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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Jembatan merupakan sebuah jalan yang terbuat dari kayu, beton, dan sebagainya 

yang direntangkan di atas sungai (jurang, tepi pangkalan, dan sebagainya). Sementara 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 pasal 86 

Ayat (3), jembatan adalah jalan yang terletak diatas permukaan air dan/atau di atas 

permukaan tanah. Jembatan merupakan struktur yang dapat digunakan untuk 

menghubungkan dua daerah yang terdapat rintangan diantaranya seperti sungai, lembah, 

dan lain-lain. Selain menjadi penghubung, jembatan juga merupakan penggerak roda 

ekonomi daerah dan memudahkan mobilitas proses ekonomi.  

Banyaknya sungai-sungai besar di Indonesia sangat erat dengan semakin populernya  

pembangunan jembatan bentang panjang di suatu wilayah, terutama di beberapa daerah 

yang sama sekali belum terjamah pembangunan infrastuktur berupa jembatan. Salah satu 

contoh daerah yang belum terjamah pembangunan jembatan adalah Sungai Jembayan  

yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. 

Cable stayed adalah jembatan yang menggunakan kabel-kabel berkekuatan tinggi 

sebagai penggantung yang menghubungkan gelagar dengan menara. Pada umumnya 

jembatan cable stayed menggunakan gelagar baja, rangka, beton, atau beton pratekan 

sebagai gelagar utama. Pemilihan bahan gelagar tergantung pada ketersediaan bahan, 

metode pelaksanaan, dan harga konstruksi. Salah satu jenis jembatan berdasarkan 

bentangnya adalah jembatan bentang panjang yang mempunyai bentang lebih dari 125 m.   

Jembatan cable stayed terdiri dari beberapa jenis. Dilihat dari tatanan kabel 

transversal, jembatan cable stayed terbagi menjadi tiga yaitu jembatan cable stayed 

sistem satu bidang, sistem dua bidang, dan sistem tiga bidang. Jembatan cable stayed 

sistem satu bidang sangat menguntungkan dari segi estetika karena tidak terjadi kabel 

bersilangan yang terlihat oleh pandangan sehingga penampilan struktur terlihat indah. 

Pada sistem satu bidang, kabel ditempatkan di tengah-tengah dek menyebabkan torsi 

akibat beban lalu lintas yang tidak simetri dan tiupan angin. Salah satu contoh jembatan 

cable stayed dengan sistem satu bidang di Indonesia yaitu Jembatan Cable Stayed  

Pasupati yang terletak di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Jembatan tersebut 
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mempunyai panjang bentang tengah 161 meter dan panjang total sekitar 2.147 meter 

dengan lebar 30 meter. Gambar Jembatan Pasupati dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan 

Gambar 1.2. 

Sementara jembatan cable stayed  dengan sistem dua bidang merupakan jembatan 

yang mempunyai penggantung dengan dua bidang dapat berupa bidang vertikal sejajar 

atau dua bidang  miring  yang pada sisi atas lebih sempit. Penggunaan bidang miring 

dapat menimbulkan masalah pada lalu lintas yang melewati jembatan tersebut karena 

melewati diantara dua bidang kabel, terlebih bila jembatan mempunyai bentang yang 

relatif pendek atau menengah. Salah satu contoh jembatan cable stayed dengan sistem 

dua bidang di Indonesia yaitu Jembatan Cable Stayed Balerang atau nama lainnya yaitu 

Jembatan Tengku Fisabilillah yang terletak di Kota Batam sebagai penghubung Pulau 

Tonton dengan Pulau Batam. Jembatan tersebut mempunyai panjang bentang tengah 350 

meter dan panjang total sekitar 642 meter dengan lebar 21,5 meter dapat dilihat pada 

Gambar 1.3 dan Gambar 1.4.   

 

Gambar 1.1 Jembatan Cable Stayed Pasupati Arah Memanjang 
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Gambar 1.2 Jembatan Cable Stayed Pasupati Arah Melintang 

 

Gambar 1.3 Jembatan Cable Stayed Balerang Arah Memanjang 
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Gambar 1.4 Jembatan Cable Stayed Balerang Arah Melintang 

Dalam penelitian ini penulis membuat perbandingan antara jembatan cable stayed 

satu bidang dengan dua bidang untuk mengetahui jembatan yang paling cocok dalam 

kelayakan struktural juga untuk mengetahui dimensi dan jumlah kabel yang paling 

efesien  dan ekonomis. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil desain struktur jembatan bentang panjang cable stayed untuk 

Sungai Jembayan dengan tatanan kabel sistem 1 (satu) bidang? 

2. Bagaimana hasil desain struktur jembatan bentang Panjang cable stayed untuk 

Sungai Jembayan dengan tatanan kabel sistem 2 (dua) bidang? 

3. Bagaimana hasil desain struktur jembatan bentang panjang cable stayed yang paling 

stabil dan ekonomis dengan tidak mengesampingkan nilai estetika? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Merencanakan pembebanan struktur jembatan cable stayed dengan tatanan kabel 

sistem 1 (satu) bidang berdasarkan SNI 1725:2016 tentang pembebanan untuk 

jembatan; 
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2. Merencanakan pembebanan struktur jembatan cable stayed dengan tatanan kabel 

sistem 2 (dua) bidang berdasarkan SNI 1725:2016 tentang pembebanan untuk 

jembatan; 

3. Membandingkan perencanaan struktur jembatan bentang panjang cable stayed 

dengan tatanan kabel transversal satu bidang dan dua bidang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari perencanaan jembatan ini yaitu sebagai bahan pertimbangan 

serta referensi terhadap penelitian jembatan. Sementara  manfaat bagi penulis adalah 

dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan dengan mendesain 

kontruksi berupa jembatan cable stayed. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Struktur jembatan merupakan jembatan bentang panjang cable stayed; 

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

3. Material yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Gelagar  menggunakan beton prategang box girder dengan mutu  50 MPa 

b. Dimensi awal kabel menggunakan mutu ASTM A 416-74 grade 270 

c. Material pylon menggunakan beton bertulang dengan 𝑓′𝐶 50 MPa 

4. Perencanaan tidak termasuk fondasi dan abutment; 

5. Perencanaan pylon diasumsikan sudah cukup kaku; 

6. Analisis struktur menggunakan software MIDAS Civil 2011; 

7. Pembebanan berdasarkan SNI 1725:2016 tentang pembebanan untuk jembatan dan 

Surat Edaran Menteri PUPR 2015 tentang Pedoman Perencanaan Teknis Jembatan 

Beruji Kabel; 

8. Beban rencana yang digunakan adalah beban lalu lintas kendaraan bermotor dengan 

pembebanan seperti beban mati, beban hidup, beban angin dan beban gempa. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 
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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 dari teori-teori, temuan dan bahan-

bahan lain yang diperoleh dari sumber pustaka yang dijadikan landasan dalam 

melakukan penelitian ini; 

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

penelitian, variabel desain, dan pemodelan; 

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 pemodelan; 

5. BAB V PEMBAHASAN, berisikan pengecekan kapasitas pada setiap pemodelan; 

6. BAB VI SIMPULAN DAN SARAN, membuat kesimpulan hasil penelitian dan saran 

agar hasil yang terkait dengan penelitian ini dapat bermanfaat.  


