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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo merupakan bagian dari 

proyek jaringan jalan Tol Tran Jawa yang menghubungkan ruas jalan Tol Gempol-

Pasuruan dan Tol Probolinggo Banyuwangi. Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo 

menghubungkan Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kota 

Probolinggo dengan panjang 31,3 km. Pembangunanya dibagi tiga seksi, yaitu seksi 

satu, dua dan tiga. Pada seksi satu, direncanakan akan melewati Grati - Nguling 

sepanjang 8 km. Seksi dua, perbatasan Nguling, Pasuruan - 

Sumberasih, Probolinggo sepanjang 6 Km, dan Sumberasih - Leces sepanjang 

17,30 km. Dengan rincian Kabupaten Pasuruan 8 km, Kabupaten  Probolinggo 

22,075 km, dan Kota Probolinggo 1,225 km. Total Kebutuhan lahan tol mencapai 

271,17 Ha. Pembangunan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo dimaksudkan untuk 

menigkatkan aksebilitas dan kapasitas dalam melayani lalu lintas Trans Jawa.  

Dalam proyek jalan tol Pasuruan-Probolingo akan direncanakan jembatan 

diatas sungai Kedung Galeng yang terletak di Kabupaten Probolinggo yang 

berfungsi sebagai jalur perlintasan kendaraan bermotor roda empat atau lebih 

dengan akses jalan 4 lajur 2 arah. Seiring dengan makin berkembangnya teknologi 

angkutan jalan raya, maka kontruksi jembatan harus direncanakan sesuai dengan 

tuntutan transportasi baik dari segi kecepatan, kenyamanan, maupun keamanan 

sehingga dibutuhkan pemilihan jenis struktur jembatan yang optimal, efisien, 

mudah dan cepat dalam pelaksanaannya. 

Pada tugas akhir perencanaan jembatan ini digunakan jenis jembatan beton 

prategang yang dalam dunia konstruksi memiliki banyak kelebihan dari sisi biaya, 

stabilitas kekuatan, pelaksaan di lapangan dan perawatannya dibandingkan dengan 

jenis material yang lain. Seiring berkembangnya zaman penggunaan beton 

prategang / pratekan banyak dijumpai sebagai struktur utama jembatan dimana 

balok beton diberi gaya prategang melalui proses stressing sebelum dibebani. 

Penggunaan balok prategang menjadi efektif karena beton dapat memikul beban 
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yang lebih besar dan dapat memperkecil berat sendiri serta ukuran penampangnya. 

Hal ini menguntungan dunia konstruksi karena dapat menghemat volume bahan 

sehingga berat profil menjadi lebih ringan dan juga secara langsung dapat 

memperkecil beban struktur atas jembatan yang akan diteruskan dan dipikul oleh 

struktur bawah jembatan. 

Perencanaan jembatan tol ini menggunakan struktur beton prategang 

pracetak (precast). Penggunaan balok prategang karena dianggap mudah dalam 

proses pembuatan dan pelaksanaan di lapangan sehingga lebih efisien dibandingkan 

dengan balok beton konvensional. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Berapa dimensi dari elemen-elemen struktur atas jembatan?  

2. Berapa besar beban-beban yang bekerja terhadap struktur jembatan ? 

3. Berapakah kekuatan profil balok beton prategang terhadap gaya-gaya yang 

bekerja ? 

4. Berapakah kehilangan gaya prategang yang terjadi pada balok beton 

prategang ?  

5. Bagaimana merencanakan tendon dan tulangan pada gelagar jembatan beton 

prategang ?  

6. Bagaimana penggambaran teknik bentuk jembatan dari hasil desain struktur 

dan analisa perhitungan ? 

1.3 Tujuan 

Tujuan perencanaan struktur atas jembatan dengan menggunakan balok 

beton prategang yaitu: 

1. Diperoleh dimensi dari elemen-elemen struktur atas jembatan  

2. Diperoleh beban-beban yang bekerja terhadap struktur jembatan  

3. Diperoleh kekuatan profil balok beton prategang terhadap gaya-gaya yang 

bekerja  
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4. Diperoleh kehilangan gaya prategang yang terjadi pada balok beton 

prategang  

5. Dapat merencanakan tendon dan tulangan pada gelagar jembatan beton 

prategang 

6. Dapat memvisualisasikan hasil desain dan analisa jembatan kedalam 

gambar teknik  

1.4 Manfaat  

Manfaat dari penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan dapat dijadikan referensi pembelajaran dan rujukan mengenai 

perencanaan struktur atas jembatan beton prategang 

2. Sebagai akses penghubung pada perencanaan jalan tol Pasuruan-

Probolinggo yang melewati rintangan sungai Kedung Galeng yang terletak 

di Kabupaten Probolnggo 

1.5 Batasan Masalah  

Guna menghindari penyimpangan masalah yang telah diuraikan, maka 

dibutuhkan pembatasan masalah yaitu: 

1. Perencanaan yang dibahas hanya meliputi perencanaan struktur atas 

jembatan 

2. Perencanaan tidak memperhitungan Rencana Anggran Biaya (RAB) dan 

waktu pelaksanaan  

3. Perencanaan tidak memperthitungkan beban pada waktu pelaksanaan 

4. Tidak merencanakan tebal perkerasan  

5. Perhitungan analisa pembebanan menggunakan software STAAD.Pro V8i 

6. Teknis pelaksanaan hanya dibahas secara umum 

 

 


