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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Peningkatan jumlah penduduk akibat perkembangan jaman menjadikan 

peningkatan kebutuhan masyarakat. Peningkatan kebutuhan masyarakat ini harus 

ditunjang dengan  kebutuhan akan sarana dan prasarana transportasi yang 

memadai, baik transportasi darat, laut maupun udara. Jembatan adalah salah satu 

bagian dari prasarana transportasi, dalam arti faktor yang menunjang kelancaran 

transportasi.  

Jembatan Donotirto Yogyakarta merupakan jembatan alternatif 

penghubung antara jalan Parangtritis menuju pantai Samas yang akan dibangun 

guna memperlancar arus transportasi, khususnya wisatawan yang ingin 

mengunjungi pantai Parangtritis dan pantai Samas. Jembatan ini sebenarnya telah 

ada, namun kondisi jembatan tidak layak untuk dilalui kendaraan. Plat lantai dan 

gelagar balok pada jembatan ini telah patah yang disebabkan karena terjadinya 

penurunan serta  pecahnya pier akibat banjir yang melanda pada tahun 1998. 

Menyikapi fenomena ini, penulis mencoba melakukan penelitian tentang 

perancangan struktur jembatan dengan bentang 22,5 meter tanpa pier. Pada 

penelitian ini penulis akan melakukan perancangan struktur jembatan beton 

bertulang dan struktur jembatan prategang serta menghitung selisih biaya 

pelaksanaan antara kedua pilihan jembatan tersebut dengan harapan dapat 

bermanfaat bagi proyek pembangunan jembatan D.I Yogyakarta, khususnya 

jembatan Donotirto untuk dijadikan pilihan dalam pelaksanaan pembangunan 

jembatan yang aman serta murah dalam pelaksanaannya. 

 

B. Rumusan Masalah 

  Dari uraian di atas, dilakukan penelitian tentang perbandingan 

perancangan struktur jembatan beton bertulang dengan beton prategang bentang 

22,5 meter, dengan rumusan masalah sebagai berikut : 

1).  Bagaimana cara untuk merencanakan struktur jembatan Beton Bertulang ? 
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2).  Bagaimana cara untuk merencanakan struktur jembatan Beton Prategang ? 

3).  Seberapa besar selisih biaya pelaksanaan pembangunan antara struktur 

jembatan Beton Bertulang dan Beton Prategang ? 

 

C. Batasan Masalah 

 Agar permasalahan yang dibahas tidak terlalu luas, maka dibuat batasan-

batasan permasalahan sebagai berikut : 

1).  Bentang Jembatan 22,5 meter dan lebar 4,32 meter. 

2).  Perhitungan hanya struktur bangunan atas jembatan. 

3).  Perbandingan biaya pelaksanaan dihitung hanya struktur bangunan atas 

dengan biaya pelaksanaan struktur bangunan bawah dianggap sama dan 

analisis biaya berdasarkan daftar harga satuan pada Proyek Pengendalian 

Banjir dan Pengamanan Pantai D.I. Yogyakarta pekerjaan Pembangunan 

Jembatan Donotirto Yogyakarta tahun anggaran 2003.  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Penelitian dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut : 

1). Merencanakan struktur jembatan Beton Bertulang. 

2). Merencanakan struktur jembatan Beton Prategang. 

3). Membandingkan biaya pelaksanaan pembangunan struktur jembatan Beton 

Bertulang dan jembatan Beton Prategang.   

2. Manfaat penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah memberi masukan 

pada proyek pembangunan jembatan dalam pemilihan alternatif struktur jembatan 

Beton Bertulang atau struktur jembatan Beton Prategang dengan pertimbangan 

biaya pelaksanaan struktur jembatan. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai perencanaan struktur jembatan pernah dilakukan oleh 

Mulyono (2003) dengan Judul Kontrol Ulang Jembatan Tempel Kartasura Dengan 
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Sistem Composite Design ( Studi Kasus Heavy Loaded Road Improvement 

Project I ) hasil dari penelitian dengan data lebar jembatan 23,6 meter, bentang 

jembatan 15 meter, lebar trotoar 1,5 meter, lebar median 1,5 meter, dan jarak antar 

stringer 1,7 meter adalah  ukuran stringer dengan profil WF 800 x 300 dengan 

spesifikasi JIS dengan tegangan leleh 2500 kg/cm2 dan tegangan ijinnya 1450 

kg/cm2, serta jarak shear connectornya yang memakai jenis stud dengan dimensi 

tinggi 8,89 cm dan lebar 2,223 cm, yaitu 2 meter pertama dari pangkal stringer 45 

centimeter dan 2 meter berikutnya sampai tengah bentang stringer  yaitu 60 

centimeter. Di samping itu jarak antar tulangan momen plat dengan tebal 20 

centimeter yaitu tulangan pada penulangan momen positif  pada tulangan pokok 

dengan diameter 16 milimeter jarak antar tulangannya momen 320 milimeter dan 

pada tulangan baginya dengan diameter 12 milimeter jarak antar tulangannya 280 

milimeter. Penulangan momen negatif  pada tulangan pokok dengan diameter 16 

milimeter jarak antar tulangannya 400 milimeter dan pada tulangan baginya 

dengan diameter 12 milimeter jarak momen antar tulangannya 280 milimeter.  

Pada penelitian ini dicoba untuk membandingkan perancangan struktur 

jembatan Beton Bertulang dan Beton Prategang ditinjau dari segi biaya 

pelaksanaan pembangunan. 

 

 

 

 

 

 




