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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Prinsip Dasar Beton Prategang 

Pemberian gaya prategang secara longitudinal sejajar sumbu komponen 

struktur dikenal sebagai pemberian prategang linier. Pemberian gaya prategang 

dapat dilakukan sebelum atau sesudah beton dicor. Pemberian gaya prategang 

sebelum pengecoran beton disebut sebagai sistem pratarik (pre-tension) dan 

pemberian gaya prategang sesudah dilakukan pengecoran disebut sebagai sistem 

pasca-tarik (post-tension).  

Beton prategang mempunyai 2 jenis penegangan, yaitu prategang penuh 

(fully-stressed) dan  prategang sebagian (partial-stressed). Prategang penuh (fully-

stressed) merupakan pemberian gaya prategang hingga struktur tidak diizinkan 

menerima tegangan tarik baik pada masa transfer maupun pada saat layan dan 

tegangan pada serat bawah dianggap tidak ada. Sedangkan prategang sebagian 

(partial-stressed) merupakan struktur yang direncanakan untuk meneriam tegangan 

tarik di penampang selama masa transfer maupun masa layan dan pada serat bawah 

memiliki tegangan yang tidak sama dengan nol. 

Menurut Nawy (2001) menyatakan bahwa pada balok prategang, balok 

diasumsikan bersifat homogen dan elastis. Ketidakmampuan beton untuk menahan 

tegangan tarik, digantikan oleh tegangan tekan yang diakibatkan oleh tendon 

prategang. Berikut konsep-konsep dasar pemberian prategang. Tinjauan balok 

persegi panjang yang ditumpu sederhanan mengalami gaya prategang P kosentris 

seperti pada gambar 3.1(a). Tegangan tekan seragam dan mempunyai intensitas : 

 

𝑓 =  −
𝑃

𝐴𝑐
  (3.1) 

 

Dimana:  

Ac  = b.h 

P  = gaya tekan 
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Gambar 3.1 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
  (3.2) 

dan tegangan pada serat bawah menjadi : 

𝑓𝑏 = −
𝑃

𝐴𝑐
+

𝑀𝐶

𝐼𝑔
  (3.3) 

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 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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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
 (3.4) 

Sedangkan tegangan pada serat bawah menjadi : 

𝑓𝑏 = −
𝑃

𝐴𝑐
−

𝑃𝑒𝑐

𝐼𝑔
+

𝑀𝑐

𝐼𝑔
  (3.5) 

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 : 

 
Gambar 3.2 Metode pratarik 
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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 3.3 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 
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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). Banyak metode yang dapat digunakan untuk 

menentukan perhitungan kehilangan sebagian prategang ini. Diantaranya 

rekomendasi rumus-rumus empiris menurut peraturan atau rekomendasi seperti 

metode Prestressed Concrete Institute, cara komite gabungan ACI-ASCE, cara 

lump-sum AASHTO, cara CEB, dan cara FIP. Dalam penelitian ini menggunakan 

rumus-rumus empiris dari cara komite gabungan ACI-ASCE (G. Nawy, 2001). 

1. Kehilangan Tegangan akibat Dudukan Angker (A) 

Kehilangan karena dudukan angker pada struktur pasca tarik disebabkan 

karena adanya blok-blok pada angker pada saat gaya jacking terjadi pada 

angker. Cara mudah untuk mengatasi hal ini adalah dengan pemberian 

kelebihan tegangan. Kehilangan tegangan akibat dudukan angker dapat 

dihitung dengan : 

∆𝑓𝑝𝐴 =  
∆𝐴

𝐿
𝐸𝑝𝑠 (3.6) 

Dimana:  

ΔA = besar gelincir (m) 

L = panjang tendon (m) 

Eps = modulus elastisitas strand (MPa) 

 

2. Kehilangan Tegangan akibat Perpendekan Elastis Beton (ES) 

Beton memendek pada saat gaya prategang diberikan. Hal ini terjadi 

ketika strand diberikan gaya jacking, dimana beton akan tertekan oleh gaya 

jacking yang ditransfer secara simultan kepada tendon. 
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Gambar 3.4 Perpendekan elastis. (a) Balok tak bertegangan. (b) balok yang 

memendek secara longitudinal bertegangan 

Sumber : Beton Prategang Suatu Pendekatan Mendasar Jilid 1 (G. Nawy. 

2001)  

Perpendekan satuan pada beton adalah 

𝜖𝐸𝑆 = ∆𝐸𝑆/ 𝐿 (3.7) 

𝜖𝐸𝑆 =
𝑓𝑐

𝐸𝑐
=  

𝑃𝑖

𝐴𝑐𝐸𝑐
 (3.8) 

Karena tendon prategang mengalami perpendekan yang sama, maka : 

∆𝑓𝑝𝐸𝑆 =  𝐸𝑆𝜖𝐸𝑆 =  
𝐸𝑠𝑃𝑖

𝐴𝑐𝐸𝑐
=  

𝑛𝑃𝑖

𝐴𝑐
= 𝑛𝑓𝑐𝑠 (3.9) 

Tegangan di beton pada pusat berat baja akibat prategang awal adalah  

𝑓𝑐𝑠 =  −
𝑃𝑖

𝐴𝑐
  (3.10) 

Jika tendon memiliki eksentrisitas dan momen akibat berat sendiri 

diperhitungkan maka tegangan yang dialami beton pada pusat berat tendon baja 

prategang, maka akan menjadi : 

𝑓𝑐𝑠 =  −
𝑃𝑖

𝐴𝑐
(1 +

𝑒2

𝑟2) +
𝑀𝐷𝑒

𝐼
  (3.11) 

 

3. Kehilangan Tegangan akibat Rangkak (CR) 

Deformasi atau aliran lateral akibat tegangan longitudinal disebut 

rangkak (creep). Tegangan rangkak dan kehilangan tegangan hanya terjadi 

akibat beban yang terus menerus selama riwayat pembebanan suatu elemen 

struktural. Berikut rumus komite ACI-ASCE untuk menghitung kehilangan 

akibat rangkak : 

∆𝑓𝑝𝐶𝑅 =  𝐾𝐶𝑅
𝐸𝑝𝑠

𝐸𝑐
(𝑓𝑐𝑠 − 𝑓𝑐𝑠𝑑)  (3.12) 

atau 

∆𝑓𝑝𝐶𝑅 =  𝐾𝐶𝑅𝑛(𝑓𝑐𝑠 − 𝑓𝑐𝑠𝑑)  (3.13) 

ΔES 

(b) 

(a) 
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Dimana:  

KCR  = 2,0 untuk komponen struktur pratarik 

   1,60 untuk komponen struktur pascatarik 

fcs = tegangan pada beton di pusat berat tendon setelah transfer 

fcsd  = tegangan pada beton di pusat berat tendon akibat semua beban mati 

tambahan setelah prategang diberikan 

n = rasio modulus 

 

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. 

Untuk komponen pascatarik, kehilangan susut agak lebih kecil dibandingkan 

dengan komponen struktur pratarik. Hal ini dikarenakan sebagian susut telah 

terjadi sebelum pemberian pascatarik. Jika kelembaban relatif diambil sebagai 

nilai persen dan efek rasio V/S ditinjau, maka rumus yang digunakan diambil 

dari Prestressed Concrete Institute adalah  

 

∆𝑓𝑝𝑆𝐻 = 8,2 𝑋 10−6𝐾𝑆𝐻𝐸𝑝𝑠 (1 − 0,06
𝑉

𝑆
) (100 − 𝑅𝐻)  (3.14) 

 

Dimana: 

KSH = koefisien untuk komponen struktur pasca tarik 

Eps = modulus elastisitas baja pratregang 

V/S = rasio volum-permukaan  

RH = persen kelembaban relatif 

 

Tabel 3.1 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 
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5. Kehilangan Tegangan akibat Relaksasi Baja (R) 

Tendon mengalami kehilangan tegangan pada gaya prategang akibat dari 

perpanjangan konstan terhadap waktu. Besar pengurangan gaya prategang 

tidak hanya bergantung pada durasi gaya prategang yang ditahan, melainkan 

juga pada rasio antara prategang awal dan kuat leleh baja prategang (fpi/fpy). 

Metode ACI-ASCE menggunakan konstribusi terpisah antara perpendekan 

elastis rangkak dan susut dalam evaluasi kehilangan tegangan akibat relaksasi 

baja, dengan persamaan berikut : 

∆𝑓𝑝𝑅 = [𝐾𝑟𝑒 − 𝐽(𝑓𝑝𝐸𝑆 + 𝑓𝑝𝐶𝑅 + 𝑓𝑝𝑆𝐻)]𝑥𝐶   (3.15) 

Dimana: 

Nilai koefisien KRE dan J diambil pada Tabel 3.2 

Nilai koefisien C diambil pada Tabel 3.3 

fpES = kehilangan tegangan akibat elastis beton 

fpCR = kehilangan tegangan akibat rayapan 

fpSH  = kehilangan tegangan akibat susut 

 

Tabel 3.2 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 
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Tabel 3.3 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 

 

6. Kehilangan Tegangan akibat Friksi/ Gesekan (F) 

Kehilangan prategang terjadi pada komponen struktur pascatarik akibat 

adanya gesekan antara beton dengan tendon disekitarnya. Besarnya kehilangan 

ini merupakan fungsi dari elinyemen tendon, yang disebut efek kelengkungan. 

Selain itu juga terdapat deviasi lokal dalam elinyemen tendon yang tak dapat 
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dihindari atau tidak disengaja, disebut sebagai efek wobble. Koefisien efek 

kelengkungan dan efek wobble dapat diperoleh pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4 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 

 

Karena rasio tinggi balok terhadap bentangnya biasa relatif kecil, maka 

panjang proyeksi tendon dapat digunakan untuk menghitung α. Dengan 

mengasumsikan bahwa kelengkungan tendon sesuai dengan bususr lingkaran, 

maka sudut pusat α di sepanjang segmen yang melengkung seperti pada 

gambar 3.5, besarnya 2 kali kemiringan di ujung segmen. 

 

Gambar 3.5 Evaluasi pendekatan pusat sudut tendon 

Sumber : Beton Prategang Suatu Pendekatan Mendasar Jilid 1 (G. Nawy. 

2001) 

maka, sudut α dihitung dengan persamaan 3.16: 

∝ =  
8𝑦

𝑥
 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛   (3.16) 
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Kemudian kehilangan prategang akibat kelengkingan dapat menggunakan 

persamaan berikut : 

∆𝑓𝑝𝐹 = 𝑓1(𝜇 ∝ +𝐾𝐿)  (3.17) 

Dimana : 

f1 = tegangan yang terjadi akibat gaya prategang awal Pi 

µ = koefisien kelengkungan 

K = koefisien wobble 

 

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 

Beban mati jembatan terdiri dari berat masing-masing bagian struktural 

dan elemen-elemen non-struktural. Masing-masing berat elemen ini harus 

dianggap sebagai aksi yang terintegrasi ketika menerapkan faktor beban biasa 

dan yang terkurangi. 

a. Berat mati sendiri (MS) 

Tabel 3.5 Faktor beban untuk berat sendiri 

JANGKA 

WAKTU 

FAKTOR BEBAN 

K S;;MS; K U;;MS; 

  Biasa Terkurangi 

Tetap 

Baja, aluminium         1,0 1,1 0,9 

Beton pracetak            1,0 1,2 0,85 

Beton cor di tempat    1,0 1,3 0,75 

Kayu                           1,0 1,4 0,7 

Sumber : Standar Pembebanan untuk Jembatan (RSNI T-02-2005) 

Tabel 3.6 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) 
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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. 

Tabel 3.7 Faktor beban untuk beban mati tambahan 

JANGKA 

WAKTU 

FAKTOR BEBAN 

K S;;MA; K U;;MA; 

  Biasa Terkurangi 

Tetap 
Keadaan umum          1,0 (1) 2 0,7 

Keadaan khusus         1,0 1,4 0,8 

Sumber : Standar Pembebanan untuk Jembatan (SNI T-02-2005) 

 

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. 

Tabel 3.8 Faktor beban akibat beban lajur “D” 

JANGKA 

WAKTU 

FAKTOR BEBAN 

K S;;TD; K U;;TD; 

Transien 1,0 1,8 

Sumber : Standar Pembebanan untuk Jembatan (SNI T-02-2005) 

 

Intensitas dari beban “D” 

Beban lajur “D” terdiri dari beban tersebar merata (BTR) yang digabung 

dengan beban garis (BGT) seperti pada gambar 3.6. 
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Tabel 3.9 Jumlah lajur lalu lintas rencana 

Tipe Jembatan 

(1) Lebar Jalur Kemdaraan (m) (2) Jumlah Lajur Lalu Lintas Rencana (nl) 

Satu lajur 4,0 - 5,0 1 

Dua arah, tanpa 

median 

5,5 - 8,25 2 (3) 

11,3 - 15,0 4 

Banyak arah 

8,25 - 11,25 3 

11,3 - 15,0 4 

15,1 - 18,75 5 

18,8 - 22,5 6 

CATATAN (1) Untuk jembatan tipe lain, jumlah lajur lalu lintas rencana harus ditentukan 

  oleh instansi yang berwenang   

CATATAN (2) Lebar jalur kendaraan adalah jarak minimum antara kerb atau rintangan  

  untuk satu arah atau jarak antara kerb/rintangan/median dengan median  

  untuk banyak arah.   

CATATAN (3) 

Lebar minimum yang aman untuk dua-lajur kendaraan adalah 6,0 m. 

Lebar jembatan antara 5,0 m sampai 6,0 m harus dihindari oleh karena 

  

hal ini akan memberikan kesan kepada pengemudi seolah-olah 

memungkinkan untuk menyiap 

     

Sumber : Standar Pembebanan untuk Jembatan (SNI T-02-2005) 

1) Beban terbagi rata (BTR) 

BTR mempunyai intensitas q kPa, dimana besarnya q tergantung pada 

panjang total yang dibebani L sebagai berikut : 

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. 
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Gambar 3.6 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. 

Tabel 3.10 Faktor beban akibat pembebanan truk “T” 

JANGKA 

WAKTU 

FAKTOR BEBAN 

K S;;TT; K U;;TT; 

Transien 1,0 1,8 

Sumber : Standar Pembebanan untuk Jembatan (SNI T-02-2005) 

 

Pembebanan truk “T” terdiri dari kendaraan truk semi-trailer 

yang mempunyai susunan dan berat as seperti pada gambar 3.5. 

Berat dari masing-masing as disebarkan menjadi 2 beban merata 

sama besar yang merupakan bidang kontak antara roda dengan 

permukaan lantai. Jarak antara 2 as tersebut bisa diubah-ubah 



24 

 

antara 4,0 m sampai 9,0 m untuk mendapatkan pengaruh terbesar 

pada arah memanjang jembatan. 

 

Gambar 3.7 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 

 

Tabel 3.11 Faktor beban akibat gaya rem 

JANGKA 

WAKTU 

FAKTOR BEBAN 

K S;;TB K U;;TB 

Transien 1,0 1,8 

Sumber : Standar Pembebanan untuk Jembatan (RSNI T-02-2005) 
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Gambar 3.8 Gaya rem pada jembatan 

Bekerjanya gaya-gaya di arah memanjang jembatan harus ditinjau untuk 

kedua jurusan lalu lintas. Pengaruh ini diperhitungkan senialia dengan gaya 

rem sebesar 5% dari beban lajur D yang dianggap ada pada semua jalur lalu 

lintas. 

 

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)  (3.18) 

 

Dimana: 

Cw = koefisien seret (dilihat pada Tabel 3.13) 

Vw = kecepatan angin rencana (dilihat pada Tabel 3.14) 

 

Gambar 3.9 Pembebanan angin pada jembatan 
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Tabel 3.12 Faktor beban akibat beban angin 

JANGKA 

WAKTU 

FAKTOR BEBAN 

K S;;EW K U;;EW 

Transien 1,0 1,2 

Sumber : Standar Pembebanan untuk Jembatan (RSNI T-02-2005) 

Tabel 3.13 Koefisien seret Cw 

Tipe Jembatan CW 

Bangunan atas masif : (1) (2)   

b/d = 1,0 2,1 (3) 

b/d = 2,0 1,5 (3) 

b/d ≥ 6,0 1,25 (3) 

Bangunan atas rangka 1,2 

CATATAN (1) b = lebar keseluruhan jembatan dihitung dari  

                                sisi luar sandaran 

                        d = tinggi bangunan atas, termasuk tinggi bagian  

                                sandaran yang masif 

CATATAN (2) Untuk harga antara dari b/d bisa diinterpolasi  

                          Linier 

CATATAN (3) Apabila bangunan atas mempunyai superelevasi,  

                          Cw harus dikenaikan sebesar 3% untuk setiap  

                         derajat superelevasi,dengan kenaikan maksimum  

                          2.5% 

Sumber : Standar Pembebanan untuk Jembatan (SNI T-02-2005) 

Tabel 3.14 Kecepatan angin rencana Vw 

Keadaan 

Batas 

Lokasi 

Sampai 5 km dari 

pantai 

> 5 km dari 

pantai 

Daya layan  30 m/s 25 m/s 

Ultimit 35 m/s 30 m/s 

Sumber : Standar Pembebanan untuk Jembatan (SNI T-02-2005) 

 

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. 
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Tabel 3.15 Faktor beban akibat pengaruh gempa 

JANGKA 

WAKTU 

FAKTOR BEBAN 

K S;;EQ K U;;EQ 

Transien Tak dapat digunakan 1,8 

Sumber : Standar Pembebanan untuk Jembatan (SNI T-02-2005) 

 

Koefisien beban gempa horisontal : 

𝐾ℎ = 𝐶 𝑥 𝑆  (3.19) 

Dimana: 

Kh = koefisien beban gempa horisontal 

C = koefisien geser dasar untuk wilayah gempa, waktu getar, dan 

kondisi tanah setempat 

S  = faktor tipe struktur yg berhubungan dengan kapasitas penyerapan 

energi gempa (daktilitas) dari struktur. 

Waktu getar struktur dihitung dengan rumus :  

T = 2 x π x √ [ Wt / ( g x KP ) ]  (3.20) 

Wt  = berat total yang berupa berat sendiri dan beban mati tambahan 

KP  = kekakuan struktur yg merupakan  gaya  horisontal yg  diperlukan 

untuk menimbulkan satu satuan lendutan 

 

E. Kapasitas Momen Nominal 

Perhitungan kapasitas momen nominal diambil dari Perencanaan Struktur 

Beton untuk Jembatan (RSNI T-12-2004). Kekuatan batas nominal penampang 

beton prategang terhadap lentur (Mn) dihitung berdasarkan cara kekuatan batas, 

dengan asumsi-asumsi yang sama dengan perhitungan beton bertulang, dengan 

mengganti besaran tegangan leleh (fy) menjadi tegangan analitis batas baja 

prategang (fps). 

1. Blok tegangan tekan beton 

Bila garis netral terletak di dalam penampang dan regangan maksimum 

pada serat tekan terluar beton diambil sebesar 0,003. Ketentuan mengenai 

distribusi tegangan tekan berbentuk segi empat dapat dianggap terpenuhi 

dengan asumsi tegangan tekanan merata sebesar 0,85 fc’ bekerja pada luas 

bidang yang dibatasi : 

a. Tepi dari penampang 
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b. 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 3.10 Blok regangan dan tegangan tekan beton 

Sumber : Perencanaan Struktur Jembatan Beton (RSNI T-12-2004) 

2. Tegangan analitis batas baja prategang (fps) untuk tendon yang tidak terlekat 

Bila tendon tidak terlekat, tegangan analitis batas baja prategang (fps) harus 

ditentukan dari persamaan berikut : 

a. Untuk balok beton dengan perbandingan bentang dan tinggi penampang ≤ 

35 : 

fps = feff + 70 + 
𝑓𝑐′

100 𝜌𝑝
  (3.21) 

namun nilai fps tidak boleh diambil lebih besar dari (feff + 400) 

b. Untuk balok dengan perbandingan bentang dan tinggi penampang > 35 : 

fps = feff + 70 + 
𝑓𝑐′

300 𝜌𝑝
  (3.22) 

namun nilai fps tidak boleh diambil lebih besar dari (feff + 200). 

Dalam kasus yang manapun, nilai fps tidak boleh diambil lebih besar dari 

fpy. 

 

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 

: 
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𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠  (3.23) 

1. Kekuatan geser batas yang disumbangkan oleh beton (Vc) 

Kekuatan geser batas beton Vc tanpa memperhitungkan adanya tulangan 

geser, tidak boleh diambil melebihi niali terkecil dari 2 kondisi retak, yaitu : 

a. Kondisi retak geser terlentur (Vci) 

𝑉𝑐𝑖 =  
√𝑓𝑐′

20
𝑏𝑤𝑑 + 𝑉𝑑 +  

𝑉𝑖𝑀𝑐𝑟

𝑀𝑚𝑎𝑥
  (3.24) 

Dimana:  

Vi  = gaya geser dari beban luar (kN) 

Vd  = gaya geser dari beban mati (kN) 

bw  = lebar badan balok (m) 

d  = jarak dari serat tekan terluar ke titik berat balok (m) 

𝑀𝑐𝑟 = 𝑍 (
√𝑓𝑐′

2
+ 𝑓𝑝𝑒 −  𝑓𝑑) (3.25) 

Dimana: 

Mcr  = momen retak (kNm) 

Z  = modulus penampang penuh (m3) 

fc’  = kuat tekan beton (MPa) 

fpe  = tegangan tekan dalam beton akibat gaya prategang efektif 

(MPa) 

fd  = tegangan akibat beban mati tak terfaktor (MPa) 

𝑓𝑑 = 0,5 √𝑓𝑐𝑖′  (3.26) 

Dimana: 

fci  = kuat tekan beton pada keadaan awal (saat transfer) (MPa) 

fpe  = tegangan tekan dalam beton akibat gaya prategang efektif 

(MPa) 

𝑍 = 𝐼/𝑦𝑡 (3.27) 

Dimana: 

I  = momen inersia penampang penuh  (m4) 

yt  = jarak dari sumbu pusat penampang utuh ke serat tarik terluar 

(m) 

tetapi Vci tidak perlu diambil kurang dari 

√𝑓𝑐′

7
 𝑏𝑤𝑑  (3.28) 

b. Kondisi retak geser bagian badan (Vcw) 

𝑉𝑐𝑤 = 𝑉𝑡 + 𝑉𝑝 (3.29) 

Dimana: 

Vt  = gaya geser bila dikombinasikan dengan gaya prategang dan 

pengaruh aksi lainnya pada penampang, akan menghasilkan 
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tegangan tarik utama sebesar 0,33 √fc’ pada sumbu pusat atau 

perpotongan bagian badan dan sayap (kN) 

Vp  = komponen vertikal dari gaya prategang efektif (kN) 

𝑉𝑡 = 0,3 (√𝑓𝑐′ +  𝑓𝑝𝑒) 𝑏𝑣 𝑑𝑝  (3.30) 

Dimana: 

fc’  = Kuat tekan beton (MPa) 

fpe  = Tegangan tekan dalam beton akibat gaya prategang efektif (MPa) 

bv  = Lebar efektif penampang beton setelah dikurangi lubang 

selongsong tendon prategang (m) 

dp  = Jarak dari serat tekan terluar ke titik berat tulangan prategang (m) 

 

𝑉𝑝 = 𝑆𝑖𝑛 (𝜃) 𝑃𝑒𝑓𝑓 (3.31) 

Dimana: 

Peff  = gaya efektif prategang di tengah balok stelah mengalami 

kehilangan tegangan (kN) 

 

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
 (3.32) 

dimana,  

Av  = Luas tulangan geser (m2) 

fy  = Tegangan leleh tulangan (MPa) 

dp  = Jarak dari serat tekan terluar ke titik berat tulangan prategang 

(m) 

s  = spasi dari tulangan geser (m)  

 

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. Dalam analisis rating factor, untuk menentukan nilai sisa 

kapasitas jembatan hanya ditinjau pengaruh akibat beban mati dan beban hidup. 

Beban lainya seperti beban rem, temperatur, angin dan gempa tidak disertakan 

dalam penentuan nilai sisa kapasitas. Kapasitas momen atau gaya geser yang 

tersedia (φRn) dihitung berdasarkan pada teori kapasitas tampang, sedangkan gaya-
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gaya dalam akibat beban mati (DL) dihitung secara analitik. Selanjutnya rating 

factor dihitung dengan : 

𝑅𝐹 =  
∅𝑅𝑛− ∑(𝛾𝐷𝐷𝐿)

𝛾𝐿𝐿𝐿 (1+𝐼)
  (3.33) 

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). 

 


