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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jembatan mempunyai arti penting bagi setiap orang. Akan tetapi tingkat 

kepentingannya tidak sama bagi tiap orang, sehingga akan menjadi suatu bahan 

studi yang menarik. Suatu jembatan tunggal diatas sungai kecil akan dipandang 

berbeda oleh tiap orang, sebab penglihatan/ pandangan masing-masing orang yang 

melihat berbeda pula. Seseorang yang melintasi jembatan setiap hari pada saat pergi 

bekerja, hanya dapat melintasi sungai bila ada jembatan, dan ia menyatakan bahwa 

jembatan adalah sebuah jalan yang diberi sandaran pada tepinya. Tentunya bagi 

seorang pemimpin pemerintahan dan dunia bisnis akan memandang hal yang 

berbeda pula.  

Perencanaan pembangunan jembatan membutuhkan teknologi struktur yang 

kuat dan ringan sehingga mampu menahan beban-beban yang bekerja pada 

jembatan. Material ringan dan struktur kuat yang sering dipakai pada konstruksi 

jembatan pada umumnya berupa material baja. Material baja merupakan struktur 

yang umum digunakan dalam perancangan konstruksi jembatan baja. Salah satu 

jenis jembatan baja adalah Jembatan Pelengkung (Arch). Pada jembatan 

pelengkung baja memiliki beberapa tipe yaitu deck arch, through arch, dan  half-

through arch. Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada analisis konstruksi 

Jembatan Pelengkung Baja tipe through arch.  

Jembatan Palu IV atau Jembatan Ponulele merupakan jembatan lengkung 

pertama di Indonesia yang terletak di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia. 

Jembatan ini membentang di atas Teluk Talise yang berada di kelurahan Besusu 

dan Lere. Jembatan Palu IV menghubungkan kecamatan Palu Timur dan Palu Barat. 

Jembatan Palu IV ini juga merupakan jembatan lengkung pertama di Indonesia. 

Jembatan Palu IV memiliki panjang jembatan utama 250m, titik tertinggi lengkung 

jembatan setinggi 20,2 m dari badan jembatan sedangkan lebar jembatan sebesar 

7,5m, luas permukaan besi total jembatan adalah 6234,40 m2.  
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Gambar 1.1 Jembatan Palu IV 

(sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Jembatan_Palu_IV) 

Indonesia menjadi salah satu negara yang paling rawan terkena bencana 

gempa. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak 

pada pertemuaan empat lempeng tektonik yaitu lempeng benua Asia, lempeng 

benua Australia, lempeng samudra Hindia dan lempeng samudra Pasifik. Sewaktu-

waktu lempeng tektonik megalami pergeseran dan menimbulkan gempa bumi. 

Gempa bumi ini dapat mengakibatkan dampak berupa kerusakan ataupun 

keruntuhan bangunan. Dampak tersebut terjadi pada peristiwa gempa bumi pada 

tanggal 29 Juli 2018 yang menyebabkan runtuhnya Jembatan Palu IV. 

 

Gambar 1.2 Keruntuhan Jembatan Akibat Gempa Bumi 

(sumber : https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4236505/jembatan-kuning-

runtuh-ada-3-jembatan-lain-hubungkan-palu-barat-dan-timur) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jembatan_Palu_IV
https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4236505/jembatan-kuning-runtuh-ada-3-jembatan-lain-hubungkan-palu-barat-dan-timur
https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4236505/jembatan-kuning-runtuh-ada-3-jembatan-lain-hubungkan-palu-barat-dan-timur
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1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil evaluasi elemen-elemen pada struktur Jembatan Palu 

IV terhadap beban dinamik?; 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian dalam melakukan Tugas Akhir ini adalah  

1. Mengetahui hasil evaluasi elemen-elemen pada struktur Jembatan  Palu 

IV terhadap beban dinamik dengan pemodelan menggunakan software 

MIDAS. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai pertimbangan serta referensi 

terhadap penelitian jembatan. Sementara itu manfaat bagi penulis adalah dapat 

menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan dengan mendesain 

kontruksi berupa Jembatan Pelengkung Baja 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Struktur Jembatan Pelengkung Ponulele atau Jembatan IV Palu; 

2. Jembatan berfungsi sebagai jembatan jalan raya (highway bridge); 

3. Metode yang digunakan adalah metode response spectrum; 

4. Analisis struktur menggunakan software MIDAS Civil; 

5. Beban dinamis yang digunakan adalah beban lalu lintas kendaraan 

bermotor dengan pembebanan seperti beban mati, beban hidup, beban 

angin dan beban gempa;  

6. Faktor analisis lain penyebab runtuhnya Jembatan Palu IV berupa 

tsunami dan material jembatan; 

7. Perencanaan tidak termasuk fondasi dan abutment 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan  penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan 

sistematika    penulisan; 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, memuat uraian teori, temuan dan bahan-

bahan lain yang diperoleh dari sumber pustaka yang dijadikan landasan 

dalam melakukan penelitian; 

3. BAB III METODE PENELITIAN, bab ini berisi uraian rinci tentang 

prosedur penelitian, bahan atau materi, alat, variabel, parameter, analisis 

hasil, dan model yang digunakan  

4. BAB IV PEMODELAN DAN ANALISIS STRUKTUR, pada bab ini 

diuraikan tahapan-tahapan pemodelan jembatan, dan analisis struktur 

berupa gaya dalam yang terjadi pada masing-masing gelagar, tumpuan, dan 

rangka utama; 

5. BAB V EVALUASI TARAF KINERJA STRUKTUR, bab ini berisikan 

hasil analisis dan pembahasan struktur menggunakan software MIDAS 

berupa data deformasi, gaya geser dan level kinerja struktur; 

6. BAB VI SIMPULAN DAN SARAN, berisikan kesimpulan hasil penelitian 

dan saran agar hasil yang terkait dengan penelitian ini dapat bermanfaat. 




