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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Suatu kontruksi bangunan yang berguna untuk menghubungkan jalan atau 

wilayah yang terpisah oleh sungai, lembah, rel kereta api, dan jalan raya disebut 

jembatan. Pembangunan  jembatan seharusnya memperhatikan segi efektif dan 

efisien, sehingga pembangunan jembatan dapat memenuhi keamanan dan 

kenyamanan bagi para pengguna jembatan. 

Keamanan adalah faktor utama yang harus diperhatikan dalam 

pembangunan konstruksi jembatan. Beban yang bekerja menjadi suatu hal pokok 

yang harus diperhatikan dalam merencanakan suatu jembatan. Dari beban-beban 

yang bekerja dapat direncanakan dimensi-dimensi yang akan digunakan dalam 

konstruksi jembatan agar dapat menahan beban-beban tersebut. 

Pembangunan konstruksi jembatan sudah mengalami banyak perubahan 

mulai dari bentuk jembatan yang sederhana hingga berbagai macam bentuk. 

Bukan hanya itu saja, dalam pembangunan jembatan saat ini material yang 

digunakan pun bermacam-macam mulai dari bambu, kayu, beton, dan baja. 

Struktur jembatan baja pada saat ini, banyak kita jumpai diberbagai wilayah dan 

kota, karena struktur baja memilik banyak keuntungan diantaranya adalah mudah 

dalam perawatan (mainteace). 

Jembatan rangka baja Kali Lekso merupakan jenis jembatan rangka yang 

berfungsi sebagai  penghubung antara Desa Mronjo dan Desa Jatitengah di 

Kabupaten Blitar. Adanya pembangunan Kantor Bupati Blitar di Kecamatan 

Kanigoro dan adanya pelebaran jalan disekitarnya mengakibatkan arus lalu lintas 

semakin tinggi. Pada kondisi sekarang, jembatan kali lekso berumur ±32 tahun 

dan memungkinkan adanya pemeriksaan terhadap kapasitas penampang jembatan 

kali lekso yang bertujuan untuk mengetahui kapasitas yang masih dapat diterima 

oleh jembatan tersebut dengan adanya peningkatan kelas jalan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan 

yang akan dibahas dalam tugas akhir ini, antara lain: 

a. Bagaimana kapasitas elemen-elemen jembatan pada kondisi eksisting?

b. Apakah struktur jembatan kali lekso masih mampu menahan beban

dengan adanya peningkatan kelas jalan?

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan yang ada, adapun tujuan yang akan dicapai dalam tugas 

akhir ini, antara lain: 

a. Untuk mengetahui kapasitas elemen-elemen jembatan pada kondisi

eksisting.

b. Untuk mengetahui jembatan kali lekso masih mampu menahan beban

dengan adanya peningkatan kelas jalan.

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penulisan skripsi ini adalah dapat memberikan pengetahuan tentang 

bagaimana menganalisis jembatan pada kondisi eksisting.  

1.5 Batasan Masalah 

Untuk mengarah ke lingkup pembahasan dan memperoreh hasil yang 

maksimal , maka dalam penyusunan tugas akhir ini penyusun membatasi hal 

sebagai berikut: 

a. Perhitungan analisa meninjau dari beban yang bekerja dari segi

strukturnya.

b. Tidak menghitung struktur bagian bawah jembatan.

c. Perhitungan analisa profil baja menggunakan metode LRFD,

perencanaan struktur baja untuk jembatan RSNI T-03-2005, pembebanan

untuk jembatan menggunakan SNI 1725-2016 dan perhitungan gaya

batang menggunakan Staadpro V8i.

d. Tidak meninjau perubahan material baja akibat beban berulang dan

akibat perkuatan.
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e. Tidak meninjau analisis sambungan pada pelat buhul. 

f. Tidak meninjau beban gempa untuk pembebanannya. 

g. Tidak meemperhitungkan perkuatan jembatan.  

 

 


