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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan negara terbesar ke-15 di dunia1. Selain itu, Indonesia memiliki 

keanekaragaman akan geografis. Indonesia juga merupakan negara yang dilewati oleh 

Ring of Fire yaitu daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. 

Hal inilah yang menjadi tantangan bagi Indonesia dalam pembangunan infrastruktur, 

mulai dari bangunan seperti gedung hingga bangunan layaknya jembatan. 

Jembatan pada dasarnya berfungsi untuk menghubungkan dua daerah yang dipisahkan 

oleh penghalang dengan situasi dan kondisi setempat, misalnya sungai, jurang, danau, 

laut, saluran irigasi, lembah, pemukiman padat, serta jalan raya yang melintang tidak 

sebidang. Pembangunan jembatan juga biasanya dilakukan di daerah yang memiliki tanah 

dasar lunak. Akibatnya, meskipun memikul beban yang sama, perencanaan konstuksi 

jembatan di tiap segmen memiliki perencanaan yang berbeda pula. 

Keterbatasan volume angkutan jalan raya merupakan kendala umum bagi perpindahan 

orang maupun barang. Karena inilah dibutuhkannya moda yang mampu mendistribusikan 

barang secara besar yaitu kereta api. Jalur pada kereta api ditentukan dengan berbagai 

syarat dan ketentuan. Akibat hal inilah terkadang jalur kereta api membutuhkan jembatan.  

Kebutuhan jembatan sangat dibutuhkan bagi moda transportasi kereta api karena sudah 

sangat sulit untuk mencari jalur yang hanya melalui daratan tanpa memotong penghalang. 

Maka dari itu jalur kereta api sangat erat kaitannya dengan jembatan. 

Jembatan kereta api memiliki perencanaan yang berbeda dibandingkan jembatan yang 

biasanya dilalui kendaraan bermotor. Hal yang membedakannya adalah bobot dari kereta 

api yang sangat besar, kekakuan struktur sangat tinggi, dan difusi traksi yang 

didistribusikan dalam kereta api (braking energy).  Berdasarkan persyaratan teknis jalur 

                                                             
1 Desi Fatma, “25 Negara Terbesar di Dunia dan Terluas”, diakses dari www.ilmugeografi.com, 

pada tanggal 3 Februari 2019 pukul 18.36 WIB. 
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kereta api, beban gandar untuk lebar jalan rel 1067 mm pada semua kelas jalur maksimum 

sebesar 18 ton yang berarti tiap titik jalur rel dalam jembatan harus mampu menahan 

beban sebesar 9 ton. Beban total kereta api juga menjadi faktor utama dalam pembebanan 

jembatan. Berbeda dengan beban gandar, penerimaan beban gempa juga mengakibatkan 

reaksi pembebanan yang cukup besar.  

Jembatan tersusun atas beberapa komponen dan dikategorikan sebagai superstruktur, 

sambungan, dan sub-struktur. Fungsi utama dari superstruktur adalah mengumpulkan 

gaya akibat beban yang bekerja padanya dan meneruskannya ke sambungan kemudian 

gaya ini disalurkan menuju sub-struktur. Semakin besar gaya yang terjadi, semakin besar 

pula jembatan yang dirancang. Untuk menghindari kebutuhan akan material yang sangat 

besar, para engineer telah menemukan solusi untuk permasalahan ini, yaitu mendesain 

sambungan berupa isolasi pada jembatan yang mampu mendisipasi/menyerap energi dan 

mentransmisikannya dari superstruktur menuju sub-struktur. Solusi ini dapat 

mengakibatkan berkurangnya gaya-gaya yang terjadi pada sub-struktur. Jika 

menggunakan komponen-komponen yang setara, maka penggunaan base isolation dapat 

dipandang sebagai peningkatan sistem struktur.  

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

 

Tugas akhir ini membahas analisis sambungan sistem struktur jembatan kereta api. Jenis 

sambungan yang digunakan dalam analisis jembatan kereta api ini adalah sambungan 

kaku dan sambungan fleksibel. Dari kedua jenis sambungan ini akan dibandingkan 

kekuatan struktur pier nya dan mengetahui rasio/selisih kekuatannya. 
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1.3 Lingkup Kajian 

 

Lingkup kajian dari tugas akhir ini mencakup proses analisis pada jembatan kereta api. 

Jembatan kereta api yang digunakan yaitu jembatan bentang panjang. Dalam penulisan 

tugas akhir ini, hanya dibahas sebatas lingkup kajian yang sudah ditentukan sebelumnya, 

yaitu membandingkan kekuatan struktur dan selisih biaya material konstruksi pada pier 

menggunakan sambungan kaku berupa sambungan monolit dan sambungan fleksibel 

berupa lead rubber bearing. 

Penelitian mencakup efisiensi pada jembatan kereta api akibat pemilihan jenis sambungan 

yang berbeda, dalam artian seberapa jauh pengaruh dari pada pemilihan jenis sambungan 

dalam mengurangi biaya konstruksi pier jembatan kereta api. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang dihasilkan dari penulisan tugas akhir ini adalah didapatkannya program 

yang berguna untuk menganalisis sistem struktur jembatan kereta api sehingga pengguna 

dapat membandingkan harga konstruksi jembatan yang terlihat dari selisih harga pier 

menggunakan sambungan kaku (monolit) dan sambungan fleksibel (LRB). 

Tugas Akhir ini juga diharapkan dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kapasitas 

pembangunan infrastruktur jembatan yang menggunakan base isolation di Indonesia. 

 

1.5 Susunan Bahasan 

 

Susunan bahasan ini dituliskan dengan urutan sebagai berikut. Pertaman, disajikan Bab I 

yang membahas mengenai latar belakang masalah, maksud dan tujuan, lingkup kajian, 

manfaat penelitian serta susunan bahasan untuk menjelaskan pokok-pokok bahasan.  

Bab I diikuti dengan Bab II yang berisi penjelasan tentang sambungan-sambungan yang 

dipakai pada jembatan kereta api, mulai dari sambungan kaku dan sambungan fleksibel, 

serta kaji banding antara sambungan kaku dan sambungan fleksibel. 
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Analisis dari struktur jembatan dibahas dalam Bab III. Bab ini menjelaskan proses-proses 

pengerjaan tugas akhir. Dimulai dari permodelan jembatan, analisis menggunakan 

metode elemen hingga, dan analisis jembatan dengan program MIDAS.  

Penerapan teori, dalam Bab III, ke dalam studi kasus dipaparkan dalam Bab IV. Bab ini 

menjelaskan tentang studi kasus secara umum dengan memaparkan data jembatan yang 

diambil sebagai studi kasus penelitian. Bab ini juga menjelaskan studi dinamis, bahasan 

hasil serta rangkuman yang didapat dari studi kasus yang dipilih. 

Tulisan ditutup dengan Bab V yang mencantumkan rangkuman daripada keseluruhan 

Tugas Akhir, kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, dan saran-saran yang diusulkan 

untuk pengembangan lebih lanjut agar tercapai hasil yang lebih baik. 

 


