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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jalan Tol Gempol – Pasuruan merupakan jalan tol yang menghubungkan 

daerah Gempol dengan Kota Pasuruan yang memiliki panjang 34,15 kilometer. 

Jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol yang menghubungkan antar kota utama 

di Jawa Timur yaitu Surabaya – Banyuwangi. Maksud dan tujuan pembangunan 

jalan tol ini adalah untuk meningkatkan kapasitas jaringan jalan dalam melayani 

lalu lintas di koridor trans jawa, sehingga dapat meningkatkan produktivitas melalui 

pengurangan biaya distribusi. 

Pembangunan jalan tol Gempol – Pasuruan ini dibagi menjadi 3 seksi yang 

terdiri dari seksi 1 (Gempol – Rembang) sepanjang 13,9 kilometer, seksi 2 

(Rembang – Pasuruan) sepanjang 6,6 kilometer, dan seksi 3 (Pasuruan – Grati) 

sepanjang 13,65 kilometer yang sedang dalam proses konstruksi. 

Untuk pekerjaan seksi 3 dibagi menjadi 3 paket yaitu 3A ruas Pasuruan – 

Karangpandan (STA. 20+500 – STA. 25+000), 3B ruas Karangpandan – Rejoso 

(STA. 25+000 – STA. 31+000), dan 3C ruas Rejoso – Grati (STA. 31+000 – STA. 

34+153). Sepanjang pembangunan jalan tol ini akan banyak memotong jalur 

transportasi antar desa, sehingga perlu dibangun bangunan pendukung untuk 

membantu jalur transportasi antar desa tersebut. Bangunan pendukung tersebut 

antara lain jembatan, underpass, box culvert, box tunnel, box pedestrian, dan 

overpass khususnya yang terdapat pada seksi 3B. 

Pada seksi 3B tepatnya pada STA. 28+036 akan memotong jalan antar desa 

Kawisrejo dan desa Sadengrejo, sehingga memerlukan overpass berupa jembatan 

penghubung jalan antar desa yang berada di atas jalan tol. Penghubung jalan antar 

desa ini merupakan jalan eksisting yang biasa dilalui kendaraan berat seperti truk 

pengangkut material, maka diperlukan perencanaan overpass yang tepat. 

 



Pelaksanaan pembangunan jembatan overpass Kawisrejo terdiri dari 

beberapa bagian struktur, yaitu struktur atas dan struktur bawah. Struktur bawah 

jembatan overpass berupa abutment, pilar dan pondasi tiang pancang. 

Abutment merupakan bagian bangunan bawah jembatan yang terletak pada 

pangkal - pangkal jembatan, selain sebagai pemikul beban hidup (kendaraan, air, 

angin, dll) dan beban mati (beban gelagar dan lain – lain) pada jembatan, abutment 

berfungsi juga untuk menahan tanah yang menumpu jrmbatan. 

Pilar jembatan merupakan bagian bangunan bawah jembatan yang terletak diantara 

kedua abutment. Biasanya pilar digunakan pada jembatan yang memiliki bentang 

panjang. 

Pondasi tiang pancang merupakan bagian bangunan bawah yang digunakan 

untuk menahan dan menyalurkan beban dari struktur diatasnya langsung ke tanah 

keras yang letaknya lebih dalam. Klasifikasi karakteristik dan penyebaran beban 

pada tiang pancang tergantung pada tipe tanah dibawahnya dan material yang 

digunakan.  

Pada perencanaan awal, overpass ini direncanakan dengan 2 buah abutment 

dan 3 buah pilar. Jarak abutment A-1 dengan pilar P-1 adalah 16 meter, jarak pilar 

P-1 dengan pilar P-2 adalah 25 meter, jarak pilar P-2 dengan pilar P-3 adalah 25 

meter, dan jarak pilar P-3 dengan abutment A-2 adalah 16 meter. Namun setelah di 

review design, sesuai dengan surat Ketua Komite Nasional Keselamatan 

Transportasi (KNKT) nomor: KTJ/I/I KNKT 2015 6 Januari 2016 perihal Laporan 

Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa dalam tahap 

perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan pengoperasian jalan tol, pemasangan 

tiang/pilar jembatan di median jalan tol agar dihindari semaksimal mungkin. Oleh 

karena itu akan dilakukan re-design jembatan overpass Kawisrejo dengan 

meniadakan pilar 2 yang berada di median jalan tol. 

Tugas Akhir ini akan membahas Perencanaan struktur bawah jembatan 

overpass tersebut dengan judul tugas akhir “Perencanaan Abutment, Pilar, dan 



Pondasi Tiang Pancang Jembatan Overpass Kawisrejo Pada Proyek Pembangunan 

Jalan Tol Gempol – Pasuruan Seksi 3B” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Berapa beban struktur yang bekerja pada keseluruhan struktur jembatan 

overpass. 

2. Berapa dimensi dan penulangan abutment? 

3. Berapa dimensi dan penulangan pilar jembatan beserta pile cap? 

4. Berapa dimensi pondasi tiang pancang? 

5. Berapa besar penurunan pondasi akibat struktur atas? 

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui beban yang bekerja pada keseluruhan struktur jembatan. 

2. Mengetahui dimensi dan penulangan abutment. 

3. Mengetahui dimensi dan penulangan pilar jembatan beserta pile cap. 

4. Mengetahui dimensi pondasi tiang pancang. 

5. Mengetahui besar penurunan pondasi akibat struktur atas. 

1.4 Batasan Masalah 

1. Perencanaan struktur bawah, yaitu abutment A1, pilar jembatan P1, dan 

pondasi tiang pancang pada Jembatan Overpass Kawisrejo 

2. Tidak membahas metode pelaksanaan dan anggaran biaya pelaksanaan. 

3. Tidak membahas sambungan antar tiang pondasi. 

4. Perhitungan menggunakan bantuan software perhitungan struktur 

5. Pembebanan untuk jembatan menggunakan SNI 1725-2016 

6. Perencanaan ketahanan gempa untuk jembatan menggunakan SNI 

2833:2016 

7. Perencanaan strukrur beton untuk jembatan menggunakan RSNI T-12-2004 

 



1.5 Manfaat 

1. Untuk menambah wawasan dan pemahaman dalam menganalisa struktur 

bawah jembatan overpass. 

2. Terhubungnya akses jalan dari desa Kawisrejo ke desa Sadengrejo yang 

dipisahkan Jalan Tol Gempol – Pasuruan dengan jembatan overpass 

Kawisrejo. 
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