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BAB I   PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 
Jembatan merupakan sebuah struktur penting yang dibuat untuk 

menyeberangi suatu rintangan seperti jurang, sungai, rel kereta api, ataupun jalan 
raya. Jembatan juga merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang 
sangat fital dalam aliran suatu perjalanan / lalulintas, karena sebagai penghubung 
antar daerah untuk menunjang perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan 
pariwisata suatu daerah. 

Jenis dan tipe jembatan yang dipilih tergantung pada bebarapa faktor 
seperti lebar rintangan, beban lalulintas, biaya, dan lain-lain. Pemakaian jembatan 
jenis rangka baja sudah umum dan memang sekarang jarang dipakai pada 
perencanaan ataupun pelaksanaan jembatan-jembatan yang baru, namun demikian 
dalam perencanaan ulang ini penulis memilih jembatan tipe rangka baja karena 
bentang jembatan mencukupi untuk menggunakan rangka baja. 

Jembatan rangka (truss bridge) tersusun dari batang-batang yang 
dihubungkan satu sama lain dengan pelat buhul, dengan pengikat paku keling, 
baut atau las. Batang-batang rangka ini hanya memikul gaya dalam aksial 
(normal) tekan atau tarik. Suatu jembatan terdiri atas bagian bawah dan bagian 
atas. Bagian bawah mendukung / memikul bagian atas jembatan dan meneruskan 
beban bagian atas beserta beban lalulintas ke bagian bawah. Bagian bawah terdiri 
dari abutmen, pilar (jika ada),dan pondasi. 

Akibat beban berulang, cuaca, maupun beban yang bertambah seiring 
perkembangan transportasi antar daerah akan mengakibatkan penurunan daya 
dukung jembatan. Maka dari itu adanya perencanaan ulang ataupun tinjauan ulang 
sangat diperlukan guna mendukung beban yang melintas pada jembatan agar 
jembatan tetap stabil dalam menerima beban. Dalam perhitungan pembebanan 
digunakan peraturan pembebanan RSNI-02-2005 yaitu peraturan pembebanan 
yang lebih baru dari peraturan pembebanan yang lama yaitu peraturan 
pembebanan jebatan tahun 1987. Untuk menunjang beban maksimum kendaraan 
yang lewat, karena beban lalu lintas yang melalui jembatan meningkat setiap 
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tahunnya baik dari jumlah seringnya kendaraan yang lewat maupun jumlah 
muatan yang dibawa oleh suatu kendaraan pengangkut barang. Maka diharapkan 
dengan memakai peraturan pembebanan yang baru ini beban maksimum yang 
melewati jembatan bisa ditahan oleh jembatan. 

Perbedaan / perubahan pembebanan pada jembatan tahun 1987 dengan 
2005 yaitu : 
 Kenaikan beban hidup layan / nominal (KBL) meliputi : 

 Beban ‘T’ truk desain dari 45 ton menjadi 50 ton; 
 Beban roda desain dari 10 ton menjadi 11.25 ton; 
 Beban ‘D’ terbagi rata (BTR) dari q = 8 kPa menjadi 9 kPa; 
 Beban ‘D’ garis terpusat (BGT) dari p = 44 kN/m menjadi 49 kN/m. 

 Beban mati ultimit (KBU) diambil pada tingkat nominal (faktor beban = 1) 
dalam pengecekan stabilitas geser dan guling dari pondasi langsung. 

 Kapasitas beban hidup keadaan batas ultimit (KBU) dipertahankan sama 
sehingga faktor beban 1,8 menimbulkan kenaikan kapasitas beban hidup 
keadaan batas layan (KBL) sebesar 2 / 1,8  11.1 %. 

Jembatan Jurug berada diantara kota Surakarta dengan Kabupaten 
Karanganyar yang melewati rintangan berupa sungai Bengawan Solo. Jembatan 
ini termasuk jembatan yang memegang peranan penting karena jembatan ini 
merupakan jembatan propinsi. Oleh karena ini merupakan jembatan dengan 
tingkat kepentingan itu, jembatan tersebut harus dirancang dengan sebaik-
baiknya. Keadaan ini mendorong perencana untuk memanfaatkan material baja 
sebagai rangka utama dengan kelebihan material diantaranya sebagai berikut : 
 Baja mempunyai kekuatan dan keliatan tinggi; 
 Dari segi kekuatannya, bahan baja lebih murah dari beton ataupun kayu, 

sebab dengan kekuatannya memerlukan volume bahan yang lebih sedikit; 
 Rendahnya biaya pemasangan; 
 Jadwal konstruksi yang lebih cepat; 
 Tingkat keselamatan kerja tinggi; 
 Mudah dalam pemasangannya; 
 Dapat dilakukan bongkar pasang dengan cepat, tanpa ada bahan terbuang. 
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 Membutuhkan ruang kerja yang lebih sempit; 
Berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukaan di atas, maka untuk 

merencanakan  jembatan ini menggunakan  jembatan rangka baja  dengan 
perencanaan pembebanan jembatan menurut RSNI T-02-2005. 
 

B. Lokasi Jembatan 
Lokasi jembatan Jurug Jl.Ir.Sutami adalah jembatan C pada ruas arah Jl. 

Raya Solo – Ngawi KM 15 sebagaimana pada Gambar I.1 berikut : 

 
Gambar I.1 Lokasi Jembatan Jurug 

 
C. Tujuan Tugas Akhir dan Manfaat Perencanaan 

1. Tujuan tugas akhir perencanaan 
Tujuan dari perencanaan ulang jembatan jurug C dengan peraturan 

pembebanan yang baru (RSNI T-02-2005) yaitu untuk merencanakan jembatan 
rangka baja dengan peraturan pembebanan yang baru dan perencanaan struktur 
baja dengan peraturan yang SNI 03-1729-2002. Serta merencanakan pilar, 
abutmen , dan pondasi pada jembatan. 
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2. Manfaat perencanaan 
Manfaat yang diperoleh dari tugas akhir ini adalah : 

1) Perencanaan jembatan rangka baja ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan di bidang struktur, khususnya dala perencanaan jembatan rangka 
baja dengan pembebanan yang berdasarkan RSNI T-02-2005. 

2) Perencanaan jembatan rangka baja ini diharapkan dapat dipakai sebagai salah 
satu referensi pada sistem perencanaan struktur baja dalam suatu bangunan 
struktur terutama jembatan. 

 
C. Batasan Masalah 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini permasalahan dibatasi pada segi 
perencanaan struktur (hitungan dan gambar) saja, yaitu analisa pembebanan 
jembatan, perencanaan balok diafragma, perencanaan gelagar utama, perencanaan 
plat lantai jembatan, perencanaan abutment, perencanaan pilar jembatan, dan 
perencanaan pondasi. Agar tidak terjadi perluasan pembahasan, maka dalam 
Tugas Akhir ini penulis memberi batasan-batasan sebagai berikut:  
1. Peraturan – peraturan 

Peraturan-peraturan yang digunakan untuk perhitungan struktur yaitu 
peraturan – peraturan baru yang umum digunakan di Indonesia, yaitu : 
1) RSNI T-02-2005 Standar Pembebanan Untuk Jembatan. 
2) RSNI T-03-2005 Pedoman Perencanaan Struktur Baja Untuk Jembatan. 
3) RSNI T-12-2004 Pedoman Perencanaan Struktur Beton Untuk Jembatan. 
4) SNI 2833:2008 Standar Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Jembatan. 
5) BM-005-2009 Pedoman Pemeriksaan Jembatan Rangka Baja. 
6) SNI 03-1729-2002 Tata Cara Perencanaan Struktur Baja Untuk Bangunan 

Gedung. 
2. Perhitungan dan pembahasan 

Perhitungan dan pembahasan perencanaan ulang jembatan Jurug ruas 
jl.Ir.Sutami adalah sebagai berikut : 
a) Jembatan yang direncanakan termasuk jembatan jalan raya dalam kelas A. 
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b) Rangka baja menggunakan rangka truss warren. 
c) Perencanaan meliputi pada perhitungan : baja profil berupa rangka utama, 

ikatan angin, balok-balok gelagar dan beton bertulang berupa plat lantai 
kendaraan, trotoar, abutmen, pilar. 

d) Digunakan beton bertulang dengan mutu beton f’c = 24.9 (K-300), mutu baja 
profil fy = 390 MPa, dan baut menggunakan baut mutu tinggi A325 dengan 
fu = 830 MPa. 

e) Panjang total jembatan 175 m, terdiri dari 4 buah bentang. Dengan panjang 
perbentang yaitu : 46 m, 41 m, 41 m, dan 46 m. 

f) Mempunyai 3 pilar dan 2 abutmen. 
g) Pondasi menggunakan pondasi bor pile. 
 

D. Sketsa Jembatan 
 

1. Sketsa jembatan bentang 46 m 
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2. Sketsa jembatan bentang 41 m 

 
 

3. Sketsa jembatan penuh (bentang 176 meter) 

 


