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BAB VI 
 

PEMBAHASAN 
 
 
 

6.1 TINJAUAN UMUM 

 Jembatan layang Jombor terletak di persimpangan ring road utara kota 

Yogyakarta berfungsi sebagai jalur cepat untuk menghubungkan ring road tersebut 

agar tidak terputus oleh adanya persimpangan yang terdapat rambu lalu lintas (traffic 

light). Jembatan layang Jombor dirancang ulang dengan menggunakan tipe balok 

prategang bentang sederhana (simple beam). Adapun spesifikasi bahan yang 

digunakan pada penulisan Tugas Akhir ini, untuk beton konvensional digunakan 

mutu beton K-300 atau setara dengan =cf ' 24,90 MPa, untuk baja tulangan pokok 

pada desain ulang ini digunakan mutu baja tulangan ulir atau deform mutu U-39 

dengan =fy 390 MPa, untuk baja tulangan susut pada desain ulang ini digunakan 

mutu baja BJTD 30 dengan =fy 300 MPa, sedangkan khusus untuk gelagar balok 

prategang pada desain ulang ini digunakan mutu beton K-500 atau setara dengan 

=cf ' 41,50 MPa dan baja prategang dengan strand 7 kawat (ASTM A-416) dimana 

mutu baja =fpu 1860 MPa dengan pengakuran menggunakan dongkrak VSL tipe   

E–43 dengan 43 lubang strands digunakan 38 strands per tendon. 

 Tinjauan perhitungan struktur atas (box girder) pada perencanaan ulang ini 

adalah pada bentang ujung yang berada pada tumpuan pilar dan abutment. Box girder 

tersebut direncanakan ulang dengan adanya sudut kemiringan gelagar/alinyemen 

vertikal sebesar 5% bentang, yang mengakibatkan penguraian gaya tegak lurus 

vertikal (pembebanan) menjadi gaya sejajar sumbu gelagar, kemudian gaya sejajar 

sumbu gelagar tesebut diuraikan lagi sebagai gaya horizontal yang menumbuk 

tumpuan gelagar yaitu pilar maupun abutment. Sedangkan untuk perhitungan 

struktur bawah (pilar, abutment dan fondasi) adalah pada pilar, abutment dan fondasi 

yang menjadi tumpuan atas tinjauan perhitungan box girder tersebut. 

 Pada penulisan Tugas Akhir ini dilakukan analisis secara manual untuk 

mencari momen, geser dan aksial yang terjadi pada struktur. Hasil-hasil tersebut 

dikalikan dengan faktor beban ultimate sesuai Peraturan Perencanaan Teknik 
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Jembatan, Bridge Management System (BMS 1992). Adapun faktor beban yang 

dipakai dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini. 

Tabel 6.1 Faktor Beban Ultimate 

No. Aksi / Beban Simbol 
Faktor 
beban 

Ultimate 
1 Berat sendiri MS 1,3 
2 Beban mati tambahan MA 2 
3 Beban lajur "D" TD 2 
4 Gaya rem TB 2 
5 Kemiringan Gelagar FA 2 
6 Gaya Tumbukan TC 2 
7 Gaya gesek FB 1 
8 Beban angin EW 1,2 
9 Beban gempa EQ 1 

 

6.2 GELAGAR BALOK PRATEGANG 

 Perencanaan gelagar jembatan layang Jombor direncanakan ulang 

menggunakan struktur balok prategang paskatarik bentang sederhana yang 

menggunakan profil box girder trapesium dengan tinggi gelagar h = 250 cm, lebar 

total jembatan 9,0 meter dan didapat luas penampang (A) = 7,3631 m2. Digunakan 

profil box girder trapesium karena dinilai memiliki kekuatan menahan momen lentur 

yang lebih tinggi dan kekakuan torsional yang lebih baik dibandingkan bentuk 

lainnya. 

 Adapun hasil perencanaan awal jembatan layang Jombor ini adalah dengan 

struktur balok prategang paskatarik bentang menerus (continues beam). Alasan 

digunakan bentang sederhana (simple beam) pada perencanaan ulang ini adalah 

sebagai alternatif pilihan dari desain awal dan dapat dikaji kembali kekurangan dan 

kelebihan perencanaan. Alasan pemilihan jenis bentang sederhana (simple beam) 

adalah sebagai berikut: 

1. Pada bentang simple beam tidak ada momen negatif (M – ) pada tumpuan, 

sedangkan pada continues beam terdapat momen negatif (M – ). 

2. Momen maksimum (Mmaks) simple beam prismatis berada ditengah bentang. 

3. Tinjauan pehitungan/desain adalah per bentang/segmen. 
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4. Antisipasi kegagalan pada tumpuan, baik pilar (pier settlement) maupun 

abutment apabila mengalami penurunan maka tinjauan penurunan tumpuan 

adalah per bentang dan tumpuan pada bentang tidak mempengaruhi momen 

yang terjadi karena tidak terdapat momen negatif (M – ) (tidak mempengaruhi 

bending momen diagram (BMD)). 

5. Penarikan tendon simple beam relatif lebih mudah daripada continues beam, 

karena pada simple beam bentang lebih pendek sehingga kehilangan gaya 

prategang (loss of prestress) dapat ditinjau dengan lebih mudah. Sedangkan 

pada continues beam penarikan tendon lebih panjang, tingkat kesulitan lebih 

tinggi dan memungkinkan kehilangan gaya prategang (loss of prestress) yang 

besar. 

6. Metode konstruksi simple beam adalah per segmen. 

 Keseluruhan perencanaan struktur atas (box girder prategang) pada 

perencanaan awal jembatan layang Jombor ini terbagi menjadi 3 tipe box girder, 

yaitu: box girder prismatis, box girder non-prismatis dan box girder lengkung.  

Secara lengkap, total bentang balok pategang adalah 600 m dengan jumlah 

balok prategang 12 buah (12 buah @ 50 m). Namun yang dihitung pada perencanaan 

ulang ini hanya gelagar balok prategang prismatis bentang 50 m dengan kemiringn 

gelagar sebesar 5%. Gelagar balok non-prismatis dan lengkung tidak dihitung. 

 Adapun analisa tegangan pada balok prategang hasil perencanaan ulang ini 

dihasilkan gaya prategang awal (Po) = 94384,9338 kN pada bentang 50 m dan 

menggunakan angkur VSL tipe E– 43 dengan jumlah tendon 20 buah sudah aman 

terhadap kekuatan lentur. Berikut analisa tegangan yang terjadi pada gelagar balok 

prategang yang dibagi dalam 2 kondisi seperti di bawah ini. 

1.  Tegangan beton di tengah bentang saat transfer, pada serat atas =tf – 7,9388 

MPa < =cif 1,4404 MPa dan serat bawah =bf │– 19,1575 MPa│ < cif  = 

19,920 MPa, berarti tegangan beton saat transfer dapat dinyatakan aman. 

2. Tegangan beton di tengah bentang saat akhir (layan), pada serat atas               

=tf – 16,4333 < cif  = 18,675 MPa dan serat bawah =bf  │– 4,0339 MPa│               

< cif  = 18,675 MPa, berarti tegangan beton saat transfer dapat dinyatakan 

aman. 
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Adanya pengaruh kemiringan gelagar/alinyemen vertikal pada jembatan 

layang Jombor ini menjadi perbedaan dengan jembatan yang tidak memiliki 

kemiringan (datar) yaitu pada penguraian gaya pembebanan.  

Tumpuan pada pilar maupun abutment jembatan layang Jombor ini berupa 

elastomer permanen yang diasumsikan umur rencananya adalah selama umur 

jembatan. Apabila terjadi perbaikan atau perawatan elastomer dan gelagar, maka 

dapat langsung dilakukan dari muka tanah karena dibawah jembatan bukan 

merupakan rintangan sungai seperti pada jembatan sungai. Oleh karena itu, desain 

tumpuan pada pilar dan abutment tidak terdapat corbel sebagai tumpuan sementara. 

 Perbedaan pembebanan rencana pada perhitungan struktur atas (box girder 

prategang) dari perencanaan awal dan perencanaan ulang jembatan layang Jombor 

ini mempengaruhi hasil perencanaan yang juga berbeda. Perbedaan tersebut adalah: 

1. Perolehan nilai gaya momen dan geser yang terjadi.  

2. Penentuan penampang gelagar (section properties). 

3. Perbedaan penampang mengakibatkan berat sendiri yang berbeda. 

4. Jumlah tendon. 

5. Tata letak tendon (lay out tendon) 

6. Pembesian yang berbeda. 

Dikarenakan perbedaan desain struktur atas yang berbeda, mengakibatkan 

struktur bawah juga mengalami perbedaan desain. 

 

6.3 ABUTMENT 

 Abutment jembatan merupakan bagian kepala jembatan yang direncanakan 

berdasarkan pengaruh dari beban-beban vertikal dari struktur atas dan horizontal dari 

tekanan tanah, gaya rem serta akibat kemiringan gelagar. Perencanaan yang 

diakibatkan oleh kemiringan gelagar menjadikan perbedaan perencanaan abutment 

dari perencanaan awal meskipun dimensi yang digunakan sama. Pengaruh tersebut 

terlihat pada besarnya gaya guling maupun geser sehingga penulangan yang 

dibutuhkan semakin banyak untuk mencapai besarnya gaya tersebut. Adapun elemen 

struktur abutment terdiri atas: 
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1. Pile cap Abutment 

 Pile cap abutment direncanakan dengan dimensi 6900 mm x 9000 mm. 

Adapun hasil perhitungan tulangan pada pile cap abutment perencanaan awal 

jembatan layang adalah sebagai berikut: 

a. Tulangan lentur arah X adalah D25 – 110, sedangkan arah Y adalah D25–110 

b.  Tulangan susut arah X adalah D22 – 150, sedangkan arah Y adalah D22– 150 

c. Tulangan geser arah X maupun arah Y adalah D16 – 600  

Sedangkan hasil perhitungan tulangan pada pile cap pada perencanaan ulang 

jembatan layang adalah seperti berikut. 

a. Tulangan lentur arah X adalah 2D25–60, sedangkan arah Y adalah 2D25–45 

b.  Tulangan susut arah X adalah D25 – 90, sedangkan arah Y adalah D25 – 90 

c. Tulangan geser arah X maupun arah Y adalah D16 – 600  

 

2. Breast Wall 

 Hasil dari perhitungan awal breast wall pada jembatan layang Jombor 

diperoleh tulangan pokok 2D16 – 150 dan tulangan geser D13 – 450. Sedangkan 

hasil perencanaan ulang diperoleh tulangan pokok 2D25 – 90 dan tulangan geser 

D16 – 250. 

 

3. Back Wall 

Hasil dari perhitungan awal back wall pada jembatan layang Jombor 

diperoleh tulangan pokok D16 – 150, tulangan susut D13 – 125 dan tulangan geser 

D13 – 450. Sedangkan hasil perencanaan ulang diperoleh tulangan pokok  D25– 140, 

tulangan susut D13 – 200 dan tulangan geser D13 – 200. 

 

4. Wing Wall 

Wing Wall hasil perencanaan ulang digunakan tebal 0,30 m sama seperti pada 

perencanaan awal jembatan. Dari hasil perhitungan awal untuk wing wall pada 

jembatan layang Jombor diperoleh tulangan pokok D16 – 200 rangkap dan tulangan 

susut D16 – 200. Sedangkan hasil perencanaan ulang diperoleh tulangan pokok    

D16 – 200 rangkap dan tulangan susut D13 – 200. 
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6.4 KOLOM PILAR 

 Perencanaan ulang kolom jembatan layang Jombor ini direncanakan dengan 

ukuran 2000 mm x 3000 mm sama seperti perencanaan awal jembatan layang ini. 

Hanya saja pada rencana awal kolom pilar ini terdapat lekukan penampang yang 

mengakibatkan luasan kolom lebih kecil. Lekukan tersebut berada pada as arah y 

sedalam 50 mm untuk menambah keindahan bentuk pilar karena menjadi tidak polos, 

sedangkan pada perencanaan ulang tetap digunakan ukuran bersih kolom 2000 mm x 

3000 mm. Perbedaan perencanaan juga terdapat pada bentuk pier head dimana 

bentuk desain awal berbentuk letter V dengan lubang ditengah pier head. Sedangkan 

pada perencanaan ulang pier head dengan bentuk trapesium tidak berlubang seperti 

pada perencanaan awal.  

 Adapun hasil perhitungan kolom pilar pada jembatan layang Jombor, untuk 

kolom digunakan tulangan pokok kolom D32 – 130 dan tulangan geser 2D16 – 125 

dan pada kepala pilar (pier head) digunakan tulangan pokok D32 – 130 dan tulangan 

geser 3D16 – 100. Sedangkan analisa perhitungan kolom pilar pada jembatan layang 

Jombor hasil perencanaan ulang menggunakan diagram Mn – Pn 1% dan ternyata 

hasil perhitungan rasio tulangan (ρ) masih berada di dalam grafik interaksi Mn – Pn 

1%, sehingga digunakan rasio tulangan (ρ) = 1%. Berdasarkan perhitungan hasil 

desain ulang didapatkan tulangan pokok kolom pilar 2D25 – 90 dan tulangan geser          

2D16 – 180 dan pada kepala pilar (pier head) atas (tarik) digunakan tulangan pokok 

D25 – 50, tulangan geser 2D16 – 110 dan kepala pilar (pier head) bawah (desak) 

digunakan tulangan pokok D25 – 50 tulangan geser 2D16 – 110. 

 

6.4.1 Fondasi Pilar 

 Pada perencanaan awal fondasi pilar pada jembatan layang Jombor 

menggunakan fondasi tiang bor. Elemen struktur fondasi pilar terdiri dari: 

1. Pile Cap Pilar 

 Pile cap merupakan struktur beton bertulang yang didesain untuk mengikat 

dan mempersatukan fondasi secara utuh, juga berfungsi sebagai tempat dudukan 

kolom atau pilar. Pile cap pada pilar pada rencana awal direncanakan memakai 

ukuran 6900 mm x 6900 mm, dengan ketebalan 2500 mm. Sedangkan pada hasil 

desain ulang ini didapatkan ukuran pile cap menjadi 7900 mm x 7900 mm. Ukuran 
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pile cap dari desain ulang ini didasarkan pada kemampuan pile cap (dengan ukuran 

tersebut) dikatakan mampu menahan gaya guling ataupun geser apabila 

perbandingan antara momen penahan guling atau geser dengan momen penyebab 

guling atau geser lebih dari sama dengan 1,5. 

 Adapun hasil perhitungan tulangan pada pile cap desain awal adalah sebagai 

berikut:  

a. Tulangan lentur arah X D25 – 100 dan arah Y D16 – 100. 

b. Tulangan bagi arah X D16 – 200 dan arah Y D16 – 100. 

c. Tulangan geser arah X dan arah Y D16 – 300. 

 Sedangkan hasil perhitungan tulangan pile cap pada desain ulang ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Tulangan lentur arah X dan arah Y D25 – 50. 

b. Tulangan bagi arah X dan arah Y D25 – 90. 

c. Tulangan geser arah X dan arah Y D16 – 300. 

 

2. Tiang Bor (Bor Pile) 

Pada perencanaan ulang  ini digunakan dimensi bor pile yang berbeda dengan 

perencanaan awal. Desain ulang bor pile didapatkan dimensi yang lebih besar yaitu 

diameter 1500 mm dengan panjang 12 m, dimana pada perencanaan awal digunakan 

diameter 1200 mm dengan panjang 6 m. Jumlah bor pile perencanaan awal adalah 4 

buah per pilar sedangkan pada perencanaan ulang ini didapatkan bor pile 5 buah per 

pilar. Hal tersebut diakibatkan oleh besarnya beban di tumpuan mengingat pada 

tumpuan bentang sederhana (simple beam) tidak ada momen negatif seperti pada 

bentang menerus (continues beam) sehingga daya dukung fondasi bor pile yang 

dibutuhkan lebih besar.  

 


