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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdiri dari berbagai pulau besar 

dan kecil serta memiliki banyak sungai sehingga memerlukan jembatan sebagai 

penghubung antara wilayah yang terpisahkan oleh sungai dan laut. Akan tetapi 

dalam pembangunannya sendiri di-Indonesia sangat kekurangan para Engineer 

yang memahami tentang perencanaan pembangunan jembatan, salah satunya  

perhitungan struktur atas jembatan. 

Karena kurangnya pemahaman para Engineer dalam perhitungan 

pembangunan jembatan, pemerintah Indonesia mengeluarkan Standarisasi untuk 

perhitungaan struktur jembatan yakni Standar dan Pedoman Jembatan Direktorat 

Jendral Bina Marga. Seiring berjalannya waktu peraturan-peraturan untuk 

perhitungan mengalami perubahan. Akan tetapi, aturan perhitungan di 

Standarisasi Bina Marga tidak diperbarui. 

Perhitungan yang digunakan dimana peraturan-peraturan dalam perhitungan 

tersebut masih menggunakan peraturan lama, sehingga tidak sesuai diaplikasikan 

dan akan mengakibatkan resiko rusak yang lebih besar terhadap jembatan yang 

akan dibangun. Salah satu aturan baru yang harus digunakan dalam perhitungan 

perencanaan jembatan yakni SNI pembebanan 2016. 

Oleh karna itu dibutuhkan perhitungan struktur jembatan yang sesuai 

dengan peraturan-peraturan terbaru yang ada sehingga perencanaan pembangunan 

jembatan bisa efektif, efisien dan dapat memenuhi kenyamanan serta keamanan 

dilingkungan masyarakat. 

Dalam rangka mengikuti perkembangan peraturan terbaru penulis akan 

melakukan perencanaan jembatan struktur atas jembatan komposit terhadap 

perhitungan yang sudah ada dengan menggunakan SNI pembebanan 2016 pada 

jembatan dengan bentang 20 meter, terkhusus hanya untuk wilayah dengan zona 
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gempa 1 dan 2 serta hanya untuk jembatan dengan satu bentang. Sehingga 

diharapkan hasil perhitungan bisa menjadi standar yang diperlukan dalam 

perencanaan perhitungan jembatan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diambil suatu rumusan masalah 

antara lain sebagai berikut :  

1. Bagaimana kemampuan kapasitas jembatan yang ada terhadap analisa SNI 

Pembebanan 2016 umtuk jembatan bentang 20 meter? 

2. Bagaimana desain dimensi ideal pada jembatan tersebut sesuai dengan 

analisa SNI Pembebanan 2016 untuk jembatan bentang 20 meter? 

3. Bagaimana hasil perhitungan dari Bar Bending Schedule (BBS) pada 

jembatan tersebut sesuai dengan analisa SNI Pembebanan 2016 untuk 

jembatan bentang 20 meter? 

4. Bagaimana menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan 

pada jembatan tersebut sesuai dengan analisa SNI Pembebanan 2016 

untuk jembatan bentang 20 meter? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dari proposal skripsi ini antara lain, 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kemampuan kapasitas jembatan yang ada terhadap 

analisa SNI Pembebanan 2016 untuk jembatan bentang 20 meter. 

2. Untuk mendapatkan desain dimensi ideal pada jembatan tersebut sesuai 

dengan analisa SNI Pembebanan 2016 untuk jembatan bentang 20 meter. 



 

3 

 

3. Untuk memperoleh hasil perhitungan dari Bar Bending Schedule (BBS) 

pada jembatan tersebut sesuai dengan analisa SNI Pembebanan 2016 

untuk jembatan bentang 20 meter. 

4. Untuk memperoleh perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang 

dibutuhkan pada jembatan tersebut sesuai dengan analisa SNI Pembebanan 

2016 untuk jembatan bentang 20 meter. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Supaya tidak terjadi perluasan dalam pembahasan, maka batasan dalam 

masalah struktur atas jembatan di dalam penyusunan proposal skripsi ini antara 

lain sebagai berikut : 

1. Perencanaan struktur jembatan mengacu pada peraturan-peraturan antara 

lain, yakni: 

a. SNI 1725-2016 (Perencanaan Pembebanan Jembatan). 

b. Standar Jembatan Komposit Direktorat Bina Marga. 

c. SNI T 03-2005 (Perencanaan Struktur Baja Untuk Jembatan). 

d. SNI T 12-2004 (Perencanaan Struktur Beton). 

e. Kelas Jembatan menurut Direktorat Bina Marga 

f. Bar Bending Schedule. 

2. Perhitungan perencanaan struktur atas hanya digunakan untuk wilayah 

dengan zona gempa 1 dan 2 serta hanya untuk jembatan bentang 

tunggal. 

3. Perhitungan perencanaan struktur atas dilakukan dengan menggunakan 

program aplikasi software Microsoft Excel. 

4. Mendesain gambar perencanaan jembatan dilakukan dengan 

menggunakan program aplikasi software Autocad. 

5. Perencanaan perhitungan jembatan ini tidak perlu dilakukan perhitungan 

struktur bawah. 
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1.5 Manfaat Penilitian 

Adapun manfaat penilitian Perhitungan perencanaan jembatan ini dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menjadi acuan perhitungan Perancangan Jembatan sesuai kelas 

Jembatan. 

2. Untuk mengetahui secara konsep perencanaan suatu jembatan khusus 

pada struktur jembatan komposit, disesuaikan dengan aturan standar 

ketentuan yang berlaku di-Indonesia. 
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