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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Jembatan adalah suatu struktur bangunan yang berfungsi untuk 

menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-

rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, saluran irigasi dan 

pembuangan, jalan kereta api, waduk, dan lain-lain. Ditinjau dari aspek 

transportasi jembatan merupakan media jalan yang sangat penting untuk tiga 

hal, yaitu: 

1) Merupakan pengontrol kapasitas dari sistem, 

2) Mempunyai biaya tertinggi per mil dari sistem, 

3) Jika jembatan runtuh, sistem akan lumpuh. 

Ditinjau dari infrastruktur jaringan jalan dan fungsinya, jembatan 

merupakan bagian dari peningkatan aktifitas perekonomian masyarakat. 

Pertimbangan dan perencanaan teknis, ekonomis maupun metode 

konstruksinya dan juga tingkat keawetan dalam pembangunan jembatan harus 

dipertimbangkan pula. Dengan kompleksitas setiap individu yang berproses 

secara profesional dibidang pembangunan jembatan harus mampu mengetahui 

dan memahami secara komprehensif proses dan komponennya agar jembatan 

yang dirancang dan kemudian dibangun dapat berfungsi optimal serta dapat 

relatif mudah dikerjakan sesuai dengan kebutuhan yang ada saat ini.  
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Gambar 1.1 Konsep Tata Ruang Lahan Barat Kampus 3 UMM 

 

Dalam perkembangannya Kampus 3 Universitas Muhammadiyah 

Malang melakukan pengembangan area pembangunan gedung kuliah ke arah 

lahan barat daerah Sengkaling. Area tersebut mempunyai sungai yang 

membentang antara area pembangunan kampus dan akses jalan Raya 

Tlogomas. Sehingga dibutuhkan jembatan sebagai moda penyebrangan untuk 

memudahkan mahasiswa maupun orang-orang menuju Kampus 3 UMM yang 

berada dilahan barat daerah Sengkaling.  

Selain itu juga jembatan ini bisa menjadi alternatif cara penyebrangan 

antara jalan Tegalgondo (belakang kampus 3 UMM) dan jalan Raya 

Tlogomas. Karena kebiasaan masyarakat setempat menyebrang melewati 

sungai Brantas menggunakan jembatan bendung Sengkaling yang sebenarnya 

bukan peruntukan sebagai moda penyebrangan kendaraan bermotor melainkan 

sebagai jalan inspeksi perbaikan pipa maupun pengecekan bendung. Jembatan 

tersebut sangat tidak layak untuk kendaraan bermotor karena hanya memiliki 

lebar jalan maupun lebar jembatan yang kurang memadai. Hal ini sangat 
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membahayakan pengguna kendaraan ketika menyebrang. Sehingga sehingga 

perlu direncanakannya jembatan penyebrangan yang layak dan nyaman untuk 

pengguna kendaraan bermotor. 

Pada tugas akhir perencanaan struktur atas jembatan yang terletak di 

sungai Brantas daerah Sengkaling Kabupaten Malang ini direncanakan 

menggunakan jembatan beton box girder prategang segmental menggunakan 

metode kesetimbangan beban (load balancing). Pemilihan jembatan box 

girder prategang segmental untuk bentang pendek sebenarnya kurang 

ekonomis dalam bentuk penampang maupun pelaksanaannya di lapangan, 

tetapi penulis berharap perencanaan jembatan ini sebagai bentuk alternatif dan 

pembelajaran di masa yang akan datang. 

 Pemilihan box girder beton prategang karena memiliki keuntungan 

sebagai berikut : 

1) Box girder selain untuk menopang beban luar, interiornya dapat digunakan 

untuk penggunaan lain seperti jalur pipa gas atau pipa air  

2) Bentuk box girder memiliki nilai estetika yang dapat menambah 

keindahan struktur itu sendiri. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan ditinjau adalah sebagai berikut : 

1) Bagaimana merencanakan dimensi profil penampang box girder? 

2) Bagaimana merencanakan tendon dan tulangan box girder pada jembatan 

box girder beton prategang? 

3) Bagaimana mengontrol keamanan struktur jembatan terhadap beban yang 

telah disyaratkan pada peraturan RSNI T-12-2004? 
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1.3 Batasan Masalah 

Permasalahan mengenai prasarana perhubungan akan mencakup pengertian 

yang luas, namun mengingat keterbatasan waktu, perencanaan ini mengambil 

batasan : 

1) Tinjauan meliputi struktur atas jembatan. 

2) Tidak melakukan peninjauan terhadap rencana biaya dan waktu 

perencanaan. 

3) Tidak merencanakan perkerasan jalan pada jembatan.  

4) Metode pelaksanaan pemasangan box girder prategang dilakukan dengan 

cara memasang segmen di daerah samping jembatan. Segmen tersebut 

dirakit menggunakan mobil crane sesuai dengan nomor segmen yang telah 

ditentukan agar lubang lintasan tendon sesuai dengan perencanaan. 

Kemudian kabel tendon ditegangkan setelah semua kabel terpasang pada 

tempatnya. Setelah gelagar box girder terpasang dengan baik kemudian 

diangkat ke posisi jembatan diatas abutmen yang sudah disiapkan 

menggunakan crane. 

5) Lokasi jembatan terletak di daerah Sengkaling Kabupaten Malang Provinsi 

Jawa Timur. 

6) Aspek-aspek peraturan yang dipakai dalam perencanaan struktur jembatan 

beton prategang yakni RSNI T-02-2005 (Peraturan Pembebanan untuk 

Jembatan) dan RSNI T-12-2004 (Perencanaan Struktur Beton untuk 

Jembatan). 
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1.4 Tujuan Perencanaan 

Tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut : 

1) Menghitung beban total yang akan diterima pada struktur jembatan. 

2) Merencanakan kebutuhan dimensi profil penampang, tendon, dan tulangan 

box girder pada struktur jembatan box girder beton prategang 

3) Menganalisa kontrol keamanan struktur jembatan dengan pembebanan 

yang telah disyaratkan pada peraturan SNI T-12-2004 (Perencanaan 

Struktur Beton untuk Jembatan). 

1.5 Manfaat Perencanaan 

Manfaat perencanaan ini adalah: 

1) Bagi Perencana 

Sebagai sarana untuk menerapkan serta membandingkan antara ilmu 

yang diperoleh dari perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya secara 

langsung pada obyek perencanaan, sehingga dapat mengetahui yang 

terjadi pada kondisi lapangan suatu wilayah serta menambah informasi 

atau pengetahuan dan pengalaman dalam dunia kerja. 

2) Bagi Universitas Muhammadiyah Malang 

Perencanaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

positif serta gambaran yang jelas mengenai kondisi lapangan sehingga 

instansi terkait dapat merealisasikan konsep jembatan ini. 

3) Bagi Pembaca 

Perencanaan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

bagi peneliti lain tentang materi yang berhubungan dengan masalah 

struktur jembatan khususnya beton prategang dan pengembangan ilmu. 


