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PRAKATA 
Alhamdulillahirabbil’aalamiin, segala puji dan syukur penulis 
panjatkan kepada Allah Yang Maha Penyayang atas 
terselesaikannya buku Monograf yang berjudul “APLIKASI 
ARTIFICIAL NEURAL NETWORK PADA JEMBATAN 
BETON PRATEGANG”.  Berkat karunia dan kasih sayang-Nya, 
buku ini dapat terselesaikan ditengah padatnya aktivitas dan 
amanah yang penulis jalani.  

Buku ini berisikan tentang salah satu solusi bagaimana 
mengembangkan suatu metode untuk mempercepat proses 
monitoring yang sebuah infrastruktur jalan, yaitu jembatan. Hal ini 
sangatlah penting mengingat pentingnya fungsi dari jembatan itu 
sendiri sebagai penghubung dua daerah yang terpisah. Kegagalan 
fungsi jembatan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap 
kelangsungan roda perekonomian dari daerah-daerah terkait.  

Metode konvensional untuk menilai kapasitas sisa sebuah 
jembatan dirasa membutuhkan waktu cukup lama. Terlebih lagi, 
karena perhitungannya bukanlah hal yang mudah maka dibutuhkan 
tenaga-tenaga ahli dalam mengolah datanya. Kendala-kendala ini 
tentunya akan menghambat proses monitoring jembatan-jembatan, 
sementara di Indonesia sendiri jembatan tersebar luas di seluruh 
pulau yang ada dengan jumlah yang tidak sedikit. Berpijak dari hal 
tersebut maka dibuat sebuah formula empiris dalam menilai 
kapasitas sisa jembatan dengan memanfaatkan salah satu cabang 
dari Artificial Intelegence, yaitu Artificial Neural Network. Dengan 
dikembangkannya metode ini harapannya proses monitoring 
jembatan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah.  

Terselesaikannya penulisan buku ini juga tidak terlepas dari 
bantuan beberapa pihak. Karena itu, penulis menyampaikan 
terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 
khususnya Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil untuk 
segala dorongan, masukan, dan bantuan yang diberikan kepada 
penulis. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada 
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istri dan anak tercinta beserta keluarga besar yang turut 
membersamai dalam penulisan buku ini. Segala bentuk kemudahan 
dan motivasi yang telah diberikan benar-benar bermanfaat bagi 
penulis untuk terus belajar dan memotivasi diri untuk menjadi 
pribadi yang lebih baik.  

Meskipun telah berusaha untuk menghindarkan kesalahan, 
penulis menyadari juga bahwa buku ini masih memiliki kelemahan 
sebagai kekurangannya. Oleh karena itu penulis berharap agar 
pembaca berkenan menyampaikan kritik yang membangun 
kesempurnaan buku ini. Akhir kata, penulis berharap agar buku ini 
dapat menjadi referensi bagi para engineer dan membawa manfaat 
kepada pembaca. Secara khusus penulis berharap, semoga 
pengelolaan infrastruktur di Indonesia selalu berkembang menuju 
kearah yang lebih baik.  
 

 

Muhammad Ibnu Syamsi 
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1.  
 

PENDAHULUAN 
 

 

Jalan merupakan prasarana utama transportasi darat yang menjadi 
urat nadi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Salah 
satu elemen infrastruktur penting yang digunakan untuk 
memperlancar pemerataan pertumbuhan ekonomi dan 
pembangunan adalah jembatan. Jembatan berfungsi untuk 
memperpendek waktu dan jarak tempuh dari satu daerah ke daerah 
lain yang terpisah oleh adanya sungai, jurang, danau, jalan kereta 
api, dan semacamnya. Oleh karena itu maka jembatan yang 
merupakan penghubung antar daerah merupakan unsur yang tak 
terpisahkan dari jaringan jalan itu sendiri. Pada awalnya jembatan 
dibuat dengan material sederhana berupa kayu, namun seiring 
dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, jembatan 
dikembangkan menjadi berbagai macam tipe struktur yang salah 
satunya adalah jembatan beton prategang. 

Melihat pentingnya fungsi dari suatu jembatan maka perlu 
untuk dilakukan evaluasi terhadap kekuatan jembatan untuk dapat 
mengetahui bagaimana kondisi jembatan yang sudah beroperasi. 
Hal ini sangatlah penting karena jika suatu jembatan mengalami 
keruntuhan atau mengalami suatu kegagalan fungsi maka akan 
sangat mengganggu fungsi seluruh sistem lalu lintas yang ada dan 
lebih jauhnya lagi akan berdampak pada terganggunya sistem 
perekonomian. Dengan mengetahui nilai kapasitas sisa suatu 
jembatan yang diperoleh dari hasil evaluasi selanjutnya dapat 
digunakan untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan 
untuk perancangan perbaikan atau rehabilitasi jembatan. Salah satu 
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metode penilaian kapasitas sisa jembatan adalah dengan 
menggunakan analisis Rating Factor, yaitu rasio antara kapasitas 
yang tersedia untuk menahan beban hidup terhadap beban hidup 
yang bekerja pada jembatan. 

Sampai saat ini metode analisis yang digunakan untuk 
menghitung kapasitas sisa dari sebuah jembatan cukup panjang dan 
cukup memakan waktu yang lama, terutama bagi mereka yang 
belum berpengalaman. Oleh karena itu perlu dikembangkan suatu 
formula untuk yang dapat membantu proses perhitungan nilai sisa 
kapasitas sebuah jembatan. Dengan harapan agar waktu dan tenaga 
yang diperlukan lebih efektif dan efisien. 

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait antara lain 
dilakukan oleh Adhikari (2011) tentang prediksi tingkat kapasitas 
dari struktur jembatan beton di Canada yang mengalami kerusakan 
(defect) menggunakan model Backpropagation Neural Network 
(BPNN). Penelitian lain yang terkait juga dilakukan oleh Lee 
(2007) tentang pemodelan tingkat kondisi jembatan di Australia 
menggunakan Artificial Neural Network dengan data inspeksi yang 
terbatas. Dalam penelitian tersebut digunakan Backward 
Prediction Model (BPM) karena keterbatasan data inspeksi yang 
ada. 

Penelitian tentang pemodelan kondisi struktur menggunakan 
ANN sendiri masih jarang dijumpai di Indonesia. Penelitian 
mengenai rating factor menggunakan ANN telah dilakukan oleh 
Yudhistira (2014) yang mengembangkan rumus empiris dengan 
menggunakan ANN untuk menentukan nilai kapasitas sisa 
jembatan tipe truss. Di waktu yang sama penelitian serupa 
dilakukan oleh Rahmadi dengan tinjauan yang berbeda yaitu untuk 
jembatan tipe komposit.  
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2.  
 

JEMBATAN BETON 
 

 

2.1. Pengantar Jembatan 
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). Penggunaan beton prategang pada 
struktur atas jembatan tergolong baru jika dibandingkan dengan 
penggunaan kayu, beton bertulang ataupun baja. Hal ini tidak 
terlepas dari kemajuan teknologi bahan. Jembatan beton prategang 
pertama kali dikembangkan di Eropa Barat pada tahun 1950 berupa 
jembatan prategang segmental pada Jembatan Finsterwalder yang 
melintasi sungai Lahn di Baldwinstein (Supriyadi dan Muntohar, 
2000). 

Perbedaan utama antara beton prategang dengan beton 
bertulang biasa adalah pemakaian bahan dengan kekuatan yang 
lebih tinggi untuk beton prategang. Untuk memanfaatkan seluruh 
kekuatan baja mutu-tinggi, perlu untuk membuat gaya prategang 
dengan menarik sebelumnya. Baja yang diberi gaya prategang dan 
diangkurkan ke beton akan menghasilkan regangan dan tegangan 
yang dikehendaki dengan maksud untuk mereduksi atau 
menghilangkan retak-retak pada beton. Jadi seluruh penampang 
beton prategang menjadi efektif, sedangkan pada beton bertulang 
hanya sebagian dari penampang di atas garis netral yang 
bermanfaat.  

Beton mutu tinggi yang tidak ekonomis pemakaiannya pada 
konstruksi beton bertulang, di dalam beton prategang menjadi 
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suatu yang dikehendaki bahkan merupakan keharusan. Pada beton 
prategang, beton mutu-tinggi akan dipadukan dengan baja mutu-
tinggi dengan maksud untuk menghasilkan perbandingan yang 
ekonomis.  

Pengaruh pemberian tegangan dapat meningkatkan 
kemampuan struktur dalam menahan beban dan juga memperbaiki 
sifat beton yang lemah terhadap gaya tarik. Tegangan internal 
tersebut dirancang agar dapat mengatasi tegangan eksternal yang 
timbul akibat beban luar misalnya beban mati dan beban hidup. 
Dengan tegangan internal tersebut, pengaruh tegangan tarik beton 
akibat beban eksternal terhadap beton dikurangi atau ditiadakan, 
sehingga beton tersebut bebas dari retak-retak rambut yang 
mungkin terjadi akibat adanya tegangan tarik. Atau dengan kata 
lain gaya pratekan akan memberikan tegangan tekan awal yang 
berlawanan dengan gaya tarik yang ditimbulkan oleh beban kerja 

 

Gambar 2.1 Bentuk-bentuk penampang beton (Lin, 1988) 
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sehingga tegangan tarik total akan berkurang atau hilang sama 
sekali (lin dan Burns, 1988). 

Dalam efektifitasnya dalam menahan lenturan, beton prategang 
memiliki beberapa bentuk atau pilihan penampang. Bentuk yang 
paling sederhana adalah bentuk persegi panjang yang dimiliki oleh 
semua pelat pejal dan digunakan untuk beberapa balok bentang 
pendek. Tetapi jarak kern kecil dan lengan momen yang tersedia 
untuk baja terbatas. Beton dekat sumbu yang melalui titik berat dan 
pada tahap batas. Penampang persegi panjang tidak seefisien 
penampang-I dalam penggunaan beton. Sehingga bentuk-bentuk 
penampang lain seringkali digunakan untuk beton prategang 
(Gambar 2.1) 

Kecocokan bentuk-bentuk ini akan tergantung dari 
persyaratan-persyaratan utama. Penampang-I mempunyai beton 
yang dikonsentrasikan dekat serat terluar dimana dapat lebih 
efektif memberikan gaya tekan, baik pada saat peralihan maupun 
pada beban kerja dan beban batas. Makin banyak beton dipusatkan 
(dikonsentrasikan) pada serat terluar, makin besar jarak kern dan 
makin besar lengan momen yang diberikan untuk kopel penahan 
dalam. Contoh penggunaan penampang beton Prategang tipe-I 
dapat dilihat pada Gambar 2.2, jembatan Bantar II dan III yang 
terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jembatan ini 
dibangun menggantikan jembatan Bantar I (jembatan gantung) 
yang dibangun tahun 1948. Selain jembatan Bantar I sudah tua, 
kapasitas jembatan tidak mampu menampung kebutuhan arus yang 
ada seiring bertambahnya jumlah penduduk. Oleh karena itu 
dibuatlah dua jembatan yaitu jembatan Bantar II bertipe Truss 
Bridge yang diresmikan pada tahun 1989 dan jembatan Bantar III 
dengan jenis gelagar beton prategang Tipe I yang diresmikan pada 
2006.  
2.2. Beban pada jembatan 
Pedoman pembebanan untuk jembatan adalah dasar dalam 
menentukan beban-beban yang bekerja pada setiap bagian 
jembatan jalan raya. Digunakannya pedoman ini agar tercapai 
perencanaan yang sesuai dengan kondisi setempat, tingkat 
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keperluan, kemampuan pelaksanaan dan syarat teknis lainnya, 
sehingga proses perencanaan menjadi lebih efektif dan efisien. 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
konstruksi membuat perencana harus selalu mengikuti 
perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi pada 
berbagai standar perencanaan pembebanan jalan raya, baik 
nasional maupun internasional. Di Indonesia, peraturan yang 
mengatur tentang pembebanan jembatan jalan raya terus 
mengalami perkembangan dan pembaharuan dari waktu ke waktu. 
Pada mulanya peraturan pembebanan jembatan jalan raya dikemas 
dalam Pedoman Perencanaan Pembebanan Jembatan Jalan Raya 
(PPPJJR) 1987 kemudian pada tahun 1992 dibuat suatu konsep 
untuk memperbaharui PPPJJR 1987, yaitu dengan dirumuskannya 
Bridge Management System (BMS) 1992 yang merupakan hasil 
kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Australia. 
Perbedaan mendasar antara PPPJJR 1987 dengan BMS 1992 
adalah pada prinsip perancangannya. PPPJJR 1987 menggunakan 
prinsip tegangan kerja, sedangkan BMS 1992 menggunakan 
prinsip keadaan batas. 

Standar pembebanan jembatan jalan raya  untuk struktur atas 
jembatan yang berlaku di Indonesia adalah SNI 1725:2016 tentang 
Standar Pembebanan untuk Jembatan menggantikan RSNI T 02-
2005 yang telah disesuaikan dengan keadaan yang ada, yaitu 
dengan mengubah nilai serta faktor pembebanan yang ada. Berbeda 
dengan tahap perencanaan yang memperhitungkan segala 
kemungkinan beban yang akan bekerja, pada analisis rating factor 
beban-beban yang diperhitungkan ialah aksi tetap (beban mati) dan 
aksi lalu lintas (beban truk). 

2.2.1. Aksi Tetap 
Aksi tetap merupakan berat sendiri dari bagian-bagian struktur 
jembatan yang terus-menerus membebani jembatan selama 
jembatan tersebut masih berfungsi. Aksi tetap terdiri dari berat 
sendiri struktur jembatan dan beban mati tambahan. Berat sendiri 
struktur jembatan adalah berat keseluruhan bahan dari elemen-
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elemen struktural penyusun jembatan. Beban mati tambahan 
adalah berat seluruh bahan yang membebani jembatan yang 
merupakan elemen non struktural yang dianggap tetap.Berat isi 
beban mati dan beban mati tambahan dapat dilihat pada Tabel  2.1. 

2.2.2. Beban lalu lintas 

Menurut Standar Pembebanan untuk Jembatan (SNI 1725:2016) 
beban lalu lintas untuk perencanaan jembatan terbagi atas beban 
lajur “D” dan beban truk “T”. beban lajur D merupakan ekivalensi 
suatu iring-iringan kendaraan yang sebenarnya. beban D 

Tabel  2.1 Berat isi beban mati (RSNI T-02-2005) 

No. Bahan 
Berat 

Satuan Isi 
(kN/m3) 

Rapat 
Massa 
(kg/m3) 

1. Campuran alumunium 26,7 2720 
2. Lapisan permukaan beraspal 22,0 2240 
3. Besi tuang 71,0 7200 
4. Timbunan tanah padat 17,2 1760 
5. Kerikil padat 18,8 – 22,7 1920 – 2320 
6. Aspal beton 22,0 2240 
7. Beton ringan 12,25 – 19,6 1250 – 2000 
8. Beton 22,0 - 25,0 2240 – 2560 
9. Beton prategang 25,0 – 26,0 2560 – 2640 

10. Beton bertulang 23,5 – 25,5 2400 – 2600 
11. Timbal 111 11400 
12. Lempung lepas 12,5 1280 
13. Pasangan batu 23,5 2400 
14. Neoprin 11,3 1150 
15. Pasir kering 15,7 – 17,2 1600 – 1760 
16 Pasir basah 18,0 – 18,8 1840 – 1920 
17 Lumpur lunak 17,2 1760 
18 Baja 77,0 7850 
19 Kayu (ringan) 7,8 800 
20 Kayu (keras) 11,0 1120 
21 Air murni 9,8 1000 
22 Air garam 10,0 1025 
23 Besi tempa 75,5 7680 
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merupakan beban merata pada seluruh lajur kendaraan. Namun 
beban lalu lintas untuk analisis rating factor jembatan dalam buku 
ini mengacu beban truk sesuai dengan cara perhitungan rating 
factor yang terdapat dalam Pedoman Penentuan Nilai Kapasitas 
Sisa Jembatan yang dikelarkan oleh Dirjen Bina Marga. Beban truk 
(T) adalah satu kendaraan berat dengan 3 as yang ditempatkan pada 
beberapa posisi dalam lajur lalu lintas rencana. Tiap as terdiri dari 
dua bidang kontak pembebanan yang dimaksud sebagai simulasi 
pengaruh roda kendaraan berat. Hanya satu beban truk yang 
diterapkan per lajur lalu lintas rencana (SNI 1725:2016). 

Pembebanan truk T terdiri dari kendaraan truk semi-trailer yang 
mempunyai susunan dan berat as seperti terlihat dalam Gambar 2.4. 
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 
antara 4,0 m sampai 9,0 m untuk mendapatkan pengaruh terbesar 
pada arah memanjang jembatan. Analisa dilakukan dengan metode 
garis pengaruh untuk memperoleh respon paling maksimum 
terhadap struktur yang ditinjau. Adapun nilai faktor pengali untuk 
beban dinamis disajikan dalam Gambar 2.3. 
 

Gambar 2.3 Faktor Beban Dinamis (FBD) (SNI 1725:2016) 
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2.3. Kapasitas Lentur 
Nilai kapasitas tampang adalah besar kekuatan nominal tampang 
(Rc) untuk struktur eksisting terhadap gaya geser maupun momen 
lentur. Nilai ini dipengaruhi oleh geometri tampang dan 
karaketristik kekuatan material penyusun tampang. Elemen yang 
ditinjau kapasitas tampangnya dalam hal ini adalah balok gelagar 
beton prategang. 

Berdasarkan peraturan RSNI T-12-2004, kapasitas momen 
lentur balok jembatan beton prategang harus dihitung dengan 
metode kuat batas. Penampang beton bertulang mencapai keadaan 
regangan seimbang jika regangan beton pada serat tepi tertekan 
sebesar 휀 = 0,003 dan regangan tarik baja tepat mencapai 
tegangan leleh. Untuk perhitungan kuat batas tendon pratekan, fy 
diganti dengan tegangan leleh tendon prategang, fps. 

Momen nominal pada tampang balok dapat dirumuskan 
sebagai berikut. 
푀 = 푀 + 푀 + 푀 + 푀   (1) 

dengan: 

푀 = 퐶 × ℎ − 푎  (2) 

푀 = 퐶 × ℎ − 푑′  (3) 

푀 = 푇 × 푑 − ℎ  (4) 

푀 = 푇 × 푑 − ℎ  (5) 

2.4. Loss of Prestress 
Gaya prategang yang diberikan akan mengalami penurunan 
tegangan, baik penurunan yang dialami secara jangka pendek 
maupun jangka panjang. Untuk tegangan tendon akibat gesekan, 
tegangan tendon mengalami penurunan dari tegangan yang 
dihasilkan oleh alat penegang tendon (jack) sehingga tegangan 
pada jarak x dari jack akan mengalami penurunan.  
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Secara matematik tegangan tendon pada jarak x dapat dirumuskan: 
푃 = 푃 푒 ( ) (6) 

dengan: 
Ppx : tegangan tendon pada 

jarak x  
Ppj : tegangan tendon pada 

jack  
μ : koefisien kelengkungan  

α : sudut kelengkungan 
dalam radian  

k : koefisien Wobble  
x : jarak dari jack 

Nilai 푘 dan 휇 dapat dilihat pada Tabel  2.2. 
Akibat pengaruh waktu, tendon juga mengalami penurunan 

tegangan. Penurunan tegangan ini terjadi akibat relaksasi tegangan 
baja, kehilangan yang diakibatkan oleh rangkak beton dan juga 
kehilangan akibat susut beton (Nawy, 2001). Secara matematis 
penurunan tegangan karena relaksasi baja yang terjadi digunakan 
rumus sebagai berikut (Nawy, 2001). 

∆푓 = 푓 − 0,55  (7) 

∆푓   : penurunan tegangan akibat relaksasi  
푓  : tegangan tendon diawal operasi jembatan  
t : total jam operasional jembatan  
fy : tegangan batas tendon 

Untuk kehilangan karena susut dihitung dengan persamaan 
sebagai berikut (Nawy, 2001): 

∆푓 = 8,2 × 10 퐾 퐸 1− 0,006 (100− 푅퐻) (8) 

퐾   : koefisien yang dipengaruhi jeda waktu antara akhir 
perawatan basah beton  sampai pemberian tegangan  

퐸  : modulus elastisitas baja tendon  

  : rasio volume dan permukaan beton  
푅퐻 : skala kelembaban relatif 
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Tabel  2.2 N
ilai-nilai k dan 휇 (dim

odifikasi dari Lin, 2000) 

 

Tabel  2.3 N
ilai K

SH  untuk K
om

ponen pascatarik (N
aw

y, 2001) 

W
aktu dari akhir peraw

atan basah 
hingga pem

berian prategang, hari 
1 

3 
5 

7 
10 

20 
30 

60 
K

SH
 

0,92 
0,85 

0,80 
0,77 

0,73 
0,64 

0,58 
0,45 
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untuk kehilangan karena rangkak dapat dihitung dengan persamaan 
sebagai berikut (Nawy, 2001): 

∆푓 = 퐶 푓 − 푓  (9) 

퐶 =
,

, 퐶  (10) 
dengan: 
Ct : koefisien rangkak untuk 

perubahan waktu t  
Cu : koefisien rangkak umum  
t : total hari operasional 

jembatan  

Ep : modulus elastisitas baja 
tendon   

Ec : modulus elastisitas beton  
fpi : tegangan inisial baja 
tendon  

Untuk nilai tegangan akhir tendon yang memenuhi persyaratan 
(SNI 03-2847-2002 pasal 20.7): 
푓 ≥ 푓  (11) 

Untuk tendon dengan ikatan penuh, dapat digunakan rumus 
pendekatan untuk memperoleh nilai tegangan tendon prategang 
dalam kondisi ultimit, yaitu dengan rumus sebagai berikut (SNI 03-
2847-2002 pasal 20.7):  

푓 = 푓 1 − 휌 + (휔 − 휔′)  (12) 

dengan batasan 

휌 + (휔 − 휔′) > 0,17 (13) 

푑′ ≤ 0,15푑  (14) 

2.5. Tegangan dan Regangan Baja Prategang 
Hubungan tegangan dan regangan baja yang terjadi pada baja 
prestress dapat didekati dengan rumus pendekatan yang 
dikembangkan oleh Ramberg-Osgood (1943). Sebagaimana 
terlihat pada Gambar 2.6 Skema grafik hubungan tegangan dan 
regangan baja prestress (dimodifikasi dari Naaman, 1982), titik 
leleh baja prestress tidaklah terlihat, sehingga tegangan lelehnya 
ditentukan berdasarkan strain criterion. Berdasarkan standar 
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ASTM tegangan leleh baja prategang didefinisikan sebagai 
tegangan yang terjadi pada regangan 1% untuk jenis wires dan 
strands dan 0,7% untuk prestressing bars (Tabel  2.4) 

Metode lain yang juga sering digunakan untuk menentukan 
tegangan leleh adalah offset-strain method. Pada metode ini 
tegangan leleh (fpy) dapat didefinisikan sebagai tegangan pada 
permanent plastic strain 0,2% offset (fp0,2) (atau 0,1% offset (fp0,1) 
tegantung pada standard yang digunakan (Naaman, 1982). 
Parameter lain yang penting dalam diagram tegangan regangan 
antara lain sebagai berikut. 

1. Modulus elastisitas, Ep 
2. Proportional limit, fpp, yang biasa diperoleh dari tegangan pada 

0,01% (atau 0,02%) offset 
3. Tensile strength, fp, dan 
4. Regangan pada beban maksimum, εu 

 

Gambar 2.6 Skema grafik hubungan tegangan dan regangan baja prestress 
(dimodifikasi dari Naaman, 1982) 
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Dalam sebuah perhitungan analitis deskripsi diagram tegangan 
dan regangan diperlukan, dan itu bisa direpresentasikan melalui 
kurva Ramberg-Osgood (Persamaan 15) yang didefinisikan dalam 
tiga parameter, modulus elastisitas (Ep), tegangan yang terjadi (σp), 
dan parameter n yang mendefinisikan ketajaman sudut dari kurva 
diagram tegangan-regangan. 

휀 = + 푝  (15) 

Dengan p adalah regangan plastis yang terhubung dengan σp, 
sementara nilai parameter n diperoleh dari Persamaan 3.16 

푛 = ⁄ ⁄
⁄

 (16) 

2.6. Penurunan Mutu Beton 
Suatu struktur atau komponen struktur yang mengalami 
pembebanan berulang-ulang (cyclic loading) seperti yang dialami 
pada lantai kendaraan jembatan akibat beban roda kendaraan akan 
menyebabkan komponen struktur mengalami kerusakan meskipun 
beban yang bekerja masih lebih kecil dari kapasitas beban 
statisnya. Pada kasus jembatan beton prategang yang dikenai beban 
berulang kendaraan menyebabkan mutu beton mengalami 
penurunan akibat pengaruh fatigue (Holmen, 1979). Fatigue 
adalah fenomena kerusakan yang terjadi pada struktur saat 
mengalami sejumlah siklus pembebanan. Grafik tren penurunan 
kuat tekan beton akibat sejumlah siklus pembebanan dapat dilihat 
pada Gambar 2.7 

Salah satu cara untuk mengukur kuat tekan pelat beton di 
lapangan adalah dengan menggunakan Schmidt Hammer Test 
(Gambar 2.8). Schmidt Hammer Test atau yang lebih dikenal 
dengan alat Hammer Test adalah suatu alat uji untuk mengetahui 
kuat tekan beton yang merupakan nilai konversi dari indeks 
kekerasan beton dengan mengukur kekuatan permukaannya.  
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Tabel  2.4 sifat m
inim

um
 tendon prategang (N

aam
an, 1982) 

Baja Prategang 
Standar A

STM
 

Spesifikasi m
inim

um
 A

STM
 

Sifat-sifat lain yang diharapkan 

M
odulus Elastis 

Batas proporsional fpp   
ketika regangan 0,01%

 offset 
Tegangan leleh 

Perpanjangan saat gagal 
ksi 

M
Pa 

K
abel 

A
421 

fpy  = 0,85 fpu  
pada εpy  =

 0,010 
εpu  = 0,040 untuk panjang 
10 in (254 m

m
) 

29.000 
200.000 

75 to 85 %
 dari tegangan  

m
inim

um
 yang disyaratkan 

Strands 
A

416 
fpy  = 0,85 fpu  
pada εpy  = 0,010 

εpu  = 0,040 untuk panjang 
24 in (610 m

m
) 

27.000 
186.000 

70 to 75 %
 dari tegangan  

m
inim

um
 yang disyaratkan 

Tulangan 
A

722-75 
Tulangan polos 
fpy  = 0,85 fpu  
pada εpy  =

 0,0070 
Tulangan ulir 
fpy  = 0,80 fpu  
pada εpy  =

 0,0070 

εpu  = 0,040 untuk panjang 
20 diam

eter tulangan 
28.000 

193.000 
60 to 65 %

 dari tegangan  
m

inim
um

 yang disyaratkan 
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Pelaksanaan Schmidt Hammer Test  diatur dalam ASTM C805. 
Cara kerja dari alat ini sangat mudah, yaitu dengan cara menekan 
plunger head dari alat tersebut ke permukaan beton dan akan 
menghasilkan suatu pantulan di dalam alat tersebut. Nilai yang 
terbaca dari hasil pantulan tersebut kemudian dikalibrasi sesuai 
sudut pantulannya untuk kemudian bisa diperoleh adalah nilai kuat 
tekan beton yang merupakan representasi dari nilai indeks 
kekerasan beton yang diuji. 
2.7. Data Jembatan 
Data jembatan eksisting yang dicoba untuk disimulasikan nilai 
kapasitas sisanya pada bahasan dalam buku ini adalah Jembatan 
Congot II yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Data berupa As built drawing yang berisikan berbagai informasi 
mengenai detail jembatan tersebut dibangun, diantaranya adalah 
dimensi struktur, panjang jembatan, jumlah tulangan, data tendon 
prategang, mutu material yang digunakan, dan lain-lain. Data 
tersebut kemudian diolah terhadap berbagai variasi parameter 
untuk diketahui nilai kapasitas sisa atau keamanan struktur atas 
jembatan eksisting  yang serupa dengan struktur atas Jembatan 
Congot II. 

Jembatan Congot II terletak pada jalur lintas provinsi antara 
Provinsi DIY dan Jawa Tengah memotong Sungai Progo. Sebagai 
ruas jalan antar provinsi, lalu lintas kendaraan yang melewatinya 
bisa dibilang cukup padat dengan jenis kendaraan yang beragam, 
mulai dari kendaraan roda dua, roda empat, hingga kendaraan 
bermuatan berat seperti truk, tronton, truk tangki, dsb. Jembatan 
Congot II termasuk dalam tipe jembatan gelagar prategang dengan 
struktur penopang utama berupa gelagar-gelagar beton memanjang 
dengan tendon prategang didalamnya. 

Berdasarkan as built drawing, Jembatan Congot II terdiri dari 
3 bentang, yaitu dua bentang sepanjang 30 m dan satu bentang 
sepanjang 40 m dengan panjang total jembatan ±100 m. Detail 
dimensi, bentuk, dan mutu bahan dari komponen-komponen 
struktur atas Jembatan Congot II adalah sebagai berikut.  
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1. Data administrasi jembatan 
Sketsa penampang melintang jembatan dapat dilihat pada 

Gambar 2.9 dan detail penampang gelagar beton prategang dapat 
dilihat pada Gambar 2.10. Data dimensi jembatan secara ringkas 
adalah sebagai berikut.  
Jumlah lajur  : 2 lajur (masing-masing lajur 3,5 m) 
Lebar jembatan : 10 m  
Tebal pelat lantai : 250 mm 
Jumlah gelagar : 5 buah 
Jarak antar gelagar : 1.8 m 
Nama jembatan : Jembatan Congot II 
Tipe jembatan  : Gelagar beton prategang 
Panjang jembatan : 102.4 m 
Jumlah bentang : 3 (30 m + 40 m + 30 m) 
Lebar jembatan : 10 m 

2. Data Material jembatan 
 Mutu beton gelagar jembatan : 

Kuat tekan beton (fc’)  : 41,5 MPa (K-500) 
Modulus elastisitas (Ec) : 30277,63 MPa 

 Mutu beton pelat lantai jembatan 
Kuat tekan beton (fc’)  : 29,05 MPa (K-350) 
Modulus elastisitas (Ec) : 25332,08 MPa 

 Mutu tulangan non-prestress 
Tegangan leleh (fy)  : 420 MPa 
Modulus Elastisitas (Es) : 200.000 MPa 

 Mutu tulangan prestress 
Tegangan leleh (fy)  : 1580 MPa 
Tegangan ultimit (fu)  : 1860 MPa 
Modulus Elastisitas (Es) : 195.000 MPa 
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2.8. Analisis Struktur Jembatan 
Jembatan yang dianalisis merupakan jembatan beton prategang 
penampang I dengan jenis tumpuan sendi-rol sehingga momen 
yang bekerja hanya momen positif. Analisis gaya dalam akibat 
beban mati dilakukan dengan mengalikan masing-masing volume 
elemen penyusun jembatan dengan berat volume materialnya baik 
untuk elemen struktural maupun elemen non-struktural. Untuk 
analisis gaya dalam akibat beban hidup (truk) dilakukan dengan 
metode analisis garis pengaruh agar dapat diperoleh posisi paling 
kritis yang menyebabkan terjadinya gaya dalam maksimal.   

Analisis struktur jembatan dilakukan guna mendapatkan nilai 
gaya-gaya dalam yang bekerja dan menentukan besarnya kapasitas 
penampang jembatan. Kapasitas nominal jembatan dan gaya dalam 
dihitung dengan memperhitungkan berbagai variasi kondisi yang 
memungkinkan terjadi pada kondisi di lapangan sehingga 
diperoleh variasi nilai rating factor jembatan tersebut. Perhitungan 
gaya-gaya dalam yang bekerja dilakukan dengan menggunakan 
metode garis pengaruh agar didapatkan nilai yang maksimum, 
sedangkan kapasitas nominal jembatan dihitung dengan metode 
layer dengan membagi penampang gelagar menjadi pias-pias 
setiap 10 mm.  
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Gambar 2.10 Dimensi balok beton prategang tipe-I tinggi 2,1m 
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3.  
 

ARTIFICIAL NEURAL 
NETWORK 

 

3.1. Pengantar ANN 
Artificial Neural Network (ANN) adalah suatu metode pendekatan 
yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sulit 
terpecahkan dengan cara analisis (Anderson dan McNeill, 1992). 
Artificial Neural Network (ANN) adalah metode memprediksi 
sebuah informasi yang diadopsi dari cara kerja sistem biologi saraf 
seperti otak. 

Menurut Schalkoff (1996) penggunaan Artificial Neural 
Network pertama kali diperkenalkan oleh Hu tahun 1964. Hu 
menggunakan Artificial Neural Network dalam thesisnya dengan 
metode Widrow’s Adaptive Linier Networks untuk meramalkan 
cuaca. Dalam perkembangannya terdapat kekurangan dalam 
metode ini yang kemudian pada sekitar tahun 1986 diperkenalkan 
Metode Training Algoritma yang baru yaitu model 
backpropagation oleh Rumelhart yang bisa menjawab kekurangan 
pada training algoritma dalam pendekatan awal Artificial Neural 
Network. 

Prinsip sistem perhitungannya adalah mengolah angka-angka 
(input) untuk menghasilkan suatu output yang berfungsi sebagai 
prediksi yang mendekati data output target yang digunakan sebagai 
pembanding hasil. Menurut Anderson dan McNeill (1992), 
karakteristik dari Artificial Neural Network dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, antara lain, sebagai berikut. 
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1. Arsitektur, yaitu bentuk pola hubungan antara neuron-neuron 
yang tersusun dalam layer. Layer dalam Artificial Neural 
Network dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu single 
layer (unit-unit input dan unit-unit output) dan multi layer 
(selain ada unit input dan unit output juga terdapat hidden unit). 

2. Learning algoritma, yaitu metode yang digunakan untuk 
menentukan bobot-bobot yang terdapat dalam tiap layer serta 
hubungannya. Ada dua jenis pelatihan dalam sistem Artificial 
Neural Network, yaitu proses belajar terawasi (supervised 
learning) dan proses belajar tak terawasi (unsupervised 
learning). 

3. Activasion function, yaitu fungsi untuk menghasilkan output 
dan untuk memperoleh keseimbangan antara kemampuan 
untuk merespon input pattern yang digunakan pada proses 
pelatihan secara benar, dan kemampuan untuk memberikan 
respon yang baik terhadap input yang mirip. 
Menurut Schalkoff (1996) hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam menggunakan metode Artificial Neural Network ialah 
sebagai berikut. 

1. Artificial Neural Network adalah metode nonlinier. Untuk 
proses linier statis dengan sedikit kesalahan atau gangguan, 
lebih baik menggunakan metode statistik linier. 

2. Artificial Neural Network adalah metode kotak hitam, artinya 
suatu masalah tidak dapat diformulasikan atau ditampilkan 
secara eksplisit dan jelas. Jika ingin menganalisa hubungan 
antara input dan output dan perkara yang sulit untuk 
diterjemahkan atau diartikan dari sebuah jaringan, maka 
digunakan metode ini. 

3. Mudah dipakai untuk masalah yang bisa menoleransi 
ketidaktepatan dalam berbagai tipe dan pengaturan parameter 
yang besar untuk perencanaan. 

4. Berfungsi sebagai penaksir universal. 
5. Tidak ada struktur metode sampai sekarang. Untuk 

mengidentifikasi struktur jaringan bisa dengan cara pendekatan 
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terbaik, yaitu dengan pemetaan dari input ke output. Oleh 
karena itu prosedur trial dan error sering digunakan. 

6. Membutuhkan banyak data dan waktu komputasi untuk 
memproses iterasi pembelajaran fungsi. 

3.2. Aplikasi ANN 
Penelitian mengenai ANN memang belum begitu populer di dunia 
Teknik Sipil. Akan tetapi apabila dapat dipahami dengan baik, 
metode ini dapat diaplikasikan dengan tepat di bidang teknik sipil 
dan sangat menguntungkan. Beberapa penelitian yang terkait 
dengan Artificial Neural Network yaitu sebagai berikut. 

Yudhistira (2014) menggunakan simulasi ANN untuk 
memperoleh rumus empiris guna memprediksi rating factor 
jembatan tipe truss. Dalam penelitiannya, digunakan 4 parameter  
input yang terdiri dari variabel beban maksimum, umur, actual 
yield stress, dan keutuhan elemen. Jumlah pasangan data yang 
digunakan dalam simulasi penelitiannya adalah 30 jumlah 
pasangan data. Sementara itu, jaringan arsitektur ANN dalam 
simulasinya digunakan 3 buah hidden layer dengan 1 output berupa 
nilai rating factor. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 
Artificial Neural Network cukup akurat dalam memprediksi rating 
factor jembatan tipe truss dengan nilai error maksimum pada 
simulasi ANN sebesar 5,95%, dan error maksimum ketika validasi 
sebesar 16%. 

Serupa dengan yang telah dilakukan oleh Yudhistira, pada 
tahun yang sama, Rahmadi (2014) melakukan penelitian dengan 
menggunakan ANN untuk memperoleh persamaan empiris dalam 
menentukan nilai rating factor pada jembatan komposit baja-beton. 
Jumlah pasangan data yang di masukkan dalam simulasi ANN 
adalah sebanyak 192 pasangan data. Dalam penelitiannya, 
digunakan 4 parameter input yang terdiri dari kedalaman penetrasi 
korosi, bentang jembatan, kuat tekan pelat beton dan tegangan leleh 
gelagar baja. Sementara itu, jaringan arsitektur ANN dalam 
simulasinya digunakan 3 buah hidden layer dengan 1 output berupa 
nilai rating factor. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 
Artificial Neural Network cukup akurat dalam memprediksi rating 
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factor jembatan tipe gelagar komposit dengan nilai error 
maksimum sebesar 13,6%. 

Aplikasi ANN pada jembatan sebagai alat untuk 
mengidentifikasi tingkat resiko kerusakan dapat menggantikan 
metode inspeksi jembatan konvensional yang membutuhkan waktu 
lama. Hal ini diungkapkan oleh Adhikari (2012) bahwa model yang 
dikembangkan dengan Backpropagation Neural Network mampu 
memprediksi Condition State Rating jembatan dari tingkat 
kerusakan baik itu ringan, sedang, atau parah dengan koefisien 
korelasi sebesar 99%. Dengan metode BPNN secara singkat dapat 
diketahui tingkat kerusakan jembatan, sehingga dapat ditentukan 
perbaikan dan perawatan apa yang perlu dilakukan. Prediksi 
performa jembatan jalan raya dengan ANN dan Genetic Algorithms 
juga dilakukan oleh Tokdemir, dkk pada tahun 2000 Penelitian 
yang dilakukan mengambil studi kasus jembatan di California. 
Hasil penelitiannya berupa persamaan empiris nilai penurunan 
performa jembatan jalan raya dimana dibandingkan nilai R2nya dan 
dinilai masih kurang memuaskan disebabkan jumlah parameter 
yang digunakan masih kurang mewakili. 

Penelitian lain tentang kondisi tingkat layan jembatan dengan 
ANN juga dilakukan oleh Lee, dkk (2006). Penelitian dengan judul 
ANN-Based Bridge Condition Rating Models Using Limited 
Structural Inspection Records mengambil studi kasus jembatan-
jembatan jalan raya di New South Wales, Australia. Hasil dari 
penelitian ini menunjukan tingkat error yang diberikan masih dapat 
diterima sehingga rumusan empiris yang diperoleh dapat 
digunakan. 

Asadi (2011) menyimpulkan dalam penelitiannya yang 
berjudul Bridge Life-Cycle Cost Analysis Using Artificial Neural 
Networks bahwa ANN cukup mampu untuk dijadikan sebagai alat 
prediksi life-cycle cost sebuah jembatan. Penelitian yang dilakukan 
yaitu dengan memodelkan 14 jembatan tipikal di Chicago untuk 
dicari hubungan antara dimensi, umur dan biaya jembatan.  

Selain untuk memprediksi tingkat layan jembatan, penerapan 
ANN pada jembatan juga dapat digunakan untuk memprediksi 
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defleksi pada jembatan, seperti yang dilakukan oleh Tadesse, dkk 
(2012). Penelitian dilakukan terhadap tiga jenis bentang jembatan 
dengan data defleksi didapatkan dari hasil pemodelan ABAQUS. 
Setelah data hasil model numerik diperoleh kemudian diproses 
menjadi sebuah persamaan empiris prediksi defleksi jembatan 
komposit dengan ANN. Error maksimum yang dihasilkan 
penelitian ini sebesar 6,40% yang dinilai cukup kecil dan layak 
untuk digunakan dalam keperluan praktikal. 

Jung Baeg Son (2009) dengan penelitian berjudul Generating 
Historical Condition Ratings for the Reliable Prediction of Bridge 
Deteriorations mampu mereduksi jumlah faktor di luar jembatan 
yang semula 21 faktor menjadi hanya ada 6 faktor di luar jembatan 
itu sendiri yang memberikan dampak signifikan terhadap performa 
jembatan. Faktor tersebut antara lain berat kendaraan yang lewat, 
jumlah kendaraan yang lewat, suhu tertinggi, populasi kota, dan 
pertumbuhan penduduk. Hasil dari reduksi faktor diluar jembatan 
ini memberikan nilai error dari prediksi yang lebih kecil dari 
semula. Pada elemen deck error prediksi turun dari 6,68% menjadi 
3,74%. Pada struktur atas dan struktur bawah berkurang dari 6,61% 
menjadi 5,26% dan 7,52% menjadi 5,78%. 

Pada bidang teknik sipil struktur yang lain, Muhtarom (2012) 
menerapkan ANN pada balok kastela. Penelitiannya yaitu 
mengenai optimasi ukuran lubang hexagonal pada balok Kastela 
dengan menggunakan metode simulasi backpropagation. 

Penerapan Artificial Neural Network (ANN) pada bidang hidro 
untuk memodelkan curah hujan-limpasan dengan metode 
backpropagation dilakukan oleh Hadihardaja dan Sutikno (2005). 
Penelitiannya ini adalah dilakukan dengan input berupa data curah 
hujan dan output berupa data debit. Hasil yang diperoleh yaitu 
bahwa secara umum ANN dapat diterapkan dalam pemodelan 
curah hujan-limpasan, walaupun hasilnya belum terlalu akurat oleh 
karena masih ada penyimpangan. 

Teknik material juga pernah dilakukan penelitian oleh Suryadi 
(2010), yang mengaplikasikan ANN untuk menganalisa 
kemampuan pada beton mutu tinggi yang menggunakan fly ash 
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(FA) sebagai cementitious pada campuran Self Compacting 
Concrete (SCC). Input yang digunakan yaitu data yang meliputi : 
jumlah semen, FA, pasir, kerikil, nilai das, dan admixture, dengan 
satu data output yaitu kuat tekan beton pada umur 28 hari. Data-
data tersebut diambil dari hasil uji eksperimen dengan 20% FA 
sebagai bahan cementitious. Hasil penelitiannya menunjukkan 
bahwa dengan 20% FA adalah persentase yang ideal dengan 
ditunjukkan kuat tekan yang paling tinggi. 
3.3. Pemodelan Artificial Neural Network 
Artificial Neural Network merupakan representasi buatan dari 
sistem jaringan saraf otak manusia yang selalu mencoba 
mensimulasikan proses pembelajaran dari otak manusia. Istilah 
artificial digunakan karena jaringan saraf diimplementasikan 
dengan menggunakan program komputer yang mampu 
menyelesaikan sejumlah proses perhitungan selama proses 
pembelajaran. ANN telah dikembangkan sebagai turunan model 
matematika dari kesadaran manusia atau saraf biologis, karena 
berdasarkan pada asumsi bahwa : 

1. pemrosesan informasi terjadi pada beberapa elemen sederhana 
yang disebut neuron; 

2. sinyal lewat diantara neuron menciptakan jaringan koneksi; 
3. setiap koneksi penghubung memiliki bobot yang terhubung, 

yang dalam jaringan saraf tertentu mengalirkan sinyal yang 
ditransmisikan; 

4. setiap neuron mempunyai fungsi aktivasi (biasanya non linier) 
pada jaringan input (jumlah dari bobot sinyal input) untuk 
menentukan sinyal output. 

Karakteristik dari jaringan saraf tiruan adalah : 

1. pola hubungan antar neuron (yang menjadi arsitekturnya); 
2. metode penentuan bobot dalam koneksi (disebut sebagai proses 

latihan, pembelajaran, atau algoritma); 
3. fungsi aktivasi. 



 
33 

3.4. Backpropagation 
Artificial Neural Network (ANN) merupakan salah satu sistem 
pemrosesan informasi atau data yang didesain dengan menirukan 
cara kerja otak manusia dalam menyelesaikan suatu masalah 
dengan melakukan proses belajar melalui perubahan bobot 
sinapsisnya. Salah satu metode yang digunakan dalam ANN adalah 
backpropagation. Backpropagation adalah algoritma 
pembelajaran untuk memperkecil tingkat error dengan cara 
menyesuaikan bobotnya berdasarkan perbedaan output dan target 
yang diinginkan. Backpropagation juga merupakan sebuah metode 
sistematik untuk pelatihan multi layer ANN karena 
backpropagation memiliki tiga layer dalam proses pelatihannya, 
yaitu input layer, hidden layer dan output layer. Backpropagation 
ini merupakan perkembangan dari single layer network (jaringan 
layar tunggal) yang memiliki dua layer, yaitu inputlayer dan 
outputlayer. Adanya hidden layer pada backpropagation 
menyebabkan tingkat error pada backpropagation lebih kecil 
dibanding tingkat error pada single layer network. Hal ini terjadi 
karena hidden layer pada backpropagation berfungsi sebagai 
tempat untuk meng-update dan menyesuaikan bobot, sehingga 
didapatkan nilai bobot yang baru yang bisa diarahkan mendekati 
dengan target output yang diinginkan. Persamaan umum Artificial 
Neural Network yang diperkenalkan oleh Rumelhart (1986) : 

  nn XWfY  (17) 

dengan: 
Y : output prediksi 
Wn : bobot korespodensi 
Xn : input parameter 
F : fungsi transfer yang digunakan (fungsi sigmoid) 

3.5. Faktor-faktor pada simulasi backpropagation 
Beberapa faktor yang akan sangat mempengaruhi keberhasilan 
algoritma backpropagation, antara lain sebagai berikut. 
 



 
34 

1. Fungsi aktivasi 
Fungsi aktivasi yang dipakai pada backpropagation harus 

memenuhi beberapa syarat, yaitu kontinu, terdiferensial dengan 
mudah, dan merupakan fungsi yang tidak turun. Salah satu fungsi 
yang memenuhi ketiga syarat tersebut adalah fungsi sigmoid biner 
yang memiliki range (0,1). Fungsi sigmoid biner atau yang dalam 
pemrograman MATLAB disebut sebagai “logsig” adalah sebagai 
berikut dengan grafik fungsi tampak pada Gambar 3.1 
푓(푥) =  (18) 
푓 (푥) = 푓(푥)(1− 푓(푥)) (19) 

 
Fungsi sigmoid memiliki nilai maksimum 1. Maka untuk pola 

yang targetnya lebih dari 1, pola input dan output harus terlebih 
dahulu ditransformasi sehingga semua polanya memiliki range 
yang sama seperti fungsi sigmoid yang dipakai. Alternatif lain 
adalah menggunakan fungsi aktivasi sigmoid hanya pada layar 
yang bukan layar output. Pada layar output, fungsi aktivasi yang 
dipakai adalah fungsi identitas, yaitu f(x) = x atau yang dalam 
pemrograman MATLAB disebut sebagai “purelin”. 

 
 

 

Gambar 3.1 Fungsi Sigmiod Biner 
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2. Inisialisasi bobot awal 
Masalah utama yang dihadapi dalam backpropagation adalah 

lamanya iterasi yang harus dilakukan. Bobot awal akan 
mempengaruhi apakah jaringan mencapai titik minimum lokal atau 
global, dan seberapa cepat konvergensinya. Bobot yang 
menghasilkan nilai turunan aktivasi yang kecil sedapat mungkin 
dihindari karena akan menyebabkan perubahan bobotnya menjadi 
sangat kecil. Demikian pula nilai bobot awal tidak boleh terlalu 
besar karena nilai turunan fungsi aktivasinya menjadi sangat kecil 
juga. Pada MATLAB, setiap kali membentuk jaringan 
backpropagation MATLAB akan memberi nilai bobot dan bias 
awal dengan bilangan acak kecil. Bobot ini kemudian diproses agar 
kemudian jaringan menjadi konvergen. 

3. Laju pembelajaran/learning rate (α) 
Laju pembelajaran merupakan parameter jaringan dalam 

mengendalikan proses penyesuaian bobot. Nilai laju pembelajaran 
yang optimal bergantung pada kasus yang dihadapi. Laju 
pembelajaran yang terlalu kecil menyebabkan konvergensi 
jaringan menjadi lebih lambat, sedang laju pembelajaran yang 
terlalu besar dapat menyebabkan ketidakstabilan pada jaringan. 
Pada backpropagation, bobot dimodifikasi pada arah penurunan 
tercepat. Meskipun penurunan fungsi berjalan cepat, tetapi tidak 
menjamin akan konvergen dengan cepat. Salah satu jenis 
modifikasi perubahan bobot dan learning rate ialah dengan 
algoritma gradien conjugate. Pencarian bobot terbaik akan 
dilakukan sepanjang arah conjugate. Pada banyak kasus, pencarian 
ini lebih cepat. Ada berbagai metode pencarian yang dilakukan 
berdasarkan prinsip gradien conjugate, antara lain Flecher-Reeves 
(‘traincgf’), Polak-Ribiere (‘traincgp’), Powel Beale (‘traincgb’) 
dan scaled conjugate gradient (‘trainscg’). 

4. Jumlah unit tersembunyi/hidden layer 
Jaringan dengan sebuah unit tersembunyi sudah cukup bagi 

backpropagation untuk menghubungkan antara input dan target 
output dengan tingkat ketelitian yang ditentukan. Akan tetapi 



 
36 

penambahan jumlah unit tersembunyi kadangkala membuat 
pelatihan lebih mudah (Siang, 2005). 

5. Lama iterasi 
Tujuan utama penggunaan backpropagation adalah 

mendapatkan keseimbangan antara pengenalan pola pelatihan 
secara benar dan respon yang baik untuk pola lain yang sejenis 
(disebut data pengujian). Jaringan dapat dilatih terus-menerus 
hingga semua pola pelatihan dikenali dengan benar. Akan tetapi hal 
itu tidak menjamin jaringan akan mampu megenali pola pengujian 
dengan tepat. Jadi tidaklah bermanfaat untuk meneruskan iterasi 
hingga semua kesalahan pada pola sama dengan nol. 

6. Target error yang ingin dicapai 
Besar nilai target error akan sangat mempengaruhi lama atau 

tidaknya simulasi. Jika nilai error terlalu besar maka simulasi akan 
cepat konvergen. Akan tetapi hal ini tentunya akan menyebabkan 
hasil simulasi berbeda jauh dengan target. Oleh karena itu nilai 
error sebaiknya dibuat sekecil mungkin agar nantinya hasil 
simulasi tidak akan berbeda jauh dengan target yang diharapkan. 
3.6. Arsitektur backpropagation 
Arsitektur backpropagation terdiri dari tiga layer, yaitu input layer, 
hidden layer dan output layer. Pada input layer tidak terjadi proses 
komputasi, namun terjadi pengiriman sinyal input X ke hidden 
layer. Pada hidden dan output layer terjadi proses komputasi 
terhadap bobot dan bias serta proses perhitungan besarnya output 
dari hidden dan output layer tersebut berdasarkan fungsi aktivasi 
tertentu. Pada algoritma backpropagation ini digunakan fungsi 
aktivasi sigmoid biner, karena output yang diharapkan bernilai 
antara 0 sampai 1 agar proses tidak memakan waktu yang lama. 
Sketsa susunan jaringan backpropagation dapat dilihat pada 
Gambar 3.2. 

Kusumadewi (2004) menyatakan bahwa arsitektur jaringan 
yang sering digunakan oleh algoritma backpropagation adalah 
jaringan feedforward dengan banyak lapisan. Untuk membangun 



 
37 

suatu jaringan feedforward digunakan instruksi newff. Berikut 
fungsi algoritma yang digunakan. 
net  = newff (PR, [S1     S2.....SN1], {TF1     TF2.....TFN1}, 

BTF, BLF, PF) 
dengan: 
PR : matriks berukuran Rx2 yang berisi nilai minimum dan 

maksimum, dengan R adalah jumlah variabel input. 
Si  : jumlah neuron pada lapisan ke-i, dengan i =1,2,...,n 
Tfi  : fungsi aktivasi pada lapisan ke-i, dengan i =1,2,...,n 
BTF : fungsi pelatihan jaringan 
BLF : fungsi pelatihan untuk bobot 
PF  : fungsi kinerja 

dimana : 

X  : masukan (input). 
Vi : bobot pada lapisan 

tersembunyi. 

Woj : bias pada hidden layer 
dan output layer 

 

Gambar 3.2 Susunan Backpropagation 
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Wij : bobot pada lapisan 
keluaran. 

Voj : bias pada lapisan 
tersembunyi 

J = 1,2,3,…..,n 

n : jumlah unit pada hidden 
layer 

k : jumlah unit pada output 
layer 

Y : keluaran hasil. 
  

3.7. Algoritma Backpropagation 
Pada dasarnya proses algoritma backpropagation terdiri dari 
komputasi maju (feedforward) dan komputasi balik 
(backpropagation). Komputasi proses feedforward-nya adalah 
sebagai berikut. 

1. Unit input (Xi, i = 1,2,…..,n) 
Menerima input Xi dan mengirimkannya ke semua unit layer 
selanjutnya (hidden layer) 

2. Unit hidden (Zj, j = 1,2,….,m) 
Menghitung semua sinyal input dengan bobotnya 

 ijij VXbinjz  1_  (20) 

Menghitung nilai aktivasi setiap unit hidden sebagai output unit 
hidden 

 inj_ze
)inj_z(f 


1
1

 (21) 
 )inj_z(fz j   (22) 

Mengirim nilai aktivasi sebagai input untuk unit output 

3. Unit output (Yk, k  = 1,2,…..,o) 
Menghitung semua sinyal inputnya dengan bobotnya  

 jkjk WZbinky  2_  (23) 

Menghitung nilai aktivasi setiap unit output sebagai output 
jaringan 
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ink_ye
)ink_y(f 


1
1

 (24) 

 )ink_y(fTk   (25) 

Komputasi proses backpropagation-nya adalah sebagai berikut. 

1. Unit output (Yk, k = 1,2,…..,o) 
Menerima pola target yang bersesuaian dengan pola input 
Menghitung informasi error 

)ink_y('f)YT( kkk   (26) 

Menghitung besarnya koreksi bobot unit output 

  
jk

jk

jk
jk z

W
)W(E

W 



   (27) 

Menghitung besarnya koreksi bias output 

  kkb  2  (28) 

2. Mengirimkan koreksi ke unit-unit yang ada pada layer di 
bawahnya, yaitu ke hidden layer 

3. Unit hidden layer (Zj, j=1,2,….,m) 
Menghitung semua koreksi error  

   jkk Winj_  (29) 

Menghitung nilai aktivasi koreksi error  

  )inj_Z('f.inj_j   (30) 

Menghitung koreksi bobot unit hidden 

  ijij XV   (31) 
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Menghitung koreksi error bias unit hidden 

  jjb  1  (32) 

4. Memperbarui bobot dan bias 
Unit Output (Yk, k = 1,2,…,o) 
Memperbarui bobot dan biasnya (j = 0,…,m)  

jk)lama(jk)baru(jk WWW   (33)
 

k)lama(k)baru(k bbb 222   (34) 
Memperbarui bobot dan biasnya (i = 0,…,n)  

ij)lama(ij)baru(ij VVV   (35) 
j)lama(j)baru(j bbb 111   (36) 

3.8. Stopping 
Terdapat dua kondisi stopping pada algoritma backpropagation ini, 
yaitu : 

1. Error < Error maksimum 
Error adalah perbedaan yang terjadi antara ouput terhadap 

target yang diinginkan. Proses ANN akan berhenti jika besarnya 
error yang terjadi telah bernilai lebih kecil dari nilai error 
maksimum yang telah ditetapkan. Besarnya nilai error dihitung 
dengan menggunakan fungsi mean squared error (MSE). 

  2)(1
kk Yt

n
MSE  (37) 

Keterangan:  
MSE : Mean Squared Error tk  : nilai target 
n  : jumlah data Yk  : nilai prediksi ANN 

2. Epoch = Epoch maksimum 
Epoch adalah suatu langkah yang dilakukan dalam 

pembelajaran pada ANN. Jika besarnya epoch telah mencapai 
epoch maksimum yang telah ditetapkan, maka proses pembelajaran 
akan berhenti. 
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4.  
 

RATING FACTOR 
 

 

4.1. Analisis Rating Factor 
Setelah diperoleh gaya-gaya ultimit dari analisis pembebanan 
struktur jembatan dan kapasitas tampang untuk masing-masing 
girder prategang, maka kemudian dapat dilakukan perhitungan 
rating factor. Rating factor adalah nilai banding antara kapasitas 
elemen struktur terhadap gaya-gaya dalam yang dihasilkan oleh 
pembebanan. Terdapat dua macam nilai kondisi rating factor yaitu 
kondisi operating dan kondisi inventory.  

Operating Rating Factor adalah faktor kapasitas yang 
memberikan tingkat beban maksimum yang diijinkan (umumnya 
beban itu berupa beban khusus dan digunakan untuk menghitung 
kelebihan beban yang masih diperbolehkan, apabila beban ini 
sering dilewatkan maka akan mengurangi umur jembatan). Kondisi 
operating ini bisa juga diartikan untuk kondisi jangka pendek atau 
sementara yang memperhitungkan kondisi jika terjadi pembebanan 
yang jauh melampaui beban maksimal yang direncanakan.  

Inventory Rating Factor adalah 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). Kondisi inventory dapat pula dianggap sebagai 
kondisi jangka panjang atau kondisi beban sehari-hari. Rating 
factor dapat diperoleh melalui persamaan berikut (Pedoman 
Penentuan Nilai Sisa Kapasitas Jembatan, 2011):  
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)I(L
)D(R

RF
LL

LDn





1
  (38) 

dengan : 
RF  : rating factor 
∅ : faktor reduksi kekuatan  
푅푛 : kapasitas nominal elemen struktur  
퐷L : gaya-gaya dalam akibat beban mati  
퐿퐿 : gaya-gaya dalam akibat beban hidup  
훾퐷 : faktor beban mati  
훾L : faktor beban hidup  
퐼 : faktor kejut  

Nilai faktor-faktor yang dipakai dalam analisis rating factor ini, 
yaitu sebagai berikut (Pedoman Penentuan Nilai Sisa Kapasitas 
Jembatan, 2011). 

1. Faktor reduksi kekuatan  
untuk kuat tarik ∅  = 0,90 
untuk kuat tekan ∅  = 0,85 

untuk kuat lentur ∅  = 0,80 
untuk kuat geser ∅  = 0,75 

2. Faktor beban mati  
훾 = 1,3 

3. Faktor beban hidup  
훾 = 2,17 (untuk inventory rating factor)  
훾 = 1,3 (untuk operating rating factor) 

4. Hasil dari analisis rating factor dapat berakibat pembatasan 
jumlah kendaraan yang lewat pada jembatan, perbaikan atau 
perkuatan pada sebagian atau seluruh elemen jembatan. 

4.2. Faktor-faktor penentu rating factor 
Data sebagai input dalam proses training artificial neural network 
berupa variabel-variabel yang mempengaruhi kondisi nilai rating 
factor jembatan. Variabel dipilih yang sekiranya dapat dihitung dan 
diperkirakan pada kondisi jembatan eksisting di lapangan sehingga 
cukup mudah diterapkan di lapangan. 

Rating factor merupakan rasio antara kapasitas dan gaya dalam. 
Kedua faktor inilah yang akan mempengaruhi nilai rating factor 
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kondisi sebuah jembatan. Berdasarkan kedua faktor inilah 
kemudian variabel yang dipilih bisa dikelompokkan menjadi dua 
bagian. Kelompok pertama adalah variabel yang mempengaruhi 
besarnya gaya dalam yang bekerja. Kelompok yang kedua adalah 
variabel yang mempengaruhi besarnya nilai kapasitas penampang 
dalam menahan gaya dalam.  

Variabel seperti terlihat pada Tabel  4.1 dipilih karena 
memberikan dampak yang cukup signifikan dalam mempengaruhi 
besarnya nilai rating factor. Panjang bentang dan besarnya beban 
yang bekerja/melintas pada jembatan akan memberikan pengaruh 
yang sangat signifikan. Semakin panjang bentang dan semakin 
besar beban yang melintas maka semakin besar pula gaya dalam 
yang bekerja pada gelagar jembatan yang menjadi konsentrasi 
perhitungan nilai rating factor. Variasi beban yang digunakan 
mulai dari beban standard (50 ton) sampai dengan beban 100 ton 
guna mengakomodir kemungkinan adanya overload kendaraan. 
Sedangkan untuk variasi bentang jembatan digunakan mulai dari 
30 m hingga 40 m. 

Jembatan beton prategang terdiri dari elemen precast dan 
elemen cast in place. Elemen precast dalam hal ini adalah elemen 
gelagar atau  girder, sedangkan untuk elemen cast in place adalah 
elemen slab beton dan masing masing elemen memiliki nilai kuat 
tekan beton yang berbeda. Kuat tekan beton yang dipilih untuk 
menjadi variabel dalam simulasi ANN adalah hanya kuat tekan 
pada slab beton. Kuat tekan pada elemen gelagar tidak dipilih 
menjadi variabel karena gelagar merupakan elemen precast yang 

Tabel  4.1 variabel input 

Variabel Kelompok 
Bentang Gaya dalam 
Beban  Gaya dalam 
Kuat tekan slab beton Kapasitas 
Loss of Prestress (LOP) Kapasitas 
Korosi tulangan serat tarik terluar Kapasitas 
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pembuatannya secara fabrikasi dan sangan terkontrol mutunya 
sehingga kuat tekannya akan cenderung akan tetap dan sesuai 
spesifikasi pada setiap jembatan dengan tipe yang sama. Disisi lain 
kuat tekan pada slab beton yang proses pembuatannya langsung 
dilapangan (cast in place) sangat memungkinkan adanya banyak 
gangguan pada proses pelaksanaanya sehingga akan cenderung 
lebih memiliki variasi pada mutu betonya. Selain itu juga akibat 
beban yang berulang memungkinkan beton akan mengalami 
penurunan mutu. Penurunan mutu beton pada slab akan 
mempengaruhi berkurangnya nilai kapasitas penampang jembatan 
dan berakibat pada berkurangnya  nilai rating factor. Slab beton 
yang semula sesuai asbuilt drawing adalah sebesar K-350 atau fc’= 
29,05 MPa yang jika dibulatkan diambil nilai sebesar 30 MPa, 
diasumsikan mengalami penurunan mutu akibat fatigue hingga 
mencapai 25 MPa.  

Dalam melakukan desain ataupun analisis terhadap kapasitas 
penampang beton prategang tentulah tidak lepas dari 
memperkirakan besarnya Loss of Prestress (LOP) yang terjadi. Hal 
ini dikarenakan besarnya nilai Loss of Prestress akan berdampak 
pada besarnya tegangan yang terjadi pada strand prategang ketika 
penampang mencapai kondisi ultimit. Semakin besar prosentase 
kehilangan gaya prategang maka kapasitas tampang dalam 
menahan lentur akan semakin berkurang yang berakibat pada 
turunnya nilai rating factor. Sesuai dengan nilai yang biasa 
digunakan dalam perancangan untuk nilai LOP tertinggi 
diasumsikan sebesar 30% sedangkan untuk nilai terendahnya 
adalah sebesar 25%.  

Sebagai struktur beton prategang dengan tipe partial 
prestressing, penampang beton prategang tersebut mengijinkan 
terjadinya retak dengan batasan tertentu. Hal ini ditunjukkan 
dengan terdapatnya elemen tulangan non-prestress didalamnya. 
Adanya tulangan non-prestress selain mengontrol kemungkinan 
retak yang terjadi pada kondisi layan, tetapi juga turut 
berkontribusi dalam menyumbang kekuatan pada saat kondisi 
ultimit. Korosi pada tulangan sangatlah mungkin terjadi terutama 
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apabila beton yang menyelimuti telah mengalami retak. Potensi 
retak yang paling mungkin terjadi pada struktur dengan bentang 
panjang adalah pada tengah bentang yang merupakan titik 
terjadinya momen maksimum. Retak terjadi pada serat tarik sisi 
bawah penampang dan jika ini tidak segera ditutup maka akan 
mengakibatkan korosi pada tulangan pada serat terluarnya.  

Korosi pada tulangan non-prestress selanjutnya akan 
mengakibatkan berkurangnya luasan penampang yang 
disumbangkan. Dari tulangan yang semulanya adalah utuh 
(pengurangan akibat korosi 0%) untuk mengakomodir 
kemungkinan terburuk maka diambil nilai prosentase pengurangan 
luasan tulangan pada tulangan serat tarik lentur terluar sebesar 
100% yang mengartikan bahwa tulangan tersebut telah putus dan 
tidak berkontribusi menahan gaya tarik yang terjadi. Variasi beban, 
kuat tekan slab beton, LOP dan korosi tulangan non-prestress pada 
serat tarik lentur terluar juga dapat dilihat pada Tabel  4.2. 
4.3. Analisis Rating Factor 
Analisis rating factor dilakukan terhadap elemen-elemen utama 
struktur jembatan yang bersangkutan dan pada kondisi operating 
(sementara, jangka pendek) dan kondisi inventory (sehari-hari, 
jangka panjang). Analisis rating factor yang akan dibahas hanya 
untuk gaya dalam berupa momen yang terjadi pada gelagar utama 

Tabel  4.2 Jumlah dan variasi tiap variabel 

variabel Bentang 
(m) 

Beban 
(ton) 

Mutu 
slab 

(MPa) 

LOP 
(%) 

Korosi* 
(%) 

Variasi 1 30 50 30 25 0 
Variasi 2 35 60 29 26 25 
Variasi 3 40 70 28 27 50 
Variasi 4 - 80 27 28 75 
Variasi 5 - 90 26 29 100 
Variasi 6 - 100 25 30 - 
n variasi 3 6 6 6 5 
        *korosi pada tulangan tarik lentur terluar  
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jembatan. Nilai rating factor dinyatakan kritis apabila mendekati 1 
dan dinyatakan tidak aman jika kurang dari 1.  
Berikut adalah salah satu contoh perhitungan operating rating 
factor pada kondisi mutu beton pada pelat lantai 29 MPa, LOP 
30%, korosi pada tulangan serat tarik terluar 0% dan dengan beban 
truk yang bekerja sebesar 50 ton. Hasil analisis penampang 
diperoleh bahwa kapasitas tampang dalam menahan momen adalah 
32154,872 kNm, sementara gaya dalam momen yang terjadi akibat 
beban mati adalah sebesar 7717,13 kNm. Apabila nilai gaya dalam 
momen akibat beban hidup untuk kondisi inventory dan operating 
diambil akibat beban truk saja maka besar momen tersebut adalah 
sama yaitu sebesar 3097,5 kNm. 
4.3.1. Analisis Operating Rating Factor  
Berdasarkan hasil analisis kapasitas penampang  dan juga gaya 
dalam yang bekerja pada jembatan dilakukan analisis perhitungan 
rating factor terhadap beban sementara jangka pendek atau 
operating condition. Rating factor dinyatakan dengan rasio antara 
kapasitas dan beban mati maupun hidup yang bekerja pada 
struktur.  

Faktor kejut 

퐼 = 1 +
20

50 + 퐿 

퐼 = 1 +
20

50 + 40 

퐼 = 1,22 

Operating rating factor kuat lentur 

푅퐹 =
휙푅 − Σ(훾 퐷 )
훾 퐿 (1 + 퐼)  

푅퐹 =
0,8 × 32154,872− Σ(1,3 × 7717,13)

2,17 × 3097,5(1 + 1,22)  

푅퐹 = 1,05053 
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Hasil perhitungan diperoleh bahwa nilai operating rating 
factor adalah lebih dari 1 yang mengartikan untuk kondisi 
operating gelagar utama jembatan tersebut masih aman dalam 
menahan momen yang bekerja. Kondisi operating ialah kondisi 
saat beban berlebih akan melewati jembatan dalam rentang waktu 
yang tertentu, contoh kasus ketika kendaraan-kendaraan militer 
dengan berat yang melebihi beban standar melewati jembatan 
tersebut pada saat kondisi perang. 
4.3.2. Analisis Inventory Rating Factor  
Selain analisis rating factor untuk beban sementara yang bersifat 
jangka pendek (operating rating factor), dilakukan juga analisis 
untuk beban beban jangka panjang atau inventory rating factor. Hal 
yang membedakan antara operating dan inventory rating factor 
terletak pada faktor beban hidup (γL) yang digunakan. Faktor beban 
hidup pada operating rating factor adalah sebesar 1,3 sedangkan 
pada inventory dipakai faktor beban hidup sebesar 2,17. 

푅퐹 =
휙푅 − Σ(훾 퐷 )
훾 퐿 (1 + 퐼)  

푅퐹 =
0,8 × 32154,872− Σ(1,3 × 7717,13)

1,3 × 3097,5(1 + 1,22)  

푅퐹 = 1,75358 

Hasil perhitungan diperoleh bahwa nilai inventory rating factor 
adalah sedikit lebih besar dari 1 yang mengartikan untuk kondisi 
inventory gelagar utama jembatan tersebut masih aman namun 
cukup kritis dalam menahan momen yang bekerja. Cara analisis 
yang sama dalam mencari nilai rating factor baik operating atau 
inventory diterapkan untuk variasi yang lain. 
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5.  
 

MODEL RATING 
FACTOR DENGAN 

ANN 
Metode pembelajaran simulasi artificial neural network yang 
digunakan yaitu metode pembelajaran terawasi (supervised 
learning). Metode ini digunakan jika output yang diharapkan telah 
diketahui dan dengan data yang telah ada. Output yang digunakan 
dalam simulasi ANN adalah berupa data rating factor kuat lentur 
gelagar baik operating maupun inventory untuk berbagai variasi 
kondisi jembatan. 
5.1. Langkah Simulasi ANN 
Langkah-langkah prediksi rating factor dengan simulasi Artificial 
Neural Network (ANN) adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan parameter input dan output yang akan digunakan 
dengan persamaan umum ANN:  
Tk >< Yk = (b2k + (ΣWjkf(b1j + ΣVijXi))) (39) 
dengan:  
Tk = Target output yang dipasang 
Yk = Prediksi output 
b2k = Bobot bias lapisan 
Wjk = Bobot lapisan 
bij = Bobot bias input 
Vij = Bobot input 
Xi = Parameter input  

X1 = Bentang jembatan (m) 
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X2 = Beban truk (ton) 

X3 = mutu slab beton (MPa) 
X4 = LOP (%) 
X5 = korosi tulangan serat tarik lentur (%) 

f = Fungsi transfer yang digunakan (fungsi sigmoid biner) 
푓( ) =  (40) 
푓′( ) =  푓( )[1− 푓( )] (41) 
Fungsi sigmoid menormalisir data input dan output yang 
dihasilkan berada dalam range antara 0 sampai 1.  

2. Menentukan bentuk jaringan  
Jumlah kasus yang digunakan (n)  = 3240 
Jumlah variabel Input Layer yang digunakan (X)  = 5 
Jumlah node Hidden Layer yang digunakan (Z)  = 3 
Jumlah variabel Output Layer yang digunakan (Y)  = 1 
Batas iterasi (epoch)  = 30000 
Target error maksimum (MSE)  = 1e-11 
Sketsa konfigurasi bentuk jaringan yang digunakan dapat 
dilihat pada Gambar 5.1 berikut. 
 

 

Gambar 5.1 Sketsa konfigurasi bentuk jaringan yang digunakan 
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3. Memasukan data ke dalam jaringan Artificial Neural Network 
Algoritma pemrograman backpropagation dimasukkan pada 

jendela editor Program MATLAB dan dimasukkan juga input dan 
output data yang akan di train dengan ANN. Setelah algoritma 
dimasukkan kemudian di proses dengan toolbar run. Nilai prediksi 
operating rating factor akan didapat dari hasil training ANN. Dari 
hasil train ANN dapat diperoleh juga sebaran nilai error hasil 
prediksi terhadap target output operating maupun inventory rating 
factor tiap-tiap variasi. 

Berikut ini adalah algoritma yang dimasukkan ke dalam 
program MATLAB. Jumlah dan nilai data yang digunakan 
hanyalah contoh karena jumlah data pada simulasi aslinya cukup 
banyak.  
=============================================== 
clear; 
  
% Data input & target 
Data = [... 
30  50  30  25  0   1.865228099 
35  50  25  25  100 1.318546575 
40  50  27  30  100 1.005615527 
40  90  27  26  100 0.560031641 
40  100 25  30  100 0.490409043]; 
P = Data(:,1:5)'; 
T = Data(:,6)'; 
  
% Membangun jaringan syaraf feedforward 
net = newff(minmax(P),[3 1],{'logsig' 
'purelin'},'trainscg'); 
  
% Set max epoch, goal, learning rate, momentum, show 
step 
net.trainParam.epochs = 30000; 
net.trainParam.goal = 1e-11; 
net.trainParam.lr = 0.001; 
net.trainParam.show = 100; 
net.trainParam.min_grad = 1e-20; 
  
% Melakukan pembelajaran 
net = train(net,P,T); 
  
% Melihat bobot-bobot awal input, lapisan dan bias 
BobotAkhir_Input = net.IW{1,1}; 
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BobotAkhir_Bias_HiddenLayer = net.b{1,1}; 
BobotAkhir_HiddenLayer = net.LW{2,1}; 
BobotAkhir_Bias_Output = net.b{2,1}; 
  
% Melakukan simulasi 
y = sim(net,P); 
  
% Menggambar grafik 
subplot(211) 
plot(P(1,:),T,'bo',P(1,:),y,'r*'); 
title('Perbandingan antara target (o) dan Output 
Jaringan (*)'); 
xlabel('Input pertama'); 
ylabel('Taget atau Output'); 
grid; 
subplot(212) 
plot(P(2,:),T,'bo',P(2,:),y,'r*'); 
title('Perbandingan antara target (o) dan Output 
Jaringan (*)'); 
xlabel('Input kedua'); 
ylabel('Taget atau Output'); 
grid; 
===================================================== 

 

Gambar 5.2 Proses training ANN 
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5.2. Simulasi Nilai Operating Rating Factor Kuat Lentur 
Data yang akan dimasukkan dalam algoritma pemrograman 
Artificial Neural Network berupa data variasi dari tiap variabel 
input dan data output yang berupa nilai rating factor. Tampilan 
proses training ANN yang sedang berjalan dapat dilihat pada 
Gambar 5.2. 

Persamaan matematis yang dihasilkan dari prediksi nilai 
operating rating factor kuat geser dengan simulasi ANN ialah 
sebagai berikut. 
푌 = 푍 푊[1,1] + 푍 푊[2,1] + 푍 푊[3,1] + 푏[2,1] (42) 

dengan 

푍 =
1

1 + 푒
     ;      푍 =

1
1 + 푒

     ;      푍 =
1

1 + 푒
 

푍푖푛푗1 = 푓(푋1푉[1,1] + 푋2푉[2,1] + 푋3푉[3,1] + 푋4푉[4,1] + 푋5푉[5,1] + 푏[1,1]) 

푍푖푛푗2 = 푓(푋1푉[1,2] + 푋2푉[2,2] + 푋3푉[3,2] + 푋4푉[4,2] + 푋5푉[5,2] + 푏[1,2]) 

푍푖푛푗3 = 푓(푋1푉[1,3] + 푋2푉[2,3] + 푋3푉[3,3] + 푋4푉[4,3] + 푋5푉[5,3] + 푏[1,3]) 

Konstanta hasil simulasi dapat dilihat pada Tabel  5.1. 
Nilai bobot akhir bias ke hidden layer adalah sebagai berikut. 
b[1,1] = 2,99431 
b[1,2] = -15,8585 
b[1,3] = -43,42008 
dengan nilai bobot akhir hidden layer sebagai berikut 
W[1,1] = 6,03435 

Tabel  5.1 Bobot akhir input simulasi ANN pada operating rating factor 

p V [1,p] V [2,p] V [3,p] V [4,p] V [5,p] 

1 -0,080250 -0,041161 0,024331 -0,001890 -0,000416 

2 -0,344538 -0,288883 1,243070 0,800321 -0,013440 

3 1,243492 -0,001216 -0,004490 0,012753 0,000188 
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W[2,1] = 0,0438 
W[3,1] = -0,469 
besarnya bobot ke output layer adalah  
b[2,1] = 1,18366. 
5.3. Simulasi Nilai Inventory Rating Factor Kuat Lentur 
Langkah-langkah untuk memprediksi nilai inventory rating factor 
kuat lentur dengan simulasi ANN tidak jauh berbeda dengan 
langkah-langkah yang digunakan untuk memprediksi nilai 
operating rating factor kuat lentur. Perbedaannya adalah terdapat 
pada nilai target output-nya saja. Persamaan matematis yang 
dihasilkan dari prediksi nilai inventory rating factor kuat lentur 
dengan simulasi ANN ialah sebagai berikut. 
푌 = 푍 푊[1,1] + 푍 푊[2,1] + 푍 푊[3,1] + 푏[2,1] (43) 

dengan 

푍 =
1

1 + 푒
     ;      푍 =

1
1 + 푒

     ;      푍 =
1

1 + 푒
 

푍푖푛푗1 = 푓(푋1푉[1,1] + 푋2푉[2,1] + 푋3푉[3,1] + 푋4푉[4,1] + 푋5푉[5,1] + 푏[1,1]) 

푍푖푛푗2 = 푓(푋1푉[1,2] + 푋2푉[2,2] + 푋3푉[3,2] + 푋4푉[4,2] + 푋5푉[5,2] + 푏[1,2]) 

푍푖푛푗3 = 푓(푋1푉[1,3] + 푋2푉[2,3] + 푋3푉[3,3] + 푋4푉[4,3] + 푋5푉[5,3] + 푏[1,3]) 

Konstanta hasil simulasi dapat dilihat pada Tabel  5.2. 
Nilai bobot akhir bias ke hidden layer adalah sebagai berikut, 
b[1,1] = -29,82806 
b[1,2] = -2,487339 

Tabel  5.2 bobot akhir input simulasi ANN pada inventory rating factor 

V [2,p] V [3,p] V [4,p] V [5,p] 

-0,001462 -0,023660 0,000601 0,000388 

0,037153 -0,022561 0,001235 0,000381 

0,132634 0,782453 0,811493 0,024696 
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b[1,3] = -29,225 
dengan nilai bobot akhir hidden layer sebagai berikut, 
W[1,1] = -0,278345 
W[2,1] = -4,2453 
W[3,1] = 2,57444 
besarnya nilai bobot ke output layer adalah  
b[2,1] = 2,35677. 
5.4. Hasil Simulasi Artificial Neural Network 
Proses simulasi artificial neural network untuk nilai operating dan 
inventory dapat ditampilkan dalam bentuk grafik yang 
menunjukkan hubungan nilai Mean Squared Error (MSE) yang 
diperoleh pada tiap epoch atau pembelajaran dalam ANN. Gambar 
5.4 menunjukkan grafik hubungan antara nilai MSE Operating 
Rating Factor terhadap epoch simulasi ANN sedangkan untuk 
hasil inventory ditunjukkan pada Gambar 5.3. Dapat dilihat pada 
kedua gambar tersebut bahwa pada epoch akhir (30000) nilai MSE 
sudah mulai konvergen.  

Hal lain yang dapat dilihat pada kedua gambar tersebut 
(Gambar 5.3 dan Gambar 5.4) adalah bahwa hasil akhir MSE yang 

 

Gambar 5.3 MSE Inventory Rating Factor terhadap epoch simulasi ANN 
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diperoleh sangatlah kecil dan dapat diterima meskipun masih 
terdapat selisih terhadap MSE yang ditargetkan. Selisih tersebut 
dikarenakan setting MSE target yang terlalu kecil, akan tetapi nilai 
MSE simulasi yang diperoleh sangatlah kecil dan sudah mampu 
menunjukkan bahwa simulasi ANN yang dilakukan baik untuk 
operating rating factor dan inventory rating factor sudah cukup 
akurat untuk diproses menjadi rumus empiris.  

Selain dalam bentuk grafik MSE, tingkat akurasi simulasi ANN 
juga dapat ditunjukkan dalam bentuk grafik regresi antara output 
yang dihasilkan dari simulasi ANN terhadap nilai yang ditargetkan. 
Sumbu mendatar adalah sumbu yang mencerminkan nilai rating 
factor target atau rating factor yang dihitung berdasarkan analitis, 
sedangkan sumbu vertical menggambarkan nilai rating factor yang 
dihasilkan dari simulasi ANN. Dapat dilihat pada Gambar 5.5 
untuk regresi hasil Operating Rating Factor dan Gambar 5.6 untuk 
regresi hasil Inventory Rating Factor bahwa nilai regresi rating 
factor pada kedua kondisi tersebut sangatlah berimpit terhadap 
garis regresi linier dengan nilai R= 0,99984 untuk kondisi 
operating dan R= 0,99978 untuk kondisi inventory. Kedua nilai R 

 

Gambar 5.4 MSE Operating Rating Factor terhadap epoch simulasi ANN 
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tersebut sudah sangat mendekati angka 1, hal ini menunjukkan 
bahwa nilai rating factor yang dihasilkan oleh simulasi ANN 
sangatlah dekat dengan nilai target output yang diinginkan. 

 

 
Gambar 5.5 Regresi output hasil simulasi ANN dan nilai target ORF 

 
Gambar 5.6 Regresi output hasil simulasi ANN dan nilai target IRF 
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5.5. Persamaan Empiris Prediksi Rating Factor 
Persamaan empiris untuk memprediksi rating factor dapat 
dibentuk dengan memasukkan konstanta-konstanta bobot yang 
sudah didapat dari simulasi ANN ke dalam persamaan umumnya 
kemudian menyederhanakannya. Persamaan empiris yang sudah 
didapat sebagai berikut. 
5.5.1. Operating rating factor kuat lentur 
푌 = 2,35677 + (−0,27835푍 ) + (−4,245314푍 ) + (2,57444푍 ) 

dengan 

푍 =
1

1 + 푒
       ;        푍 =

1
1 + 푒

       ;        푍 =
1

1 + 푒
 

푍 = [−29,82806 + (0,88027푋 ) + (−0,0014623푋 )
+ (−0,02366푋 ) + (0,0006013푋 ) + (0,0003876푋 )] 

푍 = [−2,48734 + (0,0743278푋 ) + (0,037153푋 )
+ (−0,0225607푋 ) + (0,001235푋 ) + (0,00038푋 )] 

푍 = [−29,22516 + (−0,174924푋 ) + (0,132634푋 ) + (0,78245푋 )
+ (0,81149푋 ) + (0,024696푋 )] 

 
keterangan:  
X1 : bentang (m) 
X2 : beban truk (ton) 
X3 : mutu slab beton pelat lantai (MPa) 
X4 : LOP (%) 
X5 : korosi tulangan serat tarik lentur terluar (%) 

Dari hasil simulasi ANN akan dapat diperoleh nilai prediksi 
operating rating factor kuat lentur. Sebaran nilai error antara nilai 
hasil prediksi simulasi ANN terhadap nilai target output operating 
rating factor dapat dilihat pada Gambar 5.7. Sedangkan 
perbandingan nilai operating rating factor antara hasil perhitungan 
teoritis dan hasil simulasi ANN dapat dilihat pada Gambar 5.8. 
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Terlihat pada grafik hubungan antara nilai operating rating 
factor hasil teoritis dan hasil simulasi ANN (Gambar 5.8) bahwa 
hasil simulasi ANN cukup akurat. Hal ini ditunjukkan dengan 
berimpitnya nilai yang dihasilkan oleh simulasi ANN terhadap 
nilai hasil perhitungan teoritis dengan nilai error terbesar yang 
diperoleh yaitu 4,2% (Gambar 5.7). 

 

Gambar 5.7 Sebaran nilai error hasil prediksi ANN terhadap target output ORF  

 

Gambar 5.8 Perbandingan nilai ORF analisis dengan hasil simulasi ANN 
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5.5.2. Inventory rating factor kuat lentur 
푌 = 1,183657 + (6,03435푍 ) + (0,04381푍 ) + (−0,46904푍 ) 

dengan 

푍 =
1

1 + 푒
       ;        푍 =

1
1 + 푒

       ;        푍 =
1

1 + 푒
 

푍 = [2,99431 + (−0,08025푋 ) + (−0,04116푋 ) + (0,02433푋 )
+ (−0,00189푋 ) + (−0,0004158푋 )] 

푍 = [−15,8585516 + (−0,344538푋 ) + (−0,288883푋 )
+ (1,2430698푋 ) + (0,800321푋 ) + (−0,01344푋 )] 

푍 = [−43,420077 + (1,24349푋 ) + (−0,001216푋 )
+ (−0,00449푋 ) + (0,012753푋 ) + (0,000188푋 )] 

Keterangan:  
X1 = Bentang (m) 
X2 = Beban truk (ton) 
X3 = mutu slab beton pelat lantai (MPa) 
X4 = LOP (%) 
X5 = korosi tulangan serat tarik lentur terluar (%) 

 
Hasil simulasi ANN diperoleh nilai prediksi inventory rating 

factor kuat lentur. sebaran nilai error antara nilai hasil prediksi 
simulasi ANN terhadap nilai target output inventory rating factor 
dapat dilihat pada Gambar 5.9. Sedangkan perbandingan nilai 
inventory rating factor antara hasil perhitungan teoritis dan hasil 
simulasi ANN dapat dilihat pada Gambar 5.10. Seperti halnya pada 
hasil simulasi operating rating factor, pada grafik hubungan antara 
nilai inventory rating factor hasil teoritis dan hasil simulasi ANN 
(Gambar 5.10) memperlihatkan bahwa nilai hasil simulasi cukup 
akurat.  
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Akurasi ini ditunjukkan dengan berimpitnya nilai-nilai 
inventory rating factor hasil simulasi ANN terhadap nilai-nilai 
hasil perhitungan secara teoritis dengan nilai error terbesar adalah 
sebesar 3,2% (Gambar 5.9). Secara umum persamaan empiris yang 
diperoleh melalui simulasi ANN mampu secara cepat memprediksi 

 

Gambar 5.9. Sebaran nilai error hasil prediksi ANN terhadap target output 
IRF 

 

Gambar 5.10 Perbandingan nilai IRF analisis dengan hasil simulasi ANN 
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rating factor kuat lentur gelagar jembatan prategang tipe-I 
(Syamsi, 2015). 

Rumus yang tidak dihasilkan dari penurunan secara analisis 
memiliki cukup banyak keterbatasan. Begitu pula pada hasil 
simulasi kali ini, simulasi ANN yang dilakukan hanya 
dikonsentrasikan pada struktur jembatan beton prategang tipe-I 
seperti terlihat pada Gambar 2.10 sehingga penggunaannya pun 
terbatas hanya bisa digunakan untuk bentuk penampang dengan 
section properties yang sama.  

Selain bentuk penampang yang dibatasi, parameter-parameter 
lain yang menjadi batasan adalah variabel yang menjadi input 
dalam simulasi ANN. setiap variabel yang diinputkan memiliki 
lebih dari satu macam nilai yang artinya setiap variabel input dalam 
ANN memiliki range data. Dalam satu range data variabel pastilah 
memiliki nilai maksimum dan minimum. Rumus empiris yang 
sudah dikembangkan ini juga terbatas pada range data tersebut. 
Ketika rumus empiris digunakan untuk data-data yang berada di 
luar range data tersebut validitas rumus tidak akan terjamin dan 
mungkin akan memiliki nilai error yang relatif besar jika 
dibandingkan dengan data yang masih berada dalam range. Hal ini 
dikarenakan ANN melakukan training data sesuai dengan pola 
arsitektur yang sudah dibangun dimana input variabelnya 
merupakan susunan data yang berupa range data. Batasan variabel 
yang digunakan dapat dilihat pada Tabel  5.3. 
5.6. Validasi Persamaan Empiris 
Untuk membuktikan bahwa kedua persamaan empiris hasil 
simulasi ANN valid terhadap perhitungan secara teoritis, maka 
perlu dilakukan validasi. Untuk melakukan validasi digunakan 

Tabel  5.3 Batasan nilai variable rumus empiris 

Batasan Bentang 
(m) 

Beban 
(ton) 

Mutu slab 
(MPa) 

LOP 
(%) 

Korosi* 
(%) 

Minimum  30 50 25 25 0 
Maksimum  40 100 30 30 100 
  *korosi pada tulangan tarik lentur terluar  
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data-data diluar data yang telah dimasukkan dalam variabel input 
namun masih berada di dalam range antara batas nilai terbesar dan 
terkecil. Parameter yang divalidasi dapat dilihat pada Tabel  5.5 
sementara hasil validasi persamaan empiris dapat dilihat pada 
Tabel  5.5 

Hasil validasi pertama dan kedua dapat dilihat bahwa ketika 
mutu material dinaikkan maka secara teoritis akan menaikkan 
kapasitas nominal penampang. Kenaikan kapasitas tampang ini 
berbanding lurus dengan meningkatnya nilai rating factor. Hasil 
prediksi menggunakan rumus yang telah dibangun menggunakan 
ANN menunjukkan hasil yang sama yaitu terjadi peningkatan nilai 
rating factor baik untuk nilai operating maupun inventory. 

Sementara pada validasi kedua dan ketiga menunjukkan bahwa 
ketika bentang jembatan diperpanjang dan beban ditingkatkan akan 
mengakibatkan naiknya nilai gaya-gaya dalam. Peningkatan gaya 
dalam ini secara teoritis mengakibatkan berkurangnya nilai rating 
factor dan fenomena yang serupa ditunjukkan oleh hasil yang 
diperoleh menggunakan rumus ANN yang telah dikembangkan.  

Tabel  5.5 Parameter validasi 

variabel Validasi ke-1 Validasi ke-2 Validasi ke-3 
Bentang 35 meter 35 meter 38 meter 
Beban truk 50 ton 50 ton 60 ton 
mutu slab beton 25 MPa 28,5 MPa 28,5 MPa 
LOP 26,5 % 26,5 % 26,5 % 
Korosi* 10% 10 % 10 % 

*korosi pada tulangan tarik lentur terluar 

Tabel  5.5 Hasil validasi 

Validasi Rating factor Hasil Analisis Hasil ANN Error 

1 Operating 2,219 2,235 0,7 % 
Inventory 1,329 1,334 0,3 % 

2 Operating 2,318 2,325 0,3 % 
Inventory 1,389 1,392 0,3 % 

3 Operating 1,631 1,562 4,2 % 
Inventory 0,977 0,947 3,1 % 
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Secara keseluruhan Tabel  5.5 memperlihatkan bahwa hasil 
perhitungan menggunakan persamaan empiris cukup akurat 
meskipun ada nilai yang error yang cukup besar yaitu 4,2%. Akan 
tetapi nilai error yang besar ini disebabkan karena nilai selisih yang 
kecil pada nilai rating factor yang kecil, sehingga perbedaan nilai 
yang kecil dari dari sepasang nilai yang kecil akan meghasilkan 
persentase error yang besar. Kesimpulan akhir mengenai masih 
aman atau tidaknya jembatan dalam menahan beban yang bekerja 
tetap sama. Detail perbandingan kesimpulan akhir mengenai masih 
aman atau tidaknya jembatan dapat dilihat pada Tabel  5.6. 
 

  

Tabel  5.6 Kesimpulan hasil validasi 

Validasi Rating factor Hasil 
analisis Hasil ANN kesimpulan 

1 Operating  Aman Aman Sama 
Inventory  Aman Aman Sama 

2 Operating  Aman Aman Sama 
Inventory  Aman Aman Sama 

3 Operating  Aman Aman Sama 
Inventory Tidak Aman Tidak Aman Sama 
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