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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Umum 

 Menurut Ir. H. J. Struyk (1995) menjelaskan jembatan merupakan suatu 

konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang 

berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya jalan lain (jalan air atau lalu lintas 

biasa). Jembatan secara umum adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk 

menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan 

seperti lembah yang dalam, alur sungai, danau, saluran irigasi, jalan kereta api, jalan 

raya yang melintang tidak sebidang dan lain-lain. 

 Jembatan juga merupakan salah satu bagian dalam infrastruktur transportasi 

darat dan memiliki fungsi yang sangat penting dalam aliran perjalanan (traffic 

flows). Oleh sebab itu suatu jembatan memiliki peran yang penting bagi setiap 

individu, walaupun setiap individu tersebut memiliki kepentingan yang berbeda – 

beda.  

 Overpass atau jembatan yang dibangun melintang dari jalan lain adalah 

salah satu bangunan infrastruktur di bidang transportasi yang dibangun tidak 

sebidang dengan tanah, melayang melewati daerah/kawasan tertentu yang biasanya 

selalu memiliki permasalahan tertentu. Seperti kemacetan lalu lintas, melalui jalan 

kereta api, dan juga untuk alasan sebagai meningkatkan keselamatan lalu lintas dan 

efisiensi. 

 Bahan yang digunakan pada perencanaan overpass ini adalah beton 

prategang yang memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan beton bertulang 

biasa. Perbedaan antara beton prategang dan beton bertulang biasa adalah material 

penyusun yang berbeda. Beton prategang tersusun dari material beton mutu tinggi 

dan kawat atau baja prategang. Perbedaan lainnya adalah pada beton prategang, 

kombinasi antara beton mutu tinggi dan juga baja mutu tinggi dikombinasikan 

dengan cara aktif.
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Dipilihnya beton prategang sebagai pembentuk overpass ini karena beton 

prategang memiliki beberapa kelebihan yaitu dapat memikul beban yang lebih 

besar. Kelebihan lainnya adalah pada bentang yang panjang, beton prategang akan 

memiliki ukuran penampang yang lebih kecil dibandingkan dengan beton bertulang 

biasa, sehingga lebih efektif serta menjadikan berat profil menjadi lebih ringan. 

 Pada perencanaan jembatan overpass ini perlu dilakukan pengawasan dan 

pengujian yang tepat sehingga seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan 

tahapan yang benar dan memenuhi persyaratan teknis yang berlaku. 

 

Gambar 2.1 Jenis jembatan yang umum saat ini 

2.2 Pembebanan Jembatan 

 Pada perencanaan pembebanan struktur atas jembatan beton prategang box 

girder ini akan digunakan peraturan pembebanan terbaru yaitu SNI 1725:2016 

tentang pembebanan untuk jembatan. Pembebanan pada jembatan terbagi 
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menjadi tiga jenis beban, yaitu beban permanen/beban mati, beban lalu lintas/beban 

hidup dan aksi lingkungan. 

2.2.1 Beban Permanen 

 Beban permanen merupakan beban yang bekerja sepanjang waktu dan 

berasal dari semua berat sendiri jembatan dan bagian dari perlengkapan jembatan 

itu sendiri. Pembebanan permanen yang terjadi pada jembatan beton prategang ini 

yaiu: 

a. Berat sendiri (MS) 

 Berat sendiri merupakan berat bagian 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 

nonstruktural yang dianggap tetap. Adapun faktor beban yang digunakan untuk 

berat sendiri dapat diliat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.1 Faktor Beban untuk Berat Sendiri 

Tipe 

Bahan 

Faktor Beban (𝜸𝑴𝑺) 

Keadaan Batas Layan (𝜸𝑺
𝑴𝑺) Keadaan Batas Ultimit (𝜸𝑼

𝑴𝑺) 

Bahan  Biasa Terkurangi 

Tetap 

Baja 1,00 1,10 0,90 

Aluminium 1,00 1,10 0,90 

Beton pracetak 1,00 1,20 0,85 

Beton dicor di tempat 1,00 1,30 0,75 

Kayu 1,00 1,40 0,70 

(Sumber: SNI 1725:2016) 

b. Berat mati tambahan/utilitas (MA) 

 Beban mati tambahan merupakan berat seluruh bahan yang membentuk 

suatu beban pada jembatan yang merupakan elemen nonstruktural, dan biasanya 

dapat berubah selama umur jembatan. 
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Tabel 2.2 Faktor Beban untuk Beban Mati Tambahan 

Tipe 

Beban 

Faktor Beban (𝜸𝑴𝑨) 

Keadaan Batas Layan (𝜸𝑺
𝑴𝑨) Keadaan Batas Ultimit (𝜸𝑼

𝑴𝑨) 

Keadaan  Biasa Terkurangi 

Tetap 
Umum 1,00(1) 2,00 0,70 

Khusus (terawasi) 1,00 1,40 0,80 

Catatan (1) : Faktor beban layan sebesar 1,3 digunakan untuk berat utilitas 

(Sumber: SNI 1725:2016) 

2.2.2 Beban Lalu Lintas 

 Beban lalu lintas untuk perencanaan jembatan terdiri dari beban lajur “D” 

dan beban truk “T”. Secara umum, beban “D” akan menjadi beban dalam 

perhitungan jembatan yang mempunyai bentang sedang sampai panjang. 

Sedangkan beban “T” digunakan untuk bentang pendek dan lantai kendaraan. 

a. Beban lajur “D” (TD) 

 Beban lajur "D" terdiri atas beban terbagi rata (BTR) yang digabung dengan 

beban garis (BGT). Adapun faktor beban yang digunakan untuk beban lajur "D" 

yaitu: 

Tabel 2.3 Faktor Beban untuk Beban Lajur “D” 

Tipe 

Beban 
Jembatan 

Faktor Beban (𝜸𝑻𝑫) 

Keadaan Batas Layan 

(𝜸𝑺
𝑻𝑫

) 

Keadaan Batas Ultimit 

(𝜸𝑼
𝑻𝑫

) 

Transien 
Beton 1,00 1,80 

Boks Girder Baja 1,00 2,00 

(Sumber: SNI 1725:2016) 

 Beban terbagi rata (BTR) mempunyai intensitas q kPa dengan besar q 

tergantung pada panjang total yang dibebani L yaitu: 
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Jika L ≤ 30 m : q = 9,0 kPa 

Jika L > 30 m : q = 9,0 (0,5 + 
15

L
) kPa 

Dimana: 

q : intensitas beban terbagi rata (BTR) dalam arah memanjang 

L : panjang total jembatan yang dibebani 

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

tegak lurus terhadap arah lalu lintas pada jembatan dengan besar intensitas p adalah 

49,0 kN/m. 

 

Gambar 2.2 Beban lajur “D” 

b. Beban truk “T” (TT) 

 Beban truk "T" tidak dapat digunakan bersamaan dengan beban "D". Beban 

truk dapat digunakan untuk perhitungan struktur lantai. Adapun faktor beban untuk 

beban "T" yaitu: 

Tabel 2.4 Faktor Beban untuk beban “T” 

Tipe 

Beban 
Jembatan 

Faktor Beban 

Keadaan Batas Layan 

(𝜸𝑺
𝑻𝑻

) 

Keadaan Batas Ultimit 

(𝜸𝑼
𝑻𝑻

) 

Transien 
Beton 1,00 1,80 

Boks Girder Baja 1,00 2,00 

(Sumber: SNI 1725:2016) 
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Gambar 2.3 Pembebanan truk “T” 

 Pembebanan truk "T" terdiri atas kendaraan truk semi-trailer yang 

mempunyai susunan dan berat gandar seperti terlihat dalam gambar. Berat dari tiap-

tiap gandar disebarkan menjadi 2 beban merata sama besar yang merupakan bidang 

kontak antar roda dengan permukaan lantai. Jarak antara 2 gandar tersebut bisa 

diubah-ubah dari 4,0 m sampai dengan 9,0 m untuk mendapatkan pengaruh terbesar 

pada arah memanjang jembatan. 

c. Gaya Rem (TB) 

 Gaya rem harus diambil yang terbesar dari: 

25% dari berat gandar truk desain atau, 

5% dari berat truk rencana ditambah beban lajur terbagi rata BTR 

 Gaya rem tersebut harus ditempatkan disemua lajur rencana yang dimuati 

sesuai dan yang berisi lalu lintas dengan arah yang sama. Gaya ini harus 

diasumsikan untuk bekerja secara horizontal pada jarak 1800 mm diatas permukaan 

jalan pada masing-masing arah longitudinal dan dipilih yang paling menentukan. 

2.2.3 Aksi Lingkungan 

 Aksi lingkungan memasukkan pengaruh lingkungan yang paling umum 

yaitu angin dan gempa. 
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a. Beban Angin  

 Beban angin harus diasumsikan terdistribusi secara merata pada permukaan 

yang terekpos oleh angin. Luas area yang diperhitungkan adalah luas area dari 

semua komponen, termasuk sistem lantai dan railing yang diambil tegak lurus 

terhadap arah angin. Tekanan angin diasumsikan disebabkan oleh angin rencana 

dengan kecepatan dasar (VB) sebesar 90 hingga 126 km/jam. Besarnya tekanan 

angin rencana dalam Mpa dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan 

sebagai berikut: 

PD=PB (
VDZ

VB
)

2

  

Dimana:  

PD = Tekanan angin rencana  

PB = Tekanan angin dasar  

VDZ = Kecepan rencana pada elevasi rencana 

VB = Kecepatan angin dasar 

Tabel 2.5 Tekanan angin dasar 
Komponen Bangunan Atas Angin Tekan (MPa) Angin Hisap (MPa) 

Rangka, kolom, dan pelengkung 0,0024 0,0012 

Balok 0,0024 N/A 

Permukaan datar 0,0019 N/A 

(Sumber : SNI 1725:2016) 

b. Pengaruh Gempa 

 Jembatan harus direncanakan agar memiliki kemungkinan kecil untuk 

runtuh namun dapat mengalami kerusakan yang signifikan dan gangguan terhadap 

pelayanan akibat gempa. Beban gempa yang diambil sebagai gaya horizontal yang 

ditentukan berdasarkan perkalian antara koefisien respons elastik dan berat struktur 

ekuivalen yang kemudian dimodifikasi dengan faktor modifikasi respons (Rd) 

dengan rumus: 
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EQ = 
Csm

Rd

 × Wt 

Dimana: 

EQ = Gaya gempa horizontal statis 

Csm = Koefisien respons gempa elastis 

Rd = Faktor modifikasi respons 

Wt = Berat total struktur terdiri dari beban mati dan hidup yang sesuai 

(Sumber : SNI 1725:2016) 

2.3 Beton Prategang 

 Beton adalah suatu material yang tahan terhadap tekan tetapi tidak tahan 

terhadap tarikan. Sedangkan baja adalah suatu material yang sangat tahan terhadap 

tarikan. Dengan mengkombinasikan antara beton dan baja akan menjadi material 

yang tahan terhadap tekanan dan tarikan yang dikenal dengan beton bertulang 

(reinforced concrete). Sehingga pada beton bertulang, penampang beton tidak dapat 

efektif 100% digunakan, karena bagian yang tertarik tidak diperhitungkan sebagai 

pemikul tegangan. 

 Kelemahan lain dari konstruksi beton bertulang adalah berat sendiri yang 

besar (2.400 kg/m3), dapat dibayangkan berapa berat penampang yang tidak 

diperhitungkan untk memikul tegangan pada bagian tarik. Untuk mengatasi hal 

tersebut, beton diberi tekanan awal sebelum beban – beban bekerja, sehingga 

seluruh penampang beton dalam keadaan tertekan seluruhnya, yang kemudian 

disebut beton prategang (prstressed concrete). 

 Perbedaan utama antara beton bertulang dan beton prategang : 
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 Beton bertulang : cara kerja beton bertulang adalah mengkombinasikan antara 

beton dan baja tulangan dengan membiarkan kedua material tersebut bekerja 

sendiri – sendiri, dimana beton menahan tegangan tekan dan baja menahan 

tegangan tarik. Dengan menempatkan penulangan pada tempat yang tepat, 

beton bertulang dapat memikul tegangan tekan dan tarik sekaligus. 

Gambar 2.4 Penampang Beton Bertulang 

(Sumber: Konstruksi Beton Pratekan, Ir. Soetoyo) 

 

 Beton prategang : beton dan baja dengan mutu yang sama – sama tinggi 

dikombinasi secara aktif, sedangkan beton bertulang kombinasinya secara 

pasif. Cara aktif ini dapat dicapai dengan cara menarik baja dan menahannya 

pada beton, sehingga beton dalam keadaan tertekan. Karena penampang beton 

telah dalam keadaan terteka sebelum beban bekerja, maka jika terjadi tegangan 

tarik dapat dieliminir oleh tegangan tekan yang telah diberikan sebelum beban 

bekerja. 

2.3.1 Konsep Dasar 

  Beton prategang didefinisikan sebagai beton yang diberikan tegangan tekan 

internal sedemikian rupa sehingga dapat meng-eliminir tegangan tarik yang terjadi 

akibat beban eksternal sampai suatu batas tertentu. Ada 3 konsep yang dapat 

dipergunakan untuk menjelaskan dan menganalisa sifat – sifat dasar dari beton 

prategang atau pratekan. 
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Konsep Pertama 

“Sistem Pratekan / Prategang Untuk Mengubah Beton Yang Getas Menjadi Bahan 

Yang Elastis” 

 Eugene Freussinet menggambarkan dengan memberikan tekanan terlebih 

dahulu (pratekan) pada bahan beton yang pada dasarnya getas akan menjadi bahan 

yang elastis. Dengan memberikan tekanan (menarik baja mutu tinggi), beton yang 

bersifat getas dan kuat memikul tekanan, akibat adanya tekanan internal ini dapat 

memikul tegangan tarik akibat beban eksternal. Hal ii dapat dijelaskan dengan 

gambar dibawah ini : 

 

Gambar 2.5 Konsep Beton Konsentris dan Eksentris 

 (Sumber: Nawy, 2001) 

 Akibat diberi gaya tekan P yang bekerja pada pusat penampang beton akan 

memberikan tegangan tekan yang merata diseluruh penampang beton sebesar P/A, 

dimana A adalah luas penampang beton tersebut. Akibat beban merata (termasuk 

berat sendiri beton) akan memberikan tegangan tarik dibawah gaeis netral dan 
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tegangan tekan diatas garis netral yang besarnya pada setar terluar penampang 

adalah : 

Tegangan : f = 
M × c

I
 

 Tegangan tekan pada persamaan diatas dimana pada serat atas balok akibat 

pemberian prategang digabungkan dengan tegangan akibat pembebanan 
- M × c

I
. 

Dengan demikian, kapasitas tegangan tekan balok untuk memikul beban luar akan 

jauh berkurang dengan pemberian gaya prategang. Oleh karena itu, tendon 

prategang diletakkan dibawah sumbu netral, agar timbul tegangan tarik diserat atas. 

Jika tendon diletakkan pada eksentrisitas “e” dari pusat beban beton maka disebut 

garis cgc sehingga akan timbul momen Pe, dan tegangan dibawah bentang menjadi: 

f
t
 = - 

P

A
 + 

Pec

I
 - 

M × c

I
 

fb = - 
P

A
 - 

Pec

I
 + 

M × c

I
 

Dimana: 

f = tegangan 

ft = tegangan di serat atas 

fb = tegangan di serat bawah 

I = momen inersia penampang 

e = eksentrisitas 

(Sumber : Nawy, 2001) 

Konsep Kedua 

“Sistem Prategang Untuk Kombinasi Baja Mutu Tinggi Dengan Beton Mutu 

Tinggi” 

 Konsep ini hampir sama dengan konsep beton bertulang biasa, dimana beton 

menahan tegangan tekan dan baja prategang menahan tegangan tarik. Hal ini dapat 

dijelaskan oleh gambar dibawah ini: 
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Gambar 2.6 Penampang Beton prategang dan beton Bertulang 

 (Sumber: Konstruksi Beton Pratekan, Ir. Soetoyo) 

 Pada beton prategang, baja prategang ditarik dengan gaya prategang T yang 

membentuk suatu kopel momen dengan gaya tekan pada beton C untuk melawan 

momen akibat beban luar.  

Konsep Ketiga 

“Sistem Prategang Untuk Mencapai Keseimbangan Beban” 

 Pada desain struktur beton prategang, pengaruh prategang dianggap sebagai 

keseimbangan berat sendiri, sehingga batang yang mengalami lendutan seperti 

pelat, balok dan gelagar tidak akan mengalami tegangan lentur pada kondisi 

pembebanan. Hal ini dapat dijelaskan oleh gambar berikut: 

 

Gambar 2.7 Konsep Kesetimbangan Beban 

 (Sumber: Konstruksi Beton Pratekan, Ir. Soetoyo) 

 Dari gambar diatas, beban akibat gaya prategang yang terdistribusi secara 

merata earah atas dinyatakan : 
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Wb = 
8Pa

L2
 

Dimana: 

Wb = beban merata keatas, akibat gaya prategang P 

a = tinggi parabola lintasan kabel 

L = bentang balok 

P = gaya prategang 

(Sumber : Nawy, 2001) 

2.3.2 Jembatan Box Girder Segmental 

 Teknik jembatan menggunakan beton prategang box girger prategang 

segmental termasuk perkembangan terbaru dalam rekayasa struktur jembatan. Box 

girder segmental merupakan penopang utama yang terdiri dari elemen yang sudah 

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

Rombarch, 2002) 

 Manfaat utama dari box girder adalah momen inersia yang tinggi dalam 

kombinasi dengan berat sendiri yang relatif ringan karena adanya rongga ditengah 

penampang. Penempang box girder yang sering digunakan adalah penampang 

trapesium dengan rongga ditengah yang dapat didesain terdiri dari satu atau banyak 

sel (multi-cell). Jembatan beton prategang dengan penampang ini digunakan untuk 

variasi bentang panjang.  

 

Gambar 2.8 Penampang Box Girder Satu Sel 

 (Sumber: Post – Tensioned Box Girder Manual) 

 

Gambar 2.9 Penampang Box Girder Multi sel 

 (Sumber: Post – Tensioned Box Girder Manual) 
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2.3.3 Desain Perencanaan Awal 

 Dimensi box girder direncanakan dengan batasan rasio tinggi terhadap 

bentang batasan rasio tinggi terhadap bentang 1/15 < H/L < 1/30 dengan nilai 

optimum 1/18 – 1/20. Sedangkan elemen-elemen penampang yang lain didesain 

sesuai dengan pedoman pemilihan tampang melintang gelagar oleh Podolny & 

Muller (1982): 

a. Tebal sayap atas 

Tabel 2.6 Tebal Minimum Sayap Atas 
Bentang Antar Web Tebal Minimum Sayap Atas 

Kurang dari 3 m 175 mm 

Antara 3 m – 4,5 m 200 mm 

Antara 4,5 m – 7,5 m 250 mm 

Lebih dari 7,5 m Digunakan sistem rib atau hollow slab 

(Sumber: Jembatan, Bambang Supriyadi) 

b. Tebal Web 

Tebal web minimum diambil sebagai berikut: 

1. 200 mm, jika tidak terdapat tendon pada web 

2. 250 mm, jika terdapat duct kecil baik vertikal maupun longitudinal pada web 

3. 300 mm, jika digunakan tendon dengan strand 12,5 mm 

4. 350 mm, jika tendon diangkurkan pada web 

c. Tebal sayap bawah 

1. 175 mm, jika duct, tidak diletakkan pada sayap 

2. 200 mm - 250 mm, jika duct diletakkan pada sayap 

2.3.4 Material Beton Prategang 

a. Beton Mutu Tinggi 

 Pada konstruksi beton prategang, biasanya digunakan beton mutu tinggi 

yang menurut ACI 318 adalah beton yang mempunyai kuat tekan silinder melebihi 

6000 psi atau 41,4 MPa. Berikut ini merupakan sifat fisik dari beton mutu tinggi: 

- Mempunyai kuat tekan tinggi sehingga dapat memikul gaya prategang dan beban 

yang bekerja. 



18 
 

 
 

- Nilai rangkak dan susut rendah agar kehilangan gaya prategang kecil. 

- Daya lekat baik terutama untuk sistem pra-tarik.  

b. Baja Prategang 

 Baja prategang yang digunakan untuk mengantisipasi kehilangan rangkak 

dan susut beton, sehingga prategang efektif dengan menggunakan mutu sangat 

tinggi hingga 270.000 Psi atau lebih. Berikut merupakan sifat fisik yang diperlukan 

untuk baja berkekuatan tinggi: 

- Digunakan baja dengan kuat tarik tinggi 

- Modulus elastis rendah 

- Batas elastis tinggi 

- Relaksasi rendah 

- Tahan korosi 

c. Baja Non Prategang 

Penulangan baja untuk beton terdiri atas batang, kawat, dan jalinan kawat yang 

dilas, yang semuanya dibuat sesuai dengan standar ASTM. Besaran yang paling 

penting pada baja tulangan adalah: 

1. Modulus Young, E 

2. Kuat leleh 

3. Kuat ultimit 

4. Mutu baja 

5. Ukuran atau diameter 
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Tabel 2.7 Tipikal Baja Prategang 

Jenis Material 

Nominal 

Diameter 
Luas 

Gaya putus 

minimum 

Tegangan 

tarik, fpu 

mm mm2 kN MPa 

Kawat (wire) 

3 7,1 13,5 1900 

4 12,6 22,1 1750 

5 19,6 31,4 1600 

7 38,5 57,8 1500 

8 50,3 70,4 1400 

7-wire strand super grade 

9,3 54,7 102 1860 

12,7 100 184 1840 

15,2 143 250 1750 

7-wire strand reguler grade 12,7 94,3 165 1750 

Kawat batangan (bar) 

23 415 450 1080 

26 530 570 1080 

29 660 710 1080 

32 804 870 1080 

38 1140 1230 1080 

(Sumber : Nawy, 2001) 

d. Selongsong Tendon 

 Selongsong merupakan saluran penempatan kabel prategang yang terbuat 

dari lapisan tipis dan tetap ditempat. Material saluran tersebut harus memungkinkan 

tembusnya pasta semen dan juga mentransfer tegangan lekatan yang dibutuhkan 

serta dapat mempertahankan bentuknya. 

 

 

 

Gambar 2.10 Selongsong Tendon (Duct) 

 (Sumber: Brosur VSL Multistrand Post – Tensioning) 
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e. Angkur 

 Penarikan dan penjangkaran strand pada ujung balok serta saluran tendon 

diletakkan pada angkur. Angkur pada sistem prategang terdiri atas 2 jenis yaitu 

angkur mati dan juga angkur hidup. 

 

Gambar 2.11 Angkur Hidup dan Angkur Mati 

 (Sumber: Brosur VSL Multistrand Post – Tensioning) 

f. Penyambung 

 Alat penyambung strand harus ditempatkan pada daerah yang disetujui oleh 

puhak yang berwenang sehingga dapat menyalurkan gaya yang lebih besar dari kuat 

tarik elemen yang disambung. 

 

Gambar 2.12 Penyambung Multistrand 

 (Sumber: Brosur VSL Multistrand System) 

2.3.5 Sistem Penegangan 

 Ada 2 jenis metode pemberian gaya prategang pada beton: 

a. Pra-tarik (Pre-Tension Method) 

 Pada metode pra-tarik ini baja prategang diberi gaya prategang dahulu 

sebelum beton dicor. Setelah gaya prategang ditranfer ke beton, balok beton 

tersebut akan melengkung ke atas sebelum menerima beban kerja. Setelah beban 

kerja bekerja, maka balok beton tersebut akan rata. 
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Gambar 2.13 Konsep Pratarik 

 (Sumber: Konstruksi Beton Pratekan, Ir. Soetoyo) 

b. Pasca-tarik (Post-Tension Method) 

 Pada metode pasca-tarik ini beton dicor terlebih dahulu dimana sebelumnya 

telah disiapkan saluran kabel atau tendon yang disebut duct. Jika beton sudah 

mencapai kekuatan tertentu, tendon ditarik. Tendon bisa ditarik di satu sisi dan sisi 

yang lain diangkur atau tendon bisa ditarik di dua sisi dan diangkur secara 

bersamaan. Beton menjadi tertekan setelah pengangkuran. 

 

Gambar 2.14 Konsep Pascatarik 

 (Sumber: Konstruksi Beton Pratekan, Ir. Soetoyo) 
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2.3.6 Tahapan Pembebanan 

 Ada 2 tahap pembebanan pada beton prategang, yaitu tahap transfer dan 

tahap service: 

a. Tahap Transfer 

 Tahap transfer adalah tahap pada saat beton sudah mulai mengering dan 

dilakukan penarikan kabel prategang. Pada saat ini yang bekerja hanya beban mati 

struktur, yaitu berat sendiri struktur ditambah beban pekerja dan alat. Pada saat 

transfer, beban hidup belum bekerja sehingga momen yang bekerja adalah 

minimum, sementara gaya yang bekerja adalah maksimum karena belum ada 

kehilangan gaya prategang.   

b. Tahap Service 

 Tahap service adalah kondisi pada saat beton pratekan digunakan sebagai 

komponen struktur. Pada tahap ini beban luar seperti beban hidup, beban angin, 

beban gempa sudah mulai bekerja. Kondisi ini dicapai setelah semua kehilangan 

gaya prategang dipertimbangkan. Pada saat itu beban luar pada kondisi yang 

maksimum sedangkan gaya pratekan mendekati harga minimum. 

2.4 Kehilangan Gaya Prategang 

 Kehilangan gaya prategang merupakan tahapan dimana gaya prategang 

awal yang diberikan ke elemen beton mengalami proses reduksi yang progresif 

selama waktu kurang lebih lima tahun. Adapun jenis-jenis kehilangan gaya 

prategang yang bekerja pada tendon yaitu: 

2.4.1 Kehilangan Gaya Prategang Akibat Perpendekan Elastis Beton 

 Beton memendek pada saat gaya prategang bekerja sehingga tendon yang 

melekat pada sekitar beton secara simultan juga memendek, maka tendon tersebut 

akan kehilangan sebagian dari gaya prategang yang dipikulnya. Antara sistem pra-

tarik dan pasca-tarik pengaruh kehilangan gaya prategang akibat perpendekan 

elastis beton ini berbeda. 
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- Sistem Pra-tarik 

 Pada sistem pra-tarik perubahan regangan pada baja prategang yang 

diakibatkan oleh perpendekan elastis beton adalah sama dengan regangan beton 

pada baja prategang tersebut. Kehilangan tegangan akibat perpendekan elastis 

(elastic shortening) tergantung pada rasio antara modulus elastisitas beton dan 

tegangan beton dimana baja prategang terletak dan dapat dinyatakan pada 

persamaan:  

∆fpES = nfcs    

Dimana :  

n = 
ES

Eci

 

fcs = -
Pi

Ac
(1 + 

e2

r2
)  + 

MDeb

Ic
 

(Sumber : Nawy, 2001) 

- Sistem Pasca-tarik 

 Pada metode pasca-tarik yang hanya menggunakan kabel tunggal tidak ada 

kehilangan gaya prategang akibat perpendekan elastis beton, karena gaya rategang 

diukur setelah perpendekan elastis beton terjadi. Jika kabel pretegang menggunkan 

lebih dari satu kabel, maka kehilangan gaya prategang ditentukan oleh kabel 

pertama ditarik dan memakai harga setengahnya untuk mendapatkan harga rata – 

rata semua kabel. Kehilangan gaya prategang pada metode pasca-tarik dapat 

ditentukan dengan persamaan sebagai berikut: 

∆fpES = 0,5 × ∆fpES   

(Sumber : Nawy, 2001) 

2.4.2 Kehilangan gaya Prategang Akibat Friksi (F) 

 Pada struktur beton prategang dengan tendon yang dipasang melengkung 

ada gesekan antara sistem penarik (jacking)dan angkur dengan beton 

disekelilingnya, sehingga tegangan yang ada pada tendon akan lebih kecil daripada 
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bacaan pada alat baca tegangan. Kehilangan gaya prategang akibat friksi pada 

tendon dipengaruhi oleh: 

- pergerakan dari selongsong (wobble) kabel prategang, efek wobble merupakan 

hasil dari penyimpangan alinyemen yang tak disengaja atau tidak dapat dihindari, 

karena saluran tidak dapat secara sepurna diletakkan. Untuk itu dipergunakan 

koefisien wobble K. 

- kelengkungan tendon, efek kelengkungan itu sendiri adalah fungsi dari alinyemen 

tendon dimana kelengkunga tendon yang akan mempengaruhi. Untuk itu dgunakan 

koefisien geseran µ. 

∆fpF = f1(μα + KL)   

Dimana : 

∝ = 
8y

x
 

Nilai K dan L terdapat pada tabel berikut: 

Tabel 2.8 Koefisien Kelengkungan dan Wobble 

Jenis Tendon 
Koefisien Wobble, 

K per foot 

Koefisien 

kelengkungan, 

µ 

Tendon diselubung metal fleksibel   

Tendon kawat 0,0010-0,0015 0,15-0,25 

Strand 7 kawat 0,0005-0,0020 0,15-0,25 

Batang mutu tinggi 0,0001-0,0006 0,08-0,30 

Tendon disaluran metal yang rigid   

Strand 7 kawat 0,0002 0,15-0,25 

Tendon yang dilapisi mastic   

Tendon kawat dan strand 7 kawat 0,0010-0,0020 0,05-0,15 

Tendon yang dilumasi dahulu   

Tendon kawat dan strand 7 kawat 0,0003-0,0020 0,05-0,15 

(Sumber : Nawy, 2001) 
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2.4.3 Kehilangan Gaya Prategang Akibat Dudukan Angkur (A) 

 Kehilangan akibat dudukan angkur pada komponen struktur pasca-tarik 

diakibatkan adanya blok – blok pada angkur pada saat gaya pendongkrak ditransfer 

ke angkur, kehilangan ini juga terjadi pada landasan cetakan prategang pada 

komponen struktur pra-tarik akibat dilakukannya peyesuaian pada saat gaya 

prategang ditransfer ke landasan.  

 ∆fpA = 
∆A

L
Eps   

Dimana :  

ΔA = besar gelincir 

L = panjang tendon 

Eps = modulus kawat prategang 

(Sumber : Nawy, 2001) 

2.4.4 Kehilangan Gaya Prategang Akibat Rangkak (CR) 

 Rangkak (creep) merupakan deformasi atau aliran lateral dimaterial akibat 

adanya beban atau tegangan longitudinal yang terjadi di sepanjang waktu. 

Deformasi awal akibat beban disebut regangan elastis, sementara tambahan akibat 

beban yang sama yang terus menerus bekerja adalah regangan rangkak. 

∆fpCR = nKCR(fc̅s - fc̅sd)  

Dimana :  

KCR = 2,0 untuk struktur pra-tarik 

 = 1,60 untuk struktur pasca-tarik 

fcs = tegangan di beton pada level pusat berat baja segera setelah transfer 

fcsd = tegangan di beton pada level pusat berat baja akibat semua beban mati        

    tambahan yang bekerja setelah prategang diberikan 

n = rasio modulus 

(Sumber : Nawy, 2001) 
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2.4.5 Kehilangan Gaya Prategang Akibat Susut (SH) 

  Besarnya susut beton dipengaruhi oleh beberapa waktor yang 

meliputi proporsi campuran, tipe agregat, tipe semen, waktu perawatan, waktu 

antara akhir perawatan eksternal dan pemberian prategang, ukuran komponen 

struktur dan kondisi lingkungan. Untuk komponen pasca-tarik, kehilangan 

prategang akibat susut agak lebih kecil karena sebagian susut telah terjadi sebelum 

pemberian pasca-tarik. 

∆fpSH = 8,2 × 10
-6

KSHEps (1 - 0,06
V

S
) (100 - RH)   

 

Tabel 2.9  Nilai KSH Komponen Pascatarik 
Waktu dari akhir perawatan 

basah hingga pemberian 

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 : Nawy, 2001) 

2.4.6 Kehilangan Gaya Prategang Akibat Relaksasi Baja (RE) 

 Tendon strees-relieved mengalami kehilangan pada gaya prategang sebagai 

akibat dari perpanjangan konstan terhadap waktu. Besar pengurangan prategang 

bergantung tidak hanya pada durasi gaya prategang yang ditahan, melainkan juga 

rasio antara prategang awal dan kuat leleh baja prategang (
fpi

fpy
). Persamaan 

kehilangan gaya prategang akibat relaksi baja yaitu: 

∆fpR = f'pi (
log t2 - log t1

10
) (

f'pi

fpy
 - 0,55)  

Dimana : 

f’pi = tegangan awal dibaja yang dialami elemen beton 

fpy = kuat leleh baja prategang, yang dapat dihitung dari 

 = 0,80 fpu (batang prategang) 

 = 0,85 fpu (tendon stress-relieved) 

 = 0,90 fpu (tendon relaksasi rendah) 

t1 = waktu pada awal suatu interval dihitung dari saat pendongkrakan 
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t2 = waktu akhir di interval dihitung dari saat pendongkrakan 

(Sumber : Nawy, 2001) 

2.5 Lintasan Tendon 

 Lintasan tendon merupakan daerah pada sepanjang jembatan dimana titik 

berat dari kabel-kabel prategang melintasi dengan membentuk lintasan lurus, 

lintasan dengan menaikkan kabel prategang secara mendadak dari tengah bentang 

(harping) dan lintasan yang kabeknya naik secara perlahan dari tengah bentang 

membentuk parabolik (draped). Lintasan tendon parabolik ditentukan melalui titik-

titik koordinat dengan persamaan parabolik sebagai berikut. 

 

Gambar 2.15 Lintasan Tendon Parabolik 

 (Sumber: Perhitungan Box Girder Beton Prestress, Ir. Soetoyo) 

Yi = 
4 f Xi (L-Xi)

L2
 

Dimana: 

Yi = Ordinat tendon yang ditinjau 

Xi = Absis tendon yang ditinjau 

L = Panjang bentang 

F =   es = Tinggi parabola maksimum 

2.6 Daerah Aman Kabel 

 Daerah aman kabel digunakan untuk membatasi eksentrisitas tendon pada 

balok sederhana. Pembatasan ini perlu ditetapkan untuk melihat apakah tarik 

diperkenankan dalam desain untuk membatasi ordinat maksimum dan minimum 

dari selubung atas dan bawah relatif terhadap kern atas dan bawah. 

 Selubung lengan cgs bawah merupakan lengan minimum dari kopel tendon  
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amin = 
MD

Pi

 

Dengan demikian, eksentrisitas bawah yang membatasi adalah: 

eb = (amin + kb) 

Dimana : 

Pi = gaya prategang awal 

𝑘𝑏        =
𝑟2

𝑐𝑡
 

r2 = kuadrat jari-jari girasi 

ct = jarak titik pusat balok terhadap garis terluar balok sebelah atas 

 Selubung lengan cgs atas merupakan lengan minimum dari kopel tendon 

Dengan demikian, eksentrisitas atas yang membatasi adalah: 

et = (amax - kt) 

Dimana: 

𝑘𝑡        =
𝑟2

𝑐𝑏
 

r2 = kuadrat jari-jari girasi 

cb = jarak titik pusat balok terhadap garis terluar balok sebelah bawah 

 

 

Gambar 2.16 Daerah Aman Kabel 

 (Sumber: Nawy, 2001) 
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2.7 Blok Ujung (End Block) 

 Pemusatan tegangan tekan yang besar dalam arah longitudinal terjado di 

penampang tumpuan pada segmen kecil dimuka ujung balok, baik pada balok pra-

tarik maupun pasca-tarik akibat dari gaya prategang yang besar. Kadang-kadang 

luas penampang perlu diperbesar secara gradual dilokasi yang semakin mendekati 

tumpuan dengan cara membuat lebar badan di tumpuan sama dengan lebar sayap 

untuk mengakomodasi tendon yang ditinggikan. Namun, peningkatan luas 

penampang tersebut tidak berkontribusi dalam mencegah retak spalling atau 

bursting, dan tidak mempunyai pengaruh pada pengurangan tarik transversal di 

beton. 

 Dengan demikian, guna mencegah retak spalling dan bursting maka 

perkuatan pengangkuran sangat dibutuhkan di daerah transfer beban dalam bentuk 

tulangan tertutup, sengkang, atau alat – alat penjangkaran yang menutupi semua 

prategang utama dan penulangan longitudinal non – prategang. Persamaan yang 

direkomendasikan untuk menghitung gaya tarikan memecah (bursting) yaitu : 

Fbst = 0,3 × Pj × [(1 - (y
po

/y
o
))

0,58

] 

Dimana:  

Pj = gaya jacking di angkur 

ypo/yo = perbandingan distribusi 

2 ypo = tinggi pelat angkur 

2 yo = tinggi prisma ekuivalen 

 Tegangan bentalan ijin tergantung pada beberapa faktor, yakni luas tulangan 

pada angkur, perbandingan luas bantalan terhadap luas total dan metode 

perhitungan tegangan. Berikut persamaan utuk menghitung tumpuan rata – rata di 

beton. 

Pada beban peralihan (transfer) 

σbi = 0,8 f'ci√(
A2

A1

 - 0,2)  ≤ 1,25 f'ci 
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Pada beban kerja (service) 

σb = 0,6 f'c√
A2

A1

  ≤  f'c 

2.8 Tulangan Geser 

 Tulangan geser merupakan tulangan yang berfungsi untuk mencegah 

terjadinya retak diagonal pada komponen struktur prategang. Pada dasarnya 

penulangan geser melakukan tiga fungsi utama, yaitu: 

1. Penulangan tersebut memikul sebagian gaya geser terfaktor eksternal Vu 

2. Penulangan tersebut membatasi perambatan retak diagonal 

3. Penulangan tersebut menahan posisi batang tulangan utama longitudinal 

agar dapat memberikan pengekangan terhadap beton didaerah tekan jika 

sengkang yang digunakan adalah sengkang tertutup 

 

Gambar 2.17 Sengkang vertikal 

 (Sumber: Nawy, 2001) 

 Kekuatan geser batas beton (Vc) adalah tahanan geser nominal beton polos 

dibagian badan dapat dihitung berdasarkan nilai terkecil dari persamaan pada saat 

retak geser terlentur (Vci) dan kondisi retak geser bagian badan (Vcw) berikut ini: 
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Vci          = (
1

20
√f'c × bw × dp) +Vd + 

Vi

Mmaks

(Mcr) 

Vcw         =[0,3(√f'c + fpc)] × bw × dp + Vp 

Sedangkan jarak antar sengkang: 

s              =
Avfyd

(
Vu

ϕ
) -Vc

 = 
Avϕfyd

Vu-ϕVc

 

Dimana:  

f'’c = kuat tekan beton 

bw = lebar badan (web) 

dp = jarak dari serat terluar ke titik berat tulangan prategang 

Vd = gaya geser pada penampang akibat beban mati 

Vi = gaya geser terfaktor pada penampang akibat beban luar 

Mmaks = momen maksimum terfaktor pada penampang yang ditinjau 

Mcr = momen akibat beban luar yang menyebabkan retak lentur  

fpc = tegangan tekan rata – rata pada beton akibat gaya prategang efektif 

Vp = komponen vertikal dari gaya prategang 

d = jarak dari serat ekstrim ke pusat berat penulangan non prategang 

fy = kuat leleh baja 

s = jarak antar sengkang 

Vs = tahanan geser nominal baja 

 Pembatasan jarak maksimum antar sengkang vertikal harus ditetapkan 

sebagai berikut: 

a. smax ≤ ¾ h ≤ 24 in, dimana h adalah tinggi total penampang 

b. Jika Vs > 4λ√𝑓𝑐′ bw dp, jarak maksimum di (a) harus dibagi dua 

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

d. Jika Vu = ϕVn > 1/2ϕVc, luas minimum tulangan geser harus digunakan 

rumus: Av = 
50 bw s

fy
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Gambar 2.18 Jarak tulangan badan 

 (Sumber: Nawy, 2001) 

2.9 Sambungan Antar Segmen 

 Box girder yang dipasang secara segmental rentan terjadi geser antar titik 

sambung. Oleh karena itu perlu didesain kuncian antar segmen sehingga mencegah 

terjadinya geser. Pengunci geser antar segmen didesain dengan menggunakan 

tipikal sambungan kering (dry joint) dan sambungan basah (wet joint). 

 

Gambar 2.19 Jenis konfigurasi Shear Key (a) Male-Female (b) Female-Female 

(c) Dapped (d) Flat (e) Mechanical 

 (Sumber: Sean R. Sullivan, 2003) 

2.10 Lendutan Jembatan 

 Akibat adanya eksentrisitas kabel prategang dan beban luar yang bekerja 

masih kecil pada saat kondisi transfer maka balok prategang akan melengkung 

(defleksi) ke atas (camber). Sebaliknya, pada saat beban luar bekerja secara penuh 

maka balok prategang akan melengkung (defleksi) ke bawah. Besarnya lendutan 

pada batang prategang dapat dihitung dengan rumus: 
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Lendutan camber akibat prategang: 

a = -
5PeL2

48EI
  

Lendutan akibat beban mati dan hidup merata: 

∆ = 
5qL4

384EI
  

(Sumber : 021/BM/2011) 

2.11 Metode Pelaksanaan 

2.10.1 Prinsip Konstruksi 

 Sistem penarikan tendon dilakukan secara keseluruhan. Hal ini 

dilaksanakan dengan metode merakit dengan cara menggantung (hangging) 

keseluruhan segmen dengan menggunakan launching gantry yang sesuai dengan 

spesifikasi kemudian disamakan elevasi box girder single cell pada ketinggian 

tertentu. Setelah itu segmen – segmen jembatan yang telah berada pada elevasi yang 

sama dirapatkan dan di stressing serta kemudian segmen jembatan yang telah di 

stressing diturunkan pada elevasi rencana diatas abutment. 

 

Gambar 2.20 Metode Konstruksi Box Girder Segmental 

 (Sumber : Jurnal Prof. Dr. Ing. G. Rombach, 2002) 

2.10.2 Pemasangan Kabel Prategang 

 Pemasangan kabel prategang dilakukan secara manual setelah seluruh 

segmen jembatan yang telah digantung box girder single cell pada ketinggian 

tertentu, disamakan elevasi setiap segmen, serta disesuaikan letak shear key. 



34 
 

 
 

Setelah itu segmen – segmen jembatan yang telah berada pada elevasi yang sama 

dirapatkan dan distressing. 

2.10.3 Penarikan Kabel Prategang 

 Penarikan atau stressing dapat dilakukan setelah pemasangan kabel 

prategang. Penarikan dengan dongkrak sesuai dengan gaya jacking (Pj) dari 

perhitungan serta dilakukan secara bergantian pada sisi abutment jembatan sesuai 

dengan letak angkur hidup. 

2.10.4 Pekerjaan Grouting 

 Pekerjaan grouting dilaksanakan setelah selubung kabel (duct) dibersihkan 

terlebih dahulu dengan mengalirkan air bersih melalui lubang inlet. Hal ini juga 

dimaksudkan untuk memastikan tidak adanya sumbatan pada lubang inlet dan 

outlet. Bahan untuk grouting yang digunakan sesuai ketentuan harus terdiri dari 

semen portland dan air yang disesuaikan dengan kebutuhan teknisnya. Bahan – 

bahan grouting harus diaduk dalam alat yang mampu untuk mencampur dan 

beragitasi secara menerus sehingga menghasilkan distribusi bahan yang merata 

dan seragam. Selanjutnya, adukan dilewatkan melalui saringan dan kemudian di 

pompa melalui lubang inlet sedemikian hingga akan mengisi selongsong tendon 

secara penuh. 

 

 


