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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Jembatan 

2.1.1 Pengertian 

Jembatan ialah sebuah struktur konstruksi dimana memiliki guna untuk 

menghubungkan atau menyatukan jalan yang terdapat halangan atau rintangan. 

Halangan atau rintangan yang dimaksud contohnya sungai, saluran drainase, 

daerah yang curam (jurang), rawa, danau, laut, ruas jalan tidak sebidang dan 

lain-lainnya. Dengan pengertian lain jembatan ialah sebuah bangunan yang 

dapat terbangun diatas saluran air seperti sungai, bukit atau jalan menyilang 

jalan lain yang memiliki tinggi yang tidak sama dengan permukaanya. Secara 

umum jembatan memiliki fungsi melayani arus lalu lintas, ketika akan 

merencanakan dan merancang jembatan akan lebih baik mengutamakan fungsi 

dari jembatan itu sendiri ialah untuk kebutuhan dan kenyamanan transportasi, 

persyaratan dalam halnya teknis dan estetika arsitektural. Ada tiga aspek dalam 

merencanakan jembatan, ialah: aspek dari segi lalu lintas, aspek dari segi teknis, 

dan aspek dari segi estetika jembatan. Berikut adalah komponen-komponen 

jembatan: 

 

Gambar 2.1 – Komponen – Komponen Jembatan 

● Trotoar ialah bagian dari jembatan yang dipergunakan para pejalan kaki 

untuk berjalan dijembatan. 
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● Tiang Sandaran atau barrier memiliki fungsi sebagai tiang penyangga 

ditepian jembatan. Hal ini dibutuhkan untuk menjaga keselamatan dan 

keamanan pengguna jembatan. Tiang sandaran memiliki fungsi dalam segi 

teknis jembatan yaitu perletakan untuk pipa sandaran. 

● Lantai  pada trotoar  merupakan lantai  tepi  dari  plat  jembatan, memiliki  

fungsi untuk menahan beban yang terjadi dikarenakan tiang sandaran, pipa 

sandaran, beban pada trotoar dan beban para pejalan kaki. 

● Plat lantai kendaraan ialah bagian yang berada diatas sebagai tempat 

melintasnya kendaraan. Lebar untuk jalur kendaraan dibuat sesuai untuk 

perlintasan dua kendaraan yang besar, agar setiap tipe kendaraan dapat 

menggunakan jembatan dengan nyaman. 

● Balok diafragma, pengaku dari gelagar memanjang dan tidak menahan 

beban plat lantai dan perhitungan balok ini seperti balok pada umumnya. 

● Balok memanjang merupakan balok utama yang menahan beban dari lantai 

kendaraan serta beban kendaraan yang melewati jembatan tersebut dan 

beban-beban tersebut disalurkan ke pondasi. Pendimensian balok 

memanjang bergantung pada bentang jembatan. 

● Girder dengan kata lain gelagar, ialah balok yang terhampar secara 

memanjang ataupun melintang. Fungsi dari balok ini yaitu menerima dan 

menyalurkan beban yang bekerja pada struktur atas jembatan serta 

meneruskannya pada bagian bawah jembatan. 

● Abutment atau dengan kata lain perletakan jembatan, memiliki guna sebagai 

penyokong struktur jembatan serta sebagai penerima beban yang diperoleh 

gelagar dan menyalurkannya ke dalam tanah. 

● Pelat Injak merupakan bagian dari bangunan bawah suatu jembatan yang 

berfungsi menyalurkan beban yang diterima diatasnya secara merata 

menuju tanah dibawahnya dan juga sebagai pencegah terjadinya suatu 

defleksi yang terjadi di bidang jalan. 

● Pondasi  dari  jembatan  yang  tertanam  didalam  tanah. Fungsi  dari pondasi 

ialah untuk menahan beban - beban bangunan yang berada diatasnya dan 
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meneruskannya  ke tanah  dasar,  baik  kearah  vertikal  maupun  kearah  

horizontal. 

● Oprit Jembatan merupakan konstruksi yang memiliki posisi dibelakang 

sebuah abutment. Oprit menghubungkan jalan dengan jembatan. Dalam 

kata lain, oprit juga biasa disebutkan sebagai timbunan tanah sebelum 

memasuki jembatan. 

● Expansion Joint di Indonesia  telah memiliki kemajuan dalam 

perencanaannya. Sering kali menemukan kesusahan saat mengerjakan siar 

muai di lapangan karena jenis konstruksinya yang permanen. Oleh karena 

itu, diperlukannya sebuah tenaga yang terampil dan berpengalaman. Pada 

kenyataannya tenaga yang diharapkan sulit untuk didapatkan. Karenanya, 

pedoman ini akan sangat membantu pelaksana maupun pengawas kegiatan 

untuk memasang siar muai secara baik sehingga kualitas jembatan secara 

keseluruhan dapat diperbaiki. 

2.1.2 Aspek dalam Jembatan 

Struktur jembatan terdiri dari struktur atas, struktur bawah dan pondasi. 

Didalam pemilihan tipe maupun ukuran dari struktur jembatan tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain : 

 Aspek Lalu Lintas 

 Aspek Geometri 

 Aspek Tanah 

 Aspek Hidrologi 

 Aspek Perkerasan 

 Aspek Konstruksi 

Struktur jembatan dapat berfungsi dengan baik untuk suatu lokasi tertentu 

apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

Kekuatan dan stabilitas structural 

 Tingkat pelayanan 

 Keawetan 
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 Kemudahan pelaksanaan 

 Ekonomis 

 Keindahan estetika 

a. Aspek Lalu Lintas 

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan jembatan 

ditinjau dari segi lalu lintas yang meliputi antara lain : 

 Kebutuhan Lajur 

Lebar lajur adalah bagian jalan yang direncanakan khusus untuk lajur 

kendaraan, jalur belok, lajur tanjakan, lajur percepatan / perlambatan dan 

atau lajur parkir.Lebar lajur tidak boleh dari lebar lajur pada jalan 

pendekat untuk tipe dan kelas jalan yang relevan.  

 Nilai Konversi Kendaraan 

Nilai konversi merupakan koefisien yang digunakan untuk 

mengekivalensi berbagai jenis kendaraan ke dalam satuan mobil 

penumpang (smp) dimana detail nilai smp dapat dilihat pada buku MKJI 

No.036/T/BM/1997. Nilai konversi dari berbagai jenis kendaraan 

dilampirkan seperti pada tabel di bawah ini. 

 Klasifikasi Menurut Kelas Jalan 

Jalan dibagi dalam kelas-kelas yang penetapannya didasarkan pada 

kemampuan jalan untuk menerima beban lalu lintas yang dinyatakan 

dalam muatan sumbu terberat (MST) dalam satuan Ton. Dalam “Tata 

Cara Perencanaan Geometrik untuk Jalan Antar Kota tahun 1997”, 

klasifikasi dan fungsi jalan dibedakan. 

 Lalu Lintas Harian Rata-rata 

Lalu Lintas Harian rata-rata adalah jumlah kendaraan yang melewati satu 

titik dalam satu ruas dengan pengamatan selama satu tahun dibagi 365 

hari. Besarnya LHR akan digunakan sebagai dasar perencanaan jalan dan 

evaluasi lalu lintas pada masa yang akan datang. Untuk memprediksi 

volume LHR pada tahun rencana, digunakan persamaan regresi. 

 Volume Lalu Lintas 
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Volume lalu lintas adalah banyaknya kendaraan yang melintas di suatu 

titik pada suatu ruas jalan dengan interval waktu tertentu yang dinyatakan 

dalam satuan mobil penumpang (smp). Dalam perencanaan, digunakan 

perhitungan volume puncak yang dinyatakan dalam volume per jam 

perencanaan. Perhitungan volume lalu lintas digunakan rumus 

berdasarkan MKJI No. 036/T/BM/1997. 

 Kapasitas Jalan 

Kapasitas jalan didefinisikan sebagai arus maksimum yang dapat 

dipertahankan per satuan jam yang melewati suatu titik pada suatu ruas 

jalan dalam kondisi yang ada.  

 Derajat Kejenuhan ( Degree of Saturation) 

Derajat kejenuhan didefinisikan sebagai ratio arus lalu lintas terhadap 

kapasitas jalan, digunakan sebagai faktor kunci dalam penentuan perilaku 

lalu lintas pada suatu simpang dan segmen jalan. Nilai derajat kejenuhan 

akan menunjukkan apakah segmen jalan itu akan mempunyai suatu 

masalah dalam kapasitas atau tidak. 

Nilai DS tidak boleh melebihi angka satu, karena jika nilai DS lebih dari 

satu maka akan terjadi masalah yang serius karena pada jam puncak 

rencana arus lalu lintas yang ada akan melebihi nilai kapasitas jalan dalam 

menampung arus lalu lintas. Nilai DS yang paling ideal adalah dibawah 

angka 0,75 (MKJI 1997 hal 6-25). 

b. Aspek Geometri 

Dalam perencanaan jalan raya bentuk geometri jalan harus ditentukan 

sedemikian rupa sehingga jalan yang bersangkutan dapat memberikan 

pelayanan yang optimal pada lalu lintas sesuai dengan fungsinya. Untuk itu 

perlu diperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan Bina Marga. 

Perencanaan geometri dapat dibedakan dalam dua tahap : 

 Alinyemen Horisontal 

Alinyemen horisontal merupakan proyeksi sumbu tegak lurus bidang 

horisontal yang terdiri dari susunan garis lurus dan garis lengkung. 

Perencanaan geometri pada bagian lengkung diperhatikan karena bagian 
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ini dimaksudkan untuk mengimbangi gaya sentrifugal yang diterima 

kendaraan pada saat melewati tikungan dan gaya tersebut cenderung 

melempar kendaraan ke arah luar. 

Pada bagian lurus dan lengkungan biasanya disisipkan lengkung 

peralihan, yang berfungsi untuk mengantisipasi perubahan alinyemen dari 

bentuk lurus sampai ke bagian lengkungan sehingga gaya sentrifugal yang 

bekerja pada kendaraan saat berada di tikungan berubah secara berangsur-

angsur. 

 Alinyemen Vertikal 

Alinyemen vertikal terdiri atas bagian landai vertikal dan bagian lengkung 

vertikal. Ditinjau dari titik awal perencanaan, bagian landai vertikal dapat 

berupa landai positif (tanjakan), landai negatif (turunan) atau landai nol 

(datar).Bagian lengkung vertikal dapat berupa lengkung cekung atau 

lengkung cembung. 

c. Aspek Tanah 

Data tanah digunakan untuk menganalisa kemampuan daya dukung tanah 

terhadap beban yang bekerja dan penentuan jenis pondasi yang sesuai 

dengan kebutuhan. 

 Tinjauan Terhadap Daya Dukung Tanah 

Dalam perencanaan pondasi, besaran tanah yang harus diperhitungkan 

adalah daya dukung tanah dan letak lapisan tanah keras. Daya dukung 

tanah yang telah dihitung harus lebih besar dari beban ultimate yang telah 

dihitung. 

 Tinjauan Terhadap Stabilitas Abutment 

Data tanah yang dibutuhkan berupa sudut geser, kohesi, berat jenis tanah 

yang bekerja pada abutment dan daya dukung tanah yang merupakan 

reaksi tanah dalam penyaluran beban dari abutment. Gaya berat tanah 

ditentukan dengan menghitung volume tanah diatas abutment dikalikan 

dengan berat jenis tanah dari data soil properties. 

d. Aspek Hidrologi 
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Aspek hidrologi diperlukan dalam menentukan banjir rencana sehingga 

akan diketahui tinggi muka air banjir melalui bentuk penampang yang telah 

ada. Tinggi muka air banjir ini akan mempengaruhi terhadap tinggi jembatan 

yang akan direncanakan. 

 Curah Hujan Rencana. 

 Debit Banjir Rencana 

e. Aspek Konstruksi 

Aspek konstruksi berkaitan dengan pemilihan jenis struktur yang akan 

digunakan yang didasarkan pada beban yang bekerja, jenis dan kondisi 

tanah dan sebagainya. Dalam perencanaan struktur jembatan beban dan 

gaya harus diperhatikan untuk perhitungan tegangan yang terjadi pada 

setiap bagian jembatan. 

f.  Aspek Perkerasan 

Unsur-unsur yang terdapat dalam perencanaan tebal perkerasan supaya 

tercapai hasil yang optimal adalah : 

 Unsur beban lalu lintas 

 Unsur perkerasan 

 Unsur tanah keras 

2.1.3 Jembatan Prategang 

Merupakan salah satu tipe jembatan yang menggunakan material konstruksi 

berupa beton prategang atau beton yang memiliki isi kabel baja. Beton 

prategang memiliki manfaat sebagai memberikan tegangan awal berupa 

tegangan tarik terhadap beton akibat sifat beton yang tidak mampu menahan 

gaya tarik. Beton prategang sebagai pemecah masalah untuk menghadapi 

besarannya tegangan tarik yang dapat timbul di struktur beton yang lebih khusus 

pada struktur yang memiliki bentang yang panjang. Material yang digunakan 

pada sistem ini ialah material beton dan sistem kabel. Sistem kabel terdiri dari 

kabel (wire, strand, bar), selongsong dan angkur (angkur hidup, angkur mati). 

Macam-macam gelagar jembatan prategang, ialah: 

1. Penampang – I (I-Beams) 
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Mempunyai beton yang memusatkan dekat dengan serat paling luar 

dimana dapat lebih berpengaruh3 menyerahkan gaya tekan, baik pada saat 

peralihan maupun pada beban kerja dan beban batas. Sesuai balok standar 

AASHTO-PCI, penampang I mempunyai tipe I-VI dengan bentang efektif 

dari 23 m – 46 m. 

 

 

 

 

Gambar 2.2 – Balok I AASHTO-PCI tipe III 

(Sumber : Bridge design manual, 2011) 

2. Penampang – T (T-Beams) 

Balok ini memberi keuntungan apabila ratio beban mati dengan beban 

hidup besar, karena pada balok ini tidak ada masalah saat tegangan tekan 

yang memiliki nilai yang sangat besar di tepi bawah balok pada saat proses 

transfer gaya prategang. Sesuai balok standar AASHTO-PCI, penampang T 

mempunyai tipe BT-54, BT-63, BT-72 dengan bentang efektif dari 38 m – 

47m. 

 

 

 

Gambar 2.3 – Penampang T AASHTO-PCI tipe bubl-tees 

(Sumber : Bridge design manual, 2011) 

3. Penampang Balok U (U-Beams) 

Merupakan penampang yang banyak digunakan pada konstruksi 

jembatan fly over dan memiliki keistimewaan pada susunan tendonnya yang 

berpasang-pasangan, sehingga pada saat proses penarikan kabel strand di 
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girder patut memakai dua dongkrak sekaligus. Sesuai balok standar 

AASHTO-PCI, penampang U mempunyai tipe U-40, 54, 66G5, 78G5 

dengan bentang efektif dari 32 m – 41 m. 

 

 

 

Gambar 2.4 – Balok U AASHTO-PCI tipe 40 

(Sumber : Bridge design manual, 2011) 

4. Penampang balok kotak (box beams)  

Penampang yang seringkali digunakan sebagai balok langsing dimana 

beban yang bekerja merupakan beban lateral sehingga diperlukan stabilitas 

terhadap beban lateral dan momen puntir. Berdasarkan Standar AASHTO-

PCI, penampang balok kotak mempunyai 2 tipe yaitu tipe 36 dan 48 dengan 

nomor seri BI-BIV serta bentang efektif dari 24 m – 37 m. 

 

 

Gambar 2.5 – Balok kotak AASHTO-PCI tipe 36 

(Sumber : Bridge design manual, 2011) 

2.2 Jembatan Precast Double Tee Beams 

 T ganda adalah struktur penahan beban yang menyerupai dua balok T 

yang terhubung satu sama lain secara berdampingan. Ikatan yang kuat dari 

flens (bagian horizontal) dan dua jaring (anggota vertikal, juga dikenal sebagai 

batang) menciptakan struktur yang mampu menahan beban tinggi sementara 

memiliki rentang yang panjang. 

 Precast Double Tee adalah Struktur beton yang menyerupai dua balok T 

yang terhubung tepat dibagian flange. Struktur gelagar ini dikembangkan tahun 

2010 dan telah diterapkan pertama sekali pada jembatan  New  Bridge  in  York. 
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Ada  banyak keuntungan ekonomis dalam  menggunakan Precast Double Tee 

sebagai gelagar  diantaranya waktu konstruksi di lapangan yang cepat, 

kenyamanan dan keamanan instalasi, tidak menggunakan diafragma dalam 

perencanaan. Selain keuntungan ekonomis, struktur Precast Double Tee beam 

juga memberikan  keuntungan secara struktural diantaranya kapasitas lentur, 

transfer beban, dan kapasitas  geser horizontal dan vertikal yang baik. 

2.3 Beton Prategang 

2.3.1 Definisi 

Definisi beton prategang menurut ACI ialah beton yang merasakan 

tegangan internal yang memiliki nilai yang besar dan penyaluran sedemikian 

sehingga bisa menyeimbangi sampai mencapai batas tertentu tegangan yang 

terjadi karena beban eksternal. Pada pengertian lain, beton prategang ialah 

sebuah beton bertulang yang telah ditambahkan tegangan tekan didalam dengan 

tujuan mengurangi tegangan tarik dalam akibat beban kerja. Dapat diartikan 

juga sebagai sebuah beton yang dimana tegangan tariknya pada kondisi 

pembebanan dihilangkan ataupun dikurangi sampai batas yang aman dengan 

memberikan gaya tekan permanen, serta baja prategang yang dipergunakan 

sebagai kebutuhan ini ditarik sebelum beton mengeras (pratarik) atau setelah 

beton mengeras (pascatarik). Seperti yang telah diketahui bahwa beton adalah 

suatu material yang tahan terhadap tekanan, akan tetapi tidak tahan terhadap 

tarikan. Sedangkan baja adalah suatu material yang sangat tahan terhadap 

tarikan. Dengan mengkombinasikan antara beton dan baja dimana beton yang 

menahan tekanan sedangkan tarikan ditahan oleh baja akan menjadi material 

yang tahan terhadap tekanan dan tarikan yang dikenal sebagai beton bertulang 

( reinforced concrete ). Jadi pada beton bertulang, beton hanya memikul 

tegangan tekan, sedangkan tegangan tarik dipikul oleh baja sebagai penulangan 

( rebar ). Sehingga pada beton bertulang, penampang beton tidak dapat efektif 

100 % digunakan, karena bagian yang tertarik tidak diperhitungkan sebagai 

pemikul tegangan. 
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Pada beton pratekan, kombinasi antara beton dengan mutu yang tinggi dan 

baja bermutu tinggi dikombinasikan dengan cara aktif, sedangan beton 

bertulang kombinasinya secara pasif. Cara aktif ini dapat dicapai dengan cara 

menarik baja dengan menahannya kebeton, sehingga beton dalam keadaan 

tertekan. Karena penampang beton sebelum beban bekerja telah dalam kondisi 

tertekan, maka bila beban bekerja tegangan tarik yang terjadi dapat di-eliminir 

oleh tegangan tekan yang telah diberikan pada penampang sebelum beban 

bekerja. 

2.3.2 Konsep Prategang 

Konsep Dasar  

Beton  bertulang  serta beton  prategang memiliki ketidaksamaan 

berupa beton bertulang menggabungkan beton dan  tulangan baja dengan 

cara mengumpulkan menjadi satu dan membiarkan keduanya bekerja 

bersama-sama sesuai dengan hartanya masing-masing. Pada beton 

prategang menggabungkan beton yang memiliki kekuatan tinggi dan baja 

yang memiliki mutu tinggi. Perihal ini didapatkan dengan cara menarik baja 

tersebut dan menahannya ke dalam beton, jadi menyebabkan beton dalam 

keadaan tertekan. Gabungan aktif ini menciptakan sifat yang lebih baik dari 

kedua bahan tersebut. Baja merupakan bahan yang tidak mudah patah dan 

digunakan untuk bekerja menggunakan kekuatan tarik yang tinggi karena 

prategang. Sedangkan, beton ialah bahan yang mudah rapuh dan 

kemampuan dalam menahan gaya tarik disempurnakan dengan memberikan 

tekanan, sementara kemampuan dalam menahan tekanan tidak dikurangi. 

Maka, beton prategang ialah gabungan yang cocok dari dua jenis bahan 

yang memiliki kekuatan tinggi. 

Ada 3 (tiga) konsep yang dapat di pergunakan untuk menjelaskan 

dan menganalisa sifat-sifat dasar dari beton pratekan atau prategang:  

Konsep Pertama  
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Sistem pratekan/prategang untuk mengubah beton yang getas menjadi 

bahan yang elastis. Eugene Freyssinet menggambarkan dengan memberikan 

tekanan terlebih dahulu (pratekan) pada bahan beton yang pada dasarnya 

getas akan menjadi bahan yang elastis. Dengan memberikan tekanan 

(dengan 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 ini dapat dijelaskan dengan 

gambar dibawah ini : 

 

Gambar 2.6 – Gambar Konsep Pertama 

(Sumber : Konstruksi Beton Pratekan, Ir Soetoyo) 

Konsep Kedua 

Sistem Prategang untuk Kombinasi Baja Mutu Tinggi dengan Beton Mutu 

Tinggi. Konsep ini hampir sama dengan konsep beton bertulang biasa, yaitu 

beton prategang merupakan kombinasi kerja sama antara baja prategang dan 

beton, dimana beton menahan betan tekan dan baja prategang menahan 

beban tarik. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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Gambar 2.7 – Gambar Konsep Kedua 

(Sumber : Konstruksi Beton Pratekan, Ir Soetoyo) 

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

mana membentuk suatu kopel momen dengan gaya tekan pada beton C 

untuk melawan momen akibat beban luar. Sedangkan pada beton bertulang 

biasa, besi penulangan menahan gaya tarik T akibat beban luar, yang juga 

membentuk kopel momen dengan gaya tekan pada beton C untuk melawan 

momen luar akibat beban luar.  

Konsep Ketiga 

Sistem Prategang untuk Mencapai Keseimbangan Beban. Disini 

menggunakan prategang sebagai suatu usaha untuk membuat keseimbangan 

gaya-gaya pada suatu balok. Pada design struktur beton prategang, pengaruh 

dari prategang dipandang sebagai keseimbangan berat sendiri, sehingga 

batang yang mengalami lendutan seperti plat, balok dan gelagar tidak akan 

mengalami tegangan lentur pada kondisi pembebanan yang terjadi. Hal ini 

dapat dijelaskan sbagai berikut : 
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Gambar 2.8 – Gambar Konsep Ketiga 

 (Sumber : Konstruksi Beton Pratekan, Ir Soetoyo) 

Jadi beban merata akibat beban (mengarah kebawah) diimbangi oleh gaya 

merata akibat prategang wb yang mengarah keatas.  

Inilah tiga konsep dari beton prategang (pratekan), yang nantinya 

dipergunakan untuk menganalisa suatu struktur beton prategang. 

2.3.3 Metode Beton Prategang 

1. Metode Konsep Dasar 

Pada konsep dasar untuk merencanakan bagian beton prategang, 

tegangan serat beton dengan cara langsung dihitung pada gaya luar yang 

bekerja pada beton karena pemberian prategang longitudinal dan beban 

luar transversal. 
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Gambar 2.9 – Profil pada tendon prategang. (a) Merupakan tendon harped. (b) 

Merupakan tendon draped. 

(Sumber : Beton Prategang Nawy, 2001) 

2. Metode Garis C (Metode Elastis) 

Di dalam konsep thrust atau line-of-pressure, balok dianalisa dengan 

menganggap seolah-olah berupa balok elastis dari beton polos dengan 

menggunakan prinsip-prinsip statika. Gaya prategang dipandang 

sebagai gaya tekan eksternal, dengan gaya tarik konstan T di tendon 

seluruh bentang. Dengan cara ini, efek beban gravitasi eksternal 

diabaikan. Persamaan keseimbangan ƩH = 0 dan ƩM = 0 diterapkan 

untuk mempertahankan keseimbangan penampang. 
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Gambar 2.10 – Tegangan serat elastis akibat berbagai pembebanan di balok prategang. 

(a) Prategang awal sebelum kehilangan. (b) Tambahan berat sendiri. (c) Beban 

kerja pada prategang efektif. 

(Sumber : Beton Prategang Nawy, 2001) 

3. Metode Penyeimbangan Beban 

Cara ini atas penggunaan gaya vertikal pada tendon prategang draped 

dan harped berguna menghadapi atau menyeimbangi pembebanan 

gravitasi yang dirasakan suatu balok. Cara ini dapat dipergunakan saat 

tendon prategang yang tidak lurus. 

 

Gambar 2.11 – Gaya-gaya yang terjadi dalam cara penyeimbangan beban. . (a) 

Tendon harped.  (b) Tendon draped. 

(Sumber : Beton Prategang Nawy, 2001) 
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2.3.4 Keuntungan Beton Prategang 

Dalam dunia konstruksi merupakan suatu dunia yang terus berkembang 

karena berbagai kebutuhan dan juga karena kondisi yang terus berubah. Untuk 

menghadapi perubahan itu terus dilakukannya inovasi. Salah satunya ialah 

beton prategang yang merupakan inovasi dari beton bertulang biasa, dimana 

beton prategang memiliki kekuatan terhadap tekanan dan tarikan beban. 

Karena pada beton bertulang biasa hanya mamou menahan tekanan terhadap 

beban yang ada. Sehingga sering terjadi keretakan pada veton akibat tidak 

mempu menahan tarikan beban. Oleh karena itu, diinovasikan beton prategang 

yang mampu menahan tekanan dan tarikan beban. Dan dibawah ini ialah 

beberapa keutungan yang dimiliki beton prategang: 

1. Semua permukaan beton prategang menjadi berpengaruh, dan pada beton 

bertulang biasa hanya diatas garis netral saja yang berpengaruh. 

2. Struktur dari beton prategang memiliki bentuk yang lebih langsing. 

3. Lendutan yang terjadi lebih kecil. 

4. Memiliki kemampuan yang kuat pada karat lebih baik. 

5. Tidak menggunakan bahan yang banyak karena sudah menggunakan bahan 

dengan mutu tunggu. 

6. Terhindarnya retak terbuka didaerah tarik, sehingga beton prategang akan 

lebih tahan terhadap korosi. 

7. Kedap air, bagus digunakan untuk proyek yang dekat dengan perairan. 

8. Karena terbentuknya lawan lendut akibat gaya prategang sebelum beban 

rencana bekerja, maka lendutan akhir setelah beban rencana bekerja, akan 

lebih kecil dari pada beton bertulang biasa. 

9. Jumlah penggunaan baja  jauh lebih sedikit dari pada jumlah berat besi 

penulangan pada konstruksi beton konvensional biasa. 

10. Ketahanan terhadap geser dan ketahanan terhadap puntirnya meningkat. 

Kelebihan dari segi teknis ini akan mempengaruhi biaya untuk 

memproduksi beton prategang itu sendiri, dan dari segi ekonomis beton 

prategang juga memiliki beberapa kelebihan antara lain : 
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1. Volume beton yang digunakan untuk produksi beton prategang lebih 

sedikit 

2. Jumlah baja/besi yang digunakan untuk produksi beton prategang 

sedikit. 

3. Beton prategang akan lebih menguntungkan jika dibuat dalam jumlah 

besar 

4. Beton prategang hampir tidak memerlukan biaya pemeliharan, lebih 

tahan lama karena, dapat membuat balok dengan bentang yang lebih 

panjang.  

5. Dengan menggunakan beton prategang bisa menghemat waktu 

pelaksanaan konstruksi. 

2.3.5 Material Beton Prategang 

1. Beton Mutu Tinggi 

Beton berkekuatan tinggi adalah perlu di dalam beton prategang oleh 

karena materialnya memberikan tahanan yang tinggi dalam tegangan 

tarik, geser, pengikatan dan dukungan. 

Dalam daerah angker, yang tegangan-tegangan dukungnya menjadi 

lebih tinggi, beton berkekuatan tinggi selalu lebih disukai untuk 

menghindarkan pengangkuran yang khusus, sehingga dapat 

memperkecil biaya. Pada beton prategang penting untuk mengetahui 

diagram tegangan-regangan untuk memperkirakan kehilangan gaya 

prategang dan juga untuk analisis penampang. 

Pada konstruksi beton prategang kerap kali diperuntukan beton mutu 

tinggi dengan kekuatan tekan 30 MPa untuk beton pascatraik dan 40 

MPa untuk beton pratarik. Ini dibutuhkan untuk penahan tegangan 

kondisi tekan saat pengangkuran tendon supaya tidak terjadi retakan.  

Ec  = (wc )1,5 x 0,043 fc'  

Dimana :  

Ec  : modulus elastisitas beton ( MPa )   

wc : berat voluna beton ( kg/m3 ) 

fc′  : tegangan tekan beton ( MPa )  
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Sedangkan untuk beton normal diambil : Ec = 4700 fc' MPa 

2. Baja Prategang 

Baja prategang yang digunakan untuk mengantisipasi suatu 

kehilangan yang diakibatkan oleh rangkak serta susut pada beton 

sehingga suatu prategang yang efektif dengan mengenakan mutu yang 

sangat tinggi hingga nilai 270.000 Psi atau lebih (1862 MPa atau lebih 

tinggi lagi). Baja bermutu tinggi bisa mensejajarkan kehilangan dibeton 

dan memiliki tegangan sisa yang bisa menopang gaya prategang sesuai 

kebutuhannya. Nilai kehilangan suatu prategang dapat dipertimbangkan 

di dalam selang nilai 35.000 sampai dengan 60.000 Psi (atau setara 

dengan 241 sampai dengan 414 MPa). 

 

Tabel 2.1 – Tipikal Baja Prategang 

    Nominal  
Luas 

  Gaya putus  Tegangan  
 

Jenis material 
  

diameter 
  

 

minimum 
 

tarik, fpu 

 
      

    

mm
2 

    
    

Mm 

   

kN 

 

MPa 

 

         
   3 7,1  13,5 1900  

   4 12,6  22,1 1750  

 Kawat (wire) 5 19,6  31,4 1600  

   7 38,5  57,8 1500  

   8 50,3  70,4 1400  

 
7 – wire strand super 

9,3 54,7  102 1860  
 

12,7 100 
 

184 1840 
 

 

Grade 
  

 
15,2 143 

 
250 1750 

 
     

 7 – wire strand reguler 
12,7 94,3 

 
165 1750 

 
 

Grade 
  

           

   23 415  450 1080  

   26 530  570 1080  

 Kawt batagan (Bar) 29 660  710 1080  

   32 804  870 1080  

   38 1140  1230 1080  
  (Sumber : Beton Prategang Nawy, 2001) 
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3. Baja Non Prategang 

Tulangan baja pada suatu beton memiliki bahan yang terdiri dari 

batang, jalinan kawat yang dilas dan kawat, yang semua bahannya 

dibuat mengikuti syarat ASTM. Nilai yang digunakan pada baja 

tulangan ialah: 

 Modulus Young, E 

 Kuat leleh 

 Kuat ultimit 

 Notasi mutu baja 

 Ukuran atau diameter batang atau kawat 

Agar dapat menaikan eratan di antara beton dan baja, gambaran yang 

dijelaskan dengan deformasi dilakukan penggilasan pada permukaan 

suatu batang yang mengikuti syarat ASTM. Deformasi yang terjadi 

wajib mengikuti syarat ASTM A616-76 supaya batang bisa dikatakan 

dengan deformed. Kawat deformed atau yang disebut berulir memiliki 

pergeseran yang dilakukan gaya tekan ke dalam kawat tersebut yang 

diharapkan memiliki fungsi deformasi.  

4. Selongsong Tendon 

Ialah saluran penempatan kabel prategang yang terbuat dari lapisan 

tipis dan tetap ditempat. Material saluran tersebut harus dapat 

menembus semen serta menyalurkan tegangan eratan yang sesuai 

kebutuhan serta bisa menahan strukturnya. Pada SNI T-12-2004, 

selongsong untuk sistem pasca tarik wajib kedap dengan adukan yang 

disebut dengan mortar serta tidak bersifat reaktif terhadap baja 

prategang, beton ataupun grouting. Diameter selongsong yang di 

grouting setidaknya wajib lebih besar 60 cm daripada diameter yang 

dimiliki tendon dan memiliki nilai luas dengan nilai paling kecil 2 kali 

luasan dari tendon. 

5. Angkur 

Angkur pada sistem prategang terdiri dari 2 jenis yaitu angkur hidup 

dan angkur mati, dimana angkur tersebut harus diproduksi oleh 
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pabrikator yang terjamin dalam segi mutu yang sesuai dengan 

spesifikasi teknik. Penarikan dan penjangkaran strand pada ujung balok 

serta saluran tendon diletakkan pada angkur. 

6. Penyambung Strand 

Alat penyambung strand (coupler) ditempatkan pada daerah yang 

telah disetujui oleh pihak yang berwenang sehingga dapat mentransfer 

gaya yang memiliki nilai lebih besar daripada nilai kuat tarik bagian 

yang disambung. 

Coupler digunakan untuk menghubungkan untaian kabel (strand) 

atau batang (bar). Alat initerdapat pada pertemuan elemen-elemen, 

misalnya di dekat kolom-kolom pada pelat post-tension dan di atas pier 

pada lantai (dek) jembatan post-tension. Perangkat coupler harus 

diujidengan kapasitas penuh dari untaian kabel atau batang. Beberapa 

tipe coupler ditunjukkandalam gambar di bawah 

2.3.6 Metode Penegangan 

Ada dua jenis metode pemberian gaya prategang pada beton, yaitu: 

1. Pemberian Pratarik (Pretensioning) 

Dalam metode ini, tendon dilakukan penarikan sebelum beton dilakukan 

pengecoran. Saat beton telah cukup keras, tendon dilakukan 

pemotongan lalu gaya prategang akan ditransfer ke beton melewati 

eratan. Untuk produksi massal atau banyak cocok menggunakan metode 

ini. Baja prategang diberikan gaya pratarik atas pengangkeran sendiri 

sebelum dilakukannya pengecoran beton sekitar baja. Pratarik memiliki 

penjelasan berarti memberikan gaya pratarik di baja prategang tersebut, 

tidak pada baloknya. Adapun prinsip dari pratarik ini secara singkat 

ialah sebagai berikut: 
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Gambar 2.12 – Prinsip Pra-tarik 

(Sumber : Konstruksi Beton Pratekan, Ir.Soetoyo) 

Bagian A 

Kabel atau tendon prategang dilakukan penarikan atau diberikan 

gaya prategang lalu dilakukan pengangkeran di abutment jembatan.  

Bagian B 

Beton dilakukan pengecoran di wadah yang telah disediakan guna 

mencangkup tendon yang telah diberikan suatu gaya prategang serta 

tidak diabaikan hingga mengering. 

Bagian C 

Sesudah beton menjadi kering serta telah memiliki umur yang cukup 

kuat guna mendapatkan gaya prategang, tendon dilakukan 

pemotongan serta dibebaskan, setelahnya gaya prategang akan 

ditransfer ke dalam beton. 
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Sesudah gaya prategang disalurkan ke dalam beton, beton akan 

mengalami lengkungan keatas sewaktu belum mendapatkan beban 

kerja. Sesudah beban tersebut bekerja, beton tersebut menjadi rata. 

2. Pemberian Pascatarik (Post Tension) 

Dalam metode ini, tendon dilakukan penarikan sesudah beton dilakukan 

pengecoran. Saat pengecoran belum dilakukan, dilakukan dahulu  

pemasangan selongsong, hal ini berguna sebagai jalur tendon. Sesudah 

beton menjadi siap digunakan, tendon diletakan di dalam beton 

melewati selebung tersebut. Saat telah mencapai kekuatan yang 

diinginkan melalui perhitungan maka, dilakukannya penarikan. Sesudah 

itu grouting dimasukan ke dalam selongsong. 

 

Gambar 2.13 – Prinsip Pasca-tarik 

(Sumber : Konstruksi Beton Pratekan, Ir.Soetoyo) 

Bagian A 

Wadah (formwork) disiapkan komplit dengan selongsong (tendon 

duct) dipasang dengan melengkung sama seperti bidang momen 

yang dimiliki balok lalu beton dilakukan pengecoran.    
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Bagian B 

Sesudah beton memiliki umur yang cukup dan memiliki kekuatan 

guna menahan gaya prategang, maka tendon diletakan ke dalam 

selongsong. Setelah itu, dilakukannya penarikan guna memperoleh 

gaya prategang. Pemberian gaya prategang dengan cara salah satu 

ujung kabel dilakukan pengangkeran, lalu ujung yang lainnya 

dilakukan penarikan atau dilakukan penarikan dengan satu sisi. 

Adapun yang dilakukan penarikan dikedua sisi dan dilakukan 

pengangkeran secara serentak. Sesudah dilakukan pengangkuran, 

kemudian selongsong tersebut dilakukan grouting melewati rongga 

yang sudah disiapkan. 

Bagian C 

Adapun ketika telah dilakukan pengangkuran beton menjadi 

tertekan. Lalu gaya prategang tersalurkan. Gaya prategang tersebut 

mengakibatkan balok mengalami lengkung ke atas, akibat dari 

tendon direncanakan dengan melengkung.  

2.3.7 Tahap Pembebanan 

Memiliki dua jenis tahap dalam pembebanan yang beda halnya dengan 

beton bertulang. Disetiap pembebanan wajib dilakukan pengontrolan terhadap 

keadaan yang menerima tekan maupun tarik pada semua permukaan. Tahap 

pembebanan tersebut ialah sebagai berikut: 

1. Tahap Transfer  

Tahap ini memiliki guna pada pratarik, tahap ini terjadi ketika angker 

dibebaskan serta gaya prategang disalurkan ke dalam beton. Lalu, pada 

pascatarik tahap ini ada pada ketika beton telah memiliki umur yang cukup 

untuk kabel prategang dilakukan penarikan. Ketika kondisi ini beban yang 

ada berat sendiri struktur tersebut, berat pekerja dan alat yang digunakan. 

Beban hidup belum seutuhnya berfungsi. Oleh karena itu, beban yang 
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berfungsi sangat kecil, sedangkan gaya prategang yang berfungsi adalah 

besar dikarenakan belum terjadinya kehilangan prategang. 

2. Tahap Service  

Tahap ini ketika beton prategang mulai digunakan sebagai konstruksi. Saat 

tahap ini, mulai diperhitungkan beban dari luar konstruksi itu sendiri seperti 

beban angin, beban hidup, beban gempa, dan lain-lainnya telah bekerja. 

Serta pada tahap ini kehilangan prategang telah dihitung kedalam analisis 

konstruksinya. Ketika pembebanan beton prategang wajib dilakukan 

penganalisaan kepada daya layan yang ada, lendutan yang terjadi, sera 

kekuatan, dan nilai retak sesuai nilai ijinnya. Perhitungan pada tegangan ini 

didapatkan menggunakan kombinasi pembebanan, konsep kopel internal, 

ataupun beban penyeimbang. 

2.3.8 Kehilangan Prategang 

Ada 3 hal dalam kehilangan gaya prategang, yaitu kehilangan seketika, 

kehilangan yang diakibatkan oleh waktu bisa waktu yang panjang maupun waktu 

yang pendek. Jika dirasa butuh, nilai asumsi yang direncanakan pada awal 

perhitungan harus diubah sesuai nilai hitung pada kehilangan gaya prategang. 

Atau alangkah lebih baiknya menghitung kehilangan dulu agar tidak 

menggunakan asumsi kehilangan gaya prategang. Kehilangan dapat dikatakan 

sebagai bentuk kehilangan tegangan di tendon ataupun sebagai kehilangan suatu 

gaya. 

Pada saat direncanakan beton prategang, gaya efektif yang terdapat dari 

sebuah tendon wajib untuk dipahami. Edward G. Nawy menjelaskan bahwa 

kehilangan gaya prategang bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

 Kehilangan elastis segera, hal ini dalam keadaan saat fabrikasi 

a. Perpendekan elastis beton 

Ketika pascatarik yang sekedar memakai kabel tunggal, tidak akan 

mengalami kehilangan perpendekan beton dikarenakan gaya prategang 

akan di perhitungkan sesudah perpendekan elastis beton yang 

terlaksana. Adapula yang menggunakan lebih dari satu kabel, 
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kehilangan prategang tersebut ditetapkan kepada kabel yang pertama 

tertarik. Nilai yang digunakan untuk nilai rerata ialah nilai dari 

setengahnya.  

b. Kehilangan karena dudukan angker 

Kehilangan ini dalam keadaan kabel prategang dibebaskan dari 

mesin penarik atau yang disebut dongkrak, lalu kabel tidak dilepaskan 

saat di pengangkuran serta gaya prategang diteruskan dari mesin kepada 

angkur. Nilai slip ini berpengaruh pada tipe baja serta tegangan kabel 

tersebut. 

c. Kehilangan yang diakibatkan gesekan (friksi) 

Hal ini diakibatkan gesekan beton dengan tendon. Gesekan ini 

diakibatkan oleh efek kelengkungan dan efek wobble. Efek 

kelengkungan dapat dipilih lebih dulu dan efek wobble ialah nilai yang 

didapatkan dari penyimpangan elinyemen yang tidak disengaja dan 

tidak dapat dihindari. Dari efek kelengkungan akan memilih nilai 

koefisien geseran µ dalam tabel sesuai dengan jenis tendon yang 

digunakan, sama halnya pada efek wobble akan memilih nilai K pada 

tabel tersebut. 

 Pergerakan dari selongsong (wobble) kabel prategang, untuk itu 

dipergunakan koefisien wobble K . 

 Kelengkungan tendon atau kabel prategang, untuk itu digunakan 

koefisien geseran µ. 

 Untuk tendon type 7 wire strand pada selongsong yang fleksibel, 

harga koefisien wobble K = 0,0016 ~ 0.0066 dan koefisien 

kelengkungan µ = 0,15 ∼ 0,25 
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Tabel 2.2 – Koefisien wobble dan kelengkungan 

 

Sumber: Prestressed Concrete Institute 

 

 Kehilangan yang bergantung pada waktu 

a. Kehilangan yang diakibatkan oleh rangkak 

Rangkak atau creep merupakan suatu penuaan beton yang 

berhubungan dengan waktu pemakaian. Suatu beban yang terus menerus 

dengan durasi waktu yang mengakibatkan terjadinya rangkak tersebut. 

Regangan yang terjadi bisa diakibatkan oleh waktu beton digunakan, 

perawatan beton tersebut, hingga sifat beton tersebut.  

b. Kehilangan yang diakibatkan oleh susut 

Sama halnya dengan rangkak, susut memiliki beberapa faktor asal 

mula terjadinya, yaitu jenis bahan, jenis semen, tenggang masa lamanya 

perawatan, serta pelimpahan prategang. 
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Tabel 2.3 – Nilai KSH Komponen Struktur Pascatraik 

 

c. Kehilangan akibat relaksasi baja 

Hal ini diakibatkan penambahan panjang tetap dalam kurun waktu 

yang mendapati kurangnya gaya prategang. Kurangnya gaya ini terjadi 

dikarenakan berapa lama waktu tersebut serta rasio prategang saat awal 

(fpi) dan prategang saat akhir (fpy).  

Nilai fpy ditentukan dari: 

Batang prategang, fpy  = 0,80 fpu 

Tendon stress-relieved, fpy   = 0,85 fpu 

Tendon relaksasi rendah, fpy = 0,90 fpu 

 

2.4 Layout Tendon 

Layout tendon ialah daerah pada sepanjang jembatan dimana titik 

berat dari kabel-kabel prategang (center gravity of steel / CGS) melintasi 

dengan membentuk lintasan lurus, lintasan menaikan suatu kabel prategang 

dengan cara tiba-tiba berawal di tengah bentang (harping) dan lintasan yang 

kabelnya naik secara perlahan dari tengah bentang membentuk parabolik 

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

dengan persamaan parabolik, sebagai berikut: 

Yi = 
4 𝑓 𝑋𝑖 (𝐿−𝑋𝑖)

𝐿2
  

Dimana: 

Yi = Ordinat tendon yang ditinjau 

Xi = Absis tendon yang ditinjau  

L = Panjang bentang = 38 m  
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f = tinggi parabola maksimum  

 

2.5 Daerah Aman Tendon 

Daerah aman tendon prategang digunakan untuk membatasi 

eksentrisitas tendon pada balok sederhana. Pembatasan ini perlu dilakukan 

untuk melihat apakah tarik diperbolehkan dalam desain untuk membatasi 

ordinat maksimum dan minimum dari selubung atas dan bawah relatif 

terhadap kern atas dan bawah. Apabila MD ialah momen yang diakibatkan 

oleh beban mati serta MT ialah momen keseluruhan yang diakibatkan 

seluruh beban transversal, lalu akan didapatkan amin serta amax yang berasal 

dari lengan dari kopel antara garis tekan pusat (garis C) serta pusat garis 

tendon prategang (garis cgs) akibat MD dan MT. 

Selubung lengan cgs bawah.  

Lengan minimum dari kopel tendon adalah  

amin  = (
𝑀𝐷

𝑃𝑜
)  

Po ialah suatau gaya prategang awal. Rumusan ini mengartikan bahwa 

jangka terbesar dibawah kern bawah dimana garis cgs didapatkan sampai 

garis C tidak berada dibawah garis kern bawah, hal itu dapat menahan 

berlangsungnya tegangan tarik di serat ekstrim atas. Dapat dituliskan 

eksentrisitas bawah yang memberi batas ialah  

eb = Kb + amin 

Selubung lengan cgs atas. Lengan minimum dari kopel tendon adalah  

amax = (
𝑀𝑇

𝑃𝑜
) 

Persamaan tersebut mengartikan jangka terkecil dibawah kern atas di mana 

garis cgs didapatkan sampai garis C tidak berada diatas garis kern atas, hal 

itu dapat menahan berlangsungnya tegangan tarik di serat ekstrim bawah. 

Dapat dituliskan, eksentrisitas atas yang memberi batas ialah 

et = amax - Kt 

2.6 Selongsong Tendon 
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Adapun syarat duct yang disyaratkan, ialah: 

a. Selongsong yang diberi grouting di tendon baja prategang patut kedap 

terhadap mortar serta tidak bereaksi aktif terhadap baja prategang, grout, 

beton, serta mencegah korosi.  

b. Selongsong di tendon kawat tunggal, strand non tunggal, ataupun 

batang tulangan yang tunggal yang diberi grouting wajib memiliki 

diameter dalam paling kecil 60 cm lebih besar daripada ukuran diameter 

baja prategang.  

c. Selongsong di tendon kawat non tunggal, strand non tunggal disebut 

juga batang tulangan non tunggal  yang diberi grouting wajib memiliki 

luasan permukaan setidaknya 2 kali luasan permukaan baja prategang.  

d. Selongsong wajib disterilkan terbebaskan dari air genangan, namun jika 

struktur yang diberi grouting terhampar suhu dibawah suhu beku ketika 

belum diberi grouting. 

2.7 End Block 

Suatu pusat tegangan tekan terbesar pada arah membujur dialami 

pada permukaan bidang tumpuan di bagian kecil didepan bagian balok, bisa 

di pratarik ataupun di pascatarik yang diakibatkan oleh besarnya gaya 

prategang. Di pratarik penyaluran beban terpusat bersumber di gaya 

prategang mengarah beton di sekelilingnya dengan cara berangsur-angsur 

menyebar ke semua panjang lt mulai depan permukaan bidang tumpuan 

hingga awalannya membuat sama. Di pascatarik, penyaluran beban tidak 

bisa dilakukan dengan cara berangsur-angsur dikarenakan gaya beraksi 

dengan cara langsung didepan bagian balok melewati plat tumpu serta 

angker.  

Pada  sistem  pascatarik,  plat  angker  digunakan  untuk  mentransfer  

gaya  dari   tendon ke beton. Gaya prategang ditaransfer dengan model yang 

terpusat dan pada  bagian ujung akan mengalami tegangan dan gaya local 

yang besar. Sehingga   dibutuhkan endblock untuk mendistribusikan 

pemusatan tegangan ini dalam bentuk tegangan tekan linear. Bagian 
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endblock yang mengalami tegangan yang kompleks  disebut daerah angker 

(anchorage zone).  

Endblock dapat didefinisikan sebagai suatu volume beton dimana 

gaya   prategang yang terpusat pada angker menyebar kearah transversal 

menjadi  terdistribusi  linear diseluruh tinggi penampang disepanjang 

bentang.  Panjang  daerah  ini  mengikuti  prinsip St.Venant, yaitu bahwa 

tegangan menjadi seragam dilokasi sejauh kira-kira  sama dengan tinggi 

penampang (h) diukur dari lokasi pengangkeran. Keseluruhan  prisma yang 

mempunyai panjang transfer h tersebut adalah zona angker total. 

Zona ini terdiri atas dua bagian:  

1. Zona umum 

Zona ini identik dengan zona angker total. Panjangnya sama dengan 

tinggi penampang h untuk kondisi standar.  

2. Zona local 

Zona ini adalah prisma beton di sekeliling dan tepat di depan alat angker  

dan mengekang penulangan didalamnya. Panjang zona lokal ini harus   

ditinjau sebagai yang terbesar diantara lebar maximum atau panjang alat  

angker yang mengekang penulangan. 

Penulangan yang diberikan di seluruh zona angker harus sedemikain 

hingga  mencegah retak dan pecahnya beton akibat gaya tekan terpusat yang 

disalurkan melalui  angker. Selain itu, pengecekan tegangan tumpu di beton 

pada zona local harus dilakukan, yang merupakan akibat dari gaya tekan 

tersebut, untuk menjamin bahwa kapasitas tumpu tekan ijin beton tidak 

dilampaui. 

  

2.8 Shear Key 

Saat  ini  jembatan  yang  banyak  digunakan  di  Indonesia  adalah  

jembatan  segmental.  Jembatan ini terdiri dari segmen-segmen yang harus 

dihubungkan untuk membentuk struktur jembatan  secara  utuh.  Setiap  

segmennya  dihubungkan  dengan  sambungan  geser  (shear  key). Sambungan  

ini  berfungsi  untuk  mentransfer  gaya  geser  yang  bekerja  pada  sambungan  
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ke seluruh  struktur  jembatan.  Dari  fungsinya  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  

sambungan  geser berperan  penting  menjaga  ketahanan  struktur  jembatan.  

Oleh  sebab  itu,  sambungan  geser harus  didesain  dengan  baik.  Kerusakan  

pada  sambungan  dapat  mengakibatkan  kegagalan struktur jembatan.  

Segmen-segmen  jembatan  beton  pracetak  akan  dihubungkan  dengan  

sambungan geser. Sambungan geser (shear key) adalah sambungan yang 

ditempatkan di antara 2 segmen jembatan  yang  awalnya  terpisah  untuk  

kemudian  dihubungkan  membentuk  suatu  struktur yang  utuh  (Lim, 1987).  

Sambungan  ini  berfungsi  untuk  menahan  geser  pada  dua  segmen tersebut. 

Sambungan  geser  pada  umumnya  akan  ditempatkan  di  bagian web girder  

jembatan (Koseki, 1983).  Berdasarkan   fungsi   sambungan   geser   di   atas   

dapat   diketahui   bahwa sambungan akan menentukan kapabilitas struktur 

dengan memastikan bahwa gaya geser akan disalurkan dengan baik melalui  

sambungan  ke  struktur  jembatan  (Koseki, 1983).  Selain  itu dia juga 

mengatakan, “Sambungan geser juga berperan penting untuk menentukan daya 

tahan struktur  dengan  melindungi  tendon  terhadap  korosi  ketika  terdapat  

tendon  yang  melewati sambungan  tersebut.  Ketahanan  tendon  harus  dapat  

dijaga.  Sambungan  geser tidak boleh terlalu sensitif  terhadap  kondisi 

atmosfer”. Sambungan geser dapat dikategorikan ke dalam 2 kelompok, yaitu: 

sambungan kering (dry  connection) dan sambungan basah  (wet  connection). 

Sambungan kering adalah sambungan yang tidak menggunakan perekat atau 

epoxy di antara segmen-segmen beton pracetak yang  dihubungkan. Permukaan 

elemen-elemen beton yang dihubungkan adalah kasar.  Permukaan  yang  kasar  

akan  memberikan  gaya  gesek  pada bidang  kontak  kedua  elemen  yang  

dihubungkan. Gaya  gesek  tersebut  yang  akan  berfungsi menahan gaya geser 

pada sambungan atau sebagai gaya lawan terhadap beban. 

   

2.9 Lendutan Jembatan 

Defleksi atau lendutan adalah perubahan bentuk pada balok dalam arah y 

akibat adanya pembebanan vertical yang diberikan pada balok atau batang. 

Deformasi pada balok secara sangat mudah dapat dijelaskan berdasarkan 
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defleksi balok dari posisinya sebelum mengalami pembebanan. Defleksi 

diukur dari permukaan netral awal ke posisi netral setelah terjadi deformasi. 

Konfigurasi yang diasumsikan dengan deformasi permukaan netral dikenal 

sebagai kurva elastis dari balok.  

Jarak perpindahan y didefinisikan sebagai defleksi balok. Dalam penerapan, 

kadang kita harus menentukan defleksi pada setiap nilai x disepanjang balok. 

Hubungan ini dapat ditulis dalam bentuk persamaan yang sering disebut 

persamaan defleksi kurva (atau kurva elastis) dari balok. 

Untuk setiap batang yang ditumpu akan melendut apabila diberikan beban 

yang cukup besar. Lendutan batang untuk setiap titik dapat dihitung dengan 

menggunakan metode diagram atau cara integral ganda dan untuk mengukur 

gaya yang digunakan load cell.Lendutan batang sangat penting dalam 

konstruksi terutama konstruksi mesin,dimana pada bagian-bagian tertentu 

seperti poros, lendutan sangat tidak diinginkan karena adannya lendutan maka 

kerja poros atau operasi mesin akan tidak normal sehingga dapat menimbulkan 

kerusakan pada bagian mesin atau pada bagian lainnya.Pada semua konstruksi 

teknik,bagian-bagian pelengkap suatu bangunan haruslah diberi ukuran-ukuran 

fisik yang tertentu. 

Sebuah jembatan yang fungsinya menyeberangkan benda atau kendaraan 

diatasnya mengalami beban yang sangat besar dan dinamis yang bergerak 

diatasnya. Hal ini tentunya akan mengakibatkan terjadinya lendutan batang 

atau defleksi pada batang-batang konstruksi jembatan tersebut. Defleksi yang 

terjadi secara berlebihan tentunya akan mengakibatkan perpatahan pada 

jembatan tersebut dan hal yang tidak diinginkan dalam membuat jembatan. 

 

2.10 Pembebanan Jembatan 

Spesifikasi pembebanan yang membahas masalah beban dan aksi – aksi 

lainnya yang akan digunakan dalam perencanaan jembatan jalan raya termasuk 

jembatan pejalan kaki dan bangunan – bangunan sekunder yang terkait dengan 

jembatan adalah Pembebanan untuk Jembatan. Dalam hal ini mengguanak SNI 

1725-2016. Dalam perencanaan ini akan direncanakan 3 pembebanan, beban 
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permanen, beban lalu lintas, dan beban aksi lingkungan. Dalam beban 

permanen berisi beban sendiri dan beban mati tambahan. Sedangkan pada 

beban lalu intas terdapat beban D dan beban T. Dan di aksi lingkungan terdapat 

beban angin, beban angin akibat struktur dan kendaraan. 

1. Beban Permanen 

Beban permanen merupakan beban yang bekerja sepanjang waktu dan 

berasal dari semua beban permanen dari berat sendiri jembatan dan 

bagian dari perlengkapan jembatan itu sendiri. Beban permanen 

dibedakan menjadi berat tersendiri jembatan serta beban mati tambahan. 

Berat konstruksi wajib diperhitungkan didasarkan pada ukuran yang ada 

digambar serta berat jenis bahan yang dipergunakan. Adapun berat 

komponen-komponen jembatan, merupakan hasil dari berat dikalikan 

percepatan gravitasi (g) dengan nilai sesuai SNI 1725-2016 ialah 9,81 

kg/detik2. Nilai kerapatan massa dan berat isi pada tiap bahan yaitu: 

Tabel 2.4 – Berat Isi Beban Mati 

 
No 

  
Bahan 

 Berat Isi  Kerapatan Massa  
    

(kN/m
3
) 

 

(kg/m
3
) 

 

        

1 
 Lapisan permukaan beraspal 

22,0 2245 
 

 (bituminous wearing 

surfaces) 

 

        

2  Besi tuang (cast iron) 71,0 7240  

3 
 Timbunan tanah dipadatkan 

17,2 1755 
 

 
(compacted sand, silt or clay) 

 

        

4 

 Kerikil dipadatkan   (rolled gravel, 
1920-2315 

 
 

macadam or ballast) 
18,8-22,7  

        

5  
Beton aspal (asphalt 

concrete) 22,0 2245  

6  Beton ringan (low density) 12,25-19,6 1250-2000  

7  Beton f’c < 35 Mpa 22,0-25,0 2320  

    35 <  f’c < 105 Mpa  22+0,022f’c  2240 + 2,29f’c  

8  Baja (steel) 78,5 7850  

9  Kayu (ringan) 7,8 800  

10  Kayu keras (hard wood) 11,0 1125  
(Sumber : SNI 1725-2016) 

Pembebanan permanen yang terjadi pada jembatan beton prategang ini yaitu: 
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a. Berat Sendiri (MS) 

Ialah berat dari komponen itu sendiri, seperti berat dari bahan itu 

sendiri serta berat dari komponen jembatan yang elemen struktural 

dan juga non-struktural. Dibawah ini merupakan faktor dari beban 

dipergunakan untuk berat sendiri, ialah: 

 

Tabel 2.5 – Faktor Beban untuk Berat Sendiri 

    Faktor Beban (γMS)    
         

 Tipe   

Keadaan Batas Ultimit (γ
S

MS) 

Keadaan Batas Ultimit  

 
Beban 

    
(γ

U
MS) 

 
        

    Bahan  Biasa  Terkurangi  
          

    Baja 1,00 1,10 0,90  

    Aluminium 1,00 1,10 0,90  

 Tetap  Beton Pracetak 1,00 1,20 0,85  

    Beton dicor ditempat 1,00 1,30 0,75  

    Kayu 1,00 1,40 0,70  
        

(Sumber  : SNI 1725-2016)      

 

b. Beban mati tambahan / utilitas (MA) 

Ialah perkumpulan dari berat tiap bagian struktural serta 

nonstruktural. Dapat diartikan juga elemen jembatan yang memiliki 

beban dari bahan elemen tersebut, serta nilainya bisa berganti 

segenap usia jembatan. 

Tabel 2.6 – Faktor Beban untuk Beban Mati Tambahan 

      Faktor Beban (γMS)     
  

Tipe 
         

    

Keadaan Batas Ultimit (γ
S

MS) 

 Keadaan Batas Ultimit   

  
Beban 

     
(γ

U
MS) 

  
           
             

     Bahan   Biasa  Terkurangi   
             

  
Tetap 

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

   

Khusu (terawasi) 1,00 
 

1,40 0,80 
  

        

  Catatan
(1)

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

         

 (Sumber  : SNI 1725-2016)      
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2. Beban Lalu Lintas 

Pada pembuatan jembatan terbagi atas beban lajur “D” dan beban truk 

“T”. Beban D dapat memunculkan akibat yang identik dengan beban 

yang sebenarnya serta beraksi di semua lebar jalur transportasi. 

Sebaliknya, untuk beban T ialah satu transportasi yang memiliki 3 as 

yang diposisikan didalam lajur lalu lintas. Hanya satu truk diterapkan 

perlajur. 

a. Lajur lalu lintas rencana 

Besaran nilai lalu lintas rencana didapatkan dengan menerima 

bilangan bulat dari suatu hasil yang dibagi dengan lebar bersih 

jembatan dengan satuan mm dan lebar lajur yang direncanakan 

sebesar 2750 mm. Dan juga wajib diperhitungkan nilai yang lebar 

bersih jembatan yang dapat mengalami perubahan dalam jangka 

waktu kedepannya.  

Tabel 2.7 – Jumlah Lajur Lalu Lintas Rencana 

 

Tipe jembatan (1) 

 
Labar bersih jembatan (2)  Jumlah lajur 

 

   

   
(mm) 

 
Lalu lintas rencana (n) 

 
      
        

 Satu lajur 3000 ≤ w ≤ 5250 1  
      

   5250 ≤ w ≤ 7500 2  

   7500 ≤ w ≤ 10.000 3  

 Dua arah, tanpa median 10.000 ≤ w ≤ 12.500 4  
      

   12.500 ≤ w ≤  15.250 5  

   w ≥ 15.250 6  

   5500 ≤ w ≤ 8000 2  

   8250 ≤ w ≤ 10.750 3  

 Dua arah dengan median 11.000 ≤ w ≤ 13.500 4  
      

   13.750 ≤ w ≤ 16.250 5  

   w ≥ 16.250 6  

 

b. Beban lajur “D” 

Berdasarkan SNI 1725-2016 terbagi atas beban terbagi rata (BTR) 

serta beban garis (BGT). Beban terbagi rata (BTR) yang memiliki 
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intensitas q kPa, yang mana besarnya q bergantung panjang total 

yang akan diberikan beban (L) sebagai berikut: 

L ≤ 30 m, q = 9,0 kPa 

L > 30 m, q = 9,0 𝑥 (0.5+15𝐿) kPa 

Beban garis (BGT) memiliki intensitas p kN/m wajib diletakan tegak 

lurus terhadap arah lalu lintas di jembatan.  

Besarannya intensitas p = 49.0 kN/m. 

c. Beban Truk “T” 

Pembebanan truk “T” terbagi atas transportasi truk semi trailer yang 

memiliki tumpukan serta berat as dan perhitungan besar beban truk 

“T” didasarkan pada SNI 1725-2016.  

 

Gambar 2.14 - Pembebanan truk “T” (500 kN) 

3. Aksi Lingkungan 

● Beban angin 

Tekanan angin dapat ditentukan atau diasumsikan dikarenakan 

angin rencana yang memiliki kecepatan dasar (VB) dengan nilai 90 

sampai dengan 126 km/jam. Beban ini wajib dimisalkan terdistribusi 

dengan merata di permukaan yang terkena angin. Luasan wilayah 

yang dihitung ialah luasan wilayah seluruh bagian, dalam hal ini 

ialah sistem lantai serta pengaman disisi jembatan yang didapatkan 
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tegak lurus kepada arah angin. Besarnya nilai tekan angin rencana 

memiliki satuan N/mm2 bisa ditentukan memakai rumusan dibawah 

ini: 

Po =(
VDZ

VB
)2 

Dimana :  

Po  = tekanan angin rencana 

PB  = tekanan angin dasar 

 VDZ  = kecapat rencana pada elevasi rencana 

VB  = tekanan angin dasar 

 

Tabel 2.8 – Tekanan Angin Dasar 

  
Komponen Bangunan 

Atas 

 

 Angin Tekan  Angin Hisap 
 

    

    
(Mpa) 

 
(Mpa) 

 
        

         

  Rangka, kolom, dan 
0,0024 0,0012 

 
      

  Pelengkung      

   Balok 0,0024  N/A  
        

  Permukaan datar 0,0019  N/A  
       

        

 (Sumber: SNI 1725 2016)      

 

Gaya tekan angin rencana akan bekerja pada struktur serta 

kendaraan yang melewati. Jembatan wajib memperhitungkan beban 

angin akibat kendaraan, yang mana gaya tekan itu wajib 

diperhitungkan menjadi gaya tekan menerus dengan nilai 1,46 

N/mm, tegak lurus serta bekerja 1800 mm diatas penampang jalan. 

 

 




