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ABSTRAK 

Jembatan merupakan prasarana transportasi yang vital terhadap sistem transportasi, jika jembatan ini 

mengalami kegagalan maka akan lumpuhlah sistem tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui nilai sisa kapasitas jembatan eksisting  sehingga dapat dinilai bahwa jembatan tersebut masih 

layak digunakan atau tidak.  

Penelitian ini dilakukan pada gelagar balok prategang tipe-I jembatan dan metode yang digunakan 

adalah Metode Rating Factor yang mengacu pada draft Pedoman Penentuan Nilai Kapasitas Jembatan dari 

Dirjen Bina Marga (024/BM/2011). Analisis dilakukan pada kondisi inventory dan operating. Penentuan 

pembebanan mengacu pada Standar Pembebanan untuk Jembatan (RSNI T-02-2005), sedangkan analisis 

tampang jembatan menggunakan Perencanaan Struktur Beton untuk Jembatan (RSNI T-12-2004). 

Dari hasil analisis diperoleh RF berdasarkan inventory antara lain : RF akibat momen sebesar 0,634 

< 1 (tidak aman) dan RF akibat gaya geser sebesar 1,147 > 1 (aman). Sedangkan RF berdasarkan operating 

antara lain : RF akibat momen sebesar 1,14 > 1 (aman) dan RF akibat gaya geser sebesar 1,198 > 1 (aman). 

Kemudian lendutan yang terjadi setelah kombinasi ialah 0,03899 m. Kesimpulan yang dapat diambil adalah 

nilai RF pada kondisi inventory akibat momen dinyatakan tidak aman, sedangkan kondisi inventory akibat 

gaya geser dinyatakan aman. Kemudian nilai RF pada kondisi operating akibat momen maupun gaya geser 

dinyatakan aman. Pada analisis lendutan yang terjadi pada balok prategang dinyatakan bahwa lebih kecil 

daripada lendutan ijin sebesar 0,0667 m. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Jembatan mempunyai peranan penting 

dalam sistem prasarana yang mendukung sarana 

transportasi, dimana jembatan merupakan 

infrastruktur penghubung jalan yang melintasi 

suatu rintangan berupa sungai, lembah, jurang, 

lautan dan bahkan jalan raya yang melintasi 

dibawahnya. Sehingga akses transportasi satu 

daerah dengan daerah lain lebih mudah. Dilihat 

dari fungsinya yang sangat vital bagi masyarakat, 

jembatan haruslah mempunyai keadaan struktur 

yang nyaman dan aman.  

Dewasa ini, jumlah moda transportasi terus 

meningkat. Hal ini mengharuskan jembatan 

memiliki tingkat keamanan yang baik. Jika suatu 

jembatan runtuh atau tidak berfungsi dengan baik, 

maka akan mengganggu dan bahkan dapat 

membuat lumpuh sistem transportasi. Dalam 

masa pelayanannya, penurunan kondisi jembatan 

dimungkinkan karena dua faktor, yaitu faktor 

eksternal berupa faktor lingkungan (korosi, 

gerusan air, longsor dan gempa) dan faktor 

internal berupa faktor fisik (kondisi fisik 

jembatan dan beban yang melebihi kapasitas 

jembatan). Tentunya, faktor-faktor itulah yang 

harus dihindari dan dapat ditopang oleh struktur 

jembatan. 

Jembatan yang akan ditinjau adalah 

Jembatan Pules yang berada di Pules, Kecamatan 

Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sebelum 

jembatan ini dibangun, sebenarnya sudah terdapat 

jembatan gorong-gorong berbentuk arc. Akan 

tetapi pada 22 April 2015 terdapat banjir dari 

curah hujan yang sangat tinggi yang mengalir di 

bawah sungai jembatan, dimana aliran air sungai 

ini mengakibatkan hancurnya struktur jembatan 

gorong hanyut terbawa oleh aliran lahar dingin. 
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Kemudian dialih fungsikanlah menjadi jembatan 

untuk lalu lintas. Sehingga dalam perencanaan 

pembangunanya dilakukan untuk peningkatan 

kapasitas lalu lintas dari Kecamatan Tempel – 

Pakem. 

Bangunan jembatan tipe-I ini tergolong 

konstruksi yang baru. Namun, perlu adanya 

pengecekan nilai sisa kapasitas berkala. Oleh 

karena itu, diperlukannya analisis sisa kapasitas 

jembatan eksisting untuk mengetahui nilai sisa 

kapasitas jembatan. Analisis kapasitas jembatan 

digunakan untuk mengetahui nilai sisa 

kemampuan struktur dalam melayani beban-

beban yang bekerja. Kemampuan layan meliputi 

kekuatan struktur, stabilitas dan keamanan 

beserta kenyamanan selama masa layan jembatan. 

Evaluasi ini dapat dilakukan dengan berpedoman 

pada draft Pedoman Penentuan Nilai Kapasitas 

Jembatan dari Dirjen Bina Marga 

(024/BM/2011). Analisis yang digunakan adalah 

analisis rating factor, yaitu rasio antara nilai 

kapasitas tersedia untuk menahan beban hidup 

dibandingkan dengan beban hidup jembatan. 

Untuk mengetahui faktor kapasitas terhadap 

beban harian dapat dilakukan dengan analisis 

inventory rating factor, sedangkan untuk 

mengetahui faktor kapasitas terhadap beban 

maksimum yang diijinkan (berupa beban khusus) 

dapat dilakukan dengan analisis operational 

rating factor. Analisis pembebanan dilakukan 

dengan mengacu pada Standar Pembebanan untuk 

Jembatan (RSNI T-02-2005) sedangkan analisis 

tampang dilakukan dengan mengacu pada 

Perencanaan Struktur Beton untuk Jembatan 

(RSNI T-12-2004). 

B. Rumusan Masalah 

Pada penelitian tugas akhir ini, dilakukan 

pada Jembatan Pules di Pules, Turi, Sleman, 

Yogyakarta. Peneliti menganalisis nilai sisa 

kapasitas untuk mengetahui kelayakan struktur 

jembatan ini setelah dilakukan simulasi beberapa 

kondisi kerusakan struktur. Analisis rating factor 

menggunakan draft Pedoman Penentuan Nilai 

Kapasitas Jembatan dari Dirjen Bina Marga 

(024/BM/2011), sedangkan analisis pembebanan 

menggunakan Standar Pembebanan untuk 

Jembatan  (RSNI T-02-2005) dan analisis 

tampang dilakukan dengan mengacu pada 

Perencanaan Struktur Beton untuk Jembatan 

(RSNI T-12-2004). 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini antara lain : 

1. Mengetahui kapasitas momen nominal dan 

geser nominal struktur atas Jembatan Pules 

dari data eksisting berdasarkan RSNI T-12-

2004 Perencanaan Struktur Jembatan 

Beton. 

2. Mengetahui nilai Loss of Presestress 

(LOP) yang terjadi pada jembatan. 

3. Mengetahui keamanan lendutan yang 

terjadi pada struktur atas jembatan dari 

lendutan yang diijinkan.   

4. Menganalisa nilai sisa kapasitas struktur 

atas Jembatan Pules dengan metode rating 

factor. 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dengan adanya analisis ini 

dapat memberikan rekomendasi dasar 

pengetahuan tentang bagaimana cara 

menganalisis dan memberikan informasi 

mengenai kelayakan struktur jembatan eksisting 

menahan beban yang terjadi. Dan juga menjadi 

rujukan analisis mengenai penilaian sisa kapasitas 

jembatan tipe-I girder. 

E. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, batasan masalah yang 

diambil oleh peneliti ialah sebagai berikut : 

a. Analisis nilai sisa kapasitas dilakukan pada 

struktur atas Jembatan Pules, yaitu tipe 

balok prestressed I-Girder. 

b. Penggunaan beban untuk inventory rating 

factor menggunakan beban lajur “D”, 

sedangkan beban untuk operating rating 

factor menggunakan beban truk “T”. 

c. Perhitungan nilai rating factor  mengacu 

pada draft Pedoman Penentuan Nilai 

Kapasitas Jembatan dari Dirjen Bina 

Marga (024/BM/2011). 

d. Rating factor yang diperhitungkan hanya 

untuk kondisi lentur dan gaya geser. 

e. Pembebanan yang ditinjau dalam rating 

factor baik inventory maupun operating 

mengacu pada Standar Pembebanan untuk 

Jembatan (RSNI T-02-2005), yaitu beban 

dari aksi tetap dan beban lalu lintas berupa 

satu rangkaian truk. 

f. Peneliti tidak memperhitungkan struktur 

bawah jembatan. 

F. Keaslian Penelitian 

Analisis nilai sisa kapasitas jembatan 

dengan metode rating factor sudah ada beberapa 

penelitian yang dilakukan, diantaranya adalah 

Shintike, dkk (2015) dengan studi kasus struktur 

atas Jembatan Banahapu dengan menggunakan 

metode rating factor. Sedangkan Nugroho 

(2011), mengambil studi kasus Jembatan Struktur 

Beton Prategang Congot II. Syamsi (2015), studi 

kasus pada penelitian dilakukan pada Jembatan 
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Congot II, Kabupaten Kulon Progo, Derah 

Istimewa Yogyakarta. Tujuan penelitian yang 

dilakukan adalah guna mempercepat waktu dan 

tenaga agar lebih efektif dan efisien dalam 

penentuan penilaian rating factor yang dirasa 

mempunyai metode yang lama dalam 

menganalisanya dengan menggunakan metode 

ANN. Dan Pratama (2016) dengan studi kasus 

analisis respons struktur atas Jembatan 

Prestressed Kuranji akibat gempa horizontal. 

Dalam penelitian ini, konsentrasi yang ditinjau 

ialah nilai sisa kapasitas berdasarkan metode 

rating factor pada struktur atas Jembatan Pules 

dengan bentang 20 m. Oleh karena itu, penelitian 

ini bersifat asli.   

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Jembatan adalah bangunan pelengkap jalan yang 

berfungsi sebagai penghubung dua ujung jalan 

yang terputus oleh sungai, saluran, lembah, selat 

atau laut, jalan raya dan jalan kereta api 

(Departemen Pekerjaan Umum, 2008). Baja 

prategang digunakan sebagai pengimbang karena 

tingginya kehilangan rangkak dan susut. Oleh 

karena itu, dibutuhkan baja dengan mutu tinggi. 

Nawy (2001) mengatakan, baja yang digunakan 

dengan mutu yang sangat tinggi hingga 1862 Mpa 

atau lebih tinggi.  

Tabel 1 Yield Strength Requirements 

Strand 

Designatio

n No. 

Nominal 

Diameter of 

Strand mm [in.] 

Initial Load, kN 

[lbf] 

Minimum Load at 1 % Extension, 

kN [lbf] 

Low-Relaxation  

Normal-

Relaxion 

Grade 1725 [250] 

6 6.4 [0.250] 4.0 [900]   36.0 [8 100] 34.0 [7 650]  

8 7.9 [0.313]   6.5 [1 450] 58.1 [13 050] 54.7 [12 300]  

9 9.5 [0.375]  8.9 [2 000]  80.1 [18 000] 75.6 [17 000]  

11 11.1 [0.438]    12.0 [2 700] 108.1 [24 300] 
102.3 [23 

000] 

13 12.7 [0.500]  16.0 [3 600]  144.1 [32 400] 
136.2 [30 

600] 

15 15.2 [0.600]    24.0 [5 400] 216.2 [48 600] 
204.2 [45 

900] 

Grade 1860 [270] 

9 9.53 [0.375]    10.2 [2 300] 92.1 [20 700] 87.0 [19 550]  

11 11.11 [0.438]   13.8 [3 100]  124.1 [27 900] 
117.2 [26 

350] 

13 12.70 [0.500]    18.4 [4 130] 165.3 [37 170] 
156.1 [35 

100] 

13a 13.20 [0.520]   20.0 [4 500] 180.1 [40 500]  
170.1 [38 

250] 

14 14.29 [0.563]   23.0 [5 170] 207.0 [46 530] 
195.5 [43 

950]  

15 15.24 [0.600]   26.1 [5 860]  234.6 [52 740] 
221.5 [49 

800]  

18 17.78 [0.700]   35.3 [7 940]  318.0 [71 500] 
300.2 [67 

500] 

Sumber : ASTM A 416/A416M – 06, Standard Specification for 

Steel Strand, Uncoated Seven-Wire for Prestressed Concrete 

 

 

 
Gambar 1 Konfigurasi strand prategang 7 kawat 

standar 

Sumber : Draft laporan perhitungan perecana 

Jembatan Pules (Bina Marga) 

Beton merupakan komponen utama dari 

keseluruhan konstruksi beton prategang. Beton 

yang digunakan ialah beton dengan standar mutu 

tinggi. Beton mutu tinggi yang disebutkan dalam 

ACI 318 adalah beton dengan kuat tekan silinder 

melebihi 41,4 Mpa. 

Berikut adalah penelitian yang terkait dengan 

menggunakan metode rating factor sebagai acuan 

penilaian nilai sisa kapasitas jembatan : 

Shintike, dkk (2015), dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa analisis dilakukan terhadap 

kondisi harian (inventory) dan kondisi khusus 

(operrating). Pembebanan dilakukan dengan Uji 

Beban Stasik. Dari nilai rating factor ini dapat 

disimpulkan bahwa keseluruhan jembatan 

memiliki nilai rating factor < 1, maka perlu 

pembatasan beban  lalu lintas dan juga perbaikan 

jembatan Bahanapu. Syamsi (2015), penelitian 

dilakukan pada Jembatan Congot II, Kabupaten 

Kulon Progo, Derah Istimewa Yogyakarta. 

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah guna 

mempercepat waktu dan tenaga agar lebih efektif 

dan efisien dalam penentuan penilaian rating 

factor yang dirasa mempunyai metode yang lama 

dalam menganalisanya. Oleh karena itu, 

dibutuhkan alat bantu prediksi rating factor 

jembatan berpenampang tipikal dengan Artificial 

Neural Network (ANN) dengan metode 

backpropagation. 
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III.   LANDASAN TEORI 

A. Prinsip Dasar Beton Prategang 

Pemberian gaya prategang secara 

longitudinal sejajar sumbu komponen struktur 

dikenal sebagai pemberian prategang linier. 

Tegangan tekan seragam dan mempunyai 

intensitas : 

𝑓 =  −
𝑃

𝐴𝑐
 .................... (1) 

Dimana :  

Ac  = b.h 

P  = gaya tekan 

 
Gambar 2 Distribusi tegangan serat beton pada 

balok persegi panjang dengan tendon lurus. (a) 

Tendon kosentris, hanya prategang. (b) Tendon 

kosentris, berat sendiri ditambahkan. (c) Tendon 

eksentris, hanya prategang. (d) Tendon eksentris, 

berat sendiri ditambahkan  

Sumber : Beton Prategang Suatu Pendekatan 

Mendasar Jilid 1 (G. Nawy. 2001) 

 

Jika timbul beban tranversal pada balok pada 

gambar 3.1(b), maka akan timbul momen 

maksimum ditengah bentang, maka tegangan 

pada serat atas menjadi : 

𝑓𝑡 = −
𝑃

𝐴𝑐
−  

𝑀𝐶

𝐼𝑔
 ....................(2) 

dan tegangan pada serat bawah menjadi : 

𝑓𝑏 = −
𝑃

𝐴𝑐
+

𝑀𝐶

𝐼𝑔
 ....................(3) 

Dimana :  

f t = tegangan di serat atas 

fb = tegangan di serat bawah 

c  = h/2, untuk penampang persegi panjang 

Ig = bh3/12, untuk momen inersia bruto 

penampang. 

Pada konsep ini, gaya prategang P 

kosentris –P/A mengurangi tegangan lentur tarik 

Mc/I di serat bawah sebesar yang dikehendaki 

bahkan hingga tegangan tarik hilang sama sekali 

atau hingga tegangan tarik masih diijinkan ada 

sesuai dengan peraturan. Sebaliknya, tegangan 

tekan P kosentris menambah tegangan lentur 

tekan yang terjadi tegangan di serat atas. 

Untuk menghindari pembatasan ini, perlu 

ditambah tegangan tarik di serat atas dengan cara 

meletakkan tendon prategang secara eksentris di 

bawah garis netral. Jika tendon diletakkan dengan 

besar eksentrisitas e dari pusat berat beton, maka 

akan timbul momen Pe, sehingga tegangan di 

tengah bentang pada tegangan serat atas menjadi 

: 

𝑓𝑡 = −
𝑃

𝐴𝑐
+

𝑃𝑒𝑐

𝐼𝑔
−

𝑀𝑐

𝐼𝑔
 .................... (4) 

 

Sedangkan tegangan pada serat bawah menjadi : 

𝑓𝑏 = −
𝑃

𝐴𝑐
−

𝑃𝑒𝑐

𝐼𝑔
+

𝑀𝑐

𝐼𝑔
 .................... (5) 

 

Dimana : Ac  = luas penampang beton 

 P   = gaya tekan 

 ec  = eksentrisitas tendon 

 Mc  = Momen akibat berat 

sendiri 

 Ig    = Momen inersia beton 

B. Metode Prategang 

Terdapat 2 metode pemberian gaya prategang 

pada beton, yaitu : 

1. Pratarik (Pre-Tension Method) 

Baja diberikan gaya prategang terlebih 

dahulu sebelum beton dicor. Adapun prinsip 

dari metode ini ialah sebagai berikut : 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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Gambar 3 Metode pratarik 

Tahap 1 : Kabel pada tendon diberik gaya 

tarik terlebih dahulu kenudian diangker pada 

abutmen tetap (gambar 3.2 (A) ). 

Tahap 2 : Kemudian dilakukan pengecoran 

pada cetakan (framework) yang sudah 

disediakan sedemikian rupa untuk 

melingkupi tendon yang sudah diberi gaya 

prategang dan dibiarkan mengering (gambar 

3.2 (B) ). 

Tahap 3 : Setelah mengering sesuai dengan 

umur beton yang direncanakan, kemudian 

dilakukan pemotogan kabel pada tendon, 

sehingga terjadi gaya transfer ke beton. 

Setelah gaya prategang ditransfer, maka 

beton akan melengkung ke atas sebelum 

menerima beban kerja, seperti yang terlihat 

pada gambar 3.2 (C). Setelah beban mulai 

bekerja, maka baolik beton tersebut akan 

kembali menjadi rata. 

2. Pascatarik (Post-Tension Method) 

Beton dicetak terlebih dahulu dengan 

sebelumnya sudah diletakkan saluran untuk 

kabel baja dimasukkan ke dalam beton. 

Saluran ini disebut dengan duct. Berikut 

adalah penjelasan tentang metode ini : 

 
Gambar 4 Metode pascatarik 

Tahap 1 : Penyiapan duct melengkung dan 

cetakan (framework), kemudian beton dicor 

(gambar 3.3 (A) ). 

Tahap 2 : Setelah beton cukup umur dan kuat 

menahan gaya prategang, kemudian kabel 

baja dimasukkan ke dalam duct/saluran 

melengkung yang sudah disediakan. 

Selanjutnya dilaukan penarikkan dengan 

menggunakan jack hydraulic. Penarikkan ini 

dilaukan pada salah satu sisi, sedangkan pada 

sisi satunya dilakukan pengangkuran mati. 

Setelah diangkur, kemudian pada ujung 

saluran dilakukan grouting (gambar 3.3 (B)). 

Tahap 3 : Setelah pengangkura, balokbeton 

akan menjadi tertekan, maka beton 

mengalami transfer gaya. Karena saluran 

tendon melengkung, maka balok beton akan 

melegkung ke atas (gambar 3.3 (C) ). 

C. Kehilangan Sebagian Prategang 

Kehilangan sebagian gaya prategang merupakan 

suatu kenyataan dimana gaya prategang yang 

diberikan mengalami reduksi yang progresif 

selama kurang lebih 5 tahun (Nawy, 2001).  

1. Kehilangan Tegangan akibat Dudukan 

Angker (A) 

∆𝑓𝑝𝐴 =  
∆𝐴

𝐿
𝐸𝑝𝑠 .................... (6) 

2. Kehilangan Tegangan akibat Perpendekan 

Elastis Beton (ES) 
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Gambar 5 Perpendekan elastis. (a) Balok 

tak bertegangan. (b) balok yang memendek 

secara longitudinal bertegangan 

Sumber : Beton Prategang Suatu 

Pendekatan Mendasar Jilid 1 (G. Nawy. 

2001)  

3. Kehilangan Tegangan akibat Rangkak (CR) 

∆𝑓𝑝𝐶𝑅 =  𝐾𝐶𝑅𝑛(𝑓𝑐𝑠 − 𝑓𝑐𝑠𝑑) .................... (6) 

4. Kehilangan Tegangan akibat Susut (SH) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi susut meliputi 

proporsi campuran, tipe agregat, tipe semen, 

waktu perawatan, waktu antara akhir perawatan 

ekstrenal dan pemberian prategang, ukuran 

komponen struktur dan kondisi lingkungan.  

∆𝑓𝑝𝑆𝐻 = 8,2 𝑋 10−6𝐾𝑆𝐻𝐸𝑝𝑠 (1 −

0,06
𝑉

𝑆
) (100 − 𝑅𝐻) .................... (7) 

Tabel 2 Nilai KSH untuk komponen struktur 

pascatarik 

Waktu dari 

perawatan basah 

hingga 

pemberian 

prategang 

1 3 5 7 10 20 30 60 

KSH 0,92 0,85 0,8 0,77 0,73 0,64 0,58 0,45 

Sumber : Prestressed Concrete Institute 

5. Kehilangan Tegangan akibat Relaksasi Baja 

(R) 

Tendon mengalami kehilangan tegangan pada 

gaya prategang akibat dari perpanjangan konstan 

terhadap waktu. 

∆𝑓𝑝𝑅 = [𝐾𝑟𝑒 − 𝐽(𝑓𝑝𝐸𝑆 + 𝑓𝑝𝐶𝑅 + 𝑓𝑝𝑆𝐻)]𝑥𝐶 .... (8) 

Tabel 3 Nilai KRE dan J 

Jenis tendona KRE J 

Kawat atau stress-

relieved strand mutu 

270 20000 0,15 

Kawat atau stress-

relieved strand mutu 

250 18500 0,14 

Kawat stress-

relieved strand mutu 

240 atau 350 17600 0,13 

Strand relaksasi 

rendah mutu 270 5000 0,04 

Kawat relaksasi 

rendah mutu 250 4630 0,037 

Kawat relaksasi 

rendah mutu 240 

atau 235 4400 0,035 

Batang stress-

relieved mutu 145 

atau 160 6000 0,05 
aSesuai dengan ASTM-A416-74, 

ASTM A421-76 atau ASTM A722-

75 

Sumber : Prestressed Concrete 

Institute 

Tabel 4 Nilai C 

fpi/fpu 

Kawat atau 

strand 

stress-

relieve 

Kawat atau strand 

relaksasi rendah 

atau batang 

stress-relieved 

0,80  1,28 

0,79  1,22 

0,78  1,16 

0,77  1,11 

0,76  1,05 

0,75 1,45 1,00 

0,74 1,36 0,95 

0,73 1,27 0,90 

0,72 1,18 0,85 

0,71 1,09 0,80 

0,70 1,00 0,75 

0,69 0,94 0,70 

0,68 0,89 0,66 

0,67 0,83 0,61 

0,66 0,78 0,57 

0,65 0,73 0,53 

0,64 0,68 0,49 

0,63 0,63 0,45 

0,62 0,58 0,41 

0,61 0,53 0,37 

0,60 0,49 0,33 

Sumber : Post-Tensioning Institute 

 

 

ΔES 

(b) 

(a) 
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6. Kehilangan Tegangan akibat Friksi/ Gesekan 

(F) 

Kehilangan prategang terjadi pada 

komponen struktur pascatarik akibat adanya 

gesekan antara beton dengan tendon 

disekitarnya.  

Tabel 5 Koefisien gesek 

kelengkungan dan wobble 

Jenis 

tendon 

Koefisien 

wobble 

(K) 

Koefisien 

kelengkungan 

(µ) 

Tendon 

diselubungi 

metal 

fleksibel 

0,0010-

0,0015 0,15-0,25 

Tendon 

kawat 

Strand 7 

kawat 

0,0005-

0,0020 0,15-0,25 

batang 

mutu tinggi 

0,0001-

0,0006 0,08-0,30 

Tendon di 

saluran 

metal yang 

rigid 

0,0002 0,15-0,25 

Strand 7 

kawat 

Tendon 

yang 

dilapisi 

mastic 

0,0010-

0,0020 0,05-0,15 

Tendon 

kawat dan 

strand 7 

kawat 

Tendon 

yang 

dilumasi 

dahulu 

0,0003-

0,0020 0,05-0,15 

Tendon  

kawat dan 

strand 7 

kawat 

Sumber : Prestress Concrete Institute 

 
Gambar 6 Evaluasi pendekatan pusat 

sudut tendon 

Sumber : Beton Prategang Suatu 

Pendekatan Mendasar Jilid 1 (G. Nawy. 

2001) 

maka, sudut α dihitung dengan : 

∝ =  
8𝑦

𝑥
 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛 .................... (9) 

Kemudian kehilangan prategang akibat 

kelengkingan dapat menggunakan 

persamaan berikut : 

∆𝑓𝑝𝐹 = 𝑓1(𝜇 ∝ +𝐾𝐿) .................... (10) 

D. Pembebanan Jembatan 

Perhitungan pembebanan diambil dari 

Standar Pembebanan untuk Jembatan (RSNI T-

02-2005). Pembebanan yang akan diperhitungkan 

dalam perhitungan penilaian nilai sisa kapasitas 

jembatan, yaitu : 

1. Beban Mati 

a. Berat mati sendiri (MS) 

Tabel 6 Berat isi untuk beban mati 

(kN/m3) 

No. Bahan 

Berat/ 

Satuan Isi 

(kN/m3) 

Kerapatan 

Massa 

(kg/m3) 

1 

Lapisan 

permukaan 

beraspal 

22 2240 

2 Beton 22,0-25,0 2240-2560 

3 
Beton 

prategang 
25,0-26,0 2560-2640 

4 
Beton 

bertulang 
23,5-25,5 2400-2600 

5 Air murni 9,8 1000 

Sumber : Standar Pembebanan untuk 

Jembatan (RSNI T-02-2005) 

b. Berat mati tambahan (MA) 

Beban mati tambahan adalah 

elemen non struktural yang terbentuk 

dan dapat memberikan beban pada 

jembatan dan beratnya dapat berubah 

selama umur jembatan. 

2. Beban Hidup/ Beban lalu lintas 

Beban lalu lintas untuk perencanaan 

jembatan terdiri dari beban lajur “D” dan 

beban truk “T”, adalah sebagai berikut : 

a. Beban lajur “D” (TD) 

Beban lajur “D” bekerja pada 

seluruh lebar jalur kendaraan dan 

menimbulkan pengaruh pada jembatan 

yang ekuivalen dengan suatu iring-

iringan kendaraan yang sebenarnya. 

Jumlah total beban lajur “D” yang 

bekerja tergantung pada lebar jalur 

kendaraan itu sendiri. 

1) Beban terbagi rata (BTR) 

BTR mempunyai intensitas q kPa, 

dimana besarnya q tergantung pada 

panjang total yang dibebani L 

sebagai berikut : 
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q : 9 kPa   

 untuk bentang (L) ≤ 30 m 

q : 9 x (0,5 + 15/L) 

 untuk bentang (L) > 30 m 

Panjang yang dibebani L adalah 

panjang total BTR yang bekerja 

pada jembatan. 

2) Beban garis (BGT) 

BGT mempunyai intensitas p 

kN/m harus ditempatkan tegak 

lurus terhadap arah lalu lintas pada 

jembatan. Besarnya intensitas p 

adalah 49,0 kN/m. 

 
Gambar 7 Beban lajur “D” 

 

b. Beban truk “T” (TT) 

Beban truk “T” adalah suatu 

kendaraan berat dengan 3 as 

yang ditempatkan pada 

beberapa posisi dalam lajur 

lalu lintas rencana. Tiap as 

terdiri dari dua bidang kontak 

pembebanan yang 

dimaksudkan sebagai simulasi 

pengaruh roda kendaraan 

berat. Hanya satu truk “T” 

diterapkan per lajur lalu lintas 

rencana. 

 
Gambar 8 Pembebanan truk “T” (500 kN) 

Sumber : Standar Pembebanan untuk 

Jembatan (RSNI T-05-2005) 

3. Gaya Rem (TB) 

Pengaruh pengereman dari lalau-lintas 

sebagai gaya dalam arah memanjang dan 

dianggap bekerja pada jarak 1,80 m di atas 

permukaan lantai jembatan (Ilham, 2008). 

Besarnya gaya rem arah memanjang  

jembatan bergantung pada panjang total 

jembatan (L) sebagai berikut : 

Gaya rem, HTB = 250 kN   untuk L 

≤ 80 m 

Gaya rem, HTB = 250+2,5x(L-80) untuk 

80 < L < 180 m 

Gaya rem, HTB = 500 kN   untuk L 

≥ 180 m 

 
Gambar 9 Gaya rem pada jembatan 

4. Beban Angin (EW) 

Beban garis merata tambahan arah 

horisontal pada permukaan lantai jembatan 

akibat angin yang meniup kendaraan di atas 

lantai jembatan dihitung dengan rumus : 

 

𝑇𝐸𝑊 = 0,0012 𝑥 𝐶𝑊𝑥(𝑉𝑤
2) .................... (11) 

 
Gambar 10 Pembebanan angin pada 

jembatan 

 

5. Beban Gempa (EQ) 

Gaya gempa vertikal pada balok 

prategang dihitung dengan menggunakan 

percepatan vertikal ke bawah minimal 

sebesar 0,10 x g (g = percepatan gravitasi) 

atau dapat diambil 50% koefisien gempa 

horisontal statik ekivalen. 

Koefisien beban gempa horisontal (Ilham, 

2008) : 

𝐾ℎ = 𝐶 𝑥 𝑆 .................... (12) 

Waktu getar struktur dihitung dengan rumus 

:  

T = 2 x π x √ [ Wt / ( g x KP ) ] ............. (13) 
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E. Kapasitas Momen Nominal 

Perhitungan kapasitas momen nominal 

diambil dari Perencanaan Struktur Beton untuk 

Jembatan (RSNI T-12-2004).  

a. Garis sejajar sumbu netral pada kondisi 

batas akibat beban yang diperhitungkan, 

yang terletak pada jarak a = β1 c dari 

serat tekan terluar, dimana nilai β1 

ditetapkan sebagai berikut : 

β1 = 0,85   

 untuk fc’ ≤ 30 MPa 

β1 = 0,85 – 0,008 x (fc’ – 30)  untuk fc’ 

> 30 MPa 

 
Gambar 11 Blok regangan dan 

tegangan tekan beton 

Sumber : Perencanaan Struktur 

Jembatan Beton (RSNI T-12-2004) 

Tegangan analitis : 

L/H ≤ 35 

fps = feff + 70 + 
𝑓𝑐′

100 𝜌𝑝
 

fps ≤ feff + 400 

fps ≤ feff + 400 

 

F. Kapasitas Geser Nominal 

Perhitungan kapasitas geser nominal 

diambil dari Perencanaan Struktur Beton untuk 

Jembatan (RSNI T-12-2004). Kekuatan geser 

batas nominal Vn, tidak boleh diambil lebih besar 

dari jumlah kekuatan geser yang disumbangkan 

oleh beton dan tulangan geser dalam penampang 

komponen struktur yang ditinjau, yaitu : 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 .................... (14) 

1. Kekuatan geser batas yang disumbangkan 

oleh beton (Vc) 

a. Kondisi retak geser terlentur (Vci) 

𝑉𝑐𝑖 =  
√𝑓𝑐′

20
𝑏𝑤𝑑 + 𝑉𝑑 +  

𝑉𝑖𝑀𝑐𝑟

𝑀𝑚𝑎𝑥
 .............. (15) 

b. Kondisi retak geser bagian badan (Vcw) 

𝑉𝑐𝑤 = 𝑉𝑡 + 𝑉𝑝 .................... (16) 

2. Kekuatan geser batas yang 

disumbangkan oleh tulangan geser 

(Vs) 

Sumbangan tulangan geser 

tegak lurus terhadap kekuatan geser 

batas Vs, ditentukan dengan 

persamaan berikut : 

𝑉𝑠 =  
𝐴𝑣𝑓𝑦𝑑

𝑠
 .................... (17) 

 

G. Nilai Sisa Kapasitas Jembatan (Metode 

Rating Factor) 

Rating Factor (RF) merupakan rasio 

perbandingan antara kapasitas yang tersedia oleh 

struktur dengan nilai beban hidup tertentu (rating 

vehicle) yang membebani jembatan. Nilai sisa 

kapasitas dinyatakan dalam bentuk Rating Factor 

(RF), yaitu jika RF > 1,0 maka struktur jembatan 

aman terhadap beban hidup lalu lintas dan 

sebaliknya. 

𝑅𝐹 =  
∅𝑅𝑛− ∑(𝛾𝐷𝐷𝐿)

𝛾𝐿𝐿𝐿 (1+𝐼)
 .................... (18) 

dimana, 

RF = rating factor – nilai banding antara sisa 

kapasitas elemen struktur (terhadap gaya 

tarik, gaya tekan, momen, gaya geser) 

yang ada terhadap gaya-gaya dalam yang 

dihasilkan dari beban hidup yang 

dikerjakan (rating vehicle) 

Rn = kapasitas nominal elemen struktur (tarik, 

tekan, geser, lentur) 

φ = faktor reduksi kekuatan 

ϒD = faktor beban mati  

 (1,3 untuk inventory rating dan 

operating rating) 

ϒL = faktor beban hidup 

 (2,17 untuk inventory rating dan 1,3 

operating rating) 

DL = gaya-gaya dalam akibat beban mati 

LL = gaya-gaya dalam akibat beban hidup 

(rating vehicle) 

I = faktor kejut/ impak 

1. Kondisi Harian (Inventory Rating Factor) 

Faktor kapasitas untuk suatu beban 

yang digunakan dalam perhitungan yang 

memberikan tingkat beban yang aman 

dikerjakan pada struktur jembatan sepanjang 

umurnya (umumnya beban itu beban 

rencana/ standar atau beban harian). 

2. Kondisi Khusus (Operating Rating Factor) 

Faktor kapasitas yang memberikan 

tingkat beban maksimum yang diijinkan 

(umumnya beban itu khusus dan digunakan 

untuk menghitung kelebIhan beban yang 

masih diperbolehkan apabila beban ini sering 

dilewatkan maka akan mengurangi umur 

jembatan). 
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BAB IV  

METODOLOGI PENELITIAN 

 
Gambar 12 Bagan alir metode penelitian 

Studi kasus dilakukan terhadap Jembatan Pules 

berada di Pules, Kecamatan Turi, Kabupaten 

Sleman, Dearah Istimewa Yogyakarta. Jembatan 

ini berkonstruksi tipe-I prestressed.  

 
Gambar 13 Situasi Jembatan Pules 

 

 
Gambar 14 Balok tipe-I girder 

Sumber : Dokumen foto pelaksanaan 

proyek 

 
Gambar 15 Tampak depan struktur 

jembatan 

Sumber : Gambar DED Jembatan Pules, 

Dinas Bina Marga 

Tabel 7 Uraian data jembatan 

Uraian Data 

Jembatan Notasi 

Dimensi 

(m) 

Panjang balok 

prategang L 20 

Jarak antar 

balok 

prategang s 1,85 

Tebal plat 

lantai 

jembatan h0 0,2 

Tebal lapisan 

aspal ha 0,04 

Tinggi 

genangan air 

hujan th 0,05 

Tinggi Deck 

slab  0,07 

Sumber : Gambar DED Jembatan Pules, 

Dinas Bina Marga 
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Adapun spesifikasi material yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

1. Beton 

Mutu beton girder prestress  : K-500 

Kuat tekan beton (fc’) : 41,5 MPa 

Modulus elastik beton (Ec) : 4700√𝑓𝑐
′ 

    : 30277,63 MPa 

Mutu beton plat lantai jembatan : K-

300 

Kuat tekan beton (fc’) : 24,9 MPa 

Modulus elastik beton (Ec) : 4700√𝑓𝑐
′ 

   : 23452,95 MPa 

2. Kabel Prestress 

Jenis starnds : Uncoated stress relieve 

seven wires strand 

Standar : ASTM A 416 Grade 270 Low 

Relaxation or JIS G 3536 

Diameter strand : 12,7 mm 

Luas tampang nominal satu strand (Ast) 

: 98,78 mm2 

Modulus elastisitas (Es) : 1,93 x 105 

MPa 

Kuat tarik strand (fpu) : 1860 MPa 

Tegangan leleh strand (fpy) : 1580 MPa 

Beban putus minimal satu strand (Pbs) : 

187,32 kN 

3. Baja Tulangan 

Diameter : 13 mm 

Luas tampang (Ast) : 13270 mm2  

Modulus elastisitas (Es) : 2,1 x 105 

MPa 

Tegangan leleh (fy) : 400 MPa 

 

V.    ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Penampang Balok 

Tabel 8 Dimensi Balok Prestress sesuai dengan 

gambar 16 

Kode Lebar (m) Kode Tebal (m) 

H 1,25 tfl-1 0,075 

A 0,35 tfl-2 0,075 

B 0,65 tfl-3 0,1 

tweb 0,17 tfl-4 0,125 

Sumber : Gambar desain Jembatan Pules, Dinas 

Bina Marga. 

 

Gambar 16 Notasi dimensi Balok Prestress 

Sumber : Gambar DED Jembatan Pules, Dinas 

Bina Marga 

Jadi lebar pengganti beton plat lantai  

   = n x Be 

= 1,216 m 

1. Section Properties Balok Prategang 

Luas penampang total balok prategang (A) 

= 0,3663 m2 

Letak titik berat dari bawah penampang 

(yb) = 0,500 m 

Letak titik berat dari atas penampang (ya) 

= 0,750 m 

Momen inersia terhadap titik berat (Ix) = 

0,065 m4 

2. Section Properties Balok Komposit 

(Balok Prategang + Plat) 

Tinggi total balok komposit (hc) = 1,45 m 

Luas penampang balok komposit (Ac) = 

0,6095 m2 

Letak titik berat dari bawah (ybc) = 0,839 

m 

Letak titik berat dari atas penampang (yac) 

= 0,611 m 

Momen inersia terhadap titik berat (Ixc) = 

0,1714 m4 

 

 

 

 

 



 

ALFI ARIFAI (20130110069) 12 

 

B. Pembebanan Balok Prategang 

1. Berat Sendiri (MS)

Tabel 9 Gaya geser dan Momen pada 

balok prategang 

 

2. Berat Mati Tambahan (MA) 

Tabel 10 Gaya geser dan momen dari 

berat mati tambahan (MA) 

No 

Jenis 

beban 

mati 

tambahn 

Berat 

satuan 

w 

(kN/m3) 

Beban 

QMA 

(kN/m) 

Geser 

VMA 

(kN) 

Momen 

MMA 

(kNm) 

1 

Lapisan 

aspal + 

overlay 

22 3,96 39,6 198 

2 
Air 

hujan 
9,8 0,882 8,82 44,1 

   4,842 48,42 242,1 

 

3. Beban Lajur “D” (TD) 

 
Gambar 17 Pembebanan BTR dan BGT 

 

Gaya geser (VTD) = ½ x QTD x L + ½ x PTD 

    = 229,955 kN  

Momen (MTD) = 1/8 x QTD x L2 + ¼ x PTD 

x L 

  = 1467,05 kNm 

 

4. Beban Truk “T” (TT) 

 

 
Gambar 18 Pembebanan truk 500 kN 

Tabel 11 Tabel pembebanan Truk 

Item Unit P1 P2 P3 

Load kN 225 225 50 

Impact  1,3 1,3 1,3 

LL x I kN 292,5 292,5 65 

Jarak M 6 10 15 

Va kN 204,75 146,25 16,25 

Va kN 367,25 

Mmax kNm 2502,5 

DF = S/3,4  0,544 

M x DF kNm 1361,654 

5. Gaya Rem (TB) 

Gaya geser (VTB) = M / L 

  = 220,883 / 20 

  = 11,044 kN 

Momen (MTB) = ½ x M 

  = ½ x 220,883 

  = 52,751 kNm 

6. Beban Angin (EW) 

Gaya geser (VEW) = ½ x QEW x L 

  = ½ x 0,829 x 20 

  = 8,293 kN 

Momen (MEW) = 1/8 x QEW x L2 

  = 1/8 x 0,829 x 202 

  = 41,464 kNm 

7. Beban Gempa (EQ) 

Gaya geser (VEQ)   

 = ½ x QEQ x L 

= ½ x 2,314 x 20 

= 23,142 kN 

Momen (MEQ)    

 = 1/8 x QEQ x L2 

= 1/8 x 2,314 x 202 

= 115,709 kNm 

RANGKUMAN KOMBINASI PEMBEBANAN 

Mmax = 2776,05 kNm 

Vmax = 480,711 kN 

 

No 

Jenis beban 

berat 

sendiri 

Berat 

satuan 

ϒC’ 

(kN/m3) 

Beban, 

QMS 

(kN/m) 

Geser, 

VMS 

(kN) 

Momen, 

MMS 

(kNm) 

1 

Balok 

prategang  9,339 93,394 466,969 

2 Plat lantai 25 6,082 60,819 304,093 

3 Deck slab 25 2,03 20,300 101,500 

4 Diafragma  0,849 8,486 42,432 

  Total 18,300 182,999 914,994 
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C. Gaya Prategang 

1. Kondisi awal (saat transfer) 

Diambil besarnya gaya prategang awal 

(persamaan 1) = 4112,633 kN 

2. Kondisi akhir 

Presentasi tegangan leleh yang timbul pada 

baja (% jacking force), Po = 95,665 % 

Gaya prategang yang terjadi akibat jacking 

(Pj) = 4838,39 kN 

Diperkirakan kehilangan tegangan (loss 

ofprestress) = 30 % 

Gaya prategang akhir setelah 

perkiraankehilangan tegangan (loss of 

prestress),  

Peff = (100% - 30%) x Pj 

= 70% x 4838,39  

 = 3386,87 kN 

 

D. Kehilangan Gaya Prategang (Loss of 

Prestress) 

Berikut adalah diagram yang menunjukan 

besar Loss of Prestress (LOP) : 

 
Gambar 19 Diagram Loss of Prestress 

 

Tabel 12 Besar LOP pada masing-masing 

obyek LOP 

Loss of Prestress 
LOP 

(%) 

LOP akibat 

Angker 
A 3,22 

LOP akibat 

Perpendekan 

Elastis Beton 

ES 2,78 

LOP akibat 

Rangkak 
CR 8,28 

LOP akibat 

Susut 
SH 1,84 

LOP akibat 

Relaksasi Baja 
R 0,98 

LOP akibat 

Friksi/ 

Gesekan 

F 6,04 

Total 23,13 

 

E. Kapasitas Momen Ultimit 

ho = 0,2 m 

a = [Ts / (0,85 x fc’ x Beff) 

= [4213,955/ (0,85 x 41,5 x 1,2164) 

 = 0,0982 m 

 a < ho, OK 

 

Kedalaman tekan (a = 0,09821 m), yang 

berarti kedalaman tekan  berada pada plat 

lantai. 

Luasan tekan (Ai) = lebar efektif (Beff) x 

kedalaman tekan (a)= 1,2164 x 0,09821 

      = 0,1195 m2 

Jarak garis netral terhadap sisi atas (c) 

 = a / β1 

 = 0,0982 / 0,758 

 = 0,13 m 

Regangan baja prestress (εps)  

= 0,003 x (d – c) / c 

 = 0,003 x (1,3 – 0,13)/ 0,13 

 = 0,0271 < 0,03 (OK) 

Gaya internal tekan beton (Cc)  

= 0,85 x Ai x fc’ 

 = 0,85 x 0,1195 x 41500 

 = 4213,955 kN 

Lengan terhadap pusat baja prategang (y)

 = d – a/2 

 = 1,3 – 0,09821/2 

 = 1,251 

Momen nominal (Mn) 

= Ai x 0,85 x fc’ x y 

 = 0,1195 x 0,85 x 41500 x 1,251 

 = 5271,215 kNm 

Momen ultimit (φMn)  

= 0,8 x 5271,215 

 = 4216,972 kNm 

 

F. Kapasitas Geser Ultimit 

Maka diambil Vs = 1168,044 kN 

Maka kekuatan geser batas nominal (Vn) 

 = Vc + Vs 

 = 258,924 + 1168,044 

 =1426,968 kN 

Dengan reduksi kekuatan (φVn)  

 = 0,75 x Vn 

 = 0,75 x 1426,968 

14%

12%

36%
8%

4%

26%

LOP akibat Angker

LOP akibat Perpendekan Elastis Beton

LOP akibat Rangkak

LOP akibat Susut

LOP akibat Relaksasi Baja

LOP akibat Friksi/ Gesekan
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 = 1070,226 kN 

G. Lendutan Balok Prategang 

Tabel 13 Rangkuman dan kombinasi 

lendutan 

  

KOMBINASI LENDUTAN 

KOMB I 

(m) 

KOMB 

II (m) 

KOMB  

III (m) 

KOMB 

IV (m) 

Berat 

Sendiri 

(MS) 

0,00624 0,00624 0,00624 0,00624 

Berat mati 

tambahan 

(MA) 

0,00165 0,00624 0,00624 0,00624 

Susut-

Rangkak 

(SR) 

0,02607 0,02607 0,02607 0,02607 

Prategang 

(PR) 
-0,00943 -0,00943 -0,00943 -0,00943 

Lajur "D" 

(TD) 
0,00914 0,00914 0,00914   

Rem (TB) 0,00046 0,00046 0,00046   

Angin (EW)     0,00028   

Gempa (EQ)       0,00079 

Lendutan (δ) 
0,03412 0,03871 0,03899096 0,02990 

Keterangan  

< L/300 

(OK) 

< L/300 

(OK) 

< L/300 

(OK) 

< L/300 

(OK) 

Lendutan terbesar adalah 0,03899 m < 

0,0667 m (aman) 

H. Nilai Rating Factor 

Kapasitas momen (φMn) = 4216,972 kNm 

Kapasitas geser (φVn)  = 1070,226 kN 

1. Momen ultimit dan gaya geser ultimit 

akibat beban mati 

Tabel 14 Momen ultimit akibat beban 

mati 

Aksi/ Beban 
Momen 

Momen (kNm) 

Berat sendiri MMS 914,994 

Beban mati 

tambahan MMA 242,100 

Total (MDL) 1157,094 

 

Tabel 15 Gaya geser ultimit akibat beban 

mati 

 

Aksi/ Beban 
Gaya Geser 

V (kNm) 

Berat sendiri VMS 182,999 

Beban mati 

tambahan VMA 48,420 

Total (VDL) 231,419 

 

2. Momen ultimit dan gaya geser ultimit 

akibat beban hidup 

Tabel 16 Momen ultimit akibat beban 

hidup 

Aksi/ Beban 
Momen 

Momen (kNm) 

Beban Lajur "D" MTD 1467,050 

Beban Truk "T" MTT 1361,654 

 

Tabel 17 Gaya geser ultimit akibat beban 

hidup 

Aksi/ Beban 
Gaya Geser 

V (kNm) 

Beban Lajur "D" VTD 229,955 

Beban Truk "T" VTT 367,250 

 

3. Inventory Rating Factor 

a. RF pada kapasitas momen 

𝑅𝐹 =  
∅𝑅𝑛 −  ∑(𝛾𝐷𝐷𝐿)

𝛾𝐿𝐿𝐿 (1 + 𝐼)
 

= 
4216,972 −(1,3 𝑥 1157,094)

2,17 𝑥 1467,05 𝑥 (1+0,345)
 

= 0,634 < 1 (Tidak aman) 

b. RF pada kapasitas geser 

𝑅𝐹 =  
∅𝑅𝑛 −  ∑(𝛾𝐷𝐷𝐿)

𝛾𝐿𝐿𝐿 (1 + 𝐼)
 

=  
1070,226 −(1,3 𝑥 231,49)

2,17  𝑥 229,955 (1+0,345)
 

= 1,147 > 1 (Aman) 

4. Operating Rating Factor 

a. RF pada kapasitas momen 

𝑅𝐹 =  
∅𝑅𝑛 −  ∑(𝛾𝐷𝐷𝐿)

𝛾𝐿𝐿𝐿 (1 + 𝐼)
 

=  
7725,249 −1157,094

1,3 𝑥 1361,654 𝑥 (1+0,345)
 

= 1,14 > 1 (Aman) 

b. RF pada kapasitas geser 

𝑅𝐹 =  
∅𝑅𝑛 −  ∑(𝛾𝐷𝐷𝐿)

𝛾𝐿𝐿𝐿 (1 + 𝐼)
 

= 
1070,226 −231,419

1,3 𝑥 367,250 𝑥 (1+0,345)
 

= 1,198 > 1 (Aman) 

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 
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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. 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. 

2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada 

struktur bawah dimana menyangkut dua 

aspek, yaitu hidrolika dan geoteknik. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Untuk penelitian selanjutnya, dapat 

menggunakan SNI Standar Pembebanan 

untuk Jembatan dan SNI Perencanaan 

Struktur Jembatan Beton terbaru. 
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