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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Jembatan 

Berdasarkan UU 38 Tahun 2004 bahwa jalan dan jembatan sebagai bagian 

dari sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam 

mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan yang 

dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai 

keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah. 

Jembatan secara umum adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk 

menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-

rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, danau, saluran irigasi, kali, 

jalan kereta api, jalan raya yang melintang tidak sebidang dan lain-lain. 

Menurut Ir. H. J. Struyk dalam bukunya “Jembatan“, jembatan merupakan 

suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui suatu 

rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya jalan lain (jalan air 

atau lalu lintas biasa). 

Jembatan adalah jenis bangunan yang apabila akan dilakukan perubahan 

konstruksi, tidak dapat dimodifikasi secara mudah, biaya yang diperlukan 

relatif mahal dan berpengaruh pada kelancaran lalu lintas pada saat 

pelaksanaan pekerjaan. Jembatan dibangun dengan umur rencana 100 tahun 

untuk jembatan besar. Minimum jembatan dapat digunakan 50 tahun. Ini 

berarti, disamping kekuatan dan kemampuan untuk melayani beban lalu lintas, 
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perlu diperhatikan juga bagaimana pemeliharaan jembatan yang baik. 

2.1.1 Bangunan Atas Jembatan (upper stucture) 

     Bangunan atas terletak pada bagian atas konstruksi yang menopang 

beban- beban akibat lalu lintas kendaraan, orang, barang ataupun berat 

sendiri dan konstruksi. Yang termasuk dalam bangunan atas adalah: 

1. Tiang sandaran 

Berfungsi untuk membatasi lebar dari suatu jembatan agar membuat 

rasa aman bagi lalu lintas kendaraan maupun orang yang melewatinya. 

Tiang sandaran dengan trotoar terbuat dari beton bertulang dan untuk 

sandarannya dari pipa galvanis. 

2. Trotoar  

Merupakan tempat pejalan kaki yang terbuat dari beton, bentuknya 

lebih tinggi dari lantai jalan atau permukaan aspal. Lebar trotoar 

minimal cukup untuk dua orang berpapasan dan biasanya berkisar 

antara 1,0–1,5 meter dan dipasang pada bagian kanan serta kiri 

jembatan. Pada ujung tepi trotoar (kerb) dipasang lis dari baja siku 

untuk penguat trotoar dari pengaruh gesekan dengan roda kendaraan. 

3. Lantai Trotoar 

Lantai trotoar adalah lantai tepi dari plat jembatan yang berfungsi 

menahan beban-beban yang terjadi akibat tiang sandaran, pipa 

sandaran, beban trotoar, dan pejalan kaki. 

4. Lantai Kendaraan 

Berfungsi untuk memikul beban lalu lintas yang melewati jembatan 

serta melimpahkan beban dan gaya-gaya tersebut ke gelagar 
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memanjang melalui gelagar-gelagar melintang. Pelat lantai dari beton 

ini mempunyai ketebalan total 20 cm. 

5. Balok Diafragma 

Balok diafragma adalah merupakan pengaku dari gelagar-gelagar 

memanjang dan tidak memikul beban plat lantai dan diperhitungkan 

seperti balok biasa. 

6. Gelagar 

Gelagar merupakan balok utama yang memikul beban dari lantai 

kendaraan maupun kendaraan yang melewati jembatan tersebut, 

sedangkan besarnya balok memanjang tergantung dari panjang 

bentang dan kelas jembatan. 

2.1.2 Bangunan Bawah Jembatan 

Bangunan bawah pada umunya terletak disebelah bawah bangunan 

atas. Fungsinya menerima/memikul beban-beban yang diberikan 

bangunan atas dan kemudian menyalurkannya ke pondasi                       

(Agus Iqbal Manu, 1995:5). Yang termasuk dalam bangunan bawah 

jembatan yaitu seperti : 

1. Kepala jembatan (Abutment) 

Bagian bangunan pada ujung-ujung jembatan, selain sebagai 

pendukung bagi bangunan atas juga berfungsi sebagai penahan tanah. 

Bentuk umum abutment yang sering dijumpai baik pada jembatan lama 

maupun jembatan baru pada prinsipnya semua sama yaitu sebagai 

pendukung bangunan atas, tetapi yang paling dominan ditinjau dari 

kondisi lapangan seperti daya dukung tanah dasar dan penurunan 
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(seatlement) yang terjadi. Adapun jenis abutment ini dapat dibuat dari 

bahan seperti batu atau beton bertulang dengan konstruksi seperti 

dinding atau tembok.

2. Plat injak 

Plat injak adalah bagian dari bangunan jembatan bawah yang 

berfungsi untuk menyalurkan beban yang diterima diatasnya secara 

merata ke tanah dibawahnya dan juga untuk mencegah terjadinya 

defleksi yang terjadi pada permukaan jalan. 

3. Pondasi 

Pondasi adalah bagian dari jembatan yang tertanam didalam tanah. 

Fungsi dari pondasi adalah untuk menahan beban bangunan yang 

berada di atasnya dan meneruskannya ke tanah dasar, baik kearah 

vertikal maupun kearah horizontal. Dalam perencanaan suatu 

konstruksi atau bangunan yang kuat, stabil dan ekonomis, perlu 

diperhitungkan hal-hal sebagai berikut: 

- Daya dukung tanah serta sifat-sifat tanah. 

- Jenis serta besar kecilnya bangunan yang dibuat. 

- Keadaan lingkungan lokasi pelaksanaan. 

- Peralatan yang tersedia. 

- Waktu pelaksanaan yang tersedia.  

Pondasi terbagi menjadi 2 bagian yaitu: 

1. Pondasi Dangkal (Pondasi Langsung) 

     Pondasi dangkal adalah pondasi yang mendukung bagian bawah 

secara langsung pada tanah. Pondasi ini dapat dibagi menjadi: 
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a. Pondasi Menerus (Continous Footing) 

b. Pondasi Telapak (Footing) 

c. Pondasi Setempat (Individual Footing) 

2. Pondasi Dalam (Pondasi Tak Langsung) 

Pondasi dalam adalah beban pondasi yang dipikul akan 

diteruskan kelapisan tanah yang mampu memikulnya. Untuk 

menyalurkan beban bangunan tersebut kelapisan tanah keras maka 

dibuat suatu konstruksi penerus yang disebut pondasi tiang atau 

pondasi sumuran. Pondasi dalam terdiri dari: 

a. Pondasi Tiang Pancang 

Pondasi tiang pancang digunakan bila tanah pendukung 

berada pada kedalaman > 8 meter, yang berdasarkan tes 

penyelidikan dilapangan. 

b. Pondasi Sumuran 

Pondasi sumuran digunakan bila tanah pendukung berada 

pada kedalaman 2-8 meter. Bentuk penampang pondasi ini 

adalah bundar, segi empat dan oval. 

4. Dinding Sayap (Wing Wall) 

Dinding sayap adalah bagian dari bangunan bawah jembatan yang 

berfungsi untuk menahan tegangan tanah dan memberikan kestabilan 

pada posisi tanah terhadap jembatan. 

5. Pilar 

Pilar jembatan adalah konstruksi beton bertulang yang menumpu di 

atas pondasi tiang- tiang pancang. Berfungsi sebagai pemikul antara 
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bentang-bentang bangunan atas jembatan serta menyalurkan gaya – 

gaya vertikal dan horizontal dari bangunan atas ke poondasi.  

2.2  Perhitungan Pembebanan Jembatan 

Dasar teori merupakan materi yang didasarkan pada buku-buku referensi 

dengan tujuan memperkuat materi, pembahasan, maupun sebagai dasar dalam 

menggunakan rumus- rumus tertentu guna menghitung suatu struktur. Dalam 

menghitung Struktur Bawah Jembatan A  pada Penggantian Jembatan 

Kaligawe, Semarang, dipakai referensi Pedoman Perencanaan Pembebanan 

Jembatan Jalan Raya (PPPJJR) tahun 1987 yang diterbitkan oleh Departemen 

Pekerjaan Umum, Standar Nasional Indonesia (SNI) 1725:2016 tentang 

pembebanan untuk jembatan yang diterbitkan oleh Badan Stansar Nasional 

Indonnesia (BSNI) dan Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI) tahun 1971 

yang diterbitkan oleh Direktorat  Penyelidikan Masalah Bangunan, 

Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. 

2.2.1 Beban Primer 

Beban Primer adalah beban utama dalam perhitungan tegangan pada 

setiap perencanaan jembatan. Adapun yang termasuk beban primer 

adalah: 

a. Beban Mati  

Beban mati adalah semua beban yang berasal dari berat sendiri 

jembatan atau bagian jembatan yang ditinjau, termasuk segala unsur 

tambahan yang dianggap merupakan satu kesatuan tetap dengannya. 

Dalam menentukan besarnya beban mati, harus digunakan nilai berat 
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isi untuk bahan-bahan bangunan seperti yang tersebut di bawah ini: 

- Baja tuang …………………………………….…….….7,85 t/m3 

- Besi tuang ……………………………………….……..7,25 t/m3 

- Alumunium Paduan ……………………….…….....…. 2,80 t/m3 

- Beton Bertulang / Pratekan ………………………….... 2,50 t/m3 

- Beton biasa, tumbuk, siklop …………………………... 2,20t/m3 

- Pasangan batu / bata …………………………………... 2,00 t/m3 

- Kayu ………….........………………………….……… 1,00 t/m3 

- Tanah, pasir, kerikil (semua dalam keadaan padat) …… 2,00 t/m3 

- Perkerasan jalan beraspal …… 2,00 t/m3 sampai dengan 2,50 t/m3 

- Air ……………...............………….….………………. 1,00 t/m3 

( Data ini diamil dari buku PPPJJR Tahun 1987 ) 

      Untuk bahan – bahan yang belum disebut di atas, harus 

diperhitungkan berat isi yang sesungguhnya. 

        Apabila bahan bangunan setempat memberikan berrat isi yang 

jauh menyimpang dari nilai – nilai yang tercantum di atas, maka berat 

ini harus ditentukan tersendiri dan nilai yang didapat, setelah 

disetujui oleh yang berwenang, selanjutnya digunakan dalam 

perhitungan. 

b. Beban Hidup 

   Beban hidup adalah semua beban yang berasal dari berat 

kendaraan – kendaraan bergerak atau lalu lintas dan pejalan kaki 

yang dianggap bekerja pada jembatan. Beban hidup pada jembatan 

yang harus ditinjau dinyatakan dalam dua macam, yaitu beban "T" 
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yang merupakan beban terpusat untuk lantai kendaraan dan beban 

"D" yang merupakan beban jalur untuk gelagar. 

    Untuk perhitungan kekuatan gelagar-gelagar harus digunakan 

beban "D". Beban "D" atau beban jalur adalah susunan beban pada 

setiap jalur lalu lintas yang terdiri dari beban terbagi rata sebesar "q" 

ton per meter panjang per jalur, dan beban garis "P" ton per jalur lalu 

lintas tersebut. Beban "D" adalah seperti tertera pada gambar di 

bawah ini. 

 

Gambar 2. 1 Beban D 

Besar "q" ditentukan sebagai berikut: 

q = 2,2 t/m' …………………………………… untuk L< 30 m 

q = 2,2 t/m' -1,1/60 x (L 30) t/m' ……… untuk 30 m<L< 60 m 

q = 1,1 (1+30/L) t/m ………………………....  untuk L> 60 m 

Ketentuan penggunaan beban D dalam arah melintang jembatna 

adalah sebagai berikut : 

- Untuk jembatan dengan lebar lantai kendaraan sama atau lebih 

kecil dari 65,5 meter, beban D ssepenuhnya (100%) harus 

dibebankan pada seluruh lebar jembatan. 

- Untuk jembatan dengan lebar lantai lebih nbesar dari 5,5 meter, 

beban D sepenuhnya (100%) dibeban kan pada lebar jalur 5,5 
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meter sedang lebar selebihnya dibebani hanya separuh beban D 

(50%). 

 

Gambar 2. 2 Ketentuan Penggunaan Beban "D" 

Beban hidup per meter lebar jembatan menjadi sebagai berikut : 

Beban terbagi rata  = 
𝑞 𝑡𝑜𝑛 /𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

2,75 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
 

Beban garis   = 
𝑃 𝑡𝑜𝑛

2,75 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
 

Angka pembagi 2,75 meter di atas selalu tetap dan tidak tergantung 

pada lebar jalur lalu lintas. (PPPJJR 1987, halaman 8). 

c. Beban  Kejut 

    Untuk memperhitungkan pengaruh –pengaruh gertaran dan 

pengaruh dinamis lainnya, tegangan akibat beban garis P harus 

dikalikan dengan koefisien kejut yang akan memberikan hasil 

maksimum, sedangkan beban merata “q”  tidak dikalikan dengan 

koefisien kejut. Koefisien kejut ditentukan dengan rumus: 

K  = 1 + 
20

50+𝐿
 

Dimana : K = Koefisien Kejut 
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    L = Panjang bentang dalam keadaan meter. 

d. Gaya akibat tekanan tanah 

Bagian bangunan jembatan yang menahan tanah harus direncanakan 

dapat menahan tekanan tanah sesuai rumus – rumus yang ada.  

 Ka  = tan2 (45 −  
Ø

2
)   

Pa1 = Ka x q x h  

Pa2 =  ½ Ka x tanah x h2  

Dimana: Ka = Koefisien tekanan tanah aktif 

    Ø  = sudut hasil penyelidikan tanah 

    q   = beban merata (t/m) 

    h   = lengan terhadap sumbu y (m) 

 tanah= berat isi tanah sesuai hasil penyelidikan tanah. 

2.2.2 Beban Sekunder 

Beban sekunder adalah beban sementara yang selalu diperhitungkan 

dalam perhitungan tegangan pada setiap perencanaan jembatan. Yang 

terbasuk beban sekunder antara lain: 

a. Gaya Rem 

   Pengaruh gaya –gaya dalam arah memanjang jembatan akibat 

gaya rem harus ditinjau. Pengaruh ini diperhitungkan senilai dengan 

pengaruh gaya rem sebesar 5% dari beban D tanpa koefisien kejut 

yang memenuhi semua jalur lalu lintas yang ada dalam satu jurusan. 

Gaya rem ttersebut diamnggap bekerja horizontal dalam arah sumbu 

jembatan dengan titik tangkap setinggi 1,8 meter diatas permukaan 
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lantai kendaraan. 

Rm = 5% x  beban hidup tanpa koefisien kejut 

b. Gaya Gesekan Tumpuan 

Jembatan harus pula ditinjau terhadap gaya yang timbul akibat 

gesekan pada tumpuan bergerak, karena adanya pemuaian dan 

penyusutan dari jembatan. Gaya gesek yang timbuul hanya ditinjau 

akibat beban mati saja, sedang besarnya ditentukan berdasarkan 

koefisien gesek pada tumpuan yang bersangkutan dengan nilai 

sebagai berikut: 

Tumpuan rol baja: 

- Dengan satu atau dua rol     = 0,01 

- Dengan tida atau lebih rol    = 0,05 

Tumpuan gesekan : 

- Antara baja dengan camp. tembaga keras & baja = 0,15 

- Antara baja dengan baja atau besi tuang  = 0,25 

- Antara karet dengan baja/ beton   = 0,15 s/d 0,18 

Tumpuan – tumpuan khusu harus disesuaikan dengan persyaratan 

spesifikasi dari pabrik material yang bersangkutan atau didasarkan 

atas hasil percobaan dan mendapatkan persetujuan pihak yang 

berwenang. 

c. Gaya Gempa 

    Jembatan jembatan yang akan dibagun pada daerah- daerah 

dimana diperkirajab terjadi pengaruh gempa bummi, harus 

direncanakan dengan menghitung pengaruh- pengaruh gempa bumi, 
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tersebut sesuai dengan “Buku Petunjuk Pereencanaan Tahan Gempa 

untuk Jembatan Jalan Raya 1986” 

     Pengaruh pengaruh gempa bumi pada jembatan dihitung senilai 

dengan pengaruh suatu gaya horizontal pada konstruksi akibat beban 

mati konstruksui/ bagian konstruksi yang ditinjau dan perlu ditinjau 

pula gaya-gaya lain yang berpengaruh seperti gaya gesek pada 

perletakan, tekana hidrodinamik akibat gemoa, tekanan tanah akibat 

gempa dan gaya angkat apabila pondasi yang direncanakan 

merupakan pondasi terapung/ pondasi langsung.  

     Dasar perhitungan pengaruh gempa pada jembatan umumnya 

dihitung sebagai sebuah gaya horizontal yang bekerja pada titik berat 

bagian yang bersangkutan dalam arah yang paling kritis. Gaya 

horizontal ditentukan dengan rumus sebagai berikut :  

Gh  = Kh x W 

Notasi :  

Gh  = Gaya horizontal yang disebabkan oleh gempa  

W = Beban mati bagian jembatan yang  direncanakan (dianggap tidak   

         ada beban hidup)  

Kh = Koefisien gempa horizontal, sesuai perumusan berikut : 

Kh  = C x F x I x M 

notasi :  

C =  Koefisien reaksi kombinasi (lihat peta daerah gempa yang  

        resmi digunakan)  

F = Faktor konstruksi diambil sesuai ketentuan berikut: 
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- Jembatan dengan bangunan atas dan bawah terpisah, 

F=1,00 

- Jembatan dengan bangunan atas dan bawah yang 

monolit, F= 1,25 – 0,025n ( F harus tidak kurang dari 

1,00) dengan n adalah jumlah total sendi plastis dalam 

bagian konstruksi yang dipertimbangkan 

M = Faktor bahan yang ditetapkan berdasarkan karakteristik  

penyerapan energi dekat sendi plastis. Faktor ini tidak 

dipengaruhi jenis bahan pada bagian jembatan yang masih 

dalam keadaan plastis.  

 

Baja,   M = 1,00  

Beton bertulang,   M =  1,00  

Pratekan sebagian,  M =  1,15  

Pratekan,    M =  1,30  

d. Beban Angin 

     Pengaruh beban angin sebesar 150 kg/m2 pada jembatan ditinjau 

berdasarkan bekerjanya beban angina horizontal terbagi rata pada 

bidang vertikal jembatan, dalam arah tegak lurus sumbu memanjang 

jembatan.  

Reaksi pada roda akibat angin: 

A = 
(jarak gel melintang)x(t.  tek.angin)x(b.angin)x(

1

2
tinggi tek.angin)

jarak as roda
 

 



20  

20  

2.2.3 Kombinasi Pembebanan 

Konstruksi jembatan beserta bagian bagiannya harus ditinjau 

terhadap kombinasi pembebanan dan gaya yang mungkin bekerja. Sesuai 

dengan sifat- sifat serta kemungkinan- kemungkinan pada setiap beban, 

tegangan yang digunakan dalam pemeriksaan kekuatan konstruksi yang 

bersangkutan dinaikan terhadap tegangan yang diijinkan sesuai keadaan 

elastis. Tegangan yang digunakan dinyatakan dalam proses terhadap 

tegangan yang diijinkan sesuai kombinasi pembebanan dan gaya pada 

tabel berikut: 

 

Tabel 2. 1 Kombinasi Pembebanan dan Gaya 

  Dimana:  

  A  = beban angin 

  Ah = gaya akibat aliran dan hanyutan 

  AHg = gaya akibat aliran dan hanyutan saat gempa 

  Gg = gaya gesek pada tumpuan bergerak 

  Gh = gaya horizontal ekuivalen akibat gempa bumi 

  H + K = beban hidup dengan kejut 
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  M = Beban mati 

  P1 = gaya gaya pada waktu pelaksanaan 

  Rm = Gaya rem 

  S = gaya sentrifugal 

SR = gaya akibat susut dan rangkak 

Tm = gaya akibat perubahan suhu 

Ta  = gaya tekanan tanah 

Tb  = gaya tumbuk 

Tu = gaya angkat 

Tinjauan stabilitas pembebanan : 

- terhadap guling (Fg) 

Fg = 
MV

MH
   

Fg > n 

- terhadap geser (Fs) 

Fs = 
PV x tan

PH
 

Fs > n 

- terhadap esentrisitas (e) 

e =
B

2
 - 

MV−MH

PV
 

e          < 1/6 B 

dengan : 

n = angka keamanan 

B = lebar abutment / pilar 
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2.3 Penulangan abutment dan pilar 

Batas – batas penulangan pada abutment menggunakan rumus berdasarkan 

dengan SK SNI T-15-1991-03, yang sama seperti penulangan di bawah ini :  

ρb  =  0,85  
0,85 𝑓′𝑐

fy
   

600

600+fy 
 

ρmax = 0,75  ρb 

ρmin = 
1,4

fy 
 

m = 
𝑓𝑦

0,85 .  f′c 
 

ρperlu= 
1 

m
   [1 − √1 −

2.𝑚.𝑅𝑛
fy 

] 

ρmin  <   ρperlu  <   ρmax 

▪ Tulangan Pokok 

As perlu = ρperlu  b  h 

As perlu  < As tulangan yang digunakan 

▪ Tulangan Bagi  

As bagi = 20 % . As Pokok 

As bagi < As tulangan yang digunakan 

 

  


