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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara berkembang, terletak pada kawasan Asia 

Tenggara, tidak dapat dipungkiri semakin berkembangnya suatu negara maka salah 

satu aspek yang ikut berkembang adalah infrastruktur, sehingga seluruh daerah di 

Indonesia mempunyai beberapa usaha dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan 

pendukung perekonomian. Selain itu, perkembangan infrastruktur yang terus 

berlangsung mempunyai dampak positif untuk kedepannya diharapkan akan 

semakain baik dalam hal pertumbuhan ekonomi. Salah satu kabupaten yang 

memanfaatkan infrastruktur sebagai peningkatan pendapatan daerah adalah 

Kabupaten Malang.  

Kabupaten Malang merupakan wilayah yang mengusung pariwisata sebagai 

salah satu sumber perekonomian selain dari pertanian serta perkebunan dan 

mempunyai perkembangan secara pesat, sehingga mengakibatkan pembangunan 

insfratruktur terus dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan dalam sektor 

pariwisata. Bangunan-bangunan fasilitas umum yang tersebar di daerah wisata 

sering kita jumpai seperti jalan, jembatan, hotel, pusat perbelanjaan, tempat wisata, 

dan sebagainya. Salah satu daerah yang memanfaatkannya adalah Kecamatan 

Bantur yang mempunyai wilayah dengan potensi salah satunya yaitu sektor 

pariwisata yang dapat dimanfaatkan dengan baik. Kecamatan Bantur juga termasuk 

dalam salah satu jalur utama yang dapat dilalui masyarakat untuk menuju Pantai 

Balekambang serta pantai selatan lainnya. Terlihat dari banyaknya jumlah 

wisatawan yang jumlahnya terus semakin meningkat sehingga berdampak pula 

dalam peningkatan dalam sektor perekonomian khusunya masyarakat yang ada di 

kecamatan tersebut. Tetapi masih banyak kekurangan untuk mewujudkan hal 

tersebut, terlihat dari kurangnya akses jalan menuju wilayah tersebut untuk 

mengunjungi tempat-tempat wisata, sehingga menyebabkan wisatawan yang 

berkunjung menjadi tidak nyaman dan jika tidak diperbaiki maka akan berdampak 

terhadap penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung akibat dari jalan yang 
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dinilai masih kurang memadai. Berdasarkan hal tersebut, instansi pemerintahan 

daerah Kabupaten Malang membuat solusi dengan melakukan pembangunan salah 

satu infrastruktur yang mampu memperbaiki akses jalan menuju wilayah tersebut 

yaitu jembatan sebagai salah satu upaya menciptakan jalur lintas selatan (JLS) yang 

semakin berkembang dan terbaharui. 

Pembangunan infrastruktur transportasi sangat mempunyai peranan penting 

dalam meningkatkan suatu perekonomian serta perkembangan dalam sektor sosial 

budaya yang terdapat pada suatu daerah tersebut. Dewasa ini pembangunan 

infrastruktur sangat berkembang di tunjukkan dengan banyaknya pembangunan 

jalan serta jembatan yang dikerjakan pada beberapa daerah salah satunya pada 

pembangunan Jembatan Srigonco. Jembatan Srigonco direncanakan sebagai salah 

satu jembatan alternatif menuju daerah Pantai Balekambang menggantikan 

jembatan sebelumnya yang memiliki jalan berkelok-kelok dan dikelilingi jurang. 

Jembatan yang akan direncanakan ini mempunyai panjang total yakni 100 m, 

dengan dibagian kanan dan kiri jembatan merupakan tipe jembatan dengan 

menggunakan beton sebagai bahan utama yang mempunyai bentang masing – 

masing 20 m. Sedangkan untuk jembatan dibagian tengah akan direncanakan 

jembatan yang menggunakan rangka baja dengan bentang 60 m. 

Jembatan dapat diartikan sebagai sebagai konstruksi yang sangat 

dibutuhkan. Dapat dikatakan 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 estetika, 

aspek kondisi setempat.  

Konstruksi suatu jembatan mempunyai beberapa bagian. Bangunan atas 

terdiri dari beberapa bagian yaitu plat lantai jembatan, balok prategang, shear 

connector, diafragma, plat injak, bantalan jembatan, sandaran, dan trotoar. Adapun 

bangunan bawah jembatan berupa pilar dan abutmen. Pondasi yang dapat 

digunakan yakni pondasi bored pile, dan lain-lain. Penggunaan struktur ini tersebut 

dilihat dari pertimbangan salah satunya dilihat berdasarkan kondisi yang ada. 
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Pada dasarnya perhitungan jembatan dapat dibagi menjadi beberapa bagian. 

Bagian atas jembatan yang akan memikul langsung beban–beban yang terdapat 

diatasnya yaitu lalu lintas sedangkan bagian struktur bawah jembatan memikul 

beban yang terdapat di bagian yang akan diteruskan beban yang bekerja tersebut 

menuju ke dalam lapisan tanah keras. 

Dalam tugas akhir ini jembatan yang akan direncanakan oleh penulis 

mempunyai bentang 60 m. Alternatif desain jembatan yang akan direncanakan 

penulis yaitu menggunakan struktur beton prategang, dimana yang digunakan 

dalam perencanaan sebelumnya jembatan tersebut yaitu struktur jembatan rangka 

baja tipe Warren. Alternatif desain tersebut digunakan penulis karena jembatan 

prategang mempunyai keunggulan dari segi waktu dan juga efisiensi. Oleh karena 

itu, jembatan ini lebih efesien dibandingkan dengan jembatan lainnya. Berdasarkan 

dari tinjauan di atas maka penulisan proposal skripsi ini penulis mengguanakan 

judul “Perencanaan Ulang Struktur Atas Menggunakan Box girder Pada Ruas 

Jembatan Srigonco – Pantai Balekambang Kecamatan Bantur Kabupaten 

Malang” 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada penjelasan diatas mengenai latar belakang, dalam perencanaan ini 

akan membahas rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Berapa dimensi dari elemen-elemen yang direncanakan dalam 

perencanaan struktur atas jembatan? 

2. Berapa jumlah tendon yang digunakan pada perencanaan tersebut? 

3. Berapa kehilangan gaya prategang akibat beban yang bekerja pada 

balok prategang? 

4. Berapa jumlah tulangan yang dipakai pada gelagar jembatan beton 

prategang? 

5. Berapa lendutan yang terjadi pada perencanaan tersebut? 
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1.3 Tujuan Studi 

Pada uraian diatas mengenai rumusan masalah, dalam perencanaan ini akan 

membahas tujuan studi sebagai berikut: 

1. Mengetahui dimensi dari elemen-elemen yang direncanakan dalam 

perencanaan struktur atas jembatan. 

2. Mengetahui jumlah tendon yang digunakan pada perencanaan tersebut. 

3. Mengetahui kehilangan gaya prategang akibat beban yang bekerja pada 

balok prategang. 

4. Mengetahui jumlah tulangan yang dipakai pada gelagar jembatan beton 

prategang. 

5. Mengetahui lendutan yang terjadi pada perencanaan tersebut. 

1.4 Manfaat Studi 

Manfaat studi yang dapat dimanfaatkan dari studi perencanaan ini sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini dapat memberikan manfaat dari segi ilmu pengetahuan 

khususnya yang terdapat dalam bidang teknik sipil dan sebagai 

reverensi mengenai pembahasan dalam perencanaan struktur atas 

jembatan beton prategang. 

2. Memberikan manfaat terhadap pengguna jalan dengan adanya jembatan 

tersebut. 

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 (secara terperinci). 

2. Tidak merencanakan struktur bawah jembatan. 

3. Tipe jembatan adalah jembatan box girder (prategang-segmental). 

4. Beban tidak diperthitungkan dalam perencanaan pada waktu 

pelaksanaan proyek berlangsung. 
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5. Tebal perkerasan tidak direncanakan. 

6. Perhitungan analisa pembebanan menggunakan software STAAD.Pro 

V8i 

7. Teknis pelaksanaan hanya dibahas secara umum. 

8. Peraturan yang digunakan mengacu pada: 

a. Perencanaan Beton Pratekan untuk Jembatan Binamarga. 

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

c. SNI 1725-2016 Standar Pembebanan untuk Jembatan. 


