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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Umum 

Jembatan merupakan bagian dari prasarana transportasi yang berfungsi 

menghubungkan antara dua jalan yang terpisah karena suatu rintangan seperti 

sungai, lembah, laut, jalan raya dan rel kereta api. Oleh sebab itu jembatan 

mempunyai peran penting bagi setiap orang, meskipun kepentingan setiap individu 

berbeda – beda. 

Pada perancangan jembatan harus dilakukan pengawasan dan pengujian yang 

tepat untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan 

tahapan yang benar dan memenuhi persyaratan teknis yang berlaku, sehingga 

dicapai pelaksanaan yang efekti dan efisien, biaya dan mutu serta waktu yang telah 

ditentukan 

2.2 Struktur Beton Prategang 

Definisi beton prategang menurut SNI 03-2847-2002 adalah beton bertulang 

yang telah diberikan tegangan tekan dalam, untuk mengurangi tegangan tarik 

potensial dalam beton akibat beban kerja. Pada elemen – elemen beton bertulang, 

sistem prategang biasanya dilakukan dengan menarik tulangannya. 

2.2.1 Material 

a) Beton mutu tinggi 

Beton mutu tinggi merupakan sebuah tipe beton yang memiliki kuat 

tekan silinder melebihi 6000 psi (41,4 MPa), sehingga beton memiliki kekuatan 

dan ketahanan jangka panjang. Guna memperoleh beton mutu tinggi harus 

menjamin kualitas dan kontrol kualitas yang baik saat proses produksinya. 

Dalam mengembangkan perencanaan dalam struktur beton, sangat 

penting mengetahui tentang hubungan dan regangan pada beton (lihat Gambar 

2.1). Menurut Nawy, 2001, berdasarkan grafik hubungan dan regangan dalam 

Gambar 2.1 menunjukkan semakin tinggi regangan gagal apabila kekuatan 

beton semakin rendah, pada bagian yang relatif linier akan bertambah untuk 



5 
 

kuat tekan beton yang semakin besar dan terdapat reduksi nyata pada daktilitas 

untuk kekuatan yang meningkat. 

 
Gambar 2.1 Hubungan regangan dan regangan pada beton mutu tinggi 

Sumber: Beton Prategang. G Nawy 2001. 

b) Baja prategang 

Untuk memahami perilaku struktur baja prategang, maka juga harus 

memahami sifat – sifat mekanik dari baja prategang. Sifat mekanik yang 

terutama adalah hubungan tegangan – regangan pada baja prategang. Baja 

prategang memiliki kekuatan tarik yang tinggi, dapat berupa ulir atau polos 

dan merupakan batang baja paduan. Selain ditarik dalam kondisi dingin 

dengan maksud meningkatkan kuat leleh, batang prategang juga dilepaskan 

tegangannya (stress relieved) untuk menambah daktilitas. Kuat tarik batang 

prategang harus sedikitnya 150.000 psi (1034 MPa), dengan kuat leleh 

minimum 85 persen dari kuat ultimit untuk batang polos dan 80 persen untuk 

batang ulir. (Nawy, 2001) 
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Gambar 2.2 Hubungan regangan dan regangan pada baja prategang 

Sumber: Beton Prategang. G Nawy 2001. 

 

Berdasarkan ASTM A 421, baja prategang umumnya berbentuk kawat 

– kawat tunggal, strands terdiri dari tujuh kawat yang dipuntir enam 

diantaranya sebesar 12 sampai 16 kali diameter pada sekeliling kawat lurus 

yang sedikit lebih besar. 

 
(a)     (b) 

Gambar 2.3 Strands 7 kawat yang dipadatkan. (a) Penampang strand 

standar (b) Penampang strand setelah dipadatkan 

Sumber: Beton Prategang, G Nawy 2001 
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Tabel 2.1 Strand standar tujuh kawat untuk beton prategang 

 

**100.000 psi = 689,5 MPa  
0,1 in = 2,54 mm, 1 in.2 = 645 mm2  
Berat: kalikan dengan 1,49 untuk mendapatkan berat dalam kg per 1000 m.  
1000 lb = 4448 N 

Sumber: Sumber: Beton Prategang, G Nawy 2001 

 

2.2.2 Sistem Pemberian Gaya Prategang 

Umumnya gaya prategang yang diterapkan pada komponen struktur 

beton menggunakan tulangan baja yang ditarik atau disebut kabel tendon. 

Dalam pemberian tegangan terdapat dua metode pemberian gaya prategang 

yang biasa digunakan, yaitu sebagai berikut: 

1. Sistem Pasca Tarik (Post tensioning) 

Pada metode ini, tendon ditarik setelah beton dicor. Artinya sebelum 

dilakukan pengecoran, terlebih dahulu dipasang selongsong untuk alur 

tendon. Selanjutnya setelah beton selesai, tendon dimasukkan ke 

selongsong. Apabila beton cukup umur dan kuat menahan gaya prategang 

kemudian tendon ditarik dan diangkur. Tahap terakhir digrouting melalui 

lubang yang telah disediakan. (lihat Gambar 2.1) 
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(a) 

 
 

(b) 
 

(c) 

Gambar 2.4 Pemberian gaya prategang pasca-tarik. 

Pada (a) Cetakan dan selubung tendon disiapkan terlebih dahulu 

kemudian beton dicor. (b) Apabila beton cukup umur dan kuat memikul 

gaya prategang, salah satu ujung diangker kemudian satu ujung lainnya 

ditarik dan diangkur bersamaan serta dilakukan grouting. (c) Karena terjadi 

penarikan tendon yang dipasang melengkung, maka beton menjadi 

tertekan akibatnya balok melengkung ke atas. 

Upaya mempermudah dalam pengangkutan dari pabrik beton ke 

lokasi, umumnya beton prategang dengan sistem pasca tarik ini dilakukan 

secara segmental apabila misal memiliki panjang lebih dari 1 m, balok 

dibagi beberapa segmen kemudian pemberian gaya prategang dilokasi 

setelah balok segmental dirangkai. 

 

ANGKER 
TENDON/TULANGAN BAJA 

GROUTING 

BETON COR 

SELUBUNG TENDON 
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2. Sistem Pratarik (Pretension) 

Metode pratarik, baja terlebih dahulu ditarik sebelum beton dicor. 

Untuk langkah awal tendon diberi gaya prategang dan diangkur. 

Selanjutnya, beton dicor pada cetakan sehingga melingkupi tendon yang 

sudah diberi gaya tarik. Apabila beton sudah cukup umur kemudian tendon 

dilepas supaya gaya prategang ditransfer pada beton. (lihat gambar) 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Gambar 2.5 Pemberian gaya prategang Pratarik. 

Pada (a) Tendon ditarik kemudian diangker pada sebuah abutmen. 

(b) Beton dicor pada cetakan dan alas yang telah disiapkan sehingga 

melingkupi tendon yang sudah diberi gaya prategang. (c) Apabila beton 

sudah cukup umur dan kuat memikul gaya prategang tendon dipotong dan 

dilepas, untuk kemudian gaya prategang ditransfer pada beton. 

Akibat dari kabel tendon dilepas setelah beton cukup umur, terjadi 

transfer gaya prategang tendon terhadap balok beton. Transfer gaya 

CETAKA
ABUTME

TENDON SETELAH 

ANGKE

BETON 

GAYA PRATEGANG PADA BETON 
SETELAH TENDON DILEPAS 
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tersebut menyebabkan balok beton menjadi melengkung sebelum 

menerima beban kerja. Namun setelah beban kerja diterima, maka balok 

tersebut akan kembali rata. 

2.3 Beton Prategang Box Girder Segmental 

Teknik jembatan menggunakan beton prategang box girder segmental 

termasuk perkembangan terbaru dalam rekayasa struktur jembatan. Box girder 

segmental merupakan penopang utama yang terdiri dari elemen yang sudah dicetak 

kemudian yang ditekan menggunakan tendon eksternal. (Prof. Dr. Ing. G. 

Rombarch, 2002). 

Pemilihan tipe box girder segmental ini ketika area yang akan dibangun 

membentang melebihi dari sitem yang sudah ada. Konsep desain yang 

menghasilkan desain ekonomis dimana permukaan jalan dibentuk pada bagian atas 

gelagar (lihat gambar 2.3). Dalam upaya memudahkan mengontrol kualitas yang 

baik, maka biasanya pembuatan atau pabrikasi dikerjakan langsung oleh pabrik. 

    
(a)      (b) 

Gambar 2.6 a) Pelaksanaan box girder b) Jembatan Prategang Shibanpo, 

Tiongkok. 

Menurut Prof. Dr. Ing. G Rombach, untuk menghindari sambungan kabel 

(tendon) pada bentang menerus karena tidak ada penguatan, maka diperlukan tiga 

segmen yang berbeda. 

 Pier segment  : Segmen yang terletak diatas abutmen. 

 Deviator segment : Segmen yang dibutuhkan untuk pengaturan tendon  

– tendon. 

 Standard segment : Merupakan penampang dimensi standar box girder  

yang digunakan. 
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Gambar 2.7 Box Girder Pier Segment 

 
Gambar 2.8 Box Girder Deviator Segment 

 

 
Gambar 2.9 Box Girder Standard Segment 

Sumber: Jurnal Prof. Dr-Ing. G. Rombarch, 2002 

 

2.4 Struktur Statis Tak Tentu 

Menurut Raju, Krishna N, 1989, beberapa keuntungan apabila menggunakan 

struktur bentang menerus pada konstruksi beton prategang adalah sebagai berikut: 

1. Nilai momen lentur yang relatif sama antara bagian tengah bentang dengan 

bagian tumpuan batang. 

2. Ukuran batang yang direduksi menghasilkan struktur yang lebih ringan. 
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3. Daya dukung beban ultimit lebih tinggi daripada menggunakan struktur 

statis tertentu yang disebabkan distribus momen – momen. 

4. Kontinuitas struktur rangka meningkatkan stabilitas struktur. 

5. Gelagar – gelagar secara kontinu dibentuk oelh konstruksi secara bagian – 

bagian dengan memakai unit – unit pracetak yang disambung dengan kabel 

– kabel prategang. 

6. Pada gelagar pascatarik menerus, kabel – kabel yang melengkung dapat 

ditempatkan secara baik untuk menahan momen – momen bentangan dan 

tumpuan. 

7. Mereduksi banyaknya angkur pada suatu balok prategang menerus apabila 

dibandingkan dengan serangkaian balok yang ditumpu secara sederhana, 

dan sepasang angkur pascatarik serta operasi penegangan tunggal dapat 

melayani beberapa batang. 

8. Lendutan pada bentang menerus lebih kecil dibandingkan dengan bentang 

tumpuan sederhana. 

2.5 Metode Balok Prategang Menerus 

Kesinambungan balok menerus pada struktur jembatan prategang 

menggunakan beberapa metode. Kemungkinan tata letak kabel (tendon) yang 

berbeda – beda, seperti yang diperlihatkan pada gambar 1213. Metode -metode ini 

dalam pengaturannya masih secara umum digunakan dan memperhitungkan 

keadaan khusus pada area struktur sesuai tipe yang dipilih. Namun disisi lain, 

pengembangan masih terus dilakukan untuk pengaturan – pengatura lain. (Ty Lin 

dan Ned H. Burn, 1988) 

 

a) Tendon melengkung pada balok lurus 
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b) Tendon lurus pada balok melengkung 

 

c) Tendon melengkung pada 

balok yang dipertebal atau 

balok melengkung 

 

d) Tendon – tendon yang tumpang tindih 

(Sumber: Ty Lin dan Ned H. Burn, 1988) 

Gambar 2.10 Metode tendon pada balok prategang menerus 

 

2.6 Metode Pelaksanaan Konstruksi 

Terdapat empat metode yang umumnya digunakan untuk konstruksi jembatan 

beton prategang segmental, antara lain: metode keseimbangan kantilever 

menggunakan launching girder, metode keseimbangan kantilever menggunakan 

travelling forms, metode span-by-span, metode pembangunan satu arah. (Naaman, 

1982) 
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Gambar 2.11 Metode keseimbangan kantilever menggunakan launching girder 

 
Gambar 2.12 Metode keseimbangan kantilever menggunakan travelling forms 

 
Gambar 2.13 Metode span-by-span. 

 
Gambar 2.14 Metode pembangunan satu arah 
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2.7 Pembebanan 

Merencanakan struktur suatu konstruksi harus memperhatikan penentuan 

besarnya beban yang akan didukung oleh konstruksi itu sendiri. Penentuan besar 

beban yang diterima pada umumnya dilakukan dengan estimasi, perhitungan 

estimasi demikian dikenal dengan istilah pembebanan. 

Perencanaan jembatan box girder semua beban dan gaya yang bekerja pada 

konstruksi dihitung berdasarkan “Pembebanan Untuk Jembatan (RSNI T-02-

2005 )”. 

Adapun beban-beban yang dipakai dalam perhitungan adalah : 

 Beban Mati 

 Beban Hidup 

2.7.1 Beban Mati 

a) Berat Sendiri (Beban Mati) 

Berat sendiri dari bagian bangunan adalah berat dari bagian bangunan 

tersebut dan elemen-elemen struktural lain yang dipikulnya. Termasuk 

dalam hal ini adalah berat bahan dan bagian jembatan yang merupakan 

elemen struktural, ditambah dengan elemen non struktural yang dianggap 

tetap (RSNI T-02-2005). Untuk menentukan besarnya beban dari berat 

sendiri, maka harus digunakan nilai faktor beban berat sendiri pada tabel 2.1 

dibawah ini: 

Tabel 2.2 Faktor beban untuk beban mati (berat sendiri) 

Jangka 
Waktu Bahan 

Faktor Beban 
Kondisi Batas 

Layan 
Kondisi Batas Ultimit 

Biasa  Terkurangi 

Tetap 

Baja 1,0 1,1 0,9 
Aluminium 1,0 1,1 0,9 
Beton Pracetak 1,0 1,2 0,85 
Beton cor ditempat 1,0 1,3 0,75 
Kayu 1,0 1,4 0,70 

(Sumber : RSNI T-02-2005) 
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b) Beban Mati Tambahan/Utilitas 

Beban mati tambahan adalah berat seluruh bahan yang membentuk 

suatu beban pada jembatan yang merupakan elemen non struktural, dan 

besarnya dapat berubah selama umur jembatan. (tabel 2.2) 

Tabel 2.3 Faktor beban untuk beban mati tambahan 

Jangka Waktu Klasifikasi 
Faktor Beban 

Kondisi Batas 
Layan 

Kondisi Batas Ultimit 
Biasa Terkurangi 

Tetap Umum 1,0 2,0 0,7 
Khusus 1,0 1,4 0,8 

CATATAN (1) Faktor beban daya layan 1,3 digunakan untuk berat utilitas 
( Sumber : RSNI T-02-2005) 

 

2.7.2 Beban Hidup 

Beban lalu lintas untuk perencanaan jembatan terdiri atas beban lajur 

“D” dan beban truk “T”. Beban lajur “D” bekerja pada seluruh lebar jalur 

kendaraan dan menimbulkan pengaruh pada jembatan yang ekuivalen 

dengan suatu iring-iringan kendaraan yang sebenarnya. Jumlah total beban 

lajur “D” yang bekerja tergantung pada lebar jalur kendaraan itu sendiri. 

Lajur lalu lintas rencana harus mempunyai lebar 2,75meter. Jumlah 

maksimum lajur lalu lintas yang digunakan untuk berbagai lebar jembatan 

bisa dilihat dalam tabel 7. Lajur lalu lintas rencana harus disusun sejajar 

dengan sumbu memanjang jembatan. 

a) Pembebanan Lajur “D” 

Tabel 2.4 Faktor beban akibat beban lajur “D” 

JANGKA WAKTU FAKTOR BEBAN 
K S;;TD; K U;;TD 

Transien 1,0 1,8 
Sumber : RSNI T-02-2005 

Beban lajur “D” terdiri dari beban tersebar merata (BTR) yang 

digabung dengan beban garis (BGT) seperti terlihat dalam gambar 2. 

Tabel 2.5 Jumlah Lajur Lalu Lintas Rencana 

Tipe Jembatan Lebar Jalur Kendaraan 
(m) (2) 

Jumlah Lajur lalu 
lintas Rencana (ni) 

Satu lajur 4,0 – 5,0 1 
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Dua arah, tanpa 
median 

5,5 – 8,25 
11,3 – 15,0 

2(3) 
4 

Banyak arah 8,25 – 11,25 
11,3 – 15,0 

15,1 – 18,75 
18,8 – 22,5 

3 
4 
5 
6 

CATATAN (1) 

 

CATATAN (2) 

 

CATATAN (3) 

Untuk jembatan tipe lain, jumlah lajur lalu lintas rencana 
harus ditentukan oleh instansi yang berwenang 
Lebar jalur kendaraan adalah jarak minimum antara kerb 
atau rintangan untuk satu arah atau jarak antara 
kerb/rintangan/median dengan median untuk banyak 
arah. 
Lebar minimum yang aman untuk dua lajur kendaraan 
adalah 6,0 m. Lebar jembatan antara 5,0 sampai 6,0 m 
harus dihindari oleh karena ini akan memberikan kesan 
kepada pengemudi seolah-olah memungkinkan untuk 
menyiap. 

Sumber : RSNI T-02-2005 

Beban terbagi rata (BTR) mempunyai intensitas q kPa, dimana 

besarnya q tergantung pada panjang total yang dibebani L sebagai berikut: 

L ≥ 30 m : q = 9,0 kPa 

L ≤ 30 m : q = 9,0 error! kPa 

Dengan pengertian : 

Q = intensitas beban terbagi rata (BTR) dalam arah memanjang 

jembatan  

L = panjang total jembatan yang dibabani (meter) 

Beban garis (BGT) dengan intensitas p kN/m harus ditempatkan tegak 

lurus terhadap arah lalu lintas pada jembatan. Besar intensitas p adalah 49,0 

kN/m. 

Untuk mendapatkan momen lentur negatif maksimum pada jembatan 

menerus, BGT kedua yang yang identik harus ditempatkan pada posisi 

dalam arah melintang jembatan pada bentang lainnya. 
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Gambar 2.15 beban lajur “D” 

 

Gambar 2.16 Beban “D” : BTR vs panjang yang dibebani 

Beban “D” harus disusun pada arah melintang sedemikian 

rupasehingga menimbulkan momen maksimum. Penyusunan komponen-

komponen BTR dan BGT dari beban “D” pada arah melintang harus sama. 

Penempatan beban ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Bila lebar jalur kendaraan jembatan kurang atau sama dengan 5,5 m maka 

beban “D” harus ditempatkan pada seluruh jalur dengan intensitas 100% 

seperti tercantum dalam pasal 6.3.1. 

b) Apabila lebar jalur lebih besar dari 5,5 m, beban “D” harus ditempatkan 

pada jumlah lajur lalu lintas rencana (n1) yangberdekatan (tabel 11), 

dengan intensitas 100% seperti tercantum dalam pasal 6.3.1. hasilnya 
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adalah beban garis ekuivalen sebesar n1 x 2,75 p kN, keduanya bekerja 

berupa strip pada jalur sebesar n1 x 2,75 m. 

c) Lajur lalu lintas rencana yang membentuk strip ini bisa saja pada jalur 

jembatan. Beban “D” tambahan harus ditempatkan pada seluruh lebar 

sisa dari jalur dengan intensitas sebesar 50% seperti tercantum dalam 

pasal 6.3.1. susunan pembebanan ini bisa dilihat dalam gambar berikut. 

 

Gambar 2.17 Penyebaran beban Arah Melintang 

d) Luas jalur yang ditempati median yang dimaksud dalam pasal ini harus 

dianggap bagian jalur dan dibebani dengan beban yang sesuai, kecuali 

apabilal median tersebut terbuat dari penghalang lalu lintas yang tetap. 

b) Pembebanan Truk “T” 

Tabel 2.6 Pembebanan Truk “T” 

JANGKA WAKTU FAKTOR BEBAN 
K S;;TT; K U;;TT 

Transien 1,0 1,8 
Sumber : RSNI T-02-2005 

Pembebanan truk “T” terdiri dari kendaraan truk semi trailer yang 

mempunyai susunan dan berat as seperti terlihat dalam gambar 7. Berat 

dari masing-masing as disebarkan menjadi 2 beban merata sama besar 

yang merupakan bidang kontak antara roda dengan permukaan lantai. 

Jarak antara 2 as tersebut antara bisa diubah-ubah antara 4,0 m sampai 
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9,0 m untuk mendapatkan pengaruh tersebar pada arah memanjang 

jembatan. 

 

 Gambar 2.18 Pembebanan truk “T” (500 kN)  

c) Gaya Rem 

Tabel 2.7 Faktor Beban Akibat Gaya Rem 

JANGKA WAKTU FAKTOR BEBAN 
K S;;TB; K U;;TB 

Transien 1,0 1,8 
Sumber : RSNI T-02-2005 

Bekerjanya gaya-gaya di arah memanjang jembatan, akibat gaya 

rem dan traksi harus ditinjau untuk kedua jurusan lalu lintas.pengaruh ini 

diperhitungkan senilai dengan gaya rem sebesar 5% dari beban lajur D 

yang dianggap ada pada semua jalur lalu lintas (tabel 11 dan gambar 5), 

tanpa dikalikan dengan faktor beban dinamis dan dalam satu jurusan. 

Gaya rem tersebut dianggap bekerja horizontal dalam arah sumbu 

jembatan dengan titik tangkap setinggi 1,8 m diatas permukaan lantai 

kendaraan. Beban lajur D disini jangan direduksi bila panjang bentang 

melebihi 30m, digunakan rumus 1 : q =  9 kPa. 

Dalam memperkirakan pengaruh gaya memanjang terhadap 

perletakan dan bangunan bawah jembatan, maka gesekan atau 
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karakteristik perpindahan geser dari perletakan ekspansi dan kekakuan 

bangunan bawah harus diperhitungkan. 

Gaya rem tidak boleh digunakan tanpa memperhitungkan pengaruh 

beban lalu lintas vertikal. Dalam hal dimana beban lalu lintas vertikal 

mengurangi pengaruh dari gaya rem (seperti pada stabilitas gulingdari 

pangkal jembatan), maka faktor beban ultimit terkurangi sebesar 40% 

boleh digunakan untuk pengaruh beban lalu lintas vertikal. 

Pembebanan lalu lintas 70% dan faktor pembesaran diatas 100% 

BGT dan BTR tidak berlaku untuk gaya rem. 

 

Gambar 2.19 Gaya rem per Lajur 2,75 m (KBU) 

d)  Pembebanan untuk pejalan kaki 

Tabel 2.8  Faktor beban akibat pembebanan untuk pejalan kaki 

JANGKA WAKTU 
FAKTOR BEBAN 

K S;;TP; K U;;TP 

Transien 1,0 1,8 

Sumber : RSNI T-02-2005 
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Gambar 2.20 Pembebanan untuk pejalan kaki 

Semua elemen dari trotoar atau jembatan penyeberangan yang 

langsung memikul pejalan kaki harus direncanakan untuk beban nominal 5 

kPa. Jembatan pejalan kaki dan trotoar pada jembatan jalan raya harus 

direncanakan untuk memikul beban per m2 

Dari luas yang dibebani seperti pada Gambar 12. Luas yang dibebani 

adalah luas yang terkait dengan elemen bangunan yang ditinjau. Untuk 

jembatan, pembebanan lalu lintas dan pejalan kaki jangan diambil secara 

bersamaan pada keadaan batas ultimit. 

Apabila trotoar memungkinkan digunakan untuk kendaraan ringan 

atau ternak, maka trotoar harus direncanakan untuk bisa memikul beban 

hidup terpusat sebesar 20 kN.  

e) Gaya Rem 

Pengaruh pengereman dari lalu lintas diperhitungkan sebagai gaya 

dalam arah memanjang dan dianggap bekerja pada jarak 1,8 m diatas 

permukaan lantai jembatan. Beban lajur D jangan direduksi bila panjang 

jembatan melebihi 30 m. Besarnya gaya rem adalah memanjang jemmbatan 

tergantung panjang total jembatan (L) sebagai berikut: 
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Gambar 2.21 Grafik Gaya Rem per lajur 2,75 m 

Gaya rem dapat diambil sebesar 5% dari bebabn lajur “D” tanpa 

memperhitungkan beban dinamis.  

f) Beban Angin 

Gaya nominal ultimit dan daya layan jembatan akibat angin tergantung 

kecepatan angin rencana seperti berikut: 

TEW = 0,0012 x Cw x (Vw)2 

Keterangan :  Cw = Koefisien seret 

Vw = kecepatan angin rencana (m/s) 

Ab  = luas koefisien bagian samping jembatan (m2) 

Tabel 2.9 Koefisien Seret Cw 

Tipe Jembatan Cw 
Bangunan atas masif : 

b/d = 1,0 
b/d = 2,0 
b/d = 6,0 

Bangunan atas rangka 

 
2,1 
1,5 
1,25 
1,2 

Sumber : RSNI T-02-2005 

Tabel 2.10 Kecepatan Angin Rencana Vw 

Keadaan Batas Lokasi 
Sampai 5 km dari pantai > 5 km dari pantai 

Daya Layan 30 m/s 25 m/s 
Ultimit 35 m/s 30 m/s 

Sumber : RSNI T-02-2005 
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2.8 Selubung Tendon (Duct) 

Untuk memenuhi kriteria duct yang diisyaratkan, berikut adalah ketentuan 

dalam penggunaan duct: 

1. Selongsong (ducts) yang digrout pada tendon baja prategang harus kedap 

mortar dan tidak reaktif dengan beton, baja prategang, grout, dan pencegah 

korosi 

2. Selongsong (ducts) pada tendon kawat tunggal, strand majemuk, atau 

batang tulangan tunggal yang di-grouting harus mempunyai diameter dalam 

paling sedikit 6 mm lebih besar dari diameter baja prategang. 

3. Selongsong (ducts) pada tendon kawat majemuk, strand majemuk atau 

batang tulangan majemuk yang di-grouting harus mempunyai luas 

penampang dalam paling tidak dua kali luas penampang baja prategang. 

4. Selongsong (ducts) harus dijaga bebas dari air genangan, apabila komponen 

yang di-grouting terpapar terhadap suhu di bawah pembekuan sebelum di-

grouting. 

2.9 Kehilangan Gaya Prategang 

Dalam analisis keseluruhan dan desain beton prategang untuk menentukan 

tegangan – tegangan efektif dari tendon prategang, pada buku Ty Lin dan Ned H 

Burn tahun 1988 menyebutkan bahwa ada dua tahapan yang biasa diperiksa untuk 

mengetahui tegangan dan perilaku pada tendon prategang yang akan terjadi, yaitu: 

1. Tahapan pertama, sesudah gaya prategang ditransfer di penampang beton, 

tegangan – tegang dievaluasi sebagai tolok-ukur perilaku struktur. Pada 

tahap ini yang ditinjau adalah Perpendekan Elastis Beton (ES), Friksi (FR) 

dan Pengangkuran (ANC). 

2. Tahapan Kedua, disaat beban bekerja setelah semua kehilangan gaya 

prategang terjadi dan tingkatan prategang efektif jangka panjang sudah 

tercapai, tegangan – tegangan dievaluasi sebagai tolok-ukur perilaku dan 

terkadang kekuatan struktur. Pada tahap kedua yang ditinjau adalah 

Rangkak Beton (CR), Susut Beton (SH) dan Relaksasi Baja (RE). 
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2.9.1 Kehilangan Prategang Akibat Perpendekan Elastic Beton 

Pada sistem pasca-tarik, apabila hanya ada sebuah tendon pada komponen 

struktur pasca-tarik mengakibatkan beton memendek saat tendon diangkurkan 

terhadap beton, maka tidak ada kehilangan gaya prategang akibat perpendekan 

yang perlu dihitung. Hal ini disebabkan karena gaya pada kabel sudah dihitung 

setelah perpendekan elastik terhadap beton terjadi. Pada tendon yang pertama 

ditarik akan mengalami kehilangan terbanyak karena gaya prategang berkerja 

berurutan sampai ke kawat lainnya. Sedangkan kawat terakhir tidak akan 

mengalami kehilangan karena perpendekan terakhir telah terjadi sewaktu tendon 

terakhir diukur. (Ty Lin dan Ned H Burn, 1988) 

Berikut adalah persamaan yang digunakan untuk menghitung perpendekan 

elastis beton pasca-tarik dengan memperhitungkan penarikan yang berturut – 

turut: 

  ES = 0,5 Es 
𝑓𝑐𝑖𝑟

𝐸𝑐𝑖
     (2.2) 

Dimana, 0,5 merupakan komponen struktur pasca-tarik, sedangkan 

untuk pratarik menggunakan 1,0. Es adalah nilai modulus elastis tendon 

prategang, Eci adalah modulus elastis beton pada saat prategang awal.  

2.9.2 Kehilangan Gaya Prategang Akibat Friksi 

Untuk menghitung kehilangan gaya prategang akibat gesekan, terdapat dua 

pengaruh yang dipertimbangkan, yaitu pengaruh kelengkungan dan pengaruh 

wobble. Pada pengaruh kelengkungan dapat ditetapkan terlebih dahulu, 

sedangkan pengaruh wobble merupakan hasil dari penyimpangan alinyemen yang 

tidak sengaja atau tidak dapat dihindari karena saluran tidak dapat secara 

sempurna diletakkan (Nawy,2001). 

 Pendekatan – pendekatan untuk menghitung kehilangan gaya prategang 

akibat gesekan, telah dicantumkan koefisien – koefisien gesekan pada tendon – 

tendon pasca-tarik pada Tabel 2.11 oleh peraturan ACI.  
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Tabel 2.11 Koefisien Gesekan Tendon Pasca-Tarik 

 

Tipe Tendon 

Koefisien  

Wobble  

K tiap meter 

Koefisien 
Kelengkungan 

µ 

Tendon pada selubung logam 
fleksibel 

  

Tendon kawat 0,0033 – 0,0049 0,15 – 0,25 

Strand dengan untaian 7-
kawat 

0,0016 – 0,0066 0,15 – 0,25 

Batang baja mutu-tinggi 0,0003 – 0,0020 0,08 – 0,30 

Tendon pada selubung logam 
kaku 

  

Strand dengan untaian 7-
kawat 0,0007 0,15 – 0,25 

Tendon yang diminyaki 
terlebih dahulu 

  

Tendon kawat dan strand 
dengan untaian 7-kawat 0,001 – 0,0066 0,05 – 0,15 

Tendon yang diberi lapisan 
mastik   

Tendon kawat dan strand 
dengan untaian 7-kawat 0,0033 – 0,0066 0,05 – 0,15 

Sumber: Ty Lin dan Ned H Burn, 1988 

Perhitungan prosentase kehilangan gaya prategang akibat gesekan 

oleh lengkungan dan wobble dapat menggunakan persamaan berikut: 

FR = f1 x 𝑒−𝐾𝐿− µ𝛼  (2.3) 

2.9.3 Kehilangan Gaya Prategang Akibat Pengangkeran 

Pada sistem pasca-tarik, kehilangan gaya prategang akibat pengangkuran 

mungkin terjadi karena kabel tendon yang licin dan keras tidak segera dicengkeram 

oleh baja sebelum menggelincir sehingga menyebabkan variasi gaya prategang. 
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Rumus yang umumnya digunakan dalam perhitungan kehilangan gaya 

prategang akibat deformasi pengangkuran adalah: (Ty Lin dan Ned H Burn, 1988) 

ANC = Δfs = ∆𝑎𝐸𝑠

𝐿
   (2.4) 

 

2.9.4 Kehilangan Gaya Prategang Akibat Rangkak Beton 

Tegangan rangkak dan kehilangan tegangan hanya terjadi akibat beban yang 

terus-menerus selama waktu pembebanan suatu elemen struktural. Deformasi atau 

regangan yang terjadi bergantung pada waktu ini fungsi dari besarnya beban yang 

bekerja, lamanya, serta sifat beton meliputi proporsi campuran, perawatan, umur 

waktu pembebanan pertama kali dan kondisi lingkungan. (Nawy, 2001) 

Rumus umum yang digunakan menghitung kehilangan energi akibat rangka 

beton dengan tendon terekat, 

CR = Kcr 
𝐸𝑠

𝐸𝑐
 (fcir - fcds)   (2.5) 

dimana, Kcr = 2,0 untuk komponen struktur pratarik 

Kcr = 1,6 untuk komponen struktur pasca-tarik 

fcds  = tegangan tendon pada titik berat tendon akibat seluruh 

beban mati yang bekerja pada komponen struktur setelah 

diberi gaya prategang. 

Es   = nilai modulus elastis tendon prategang 

Ec  = modulus elastis beton umur 28 hari, sesuai fc’ 

(Sumber: Ty Lin dan Ned H Burn, 1988) 

2.9.5 Kehilangan Gaya Prategang Akibat Susut 

Perihal menghitung besarnya susut, adalah dengan memperhitungkan satu – 

satunya faktor kehilangan gaya prategang akibat susut (Ksh) pada tabel 13e berikut: 

Tabel 2.12 Koefisien Ksh untuk komponen pasca-tarik 

Jangka waktu setelah 
perawatan basa sampai pada 
penerapan prategang, (hari) 

1 3 5 7 10 20 30 60 

Ksh 0,92 0,85 0,80 0,77 0,73 0,64 0,58 0,45 

(Sumber: Ty Lin dan Ned H Burn, 1988) 
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dengan persamaan,  

SH = 8,2 x 10-6 Ksh Es (1 – 0,06 𝑉
𝑆
) (100 – RH)  (2.6) 

2.9.6 Kehilangan Gaya Prategang Akibat Relaksasi Baja 

Relaksasi pada baja prategang juga harus dipertimbangkan sebagai faktor 

yang pengaruh kehilangan gaya prategang yang besarnya bergantung pada waktu, 

akibat perpendekan elastis, CR dan SH. Sehingga ada pengurangan yang kontinu 

pada tegangan tendon menyebabkan kehilangan gaya prategang akibat relaksasi 

berkurang. Berikut faktor yang digunakan untuk memperkirakan pengaruh tersebut 

(Tabel 3.4). 

Tabel 2.13 Nilai – nilai C 

fp / fpu 
Kawat atau strand 

stress-relieved 

Kawat atau strand relaksasi 
rendah atau batang 

stress-relieved 
0,80  1,28 
0,79  1,22 
0,78  1,16 
0,77  1,11 
0,76  1,05 
0,75 1,45 1,00 
0,74 1,36 0,95 
0,73 1,27 0,90 
0,72 1,18 0,85 
0,71 1,09 0,80 
0,70 1,00 0,75 
0,69 0,94 0,70 
0,68 0,89 0,66 
0,67 0,83 0,61 
0,66 0,78 0,57 
0,65 0,73 0,53 
0,64 0,68 0,49 
0,63 0,63 0,45 
0,62 0,58 0,41 
0,61 0,53 0,37 
0,60 0,49 0,33 

(Sumber: Beton Prategang, Nawy 2001) 
 

Tabel 2.14 Nilai – nilai KRE dan J 

Jenis Tendon (Berdasarkan ASTM A416-74, 
ASTM A421-76 atau ASTM A722-75) 

KRE J 

Kawat atau stress-relieved strand mutu 270 20.000 0,15 
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Kawat atau stress-relieved strand mutu 250 18.500 0,14 

Kawat stress-relieved strand mutu 240 atau 235 17.600 0,13 

Strand relaksasi rendah mutu 270 5000 0,040 

Strand relaksasi rendah mutu 250 4630 0,037 

Strand relaksasi rendah mutu 240 atau 235 4400 0,035 

Batang stress-relieved mutu 145 atau 160 6000 0,05 

(Sumber: Beton Prategang, Nawy 2001) 
 

Persamaan untuk kehilangan prategang akibat relaksasi baja:  

RE = [KRE – J(SH + CR + ES)]C   (2.7) 

Rumus diatas merupakan metode ACI – ASCE yang menggunakan 

konstribusi terpisah antara perpendekan elastis, rangkak dan susut. (Nawy, 2001) 

 

2.10 Penulangan Geser (Kuat, geser badan)  

1) Kuat Geser 

Untuk mendesain terhadap geser, perlu ditentukan apakah geser lentur 

atau geser badan yang menentukan pemilihan kuat geser beton (Vc). 

Nantinya akan diambil nilai terkecil dari Vci dan Vcw. 

Kuat geser lentur (Vci), Persamaan yang dipakai dalam menentukan 

kuat geser lentur (Vci) adalah 

Vci = 𝑀𝑐𝑟

𝑀
𝑉⁄  − 𝑑 2⁄

 + 0,05 bw d√𝑓𝑐
′ + Vd 

Nilai V dari persamaan diatas merupakan gaya terfaktor Vi di 

penampang yang ditinjau akibat beban eksternal yang terjadi secara 

simultan dengan momen maksimum (Mmax) yang terjadi di penampang 

tersebut, sedangkan pada suku kedua MCR, yaitu momen akibat yang terjadi 

retak akibat lentur. (Ty Lin dan Ned H Burn, 1988) Sehingga, 

MCR = 𝐼

𝑦𝑡
 (0,5 √𝑓𝑐′ + fpe – fd) 

dimana, fc’ = kekuatan silinder beton yang ditentukan 

bw = lebar badan 
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dp = tinggi efektif atau dp = 0,85 h. atau manapun yang lebih 

besar 

Vd = gaya geser di penampang akibat berat sendiri (faktor 

pembebanan = 1,0) 

Vi = gaya terfaktor di penampang akibat beban eksternal yang 

terjadi secara simultan dengan Mmaks 

Mcr = momen retak 

fce = tegangan tekan beton akibat tekanan efektif sesudah 

terjadinya kehilangan pada serat ekstrim penampang dimana 

ditentukan oleh beban eksternal 

fd  = tegangan akibat beban mati tak terfaktor di serat beton 

ekstrim di mana tarik ditimbulkan oleh beban eksternal 

 

2) Kuat geser badan (Vcw) 

Persamaan yang dipakai dalam menentukan kuat geser badan (Vcw) adalah 

Vcw = (0,29 √𝑓𝑐
′ +  0,30𝑓𝑝̅̅̅̅

𝑐) bw d + Vp 

dimana,  fpc = tegangan tekan akibat gaya prategang 

Vp  = komponen vertical gaya prategang di penampang 

= Pe tan θ, dimana θ adalah sudut antara tendon miring dan 

horisontal 

3) Jarak sengkang 

Agar setiap retak dapat ditahan oleh sengkang vertikal, maka 

pembatasan jarak minimum untuk sengkang vertical harus diterapkan 

sebagai berikut : 

 Smaks ≤ 0,74h ≤ 610 mm., h adalah tinggi total penampang 

 Jika Vs > 4λ √𝑓𝑐
′ bw dp, jarak sengkang s adalah setengah dari jarak 

yang dibutuhkan. s = 𝐴𝑣𝑓𝑦𝑑𝑝

(𝑉𝑢ɸ) − 𝑉𝑐
⁄  

 Jika Vs > 8λ √𝑓𝑐
′ bw dp, perbesar penampang 

 Jika Vu = ɸVn > ½ ɸVc, luas minimum tulangan geser harus 

digunakan 
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Jika gaya prategang efektif (fpe) sekurang – kurangnya 40% 

kekuatan tarik dari penulangan akibat lentur, Av minimum dalam inchi 

kuadrat diberikan dalam dua buah persamaan sebagai berikut: 

Av =0,34 𝑏𝑤𝑆

𝑓𝑦
(2.8) 

Av = 𝐴𝑝𝑠 𝑓𝑝𝑢𝑆

80𝑓𝑦𝑑
√

𝑑

𝑏𝑤
(2.9) 

(Sumber: Desain struktur beton prategang, Ty Lin dan Ned H Burn, 1988) 

2.11 Blok Ujung 

Menurut buku Ty lin tahun 1998 pada seluruh panjang blok ujung, gaya 

prategang dialihkan dari luas yang kurang lebih terpusat dan terdistribusikan 

melalui seluruh penampang beton. Blok ujung itu sendiri adalah bagian dari 

komponen struktur prategang yang mengelilingi angkur tendon. (Gambar 234) 

(a)        (b) 

Gambar 2.22 Blok ujung (a) Balok beton prategang dengan blok 

ujung. (b) Blok ujung 

Distribusi tegangan blok ujung diperlihatkan pada gambar 2.23. 

Pengamatan pada pola kelengkungan tegangan yang terjadi, dari daerah 

cembung mendekati ujung permukaan yang cekung menuju daerah pusat. 

Peralihan tegangan ini disebabkan oleh kelengkungan tersebut, sehingga pada 

daerah A terjadi tegangan tekan. Untuk daerah B kelengkungan cenderung 

mengarah ke arah luar (meregang) dan menimbulkan tegangan tarik tranversal. 

Sedangkan pada daerah C topangan tidak terjadi kelengkungan, tidak 
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menimbulkan tegangan tranversal, namun hanya tegangan longitudinal saja yang 

terdapat pada daerah ini. 

 

Gambar 2.23 Distribusi tegangan pada blok ujung (pelat angkur tunggal) 

(Sumber: Beton Prategang, Krishna Raju, 1989) 

 

2.12 Perencanaan Struktur Plat 

Menurut Istimawan Dipohusodo 1994, plat lantai merupakan panel – panel 

beton bertulang yang kemungkinan bertulangan dua arah atau satu arah saja, 

tergantung sistem strukturnya. Pada sistem bentang menerus, balok bertugas 

meneruskan beban yang disangga sendiri maupun dari plat kepada kolom 

penyangga sehingga plat secara keseluruhan menjadi satu kesatuan membentuk 

rangka struktur bangunan kaku statis tak tentu. 

Alternatif menganalisis rangka, momen dan geser, menggunakan 

pendekatan berikut yang diizinkan untuk perancangan balok dan slab satu arah 

menerus (slab yang ditulangi untuk menahan tegangan lentur hanya dalam satu 

arah), memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1) Terdapat dua bentang atau lebih. 

2) Bentang – bentangnya mendekati sama, dengan bentang yang lebih besar 

dari dua bentang yang bersebelahan tidak lebih besar dari bentang lebih 

pendek dengan lebih dari 20 persen. 

3) Beban terdistribusi merata. 

4) Beban hidup tak terfaktor (L) tidak lebih tiga kali beban mati tak terfaktor 

(D) 

Tegangan terbesar 
pada penampang 
blok ujung 

pola teganganpola regangan

kontak langsung 
plat terhadap 
beton 

A B C 
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5) Komponen struktur adalah prismatis 

Sumber: Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung, SNI 

2847:2013 

Berdasarkan SNI T-12-2004 (Perencanaan Struktur Beton Untuk 

Jembatan),  persamaan untuk nilai minimum pelat beton bertulang tanpa 

tulangan geser adalah sebagai berikut 

Vc = 1
6
 (√𝑓𝑐 b d0)    (2.10) 

Sedangkan untuk luas minimum tulangan yang membentuk sengkang tertutup 

harus memenuhi persamaan: 
𝐴𝑠𝑤

𝑆
  ≥  0,2 𝑦1

𝐹𝑦
    (2.11) 

 

 
Gambar 2.24 Koefisien momen positif dan geser balok bentang menerus 

dan plat penulangan satu arah 

Sumber: Beton Bertulang, Dipohusodo 1994. 
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Gambar 2.25 Koefisien momen negatif dan geser balok bentang menerus 

dan plat penulangan satu arah 

Sumber: Beton Bertulang, Dipohusodo 1994. 


