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BAB I. PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan pembangunan yang semakin cepat di Indonesia 

memberikan kemajuan pada bahan dan rancangan struktur tersebut. Tetapi 

dengan terus berkembangnya teknologi bahan dan struktur dituntut juga 

pemeliharaan untuk mencegah kerusakan pada konstruksi tersebut. Kerusakan 

struktur tersebut banyak terjadi pada bangunan gedung, jembatan ,dan lain-

lain.  

 

Pada jembatan telah banyak diketahui bahwa pelat (slab decks) merupakan 

komponen struktur jembatan yang mengalami efek pembebanan secara 

langsung sehingga mudah mengalami kerusakan. Penyebabnya dapat 

dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya adalah penurunan kemampuan 

konstruksi selama pemakaian, overloads, amplikasi beban dinamis akibat 

lemahnya pelat pendekat (pour approach slabs) dan lain – lain. 

 

Jembatan Noenebu yang terletak pada Kecamatan Kefamenanu Kabupaten 

Timur Tengah Utara (TTU) Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah mengalami 

penurunan kekuatan dengan tanda-tanda kerusakan yaitu retak-retak pada 

pelat beton. Oleh karena itu, pihak pemerintah melakukan proses 

pemeliharaan jembatan dengan perkuatan pada pelat beton. Perkuatan pada 
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Jembatan Noenebu menggunakan Fiber Reinforced Polymer (FRP). Fiber 

Reinforced Polymer telah lama digunakan di negara-negara maju diantaranya 

di Amerika, Jepang, dan beberapa negara Eropa. Perkuatan ini telah 

diaplikasikan pada bangunan, jembatan, dan konstruksi-konstruksi pelabuhan 

maupun kilang minyak. Walaupun material ini cukup mahal, namun ada 

beberapa produk yang cukup terjangkau seperti Glass Fiber Reinforced 

Polymer (GFRP). 

 

Banyak keuntungan yang diperoleh dari penggunaan dari material ini seperti : 

a) Berat GFRP ringan dibandingkan pelat baja. 

b) Tahan terhadap korosi ( Corrotion Resistance ). 

c) Tahan sinar UV (Ultra Violet). 

d) Mudah dalam pelaksanaan sehingga tidak perlu menutup daerah/tempat 

pelaksanaan. 

e) Ongkos buruh yang murah karena tidak perlu menggunakan banyak tenaga 

buruh. 

f) Tidak perlu konstruksi perancah yang banyak karena material ini ringan 

sehingga tidak perlu supporting selama pelaksanaan pemasangannya. 

g) Cepat selesai dan dapat segera digunakan setelah selesai perkuatan. 

Pada jembatan Noenebu dilakukan uji Static Loading Test sebelum diperkuat 

dan setelah diperkuat dengan Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP). Dan 

telah mendapatkan data defleksi pada pelat jembatan. Pada penelitian ini, 

peneliti ingin menganalisis kinerja jembatan rangka baja lalu lintas yang 

diperkuat Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP) pada Jembatan Noenebu. 
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B.  Rumusan Masalah 

Pelat beton pada tengah bentang yang tertumpu diberikan beban lentur akan 

menyebabkan serat atas tertekan dan serat bawah tertarik, sebaliknya bila 

beban lentur bekerja pada tumpuan maka serat atas tertarik dan serat bawah 

tertekan. Seperti diketahui bahwa salah satu sifat beton adalah lemah terhadap 

tarik. Oleh karena itu, masalah perkuatan lentur dirumuskan dengan 

memperkuat lapisan bawah (daerah tarik) dengan bahan GFRP. Dalam kajian 

ini akan dibahas mengenai analisis perbandingan perkuatan lentur pelat beton 

jembatan yang diperkuat dengan GFRP menggunakan hasil pengujian 

langsung lapangan dan metode numerik dengan menggunakan SAP 2000 

serta sebagai pembanding adalah analisis tanpa GFRP. 

  

C.  Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini, antara lain : 

1. Membandingkan kinerja pelat lantai jembatan saat sebelum dan sesudah 

diperkuat dengan GFRP. 

2. Menganalisis kemampuan dan kinerja jembatan dengan Static Loading 

Test. 

 

D.  Batasan Masalah 

 

 

Masalah pada kajian ini dibatasi pada analisis perbandingan perkuatan lentur 

pelat beton jembatan yang diperkuat dengan GFRP menggunakan hasil 

pengujian langsung lapangan dan metode numerik dengan menggunakan SAP 

2000. Beberapa batasan masalah pada kajian ini adalah : 
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1. Analisis yang dilakukan terhadap pelat beton bertulang jembatan terbatas 

pada perkuatan lentur saja, sedangkan perkuatan geser tidak 

diperhitungkan. 

2. Metode yang digunakan dalam analisis adalah metode pengujian langsung 

lapangan dan metode numerik dengan SAP 2000. 

3. Analisis dilakukan pada penampang pelat persegi. 

4. Jenis FRP yang digunakan dalam analisis adalah Glass Fiber Reinforced 

Polymer (GFRP). 

5. Analisis dilakukan dengan dibatasi oleh lendutan batas. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Memberi referensi dalam menganalisis perkuatan lentur pelat jembatan 

beton bertulang yang diperkuat dengan GFRP. 

2. Memberi gambaran tentang metode kerja dan pelaksanaan perkuatan pelat 

jembatan di lapangan. 

3. Memperkenalkan material baru yang berguna untuk perkuatan struktur 

pelat jembatan atau elemen-elemen lainnya. 

 

F. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian dilakukan pada Jembatan Noenebu yang terletak pada 

Kecamatan Kefamenanu Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) Provinsi 

Nusa Tenggara Timur, dengan bujur -9,354223
o
 dan lintang 124,675484

o
, 

seperti pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Lokasi Jembatan Noenebu 


