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ABSTRAK 

Makalah ini memaparkan hasil penelitian tentang pemodelan rangka pratekan untuk 
jembatan rangka baja dengan lantai jembatan diatas. Pemodelan pratekan dilakukan dengan 
pemasangan Tendon / kabel prestress pada bagian bawah rangka, dimana kabel prestress 
tersebut dikaitkan ke plat simpul melalui angkur yang terpasang pada plat simpul bagian atas 
ujung rangka. Pengencangan kabel prestress dilakukan dengan memutar long nut mur yang 
terpasang pada stang angkur. Untuk mengetahui daya layan struktur rangka pratekan ini, 
dilakukan pengujian pembebanan terhadap struktur sebelum diprestress dan struktur setelah 
diprestress. Pengujian pembebanan dilakukan dengan alat yang disebut Mechanical digital 
loading test.  Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa prestressing pada rangka 
menghasilkan: a. lendutan yang diakibatkan oleh perilaku awal struktur akibat pembebanan 
dapat direduksi. b. Pada batas lendutan tertentu yang sama, kemampuan struktur yang 
diprestress memiliki daya layan 1,77 kali lebih besar daripada struktur yang tidak diprestress. 
c.Pengaruh gaya prestress pada saat beban hidup bekerja  dapat menghemat dimensi  batang 
bawah dan diagonal. 

Kata Kunci: Tendon, prestress, Long nut mur, Angkur 
 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Penggunaan Rangka baja untuk jembatan 
sampai saat ini masih mendominasi bangunan 
jembatan bentang menengah, Perkembangan 
teknologi mengarah kepada penggunaan 
material yang ramping, ekonomis dan kuat, 
maka sudah saatnya untuk dikembangkanlah 
rangka pratekan untuk menjawab tantangan 
tersebut diatas. Rangka pratekan adalah rangka 
yang dipasang kabel prestress (tendon) 
ditengahnya sepertihalnya beton pratekan. 
Pemasangan tendon pada rangka dilakukan 
diluar penampang profil. Penggunaan tendon 
diluar ini disebut External Prestressing. 
Extrenal prestressing pada rangka secara 
teoritis selain digunakan untuk perkuatan 
rangka yang telah mengalami penurunan, juga 
dapat digunakan untuk memberikan lawan 
lendutan dan tambahan kekuatan pada batang 

tertentu pada rangka jembatan, lebih-lebih jika 
rangka dikompositkan dengan lantai jembatan 
dari beton bertulang. Untuk itu perlu 
dikembangkan dan dilakukan penelitian untuk 
menentukan bentuk rangka pratekan yang 
ekonomis dan mampu menahan beban yang 
besar.. 

Permasalahan yang akan ditangani 
melalui penelitian ini adalah: masalah 
peningkatan daya layan / kekuatan dalam 
menahan beban lentur dari rangka jembatan 
yang telah diberi perkuatan dengan kabel 
prestres .  

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk 
mendapatkan model jembatan rangka baja yang 
ringan dan kuat, dengan cara membuat 
prototype rangka baja  dengan perkuatan kabel 
prestressing, dan mencari nilai peningkatan 
kekuatannya agar dengan ukuran penampang 
yang ada, dapat digunakan untuk menahan 
beban yang lebih besar dari kapasitasnya 
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Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini sangat penting untuk 
dilakukan, mengingat selama ini rangka baja 
hanya diperlakukan sebagai rangka 
konvensional yang hanya menerima beban luar 
secara langsung. Sedangkan secara teoritis 
rangka ini dapat ditingkatkan kemampuannya 
dengan sistem prategang seperti pada beton 
bertulang.Hasil penelitian ini akan sangat 
bermanfaat, karena  jembatan bentang 
menengah yang biasanya dibuat dari beton 
prategang, nantinya akan dapat digantikan 
dengan menggunakan rangka baja prategang, 
dimana penggunaan rangka baja ini akan lebih 
mudah dari beton , karena rangka baja dapat 
dibuat di pabrik dengan sitem knocdown, dan 
tentunya akan dapat menghemat waktu kerja 
dan biaya pelaksanaan. 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

Studi Pendahuluan 

Gagasan atau ide perlunya dibuat rangka baja 
dengan perkuatan ini, didasarkan pada teori 
tentang  balok majemuk bagian balok-balok 
bertulang (gewapende balken) yang merupakan 
konstruksi gantungan dan sokongan  (Yap 
F.KH,1997) dan kajian tentang balok-balok 
bertulang baja dengan menggunakan trekstang 
(Honing, J ,1996 ), serta kajian tentang 
Externally Concrete Slab Bridge : Model Test 
Result. (Naaman A, 1990)  
 
Konsep Dasar Peningkatan Daya Layan / 
Perkuatan  

Konsep dasar perkuatan pada struktur rangka 
baja ini adalah melakukan upaya agar struktur 
rangka baja dengan demensi yang sama mampu 
menerima beban yang lebih besar. Hal ini dapat 
dilakukan dengan dua cara: 

a. Memperpendek bentang dengan cara 
memperbanyak tumpuan, lalu tumpuan tengah 
ditahan oleh kabel yang dihubungkan ke ujung 
balok ( Marco R, 1999 ). 

b. Memberikan tegangan awal pada bagian 
bawah penampang balok, sehingga sebelum 
dibebani tegangan bagian bawah balok adalah 
negatif, dan setelah dibebani menjadi positif 
(Troitsky. M.S, 1990) 

c. Memberikan perimbangan beban terhadap 

beban luar dengan cara memasang tendon 
parabolik pada penampang struktur (Nawi E G, 
1996 ) 

Berdasarkan teori mekanika teknik  (Hibbeler 
R C, 1997) untuk mendapatkan beban P dapat  
dilakukan dengan analisa sebagai berikut  

 

 

 

 

 

       
                                                                                              
Gambar 1. Penurunan rumus beban P 
             
M luar  =  1/8 q L2 + ¼ P L 
M dalam =  F Cos α . e                                                         
                                                                                                 
                             
 A = luas penampang batang atas dari rangka 
M dalam = σ tk// . A . e    
Keseimbangan  : M dalam = M luar    
⇒  σ tk// . A. e   = 1/8 q L2 + ¼ P L 
 
          
 
Sedangkan untuk menentukan dimensi kabel / 
tendon dapat dilakukan dengan analisa sebagai 
berikut: (Nawi E G, 1996 ) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

Gambar 2. Penurunan rumus gaya T 
 

Momen luar   
Momen dalam  (Mi) = T x e           
Momen luar = Momen dalam  
                                 ⇒       

.cos .F α
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Diameter kabel (D)   

Sehingga dimensi tendon/kabel  didapatkan. 

 
METODOLOGI 

Metode yang diterapkan 

Penelitian dilakukan dengan membuat 
prototype rangka baja prategang dengan 
menggunakan tendon trace parabolik, lalu 
mengujinya dengan memberikan beban sampai 
batas tegangan yang di ijinkan. Untuk 
mengetahui sejauh mana peningkatan 
kemampuannya, maka pengujian dilakukan 
terhadap rangka sebelum dan sesudah 
diprestress dengan cara mengamati lendutan 
yang terjadi akibat pembebanan. Pengamatan 
lendutan ini dilakukan dengan memasang dial 
indicator di tengah bentang . 

Alur Penelitian  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Disain 

Pembuatan model jembatan mengacu pada 
gambar desain dan dengan menyesuaikan 
kondisi material yang ada di pasaran. Gambar 
desain ini juga dipakai sebagai dasar untuk 
analisa teoritis. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 Gambar 3. Desain model  jembatan 
 

Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengetahui besarnya lendutan pada 
rangka sebelum dan sesudah diprestress, 
dilakukan uji pembebanan, dengan langkah 
sebagai berikut: 

1.   Memasang alat uji pembebanan termasuk 
perletakan dan dial indicator. 

2.   Memasang  rangka tanpa perkuatan pada 
perletakan 

3.   Melakukan pengujian pembebanan pada 
dan pencatatan lendutan. 

4.   Melepaskan beban pada struktur benda uji 
5. Mengencangkan kabel prestress  
6.   Mengukur dan Mencatat besarnya camber 

akibat prestress 
7.   Melakukan pengujian pembebanan kembali 

. 
Metode Analisa Data 

Analisa data dilakukan dengan cara : 
• Melakukan  komparasi terhadap hasil 

analisa teoritis dengan hasil pengujian 
untuk mengetahui tingkat kepercayaan / 
validitas hasil pengujian. 

• Melakukan komparasi antara hasil analisa 
teoritis dengan hasil uji pembebanan  
dengan variasi gaya prestress dari kecil ke 
besar, untuk mengetahui kinerja gaya 
prestress pada struktur rangka. 

• Melakukan komparasi terhadap hasil uji 
pembebanan struktur yang tidak 
diprestress dengan hasil uji pembebanan 
struktur yang telah diprestress, untuk 
mengetahui peningkatan daya layan oleh 
akibat adanya prestress pada struktur. 

• Melakukan analisa tegangan terhadap 
elemen struktur rangka sebelum dan 
setelah diprestress, untuk mengetahui 
elemen mana saja yang diuntungkan oleh 
adanya prestress, agar elemen dapat 
didesain lebih ekonomis. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pembuatan Prototype 

Model rangka jembatan menggunakan profil 
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GRAFIK LENDUTAN HASIL UJI PEMBEBANAN
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baja dobel siku berukuran 21,5 x 21,5 x 1,7 
mm. Sedangkan plat simpul yang digunakan 
untuk menyambung elemen-elemen baja siku 
menggunakan plat baja dengan ketebalan 4 
mm. Kabel yang digunakan adalah kabel lilitan 
dengan diameter 3 mm jenis steel wire rope 1x7 
produk Fuking-Chine. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Prototype Jembatan 
 
Alat Uji Pembebanan  

Alat uji beban untuk melakukan pengujian 
terhadap daya layan struktur digunakan 
”Mechanical digital loading test” dengan 
kapasitas 500 kg. Alat ini diperlengkapi dengan 
tuas penekan yang digerakkan secara manual 
untuk mengatur besar tekanan pada ”load cell” 
melalui dongkrak penekan.  Besarnya gaya 
tekan yang dideteksi oleh ”load cell” dapat 
dilihat pada layar  ”digital load disply ”. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.  Alat uji Pembebanan 
Proses Pengujian 

Uji pembebanan ini dilaksanakan untuk 
mengetahui besarnya lendutan struktur akibat 
beban pengujian, pada kondisi sebelum 

diprestress dan kondisi setelah diprestress. 
Beban pengujian bervariasi dari 0 hingga 500 
kg. 
 
 
 
 
Gambar 6.  Uji Pembebanan 

Langkah pengujian dilakukan sebagai 
berikut: 
1) Meletakkan rangka tanpa prestress pada 

tumpuan sendi-rol dengan bentang 300 cm. 
2) Memasang digital dial indikator pada stand 

dial dan menyetelnya pada posisi nol. 
3) Memberikan beban seberat 50 Kg tepat di 

tengah bentang. 
4) Membaca nilai lendutan pada disply digital 

dial indicator. 
5) Menambah beban hingga menjadi 100 Kg. 

Dan mencatat kembali pembacaan dial. 
6) Seterusnya uji  dilakukan  dengan  

menambah  beban bertahap setiap 50 Kg 
hingga 500 Kg, setiap penambahan beban 
selalu dibaca dan dicatat pembacaan dial 
nya. 

7) Mengangkat semua beban diatas rangka. 
8) Mengencangkan tendon pada rangka, dan 

membaca camber pada dial indicator. 
9) Menyetel kembali dial pada posisi nol. 
10) Melakukan uji beban seperti pada langkah 

no 5 sampai dengan langkah no 13. 
11) Dan seterusnya uji beban dilakukan setiap 

perubahan gaya prestress.yang diberikan.  
 

Hasil Pengujian 

a. Uji Pembebanan Struktur  

Rangkuman Data lendutan hasil uji beban 
struktur rangka disajikan dalam tabel dibawah. 

 

 

 

 
 
 
Gambar 7.  Grafik lendutan hasil uji 

pembebanan. 
Tabel  1. Perbedaan Hasil Kajian Teoritis 

dengan Hasil Uji 
 
 
 

 
o 

  
Gaya 

Prestress 
Lendutan 
Hasil Uji 

Lendutan 
Teorits 

Perbedaan 
hasil (%) 

1 0 3.42 2.77 18.89 
2 67.5 Kg 3.17 2.59 18.17 
3 295 Kg 2.34 1.96 16.06 
4 495 Kg 1.54 1.41 8.14 

Rata- rata Perbedaan 15.31 
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GAFIK LENDUTAN HASIL ANALISA TEORITIS DENGAN 
PROGRAM SAP2000V11
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GAFIK LENDUTAN HASIL ANALISA TEORITIS 
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GRAFIK LENDUTAN HASIL UJI PEMBEBANAN
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b. Lendutan Hasil Kajian Teoritis . 

Untuk mengetahui apakah hasiluji beban dapat 
dipercaya atau tidak, maka dilakukan 
perbandingan dengan hasil analisa teoritis. 
Untuk analisa teoritis digunakan bantuan 
program SAP2000V11, Dengan memasukkan 
data-data material, penampang dan 
pembebanan kedalam program SAP2000V11 
didapatkan hasil lendutan sebagai berikut: 
 
Tabel  2 . Lendutan hasil analisa teoritis 

dengan hasil uji pembebanan 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 8  .Grafik lendutan hasil analisa 

teoritis 
 
 

Pembahasan 

a. Validasi Data Hasil Uji 

Untuk mengetahui validitas/tingkat 
kepercayaan  hasil uji pembebanan, maka 
dilakukan perbandingan hasil dan visual 
terhadap bentuk dari diagram lendutan dari 
analisa teoritis dengan hasil diagram lendutan 
dari hasil uji pembebanan. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9 .  Grafik Hasil Kajian Teoritis 

dengan Hasil Uji Pembebanan 
 
bentuk kedua grafik menunjukkan hasil yang 
sebangun, dengan perbedaan hasil sebesar 
15,31 %, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 
uji pembebanan nilainya dapat dipercaya 
kebenarannya. 
 

 
b. Kinerja Gaya Prategang Pada Rangka 

Untuk mengetahui kinerja gaya prestress, 
dilakukan komparasi antara lendutan hasil 
analisa teoritis dengan lendutan hasil uji 
pembebanan dengan gaya prestress bervariasi 
dari kecil ke besar. 

 
Dari hasil perbedaan analisa teoritis dan hasil 
uji pembebanan menunjukkan bahwa semakin 
besar gaya prestress perbedaan hasil analisa 
teoritis dan hasil uji semakin kecil, ini 
menunjukkan bahwa gaya prestress dapat 
mereduksi lendutan struktur yang diakibatkan 
oleh perilaku awal struktur ketika menerima 
beban. 
 
c. Peningkatan Daya Layan  

Untuk mengetahui peningkatan daya layan 
yang disumbangkan oleh adanya gaya prestress, 
dilakukan analisa garis trend terhadap grafik 
hasil uji pembebanan, yang selanjutnya garis 
trend tersebut digunakan untuk mencari 
besarnya beban yang mampu ditahan oleh 
struktur dengan berbagai variasi gaya prestress 
pada batas lendutan tertentu sebesar 1,5 mm.. 
Besarnya peningkatan daya layan ditentukan 
berdasarkan analisa garis trend dari grafik 

Jenis 
Anal
isa 

Beb
an  

(Kg) 

Lendu
tan 

tanpa 
prestre

ss 

Lenduta
n dengan 
prestress  
67.5 Kg 

Lenduta
n dengan 
prestress 
295 Kg 

Lendutan 
dengan 

prestress 
495 Kg 

Hasil 
Uji 500 3.42 3.17 2.34 1.54 

Teor
itis 500 2.77 2.59 1.96 1.41 

Perbedaan 
Hasil 0.65 0.58 0.38 0.13 
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GRAFIK LENDUTAN HASIL UJI PEMBEBANAN
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hubungan antara gaya prestress dengan 
peningkatan daya layan, dengan mengambil 
gaya prestres sebesar beban layan dari tendon 
yang digunakan untuk memprestress struktur. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Pada analisa diatas menunjukkan bahwa pada 
batas lendutan yang sama, kemampuan struktur 
yang diprestress memiliki daya layan yang 
lebih besar daripada struktur yang tidak 
diprestress, artinya jika dilakukan prestressing 
terhadap struktur rangka , maka daya layan 
struktur akan mengalami peningkatan. 

Tabel  3. Analisa peningkatan daya layan 
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n 
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n 

(%
) 

da
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 la
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1 0 0.00 
y = 0.0069x - 
0.0673 227 kg 

1.00 
100 

2 67.5  0.20 
y = 0.0069x - 
0.2843 259 kg 

1,14 
114 

3 295  1.01 
y = 0.007x - 
1.1754 382 kg 

1,68 
168 

4 495  1.84 
y = 0.007x - 
1.996 499 kg 

2,20 
220 

 
Tabel  4. Gaya batang pada rangka batang. 

 
 Untuk menentukan peningkatan daya layan 
izin, maka dilakukan analisa garis trend 
terhadap grafik yang menghubungkan antara 
gaya prestress dengan besarnya peningkatan 
daya layan, lalu dengan menarik garis batas 
gaya tarik izin tendon yang digunakan sampai 
memotong garis trend, maka akan didapatkan 
besarnya peningkatan daya layan yang 
diizinkan. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Gambar 11.  Grafik peningkatan daya layan 
 
Gaya Tarik putus tendon dari hasil uji = 560 kg 
Gaya Tarik izin tendon = 0.6 x 580kg = 336 kg 
Persamaan garis trend :   
y = 6E-07x2 + 0.0021x + 0.9975 
y = 0.0000006*336^2 + 0.0021*336 + 0.9975 
y = 1.77 
Peningkatan daya layan izin sebesar 1,77 kali, 
atau daya layannya meningkat  77%. 

 
d. Pengaruh Prestressing Terhadap 

Dimensi Elemen. 
Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 
prestress terhadap dimensi dari elemen-elemen 
rangka batang, maka dilakukan analisa terhadap 
besarnya gaya batang pada batang-batang dari 
rangka batang . 

Pengaruh gaya prestress pada saat beban hidup 
bekerja pada batang diagonal dan batang bawah 
sangat besar (untuk batang diagonal =33.77% 
dan batang bawah =99.43%), sehingga kedua 
batang ini dimensinya dapat diperkecil agar 
ekonomis. 
 

KESIMPULAN  

a.  Data hasil uji cukup valid. Bentuk dan arah 
grafik hasil pengujian konkuren dengan 
hasil  analisa teoritis. Perbedaan lendutan 
hasil uji dan analisa teoritis 15,31%. 

b. Gaya prestress dapat mereduksi lendutan 
yang diakibatkan oleh perilaku awal struktur 

Nama 
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Rangka 
Batang 
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02

 

99.43 % 

Gambar 10 .  Linier Grafik Hasil Uji 
Pembebanan 
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ketika menerima beban. Semakin besar gaya 
prestres yang diberikan perbedaan lendutan 
antara hasil uji dan analisa teoritis semakin 
kecil. Perbedaan lendutan dengan prestress 
67.5 Kg sebesar 0.58 mm, sedangkan 
perbedaan lendutan dengan prestress 495 Kg 
sebesar 0.13 mm. 

c. Pada batas lendutan tertentu yang sama, 
kemampuan struktur yang diprestress 
memiliki daya layan yang lebih besar 
daripada struktur yang tidak diprestress, ini 
dikarenakan adanya camber akibat prestress. 
Peningkatan daya layan akibat prestress 
pada kondisi batas layan sebesar 1,77 kali. 

d. Gaya prestress pada saat beban hidup bekerja 
dapat menurunkan tegangan yang terjadi  
pada batang diagonal dan batang bawah ( 
untuk batang diagonal = 33.77% dan batang 
bawah = 99.43%), sehingga kedua batang 
ini dimensinya dapat diperkecil agar 
ekonomis, atau dengan dimensi yang sama 
akan memiliki kemampuan menahan gaya 
yang lebih besar. 
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