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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Jembatan merupakan suatu bangunan yang berfungsi untuk 

menghubungkan dua jalan yang terpisah oleh adanya lembah, sungai, jalan, jalan 

kereta api, waduk, dan rintangan-rintangan lainnya. Jembatan juga memberikan 

akses bagi masyarakat yang berdampak bagi peningkatan aktifitas masyarakat. 

 Pembangunan jalan tol Gempol – Pasuruan merupakan bagian dari proyek 

jaringan jalan tol trans Jawa yang menghubungkan antar kota di Jawa Timur, yaitu 

Surabaya sampai dengan Banyuwangi. Jalan tol Gempol – Pasuruan ini memiliki 

panjang 34,15 km yang menghubungkan daerah Gempol dan Kota Pasuruan. 

Pembangunan jalan tol Gempol – Pasuruan dibagi menjadi 3 seksi, yaitu seksi 1 

sepanjang 13,9 km yang melewati Gempol – Rembang, seksi 2 sepanjang 6,6 km 

yang melewati Rembang – Pasuruan, seksi 3 sepanjang 13,65 yang melewati 

Pasuruan – Grati. 

 Pekerjaan jalan tol Gempol – Pasuruan seksi 3 ini dibagi menjadi tiga paket, 

yaitu 3A sepanjang 4,5 km (STA. 20+500 – STA. 25+000) pada ruas Pasuruan – 

Karangpandan, 3B sepanjang 6 km (STA. 25+000 – STA. 31+000) pada ruas 

Karangpandan – Rejoso, 3C sepanjang 3,153 km (STA. 31+000 – STA. 34+153) 

pada ruas Rejoso – Grati. 

 Pada seksi 3B tepatnya STA. 28+036 diperlukan adanya overpass berupa 

jembatan penghubung yang berada diatas jalan tol karena proyek jalan tol ini akan 

memotong jalan antar Desa Kawisrejo dan Desa Sadengrejo. Jembatan ini memiliki 

panjang 72 m yang terdiri dari tiga bentang. Bentang tersebut dinilai cukup panjang 

sehingga memerlukan perencanaan yang tepat. 

 Pada perencanaan jembatan overpass Kawisrejo ini digunakan jenis beton 

prategang yang memiliki banyak kelebihan dari sisi stabilitas, pelaksanaan 

dilapangan serta perawatan. Penggunaan beton prategang sebagai komponen utama   
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pada struktur jembatan banyak dijumpai dimana balok beton prategang diberi gaya 

prategang sebelum diberikan beban. Balok beton prategang dapat memikiul beban 

yang lebih besar serta memiliki ukuran penampang yang lebih kecil sehingga lebih 

efektif karena dapat menghemat volume bahan dan menjadikan berat profil menjadi 

lebih ringan. 

 Tugas akhir ini akan membahas perencanaan struktur atas jembatan 

overpass Kawisrejo menggunakan beton prategang dengan profil box girder single 

cell. Penggunaan balok beton prategang ini dianggap lebih mudah dalam 

pembuatan dan pelaksanaan dilapangan dibandingkan dengan balok beton 

konvensional. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari uraian diatas, permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Berapa dimensi profil penampang box girder single cell? 

2. Berapa kehilangan gaya prategang yang terjadi pada balok beton prategang 

box girder single cell? 

3. Berapa jumlah tendon dan tulangan yang dipakai pada jembatan box girder 

single cell beton prategang? 

4. Berapa lendutan yang terjadi pada jembatan beton prategang box girder 

single cell ? 

1.3 Tujuan 

 Tujuan perencanaan struktur atas yembatan overpass Kawisrejo dengan 

menggunakan box girder single cell  yaitu: 

1. Diperoleh beban total yang akan diterima oleh struktur jembatan dan 

kebutuhan dimensi profil penampang. 

2. Diperoleh besarnya kehilangan gaya prategang yang terjadi 

3. Diperoleh kebutuhan tendon, tulangan pada box girder single cell beton 

prategang 

4. Diperoleh besarnya lendutan yang terjadi pada jembatan beton prategang 

box girder single cell 
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1.4 Manfaat 

 Manfaat perencanaan struktur atas jembatan overpass Kawisrejo dengan 

menggunakan box girder single cell yaitu: 

1. Untuk menambah wawasan dan pemahaman dalam menganalisa struktur 

jembatan prategang menggunakan box girder single cell 

2. Dapat dijadikan referensi pembelajaran dan rujukan mengenai perencanaan 

struktur atas jembatan beton prategang 

3. Terhubungnya akses jalan dari Desa Kawisrejo ke Desa Sadengrejo yang 

dipisahkan Jalan Tol Gempol – Pasuruan dengan jembatan overpass Kawisrejo. 

1.5 Batasan Masalah 

 Guna menghindari penyimpangan masalah yang telah diuraikan, maka 

dibutuhkan pembatasan masalah yaitu: 

1. Hanya menghitung struktur atas jembatan 

2. Hanya menghitng bentang terpanjang jembatan 

3. Perencanaan tidak meliputi perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan 

waktu pelaksanaan. 

4. Perencanaan tidak memperhitungkan beban pada waktu pelaksanaan. 

5. Tidak merencanakan tebal perkerasan 

6. Metode pelaksanaan dibahas secara umum 

7. Perhitungan menggunakan bantuan software perhitungan struktur 

 

 


