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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu sarana penting penunjang transportasi adalah jembatan, 

yang berfungsi untuk menghubungkan antara suatu area dengan area lain 

yang terbentang oleh sungai, lautan, jurang atau berbagai kondisi lain yang 

tidak memungkinkan untuk dijangkau dengan mudah menggunakan jalan 

raya diatas permukaan tanah secara langsung. Dengan demikian jembatan 

merupakan sarana penting penghubung jalur transportasi yang terputus oleh 

kondisi lingkungan. Dalam perkotaan jembatan juga digunakan sebagai 

jalan penghubung dalam persimpangan, sehingga persimpangan yang harus 

dihambat oleh  pengguna kendaraan yang harus bergantian ketika melintas 

dapat langsung melaju tanpa melalui persimpangan. Pada dasarnya jembatan 

memiliki fungsi sebagai penghubung untuk mempercepat laju transportasi 

darat dengan mengurangi hambatan perlintasan dan mengurangi jarak 

tempuh. 

Berbagai jenis jembatan dengan beragam struktur dan bahan 

konstruksi telah dikembangkan dari masa kemasa, menyesuaikan dengan 

kebutuhan bentang jembatan dan kondisi alam dimana jembatan akan 

dibuat. Dalam penulisan tugas ahir ini akan difokuskan pada jenis jembatan 

komposit yaitu kombinasi antara bahan material baja dan beton.  Bahan 

material yang digunakan adalah baja pelat girder sebagai gelagar dan beton 

bertulang sebagai plat lantai, kedua elemen tersebut disatukan oleh shear 
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connector sehingga membentuk material komposit dengan sifat yang lebih 

baik. Maksud dari pemakaian baja pelat girder pada konstruksi jalan layang 

(fly over) yakni dalam pelaksanaan di lapangan berat sendiri kontruksi baja 

lebih ringan dibandingkan beton prategang serta dari segi waktu 

pelaksanaan lebih cepat, meskipun dari segi biaya kurang ekonomis dan 

perlu perawatan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, sehingga dapat dirumuskan 

masalah yang ingin dipecahkan yaitu : 

a. Bagaimana merencanakan tebal dan diameter tulangan pelat lantai 

kendaraan yang dipakai pada perencanaan pelat satu arah ? 

b. Bagaimana merencanakan dimensi gelagar melintang komposit dengan 

beton menggunakan profil WF dengan metode LRFD ? 

c. Bagaimana merencanakan dimensi gelagar utama komposit dengan 

beton menggunakan baja pelat girder dengan metode LRFD ? 

d. Bagaimana merencanakan sambungan pada gelagar melintang dan 

gelagar utama dengan alat sambung baut ? 

 

1.3 Tujuan Perencanaan 

Tujuan dari studi perencanaan ini adalah : 

a. Dapat merencakan struktur pelat lantai kendaraan dan dinding sandaran; 

b. Dapat menghitung pembebanan setelah adanya modifikasi; 
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c. Dapat memodelkan dan menganalisa struktur dengan menggunakan 

program bantu Staad Pro v8i; 

d. Dapat merencakan struktur sekunder dan primer yang meliputi gelagar 

melintang komposit dan gelagar utama baja plat girder komposit; 

e. Dapat merencanakan sambungan yang memenuhi kriteria perancangan 

struktur. 

 

1.4 Manfaat Perencanaan 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari perencanaan tersebut yakni 

dapat mengetahui seberapa besar kekuatan yang mampu dipikul oleh 

struktur jembatan plate girder yang telah direncanakan tersebut, serta dapat 

dibandingkan dengan antara struktur semula sebelum perencanaan komposit 

dengan sesudah dikomposit. Selain itu dengan adanya studi perencanaan ini, 

penulis berharap bahwa tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat yang ingin 

dicapai dari studi ini adalah : 

1. Bagi Perencana  (mahasiswa) 

a) Sebagai salah satu wujud pengaplikasian ilmu di bidang teknik sipil 

yang telah didapatkan oleh penulis  dari bangku perkuliahan. 

b) Sebagai penambah wawasan pada praktikum aplikom, terutama 

dalam penggunaan Program Staad Pro V8i berkelanjutan. 

2. Bagi Praktisi dan Lembaga terkait 

Hasil studi perencanaan ini diharapkan dapat memberi masukan 

maupun informasi bagi  lembaga terkait sebagai tambahan kepustakaan 
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tentang penerapan teknologi analisa struktur komposit untuk 

penyempurnaan realisasi penerapan teknologi komputasi pada masa 

mendatang. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

Agar dapat memberikan fokus pada permasalahan yang dihadapi, maka 

analisa permasalahan dibatasi sebagai berikut : 

a. Sistem struktur jembatan pakai Metode Kekuatan Batas (Ultimate) atau 

Metode LRFD (Load Resistance and Factor Design). 

b. Perencanaan jembatan mengacu kepada : 

1. Peraturan Perencanaan Jembatan (Bridge Design Code) BMS ’92 

dengan  revisi pada : 

 Bagian 2 dengan Pembebanan Untuk  Jembatan (SK.SNI T-02-

2005), sesuai Kepmen  PU No. 498/KPTS/M/2005. 

 Bagian 6 dengan Perencanaan Struktur Beton untuk Jembatan 

(SK.SNI T-12-2004), sesuai Kepmen PU No. 260/KPTS/M/2004. 

 Bagian 7 dengan Perencanaan Baja untuk Jembatan (SK.SNI T-

03-2005), sesuai Kepmen PU No. 498/KPTS/M/2005. 

2. Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Jembatan (Revisi SNI 

03-2883-1992). Juga dapat mengikuti Manual Perencanaan Jembatan 

(Bridge Design Manual) BMS ’92. 

c. Perencanaan kali ini tidak memperhitungkan aspek biaya. 

d. Analisa yang dilakukan mengenai perencanaan struktur bangunan atas 

jembatan. 
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e. Tidak membahas masalah metode pelaksanaan lapangan.

f. Material struktur gelagar dan pelat lantai kendaraan menggunakan

material komposit (baja pelat girder dan beton bertulang).

1.6 Metode Pembahasan 

Dalam perencanaan jembatan pada penulisan ini dilakukan beberapa tahap : 

a. Studi Literatur dan Pengumpulan Data, penulis dapat dari PT. JASA

MARGA (Persero) Tbk Pasuruan.

b. Perencanaan pelat lantai kendaraan, perencanaan yang dihitung

merupakan perencanaan dari desain awal yang mengacu pada RSNI T-

12-2004 dan SNI 03-2847-2002.

c. Analisa pembebanan gelagar baja pelat girder dan gelagar melintang,

perhitungan pembebanan jembatan mengacu pada RSNI T-02-2005.

d. Perencanaan gelagar baja pelat girder dan gelagar melintang,

merupakan tahap dimana penulis merencanakan kekuatan gelagar

utama yang mengacu pada SNI 03-1729-2002.

e. Kontrol, merupakan tahap pengecekan terhadap hitungan - hitungan

yang telah dilakukan, dan apabila perhitungan hasilnya tidak OK maka

dilakukan perhitungan ulang.


