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BAB VI  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Jembatan Pules mempunyai nilai kapasitas momen (φMn) sebesar 7725,249 

kNm dan nilai kapasitas geser (φVn) sebesar 1070,226 kN. Sedangkan nilai 

momen ultimit akibat pembebanan (Mu) sebesar 2776,05 kNm dan gaya geser 

ultimit (Vu) = 480,711 kNm. Kapasitas momen (φMn) > Momen ultimit (Mu) 

dan kapasitas geser (φVn) > Gaya geser ultimit (Vu). Sehingga dapat 

disimpulkan, struktur balok jembatan mampu menopang beban rencana. 

2. Kehilangan prategang (Loss of Prestress) pada Jembatan Pules sebesar 23,13 

% atau sebesar 378,593 MPa. 

3. Lendutan yang terjadi pada balok prategang sebesar 0,03899 m. Lendutan 

maksimum yang diijin sebesar 0,0667 m (L/300), sehingga lendutan yang 

terjadi masih aman. 

4. Nilai sisa kapasitas Metode Rating Factor mempunyai dua aspek, yaitu : 

a. RF berdasarkan inventory 

RF akibat momen = 0,634 < 1 (TIDAK AMAN) 

RF akibat gaya geser = 1,147 > 1 (AMAN) 

b. RF berdasarkan operating 

RF akibat momen = 1,14 > 1 (AMAN) 

RF akibat gaya geser = 1,198 > 1 (AMAN)  

 

B. Saran 

Pada penelitian ini mempunyai beberapa hal yang patut dikembangkan 

sebagai penelitian lanjutan. Diantaranya antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi pihak pemelihara Jembatan Pules agar diberlakukan pembatasan 

kendaraan apabila terjadi kemacetan yang terjadi di seluruh lebar jalur 

kendaraan jembatan karena pembebanan yang terjadi adalah beban “D”. 
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Beban “D” merupakan pembebanan yang ekuivalen dengan iring-iringan suatu 

kendaraan yang sebenarnya 

2. Pada penelitian ini aspek yang ditinjau adalah nilai sisa kapasitas pada balok 

prategang. Pada bagian struktur atas lainnya seperti plat lantai, diafragma dan 

lapisan permukaan aus (aspal) belum diteliti. Sehingga pada bagian-bagian 

tersebut dapat dilakukan penelitian lanjutan guna mendapatkan hasil yang 

maksimal. 

3. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada struktur bawah dimana 

menyangkut dua aspek, yaitu hidrolika dan geoteknik. 

4. Pada penelitian ini, nilai RF dari kondisi operating hanya menggunakan 

pembebanan truk secara analitik (Diagnostic Load Test). Di dalam draft 

penilaian kapasitas jembatan dapat dilakukan dengan menggunakan truk secara 

langsung di lapangan (Proof Load Test) dengan dicatat tiap deformasi yang 

terjadi pada tiap-tiap bagian struktur atas. 

5. Hasil analisis pada persentase tegangan leleh yang timbul pada baja (% jacking 

force) yaitu sebesar 95,665 %. Batasan untuk Jacking Force (Pj) ≤ 80% 

sehingga hal ini patut dilakukan evaluasi ulang mengenai jacking force (Pj) 

yang diberikan pada balok prategang jembatan ini. 

6. Untuk penelitian selanjutnya, dapat menggunakan SNI Standar Pembebanan 

untuk Jembatan dan SNI Perencanaan Struktur Jembatan Beton terbaru. 

 


