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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jembatan sebagai salah satu prasarana transportasi memiliki peran penting 

untuk berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain berfungsi menghubungkan 

jalan yang terputus yang disebabkan oleh adanya rintangan, jembatan juga dapat 

mengurai kemacetan disuatu titik sebagai jalan alternatif. Jika pada awalnya 

masyarakat kesulitan untuk menjual hasil bumi maupun keperluan lain, baik 

pendidikan, sosial, maupun budaya karena diharuskan melewati jalur memutar 

sehingga lebih jauh, dengan adanya jembatan dipastikan dapat memudahkan jalur 

serta menempuh jarak yang lebih pendek. 

Jembatan Kelutan sebagai akses penghubung Kecamatan Ngronggot di 

Kabupaten Nganjuk dengan Kecamatan Papar di Kabupaten Kediri. Pembangunan 

jembatan yang melintasi sungai Brantas tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat baik di Nganjuk maupun di Kediri. Jembatan Kelutan 

memiliki bentang total sepanjang 180 meter yang dibagi menjadi 3 span serta 

memiliki 2 pilar dan 2 abutmen. Direncanakan bentang yang dimiliki setiap span 

adalah 45 meter, 90 meter, 45 meter.  

Berdasarkan tugas akhir ini, alternatif yang dipilih yaitu perencanaan struktur 

atas Jembatan Kelutan menggunakan Jembatan Beton Prategang Segmental Box 

Girder Non Prismatis Sistem Kantilever. Pemilihan Jembatan Beton Prategang Box 

Girder pada jembatan ini karena selain struktur beton prategang dapat memikul 

beban lentur yang lebih besar, tetapi juga ketahanan geser serta puntirnya 

bertambah karena adanya penegangan. Disisi lain, Jembatan Kelutan termasuk 

jembatan dengan bentang panjang, sedangkan dalam segi arsitektural, Box Girder 

dapat memberi nilai keindahan sendiri terhadap struktur jembatan tersebut.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang akan 

ditinjau adalah sebagai berikut; 
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1. Bagaimana merencanakan dimensi profil penampang box girder pada 

struktur atas jembatan beton prategang non prismatis? 

2. Bagaimana menentukan pembebanan terhadap struktur jembatan Kelutan? 

3. Bagaimana merencanakan tendon dan penulangan box girder yang tepat 

pada jembatan beton prategang box girder? 

4. Bagaimana mengontrol keamanan desain box girder terhadap kekuatan dan 

kestabilan struktur? 

5. Bagaimana merencanakan jembatan prategang box girder segmental sistem 

kantilever dengan alat bantu gantry? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan waktu dalam penyusunan tugas akhir ini, adapun 

perencanaan ulang jembatan Kelutan Papar dengan sistem box girder beton 

prategang menerus ini mengambil batasan: 

1. Perencanaan ulang meliputi struktur bangunan atas jembatan. 

2. Tidak meninjau rencana anggaran biaya dan waktu perencanaan. 

3. Tidak merencanakan tebal perkerasan. 

4. Tidak membahas metode pelaksanaan. 

5. Analisa pembebanan dan perencanaan pada struktur jembatan prategang 

menggunakan SNI T-02-2005 (Peraturan Pembebanan Untuk Jembatan) 

dan SNI T-12-2004 (Perencanaan Struktur Beton Jembatan). 

 

1.4 Tujuan Perencanaan 

Tujuan adanya perencanaan ulang struktur jembatan prategang secara umum 

adalah untuk dapat merencanakan sebuah jembatan bentang menerus dengan 2 

tumpuan.  Adapun tujuan khusus penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Merencanakan ulang jembatan beton prategang menggunakan penampang 

box girder segmental balance cantilever dengan alat bantu gantry? 

2. Menganalisa pembebanan yang akan diterima oleh struktur jembatan 

berdasarkan peraturan pembebanan SNI T-02-2005. 
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3. Merencanakan dimensi penampang, tendon dan tulangan profil box girder

beton prategang bentang menerus.

4. Mendapatkan hasil perencanaan struktur bangunan atas terhadap jembatan

dengan desain yang telah memenuhi batasan keamanan dan kestabilan

struktur yang diisyratkan pada SNI T-12-2004 (Perencanaan Struktur Beton

Jembatan).

1.5 Manfaat 

Diharapkan manfaat yang akan diperoleh dari penyusunan Tugas Akhir ini 

antara lain: 

1. Dapat merencanakan struktur jembatan dengan sistem beton prategang

penampang profil box girder sistem kantilever yang sesuai dengan struktur

yang aman.

2. Dapat memahami konsep perencanaan struktur jembatan yang

menggunakan beton prategang menggunakan profil box girder non

prismatis.

3. Dapat menjadikan alternatif lain dalam teknik perencanaan jembatan

dengan bentang panjang.


