
BAB I

PENDAHULUAN

1.1  LATAR BELAKANG

Jembatan merupakan salah satu sarana transportasi yang sangat penting bagi umat manusia.

Jembatan juga berfungsi sebagai penghubung antara suatu daerah dengan daerah yang lainnya

yang terpisah oleh sungai, danau, laut, jurang maupun saluran irigasi. Oleh sebab itu, melihat

pentingnya fungsi dari suatu jembatan maka pembuatan jembatan harus memenuhi berbagai

macam standar yang telah ditentukan. Salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam pembuatan

jembatan adalah ketahanan jembatan tersebut dalam menahan beban baik manusia maupun

kendaraan yang melintas pada jembatan tersebut serta kondisi kesetimbangan statis pada

jembatan tersebut.

Adanya kemajuan teknologi dalam merancang konstruksi jembatan menuntut adanya

kreatifitas yang tinggi tanpa melupakan aspek kekuatan dan ekonomis untuk menghasilkan

jembatan yang inovatif. Sebagai contoh dari salah satu konstruksi suatu jembatan adalah

jembatan rangka baja atau biasanya disebut jembatan rangka atas. Ditinjau dari aspek kekuatan,

suatu jembatan harus mempunyai stabilitas terhadap beban horizontal dan vertikal. Pemilihan

metode konstruksi juga harus dipertimbangkan untuk menghasilkan konstruksi yang kuat dan

berfungsi secara optimal.

Pada bangunan jembatan rangka baja, ada dua tipe struktur yang digunakan, yaitu

jembatan rangka baja terbuka dan jembatan rangka baja tertutup. Pemilihan tipe jembatan dapat

dipengaruhi oleh aspek lalu lintas, aspek teknis, dan aspek estetika. Selain daripada itu,

pendekatan ekonomi selayaknya juga sebagai bahan pertimbangan biaya jembatan perlu dibuat

seminimal mungkin. Berdasarkan beberapa kasus, biaya investasi jembatan adalah sangat tinggi,



dalam hal ini akan sangat terkait dengan kesesuaian lokasi yang akan dilaksanakan. Kesesuaian

estetika dan arsitektural akan memeberikan nilai lebih pada jembatan yang akan dibangun,

namun pemilihan bahan yang paling tepat, pemilihan elemen-elemen struktur untuk struktur

jembatan berdasarkan pertimbangan struktural dan estetika sangat perlu diperhitungkan.

Secara garis besar, latar belakang pada studi kasus ini yaitu bahwa pada bentuk model

Jembatan Apple Bridge pada Kompetisi Jembatan Indonesia 2008 yang menggunakan rangka

tipe-K dengan penggunaan profil simetris dan asimetris mengakibatkan beberapa masalah pada

strukturalnya, oleh sebab itu diperlukan perencanaan ulang (re-design) dengan bentuk rangka

yang berbeda agar dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kedua bentuk rangka

jembatan antara jembatan existing dan jembatan alternatif. Ada kemungkinan bahwa jembatan

existing lebih baik dari jembatan alternatif atau sebaliknya, namun semua harus dibuktikan

dengan studi yang akan dilakukan oleh penulis dikesempatan kali ini sesuai dengan peraturan

dan prosedur yang ada.

1.2  RUMUSAN MASALAH

Sebagai tugas akhir, penulis mencoba melakukan studi untuk memberikan alternatif

desain (redesain) terhadap jembatan existing (rangka-K) dengan merencanakan ulang rangka

jembatan alternatif. Agar studi perencanaan ini lebih terarah, maka rumusan masalahnya dapat

diuraikan sebagai berikut:

1. Berapa kapasitas jembatan /gaya – gaya maksimum pada jembatan exsisting dan

alternatif?

2. Berapa dimensi profil yang diperlukan untuk jembatan existing dan alternatif ?

3. Berapa bobot rangka yang didapat oleh jembatan existing dan alternatif ?

4. Berapa displacement yang terjadi antara jembatan existing dan alternatif ?



1.3  MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari studi ini yaitu untuk merencanakan kembali jembatan existing dan

merencanakan jembatan alternatif yang akan memunculkan perbedaan – perbedaan dari kedua

bentuk jembatan rangka yang akan direncanakan.

Adapun tujuan yang akan dicapai dari studi kasus ini yaitu mengetahui hasil dari jembatan

existing dan hasil dari redesain jembatan existing, sehingga dari kedua model jembatan tersebut

hasilnya dapat dibedakan yang dilihat dari segi kapsitas, bobot dan displacement. Maka akan

diketahui kekurangan dan kelebihan antara jembatan exsisting dan jembatan alternatif yang

dilihat dari segi diatas. Hal ini akan memberikan sebuah kesimpulan bahwa model jembatan

mana yang lebih menguntungkan antara jembatan existing dan alternatif tersebut yang dilihat

dari aspek kapasitas, bobot dan displacement.

1.4 BATASAN MASALAH

Model Jembatan Apple Bridge pada Kompetisi Jembatan Indonesia 2008 yang ada

didesain dengan menggunakan struktur jembatan rangka terbuka dengan panjang bentang 5

meter dan lebar 1 meter.

Batasan masalah disini dimaksudkan agar objek dari studi perencanaan dapat dijalankan

secara sistematis dan terarah sehingga permasalahan yang dibahas tidak melebar. Adapun

batasan - batasan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Dalam studi ini perencanaan jembatan adalah perencanaan jembatan rangka terbuka

prototipe dengan bentang 5 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 0,5 meter dengan bentuk

rangka tipe-K, yang merupakan model existing jembatan Apple Bridge dalam Kompetisi

Jembatan Indonesia 2008 dan bentuk rangka tipe-Australia sebagai jembatan alternatif

(redesain) dengan dimensi yang sama.



2. Hanya meninjau statika akibat beban uji 450 kg pada bentang tengah jembatan terhadap

konstruksi rangka induk / utama sesuai dengan buku peraturan Kompetisi Jembatan

Indonesia 2008

3. Metode perencanaan profil baja menggunakan metode LRFD

4. Tidak merencanakan lantai kendaraan dan sambungan pada gelagar memanjang dan

melintang.


