengaruh temperature, gesekan

pada perletakan, dan beban gempa.

Perhitungan pembebanan, mekanika

struktur dan penulangan

menggunakan manual analisis

struktur jembatan dan bantuan

program SAP versi 14.

Struktur slab jembatan memilki

tebal 20 cm dengan lapisan aspal

diatasnya setebal 5 cm. Slab

jembatan menggunakan tulangan

pokok diameter 13 mm jarak 125

mm dan tulangan bagi dengan

diameter13 jarak 200 mm. Slab

jembatan aman terhadap lendutan,

gaya geser pons.

Struktur gelagar memanjang

jembatan menggunakan perhitungan

metode beton prategang (

prestessed ). Profil Gelagar adalah

profil I dengan menggunakan 12

tulangan dengan diameter 13 mm

pada bagian bawah penampang

sedangkan pada bagian atas dan

badan penampang menggunakan 10

tulangan diameter 13 mm. Gelagar

memanjang terpasang 3 tendon

dimana spesifikasi tendon berasal

dari data strands cable

menggunakan spesifikasi standart

dari VSL. Gelagar mengalami

kehilangan tegangan   ( loss of

prestress ) sebesar 15,729 %.

Gelagar memanjang aman terhadap

tegangan, lendutan, momen batas

dan gaya geser.

Pier jembatan terbagi menjadi 3

bagian utama yaitu pier head, pier

colomn dan pile cap. Pada

penulangan pier colomn pada arah

memanjang jembatan digunakan

132 tulangan pokok dengan

diameter 32 mm dan tulangan begel

16 mm jarak 200 mm. Dan pada

arah melintang jembatan pier

colomn menggunakan 32 tulangan

pokok dengan diameter 32 mm dan

tulangan begel 16 mm jarak 200

mm.   Sedangkan pada pier head

menggunakan 24 tulangan pokok



diameter 32 mm dan tulangan begel

diameter 13 mm jarak 150 mm dan

300 mm. Pier jembatan aman

terhadap stabilitas guling dan geser

dari arah memanjang maupun

melintang jembatan.

Abutment jembatan terbagi

menjadi 4 bagian utama yaitu breast

wall, back wall. Wing wall dan pile

cap. Pada penulangan breast wall

digunakan 84 tulangan pokok

dengan diameter 32 mm jarak 150

mm dan untuk tulangan begel baik

arah memanjang dan melintang

jembatan menggunakan diameter 13

mm jarak 150 mm. Pada penulangan

back wall atas dan bawah

menggunakan tulangan pokok

diameter 16 mm dan 13 mm jarak

125 mm dan tulangan bagi diameter

13 mm jarak 150 mm. Kemudian

untuk wing wall digunakan dimensi

dengan tebal 50 cm. Sedangkan

pada penulangan wingwall

menggunakan tulangan pokok

diameter 22 mm jarak 100 mm dan

tulangan bagi diameter 22 mm jarak

200 mm. Abutment jembatan aman

terhadap stabilitas guling dan geser

dari arah memanjang maupun

melintang jembatan.

Pondasi pier dan abutment

jembatan menggunakan pondasi

bore pile dengan 22 tulangan pokok

berdiameter 22 mm dan tulangan

spiral berdiameter 12 mm jarak 150

mm. Pada pier pile cap  mempunyai

ketebalan 2 m dengan dimensi 10,5

x 10,5 m. Sedangkan pada abutment

mempunyai ketebalan 1,5 m dengan

dimensi 8 x 12,55 m. Tulangan

pokok yang digunakan pada pada

pier pile cap berdiameter 32 mm dan

22 mm jarak 150 mm dan tulangan

bagi berdiameter 32 mm dan 22 mm

jarak 150 mm. Pada abutment pile

cap tulangan pokok yang digunakan

adalah berdiameter 32 mm dan 22

mm jarak 150 mm dan untuk

tulangan bagi menggunakan

diameter tulangan 13 mm jarak 150

mm. Dan untuk tulangan geser pier

pile cap menggunakan diameter 16

mm jarak 250 mm pada arah

memanjang dan pada arah

melintang jembatan menggunakan

jarak 850 mm. Sedangkan  untuk

tulangan geser pada abutment pile

cap menggunakan tulangan

diameter 13 mm jarak 200 mm pada

arah memanjang dan jarak 1000 mm

pada arah melintang jembatan.



SARAN

Adapun saran – saran

penyusun yang dapat saya

sampaikan sehubungan dengan

pengerjaan Tugas Akhir ini sebagai

berikut :

1. Diharapkan hasil dari tugas akhir

ini bisa menjadi bahan

perbandingan perencanaan

proyek jalan tol dari pintu gerbang

Manyaran sampai perempatan

Jatingaleh tahun 2009.

2. Dengan keterbatasan yang ada,

penyusun hanya membahas

pembebanan dan penulangan

pada konstruksi jembatan beton

prategang ( prestressed ) tetapi

tidak termasuk biaya dan

pelaksanaan konstruksinya
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