
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam  upaya  pemerataan  pembangunan,  sangatlah  diperlukan  adanya 

suatu prasarana    penghubung, baik darat, laut, maupun udara. Jalan dan jembatan 

merupakan  salah  satu  prasarana  penghubung  darat  yang  sangat  vital  untuk 

menghubungkan  suatu  wilayah  satu  dengan  wilayah  lainnya.  Jalan  adalah 

prasarana  transportasi  untuk  melayani  arus  lalu-lintas  baik  barang  maupun 

manusia, sedangkan jembatan merupakan pelengkap prasarana jalan yang penting 

guna  menghubungkan  dua  ujung jalan  yang  terpisah  oleh  sungai,  danau,  laut, 

jurang maupun saluran irigasi.

Jembatan Grobogan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang yang 

lebih dikenal dengan sebutan Buk panjang merupakan jembatan penghubung jalur 

perekonomian utama provinsi antara Surabaya-Jember. Jembatan ini dibuat pada 

zaman Belanda sekitar tahun 1890 menggunakan pasangan batu bata atau yang 

lebih dikenal pada masa itu dengan nama  landas.  Keberadaanya saat ini  sudah 

sangat memprihatinkan, mengingat juga usianya yang telah mencapai 120 tahun. 

Kondisi jembatan dengan bentang kurang lebih 110 meter dan lebar 6,6 meter ini 

rusak parah,  hampir  putus, dan disebelah utara sambungan bergeser hampir  25 

cm.  Kondisi  ini  mengakibatkan  jembatan  sempat  ditutup  selama  hampir  tiga 

pekan  untuk  dilakukan  perbaikan  sehingga  melumpuhkan  jalur  perekonomian 

Jawa Timur. 
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Untuk  mengatasi  masalah  tersebut,  maka  sudah  selayaknya  dibangun 

jembatan  baru  mengingat  usia  jembatan  yang  telah  melebihi  umur  rencana 

jembatan  yang  pada  umumnya  untuk  jembatan  kategori  biasa  dengan  umur 

rencana 50 tahun, serta jembatan dengan kategori khusus yakni umur rencananya 

adalah 100 tahun. Disamping itu seiring perkembangan ekonomi dan kemajuan 

zaman  saat  ini,  mobilitas  penduduk  sangat  tinggi  yang  ditandai  dengan 

pertambahan pengguna jalan sehingga beban jembatan pun semakin bertambah 

drastis.

Alternatif   perencanaan jembatan yang sesuai dan mudah untuk saat ini 

adalah menggunakan rangka baja. Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan 

mencoba mendesain rangka atas jembatan Grobogan menggunakan rangka baja 

(Warren truss) tipe Australia.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagai tugas akhir, penulis mencoba melakukan studi perencanaan ulang 

struktur  atas  jembatan  Grobogan  dengan  menggunakan  ”rangka  baja  tipe 

Australia”. Adapun penulis merumuskan permasalahanya sebagai berikut:

1. Perencanaan struktur lantainya

2. Berapa dimensi gelagar memanjang dan gelagar melintang

3. Berapa dimensi gelagar induknya

4. Berapa dimensi ikatan anginnya

5. Perencanaan alat sambung antar gelagar

6. Perencanaan sistem perletakan
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1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari  penyusunan tugas akhir  ini adalah  memberikan 

suatu  alternatif  sistem  konstruksi  jembatan  Grobogan  Kabupaten  Lumajang 

dengan  menggunakan  rangka  baja  pada  konstruksi  atas  jembatan  utama  yang 

sebelumnya menggunakan pasangan batu bata, sehingga nantinya diharapkan akan 

memberikan  suatu  konstruksi  jembatan  yang  kuat  dan  memberikan  lendutan 

struktur  yang lebih kecil  sehingga dengan bentang yang panjang struktur akan 

tetap aman untuk difungsikan. 

1.4 Batasan Masalah

Adapun  dalam menyusun  tugas  akhir  ini,  penulis  memberikan  batasan 

masalah yaitu: 

1. Hanya membahas perencanaan struktur atas jembatan

2. Tidak  membahas  metode  pelaksanaan  pembangunan  jembatan 

(launching)

3. Analisa Struktur menggunakan bantuan Software Analisa Struktur

4. Perencanaan pembebanan mengacu kepada RSNI T-02-2005

5. Perhitungan  plat  lantai  kendaraan  dan  perencanaan  trotoar 

mengacu  kepada RSNI T-12-2004 

6. Penentuan Dimensi  Profil  Baja menggunakan metode  Load and 

Resistance Faktor Design (LRFD)


