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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada umumnya, jembatan mempunyai peran dalam 

menghubungkan dua tempat yang dipisahkan oleh sungai, tebing atau yang 

lainnya. Namun seiring dengan berkembangnya waktu, jembatan 

mempunyai peranan yang semakin luas seperti dalam hal memecah 

kemacetan di suatu kota. Jembatan seperti itu disebut sebagai jembatan 

layang atau fly over. Sehingga, jembatan adalah struktur yang sangat 

penting untuk mengatasi berbagai halangan yang ada guna memperlancar 

transportasi antar daerah agar lebih efektif dan efisien.  

Berbagai macam bentuk konstruksi jembatan telah berkembang 

sampai saat ini mulai dari jembatan kayu, jembatan baja, dan jembatan 

beton. Jembatan dengan bahan beton sendiri telah banyak dikenal dalam 

dunia konstruksi. Dewasa ini, dengan kemajuan teknologi beton 

dimungkinkan untuk memperoleh bentuk penampang beton yang beragam. 

Bahkan dalam kenyataannya sekarang jembatan beton ini tidak hanya 

berupa beton konvensional saja, tetapi telah dikembangkan berupa 

jembatan dengan struktur utama berupa beton prategang.  

Saat ini penggunaan beton prategang menjadi trend jembatan 

berbentang panjang yang mengalahkan struktur baja yang telah 

berkembang terlebih dahulu. Hal itu maklum saja apabila dilihat dari sisi 

keuntungan antara beton prategang dan baja. Salah satu keuntungan dari 
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beton prategang ialah penampang struktur lebih kecil dan langsing serta 

dapat mempunyai bentang yang lebih panjang, lendutan akhirnya pun 

lebih kecil meskipun bentang dan dimensinya terlihat lebih langsing. 

Pada tugas akhir perencanaan struktur atas jembatan layang (fly 

over) di Kedung Kandang ini menggunakan beton prategang menerus. 

Metode perencanaan yang digunakan adalah metode kesetimbangan 

beban. Sedangkan metode pelaksanaan yang digunakan adalah metode 

segmental. Konsep kesetimbangan beban berguna dalam pemilihan profil 

tendon yang dapat memberikan system gaya yang paling disukai pada 

beton. Sehingga metode kesetimbangan beban pada dasarnya adalah reaksi 

internal yang terjadi pada kabel prategang pada balok. Reaksi internal 

inilah yang nantinya akan mengimbangi jenis beban luar. Suatu 

pertimbangan lain dalam pemilihan konsep yang layak adalah factor 

kesederhanaan dari analisis dan desain.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi permasalahan pada penyusunan tugas akhir 

ini adalah :  

 Bagaimana analisa struktur atas jembatan dalam proses perakitan 

yang menggunakan metode segmental dengan alat bantu berupa 

gantry?  

 Bagaimana analisa struktur atas jembatan yang merupakan balok 

prategang tipe box non prismatic pada tahap service? 
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1.3. Batasan Masalah 

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan tugas 

akhir ini adalah :  

1. Study perencanaan pada proyek pembangunan jembatan layang (fly 

over) kedung kandang.  

2. Metode perencanaan balok prategang menerus pada tugas akhir ini 

adalah metode kesetimbangan beban. 

3. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam desain adalah segmental 

kantilever dengan alat bantu gantry. 

4. Study perencanaan balok prategang bertipe box non prismatik. 

5. Study perencanaan ada pada dua bentang yang masing – masing 

bentang mempunyai panjang 30 meter. 

6. Metode perhitungan untuk pembebanan jembatan menggunakan 

RSNI T-02-2005.  

7. Tidak merencanakan tebal perkerasan. 

8. Tidak mrencanakan penentuan lay out jembatan. 

9. Tidak merencanakan tentang penentuan ketinggian bebas terhadap 

jembatan atau jalan yang berada di bawah fly over.   

10. Tidah membahas rencana anggaran biaya. 

1.4. Tujuan  

 Adapun yang menjadi maksud dan tujuan pada penyusunan tugas 

akhir ini adalah: 
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 Untuk mnganalisa struktur atas jembatan pada saat proses perakitan 

yang menggunakan metode segmental dengan alat bantu berupa 

gantry. 

 Untuk menganalisa struktur atas jembatan yang merupakan balok 

prategang tipe box non prismatic pada tahap service. 

 

1.5. Manfaat 

Manfaat dari tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi 

pembelajaran tentang perencanaan struktur atas jembatan yang 

menggunakan balok prategang sebagai struktur utama jembatan. 


