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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan akan sarana transportasi mempunyai peranan

penting dalam menentukan majunya peradaban suatu bangsa. Jembatan

merupakan salah satu sarana transportasi darat yang penting untuk

menghubungkan dua lokasi yang dipisahkan oleh suatu rintangan. Rintangan

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

danau ), ataupun karena buatan manusia ( seperti jalan raya, rel kereta api ).

Jembatan mampu berperan dalam melancarkan arus lalu lintas dan juga berfungsi

dalam menentukan maju tidaknya arus lalu lintas perekonomian suatu daerah.

Konstruksi jembatan yang kuat, indah dan tentunya juga harus efisien dari

segi ekonomi dan waktu merupakan cermin dari keberhasilan perencanaan yang

baik dan sesuai dengan fungsi utama dari jembatan itu sendiri. Banyak sistem

yang bisa dipilih dalam membangun sebuah jembatan yang sesuai dengan yang

direncanakan. Salah satunya adalah dengan sistem jembatan beton prategang

( prestessed ) yang mana sistem ini memberikan gaya prategang pada baja mutu

tinggi yang disebut sebagai tendon.

Penggunaan jembatan konstruksi beton prategang ( prestessed )

semakin banyak dipergunakan, jembatan ini memberikan kemudahan dalam

pelaksanaannya dan memiliki berat yang lebih ringan dibandingkan jembatan

beton yang lain. Hal ini dikarenakan berat baja prategang jauh lebih kecil

dibandingkan jumlah berat besi beton biasa. 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. Lebar perkerasan lalu- lintas dari jembatan ini 12,85 m dan

termasuk jembatan kelas A ( Bina Marga ).

Seiring dengan kemajuan zaman, tidak menutup kemungkian di tahun-

tahun mendatang konstruksi jembatan beton prategang akan jauh lebih
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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.

B.  Lokasi Jembatan

Lokasi jembatan Kali Garang ini berada melintasi sungai Kaligarang yang

menghubungkan antara Krapyak ke Jatingaleh.

Gambar I.1.Peta Lokasi Jembatan Kali Garang Semarang

(  sumber : google earth )

C. Rumusan masalah

Rumusan Masalah dalam tugas akhir ini dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimana struktur penulangan konstruksi atas dan bawah pada

jembatan Kaligarang Semarang.

2. Berapa besar dimensi dan penulangan jembatan yang dibutuhkan untuk

dapat menopang beban yang terjadi pada jembatan.

3. Berapa besar tingkat keamanan dari jembatan menurut versi penulis.
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D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari tugas akhir ini adalah :

1. Mengetahui perencanaan 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.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian Tugas Akhir ini adalah :

1. Menambah dan mengembangkan pengetahuan tentang dasar-dasar

perhitungan dan perencanaan konstruksi jembatan beton prategang.

2. Untuk mengetahui langkah-langkah penyelesaian perhitungan pada

jembatan beton prategang sesuai dengan peraturan yang berlaku di

Indonesia.

F. Batasan Masalah

Studi komparasi struktur jembatan menyangkut banyak faktor yang

berkaitan satu sama lain, untuk mendapatkan analisis yang jelas perlu

dibuat penyederhanaan dan batasan. Pembatasan masalah yang ditekankan

meliputi :

a. Penulangan atas jembatan yang meliputi : lantai kendaraan,

gelagar memanjang dan gelagar melintang.

b. Penulangan bawah jembatan yang meliputi : pilar /pier jembatan,

abutment jembatan, struktur pondasi jembatan.

c. Tidak membahas biaya, tinjauan dari segi ekonomis perhitungan

jembatan.

d. Dalam perhitungan gelagar jembatan menggunakan data dari strands

cable standar VSL, yakni uncoated 7 Wire Super Strands ASTM A-416

grade 270.

e. Metode perhitungan jembatan sebagian besar menggunakan

perhitungan jembatan prategang  ( PCI Girder ) srandakan Kulon Progo
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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.

G. Metodologi Pembahasan

Metode penyusunan laporan yang dilakukan adalah:

1. Dengan mengambil data-data yang diperoleh dari proyek pengerjaan

jembatan Kaligarang Semarang

2. Pengolahan data kedalam bentuk analisis perhitungan menggunakan

acuan metode teori R SNI T- 02 – 2005 dan Pedoman Perencanaan

Teknik Jembatan ( BMS ) 1992 tentang standard pembebanan untuk

jembatan, RSNI 03-2874-2002 untuk syarat ketentuan beton prategang,

SNI T-12  2004 SNI T-12  2004 tentang perencanaan struktur beton

untuk jembatan, PPJJR 1987, , ACI dan strands cable standar VSL,

yakni uncoated 7 Wire Super Strands ASTM A-416 grade 270 untuk

spesifikasi strands pada gelagar beton prategang.


