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ABSTRAK

STUDI SETTLEMENT PADA KONSTRUKSI  PONDASI
TIANG  JEMBATAN BERDASARKAN  STANDAR

PEMBEBANAN UNTUK JEMBATAN

OLEH

FISTA SEPTIANINGTIAS

Sebagai pondasi pendukung, tanah mempunyai fungsi yang cukup penting untuk
struktur bangunan sipil. Pondasi tiang pancang adalah pondasi yang berfungsi
unruk meneruskan beban yang dipikul struktur bagian atas suatu bangunan ke
dasar tanah dengan kedalaman tertentu. Penelitian ini ditinjau dari salah satu
jembatan di Jalan Tol Trans Sumatera. Jenis pondasi yang digunakan pada
proyek ini adalah pondasi dalam yaitu pondasi tiang. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk menghitung pembebanan pada pilar dan abutment yang terjadi
akibat beban konstruksi bagian atas dan untuk mengetahui penurunan
(settlement) yang terjadi pada pondasi tiang yang diakibatkan oleh beban pada
konstruksi bagian atas.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh nilai daya dukung pada
abutment sebesar 5540,36 kN, lalu pada pilar sebesar 11051,65 kN. Jumlah tiang
pada abutment 6 buah serta penurunan total yang terjadi pada abutment sebesar
30,2 cm dengan diameter tiang 60 cm. Penurunan total yang terjadi pada pilar
dengan jumlah tiang 15 buah sebesar 28,41 cm.

Kata Kunci: Pondasi, Tiang pancang, Penurunan Tanah.



ABSTRACT

SETTLEMENT STUDY ON FOUNDATION OF BRIDGE
CONSTRUCTION BASED ON LOAD STANDARD OF BRIDGE

BY

FISTA SEPTIANINGTIAS

As a supporting foundation, soil has an important role in the structure of civil
buildings. The pile foundation is a foundation that used to carry the load on the
upper structure of a building to a certain depth of ground. This research is
reviewed from one of the Sumatera highway. The type of foundation used in this
project is pile foundation. The purpose of this research is to calculate the burden
on the pier and abutment occurring due to the upper construction load and to
determine the settlement occurring on the pile foundation caused by the load on
the upper construction.

From this research obtained the value of soil bearing capacity of abutment is
5540,36 kN and then the value of pier is 11051,65 kN. The number of piles on the
abutment is 6 pieces and the total settlement that occurred in the abutment is 30.2
cm with a pile diameter is 60 cm. The total settlement that occurred on the pier
with 15 pieces of  piles is 28.41 cm

Keywords: Foundation, Pile, Soil Settlement
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 BAB I. 

 

                                                     PENDAHULUAN 
 
 
 
 

A.  Latar Belakang 
 

 
 

Sebagai pondasi pendukung, tanah mempunyai fungsi yang cukup penting 

untuk struktur bangunan sipil. Bangunan sipil terbagi dari dua bagian yaitu 

struktur bangunan di atas tanah dan struktur bangunan di bawah tanah. 

Pondasi merupakan bagian dari struktur bawah suatu bangunan untuk 

meneruskan dan menempatkan suatu beban bangunan yang disalurkan dari 

struktur atas ke dalam lapisan tanah yang keras agar dapat menahan beban 

konstruksi tersebut. 

 
Secara umum pondasi dibagi dalam dua jenis, yaitu pondasi dangkal dan 

pondasi dalam. Pondasi menerus dan pondasi setempat  termasuk dalam pondasi 

dangkal. Macam – macam pondasi dalam yaitu pondasi tiang kayu, pondasi tiang 

beton, pondasi tiang baja. Berdasarkan metode instalasinya terdiri dari  pondasi 

tiang bor (drilled shaft pile), pondasi tiang pancang (driven pile). Serta 

berdasarkan proses pembuatan tiang, terdiri dari pondasi tiang pracetak (precast 

pile), pondasi tiang cetak di tempat (cast in place pile).  

Dalam merencanakan sebuah pondasi untuk suatu bangunan konstruksi, 

jenis pondasi yang akan digunakan dipilih berdasarkan hasil kondisi 

permukaan tanah, beban yang akan dipikul, fungsi dari bangunan 
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tersebut, daya dukung yang cukup,  penurunan (settlement) yang tidak 

membahayakan bangunan serta biaya pada pelaksanaan di lapangan. 

Pondasi tiang pancang adalah pondasi yang berfungsi untuk meneruskan 

beban yang dipikul struktur bagian atas suatu bangunan ke dasar tanah 

dengan kedalaman tertentu. Jenis pondasi yang digunakan pada proyek di 

Tugas Akhir ini adalah pondasi dalam yaitu pondasi tiang. 

B.   Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah untuk 

mengetahui penurunan yang terjadi pada pondasi tiang pada salah satu 

jembatan di jalan tol di daerah Mesuji, Lampung Timur pada STA 108 + 

155. 

   C.    Tujuan Penelitian 

 Adapun  tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk menghitung pembebanan pada pilar dan abutment yang terjadi 

akibat beban konstruksi bagian atas. 

b. Untuk mengetahui penurunan ( settlement ) yang terjadi pada pondasi 

tiang yang diakibatkan oleh beban pada konstruksi bagian atas. 

D.    Batasan Masalah 

 Untuk mencapai dari tujuan penulisan ini maka dilakukan pembatasan 

masalah yaitu : 

a. Data hasil pengujian tanah diperoleh dari data sekunder yaitu data dari 

pengujian di laboratorium dan pengujian di lapangan. 

b. Perhitungan pembebanan struktur atas jembatan pada abutment dan 

pilar menggunakan peraturan standar pembebanan untuk jembatan 
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yaitu RSNI-T-02-2005. 

c. Perhitungan pembebanan jembatan menggunakan metode manual. 

d. Menganalisa penurunan (settlement) pada abutment dan pilar pondasi 

tiang. 

 

 



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.    Pondasi 

Struktur bagian bawah pada bangunan yang berfungsi untuk menahan beban 

yang ada diatasnya disebut pondasi. Pondasi dibuat menjadi satu kesatuan dasar 

bangunan yang kuat yang terdapat  dibawah konstruksi. 

Hal – hal yang harus diperhatikan pada saat memilih jenis pondasi adalah 

sebagai berikut :  

- Keadaan tanah pondasi  

Hal – hal yang berkaitan pada keadaan tanah pondasi  meliputi jenis tanah, 

daya dukung tanah,  kedalaman lapisan tanah keras dan sebagainya.  

- Batasan-batasan akibat struktur di atasnya  

Jenis tipe pondasi dipengaruhi oleh keadaan struktur atas. Yang 

mempengaruhi batasan ini adalah arah beban, besar beban dan  penyebaran 

beban serta sifat dinamis pada bangunan di atasnya seperti statis tertentu atau 

tak tentu, kekakuannya, dan lain lain.  

- Batasan-batasan keadaan lingkungan di sekitarnya  
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Yang termasuk dalam batasan ini adalah kondisi lokasi proyek, dimana perlu 

diingat bahwa pekerjaan pondasi tidak boleh mengganggu ataupun 

membahayakan bangunan dan lingkungan yang telah ada di sekitarnya. 

-  Biaya dan waktu pelaksanaan pekerjaan  

Pada aspek waktu dan biaya pelaksanaan pekerjaan sangat diperhatikan dalam 

suatu proyek pembangunan, karena aspek ini sangat erat hubungannya dengan 

tujuan pencapaian kondisi yang ekonomis dalam pembangunan. 

(Sosrodarsono, 1984) 

B.  Pondasi Tiang Pancang  

Bagian dari konstruksi yang berfungsi untuk memindahkan beban dari 

konstruksi di atasnya menuju lapisan tanah paling keras yang terbuat dari kayu, 

beton, atau baja adalah tiang pancang. (Bowles, 1993). 

Pemakaian tiang pancang dipergunakan untuk suatu pondasi pada suatu 

bangunan jika tanah dasar pada konstruksi bangunan tidak mempunyai daya 

dukung (bearing capacity) yang cukup untuk menahan beban dan berat 

bangunannya, atau jika tanah keras yang  mempunyai daya dukung yang cukup 

untuk menahan beban dan berat bangunannya terletak sangat dalam (Sardjono, 

1996). 

Dalam pelaksanaan pemancangan, pada umumnya dipancangkan tegak lurus 

dalam tanah, tetapi ada juga dipancangkan miring (battle pile) untuk dapat 

menahan gaya - gaya horizontal yang bekerja. Hal ini umumnya terjadi di 

dermaga yang terdapat tekanan kesamping dari perahu dan kapal. 
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Sudut kemiringan yang didapat oleh tiang tergantung dari alat yang 

dipergunakan serta disesuaikan dengan perencanaannya.  

Tiang pancang pada umumnya digunakan :  

1. Untuk mentransfer beban dari  suatu konstruksi di atas tanah, ke dalam tanah  

melalui lapisan tanah. Beban lateral dan beban vertikal dapat terlihat 

didalamnya.  

2. Untuk menahan gaya desakan ke atas, atau gaya guling, seperti untuk telapak 

ruangan bawah tanah di bawah bidang batas air jenuh atau untuk kaki – kaki 

menara terhadap guling.  

3. Melalui kombinasi perpindahan isi tiang pancang dan dorongan dapat 

dimampatkan endapan yang tak berkohesi dan bebas.  

4. Mengontrol penurunan bila kaki – kaki yang tersebar atau telapak berada pada 

tanah tepi atau didasari oleh sebuah lapisan yang kemampatannya tinggi.  

5. Untuk mengontrol frekuensi asli dan amplitude getaran dari sistem tersebut 

dibuat tanah di bawah pondasi menjadi kaku.  

6. Jika terjadi permasalahan yang potensial seperti erosi, bisa menjadi faktor 

keamanan tambahan di bawah tumpuan jembatan atau  pier (tiang).  

7. Untuk mentransfer  beban di atas permukaan air melalui air ke dalam tanah 

yang mendasari air tersebut dalam konstruksi lepas pantai. Hal seperti ini 

adalah mengenai tiang pancang yang sebagian ditanam dan yang terpengaruh  

oleh beban lateral  maupun beban vertikal (Bowles, 1993). 
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C.  Pembebanan  

Dalam penelitian ini, perhitungan pembebanan beban jembatan mengikuti standar 

beban untuk jembatan yaitu RSNI T-02-2005. 

1. Berat Sendiri 

Berat sendiri adalah berat dari bagian jembatan dan struktur elemen lain yang 

ditahannya. Yang termasuk beban ini adalah berat bahan dari bagian jembatan 

yang merupakan elemen struktural, ditambah dengan elemen bukan struktural 

yang dianggap tetap (RSNI T-02,2005). 

2. Beban Mati Tambahan 

Berat suatu beban pada jembatan yang merupakan elemen yang bukan 

termasuk struktural, dan besarnya dapat berubah mengikuti umur jembatan 

adalah definisi dari beban mati tambahan (RSNI T-02,2005). 

Dalam suatu hal harga faktor beban untuk beban mati tambahan (KMA) 

yang telah berkurang boleh digunakan dengan persetujuan dari instansi yang 

berwenang. Hal tersebut dapat dilanjutkan jika instansi yang terkait 

mengawasi beban mati tambahan supaya tidak dilampaui selama umur 

jembatan (RSNI T-02,2005) 

Kecuali ditentukan lain oleh instansi yang berwenang, semua jembatan harus 

direncanakan untuk bisa menahan beban mati tambahan seperti aspal beton 

sdengan tebal 50 mm untuk pelapisan kembali dikemudian hari. Pelapisan 

kembali yang diizinkan yaitu beban nominal yang berhubungan dengan 

faktor beban untuk menghasilkan beban rencana (RSNI T-02,2005). 
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3. Beban Lalu Lintas  

Yang termasuk beban lalu lintas adalah beban Lajur “D” dan beban Truk “T’. 

Pembagian beban dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   Gambar 1.  Pembagian Beban Akibat Aksi Lalu Lintas 
 

                      (Sumber : RSNI-02,2005) 
 

 
a.  Beban Lajur “D” 

Yang termasuk beban lajur “D” adalah beban tersebar merata (BTR) yang 

disatukan dengan beban garis (BGT) seperti terlihat pada Gambar 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Gambar 2. Beban lajur “D” (Sumber : RSNI T-02,2005)  

Beban terbagi rata (BTR) mempunyai intensitas q kPa, dimana besarnya 

q tergantung pada panjang total yang dibebani L seperti berikut ini : 

Untuk L ≤ 30m,   q = 9,0 kPa….............................................................(2.1) 

Untuk L > 30m, q = 9,0 (0,5 + 15/l) kPa…………...………...…..........(2.2) 
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q  =   Intensitas BTR dalam arah memanjang jembatan 

L = Panjang total jembatan yang dibebani (m)  

Besarnya nilai  BTR secara grafis terdapat pada gambar 3. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

        Gambar 3. Beban “D” : BTR vs Panjang yang dibebani  

    (Sumber : RSNI-T-02,2005) 

 

Dengan intensitas p kN/m, Beban garis (BGT)  harus diletakkan tegak 

lurus terhadap arah lalu lintas jembatan. Besarnya intensitas p adalah 49,0 

kN/m (RSNI T-02,2005). Untuk menghasilkan momen lentur negatif 

maksimum pada jembatan menerus, BGT kedua yang identik harus 

ditempatkan pada posisi dalam arah melintang jembatan pada bentang 

lainnya. 

Jumlah total beban lajur “D” yang bekerja ditentukan pada lebar jalur 

kendaraan itu sendiri. 

 

b. Beban Truk “T” 

Kendaraan berat  3 as yang diletakkan pada posisi dalam lajur lalu lintas 

rencana yaitu Beban Truk “T”. Setiap as terdiri dari dua bidang kontak 

pembebanan yang diartikan sebagai simulasi pengaruh roda kendaraan 
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berat. Yang diterapkan tiap lajur lalu lintas rencana hanya satu beban truk 

saja. 

Kendaraan truk semi-trailer yang  memiliki berat dan susunan as yang 

termasuk dalam pembebanan truk seperti terlihat pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pembebanan Truk “T” 500 kN  

(Sumber : RSNI T 02,2005) 

Berat masing – masing as didistribusikan menjadi 2 beban merata sama 

besar yang termasuk bidang kontrak antara roda dengan permukaan lantai. 

Untuk dihasilkan pengaruh terbesar pada arah memanjang jembatan, Jarak 

antara 2 as dapat diubah – ubah antara 4 m sampai 9 m. 

c.  Gaya Rem 

Pengaruh ini diperhitungkan senilai dengan gaya rem sebesar 5% dari 

beban lajur D yang dianggap ada pada semua jalur lalu lintas. Besar gaya 

rem per lajur 2,75 m dapat dilihat pada Gambar 5. 
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         Gambar 5. Gaya Rem (Sumber RSNI T-02,2005)  

Gaya rem dianggap bekerja secara horizontal dalam arah sumbu jembatan 

dengan titik tangkap setinggi 1,8 m di atas permukaan lantai kendaraan. 

4. Beban Angin 

Daya layan jembatan serta gaya nominal ultimit akibat angin tergantung 

kecepatan angin rencana seperti ini : 

TEW = 0,0006 Cw (Vw)
2 

Ab ……..........……………...……………….....(2.3) 

Dengan : TEW   = Kecepatan angin rencana (kN) 

                         Vw          = Kecepatan angin rencana (m/s) untuk keadaan  batas yang  

ditinjau 

                Cw         = Koefisien Seret 

                Ab      = Luas koefisien bagian samping jembatan (m
2
) 

Angin dianggap bekerja secara merata pada seluruh bangunan atas, jika 

suatu kendaraan sedang berada diatas jembatan, beban garis merata 

tambahan arah horizontal harus diterapkan pada permukaan lantai seperti 

pada rumus berikut : 

TEW = 0,0012 x Cw (Vw)
2
  ...................................................................(2.4) 
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TEW = kN/m
2
 

Dengan : Cw = 1,2 

Besarnya kecepatan angin dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Kecepatan Angin Rencana (Vw)  

Keadaan Batas Layan Lokasi 

Sampai 5 km dari 

pantai 

> 5 km dari pantai 

Daya Layan 30 m/s 25 m/s 

Ultimit 35 m/s 30 m/s 

(Sumber :RSNI T-02,2005) 

5. Beban Gempa 

Besarnya beban dinamis akibat gempa dihitung dengan rumus : 

Kh  = C x S .............................................................................................(2.5) 

           √
  

      
 .....................................................................................(2.6) 

Dengan : 

T  = Waktu getar satu bangunan (s) 

Kh   = Koefisien beban gempa horizontal 

C             = Koefisien beban dasar untuk daerah, waktu dan kondisi 

tanah setempat . 

S             = Faktor tipe bangunan 



13 
 

WT  =Beban total nominal bangunan yang mempengaruhi   

percepatan gempa, diambil sebagai beban mati ditambah 

beban mati tambahan (kN) 

Kp = Kekakuan struktur atau gaya horizontal yang  dibutuhkan 

untuk menghasilkan satu satuan lendutan. (kN/m) 

D.   Penurunan  

 J ika seluruh permukaan di bawah dan di sekitar bangunan turun secara seragam 

dan penurunan terjadi tak berlebihan, mungkin turunnya bangunan tak tampak 

oleh pandangan mata dan penurunan yang terjadi tak menyebabkan kerusakan 

bangunannya. Namun, kondisi demikian tentu mengganggu baik pandangan 

mata maupun kestabilan bangunan, bila penurunan terjadi secara berlebihan.  

Penurunan (settlement) digunakan untuk menunjukkan gerakan titik tertentu 

pada bangunan terhadap titik referensi yang tetap. Umumnya, penurunan tak 

seragam lebih membahayakan bangunan daripada penurunan totalnya.  

 Contoh - contoh kerusakan bangunan akibat penurunan tak seragam, diberikan  

dalam Gambar 6. 

{1) Gambar 6a. Jika tepi bangunan turun lebih besar dari bagian tengahnya, 

bangunan diperkirakan akan retak-retak pada bagian A.  

{2) Gambar 6b. Bagian atas  suatu bangunan mengalami kondisi tertekan dan 

bagian bawah tertarik, jika bagian tengah bangunan tersebut turun lebih 

besar. Tegangan tarik yang berkembang di bawah bangunan dapat 
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mengakibatkan retakan-retakan maka bangunan tersebut mengalami 

deformasi yang sangat besar.  

{3)  Gambar 6c. Penurunan satu tepi dapat menyebabkan keretakan pada bagian 

C. 

  (4) Gambar 6d. Penurunan ini berakibat miringnya bangunan tanpa menyebabkan 

keretakan dan terjadi secara  perlahan dari salah satu tepi bagian suatu 

bangunan. 

   

      Gambar 6. Contoh kerusakan pada bangunan akibat penurunan 

                       (Hardiyatmo, 1996) 

E.   Penurunan Tiang  

1. Penurunan Tiang Tunggal (Anggara, 2010) 

 a. Tanah Pasir 

Penurunan yang terjadi pada tiang dapat dihitung dengan metode empiris 

dan semi empiris. 

b. Tanah Lempung 

Penurunan tiang tunggal pada tanah lempung mencakup dua komponen 

yaitu penurunan yang terjadi setelah beban bekerja yaitu penurunan 
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seketika (immediate settlement) serta penurunan konsolidasi (consolidation 

settlement). 

2. Penurunan Tiang Pancang Kelompok 

 Pada perhitungan fondasi tiang, kapasitas ijin tiang didasarkan pada 

persyaratan penurunan. Penurunan tiang terutama bergantung pada nilai 

banding tahanan ujung dengan beban tiang. Jika beban yang didukung per 

tiang lebih kecil atau sama dengan tahanan ujung tiang, penurunan yang 

terjadi mungkin sangat kecil. Sebaliknya, bila beban per tiang melebihi 

tahanan ujung tiang, maka penurunan yang terjadi akan besar.   

Apabila tiang dipancang ke dalam sebuah lapisan pendukung yang relatif 

keras dan tidak mudah mampat, penurunan yang dapat terjadi disebabkan oleh 

pemendekan badan tiangnya sendiri ditambah penurunan tanah yang berada di 

bawah dasar tiang tersebut. Pada keadaan ini, penurunan kelompok tiang akan 

kurang lebih sama dengan penurunan tiang tunggal. 

Masalah utama saat menghitung penurunan kelompok tiang yaitu :  

l. Saat memprediksi berapa besar tegangan di dalam tanah yang disebabkan 

oleh sifat-sifat tanah serta beban tiang yang berada di bawah ujung tiang.  

2. Dalam menentukan seberapa besar beban aksial yang terjadi di sepanjang 

tiang-tiang serta beban yang didukung oleh masing-masing tiang di dalam 

kelompoknya, untuk menghitung perpendekan tiang.  

Tipe tiang saat mendukung beban struktur didapat berdasarkan distribusi 

tekanan fondasi tiang ke tanah di sekitarnya. (Hardiyatmo, 2008) 



16 
 

Sifat penting dari lapisan lempung (sedimentary clays) adalah lapisan 

lempung akan mengalami konsolidasi dan penurunan setelah mengendap 

dalam waktu yang cukup lama yang disebabkan oleh tekanan dari lapisan-

lapisan yang kemudian mengendap di atasnya. Endapan yang dihasilkan 

lapisan lempung ini semakin lama mungkin menjadi menghilang yang 

disebabkan oleh erosi es atau air yang berarti lapisan-lapisan bawah pada 

suatu saat dalam sejarah geologinya pernah mengalami konsolidasi akibat 

tekanan yang lebih tinggi daripada tekanan yang berlaku di atasnya pada masa 

sekarang ini. Lapisan seperti di atas disebut over consolidated, sedangkan 

normally consolidated adalah lapisan yang belum pernah mengalami tekanan 

yang lebih tinggi diatasnya daripada tekanan yang berlaku pada masa 

sekarang.  

Penurunan total adalah jumlah dari  seluruh penurunan konsolidasi yang 

dinyatakan dalam rumus sebagai berikut :  

           S = Sc ( S1 + S2 + S.. ) ..............................................................(2.7) 

 Dengan : S : Penurunan total 

              Sc : Penurunan konsolidasi  

Penurunan Konsolidasi (Das, 1993) 

Dalam penghitungan penurunan konsolidasi pada tanah lempung 

menggunakan rumus persamaan : 

1. Tanah konsolidasi normal (normal consolidated)   

          Bila (Po= Pc) 
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      Δe = Cc Log 
       

  
 .............................................................................. (2.8) 

      Sc =  ∑ 
  

    
       

       

  
 ........................................................................(2.9) 

2. Tanah konsolidasi berlebih (over consolidated) 

a.  Bila (P0 + P) < Pc 

     Sc = ∑ 
  

    
      

       

  
 ..............................................................(2.10) 

b. Bila (P0+ P) >Pc 

Sc = ∑ 
  

    
       

       

  
  ∑

  

    
     

  

  
 ............................. (2.11) 

           

        Dengan :  H : Tebal lapisan tanah 

           Cc : Indeks pemampatan  

             Cs : Indeks pemampatan kembali (rebound curve)  atau indeks 

pemuaian  

     ∆P : Penambahan tekanan vertikal 

            Po : Tekanan efektif overburden 

             S   : Penurunan konsolidasi 

     Po’ : Tegangan pra konsolidasi 

     eo  : Angka pori awal 

Gambar distribusi penurunan konsolidasi pada kelompok tiang dapat 

dilihat pada Gambar 7. berikut ini. 
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Gambar 7. Penurunan konsolidasi pada kelompok tiang 

 

 



 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A.      Metode Pengumpulan Data 

 

Pada penelitian  ini  tidak   dilakukan   penelitian   didalam laboratorium,   

namun   penelitian  dilakukan   dengan   cara   menganalisis  data lapangan. 

Dalam  proses perencanaan, diperlukan analisis yang teliti, semakin 

rumit permasalahan   yang  dihadapi  maka  semakin  kompleks  pula  

analisis yang  akan  dilakukan.  Untuk  dapat  melakukan  analisis  yang  

baik,  diperlukan data/informasi,  teori  konsep  dasar  dan  alat  bantu  

memadai,  sehingga kebutuhan  data  sangat  mutlak  diperlukan.  Metode   

pengumpulan  data dilakukan dengan cara : 

1. Mempelajari literature ( studi pustaka ) yang berhubungan dengan 

penurunan pada pondasi tiang serta pembebanan yang terjadi pada 

struktur atas. 

2. Mengumpulkan data yang digunakan sebagai input proses 

perencanaan. 

Adapun jenis data sekunder yang digunakan yaitu : 

Data Sekunder yaitu data yang didapatkan dari instansi terkait atau 

literature yang berhubungan dengan penelitian ini. Data berupa gambar 

detail jembatan, data penyelidikan tanah  
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Mulai 

a. Gambar detail jembatan 

Gambar detail suatu jembatan yang akan direncanakan merupakan 

desain dari gambar proyek jembatan jalan tol trans sumatera yang 

meliputi : dimensi gambar, detail jembatan tampak memanjang, 

dimensi abutment dan pilar. 

b. Data penyelidikan tanah 

Data penyelidikan tanah yang didapat berupa data Standard 

Penetration Test (SPT) dan data hasil uji laboratorium.  

B.     Diagram Alir 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Persiapan 

Pengumpulan 

data sekunder 

Perhitungan dan analisa 

pembebanan 

Selesai 

Perhitungan 

Penurunan Tiang 

Penulangan Tiang 

Tidak 

Ok 

Kesimpulan dan saran 



 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan hasil analisis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perhitungan pembebanan struktur atas berdasarkan RSNI-T-02-2005. 

2. Pembebanan pada struktur atas pada abutment menghasilkan gaya geser 

ultimate sebesar 788,38 kN, lalu menghasilkan momen ultimate sebesar 

3451,31 kNm. 

3. Pada perhitungan pilar dihasilkan gaya geser ultimate sebesar 1490,28 kN, 

lalu  momen ultimate sebesar 645,12 kNm. 

4. Kedalaman tiang pada abutment dari bawah muka tanah sebesar 20 m, dan 

kedalaman tiang pada pilar dari bawah muka tanah sebesar 18,276 m 

dinyatakan aman dari beban struktur atas. 

5. Dari hasil daya dukung didapatkan jumlah tiang pada abutment  6 buah, 

penurunan total yang terjadi pada abutment adalah sebesar 30,2 cm dengan 

diameter tiang 60 cm. Hal ini terjadi karena pada penelitian ini panjang 

tiang didesain 20 m belum mencapai tanah keras.  

6. Penurunan total yang terjadi pada pilar di salah satu jembatan di Jalan tol di 

daerah Terbanggi Besar dengan jumlah tiang 15 buah sebesar 28,41 cm. 

Penurunan yang terjadi cukup besar, karena panjang tiang didesain belum 
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mencapai tanah keras. Karena tanah keras ditemukan pada kedalaman 24 

m. Hal ini dilakukan hanya untuk penelitian saja. 

B. Saran 

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mengkaji lebih detail mengenai 

perencanaan pondasi untuk konstruksi sipil lainnya. 

2. Perhitungan pembebanan pada struktur jembatan dapat dihitung 

menggunakan software yang tersedia agar hasil lebih akurat. 
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