
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan antara 

satu ruas jalan menuju ruas jalan yang lain yang terhalang atau terputus karena 

rintangan. Rintangan ada yang berupa faktor alam (sungai, laut, danau, rawa, dsb) 

atau pun faktor manusia (rel, desa, dsb). Peranan jembatan sebagai penghubung antar 

daerah penting sekali bagi negara maupun pemerintah karena perekonomi, sosial, 

kebudayaan, yang dikembangkan di suatu wilayah agar pembangunan merata. Zaman 

sekarang jembatan sendiri tak hanya untuk menyebrangi sungai maupun sebuah 

lembah tetapi sekarang telah dikembangkan oleh tenaga tenaga ahli jembatan bisa 

menghubungkan antar pulau maupun antar negara di karenakan kebutuhan 

masyarakat yang semakin meningkat kemudian di susul kebutuhan yang semakin 

naik dan berkembang. 

Beton bertulang adalah jembatanyang terbuat dari beton bertulang konvensionnal, 

yaitu suatu jenis beton yang kuat tekannya kurang dari 40 MPa (f’c≤ 40 MPa). 

Jembatan eton bertulang banyak dignakan 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 mana secara periodik selaludi suplai 

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

mendapatkan bahan susun ini menjadikan jembatan beton bertulang menjadi 

ekonomis dan kompetitif dibanding jembatan dari material lain dalam hal 

pembiayaannya.  

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

(Supriyadi, 2000), yaitu : 

1. Jembatan beton bertulang tipe plat  

Jembatan yang struktur utamanya berupa plat datar (tanpa didukung 

gelagar ataupun balok melintang), yang terbuat dari beton bertulang. Jembatan 
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type plat umumnya digunakan pada bentang pendek (kurang 6-8 meter). 

Panjang bentang jembatan type plat tumpuan sederhana adalah jarak antara 

pusat-pusat tumpuan. Perkuatan tulangan harus diberikan, baik dalam arah 

longitudinal (memanjang) maupun arah transversal (melintang). 

2. Jembatan beton bertulang tipe gelagar 

Jembatan yang strukturnya terdiri atas gelagar utama arah memanjang 

dengan plat beton membentangi diantara gelagar. Jarak antara gelagar dibuat 

sedemikian rupa sehingga cukup luas untuk jembatan jalan raya. 

Penggunaannya akan lebih ekonomis pada bentang 15 m sampai 20 m. 

Umumnya antara gelagar dan plat lantai jembatan dicor secara monolit, maka 

dari itu anaisis gelagar dilakukan sebagai satu kesatuan struktur sebagai 

balok-T. 

3. Jembatan beton prategang 

Jembatan yang memiliki struktur prategang, dimana struktur prategang  

adalah suatu struktur yang diberi tegangan awal tertentu yang arahnya 

berkebalikan dengan arah tegangan akibat beban luaryang bekerja. Beton 

merupakan struktur yang kuat menerima tegangan tekan, sedangkan beton 

prategang sendiri adalah beton yang mengalami tegangan dalam dengan 

besardan distribusi sedemikian rupa sehingga mengimbangi sampai batas 

tertentutegangan yang terjadi akibat beban luar. 

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka tugas akhir direncanakan 

jembatanbeton bertulang tipe gelagar 3 bentang dengan 2 panjang bentang yang 

berbeda. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan pada bagian latar belakang diatas, maka 

disimpulkan rumusan masalah yaitu bagaimana merencanakan struktur sebuah 

jembatan bertulang tipe gelagar 3 bentang dengan bentang yang berbeda. 
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C. Tujuan Perencanaan  

 Tujuan perencanaan tugas akhir ini adalah untuk merencanakan ulang 

jembatan beton bertulang tipe gelagar di Kalicemoro, sehingga diperoleh dimensi 

tiang sandaran, plat lantai, gelagar, abutment dan pier yang baru.  

D. Manfaat Perencanaan 

 Hasil dari perencanaan ini diharapkan memberikan manfaat bagi perencana 

struktur didalam membangun, membandingkan atau merencanakan jembatan dengan 

struktur beton bertulang tipe gelagar. Selain itu dapat memberikan tambahan 

pengetahuan bagi perencana maupun pelaksana dalam hal peningkatan mutu dan 

kualitas hasil kerja dalam dunia pembangunan, terutama pembangunan struktur 

jembatan dengan beton bertulang tipe gelagar. 

E. Batasan Masalah 

 Beberapa batasan yang digunakan dalam perencanaan jembatan struktur beton 

bertulang ini adalah sebagai berikut:  

1. Perencanaan struktur atas dan bawah jembatan yaitu trotoar, tiang sandaran, 

plat lantai, gelagar, abutment, pier dan fondasi. 

2. Tipe jembatan A dengan 3 bentang. 

3. Panjang jembatan 15 meter dan 20 meter. 

4. Lebar bruto 15 meter. 

5. Lebar trotoar 1,5 meter (kanan dan kiri jalan) 

6. Mutu beton f’c = 30 MPa. 

7. Mutu baja fy = 390 MPa. 

8. Dimensi awal gelagar utama 500/1000. Gelagar diafragma 450/650 

9. Fondasi menggunakan bore pile. 

10. Peraturan yang digunakan sebagai acuan perancangan Jembatan  ini adalah : 
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a) Pedoman Perencanaan Pembebanan Jembatan Jalan Raya  

(PPPJR,1987). 

b) Peraturan Perencanaan Teknik Jembatan (Bridge Management 

System,1992). 

c) RSNI T 02-2005, tentang Standar Pembebanan Untuk Jembatan. 

d) RSNI T-12-2004, Tentang Perencanaan Struktur Beton Untuk 

Jembatan. 

F. Keaslian Tugas Akhir 

Penyusunan tugas akhir tentang perencanaan struktur jembatan beton 

bertulang ini bukan yang pertama melainkan sudah pernah dilakukan sebelumnya. 

Dalam tugas akhir ini membahas tentang perencanaan struktur atas jembatan beton 

bertulang sepanjang 50 meter dengan tipe gelagar dengan 2 pier menggunakan 

prinsip elastik penuh. 

 Tugas akhir ini mengambil refrensi dari tugas akhir sebelumnya dengan judul: 

“Perencanaan Jembatan Beton Bertulang Tipe Gelagar Bentang 15 Meter Dengan 

Prinsip Elastik Penuh” (Ratih Surya Dewi, 2011) 

 Perbedaan dari tugas akhir ini dengan tugas akhir sebelumnya yaitu:  

1. Spesifikasi struktur banguan. 

2. Ketentuan dan peraturan yang digunakan dalam perencanaan. 

 


