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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tol Surabaya-Gempol ialah tol dengan panjang 37 km. Jalan tol ini 

mengubungkan kota Surabaya dan Porong, yang juga melewati Kabupaten 

Sidoarjo. Pada mulanya, panjang awal jalan tol ini memiliki panjang 43 km, akan 

tetapi akibat dari musibah lumpur lapindo sepanjang 6 kilometer bagian dari tol ini 

ditutup. Akibatnya jalan tesebut tertutup semburan lumpur semenjak 2006. 

Jembatan dapat diartikan suatu struktur yang memiliki fungsi sebagai alat 

menyeberangi jurang atau dapat diistialhakan dengan sebuah rintangan seperti 

sungai, rel kereta api, maupun jalan raya. Dapat dijelaskan bahwa perkembangan 

jembatan sejalan dengan waktu peradaban manusia. Dalam pemilihan struktur 

jembatan perlu diperhatikan beberapa aspek yang nanti akan sangat diperlukan 

dalam merencanakan suatu jembatan, antara lain aspek kekuatan struktur, aspek 

ekonomis, aspek stetika, aspek kondisi setempat.  

Bangunan jembatan itu sendiri terbagi atas struktur atas jembatan, struktur 

bawah jembatan dan pondasi jembatan. Struktur atas memiliki bagian dari balok 

prategang, plat lantai pada jembatan, trotoar, tiang sandaran, diafragma, plat injak, 

shear connector, dan bantalan jembatan. Pada struktur bawah jembatan terdiri dari 

abutmen dan pilar. Sementara, pada pondasi jembatan dapat direncanakan memakai 

pondasi tiang pancang, bored pile, ataupun pondasi sumuran, pemilihan jenis 

pondasi bergantung dari keadaan tanah lokasi jembatan tersebut akan dibangun. 

Pada umumnya perhitungan jembatan terbagi atas dua bagian penting yaitu 

bagian atas jembatan dan bagian bawah jembatan. Bagian atas jembatan 

akanmemikul langsung beban–beban lalu lintas diatasnya sedangkan bagian bawah 

jembatan memikul beban diatasnya dan meneruskan beban –beban tersebut ke 

lapisan tanah keras. 
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Volume lalu lintas yang melewati Jalan Tol Surabaya-Gempol semakin 

meningkat, hal ini menyebabkan kemacetan di Jembatan Medaeng. Untuk 

mengurangi kemacetan tersebut dan demi kelancaran dan kenyamanan pengguna 

jalan maka perlu dilakukan pelebaran Jembatan. Dalam perencanaan ini dipilih 

menggunakan double tee beam dengan alsan melihat seringnya terjadi kecelakaan 

kerja akibat proses pengangkatan balok I, oleh sebab itu double tee beam sebagai 

alternatif. Selin oleh sebab itu juga dikarenakan waktu pemasangan yang cenderung 

lebih cepat. Jembatan Medaeng melintas diatas Jalan Nasional (Medaeng) 

merupakan Jalan Arteri Primer. Berdasarkan dari tinjauan di atas maka penulisan 

proposal skripsi ini penulis menggunakan judul “Perencanaan Ulang Struktur 

Atas Pada Penambahan Lajur Jembatan Medaeng (Jalan Tol Surabaya-

Gempol)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan latar belakang tersebut, rumusan masalahnya ialah: 

1. Berapa dimensi barrier, plat lantai, dan gelagar? 

2. Berapa jumlah tendon yang digunakan pada perencanaan tersebut? 

3. Berapa kontrol tegangan yang terjadi pada perencanaan tersebut? 

4. Berapa kehilangan gaya prategang yang terjadi pada balok prategang? 

5. Berapa lendutan yang terjadi pada perencanaan tersebut? 

 

1.3 Tujuan Studi 

Adapun tujuan dari studi perencanaan ini: 

1. Mengetahui cara mendesain jembatan prategang Double T Beam. 

2. Mengetahui berapa jumlah tendon yang dibutuhkan. 

3. Mengetahui kehilangan gaya prategang yang terjadi. 

4. Mengetahui lendutan yang terjadi pada perencanaan Jembatan tersebut. 

 

1.4 Manfaat Studi 

Manfaat dari studi perencanaan ini ialah: 
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1. Perencanaan ini diharapkan mampu menghasilkan manfaat terhadap ilmu dalam 

bidang teknik sipil terlebihnya dalam ilmu struktur jembatan. 

2. Memberikan manfaat terhadap pengguna jalan dengan adanya jembatan 

tambahan. 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk mempersempit lingkup pembahasan dalam studi perencanaan maka 

perencanaan hanya dibatasi pada: 

1. Tidak melakukan analisa biaya, peninjauan waktu pelaksanaan, dan metode 

konstruksi. 

2. Tidak merencanakan struktur bawah jembatan. 

3. Tipe jembatan adalah Double Tee Beam. 

4. Peraturan yang digunakan mengacu pada: 

a. SNI 1725-2016 Standar Pembebanan untuk Jembatan. 

b. SNI T-12-2004 Perencaan Struktur Beton Pada Jembatan. 

c. Perencanaan Beton Pratekan untuk Jembatan Binamarga. 

 




