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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan penduduk dan pentingnya transportasi dalam 

menunjang aktivitas manusia. Jembatan adalah struktur konstruksi yang sangat 

penting untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-

rintangan seperti sungai, jurang, ruas jalan tidak sebidang dan lain sebagainya. 

Sehingga memungkinkan kendaraan, kereta api maupun pejalan kaki melintas dengan 

lancar dan aman. Jembatan adalah jenis bangunan yang apabila dilakukan perubahan 

konstruksi, tidak dapat dimodifikasi secara mudah, biaya yang diperlukan relative 

mahal dan berpengaruh pada kelancaran lalu lintas pada saat pelaksanaan pekerjaan. 

Pada penulisan proposal akhir ini jembatan direncanakan dengan menggunakan 

Jembatan busur (Arch). Pemberian bentuk busur itu sendiri dimaksudkan untuk 

mengurangi momen lentur pada jembatan sehingga penggunaan bahan menjadi lebih 

efisien dibandingkan gelagar parallel (D Johnson Victor,1980). Selain itu jembatan 

busur memiliki nilai lebih dalam bentuk arsitekturalnya dan memberi kesan 

monumental karena masih belum banyak perencanaan jembatan di Indonesia yang 

menggunakan jembatan busur dengan profil box baja. Sedangkan zaman dahulu, 

sebelum teknologi beton prestressed dikembangkan, jembatan busur (arch bridges) 

selalu dipilih untuk konstruksi jembatan bentang panjang, dengan mengambil 

keuntungan timbulnya gaya tekan pada struktur lengkungnya (Asiyanto,2005).  
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Konstruksi jembatan pelengkung lebih spesifik daripada jembatan balok 

karena pembangunan jembatan ini memerlukan metode pelaksanaan yang cukup 

rumit karena struktur belum dikatakan selesai sebelum kedua bentang bertemu 

ditengah-tengah. Untuk metode pelaksanan jembatan busur ini menggunakan metode 

balance cantilever dengan dibantu tarikan kabel untuk menahan lendutan akibat berat 

sendiri. Sedangkan untuk pemasangan profil menggunakan crane ponton  selama 

proses erection berlangsung. 

Pembangunan dimulai dari struktur bawah dan dilanjutkan dengan 

pemasangan segmen pelengkung dengan menggunakan crane, pengerjaan dilakukan 

dua sisi, setiap pemasangan segmen pelengkung menggunakan metode balance 

cantilever yaitu metode pembangunan jembatan dimana dengan memanfaatkan efek 

kantilever seimbangnya maka struktur dapat berdiri sendiri, mendukung berat 

sendirinya tanpa bantuan sokongan lain (perancah/falsework ). Metode ini dilakukan 

dari atas struktur sehingga tidak diperlukan sokongan di bawahnya yang mungkin 

dapat mengganggu aktivitas di bawah jembatan. Setelah segmen ujung mulai berdiri 

maka dilanjutkan pemasangan segmen selanjutnya dengan mengandalkan kekuatan 

tarikan kabel sehingga seluruh bagian segmen pelengkung bertemu di tengah-tengah 

setelah itu dilanjutkan untuk pemasangan batang penggantung dan gelagar lantai.  

Diilhami dari permasalahan diatas, untuk mendorong dan menumbuhkan 

kreatifitas berinovasi dalam merencanakan jembatan maka diselenggarakanlah suatu 

ajang bergengsi dalam dunia teknik sipil di nusantara yang dinamakan “Kompetisi 

Jembatan Indonesia”. Dimana tahun 2014  yang lalu telah memasuki periode ke-
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sepuluh dalam kompetisi dengan tema “Jembatan Kokoh, Ringan, dam Awet. 

Sebagai salah satu finalis dalam kategori jembatan busur bentang panjang, maka 

penulis akan meninjau kembali perencanaan jembatan busur bentang panjang 

“Dragon Arch” dengan skala penuh dan beberapa perubahan berupa, fungsi jembatan 

menjadi jalan kendaraan umum kelas 1 dan adanya pengaku berupa profil baja pada 

jembatan. 

Pada proses perencanaan Jembatan Busur “Dragon Arch” akan mengacu 

pada peraturan  RSNI T-02-2005 untuk pembebanan pada jembatan  dan RSNI T-03-

2005 untuk perencanaan struktur baja untuk jembatan. 

1.2. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana mendesain jembatan busur  vierendeel type through arch? 

b. Berapa dimensi dari elemen-elemen struktur atas yang meliputi lantai  kendaraan, 

trotoar, gelagar lantai, hanger, struktur pelengkung, ikatan angin dan perletakan 

elastomer? 

c. Bagaimana menuangkan hasil bentuk desain dan analisa ke dalam bentuk 

gambar teknik? 

1.3. Tujuan 

a. Dapat mendesain jembatan busur vierendeel type through arch 

b. Didapat dimensi dari elemen-elemen jembatan busur yang meliputi lantai 

kendaraan, trotoar, gelagar lantai, hanger, struktur pelengkung, ikatan angin dan 

perletakan elastomer yang memenuhi kapasitas. 

c. Dapat menuangkan hasil bentuk desain dan analisa ke dalam bentuk gambar 

teknik 
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1.4.  Batasan Masalah 

Permasalahan mengenai prasarana perhubungan akan mencakup pengertian 

yang luas, namun mengingat keterbatasan waktu, perencanaan ini mengambil batasan 

masalah : 

a. Perencanaan hanya ditinjau dari aspek teknis saja dan tidak dilakukan analisa dari 

segi biaya maupun waktu.  

b. Perhitungan perencanaan dibatasi pada struktur atas jembatan dan perletakan 

sesuai standar yang dikeluarkan RSNI T-02-2005, RSNI T-03-2005, SNI 03-

1729-2002 dan AISC- LRFD dan kepala jembatan tidak direncanakan. 

c. Cakupan perencanaan hanya bangunan atas saja meliputi : lantai kendaraan, 

trotoar, gelagar lantai, hanger, struktur pelengkung, ikatan angin dan perletakan 

elastomer. 

d. Jembatan busur yang direncanakan tipe virendeel. 

e. Perhitungan sambungan dibatasi pada bagian-bagian tertentu yang dianggap 

mewakili keseluruhan. 

f. Perencanaan tidak memantau aspek metode pelaksanaan pembangunan struktur 

jembatan. 

g. Perencanaan tidak memantau aspek metode pelaksanaan pembangunan struktur 

jembatan. 

h. Perencanaan ini tidak memperhitungkan kondisi beban pada waktu metode 

pelaksanaan. 

 




