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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Tinjauan Umum 

Jembatan didefinisikan sebagai struktur bangunan yang menghubungkan 

rute/lintasan transportasi yang terputus oleh sungai, rawa, danau, selat, saluran, jalan 

atau perlintasan lainnya. Mengingat fungsi di atas, jembatan merupakan salah satu 

sarana transportasi yang memiliki peranan yang cukup penting dalam kelancaran 

pergerakan lalu lintas. 

Seiring dengan pembangunan yang semakin pesat dan pertumbuhan jumlah 

penduduk yang semakin tinggi, maka kebutuhan akan sarana dan prasarana transportasi 

menjadi semakin meningkat. Hal ini menuntut adanya pembangunan  sarana dan 

prasarana transportasi baik jalan atau jembatan, dengan pembangunan jalan dan 

jembatan baik untuk peningkatan maupun pembangunan baru, terutama yang dianggap 

sebagai urat nadi transportasi darat, untuk sarana pemerataan pembangunan, 

mengurangi konflik pada jalur padat, pemerataan sektor ekonomi serta memacu 

tercapainya sasaran peningkatan sektor ekonomi. 

 

1.2 Latar Belakang Masalah 

Banyaknya sarana dan prasarana transportasi yang sudah tidak layak pakai saat 

ini, termasuk jembatan perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah karena 

akan berpengaruh pada perkembangan masyarakat itu sendiri. 

Seperti diketahui, ruas jalan Kretek-Wonosobo yang berliku-liku  

mengakibatkan kecepatan kendaraan yang melalui ruas jalan ini  berkurang  yang 

menimbulkan penumpukan arus lalu lintas, sehingga arus lalu lintas menjadi terhambat. 

Selain itu lebar badan jalan pada ruas jalan tersebut terlalu sempit untuk melayani arus 

lalu lintas yang selalu bertambah tiap tahunnya.  
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1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan dari perencanaan Jembatan Tembelang adalah : 

a. Memperpendek jarak tempuh dan mempermudah rute perjalanan. 

b. Memberikan tingkat pelayanan transportasi terhadap pengguna  

      jalan. 

c. Memacu pertumbuhan segala bidang bagi masyarakat sekitar pada      

      khususnya dan masyarakat Kabupaten Wonosobo pada umumnya.  

 

1.4 Lokasi Perencanaan Jembatan 

Lokasi Jembatan Tembelang yang direncanakan termasuk dalam Kabupaten 

Wonosobo. Secara geografis lokasi ruas jalan dan jembatan ini terletak pada garis 

7015’ LS sampai 7025’ LS dan 109050’ BT sampai 110005’ BT. Secara administratif 

pemerintahan, lokasi ruas jalan dan jembatan ini termasuk dalam dua kabupaten, yaitu 

Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, yaitu pada 

ruas jalan Kretek-Wonosobo Km 6+00 dengan elevasi 587 meter dari permukaan laut. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta lokasi Gambar 1.1 di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Gambar 1.1 Peta Lokasi Perencanaan 
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1.5 Lingkup Perencanaan 

Lingkup perencanaan Jembatan Tembelang ini meliputi : 

a. Pemilihan tipe jembatan dan trase. 

b. Aspek lalu lintas yang meliputi Lalu Lintas Harian Rata-Rata Tahunan 

(LHRT), Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR), ekivalensi mobil penumpang 

(emp), Volume Jam Perencanaan (VJP), pertumbuhan lalu lintas, klasifikasi 

jalan, kapasitas jalan, derajat kejenuhan dan umur rencana jembatan. 

c. Aspek hidrologi yang meliputi curah hujan, debit rencana banjir dan 

kedalaman penggerusan. 

d.  Aspek tanah yang meliputi aspek tanah dengan pondasi, aspek tanah dengan 

abutment, dan aspek tanah dengan oprit. 

e. Aspek geometri yang meliputi alinyemen horisontal dan alinyemen vertikal. 

f. Aspek konstruksi jembatan yang meliputi pembebanan struktur, struktur atas 

dan struktur bawah. 

g. Perhitungan struktur jembatan yang meliputi perhitungan bangunan atas, 

bangunan bawah. 

h. Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat yang meliputi syarat umum, 

syarat administrasi dan syarat teknis.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Meliputi tinjauan umum, latar belakang masalah, maksud dan tujuan, lokasi 

perencanaan jembatan, lingkup perencanaan, dan sistematika penulisan. 

BAB II STUDY PUSTAKA 

Berisi tentang dasar-dasar teori dan referensi Tugas Akhir tersebut. 

BAB III METODOLOGI 

Bab ini akan membahas mengenai tahapan-tahapan perencanaan yang terdiri 

dari tinjauan umum, metode pengumpulan data, analisa pengolahan data, dan 

pemecahan masalah. 
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BAB IV ANALISA DATA 

Bab ini membahas mengenai analisa data lalu lintas, analisa data hidrologi, 

dan analisa data tanah. 

BAB V ANALISA PEMILIHAN ALTERNATIF TRASE DAN STRUKTUR  

                  JEMBATAN      

Bab ini membahas mengenai pemilihan lokasi, model dan tipe struktur 

alternatif dengan menggunakan variabel-variabel pemilihan. 

BAB VI  PERANCANGAN STRUKTUR JEMBATAN 

Bab ini membahas mengenai hasil analisa data yang akan dihitung untuk 

perencanaan spesifikasi teknis bangunan dan perhitungan bangunan utama 

maupun bangunan penunjang atau tambahan. 

BAB VII RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT 

Bab ini memuat Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) pelaksanaan 

pekerjaan. 

BAB VIII PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran-saran mengenai hasil-hasil 

perhitungan dan perencanaan struktur jembatan. 


