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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan jembatan penyeberangan Muara Teweh – Jingah merupakan 

salah satu bagian dari proyek pembangunan daerah di Kabupaten Barito Utara, 

Kalimantan Tengah. Pembangunan jembatan ini menghubungkan antara kota 

Muara Teweh menuju ke wilayah Jingah yang berada tepat berseberangan dengan 

kota Muara Teweh. Panjang jembatan total sebesar 300 meter, tinggi 29,3 meter, 

dan lebar 6,2 meter. Adapun jembatan penyeberangan ini difungsikan khusus 

untuk pejalan kaki dan kendaraan roda dua. Pembangunan jembatan 

penyeberangan Muara Teweh – Jingah direncanakan dengan perencanaan 

jembatan yang kokoh, nyaman dan aman, dimaksudkan untuk mengoptimalkan 

kegiatan transportasi di wilayah Jingah yang berseberangan dengan kota Muara 

Teweh sehingga menjadi lebih lancar.  

Perencanaan jembatan penyeberangan Muara Teweh – Jingah menggunakan 

jenis konstruksi jembatan rangka baja pelengkung/busur (Arch Bridge). Jembatan 

pelengkung merupakan struktur setengah lingkaran dengan abutment di kedua 

sisinya atau pier di sisi yang lain. Keunggulan dari jenis konstruksi jembatan 

pelengkung/busur yakni desain dari pelengkung (setengah lingkaran) ini akan 

mengalihkan beban yang diterima lantai jembatan menuju ke abutment atau pier 

sehingga setengah dari beban jembatan dipikul oleh struktur rangka baja 

pelengkung. 

Struktur jembatan terdiri atas struktur atas dan struktur bawah yakni abutment 

dan pondasi. Abutment adalah bangunan bawah jembatan yang terletak pada 

kedua ujung jembatan, berfungsi sebagai pemikul seluruh beban pada ujung luar 

batang, pinggir, dan gaya-gaya lainnya, serta melimpah ke pondasi. Struktur 

abutment berlokasi di titik BH 02 atau memasuki daerah Desa Jingah, sedangkan 

pondasi pada struktur abutment yang digunakan pada pembangunan jembatan 

penyeberangan Muara Teweh – Jingah adalah pondasi tiang bor. Pondasi tiang bor 

(bored pile) adalah pondasi tiang yang pemasangannya dilakukan dengan 

mengebor tanah pada awal pengerjaannya, baru kemudian diisi tulangan dan dicor 
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beton. Salah satu keunggulan dari pondasi tiang bor yaitu dapat dipasang 

menembus lapisan batuan. Adapun fungsi dari pondasi yaitu meneruskan beban 

yang disalurkan dari struktur atas ke tanah dasar pondasi tanpa terjadi differential 

settlement pada sistem strukturnya.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada pembangunan Jembatan 

Penyeberangan Muara Teweh – Jingah ini penyusun mencoba untuk mempelajari, 

merencanakan, dan menganalisa struktur dari abutment dan pondasi jembatan 

dimana mencakup kapasitas dukung dan penurunan pondasi tiang bor yang terjadi 

akibat beban yang bekerja. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dan ditinjau pada tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pembebanan yang bekerja pada Jembatan Penyeberangan 

Muara Teweh – Jingah yang akan diteruskan ke pondasi? 

2. Berapa dimensi untuk struktur abutment pada Jembatan Penyeberangan 

Muara Teweh – Jingah ? 

3. Berapa dimensi untuk struktur pondasi tiang bor pada abutment Jembatan 

Penyeberangan Muara Teweh –Jingah ? 

4. Berapa besar penurunan pondasi tiang bor yang terjadi akibat beban-beban 

yang bekerja ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam tugas akhir ini, penulis memberikan pembatasan masalah agar tujuan 

yang akan dicapai dapat terarah dan tidak keluar dari masalah semula. Adapun 

masalah yang ditinjau adalah sebagai berikut :  

1. Perencanaan dilakukan pada proyek pembangunan Jembatan 

Penyeberangan Muara Teweh – Jingah yaitu struktur bawah jembatan. 

Struktur bawah jembatan yang dianalisa adalah abutment jembatan dan 

pondasi abutment. 
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2. Tinjauan yang dibahas dibatasi hanya pada analisa kapasitas daya dukung 

pondasi tiang bor terhadap pengaruh beban yang terjadi dan analisa daya 

dukung tanah pada titik rencana perletakan abutment. 

3. Penulisan tugas akhir menggunakan metode studi literatur dan 

laboratorium. 

4. Tinjauan yang dibahas tidak meliputi perhitungan rencana anggaran biaya 

(RAB), metode pelaksanaan dan waktu pelaksanaan. 

5. Tidak merencanakan drainase,  superstructure (struktur atas) jembatan dan 

bangunan pengaman (railling) jembatan. 

6. Tidak membahas perhitungan geometri jalan dan perkerasan baik pada 

jalan dan jembatan. 

 

1.4 Tujuan 

1. Dapat menganalisa dan menghasilkan nilai/besar beban yang bekerja pada 

Jembatan Penyeberangan Muara Teweh – Jingah. 

2. Dapat menghasilkan dimensi rencana untuk struktur abutment pada 

Jembatan Penyeberangan Muara Teweh – Jingah. 

3. Dapat menghasilkan dimensi rencana untuk struktur pondasi tiang bor 

pada abutment Jembatan Penyeberangan Muara Teweh – Jingah. 

4. Dapat menganalisa penurunan pondasi tiang bor yang terjadi akibat beban-

beban yang bekerja. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi mengenai tahapan perencanaan teknis pondasi dan 

abutment pada pembangunan jembatan. 

2. Memberikan tambahan wawasan dan pemahaman dalam menganalisa 

struktur pondasi dan abutmen pada jembatan. 

3. Tersedianya perencanaan Jembatan Penyeberangan Muara Teweh – Jingah 

yang sangat dibutuhkan sebagai urat nadi perekonomian di daerah 

tersebut. 


