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BAB III 

METODE PERENCANAAN 

 

3.1 Lokasi 

Jembatan penyeberangan Muara Teweh – Jingah terletak di Kota Muara 

Teweh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. 

Lokasi proyek pembangunan jembatan dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 
Gambar 3.1 Lokasi pembangunan jembatan penyeberangan Muara Teweh – 

Jingah 
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3.2 Diagram Alir Metodologi 

Diagram alir metodologi yang ditunjukkan pada Gambar 3.2 ini merupakan 

langkah – langkah yang diambil dalam perencanaan struktur abutment dan 

pondasi pada jembatan penyeberangan Muara Teweh – Jingah untuk mendukung 

proses perencanaan yang akan dibuat sehingga proses perencanaan dapat berjalan 

lebih terarah dan sistematis.  

 

Gambar 3.2 Diagram alir perencanaan 
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3.2.1 Data Struktur Atas Jembatan 

Dalam menganalisa dan merencanakan struktur bawah jembatan yang 

mencakup struktur abutment dan pondasi pada Jembatan Penyeberangan Muara 

Teweh - Jingah diperlukan data teknis proyek yakni data struktur atas jembatan 

yang digunakan sebagai acuan dalam desain. Adapun tampak dari keseluruhan 

jembatan penyeberangan ditampilkan pada Gambar 3.3 dan Gambar 3.4. 

Kelas jembatan : Kelas C (Beban 70 % BM 1070) 
Jumlah jalur lalu lintas : 2 jalur 
Tipe jembatan : Struktur rangka baja 
Jenis jembatan : Jembatan pedestrian (pejalan kaki dan roda dua) 
Jenis konstruksi utama : Jembatan pelengkung/Busur (Arch Bridge)  
Panjang jembatan  : 300 m 
Konfigurasi jembatan : 30 m  

 

50 m 

120 m 

50 m 

25 m + 25 m 

: 

 

: 

: 

: 

: 

Jembatan penghubung -

konstruksi beton 

Jembatan rangka baja 

Jembatan busur (Arch bridge) 

Jembatan rangka baja 

Jembatan penghubung arah 

jingah 

Lebar jembatan total : 6,2 m 

Lebar jalan (jalur lalu lintas) : 3 m 

Lebar trotoar : 1 m + 1 m 

Tinggi rangka pelengkung : 29,3 m 

Mutu beton : F’c 25 Mpa / K-300 
Mutu baja 

: 

SM490YB – JIS G 3160 : 2004 

Fy = 355 Mpa ; Fu = 490 Mpa 

E = 2 x 105 Mpa 

Mutu tulangan : BJTD40 

Mutu baut : A490 
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Gambar 3.3 Tampak keseluruhan Jembatan Penyeberangan Muara Teweh – 

Jingah 

 

3.2.2 Data Tanah 

Adapun tujuan penyelidikan ini adalah untuk mengetahui stratigrafi dan 

karakteristik daya dukung lapisan tanah di areal proyek untuk kelayakan fondasi 

yang digunakan. Adapun data tanah terlampir. 

Kesimpulan dari hasil pengujian pada pekerjaan boring di titik BH-02: 

1. Lapisan tanah dari permukaan sampai kedalaman 2,0 meter terdiri atas 

lapisan tanah lempung lekat kondisi padat dengan nilai N-SPT 24. 

2. Pada kedalaman 2,0 – 5,0 meter terdiri atas lapisan lempung lekat 

berwarna abu-abu sisipan batu lempung kondisi padat dengan nilai N-SPT 

34. 

3. Pada kedalaman 5 – 15 meter terdiri atas lapisan batu lempung berwarna 

abu-abu kondisi padat dengan nilai N-SPT 41 – 60.  

4. Pada lapisan paling bawah mulai kedalaman 15 – 20 meter terdiri dari 

lapisan batu pasir berwarna abu-abu kondisi padat dengan nilai N-SPT > 

60. 
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3.2.3 Pembebanan Struktur Atas 

Pembebanan struktur atas didasarkan pada peraturan SNI 1725:2016. Pada 

peraturan SNI 1725:2016 mengatur tentang pembebanan untuk struktur atas yakni 

jembatan. Pada Gambar 3.5 ditampilkan diagram alir yang menunjukkan langkah 

dalam analisa pembebanan struktur atas. Beberapa langkah dalam menganalisa 

pembebanan struktur atas, antara lain yaitu: 

1. Menghitung beban permanen struktur yang terdiri dari beban sendiri (MS) 

dan beban mati tambahan (MA). Perhitungan beban mati tambahan (MA) 

mencakup berat air hujan dan berat aspal, sedangkan perhitungan beban 

sendiri (MS) mencakup perhitungan berat : 

a) Pelat lantai jembatan 

b) Gelagar memanjang dan melintang jembatan 

c) Balok induk 

d) Balok anak 

e) Struktur rangka baja 

f) Sambungan 

g) Trotoar dan tiang sandaran 

2. Menghitung beban lalu lintas yang terdiri dari beban lajur “D”, beban pejalan 

kaki, dan beban gaya rem. Perhitungan beban lajur “D” mencakup 

perhitungan beban terbagi rata (BTR) dan beban garis terpusat (BGT). 

3. Menghitung beban dari aksi lingkungan yang terdiri dari beban angin dan 

beban gempa. Data yang digunakan untuk menghitung beban gempa 

diperoleh dari data respon spketrum Kota Muara Teweh yang bersumber dari 

website resmi Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan. 

4. Menghitung beban aksi lainnya yang terdiri dari beban gesek pada tumpuan 

dan beban pelat injak. 

5. Setelah menganalisa seluruh beban yang mencakup beban permanen, beban 

lalu lintas, beban dari aksi lingkungan dan beban dari aksi lainnya, kemudian 

langkah selanjutnya adalah merekap semua perhitungan ke dalam data 

kombinasi pembebanan yang sesuai dengan peraturan SNI 1725 : 2016 

tentang pembebanan jembatan. 
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3.2.4 Perencanaan struktur abutment dan pondasi 

3.2.4.1 Perencanaan struktur abutment 

Pada perencanaan struktur abutment jembatan biasanya dilakukan dengan 

prosedur perencanaan sebagai berikut. 

1. Menentukan jenis dan dimensi abutment 

Secara umum, terdapat tiga bentuk struktur dari abutment jembatan, 

diperlihatkan pada Gambar 3.6 dan hubungan antara macam serta tinggi kepala 

jembatan sebaiknya disesuaikan dengan Gambar 3.7 berikut ini. 

 
Gambar 3.6 Bentuk umum kepala jembatan (Abutment) 

 

 
Gambar 3.7 Tinggi pemakaian kepala jembatan untuk berbagai bentuk 
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2. Menghitung gaya dan beban yang bekerja pada abutment 

Pada perencanaan abutment jembatan akan diperhitungkan banyak gaya dan 

beban yang bekerja pada abutment diantaranya adalah sebagai berikut. 

a) Gaya vertikal : 

1. Beban mati dan beban hidup dari struktur atas (R)  

Perhitungan beban dari struktur atas dijelaskan pada bab 2 dan diuraikan 

pada subbab 3.2.3 

2. Beban dari plat injak (WTI)  

Perhitungan beban plat injak dapat menggunakan persamaan berikut.  

WTI = L plat injak  x B plat injak x H plat injak x BJ material 

3. Berat sendiri abutment (WA) 

4. Berat tanah urug (WTA) 

 

b) Gaya horizontal : 

1. Tekanan tanah aktif (PA) 

Tekanan tanah aktif dapat dianalisa menggunakan persamaan berikut. 

Ka  = tg2 ( 45o - 𝜑

2
 ) atau Ka =  1−sin 𝜑

1+sin 𝜑
  (3.1) 

Pa1  = Ka . q . h1 . L   (3.2) 

Pa2  = 0,5 x γ x H2 x Ka x L     (3.3) 

 

2. Beban gempa dari struktur atas (EQ) 

Beban gempa dari sttruktur atas dapat dianalisa menggunakan persamaan 

berikut. 

EQ =  
Csm

R
 x Wt  (3.4) 

Wt = total dari berat struktur atas 

 =  berat sendiri (MS) + berat mati tambahan (MA) + berat lalu lintas 
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3. Beban gempa pada abutment (EQA) 

Perhitungan beban gempa yang terjadi pada struktur abutment dapat 

menggunakan persamaan berikut ini. 

EQ =  
Csm

R
 x Wt  (3.5) 

Wt = total dari berat struktur abutment 

 

4. Beban gempa akibat tekanan tanah (EAE) 

Perhitungan beban tekanan tanah akibat gempa dapat menggunakan 

persamaan berikut ini. 

KAE  = 𝑐𝑜𝑠2 (Ф− 𝜃− 𝛽)

cos 𝜃 𝑥 𝑐𝑜𝑠2𝛽 𝑥 cos(𝛿+ 𝜃+ 𝛽)
 x (1 +  √

sin(𝛿+ Ф) 𝑥  sin(Ф− 𝜃−𝑖)

cos(𝛿+ 𝜃+𝛽) 𝑥 cos(𝑖−𝛽)
)

−2

 (3.6) 

EAE = ½ . γ . H2 . (1-kv) . KAE  (3.7) 

 

5. Beban angin (EW) 

Perhitungan beban angin dapat menggunakan persamaan berikut. 

PD  = PB  (
VDZ

VB
)

2
 (3.8) 

PB  = Tekanan angin dasar (dapat di lihat pada Tabel 4.9) 

 

6. Beban akibat gaya rem (TB) 

Gaya rem harus diambil yang terbesar dari : 

o 25% dari berat gandar truk desain  

o 5% dari berat truk rencana ditambah beban lajur terbagi rata BTR 

 

7. Beban akibat gesekan perletakan (BF) 

Beban gesekan pada tumpuan yang berupa elastomer bearing, μ = 0,15 

BF  = koefisien gesek x (beban sendiri + beban mati tambahan) (3.9) 
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3.  Menghitung daya dukung tanah dibawah abutment 

 Perhitungan tegangan daya dukung tanah dibawah abutment digunakan 

untuk memperoleh nilai tegangan ijin pada struktur abutment. Untuk menganalisa 

daya dukung tanah dapat menggunakan persamaan berikut.  

Qun =  C . Nc (1 + 0,3 𝐵
𝐿
) + Po . Nq + 0,5 . γ’ . B . Nγ (1 + 0,2 

𝐵

𝐿
) (3.10) 

Qijin =  𝑄𝑢𝑛

3
  (3.11) 

Untuk menghitung tegangan vertikal maksimum dapat menggunakan persamaan 

dibawah ini. 

σmax = 
∑𝑉

𝐿 .  𝐵
 x (1 + 

6 .  𝑒

𝐵
)  ≤  Q ijin  (3.12) 

Namun menentukan nilai eksentrisitas terlebih dahulu dengan menggunakan 

persamaan berikut. 

e = [
𝐵

2
−  

∑𝑉.𝑋−∑𝐻.𝑌 

∑𝑉
]   (3.13) 

 

4. Cek stabilitas struktur abutment 

a. Syarat aman terhadap geser 

Fgs = tg Ф .  ∑V + C.A

∑H
  ≥ FK  ;  FK (Faktor Keamanan)  (3.14)  

   FK ≥ 1,5 (kondisi normal) 

   FK ≥ 1,2 (kondisi gempa) 

 

b. Syarat aman terhadap guling 

Fgl = ∑ (V.X)

∑ (H.Y)
 ≥ FK ;  FK (Faktor Keamanan) (3.15) 

 FK ≥ 1,5 (kondisi normal) 

 FK ≥ 1,2 (kondisi gempa) 

 

c. Syarat aman terhadap eksentrisitas 

e = [
𝐵

2
−  

∑𝑉.𝑋−∑𝐻.𝑌 

∑𝑉
]  ≤  𝐵

6
 (3.16) 
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d. Syarat aman terhadap tegangan 

σmax = 
∑𝑉

𝐿 .  𝐵
 x (1 + 

6 .  𝑒

𝐵
)  ≤  Q ijin  (3.17) 

 

5. Menghitung penulangan struktur abutment 

Batas-batas penulangan pada abutment menggunakan persamaan yang sama 

pada penulangan struktur seperti berikut. 

b  = (
0,85 𝑥 𝛽1 𝑥 𝑓′𝑐

𝑓𝑦
)  x  (

600

600+𝑓𝑦
)  (3.18) 

Dengan nilai 𝛽1= 0,85 untuk f’c ≤ 30 Mpa dan apabila nilai f’c > 30 Mpa maka 

akan direduksi sebesar 0,05 setiap penigkatan sebesar 7 Mpa. 

max  =  0,75 x b (3.19) 

min  =
1,4

fy 
    (3.20) 

m  =  
fy

0,85 x f′c
  (3.21) 

Rn  =  Mn

b .  d
2  (3.22) 

Mn  =  Mu
∅

  (3.23) 

perlu  = 1

𝑚
 {1 −  √1 − (

2.m.Rn

fy
) }  (3.24) 

Tulangan bagi : As bagi = 20% . As pokok (3.25) 

Luas tulangan : As = perlu . b . d (3.26) 

 

Kontrol tulangan geser 

Vc  = (1

6
 √𝑓′𝑐) . b . d (3.27) 

ϕ . Vc < Vu < 3 . ϕ . Vc 

Vs perlu  =  Vu−  .Vc


 (3.28) 

Av  = 2 . ¼ .  . d2 (3.29) 

S  =  Av .  fy .  d

Vs
 (3.30) 
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Jarak sengkang maksimum tulangan geser 

Smax  =  
d

2
 (3.31) 

Vs ada  =  
Av .  fy .  d

S
 (3.32) 

Vs ada > Vs perlu  ... (aman)  

 

3.2.4.2 Perencanaan struktur pondasi tiang bor 

Apabila daya dukung tanah yang terdapat dibawah struktur abutment tidak 

memenuhi maka daya dukungnya harus ditambah dengan struktur pondasi. 

Adapun jenis pondasi yang digunakan adalah tergantung dari jenis tanah yang ada 

di bawah struktur tersebut. Pondasi tipe tiang ini dipilih karena pondasi tiang bor 

mampu menembus batuan, sehingga akan sukar sekali melaksanakan pondasi 

dengan tipe yang lain. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang biasanya 

dilakukan dalam merencanakan pondasi tiang bor. 

1. Menentukan nilai daya dukung tiang bor 

 Berdasarkan data standard penetration (SPT) 

Qu = Qb + Qs (3.33) 

Qu = (qd . Ab) + (∑fi . Li x k) (3.34) 

K = keliling lingkaran = π . D 

Untuk menentukan panjang ekuivalen penetrasi sampai ke lapisan 

pendukung dapat menggunakan persamaan berikut. 

�̅� = 𝑁1+ 𝑁2̅̅ ̅̅

2
 ( �̅� ≤ 40 ) (3.35) 

N1 = harga N pada ujung tiang 

𝑁2̅̅ ̅̅  = harga rata-rata pada jarak 4D dari ujung tiang 

Perkiraan satuan unit daya dukung terpusat qd diperoleh dari hubungan 

antara L/D dan qd/N pada Gambar 3.8.  
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Gambar 3.8 Diagram perhitungan dari intensitas daya dukung ultimate 

tanah pondasi pada ujung tiang 

 

 Berdasarkan data sondir 

Qu = Qb + Qs (3.36) 

Qu = (Pb . Ab) + (𝑓𝑠 ̅̅ ̅̅  . As) (3.37) 

Pb = tahanan ujung (dari konus) 

Ab = ¼ π . d2 (3.38) 

d = diameter pondasi 

Karena bekerja disepanjang kedalaman tiang maka friction dihitung per 

kedalaman dengan persamaan berikut. 

𝑓𝑠 ̅̅ ̅̅  = 𝑓1 .  𝐿1+𝑓2 .  𝐿2+⋯+𝑓𝑛 .  𝐿𝑛

∑𝐿
 (3.39) 

As = π . d . D (3.40) 

D = kedalaman 

 

2. Menentukan daya dukung ultimate (satu tiang bor/single pile) 

qu = 𝑄𝑢

𝐹𝑘
 (3.41) 

qu = 𝑄𝑏

3
+ 

𝑄𝑠

5
 (3.42) 
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3. Menentukan efisiensi tiang pancang (satu tiang bor/single pile) 

Persamaan  dari  efisiensi  tiang bor  menurut  Converse  –  Labarre Formula 

adalah sebagai berikut : 

Eff = 1 – arc tg 𝐷

𝑠
 [(𝑛−1) 𝑚+(𝑚−1) 𝑛

90.𝑚.𝑛
 ] (3.43) 

 

4. Menentukan daya dukung ijin tiang bor kelompok/pile group 

Qu = N . Eff . qu (3.44) 

Dengan syarat Qu > Vu 

5. Menentukan penurunan pondasi tiang 

Penurunan pondasi dihitung berdasarkan besarnya jumlah penurunan segera 

dan penurunan konsolidasi sehingga penurunan total dinyatakan dalam persamaan 

berikut. 

 St = Si + Sc (3.45) 

 

a. Penurunan segera (immediate settlement, Si)  

Penurunan  segera adalah  penurunan  yang dihasilkan  oleh distorsi  massa  

tanah  yang  tertekan  dan  terjadi  pada volume  konstan. Menurut Janbu, 

Olerrum, dan Kjaernsti (1956), hal itu dirumuskan sebagai  berikut. 

 Si = µ1 µ0 
𝑞 𝐵

𝐸
 (3.46) 

 
b. Penurunan konsolidasi  (consolidation settlement, Sc) 

Penurunan konsolidasi terjadi pada tanah berbutir halus yang terletak di 

bawah muka air tanah. Penurunan yang terjadi memerlukan waktu, yang 

lamanya tergantung pada kondisi lapisan tanah. (Leonard, 1962) Penurunan 

akibat konsolidasi dinyatakan dalam persamaan berikut. 

 Sc = H 

1+e
. Cc log

P0+ ∆p 

P0
 (3.47) 

 

 



52 

6. Menentukan beban maksimum/tegangan tiang pada kelompok tiang 

bor 

Gaya luar  yang bekerja  pada kepala tiang (kolom) didistribusikan pada   

pile cap   dan  kelompok  tiang  pondasi  berdasarkan  rumus  elastisitas  dengan 

menganggap bahwa  pile  cap  kaku  sempurna  (pelat  pondasi  cukup  tebal), 

sehingga  pengaruh  gaya  yang  bekerja  tidak  menyebabkan  pile  cap 

melengkung atau deformasi. Maka persamaan yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

 P = 
𝑉

𝑛
 ± 𝑀𝑦 .  𝑥

ny .  Σx2
 ± 𝑀𝑥 .  𝑦

nx .  Σy2
 < Qu ijin (3.48) 

7. Penulangan pondasi tiang bor 

Dalam perencanaan tulangan tiang bor memiliki beberapa langkah 

perencanaan yang sama dengan perencanaan tulangan struktur pada umumnya. 

a) Menentukan momen nominal (Mn) 

Mn = 
Mu

φ
 (3.49) 

 

b) Menghitung min, b, dan max 

min  = 
1,4

fy
 (3.50) 

b  = (
0,85 𝑥 𝛽 𝑥 𝑓𝑐

𝑓𝑦
)  x  (

600

600+𝑓𝑦
) (3.51) 

max  = 0,75 x b (3.52) 

 

c) Menghitung rasio tulangan yang diperlukan (  ) 

 = 
1

𝑚
 {1 −  √1 − (

2.m.Rn

fy
) } (3.53) 

m   =  
fy

0,85 x fc
 (3.54) 

Rn  =  
Mn

b .  d2
 (3.55) 
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d) Menghitung luas tulangan 

As =  x b x d (3.56) 

As tulangan = ¼  (diameter tulangan) 

 

e) Menghitung jumlah tulangan 

n = 
As

As tulangan
    (3.57) 
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