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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Jembatan mempunyai arti penting bagi setiap orang. Akan tetapi tingkat 

kepentingannya tidak sama bagi setiap orang. Sehingga akan menjadi suatu bahan 

studi yang menarik. Suatu jembatan tunggal diatas sungai kecil akan dipandang 

berbeda oleh setiap orang. Sebab penglihatan dan pandangan orang masing-masing 

berbeda. Seseorang yang melintasi jembatan setiap hari pada saat bekerja, hanya 

dapat melintasi sungai apabila ada jembatan dan mereka menyatakan jembatan 

adalah sebuah jalan yang diberi sandaran ditepinya. 

 Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa jembatan merupakan suatu 

system transportasi untuk tiga hal, yaitu merupakan pengontrol kapasitas dari 

system mempunyai biaya tertinggi permil dari system, jika jembatan runtuh system 

akan lumpuh. Bila lebar jembatan kurang untuk menampung jumlah jalur yang akan 

diperlukan oleh lalu lintas. Dalam hal ini jembatan akan menjadi pengontrol volume 

dan berat lalu lintas yang akan dilayani oleh system transportasi. Oleh karna itu, 

jembatan dapat dinyatakan mempunyai system keseimbangan (Balancing) dari 

system transportasi. 

 Pada saat yang penting untuk membangun jembatan, ada banyak 

kemungkinan. Sehingga kreativitas dan kemampuan perencana memainkan 

peranan cukup mampu untuk mendesaign jembatan pada umumnya. Kreativitas 

perencana jembatan seharusnya mencakup dari bdang (Engineering). Hal tersebut 
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juga baim dalam penetuan material yang akan digunakan pada jembatan dalam 

proses perencanaan. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Sebagai tugas akhir penulis mencoba melakukan studi analisa jembatan 

rangka baja. Oleh karna itu penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut. 

1. Bagaimana cara menganalisa konstruksi jembatan pada kondisi eksisting ? 

2. Bagaimana cara menganalisa beban pada konstuksi jembatan dari segi 

strukturnya ? 

1.3 Tujuan Masalah 

 Studi kasus ini dimaksudkan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan 

serta kondisi dilapangan dari jembatan rangka baja soekarno hatta yang ditinjau dari 

beban strukturnya.  

1. Mengetahui Kondisi beban eksisting yang bekerja pada konstruksi jembatan 

saat ini. 

2. Merencanakan peningkatan kapasitas jembatan dengan kondisi beban sekarang. 

1.4 Batasan Masalah 

 Untuk mengarah pada lingkup pembahasan dan memperoleh hasil yang 

maksimal, maka dalam penysusunan tugas akhir ini penyusun membatasi hal 

sebagai berikut. 

1. Hanya meninjau dari beban yang bekerja dari segi strukturnya. 

2. Tidak menghitung struktur jembatan bagian bawah. 
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3. Metode analisa profil baja menggunakan teori LRFD, Perencanaan struktur baja 

untuk jembatan RSNI T-03-2005 dan pembebanan menggunakan RSNI T- 02-

2005 gaya batang menggunakan STAAD PRO. 

4. Tidak meninjau perubahan material baja akibat beban berulang dan akibat 

perkuatan. 


