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BAB 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. 

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 



2 

 

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. 
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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. 

Penelitian ini juga dapat 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) 
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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 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.   

 

 


