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BAB II 

STUDI PUSTAKA 

 

2.1 TINJAUAN UMUM 

Dalam perancangan jembatan ada beberapa aspek yang perlu ditinjau yang 

nantinya akan mempengaruhi dalam penetapan bentuk maupun dimensi jembatan. 

Adapun aspek tersebut antara lain: 

a. Aspek lalu lintas 

b. Aspek tanah 

c. Aspek topografi 

d. Aspek geometri jembatan 

e. Aspek konstruksi jembatan 

f. Aspek pembebanan 

 

2.2 ASPEK LALU LINTAS 

Dalam perencanaan, lebar jembatan sangat dipengaruhi oleh besarnya arus lalu 

lintas yang melintasi jembatan dengan interval waktu tertentu yang diperhitungkan 

terhadap Lalu lintas Harian Rata – rata (LHR) dalam Satuan Mobil Penumpang (smp). 

LHR merupakan jumlah kendaraan yang melewati suatu titik dalam suatu ruas jalan 

dengan pengamatan selama satuan waktu tertentu, yang nilainya digunakan sebagai 

dasar perencanaan dan evaluasi pada masa yang akan datang. Dengan diketahuinya 

volume lalu lintas yang lewat pada ruas jalan dalam waktu tertentu maka akan 

diketahui kelas jalan tersebut sehingga nantinya dapat ditentukan tebal perkerasan dan 

lebar efektif jembatan. 

2.2.1 Lalu Lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) 

Lalu Lintas Harian Rata-rata Tahunan (LHRT) adalah jumlah lalu lintas 

kendaraan rata-rata yang melewati satu jalur jalan selama 24 jam dan diperoleh dari 

data selama satu tahun penuh.  
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 LHRT  =  
365

 tahun1 dalam lintaslalu Jumlah 
   (2.1)

 

LHRT dinyatakan dalam smp/hari/2 arah atau kendaraan/hari/2 arah untuk 

jalan 2 lajur 2 arah, atau smp/hari/1 lajur atau kendaraan/hari/1 arah untuk jalan 

berlajur banyak dengan median. 

2.2.2 Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) 

Untuk dapat menghitung LHRT harus tersedia data jumlah kendaraan yang 

terus menerus selama 1 tahun penuh. Mengingat akan biaya yang diperlukan dan 

membandingkan dengan ketelitian yang dicapai serta tak semua tempat di Indonesia 

mempunyai data volume lalu lintas selama 1 tahun, maka untuk kondisi tersebut dapat 

pula dipergunakan satuan Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR). LHR adalah hasil 

bagi jumlah kendaraan yang diperoleh selama pengamatan dengan lamanya 

pengamatan. 

 LHR  =  
pengamatan Lamanya

pengamatan selama lintaslalu Jumlah    (2.2) 

 

Data LHR ini cukup teliti jika pengamatan dilakukan pada interval waktu yang 

cukup menggambarkan fluktuasi lalu lintas selama 1 tahun dan hasil LHR yang 

dipergunakan adalah harga rata-rata dari perhitungan LHR beberapa kali.  

2.2.3 Ekivalensi Mobil Penumpang (emp) 

 Ekivalensi mobil penumpang yaitu faktor konversi berbagai jenis kendaraan 

dibandingkan dengan mobil penumpang sehubungan dengan dampaknya pada 

perilaku lalu lintas. Untuk mobil penumpang dan kendaraan ringan lainnya nilai emp 

adalah 1,0. Sedangkan nilai emp untuk masing-masing kendaraan untuk jalan tol 

(jalan empat lajur-dua arah terbagi) dapat dilihat pada berikut: 
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Tabel 2.1  Ekivalensi Kendaraan Penumpang (EMP) untuk Jalan Bebas 

Hambatan Dua Arah Empat Lajur ( MW 4/2 D ) 

Tipe alinyemen Arus total (kend/jam) emp 

MHV LB LT 

Datar 0 

1250 

2250 

≥2800 

1,2 

1,4 

1,6 

1,3 

1,2 

1,4 

1,7 

1,5 

1,6 

2,0 

2,5 

2,0 

Bukit 0 

900 

1700 

≥2250 

1,8 

2,0 

2,2 

1,8 

1,6 

2,0 

2,3 

1,9 

4,8 

4,6 

4,3 

3,5 

Gunung 0 

700 

1450 

≥2000 

3,2 

2,9 

2,6 

2,0 

2,2 

2,6 

2,9 

2,4 

5,5 

5,1 

4,8 

3,8 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

 

2.2.4 Volume Jam Perencanaan (VJP) 

Arus lalu lintas bervariasi dari jam ke jam berikutnya dalam 1 hari, maka 

sangat cocok jika volume lalu lintas dalam 1 jam dipergunakan untuk perencanaan. 

Volume dalam 1 jam ynag dipakai untuk perencanaan dinamakan Volume Jam 

Perencanaan (VJP). Perhitungan VJP didasarkan pada rumus sebagai berikut : 

 VJP  =  k x LHRT      (2.3) 

Dimana VJP adalah volume jam perencanaan dan k adalah faktor  pengubah 

dari LHRT ke lalu lintas jam puncak. 
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Tabel 2.2   Penentuan Faktor k 

 Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

 Sedangkan untuk jalan bebas hambatan nilai k = 0,11 

 

2.2.5    Pertumbuhan Lalu Lintas 

 Perkiraan pertumbuhan lalu lintas dengan menggunakan metode “Regresi 

Linier” merupakan metode penyelidikan terhadap suatu data statistik.  

 Perkiraan (forecasting) lalu lintas harian rata-rata ditinjau dalam waktu 5, 10, 

15 atau 20 tahun mendatang setelah waktu peninjauan berlalu, maka pertumbuhan lalu 

lintas ditinjau kembali untuk mendapatkan pertumbuhan lalu lintas yang akan datang. 

Perkiraan perhitungan pertumbuhan lalu lintas ini digunakan sebagai dasar untuk 

menghitung perencanaan kelas jembatan yang ada pada jalan tersebut.. 

Pertumbuhan lalu lintas tiap tahun dirumuskan : 

LHR n   =   LHRo x (1 + i) n 

         i    =   100 % x n √  (LHRn / LHRo – 1)               [%] 

Persamaan trend :      Y’      =   a   +   b X 

      I            ∑Y        =   n x a + b x ∑X 

      II       ∑ XY     =   a x ∑X + b x ∑X2 

Dari hasil perhitungan di atas maka diperoleh a dan b dalam bentuk konstanta 

yang dimasukkan rumus regresi linier sebagai berikut : 

                      Y‘ = a  +  b X      (2.4) 

Dimana : 

Y’  =   besar nilai yang diramal 

a    =   nilai trend pada nilai dasar 

b    =   tingkat perkembangan nilai yang diramal 

X   =   unit tahun yang dihitung dari periode dasar 

 

 

Lingkungan Jalan 
Jumlah Penduduk Kota 

> 1 Juta ≤ 1 Juta 

Jalan didaerah komersial dan jalan arteri 0,07 – 0,08    0,08 – 0,10 

Jalan di daerah pemukiman  0,08 – 0,09 0,09 – 0,12 



9 

 

 

2.2.6 Kapasitas Jalan 

Kapasitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk melewatkan arus lalu lintas 

per satuan jam pada kondisi tertentu. Kapasitas dinyatakan dalam satuan mobil 

penumpang/jam (smp/jam), dengan persamaan dasar :   

  C = CO x FCW x FCSP x FCSF    (2.5) 

Dimana  : 

   C  = kapasitas (smp/jam) 

   CO  =  kapasitas dasar (smp/jam) 

   FCW =  faktor penyesuaian akibat lebar jalur lalu lintas  

   FCSP = faktor penyesuaian akibat pemisahan arah  

   FCSF = faktor penyesuaian akibat hambatan samping dan bahu jalan 

 

 Untuk jalan bebas hambatan, karena tidak ada hambatan samping seperti 

pejalan kaki atau kendaraan yang berhenti maka persamaan kapasitasnya : 

  C = CO x FCW x FCSP      (2.6) 

A.    Kapasitas Dasar (Co) 

Merupakan segmen jalan untuk suatu kondisi yang ditentukan sebelumnya 

(geometri, pola arus lalu lintas, dan faktor lingkungan), menurut MKJI 1997 nilai 

kapasitas dasar dapat dilihat pada berikut ini : 

Tabel 2.3  Nilai Kapasitas Dasar (Co) 

Tipe Jalan Bebas Hambatan/Tipe Alinyemen Kapasitas Dasar 

(smp/jam/lajur) 

Empat dan Enam Lajur Terbagi 

-Datar 

-Bukit 

-Gunung 

 

2300 

2250 

2150 

 Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 
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B.    Faktor Penyesuaian Akibat Lebar Jalur Lalu Lintas  

Merupakan faktor penyesuaian untuk kapasitas dasar akibat lebar jalur lalu 

lintas, menurut MKJI 1997 nilai ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.4  Nilai Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Lebar Jalur Lalu Lintas (FCw) 

Tipe Jalan Bebas Lebar Efektif Jalur FCW 
Hambatan Lalu Lintas  WC 

   (m) 
Empat lajur Terbagi Perlajur 
 
 

3,25 0,96 

Enam Lajur Terbagi 3,5 1,00 
   3,75 1,03 
Dua Lajur Tak  Total Kedua Arah   
Terbagi 6,5 0,96 
  7 1,00 
  7,5 1,04 

 

Sumber : Manual Kapasitas jalan Indonesia 1997 

C.    Faktor Penyesuaian  Kapasitas Akibat Pemisah Arah 

Merupakan faktor penyesuaian untuk kapasitas dasar akibat pemisah arah 

dan hanya diperuntukkan buat jalan dua arah terbagi, menurut MKJI 1997 nilai dari 

faktor ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.5  Nilai Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Pemisah Arah (FCsp) 

Pemisah Arah 
50 -50 55 - 45 60 - 40 65 - 45 70 - 30 SP % - % 

FCsp 

Jalan Bebas 
Hambatan Tak 
Terbagi 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 

 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 

2.2.7 Derajat Kejenuhan 

Derajat kejenuhan didefinisikan sebagai rasio arus terhadap kapasitas, 

digunakan sebagai faktor kunci dalam penentuan perilaku lalu lintas pada suatu 
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simpang dan juga segmen jalan. Nilai derajat kejenuhan menunjukkan apakah segmen 

jalan akan mempunyai masalah kapasitas atau tidak, dinyatakan dalam persamaan : 

                   DS = 
C
Q  < 0.75              (2.7) 

  Dimana : 

DS     =    derajat kejenuhan  

Q       =    volume lalu lintas (smp/jam) 

C       =    kapasitas jalan (smp/jam) 

 

2.3 ASPEK TANAH (SOIL MECHANICS & SOIL PROPERTIES) 

Aspek tanah sangat menentukan terutama dalam penentuan jenis pondasi yang 

digunakan, kedalaman serta dimensinya. Selain itu juga digunakan untuk menentukan 

jenis perkuatan tanah dan kestabilan tanah. 

2.3.1 Aspek Tanah Dengan Pondasi 

Tanah harus mampu untuk menahan pondasi beserta beban-beban yang 

dilimpahkan ke pondasi tersebut. Dalam hubungan dengan perencanaan pondasi , 

besaran-besaran tanah yang harus diperhitungkan adalah daya dukung tanah dan 

dalamnya lapisan tanah keras. 

− Untuk menentukan dalamnya lapisan tanah keras dan menentukan jenis tanah, 

maka dilakukan uji penetrasi standar. Dari test ini akan didapatkan data NSPT 

yang selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan daya dukung tanah dan jenis 

pondasi yang akan digunakan. 

− Daya dukung tanah diperlukan untuk mengetahui kemampuan tanah tersebut 

menahan beban diatasnya. Perhitungan daya dukung didapatkan melalui 

serangkaian proses matematis. Daya dukung tanah yang telah diperhitungkan 

harus lebih besar dari beban ultimate yang telah diperhitungkan terhadap faktor 

keamanannya. 

 

2.3.2 Aspek Tanah Dengan Abutment 

Dalam perencanaan abutment dan pilar jembatan data-data tanah yang 

dibutuhkan berupa data-data sudut geser, kohesi dan berat jenis tanah yang digunakan 
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untuk menghitung tekanan tanah horisontal juga gaya akibat berat tanah yang bekerja 

pada abutment, serta daya dukung tanah yang merupakan reaksi tanah dalam 

menyalurkan beban dari abutment. 

• Tekanan tanah dihitung dari data soil properties yang ada . Dalam menentukan 

tekanan tanah yang bekerja dapat ditentukan dengan cara analitis/ grafis. 

• Gaya berat dari tanah ditentukan dengan menghitung volume tanah diatas 

abutment dikalikan dengan berat jenis dari tanah itu sendiri. 

 

2.4  ASPEK TOPOGRAFI 

 Topografi berarti kondisi permukaan tanah yang dihitung dari permukaan air 

laut. Peta topografi bertujuan untuk memberikan informasi atau data tentang selisih 

ketinggian suatu lahan. Aspek topografi yang diperhitungkan dalam perencanaan 

lebih kepada topografi perbukitan dan lembah, karena keadaan topografi pegunungan 

yang ada merupakan variabel yang sangat menentukan dalam perencanaan konstruksi 

pilar jembatan.  

  Selain itu, dalam penentuan lokasi jembatan didasarkan pada peta topografi di 

lokasi setempat dan kesesuaian dengan aspek geometri jalan yaitu alinyemen 

horisontal dan alinyemen vertikal sehingga akan didapatkan letak jembatan yang 

paling ideal dan panjang jembatan tersebut sesuai dengan pertimbangan – 

pertimbangan seperti : 

a) Penempatan jembatan sebaiknya menghindari daerah tikungan karena akan 

membahayakan pengguna jalan dan mengurangi tingkat kenyamanan, selain 

itu penempatan jembatan pada daerah tikungan akan memperbesar panjang 

jembatan sehingga akan dibutuhkan biaya yang lebih besar. 

b) Apabila jembatan tersebut melewati sebuah sungai, maka penempatan 

jembatan akan mempengaruhi panjang jembatan. Penempatan jembatan 

hendaknya diatas muka air banjir tertinggi tanpa membahayakan jembatan 

atau struktur sekitarnya  dengan gerusan atau gaya aliran air. Penempatan 

jembatan tegak lurus terhadap sungai akan lebih efisien dari segi jarak dan 

biaya dibandingkan penempatan yang tidak tegak lurus terhadap sungai 
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c) Penempatan jembatan diusahakan pada daerah datar sehingga tidak 

memerlukan banyak urugan dan galian dalam pelaksanaannya. 

d) Persyaratan pemeliharaan. 

e) Aksi seismic. 

  Tujuan - tujuan dalam penentuan lokasi jembatan yang paling ideal 

diantaranya peningkatan kelancaran lalu lintas, keamanan dan kenyamanan bagi 

pengguna jembatan, tercapainya perencanaan yang optimal dan ekonomis dengan 

tidak mengabaikan nilai estetikanya.  

 

2.5 ASPEK GEOMETRI JEMBATAN 

Perencanaan geometri merupakan bagian dari perencanaan jembatan yang 

dititik beratkan pada pengaturan tata letak jembatan sehingga menghasilkan jembatan 

yang aman, efisiensi pelayanan arus lalu lintas dan memaksimalkan ratio tingkat 

penggunaan / biaya pelaksanaan. 

Perencanaan geometri jembatan sangat berkaitan dengan perencanaan 

geometri jalan yang dihubungkan oleh jembatan tersebut, sehingga elemen – elemen 

yang terdapat pada geometri jalan merupakan dasar dari perencanaan geometri 

jembatan.  Elemen dari aspek geometrik adalah sebagai berikut : 

2.5.1.  Alinyemen Vertikal 

Alinyemen Vertikal adalah perubahan dari satu kelandaian ke kelandaian 

lain dilakukan dengan menggunakan lengkung vertikal. Alinyemen vertical terdiri 

atas landai vertikal dan lengkung vertikal. 

a. Landai Vertikal 

Untuk kelandaian vertical, disyaratkan adanya kelandaian maksimum. Hal 

ini dimaksudkan untuk memungkinkan kendaraan bergerak terus tanpa 

kehilangan kecepatan yang berarti. Nilai kelandaian maksimum seperti pada tabel 

2.6 berikut. 
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Tabel 2.6 Kelandaian maksimum yang diijinkan 

VR (km/jam)    120   110   100   80   60   50   40   <40 
Kelandaian 
maksimal (%) 

     3       3       4      5     8     9    10     10 

 

b. Lengkung Vertikal 

 Jenis lengkung vertikal dilihat dari letak titik perpotongan kedua bagian 

lurus (tangen), yaitu : 

a) Lengkung vertikal Cekung 

Adalah lengkung dimana titik perpotongan antara kedua tangen berada di 

bawah permukaan jalan. 

b) Lengkung vertikal Cembung 

Adalah lengkung dimana titik perpotongan antara kedua tangen berada di 

atas permukaan jalan yang bersangkutan.  

Macam – macam lengkung vertikal ini dapat terlihat pada Gambar 2.1. 

Dengan point a, b, c adalah lengkung vertikal cekung dan point d, e, f adalah 

lengkung vertikal cembung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengkung Vertikal cekung Lengkung Vertikal  

Gambar 2.1 Macam lengkung  Vertikal 
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Besarnya lengkung vertikal adalah : 

Ev    =   
800

LvA ⋅

        
 

    =   Lv
gg

⋅
−

800
12

       (2.8) 

 
 

dimana  12 gg −   =   selisih kelandaian mutlak ( harga + ) 

        Lv   =   Panjang lengkung vertikal 

 

 

 

 

 

 

                                

Panjang lengkung vertikal untuk bentuk cembung tergantung pada : 

a) Jarak pandang henti atau menyiap 

b) Kebutuhan akan drainase 

c) Kebutuhan kenyamanan perjalanan 

Sedangkan panjang lengkung vertikal untuk bentuk cembung tergantung 

pada : 

a) Jarak penyinaran lampu kendaraan  

b) Jarak pandangan bebas di bawah bangunan 

c) Persyaratan drainase 

d) Kenyamanan pengemudi 

e) Keluwesan bentuk 

Gambar 2.2 Lengkung vertikal 
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Sedangkan panjang minimum lengkung vertikal, seperti tampak pada tabel 2.7 

berikut. 

Tabel 2.7.Panjang Minimum Lengkung Vertikal 

Kecepatan Rencana 

(km/Jam) 

Panjang Lengkung 

(m) 

<40 

40-60 

>60 

20-30 

40-80 

80-150 

 

2.6  ASPEK KONSTRUKSI JEMBATAN  

Tinjauan terhadap aspek konstruksi bertujuan untuk mendapatkan desain 

jembatan yang kuat, efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan pertimbangan-

pertimbangan teknis dalam pemilihan bangunan atas jembatan yang dapat dilihat pada 

tabel 2.8 di bawah ini : 

 

Tabel 2.8  Pemilihan Konstruksi Atas 

No Jenis Bangunan Atas 
Variasi 
Bentang 

Perbandingan  
H /L Tipikal Penampilan

A Konstruksi Kayu :       

1 
Jembatan balok dengan lantai urug atau lantai 
papan 5 – 20 m 1/15 Kurang 

2 Gelagar kayu gergaji dengan papan lantai 5 – 10 m 1/5 Kurang 
          
3 Rangka lantai atas dengan papan kayu 20 – 50 1/5 Kurang 

4 Gelagar baja dengan lantai papan kayu 5 – 35 1/17 – 1/30 Kurang 
    

  
  

  B Konstruksi Baja 1/25 – 1/27 

1 Gelagar baja dengan lantai plat baja 5 – 25 1/20 Kurang 

2 
Gelagar baja dengan lantai beton komposit 
(bentang Sederhana dan menerus) 

15 – 50 1/8 – 1/11 
Fungsional 35 – 90 1/10 
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No Jenis Bangunan Atas 
Variasi 
Bentang 

Perbandingan  
H /L Tipikal Penampilan

3 Rangka lantai bawah dengan plat beton 30 – 100   Kurang 
4 Rangka Baja Menerus 60 – 150 1 / 12,5 Baik 

No Jenis Bangunan Atas 
Variasi 
Bentang 

Perbandingan  
H /L Tipikal Penampilan

C Konstruksi Beton Bertulang : 1/18 
1 Plat beton bertulang 5 – 10 1/12 – 1/15 Fungsional 

2 Pelat berongga 10 – 18 1/30 Fungsional 

3 Gelagar beton ‘ T ‘ 6 – 25   Fungsional 
4 Lengkung beton (Parabola) 30 – 70 1/20 Estetik 
D Konstruksi Beton Pratekan :   1 / 17,5   

1 Segmen pelat 6 – 12 1/16,5-1/17,5 Fungsional 

2 
Gelagar I dengan lantai beton komposit, bentang 
menerus. 20 – 40 1/ 18 – 1 / 20 Fungsional 

3 Gelagar ‘ T ‘ pasca penegangan 20 – 45 1/16,5-1/17,5 Fungsional 

4 Gelagar boks menerus, pelaksanaan kantilever 6 – 150 1/ 18 – 1 / 20 Estetik 
Sumber : Bridge Management System 1992 

Selain analisis pemilihan bangunan atas berdasarkan variasi bentang, ada pula 

pertimbangan yang bias dipakai dalam pemilihan tipe bangunan atas, antara lain: 

1. Struktur Jembatan rangka baja 

a Tinjauan Teknik 

Struktur baja mamiliki kelebihan lebih fleksibel terhadap 

bentuk dan bentang suatu struktur jembatan, tetapi rangka baja tidak 

tahan terhadap karat. 

b Tinjauan Pelaksanaan 

Rangka baja dapat dibuat dalam pabrikasi, sehingga dalam 

pelaksanaan di lapangan tinggal memasang perletakan dari struktur 

tersebut. Pada umumnya, jembatan rangka baja digunakanuntuk lokasi 

yang memiliki ruang di bawah jembatan yang tergolong dalam. 
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c Tinjauan ekonomi 

Untuk mendapatkan profil baja yang diperlukan, pemesanan 

dilakukan kepada pabrik baja yang pada umumnya masih berada di 

Jakarta.Hal ini membuat mahalnya biaya pemesanan.Selain itu, pada 

struktur baja banyak terdapat sambungan profil yang harus dikontrol 

secara berkala, maka diperlukan biaya perawatan yang cukup besar. 

2. Struktur Jembatan Beton Prategang 

a Tinjauan Teknik 

Penggunaan  struktur beton prategang sangat dipengaruhi oleh 

ketersediaan produksi daari pabrik beton prategang. Oleh karena itu, 

penentuan bentang jembatan prategang disesuaikan dengan ukuran 

yang tersedia yaitu diambil pada panjang yang mendekati panjang 

bentang yang direncanakan. 

Bila dilihat dari bahan yang digunakan, beton prategang 

memiliki keawetan yang lebih tinggi dibandingkan baja. Untuk beton 

prategang memiliki system struktur yang lebih mudah dikontrol 

lendutannya karena telah direncanakan tegangan yang berlawanan 

arah dengan tegangan yang ditimbulkan momem akibat beban luar. 

b Tinjauan Pelaksanaan 

Seperti jembatan baja, elemen struktur jembatan prategang 

dapat dipesan melalui pabrikasi sehingga dalam pelaksanaan di 

lapangan tinggal merakit peda perletakan struktur tersebut. 

c Tinjauan Ekonomi 

Untuk mendapatkan elemen struktur beton prategang dapat 

dilakukan melalui pemesanan pada pabrik yang telah banyak dijumpai, 

sehingga dalam pemesanan menghemat biaya mobilisasi. 
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3. Struktur jembatan komposit 

a Tinjauan Pelaksanaan 

Proses pelaksanaan struktur jembatan komposit relatif mudah 

dan bisa dikerjakan di tempat. Namun dibutuhkan perancah untuk plat 

beton sehingga untuk bentang panjang akan sulit pelaksanaannya. 

b Tinjauan ekonomi 

Biaya pembuatan balok komposit relatif lebih murah. 

4. Struktur Jembatan Beton Bertulang 

a Tinjauan Teknik 

Untuk bentang >20 m, membutuhkan beton dengan dimensi 

yang besar, sehingga menimbulkan beban akibat berat sendirinya juga 

besar. 

b Tinjauan Pelaksanaan 

Pada kondisi sungai atau lembah yang lebar, akan sulit untuk 

pemasangan perancah.  

Memerlukan waktu untuk memperoleh kekuatan awal beton 

sehingga menambah waktu pelaksanaan. 

c Tinjauan Ekonomi 

Biaya pembuatan beton bertulang relatif lebih murah. 

Untuk perencanaan bangunan bawah jembatan terdapat konstruksi bangunan 

yaitu : pilar (pier), abutment, pondasi. Alternatif tipe bangunan bawah yang dapat 

digunakan untuk perencanaan jembatan antara lain : 

a. Pilar Jembatan (Pier) 

Pilar jembatan berfungsi untuk menyalurkan gaya-gaya vertikal dan 

horisontal dari bangunan atas pada pondasi. Konstruksi pilar harus mampu 

mendukung beban-beban : 

1. Beban mati akibat bangunan atas (gelagar jembatan, pelat lantai jembatan, 

trotoir, sandaran, perkerasan,  dan air hujan) 
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2. Beban mati akibat bangunan bawah (berat sendiri pilar jembatan) 

3. Beban hidup akibat bangunan atas (beban “T”, beban “D”, dan beban hidup 

pada trotoir) 

4. Beban sekunder (gaya rem, gaya gempa, gaya akibat aliran air dan tumbukan 

benda-benda hanyutan) 

 

    Gambar 2.3 Gaya-gaya yang bekerja pada pilar 

keterangan :(a) Arah ortogonal ke sumbu jembatan 

R1-R7 :  reaksi balok utama (akibat beban hidup dan beban mati dari             

bangunan atas) (t) 

Wc  : beban mati akibat berat sendiri pilar (t) 

PR  :  gaya sekunder akibat tekanan air pada pilar (t) 

F  : gaya angkat keatas (t) 

q1 , q2 :  reaksi tanah (t/m2) 

(b) Arah sumbu jembatan  

Rd  :  beban mati akibat kerja bangunan atas (t) 

Rl  : beban hidup akibat kerja bangunan atas (t) 

Hs  :  gaya horisontal akibat beban sekunder (t) 

q3, q4 :  reaksi tanah (t/m2) 
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Dalam mendesain pilar dilakukan dengan urutan sebagai berikut : 

1. Menentukan bentuk dan dimensi rencana penampang pilar serta mutu beton. 

2. Menentukan pembebanan yang terjadi pada pilar. 

3. Menghitung momen, gaya normal dan gaya geser yang terjadi akibat kombinasi 

dari beban-beban yang bekerja. 

4. Menghitung tulangan yang diperlukan. 

Tabel 2.9 Jenis Pilar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bridge Management System 1992 

b. Pangkal Jembatan (Abutment) 

Abutment berfungsi untuk menyalurkan beban vertikal dan horizontal dari 

bangunan atas ke pondasi dengan fungsi tambahan untuk mengadakan peralihan 

tumpuan dari timbunan jalan pendekat ke bangunan atas jembatan. Konstruksi  

abutment harus mampu mendukung beban-beban yang bekerja, yang meliputi : 

 Beban mati akibat bangunan atas (gelagar jembatan, pelat lantai jembatan, 

trotoir, sandaran, perkerasan,  dan air hujan) 

 Beban mati akibat bangunan bawah (berat sendiri abutment, berat tanah 

timbunan, dan gaya akibat tekanan tanah) 
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 Beban hidup akibat bangunan atas (beban “T”, beban “D”, dan beban hidup 

pada trotoir) 

 Beban sekunder (gaya rem,  gaya gempa, dan gaya gesekan akibat tumpuan 

yang bergerak) 

 

  Gambar 2.4  Gaya-gaya yang bekerja pada abutment 

Keterangan Gambar 2.4 : 

Rl  = beban hidup akibat bangunan atas (t/m)  

Rd  = beban mati akibat bangunan atas (t/m) 

Hs  = gaya horisontal akibat beban sekunder (t/m) 

q  = beban pembebanan (1 t/m2) 

Pa  = gaya tekanan tanah (t/m) 

Wc  = beban mati akibat berat sendiri abutment (t/m) 

Ws  = beban mati akibat berat tanah timbunan (t/m) 

F  = gaya angkat (t/m) 

q1, q2 = reaksi pada tanah dasar (t/m2) 

Abutment/pangkal jembatan dapat diasumsikan sebagai dinding penahan 

tanah, yang berfungsi menyalurkan gaya vertikal dan horizontal dari bangunan atas ke 
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pondasi dengan fungsi tambahan untuk mengadakan peralihan tumpuan dari oprit ke 

bangunan atas jembatan, terdapat tiga jenis : 

1. Pangkal tembok penahan  

Timbunan jalan tertahan dalam batas-batas pangkal dengan tembok 

penahan yang didukung oleh pondasi 

2. Pangkal kolom spill- through  

Timbunan diijinkan berada dan melalui portal pangkal yang 

sepenuhnya tertanam dalam timbunan. Portal dapat terdiri dari balok kepala 

dan tembok kepala yang didukung oleh rangkaian kolom-kolom pada pondasi 

atau secara sederhana terdiri dari balok kepala yang didukung langsung oleh 

tiang-tiang. 

3. Pangkal tanah bertulang 

Ini adalah sistem paten yang memperkuat timbunan agar menjadi 

bagian pangkal . 
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Tipe – tipe abutment dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.10 Jenis Pangkal Jembatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BMS 1992 

Dalam hal ini perhitungan abutment meliputi : 

1. Menentukan bentuk dan dimensi rencana penampang abutment serta mutu 

beton serta tulangan yang diperlukan. 

2. Menentukan pembebanan yang terjadi pada abutment : 

3. Menghitung momen, gaya normal dan gaya geser yang terjadi akibat 

kombinasi dari beban-beban yang bekerja. 

4. Mencari dimensi tulangan dan cek apakah abutment cukup memadai untuk 

menahan gaya-gaya tersebut. 

5. Tinjau kestabilan terhadap sliding dan bidang runtuh tanah. 

6. Tinjau terhadap settlement (penurunan tanah). 

c.  Pondasi jembatan 

Dalam pemilihan tipe pondasi  secara garis besar ditentukan oleh 

kedalaman tanah keras, karena untuk mendukung daya dukung tamah terhadap 
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struktur bangunan jembatan yang akan direncanakan. Alternatif tipe pondasi yang 

dapat  digunakan untuk perencanaan jembatan antara lain : 

a) Pondasi Dangkal (Pondasi Telapak) 

Hitungan kapasitas dukung maupun penurunan pondasi telapak 

terpisah dan diperlukan untuk kapasitas dukung ijin (qa). 

Perancangan didasarkan pada momen-momen tegangan geser yang 

terjadi akibat tekanan sentuh antara dasar pondasi dan tanah. Oleh karena 

itu besar distribusi tekanan sentuh pada dasar pondasi harus diketahui. 

Dalam analisis, dianggap bahwa pondasi sangat kaku dan tekanan pondasi 

didistribusikan secara linier pada dasar pondasi. Jika resultan berimpit 

dengan pusat berat luasan pondasi, tekanan dasar pondasi dapat dianggap 

disebarkan sama ke seluruh luasan pondasi. Pada kondisi ini, tekanan yang 

terjadi pada dasar pondasi adalah: 

q = 
A
P         (2.9) 

dengan : 

q  = tekanan sentuh (tekanan pada dasar pondasi, kN/m2) 

P  = beban vertikal (kN) 

A = luasan dasar pondasi (m2) 

Jika resultan beban-beban eksentris dan terdapat momen lentur 

yang harus didukung pondasi, momen-momen (M) tersebut dapat 

digantikan dengan beban vertikal (P) yang titik tangkap gayanya pada 

jarak e dari pusat berat pondasi dengan: 

e = 
P
M

       (2.10)
 

Bila beban eksentris 2 arah, tekanan pada dasar pondasi dihitung 

dengan persamaan: 

q = 
y

y

x

x

I
xM

I
yM

A
P 00 ±±

     (2.11)
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Dengan : 

q = tekanan pada dasar pondasi pada titik (x0,y0) 

P = jumlah tekanan  

A = luas dasar pondasi 

Mx,My = berturut-turut, momen terhadapat sumbu x, sumbu y 

Ix,Iy = momen inersia terhadap sumbu x dan sumbu y. 

0x   = jarak dari titik berat pondasi ketitik dimana tegangan kontak 

dihitung sepanjang respektif sumbu y. 

0y  = jarak dari titik berat pondasi ketitik dimana tegangan kontak 

dihitung sepanjang respektif sumbu x. 

Untuk pondasi yang berbentuk persegi panjang, persamaan (2.11) 

dapat diubah menjadi: 

q = ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ±±

B
e

L
e

A
P BL 661

     (2.12)
 

dengan ex=eL dan ey=eB berturut-turut adalah eksentrisitas searah L 

dan B, dengan L dan B berturut-turut adalah panjang dan lebar pondasi.  

Besarnya daya dukung ultimate tanah dasar dapat dihitung dengan 

persamaan : 

σult = c.Nc + γ.Df.Nq + 0,5.γ.B.Ny    (2.13) 

dimana : 

σult = daya dukung ultimate tanah dasar (t/m2) 

 c = kohesi tanah dasar (t/m2) 

γ = berat isi tanah dasar (t/m3) 

B = lebar pondasi (meter) 

Df = kedalaman pondasi (meter) 

Nγ , Nq, Nc = faktor daya dukung Terzaghi 
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Besarnya daya dukung ijin tanah dasar : 

SF
ult

ijin
σ

σ =
      (2.14)

 

dimana : 

ijinσ  = daya dukung ijin tanah dasar (t/m2) 

ultσ  = daya dukung ultimate tanah dasar (t/m2) 

 SF  = faktor keamanan (SF=3 biasanya dipakai jika C

    >0 ) 

Hasil evaluasi terhadap kegagalan yang terjadi pada pondasi 

dijadikan dasar untuk menentukan langkah-langkah penanganan yang 

tepat, dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan, kenyamanan, 

kemudahan pelaksanaan, dan ekonomi.     

b. Pondasi Dalam 

Terdiri dari beberapa macam yaitu : 

1) Pondasi sumuran 

(a) Tekanan konstruksi ke tanah < daya dukung tanah pada dasar 

sumuran 

(b) Aman terhadap penurunan yang berlebihan, gerusan air dan 

longsoran tanah 

(c) Diameter sumuran ≥ 1,50 meter 

(d) Cara galian terbuka tidak disarankan 

(e) Kedalaman dasar pondasi sumuran harus dibawah gerusan 

maksimum 

(f) Biasanya digunakan sebagai pengganti pondasi tiang pancang 

apabila lapisan pasir tebalnya > 2,00 m dan lapisan pasirnya cukup 

padat. 

(g) Menentukan daya dukung pondasi: 

      Rumus: Pult = Rb + Rf     (2.15a) 
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        = Qdb.Ab + fs . As   (2.15b) 

dimana: 

Pult = daya pikul tiang 

Rb = gaya perlawanan dasar 

Rf = gaya perlawanan lekat 

Qdb = point bearing capacity 

fs = lekatan permukaan 

Ab = luas ujung (tanah) 

As = luas permukaan 

(h) Persamaan teoritis 

Rumus   

)****2)***6,0****3,1(2 CsDfRNRNqDfNcCnRPu απγγγ +++=   (2.16) 

dimana: 

c   = kohesi tanah dasar (t/m2) 

γ    = berat isi tanah dasar (t/m3) 

Cs   = rata – rata kohesi sepanjang Df 

Df   = kedalaman pondasi (meter) 

Nγ , Nq, Nc =  faktor daya dukung Terzaghi 

Df   =  kedalaman sumur (m) 

R                  =  jari – jari sumuran 

 

2) Pondasi bore pile 

(a) Tekanan konstruksi ke tanah < daya dukung tanah pada dasar 

sumuran 

(b) Aman terhadap penurunan yang berlebihan, gerusan air dan 

longsoran tanah 
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(c) Diameter bore pile ≥ 0,50 meter 

(d) Rumus: 

  Pu = 
Fs

LsCsdAbCb ****5,0**9 π+

  (2.17)
 

Dimana: 

Cb = kohesi tanah pada base 

Ab = luas base 

d = diameter pile 

Cs = cohesion pada selubung pile 

Ls = panjang selubung pile 

Fs = 2,5 – 4,0 

 

3) Pondasi tiang pancang 

Merupakan jenis pondasi dengan tiang yang dipancang ke 

dalam tanah untuk mencapai lapisan daya dukung tanah rencana 

dengan ketebalan tanah lunak  > 8 meter dari dasar sungai terdalam 

atau dari permukaan tanah setempat dan dalam hal jika jenis pondasi 

sumuran diperkirakan sulit dalam pelaksanaan. 

Dasar perhitungan dapat didasarkan pada daya dukung 

persatuan tiang maupun daya dukung kelompok tiang. 

Persyaratan teknik pemakaian pondasi jenis ini adalah : 

(a) Kapasitas daya dukung tiang terdiri dari point bearing serta tahanan 

gesek tiang. 

(b) Lapisan tanah keras berada > 8 meter dari muka tanah setempat 

atau dari dasar sungai terdalam. 

(c) Jika gerusan tidak dapat dihindari yang dapat mengakibatkan daya 

dukung tiang dapat berkurang, maka harus diperhitungkan 
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pengaruh tekuk dan reduksi gesekan antara tiang dan tanah 

sepanjang kedalaman gerusan. 

(d) Jarak as tiang tidak boleh kurang dari 3 kali garis tengah tiang yang 

dipergunakan. 

(e) Daya dukung ijin dan factor keamanan 

Cara Meyerhoff 

Rumus: 

QA = Qp + Qs      (2.18) 

Qp = Ap * cu * Nc     (2.19) 

Qs = ∑ (As * fs)     (2.20)
 

 

Dimana: 

QA  = kapasitas aksial ultimate tiang (kg) 

Qp  = daya dukung ultimate ujung tiang (kg) 

Qs  = daya dukung selimut tiang  (kg) 

Ap  = luas penampang ujung tiang  

cu  = kuat geser tanah  

Nc  = faktor daya dukung ujung 

As  = luas selimut tiang = p * ∆L  

p  = keliling tiang  

∆L  = interval data sondir  

fs  = gesekan selimut tiang (kg/cm2) 

d.  Kondisi Tanah Dasar 

Kemampuan tanah dasar dalam mendukung beban pondasi dipengaruhi 

oleh dua aspek penting, yaitu : 

1) Perubahan bentuk tanah dasar 

Beban pondasi pada tanah dasar dapat mengakibatkan perubahan 

bentuk (deformasi) tanah pada segala arah (tiga dimensi), namun untuk 
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menyederhanakan permasalahan ini hanya ditinjau deformasi satu dimensi 

pada arah vertikal, yaitu penurunan (settlement). Penurunan tanah yang cukup 

besar dan tidak merata dapat menyebabkan terjadinya kegagalan struktur. 

Berikut Gambar 2.5 di bawah ini merupakan mekanisme deformasi 

tanah dasar: 

 

 

keterangan  

P = beban terpusat dari bangunan bawah (ton) 

B = lebar pondasi (meter) 

S = settlement (meter) 

2) Kapasitas dukung tanah dasar 

Kapasitas dukung tanah dasar (bearing capacity) dipengaruhi oleh 

parameter γϕ danc,, . Besarnya kapasitas dukung tanah dasar dapat dihitung 

dengan metode Terzaghi, yaitu : 

))/2,01(5,0)/3,01(( LBNBNDLBNcApP qfcult −⋅⋅⋅⋅+⋅⋅++⋅⋅= γγγ  (2.21) 

dimana : 

ultP     = daya dukung ultimate tanah dasar (t/m2) 

c    = kohesi tanah dasar (t/m2) 

γ     = berat isi tanah dasar (t/m3) 

B=D   = lebar pondasi (meter) 

Df    = kedalaman pondasi (meter) 

Gambar 2.5 Mekanisme penurunan tanah 
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Nγ , Nq, Nc = faktor daya dukung Terzaghi 

Ap    =  luas dasar pondasi 

B    =  lebar pondasi 

L    =  panjang pondasi 

2.7  ASPEK PEMBEBANAN 

Standar acuan yang dipakai pada perencanaan adalah RSNI T-02-2005  

Badan Standarisasi Nasional yang mana telah mengacu pada SNI 03-1725-1989 “Tata 

Cara Perencanaan Pembebanan Jembatan Jalan Raya“, SNI 03-2883-1992 “Tata Cara 

Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Jembatan Jalan Raya“ dan Pd. T-04-2004-B 

“Pedoman Perencanaan Beban Gempa untuk Jembatan”. Menurut spesifikasi 

Pembebanan Jembatan (RSNI 1-2004), beban dan gaya yang digunakan dalam 

perhitungan tegangan – tegangan dalam konstruksi adalah beban primer, beban 

skunder dan beban khusus. 

Pada sub bab ini akan dibahas detail pembebanan data aksi umum yang 

mempengaruhi jembatan. Pembebanan dan aksi ini selain digunakan dalam 

perencanaan jembatan jalan raya juga termasuk jembatan pejalan kaki dan untuk 

bangunan-bangunan sekunder yang terkait dengan jembatan tersebut. Aksi-aksi 

tersebut terbagi menjadi 3 bagian menurut lamanya aksi tersebut bekerja, yaitu : 

1. Aksi Tetap 

Aksi yang bekerja sepanjang waktu dan bersumber pada sifat bahan 

jembatan, cara jembatan dibangun dan bangunan lain yang mungkin 

menempel pada jembatan. Yang termasuk aksi ini adalah : 

a. Beban sendiri, 

b. Beban mati, 

c. Pengaruh prategang, 

d. Pengaruh susut dan rangkak, 

e. Tekanan tanah. 
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2. Aksi Transient 

Aksi ini bekerja dengan waktu yang pendek, walaupun mungkin terjadi 

seringkali. Aksi ini terbagi beberapa kelompok menurut sumber, yaitu akibat 

beban lalu lintas : 

a. Beban lajur “D”, 

b. Beban truk “T”, 

c. Gaya rem, 

d. Gaya sentrifugal, 

e. Beban tumbukan.  

3. Aksi Lingkungan 

 Aksi lingkungan terjadi karena faktor-faktor alam, seperti : 

a. Beban angin, 

b. Pengaruh gempa, 

c. Pengaruh temperature, 

d. Tekanan hidrostatis dan gaya apung, 

e. Aliran air dan benda hanyutan, 

f. Penurunan. 

4. Aksi Lainnya 

a. Gesekan pada perletakan, 

b. Pengaruh getaran, 

c. Beban pelaksanaan. 

Klasifikasi aksi ini digunakan apabila aksi-aksi rencana digabung satu sama 

lainnya untuk mendapatkan kombinasi pembebanan yang akan digunakan dalam 

perencanaan jembatan. Kombinasi beban rencana dikelompokkan menjadi : 

a. Kombinasi dalam batas daya layan, 

b. Kombinasi dalam batas ultimate, 

c. Kombinasi dalam perencanaan berdasarkan tegangan kerja. 
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Aksi nominal merupakan aksi yang terdefinisi dalam tata cara pembebanan 

jembatan di Peraturan Perencanaan Teknik Jembatan serta data statistik dengan 

periode ulang 50 tahun. 

Aksi rencana adalah aksi nominal yang telah bertambah atau berkurang oleh 

faktor beban. Faktor beban adalah konstanta pengali yang diambil karena : 

a. Adanya pembedaan yang tidak diinginkan pada beban 

b. Ketidaktetapan dalam memperkirakan pengaruh pembebanan. 

c. Adanya perbedaan ketepatan dimensi yang dicapai dalam pelaksanaan. 

Ringkasan faktor beban pada aksi-aksi rencana dapat dilihat pada tabel berikut 

: 

2.7.1 Beban Primer 

2.7.1.1  Beban Mati (Dead Load) 

Semua   beban tetap yang berasal dari berat sendiri jembatan atau bagian 

jembatan yang ditinjau termasuk segala unsure tambahan yang dianggap merupakan 

satu kesatuan tetap dengannya. 

a. Berat Sendiri 

Berat Sendiri dari bagian bangunan adalah berat bahan dan bagian 

jembatan yang merupakan elemen struktural ditambah dengan elemen non 

struktural yang dianggap tetap. 

Tabel 2.11 Berat Sendiri 

Bahan Berat isi (kN/m3) 

Kerapatan 
Massa 
(kg/m3) 

Lapisan 
Permukaan 
Beraspal 

22 224 

Timbunan Tanah 
Dipadatkan 

17.2 1760 

Kerikil 
Dipadatkan 

18.8 – 22.7 1920 – 2320 

Aspal Beton 22 2240 
Beton  22.0 – 25.0 2240 – 2560 
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Bahan Berat isi (kN/m3) 

Kerapatan 
Massa 
(kg/m3) 

Beton Bertulang 23.5 – 25.5 2400 – 2600 

Beton prategang 25.0 – 26.0 2560 – 2640 

Batu Pasangan 23.5 2400 
 Sumber : RSNI T-02-2005  

 Tabel 2.12 Faktor beban untuk berat sendiri 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : RSNI T-02-2005 

b. Beban mati tambahan (Superimposed Dead Load) 

Beban Mati Tambahan adalah berat seluruh bahan, yang merupakan 

elemen non struktural dan merupakan beban pada jembatan. Ada 

kemungkinan besarnya akan berubah sejalan dengan umur jembatan : 

- Pelapisan kembali muka aspal, 

- Pembuatan sarana umum seperti pipa air bersih dan air kotor. 

Tabel 2.13 Faktor beban untuk beban mati tambahan 

 

 

 

 

Sumber : RSNI T-02-2005 

 

2.7.1.2 Beban Hidup ( Live Load ) 

Yang dimaksud dengan beban hidup dalam hal ini adalah beban lalu lintas. 

Beban lalu lintas untuk perencanaan jembatan terdiri dari beban" D" dan beban truk 
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"T". Beban lajur "D" bekerja pada seluruh lebar jalur kendaraan dan menimbulkan 

pengaruh pada jembatan yang ekivalen dengan suatu iring – iringan kendaraan yang 

sebenarnya. Jumlah total beban lajur "D" yang bekerja tergantung pada lebar jalur 

kendaraan itu sendiri. 

Beban truk "T" adalah beban yang ekivalen dengan satu kendaraan berat 

dengan 3 as roda yang ditempatkan pada beberapa posisi dalam lajur lalu lintas 

rencana. Secara umum, beban" D" akan menentukan dalam perhitungan yang 

mempunyai bentang mulai dari sedang sampai panjang, sedangkan beban " T" 

digunakan untuk bentang pendek dan lantai kendaraan. Lajur lalu lintas rencana 

mempunyai lebar 2,75 m. 

a.  Beban lajur "D" 

 Beban lajur “D” terdiri dari beban terbagi rata “Uniformly 

Distributed Load" (UDL) yang digabung dengan beban garis “ Knife Edge 

Load”. Beban" D" harus disusun pada arah melintang sedemikian rupa 

sehingga menimbulkan momen maksimum. Penyusunan komponen-

komponen UDL dan KEL dari beban “D” pada arah melintang harus sama. 

Bila lebar jalur kendaraan jembatan kurang atau sama dengan 5,5 m, 

maka beban "D" harus ditempatkan pada seluruh jalur dengan intensitas 100 

%. Hasilnya adalah beban garis ekivalen sebesar n1 x 2,75 q kN/m dan berat 

terpusat ekivalen sebesar n2 x 2,75 p kN/m, keduanya bekerja berupa beban 

strip pada jalur selebar n1 x 2,75 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gambar 2.6 Beban Lajur “D” 



37 

 

 

 

Pembebanan truk "T" terdiri dari kendaraan truk semi trailer yang 

mempunyai muatan sumbu dan susunan  seperti pada gambar : 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 2.7 Beban Lajur “D” 

 

2.7.1.3 Beban Kejut (  Dynamic Load Allowance ) 

Faktor Beban Dinamis (DLA) merupakan interaksi antara kendaraan yang 

bergerak dengan jembatan. Besarnya KEL dari Beban Lajur "D" dan beban roda dari 

Pembebanan Truk "T" harus dengan harga KEL yang cukup untuk memberikan 

terjadinya interaksi antara kendaraan yang bergerak dengan jembatan. Besarnya nilai 

tambah dinyatakan dalam fraksi dari beban statis.  

Untuk beban "D" : DLA merupakan fungsi dari panjang bentang ekivalen. 

untuk bentang tunggal panjang bentang ekivalen diambil sama dengan panjang 

bentang sebenarnya. Untuk bentang menerus panjang bentang ekivalen LE diberikan 

dengan rumus: 

 Le  = √  .      (2.22) 

Lav = panjang bentang rata-rata 

  Lmax = panjang bentang maksimum 
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Lmax = panjang bentang maksimum 

 

 

Gambar 2.8    Faktor Beban Dinamis untuk KEL pada Beban Lajur D 

 

Untuk pembebanan truk "T" : DLA diambil 30 %. Harga DLA yang dihitung 

digunakan pada seluruh bagian bangunan yang berada diatas permukaan tanah. Untuk 

bagian bangunan bawah dan pondasi yang berada di bawah garis permukaan, harga 

DLA harus diambil sebagai peralihan linier dari harga pada garis permukaan tanah 

sampai nol pada kedalaman 2 m. 

Untuk bangunan yang terkubur, seperti halnya gorong – gorong dan struktur 

baja tanah, harga DLA tidak boleh diambil kurang dari 0,4 untuk kedalaman nol dan 

tidak boleh kurang dari 0,1 untuk kedalaman 2 m. Untuk kedalaman antara 0 - 2 m 

bisa diinterpolasi linier. 

2.7.1.4 Beban Tekanan Tanah ( Earth Pressure ) 

- Tekanan tanah lateral tergantung pada besaran- besaran tanah. 

- Pengaruh air tanah harus diperhitungkan. 

- Pada bagian di belakang dinding penahan tanah harus diperhitungkan 

adanya beban tambahan yang bekerja apabila beban lalu lintas 

kemungkinan akan bekerja pada bagian daerah keruntuhan aktif teoritis. 

Besarnya beban tambahan ini adalah setara dengan beban tanah setebal 0,6 

m (untuk menghitung tekanan tanah lateral). 
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Tabel 2.14 Faktor beban akibat tekanan tanah 

Jangka 

Waktu 

Faktor Beban 

KS
TA KS

TA 

Biasa Terkurangi 

 

 

Tetap 

Tekanan Tanah Vertikal 1.0 1.25 0.8 

Tekanan Tanah Lateral : 

Aktif                                1.0 

Pasif                                1.0 

Diam                               1.0 

 

1.25 

1.4 

N/A 

 

0.8 

0.7 

Sumber : RSNI T-02-2005 

 

2.7.2 Beban Sekunder 

2.7.2.1  Beban Angin 

Gaya angin nominal ultimate pada jembatan tergantung pada kecepatan 

angin rencana sebagai berikut: 

Tew = 0,0006 Cw (Vw)2 Ab (kN)   (2.23) 

Dimana : 

Vw = kecepatan angin rencana (m/dt) 

Cw = koefisien seret 

Ab = luas ekivalen bagian samping jembatan (m2) 

Tabel 2.15 Koefisien seret Cw 

Tipe Jembatan Cw 

Bangunan Atas Masif (1).(2) 

B/d = 1,0 

B/d = 2,0 

B/d ≥ 6,0 

 

2,1 (3) 

1,5 (3) 

1,25 (3) 

Sumber : RSNI T-02-2005 
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Catatan : 

1) B = lebar keseluruhan jembatan dihitung dari sisi luar sandaran, 

 d = tinggi bangunan atas, termasuk tinggi bagian sandaran yang massif, 

2) untuk harga antara dari B/d bias diinterpolasi linier, 

3)apabila bangunan atas mempunyai superelevasi Cw harus dinaikkan sebesar 3% untuk setiap 

derajat superelevasi, dengan kenaikan maksimum 25%. 

 Tabel 2.16  Kecepatan angin rencana Vw 

  Lokasi 
Keadaan Batas Sampai 5km > 5km

  dari pantai dari pantai 
Daya layan 30 m/dt 25 m/dt 

ultimate 35 m/dt 30 m/dt 
Sumber : RSNI T-02-2005 

 

2.7.2.2 Gaya Rem ( Braking Force ) 

Pengaruh percepatan dan pengereman dari lalu lintas harus diperhitungkan 

sebagai gaya dalam arah memanjang dan dianggap bekerja pada permukaan lantai 

jembatan. Tanpa melihat berapa besarnya lebar bangunan, gaya memanjang yang 

bekerja harus diambil dari gambar. 

 

 

 

 

     

 

Gambar 2.9   Gaya Rem 

Dalam memperkirakan pengaruh gaya memanjang tehadap perletakan dan 

bangunan bawah jembatan, maka gesekan atau karakteristik perpindahan geser dari 

perletakan ekspansi dan kekakuan bangunan bawah harus diperhitungkan. 

2.7.2.3 Beban Akibat Gempa Bumi 

Karena Jembatan Penggaron yang mempunyai pilar dengan ketinggian 10,00 

– 50,00 m, yang berada pada main road dikategorikan sebagai jembatan khusus 
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dengan konsekuensi umur rencana adalah 100 tahun, maka dengan batasan resiko 

gempa 10% (yang melampaui gempa rencana), seharusnya dipakai periode ulang 

gempa 1000 tahun. 

Karena koefisien percepatan gempa yang tersedia di pedoman perencanaan 

gempa adalah untuk periode ulang gempa 500 tahun, maka untuk perhitungan umur 

rencana 100 tahun disepakati untuk menaikan gaya gempa sebesar 10%. 

Berdasarkan penetapan kriteria 100 tahun pada umur rencana jembatan, maka 

perlu diperhatikan beberapa implikasi langsung pada desain struktur jembatan, antara 

lain: 

• Implikasi pada beberapa penerapan beban rencana yang sesuai, khususnya 

beban gempa 

• Implikasi pada penggunaan material yang sesuai, khususnya mutu beton, yang 

menunjang durabilitas sesuai umur rencana jembatan. 

• Implikasi pada penerapan detail struktur, seperti selimut beton, yang lebih dapat 

meminimalkan resiko degradasi struktur di dalam jangka waktu umur rencana  

jembatan. 
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Gambar 2.10 Peta Wilayah gempa Indonesia Periode Ulang 500 Tahun 
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 Gambar 2.11 Koefisien Geser Dasar (C) Elastis untuk analisis Dinamis Periode Ulang 500 

Tahun 
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Berdasarkan rute wilayah gempa jalan tol Semarang - Bawen tergolong 

dalam zona gempa wilayah 5, dengan periode ulang 500 tahun. 

Perencanaan beban gempa Jembatan Penggaron ini, didasarkan pada buku “ 

Perencanaan Beban Gempa Untuk Jembatan — Pd T-04-2004-B. Prosedur analisis 

perencanaan beban gempa seperti yang tampak pada diagram berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 2.12 Prosedur analisis beban gempa 

 

     Untuk menentukan prosedur yang digunakan, sebelumnya perlu 

diketahui akselerasi puncak batuan dasar dan kategori kinerja seismik.  

     Berdasarkan peta wilayah gempa Indonesia, lokasi Jembatan 

Penggaron berada pada zona gempa 5. Faktor keutamaan struktur jembatan 

Penggaron adalah 1. Selanjutnya ditentukan akselerasi puncak batuan 

dasar dan kategori kinerja seismic, dan prosedur analisis berdasarkan tabel 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

Prosedur 

Statis-Semi Dinamis / Dinamis 

1. Beban Seragam / koefisien gempa 

2.  Spektral moda tunggal 

Rangka Ruang, Semi Dinamis 

3.    Spektral Moda Majemuk 

Dinamis 

4.    Riwayat Waktu 

Cara 
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Tabel 2.17 Akselerasi puncak PGA 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.18 Kategori kinerja seismik 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel  2.19 Pemilihan prosedur analisis beban gempa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilayah Akselerasi Puncak PGA 

Wilayah 1 0.53-0.60 

Wilayah 2 0.46-0.50 

Wilayah 3 0.36-0.40 

Wilayah 4 0.26-0.30 

Wilayah 5 0.15-0.20 

Wilayah 6 0.05-0.10 

Koefisien percepatan 

puncak di batuan dasar 

Klasifikasi kepentingan 1 Klasifikasi kepentingan 2 

I=1,25 I=1 

≥0,30 D C 

0,2-0,29 C B 

0,11-0,19 B B 

≤0,1 A A 

Jumlah Bentang D C B A 

Tunggal sederhana 1 1 1 - 

2 atau lebih menerus 2 1 1 - 

2 atau lebih dengan 1 sendi 3 2 1 - 

2 atau lebih dengan 2 atau lebih sendi 3 3 1 - 

struktur rumit 4 3 2 1 
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T

Dari tabel di atas, diketahui akselerasi puncak batuan dasar adalah 

0,15-0,20, kategori kinerja seismic adalah B, sehingga prosedur analisis 

yang dipake prosedur 1 yaitu beban seragam / koefisien gempa. 

Namun dengan pertimbangan : 

• Bentang utama melebihi 200 m 

• Jembatan dengan pilar yang melebihi 30 m 

Sehingga Diperlukan adanya analisis dinamis ( spectrum respon ). 

Dengan jenis tanah pada lokasi jembatan Penggaron adalah tanah keras, 

maka diagram spectrum respon yang digunakan adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Spektrum Respon Gempa untuk zona 5, kondisi tanah keras. 

 

 

2.7.3 Beban Khusus 

1. Gaya dan Beban Selama Pelaksanaan 

Pengaruh pelaksanaan adalah disebabkan oleh metoda dan urutan 

pelaksanaan jembatan, biasanya mempunyai kaitan dengan aksi – aksi 

lainnya, seperti pra penegangan dan berat sendiri. 

Beban pelaksanaan terdiri dari : 

Wilayah 

C 

0,24 

0,34 

0,28 

0,2 1

0,60 

2,0 3,0 

0,70 

       0,35 

C =           (tanah keras) 

         T 

0,60,5
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• Beban yang disebabkan oleh aktifitas pelaksanaan itu sendiri, 

• Aksi lingkungan yang mungkin timbul selama waktu pelaksanaan. 

 

 Tabel 2.20 Faktor Beban Akibat Pengaruh Pelaksanaan 

 

 

 

Sumber : RSNI T-02-2005 

 

2.7.4 Pengaruh Umur Rencana 

Faktor beban untuk keadaan batas ultimit didasarkan kepada umur rencana 

jembatan 50 tahun. Untuk jembatan dengan umur rencana yang berbeda, faktor beban 

ultimit harus diubah dengan menggunakan factor pengali seperti pada tabel: 

Tabel 2.21 Pengaruh Umur Rencana Pada Faktor Beban Ultimit 

Klasifikasi Jembatan Umur Rencana 

Kalikan KU dengan 

Aksi Tetap 
Aksi 

Transient 
Jembatan sementara 20 tahun 1,0 0,87 
Jembatan biasa 50 tahun 1,0 1,00 
Jembatan khusus 100 tahun 1,0 1,10 

Sumber : RSNI T-02-2005 

 

2.7.5 Kombinasi Beban 

Kombinasi beban biasanya didasarkan kepada kemungkinan beberapa tipe yang 

berbeda dari aksi yang bekerja secara bersamaan. 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

Tabel 2.22 Tipe Aksi Rencana 

Aksi tetap Aksi transien 
Nama Simbol Nama Simbol 

Berat sendiri PMS Beban lajur “D” TTD 
Beban mati tambahan PMA Beban truk “T” TTT 
Penyusutan / rangkak PSR Gaya rem TTB 
Prategang PPR Gaya sentrifugal TTR 
Pengaruh pelaksanaan 
tetap 

PPL Beban pejalan kaki TTP 

Tekanan tanah   Beban tumbukan TTC 

Penurunan PTA Beban angin TEW 
  PES Gempa TEQ 

      Getaran TVI 
   Gesekan pada perletakan TBF 

      Pengaruh temperatur TET 

   Arus/hanyutan/tumbukan TEF 

      Hidro/gaya apung TEU 

      Beban pelaksanaan TCL 

 

Sumber : RSNI T-02-2005 

• Kombinasi pada Keadaan Batas Daya Layan 

Kombinasi pada keadaan batas daya layan primer terdiri dari jumlah 
pengaruh aksi tetap dengan satu aksi transien. 

Pada keadaan batas daya layan, lebih dari satu aksi transien bisa terjadi 
secara bersamaan. Faktor beban yang sudah dikurangi diterapkan dalam hal ini 
untuk mengurangi kemungkinan dari peristiwa ini, seperti diberikan dalam 
Tabel 2.25. Kombinasi beban yang lazim bisa dilihat pada tabel 2.26. 
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 Tabel 2.23  Kombinasi pada Keadaan Batas Layan 

Kombinasi Beban 
Primer Aksi tetap + satu aksi transien 

Sekunder Primer + 0,7 (satu aksi transien lainya) 

Tersier Primer + 0,5 (dua atau lebih aksi 
transien) 

   Sumber : RSNI T-02-2005 

 

• Kombinasi pada Keadaan Batas Ultimate 

Kombinasi beban pada keadaan batas ultimate terdiri dari jumlah 

pengaruh tetap dengan satu pengaruh transient. 

Beberapa aksi kemungkinan dapat terjadi pada tingkat daya layan 

pada waktu yang sama dengan aksi lainnya yang terjadi pada tingkat 

ultimit. Kemungkinan terjadinya kombinasi seperti ini harus 

diperhitungkan, tetapi hanya satu aksi pada tingkat daya layan yang 

dimasukkan pada kombinasi pembebanan. 

Kombinasi beban yang lazim digunakan pada keadaan batas daya 

layan dan batas ultimate dapat dilihat pada table 2.25. 

 

• Kombinasi Beban untuk Perencanaan Tegangan Kerja 

Kombinasi beban lalu lintas harus terdiri dari: 

a)  pembebanan lajur "D" atau pembebanan Truk "T", ditambah gaya 

sentrifugal, dan pembebanan pejalan kaki. 

b)  pembebanan lajur "D" atau pembebanan Truk "T", ditambah gaya rem, 

dan pembebanan pejalan kaki. 

Kombinasi beban lalu lintas yang digunakan harus diambil salah satu 

yang paling berbahaya. 

Pengaruh dari gesekan pada perletakan harus dimasukkan sebagai aksi 

tetap atau pengaruh temperatur, diambil mana yang cocok. Beban angin harus 
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termasuk beban angin yang bekerja pada beban hidup kalau pembebanan lajur 

"D" termasuk dalam kombinasi. 

Beberapa kombinasi beban mempunyai probabilitas kejadian yang rendah 

dan jangka waktu yang pendek. Untuk kombinasi yang demikian maka 

tegangan yang berlebihan diperbolehkan berdasarkan prinsip tegangan kerja. 

Tegangan berlebihan yang diberikan dalam Tabel 2.27 adalah sebagai 

prosentase dari tegangan kerja yang diizinkan. 

Tabel 2.24 Kombinasi Beban Untuk Perencanaan Tegangan Kerja  

Aksi Kombinasi no. 
1 2 3 4 5 6 7 

Aksi tetap X X X X X X X 
Beban lalu lintas X X X X - - X 
Pengaruh temperatur - X - X - - - 
Arus/hanyutan/hidro/daya 
apung 

X X X X X - - 

Beban angin - - X X - - - 
Pengaruh gempa - - - - X - - 
Beban tumbukan - - - - - - X 
Pengaruh pelaksanaan - - - - - X - 
Tegangan berlebihan yang 
diperbolehkan rOS 

nil 25% 25% 40% 50% 30% 50% 

 

  Sumber : RSNI T-02-2005 

 

2.7.6 Faktor Reduksi Kekuatan 

 Sesuai dengan BMS 1992, untuk analisis dimensi dan perencanaan elemen 

struktur beton, diambil factor reduksi kekuatan sebagai berikut: 

• Analisis lentur    :0.8 

• Analisis geser dan torsi    : 0.75 

• Lentur dengan normal tekan     :  0.65 
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2.8 KONSEP PERENCANAAN JEMBATAN  

Yang menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan tipe jembatan adalah 

meminimalkan biaya konstruksi, pemeliharaan, dan biaya perbaikan dengan batasan 

standar dan spesifikasi yang ditentukan. 

Jembatan dengan panjang span antara 26 m – 42.8 m dengan tinggi pier 

antara 8 – 60 m direkomendasikan untuk menggunakan gabungan antara sistem 

jembatan simple support beam (prestressed concrete girder) dengan sistem jembatan 

continuous beam.   

2.8.1 Konsep Perancangan Struktur Atas Jembatan 

1) Pelat Lantai 

Berfungsi sebagai penahan lapisan perkerasan dan pembagi beban kepada 

gelagar utama. Pembebanan pada pelat lantai : 

a. Beban mati berupa pelat sendiri, berat perkerasan dan berat air hujan. 

b. Beban hidup seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. 

Adapun panjang dan lebar dari pelat lantai disesuaikan dengan panjang 

bentang dan jarak antar gelagar utama. Perhitungan pelat lantai dibagi menjadi 2 

bagian, yaitu : pelat lantai pada bagian tengah dan pelat lantai pada bagian tepi 

Prosedur perhitungan pelat lantai adalah sebagai berikut : 

1.  Tebal Pelat Lantai 

 Tebal pelat lantai adalah sama dengan perhitungan pada beton bertulang, dengan 

tebal hmin yang digunakan adalah = 20 cm. 

2.   Perhitungan Momen 

• Untuk beban mati 

Dicari momen terbesar pada tumpuan atau lapangan 

• Untuk beban hidup 

lx
tx  →   dengan Tabel Bitnerr didapat fxm 

lx
ty

ly
ty

=  →   dengan Tabel Bitnerr didapat fym 
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Mxm  =  fxm * 
xy
T  *  luas bidang kontak 

Mym  =  fym * 
xy
T  *  luas bidang kontak 

Mx total  =   M beban mati + Mxm beban mati 

My total  =   M beban mati + Mym beban mati 

3.  Perhitungan penulangan 

Hitung  :  2bd
Mu  

Jika ρ ≤  ρmin, maka digunakan ρmin 

Jika ρmin < ρ < ρmax, maka digunakan ρ 

Jika ρmin ≥  ρmax, maka digunakan ρmax 

As  =  ρ * b * d 

2) Deck Slab Precast 

Deck slab precast merupakan bagian dari struktur atas yang berguna sebagai 

lantai kerja untuk pekerjaan plat lantai jembatan dengan pengadaan secara precast 

karena struktur lantai jembatan adalah cast in place. Adapun perencanaan deck slab 

precast adalah seperti di bawah ini. 

 

                        

Deck Slab Precast

 

      Gambar 2.14 Deck Slab Precast 

 
 

Hitung  :  2bd
Mu
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Diafragma

Jika ρ ≤  ρmin, maka digunakan ρmin 

Jika ρmin < ρ < ρmax, maka digunakan ρ          As  =  ρ * b * d 

Jika ρmin ≥  ρmax, maka digunakan ρmax   

3) Diafragma 

Berada melintang diantara gelagar utama, konstruksi ini berfungsi sebagai 

pengaku gelagar utama dan tidak berfungsi sebagai struktur penahan beban luar 

apapun kecuali berat sendiri diafragma. Menggunakan konstruksi beton bertulang. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Diafragma 

4) Balok Girder 

Balok girder berfungsi menahan semua beban yang bekerja pada struktur 

bangunan atas jembatan dan menyalurkannya pada tumpuan untuk disalurkan ke pier 

head, kolom, pondasi dan dasar tanah. Gelagar utama dapat terbuat dari beton 

maupun baja, tergantung hasil analisis pemilihan tipe jembatan.  

Terdapat dua jenis sistem struktur jembatan yaitu simple beam dan 

continuous beam.  Maka perencanaan girder dibagi menjadi dua sesuai jenis sistem 

struktur tersebut. 

a. Balok girder simple beam 

Pada jembatan dengan pier yang cukup tinggi untuk balok simple 

beam yang menjadi perhatian adalah horizontal displacement pada dudukan 

harus memenuhi persyaratan.  Selain dari itu persyaratan defleksi vertikal juga 

haru dipenuhi. 
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b. Balok girder continuous beam 

Pada jembatan dengan pier cukup tinggi, batasan maksimum defleksi 

yang terjadi umumnya sangat sulit untuk dipenuhi.  Dengan semakin tingginya 

pier, kekakuan pier akan semakin rendah, sehingga defleksi yang berbanding 

terbalik dengan kekakuan pier akan menjadi semakin besar, sehingga 

diperlukan sistem bearing yang khusus untuk dapat mengakomodasi defleksi 

yang terjadi.  Salah satu cara meningkatkan kekakuan pier adalah dengan 

memperbesar dimensi penampang pier.  Jika ditinjau dari segi efisiensi, 

penggunaan pier dengan dimensi yang besar sangat tidak efisien.  Selain 

karena gaya-gaya yang bekerja memang tidak membutuhkan dimensi 

penampang yang begitu besar, sistem pondasi pun akan menerima beban yang 

lebih besar. 

Alternatif lain yang bisa diberikan adalah dengan menggunakan 

sistem girder menerus pada pier yang tinggi.  Pada sistem girder menerus, 

girder disatukan dengan sistem pier, sehingga girder dan pier akan bergerak 

bersama-sama, sehingga defleksi relatif antara girder dan pier tidak akan 

terjadi.  Hal yang perlu diperhatikan pada sistem girder menerus adalah 

kemungkinan terjadinya momen yang berbalik arah akibat gempa, dan di sisi 

yang lain akan terjadi peningkatan momen negatif yang cukup besar, terutama 

pada daerah sambungan antara girder dan pier.  Untuk itu, pada bagian yang 

kritis ini perlu diberikan perhatian yang khusus berkenaan dengan desainnya. 

Agar momen positif yang bekerja pada sambungan girder dan pier 

akibat beban gempa tidak terlalu besar, maka bisa dimanfaatkan momen 

negatif yang terjadi akibat beban permanen.  Untuk itu tahapan pelaksanaan 

perlu diperhatikan. 

Berikut ini adalah ilustrasi bidang momen yang terjadi padqa girder 

menerus : 

• Konstruksi Girder 

Pada saat girder diletakkan pada pier, maka girder akan berperilaku 

sebagai balok di atas dua tumpuan sederhana.  Momen pada ujung-

ujung girder adalah sama dengan nol. 
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Gambar 2.16 Momen pada Saat Girder Diletakkan pada Pier 

• Konstruksi Pelat 

Konstruksi pelat dikerjakan bersamaan dengan pengecoran pierhead 

tahap II, sehingga ketika beban mati tambahan akibat pelat bekerja, 

belum terjadi momen negatif di daerah sambungan girder dan pier. 

 

Gambar 2.17 Momen Akibat Beban Mati Tambahan 

• Beban Lalu Lintas 

Bidang momen yang terjadi akibat beban lalu lintas adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 2.18 Momen Akibat Beban Lalu Lintas 

• Beban Gempa 

Bidang momen yang terjadi akibat beban gempa  adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 2.19 Momen Akibat Beban Gempa 

Akibat beban gempa, momen yang terjadi pada sambungan girder dan 

pier memiliki tanda ynag berbeda di sisi kiri dengan yang di sisi kanan. 
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Gaya yang bekerja pada centerline pier sangat besar, baik pada 

kondisi beban gravitasi, maupun pada kondisi beban gempa.  Agar desain 

sistem sambungan tidak terlalu besar, maka sistem sambungan girder dan pier 

tidak dilakukan tepat pada centerline tersebut.  Dengan menempatkan sistem 

sambungan yang terletak pada jarak tertentu dari centerline pier, maka sudah 

terjadi penurunan gaya-gaya yang bekerja. 

 

Gambar 2.20 Gaya Dalam pada Tumpuan Menerus 

Sistem sambungan girder dan pier yang digunakan adalah sistem 

prategang parsial.  Gaya-gaya yang bekerja akan diterima oleh sistem 

prategang dan sistem tulangan konvensional yang disediakan.  Penggunaan 

sistem prategang penuh akan memberikan pengaruh yang negatif pada saat 

terjadinya momen negatif.  Penggunaan sistem tulangan konvensional saja 

akan memberikan sistem sambungan yang tidak kontinu.  Maka sistem 

prategang parsial adalah sistem yang paling efisien. 

Pada dasarnya beton prategang adalah suatu sistem dimana sebelum beban 

luar bekerja, diciptakan tegangan yang berlawanan tanda dengan tegangan yan 

nantinya akan terjadi akibat beban. 

Beton prategang memberikan keuntungan-keuntungan namun juga memiliki 

kekurangan-kekurangan dibanding dengan konstruksi lainnya. 

Keuntungan dari pemakaian beton prategang 

• Terhindar retak di daerah tarik, sehingga konstruksi lebih tahan terhadap korosi 

dan lebih kedap. 

• Penampang struktur lebih kecil/langsing, karena seluruh penampang dapat dipakai 

secara efektif. 
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• Lendutan akhir yang terjadi lebih kecil dibandingkan dengan beton bertulang. 

• Dapat dibuat konstruksi dengan bentangan yang panjang. 

• Untuk bentang > 30 m dapat dibuat secara segmental sehingga mudah untuk 

transportasi dari pabrikasi ke lokasi proyek. 

• Ketahanan terhadap geser dan puntir bertambah, akibat pengaruh prategang 

meningkat. 

• Hampir tidak memerlukan perawatan 

• Mempunyai nilai estetika. 

Kerugian dari pemakaian beton prategang : 

• Konstruksi ini memerlukan pengawasan dan pelaksanaan dengan ketelitian yang 

tinggi. 

• Untuk bentang > 40 m kesulitan pada saat ereksi karena bobot dan bahaya patah 

getaran. 

• Membutuhkan teknologi tinggi dan canggih. 

• Sangat sensitif dan peka terhadap pengaruh luar. 

• Biaya awal tinggi. 

Adapun parameter perencanaan girder beton prategang yang harus 

diperhatikan adalah sebagai berikut. 

 

 

 

a) Sistem penegangan 

Secara desain struktur beton prategang mengalami proses prategang yang 

dipandang sebagai berat sendiri sehingga batang mengalami lenturan seperti balok 

pada kondisi awal. 

Cara umum penegangan beton prestress ada 2, yaitu : 

• Pre-tensioning, yaitu stressing dilakukan pada awal/sebelum beton 

mengeras. 

• Post-tensioning, yaitu stressing dilakukan pada akhir/setelah beton 

mengeras. 

Secara umum perbedaan dari sistem penegangan diatas adalah :  
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1. Pre-tensioning: 

• Tendon ditegangkan pada saat beton sebelum dicor. 

• Tendon terikat pada konstruksi angker tanah. 

• Transfer tegangan tekan dari tendon pada beton melalui lekatan (bond) antara 

tendon dengan beton. 

• Layout tendon dapat dibuat lurus atau patahan. 

2. Post-tensioning : 

• Beton dicor sebelum tendon ditegangkan. 

• Ada duct untuk penempatan tendon dalam beton. 

• Transfer tegangan tekan dari tendon pada beton melalui penjangkaran (angker). 

•  Layout tendon dapat dibuat lurus atau parabola. 

b) Tegangan yang diijinkan 

• Keadaan awal 

Keadaan dimana beban luar belum bekerja dan teangan yan terjadi berasal 

dari gaya prategang dan berat sendiri.  

f'ci = Tegangan karakteristik beton saat awal (Mpa) 

fci = Tegangan ijin tekan beton saat awal = + 0,6 . fci 

ft i = Tegangan ijin tarik beton saat awal = - 0,5 . cif `  

• Keadaan akhir 

Keadaan dimana beban luar telah bekerja, serta gaya prategang bekerja untuk 

mengimbangi tegangan akibat beban.  

fc = Tegangan karakteristik beton saat akhir (Mpa) 

fc = Tegangan ijin tekan beton saat akhir = + 0,45 . fc  

ft = Tegangan ijin tarik beton saat akhir = - 0,5 . cif `  

 

c) Perhitungan pembebanan 

Yaitu beban-beban yang bekerja antara lain : beban mati, beban hidup, dan 

beban-beban lainnya sesuai dengan BMS 1992 seperti yang telah diuraikan diatas. 

d) Perencanaan dimensi penampang 
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Dimensi penampang yang digunakan, diambil dari spesifikasi yang 

dikeluarkan oleh PT. WIKA BETON. 

 

e) Perencanaan tegangan penampang 

Perencanaan tegangan penampang tegangan ijin yang disyaratkan : 

• Keadaan awal 

Ftop ≤ fti dan fbott ≤ fci 

        (2.24) 

 

        (2.25) 

• Keadaan akhir 

Ftop ≤ fc dan fbott ≤ ft 

    (2.26) 

 

    (2.27) 

f) Layout Tendon 

Bentuk lintasan tendon adalah parabola dan untuk mengetahui posisi tendon 

digunakan persamaan garis lengkung : 

  (2.28) 

Dimana :  

Yi   = Ordinat tendon yang ditinjau 

Xi  = Absis tendom yang ditinjau 

L = Panjang bentang 

F = Tinggi puncak parabola maksimum 

Tendon yang ada, letaknya sedemikian rupa harus berada pada lintasan inti 

tedon, dan tidak boleh berada diluar daerah aman penempatan tendon (batas atas dan 

batas bawah) dimana : 
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Batas bawah = Yb – Kb – a2 

 

 

Dimana :  

      = Jarak titik berat tendon dibawah batas bawah kern(kb) 

MG  = Momen akibat berat sendiri 

Ti     = Gaya pratekan awal 

Batas atas = Yb + Kb + a1 

      (2.29) 

Dimana :  

           =  Jarak titik berat tendon dibawah batas bawah kern (kb) 

MDL =  Momen akibat beban mati dan hidup keseluruhan 

Teff   =  Gaya pratekan efektif (R. Ti) 

g) Pemilihan Tendon 

Pemilihan jenis, diameter, jumlah strands, angker blok dan duct tendon pada 

beton prategang disesuaikan dengan bahan material yang ada dipasaran guna 

kemudahan pengadaan material, namun juga mampu menahan gaya tarik maksimum 

tendon guna mendapatkan Tegangan ultimit (R1,) sesuai dengan perencanaan untuk 

dapat mempertahankan gaya tarik tersebut. 

 

h) Perhitungan Geser 

• Pola Retak karena Gaya Lintang (Shear Compression Failure) 

     (2.30) 

 

 

 

Dimana : 

Vcw = gaya geser mengakibatkan shear compression failure 
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Vcr = gaya geser hancur beton prategang 

fpc = tegangan akibat prategang pada garis netral (kondisi akhir) 

bw = lebar badan 

d    = jarak dari cgs sampai serat teratas pada h/2 

Vr  = komponen vertikal dari gaya prategang akhir Te = tan α *Ti 

Tan α =  

Eo = eksentrisitas beton pada h/2 

Geseran diperhitungkan (Vu) pada jarak h/2 dari tumpuan.  

Syarat : Vcw. ≥ Vu ............ Ok 

• Pola Retak akibat Kombinasi Momen Lengkung dan Gaya Lintang (Diagonal 

Tension Failure). 

V = RA - qx             Gaya lintang yang terjadi pada L/4 

M = RA*x - * q * x2           Momen yang terjadi pada L/4  

Dimana : fpe = tegangan pada serat bawah pada L/4  

e  = eksentrisitas tendon pada L/4 

Momen retak akibat lentur murni : 

Mcr = fb *Sb……….. fb = ftr + fpe 

 

Gaya geser yang menyebabkan flexure shear cracks :  

 

     (2.31) 

Dimana:  V = Vu 

d  = jarak dari cgs sampai serat teratas (mm) 

Vci ≥Vu    .........    Penampang aman.  

• Penulangan Geser  

    (2.32) 

 V min = 0,5 Vc 

L
e0.2

2
hL =

cff tr `*5,0= Sb
eT

A
T

f ii
pe

*
+=

crw M
M
VdbcifVci ***`55,0 +=

dbcifVcV w **`max +=

dbcfVcV w **`4,0+=



63 

 

 

 

 

Vc = Vcw atau Vci dipilih nilai yang terbesar 

V < Vmin……………diperlukan tulangan geser minimum 

Vmax ≥ V.................. pnp cukup untuk menahan geser 

i) Perhitungan Lendutan 

Lendutan terjadi < lendutan ijin 

Lendutan ijin pada jembatan :  δ ijin ≤ 
360

1 . L 

5) Idealisasi Perhitungan Struktur Atas Jembatan 

Analisis struktural mencakup idealisasi struktur sebagai model numerik dari 

mana respon unsur tersendiri dan susunan keseluruhan dapat dihitung. 

Idealisasi struktur yang baik adalah yang mewakili secara realistik perilaku 

aktual struktur dan kondisi batas pada aksi beban rencana. 

Respon unsur tersendiri yang diperlukan mencakup momen lentur, geserm 

gaya aksial, puntir, dan reaksi perletakan serta deformasi. Respons susunan 

keseluruhanakan mencakup kemantapan terhadap geseran dan guling. 

Perhitungan respons sturktural dari bangunan atas dipersulit oleh interaksi 

rumit antara unsur dan plat lantai dan variasi kedudukan beban yang mungkin. Agar 

mengurangi kerumitan analisis bangunan atas, peraturan mengijinkan menggunakan 

cara yang disederhanakan. Cara tersebut mencakup: 

1. Respon terhadap beban mati 

Seluruh atau sebagian bangunan atas jembatan dapat dianggap sebagai balok 

untuk perhitungan momen dan geser memanjang. Berat sendiri lantai disebar lateral 

antara balok berdekatan sehingga memenuhi keseimbangan. 

2. Respon terhadap beban lalu lintas 

Akibat beban lalu lintas, menyebabkan respons internal forces pada elemen 

struktur berupa momen lentur dan gaya geser. Gaya dalam tersebut dapat dihitung 

dengan: 

dbcfVcV w **`35,0+=
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• Mempertimbangkan beban lajur “D” tersebar pada seluruh lebar balok (tidak 

termasuk kerb dan trotoar) dengan intensitas 100% untuk panjang terbebani yang 

sesuai. 

• Menyebar beban truk tunggal “T” pada balok memanjang sesuai denga faktor dari 

peraturan yang diberikan dalam tabel faktor distribusi untuk pembebanan truk “T” 

berikut: 

Tabel 2.25 Faktor Distribusi untuk Pembebanan Truk “T” 

Jenis Bangunan Atas Jembatan Jalur Tunggal Jembatan Jalur Majemuk 

Pelat lantai beton diatas balok 
baja I atau balok beton pratekan 

S/4.2 

(bila s>3.0m lihat note. 1) 

S/3.4 

(bila s>4.3m lihat note. 1) 

Pelat lantai beton diatas balok 
beton bertulang T 

S/4.0 

(bila s>1.8m lihat note. 1) 

S/3.6 

(bila s>3.0m lihat note. 1) 

Pelat lantai beton diatas balok 
kayu 

S/4.8 

(bila s>3.7m lihat note. 1) 

S/4.2 

(bila s>4.9m lihat note. 1) 

Lantai papan kayu S/2.4 S/2.2 

Balok kayu S/3.3 S/2.7 

Note: 1. Dalam hal ini, beban pada tiap balok memanjang adalah reaski beban roda dengan 
menganggap lantai antara gelagar sebagai balok sederhana. 

2. S  adalah jarak rata-rata antara balok memanjang 

Sumber : BMS 1992 

2.8.2 Konsep Perancangan Struktur Bawah Jembatan 

Elemen struktur bawah pada system jembatan berupa abutmen/pilar. Struktur 

abutmen/pilar berfungsi menyalurkan gaya vertikal dan gaya horizontal dari bangunan 

atas ke pondasi. Fungsi tambahan dari abutmen adalah menyalurkan peralihan 

tumpuan dari timbunan tanah jalan pendekat ke pondasi. 

1) Abutmen 

Abutmen merupakan struktur bawah jembatan yang berfungsi sama dengan 

pilar (pier) namun pada abutment juga terkait dengan adanya faktor tanah. Adapun 

langkah perencanaan abutment adalah sama dengan tahapan perencanaan pilar, namun 

pada pembebanannya ditambah dengan tekanan tanah timbunan dan ditinjau 

kestabilan terhadap sliding dan bidang runtuh. 

2) Kolom 

Kolom adalah suatu elemen struktur yang memikul gaya normal tekan atau 

kombinasi dengan momen lengkung.  Fungsi utama kolom adalah sebagai beban 
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penyangga beban aklsial tekan vertikal dengan bagian tinggi yang tidak ditopang 

paling tidak tiga kali bagian kecil. 

3) Footing (Pile-cap)  

Footing atau pile-cap merupakan bangunan struktur yang berfungsi sebagai 

pemersatu rangkaian pondasi tiang pancang maupun bore pile (pondasi dalam 

kelompok), sehingga diharapkan bila terjadi penurunan akibat beban yang bekerja 

diatasnya pondasi-pondasi tersebut akan mengalami penurunan secara bersamaan dan 

juga dapat memperkuat days dukung pondasi tiang dalam tersebut. 

4) Pondasi 
Pondasi berfungsi menyalurkan beban-beban dari bangunan bawah ke dalam 

tanah pendukung sehingga tegangan dan gerakan tanah dapat dipikul oleh struktur 

secara keseluruhan. Pondasi harus dirancang dengan kekuatan dan kekakuan yang 

cukup sesuai dengan kondisi tanah. 

Jenis pondasi yang lazim digunakan dalam perencanaan Jembatan dapat 

dibedakan menjadi dua golongan, yaitu pondasi dangkal (tapak dan sumuran), sedang 

pondasi dalam meliputi Pondasi tiang pancang dan Bore Pile. 

Prosedur pemilihan tipe pondasi sebagai berikut: 

• Pada lapisan tanah keras berkisar 5 meter dari permukaan air atau 

permukaan tanah, pondasi langsung dapat digunakan 

• Apabila lapisan tanah keras berada antar 5 meter hingga 15 meter di 

bawah permukaan tanah, dapat digunakan pondasi beton bertulang atau 

beton prategang atau tiang bor. 

• Apabila formasi tanah keras pada kedalaman >15 meter, pondasi 

digunakan tiang pancang atau tiang bor.  

 

Pondasi Bore Pile 

a. Beban vertikal maksimum  

 Berdasarkan BMS 92, beban vertikal yang diterima masing-masing tiang, 

dapat dihitung dengan rumus berikut: 

 

   (2.33) ∑∑
±±= 22 *

*
*

*
max

Ynx
YM

Xny
XM

n
PVP makxmaky
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Dimana: 

 Pmax = Beban maksimum yang diterima bore pile. 

 PV = Beban vertikal (normal). 

 Mx    = Momen rotasi terhadap sumbu X 

 My    = Momen rotasi terhadap sumbu Y 

 X max = jarak terjauh tiang ke pusat berat kelompok tiang arah Y 

 Y max = jarak terjauh tiang ke pusat berat kelompok tiang arah X 

 n       = jumlah seluruh pondasi bore pile  

 ny    = jumlah pondasi ke arah Y 

 nx = jumlah pondasi ke arah X 

b. Beban horisontal maksimum 

 Berdasarkan buku Rekayasa Pondasi II (Dept. Pendidikan dan Kebudayaan, 

1997), analisis kelompok tiang terhadap beban horisontal yang terjadi dihitung 

sebagai berikut: 

 

 PHmaks =  H / n    (2.34) 

 

Dimana : 

PHmax  = Beban horisontal maksimum yang diterima 1 bore pile. 

H = Beban horisontal yang terjadi 

n    = jumlah seluruh pondasi bore pile 

c. Perhitungan Daya Dukung Pondasi Bore Pile 

Daya Dukung Tiang Tunggal 

Daya dukung  pondasi bore pile ditentukan oleh kemampuan bahan pondasi 

tiang dalam menahan beban, dan juga kemampuan tanah dalam menahan beban yang 

terjadi, dengan daya dukung/kapasitas terkecil yang lebih menentukan. 

• Daya Dukung Tiang Berdasarkan Kekuatan Bahan 

Tinjauan spesifikasi bore pile beton: 
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Mutu beton (f’c) = 300 kg/cm2 

P maks tiang  = 0,33 * f’c * A tiang 

• Daya Dukung Tiang Berdasarkan Kekuatan Tanah 

Berdasarkan  hasil uji N-SPT, daya dukung tanah dapat dihitung 

menggunakan rumus Mayerhof sebagai berikut. 

sb xNxAxANQu 2,040 +=     (2.35) 

 Qu = Daya dukung batas tiang (ton) 

 N =  Nilai SPT rata2 sepanjang tiang  

As = Luas total selimut tiang (m2)  

Ab =Luas penampang ujung tiang (m2)  

• Kapasitas Lateral bore pile  

  QL = 36 * CU * D2 + 54 * γ * D3   (2.36) 

dimana: 

QL = Kapasitas lateral ultimate dari tiang 

Cu = Kuat geser tanah  

D = diameter tiang  

γ = berat jenis tanah  

Untuk kelompok tiang, rencana ketahanan lateral ultimate tiang diambil 

sebagai nilai terkecil dari: 

1. Le = L + 2B         

dimana: 

Le = luas ekivalen kelompok tiang 

L = jarak antar titik pusat tiang terluar pada arah horisontal pada kelompok tiang 

B = jarak antar titik pusat tiang terluar pada arah vertikal pada kelompok tiang 

2. Le2 = 3 * D * n 

dimana: 

D = diameter tiang = 50 cm 
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n   = jumlah tiang dalam panjang ekivalen 

  = (jumlah tiang arah horisontal) + 2*(jumlah tiang arah vertikal-1) 

Dari nilai Le1 dan Le2 , jika didapat nilai Le1 < Le2 maka kapasitas 

lateral ultimate dihitung untuk seluruh tiang pada kelompok tiang. Jika Le1 > 

Le2, maka kapasitas lateral tiang dihitung hanya untuk sebanyak ‘n’ tiang 

saja.  

 

2.9  PERENCANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN KONSTRUKSI 

Perhitungan Rencana anggaran biaya atau yang biasa disebut RAB, secara 

garis besar berisi tentang perhitungan mengenai besarnya dana (cost) yang harus 

disediakan pemilik proyek serta waktu (time) untuk menyelesaikan suatu proyek 

tertentu.  

Perhitungan ini kemudian dipakai untuk mengerjakan kurva S. Perhitungan 

mengacu pada daftar harga Analisis Harga Satuan yang dikeluarkan oleh pihak DPU 

Jawa Tengah untuk wilayah Semarang dan Sekitarnya.   

Perhitungan yang dibutuhkan antara lain meliputi: 

1. Perhitungan volume pekerjaan. 

2. Analisis harga satuan untuk item pekerjaan. 

3. Rencana anggaran biaya proyek. 

 


