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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Fly over Gaplek, Pondok Cabe, Pamulang, Tanggerang Selatan merupakan 

akses yang ditujukan kepada masyarakat yang mempunyai panjang 983,529 m dari 

arah Parung, Jawa Barat menuju DKI Jakarta. Jembatan ini juga menggunakan 

teknologi yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan 

Jembatan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat yaitu Corrugated Mortarbusa Pusjatan (CMP). 

Jembatan ini mempunyai keunikan dengan menggunakan inovasi teknologi 

terbaru yakni Corrugated Mortarbusa Pusjatan (CMP) dan juga menggunakan 

Corrutaged Steel Structure (CSS) seperti pada Gambar 1.1. Tahap konstruksi Fly 

Over Gaplek, Pamulang, Tanggerang Selatan.  

 
Gambar 1.1 Tahap konstruksi Fly over Gaplek, Pamulang, Tanggerang Selatan. 

CSS ini merupakan perkembangan dari pelat baja yang mempunyai 

kekakuan/kekerasan yang diperkuat dengan membuat bentuknya menjadi 

bergelombang. Plastic section modulusnya dapat meningkat 10 hingga 50 kali 

(Rhee, 2014) dapat dilihat pada Gambar 1.2 Ilustrasi peningkatan Plastic Section  

modulus CSS. 
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Gambar 1.2 Ilustrasi peningkatan Plastic section modulus dari CSS 

Seiring berkembangnya penggunaan dari CSS (Corrutaged Steel Structure) 

ini sehingga tidak hanya digunakan untuk saluran air atau drainase saja, saat ini 

banyak digunakan sebagai overpass jembatan maupun untuk sungai dengan 

mengkonversi model jembatan konvensional ke model CSS (Corrutaged Steel 

Structure), konversi ini menghemat lebar bentang, penggunaan beton, kebutuhan 

kedalaman fondasi dan yang paling penting adalah menghemat waktu pelaksanaan 

sehingga mengakibatkan biaya konstruksi maupun biaya operasional proyek 

berkurang jika dibandingkan dengan pelaksanaan proyek fly over atau jembatan 

biasanya yang menggunakan pilar dan girder sebagai balok dan kolomnya. 

Perilaku struktur yang terjadi pada CSS (Corrutaged Steel Structure) tersebut 

meliputi tegangan, regangan, dan deformasi. Dalam Tugas Akhir ini dimodelkan 

struksur dari CSS (Corrutaged Steel Structure) menggunakan bantuan Software 

MIDAS Civil 2019, hasil tegangan yang didapatkan akan dilanjutkan dengan 

menggunakan perhitungan manual. Maka dari itu muncul ketertarikan dalam 

menyusun Tugas Akhir ini untuk menganalisis perilaku struktur baja bergelombang 

berdasarkan compression failure, plastic hinge, dan lendutan pada 3 tahapan 

konstruksi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang menjadi dasar pemikiran untuk mengerjakan 

tugas akhir ini sebagai berikut: 

1. Menghitung kapasitas CSS (Corrugated steel structure) ditinjau dari 

compression failure, plastic hinge dengan menggunakan perhitungan 

manual berdasarkan Canadian Highway Bridge Design Code (CHBDC). 
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2. Besaran lendutan maksimum yang terjadi pada CSS (Corrutaged Steel 

Structure) dengan menggunakan hasil analisis struktur pada software 

Midas Civil 2019.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelititan pada Tugas Akhir ini merupakan: 

1. Menganalisis lendutan maksimum yang terjadi pada CSS (Corrutaged 

Steel Structure)  dengan 3 tahapan konstruksi. 

2. Menganalisis perilaku struktur yang terjadi pada CSS (Corrutaged Steel 

Structure) dengan perhitungan manual pada 3 tahapan konstruksi. 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian pada Tugas Akhir ini meliputi: 

1. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Pusjatan : Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Badan Penelitian dan 

Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

2. Data Detail Engineering design (DED) proyek Jembatan Gaplek, 

Pamulang, Tanggerang Selatan dari P2JN (Pengembangan dan Penelitian 

Jalan Nasional) Jawa Barat. 

3. Penelitian pada struktur baja bergelombang ini dilakukan dengan 3 

tahapan konstruksi. 

4. Struktur jembatan yang dianalisis pada penelitian ini hanya struktur 

bagian atas menggunakan software Midas Civil 2019. 

5. Hasil analisis struktur yang digunakan pada pemodelan dengan software 

Midas Civil adalah lendutan maksimum yang terjadi pada setiap tahapan 

konstruksi. 

6. Dalam menentukan dimensi profil struktur baja bergelombang yang 

digunakan berdasarkan pada CSPI Handbook of Steel Drainage & 

Highway Construction Products 2007. 

7. Pembebanan yang digunakan mengikuti Cahadian Highway Bridge 

Design Code (CHBDC). Pembebanan yang mempengaruhi analisis 
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struktur baja bergelombang berasal dari beban timbunan dan juga beban 

truk sebagai beban hidup. 

8. Beban kendaraan yang digunakan sebagai beban hidup menggunakan 

SNI 1725-2016. 

9. Pengaruh gempa tidak diperhitungkan dalam meninjau perilaku struktur 

pada Fly Over ini. 

10. Evaluasi pada struktur tidak memperhitungkan kekuatan sambungan 

yang digunakan/terpasang pada struktur baja begelombang. 

11. Evaluasi pada struktur atas jembatan mengacu kepada Canadian 

Highway Bridge Design Code (CHBDC, 2006). 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pada penelitian Tugas Akhir ini, terdapat sistematika penulisan yang akan 

dilakukan meliputi: 

1. BAB 1 PENDAHULUAN: Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang 

penelitian yang akan dilaksanakan, rumusan masalah yang menjadi topik 

pembahasan pada Tugas Akhir ini, tujuan penelitian, ruang lingkup 

penelitian, dan juga sistematika penulisan. 

2. BAB 2 LANDASAN TEORI: Bab ini menjelaskan tentang teori apa saja 

yang akan digunakan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini beserta 

metode – metode yang digunakan. 

3. BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN: Bab ini berisi tentang uraian 

rinci, variabel desain, dan permodelan struktur yang digunakan pada 

penyelesaian tugas akhir ini. 

4. BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN : Pada bab ini tertuang hasil – hasil 

dari rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian pada tugas akhir ini  

dengan menggunakan landasan teori dan juga metodologi penelitian 

struktur baja bergelombang. 

5. BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN : Bab ini berisikan tentang 

kesimpulan yang dianalisis dan dapat dipertanggung jawabkan beserta 

saran – saran yang disampaikan oleh penulis untuk pembacanya. 




