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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Uraian Umum 

Abutmen merupakan bangunan yang berfungsi untuk mendukung bangunan 

atas dan juga sebagai penahan tanah. Adapun fungsi abutmen ini antara lain : 

◦ Sebagai perletakan balok jembatan. 

◦ Sebagai perletakan plat injak. 

◦ Sebagai penerus gaya-gaya yang bekerja pada struktur atas ke pondasi. 

◦ Sebagai penahan tekanan tanah aktif. 

Abutmen juga dapat dikategorikan sebagai struktur dinding penahan tanah, 

karena salah satu fungsi dari abutmen adalah menahan tekanan akibat tanah. 

Sehingga parameter-parameter desain yang digunakan juga hampir sama dengan 

parameter desain dari dinding penahan tanah. 

 Dalam hal ini, perlu juga ditinjau kestabilan terhadap geser, guling dan 

bidang runtuh tanahnya. Konstruksi  abutmen harus mampu mendukung beban-

beban yang bekerja, meliputi : 

◦ Reaksi perletakan dari struktur atas. 

◦ Beban akibat tekanan tanah lateral dari berat tanah dan kohesi 

◦ Beban akibat tekanan tanah dari beban tambahan (surcharge load), seperti 

beban titik, beban garis, beban strip, dan beban merata. 

◦ Beban akibat tekanan hidrostatik. 

◦ Tegangan kontak. 

 
Gambar 2.1 Gaya pada abutmen 
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2.2. Parameter Desain 

Parameter-parameter yang diperlukan untuk keperluan analisa dan 

perencanaan abutmen antara lain: 

◦ Tebal per lapisan tanah 

◦ nilai kohesi tanah (c) 

◦ sudut geser tanah (φ) 

◦ berat isi tanah (γ) 

◦ sudut tanah timbunan (β) 

◦ tinggi muka air tanah (M.A.T.) 

◦ koefisien percepatan tanah akibat gempa (kh dan kv) 

◦ Reaksi perletakan struktur atas (RV dan RH) 

◦ Beban tambahan : merata (q), titik (P), line (L), strip (q) 

◦ berat jenis bahan (γbahan)  

 

2.3. Geometri Abutmen 

Bentuk abutmen yang dianalisa dalam tulisan ini adalah abutmen jenis 

dinding kantilever, dan abutmen jenis gravitasi dengan bentuk tipikal seperti 

gambar 2.2. 

 

 
Gambar 2.2 Abutmen tipe kantilever dan gravitasi 

 

Data masukan untuk dimensi abutmen berupa data koordinat. Dalam 

perhitungan luas dan titik berat abutmen digunakan rumus luas poligon.  
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Kemudian setelah nilai luas didapat kemudian menghitung titik berat. 

Digunakan rumus titik berat poligon tertutup. 
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dimana :  

A : luas poligon 

n : jumlah koordinat 

X  : absis 

Y  : ordinat 

 

2.4. Tekanan Tanah Lateral 

2.4.1. Koefisien Tekanan Tanah 

Tekanan tanah lateral adalah gaya yang ditimbulkan oleh akibat dorongan 

tanah di belakang struktur penahan tanah. Bagian bangunan yang menahan tanah 

harus direncanakan untuk dapat menahan tekanan tanah sesuai dengan ketentuan 

yang ada. 

Besarnya tekanan tanah dalam arah lateral ditentukan oleh: 

a. Besarnya koefisien tekanan tanah aktif, pasif dan keadaan diam 

b. Besarnya kohesi tanah 

c. Besarnya beban yang bekerja pada permukaan tanah timbunan 

Ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis besarnya 

tekanan-tekanan tanah lateral tersebut. Antara lain teori Rankine (1857) dan teori 

Coulomb (1776). 

Dalam tulisan ini digunakan teori Rankine (1857), beberapa anggapan dalam 

analisis tekanan tanah cara Rankine (1857), adalah: 

1. Tanah adalah bahan yang isotropis, homogen, dan tak berkohesi. 
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2. Permukaan bidang longsor bersudut 90° dengan horisontal (dasar dinding 

penahan tanah) 

3.  Tanah yang longsor (yang berbentuk baji) merupakan satu kesatuan (rigid 

body). 

4. Sudut tanah timbunan dengan horisontal (β) sama dengan sudut tekanan 

tanah aktif dengan normalnya. 

5. Keruntuhan pada struktur penahan tanah dianggap sebagai masalah dua 

dimensi dengan memperhatikan panjang satuandari dinding penahan yang 

panjangnya tak terhingga. 

Teori dari Rankine (1857) tentang koefisien tekanan tanah aktif dan pasif 

dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut: 

cos
cos cos cos
cos cos cos

 

cos
cos cos cos
cos cos cos

 

dimana : 

Ka : Koefisien tekanan tanah aktif 

Kp : Koefisien tekanan tanah pasif 

β : sudut kemiringan tanah timbunan 

φ : sudut geser dalam tanah 

 

Gambar 2.3 Bentuk Keruntuhan Menurut Teori Rankine   
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2.4.2. Tekanan Tanah Akibat Berat Isi (γ) dan Kohesi (c) 

Untuk tanah non kohesif, besarnya nilai tekanan tanah tergantung dari 

berat isi tanah (γ), kedalaman, dan koefisien tekanan tanah aktif. 

 

Gambar 2.4 Tegangan Akibat Berat Jenis Tanah (γ) 

σ γ . .          
1
2 . σ . H  

σ γ . .         σ . H  

σ γ . .        
1
2 . σ . H  

Sedangkan untuk tanah kohesif seperti tanah lempung, besarnya tekanan 

tanah akan berkurang karena nilai tegangan akibat kohesi bersifat melawan 

tekanan akibat berat sendiri. Sehingga pada kedalaman tertentu sebagian tanah 

mengalami tegangan tarik. Hal ini dapat diabaikan karena pada kasus tertentu, 

tanah kohesif sering mengalami crack, yang dimana jika celah tersebut terisi air 

akan menimbulkan tegangan sehingga daerah tanah yang tertarik dianggap hilang. 

 
Gambar 2.5 Tegangan Tanah Aktif pada Tanah Kohesif 

γw.Z 

-2.c.√  

γ.H.Ka - 2.c.√  2.c.√  γ.H.Ka 
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2.4.3. Tekanan Tanah Akibat Beban yang Bekerja Pada Tanah Urugan 

Beban yang besarnya diatas tanah yang paling sering dijumpai pada 

permasalahan rekayasa pondasi adalah akibat beban merata dan beban-beban 

lainnya. Mobilisasi tegangan yang terjadi berupa tekanan tanah aktif dapat dilihat 

sebagai berikut. 

2.4.3.1. Beban Terbagi Rata 

Pada kasus dilapangan, beban merata dapat berupa berat tanah timbunan 

baru diatas struktur timbunan yang ada. Berdasarkan Peraturan Perencanaan 

Teknik Jembatan, beban merata diatas tanah yang diklasifikasikan sebagai beban 

lalu lintas yang diekivalensikan dengan tanah urugan setinggi 0.6 meter. 

 

 
Gambar 2.6 Tekanan tanah lateral akibat q 

 
Jadi akibat adanya beban terbagi rata ini, tambahan tekanan tanah aktif 

pada dinding penahan tanah setinggi H dapat dinyatakan oleh persamaan: 

σ .  
′ .  

Dimana: 

Pa’ : tambahan tekanan tanah aktif akibat beban terbagi rata 

q : beban terbagi rata 

H : tinggi dinding penahan 

Ka : koefisien tekanan tanah aktif 

 

 

Akibat q 

H γ 

q timbunan
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2.4.3.2. Beban Titik 

Beban titik pada kenyataan dapat berupa tiang-tiang lampu atau rambu. 

Tekanan lateral akibat beban titik di atas tanah timbunan dapat dihitung dengan 

persamaan Boussineq (Spangler, 1938). Jika beban titik P terletak sejauh seperti 

dalam Gambar 2.3. 

 
Gambar 2.7 Tekanan tanah lateral akibat beban titik 

 
Maka Tekanan tanah lateral akibat beban titik dapat dituliskan dalam 

persamaan berikut : 

1,77
   0,4 

0,28
0,16    0,4 

 

2.4.3.3. Beban Garis 

Di dalam praktek, beban garis dapat berupa dinding beton, pagar, saluran 

yang terletak di dalam tanah dan lain-lain. Untuk beban garis sebesar q persatuan 

lebar, Terzaghi (1943) memberikan persamaan untuk tekanan tanah lateral. 

4
   0,4 

0,203
0,16

   0,4 



Tugas Akhir 
Program Analisa Stabilitas Abutmen 

 

KHUSNIDZAR ARDIANI – L2A 004 083 

MOCHAMMAD HARRY F – L2A 004 090 
II - 8

 
Gambar 2.8 Tekanan tanah lateral akibat beban garis 

 
2.4.3.4. Beban Terbagi Rata Memanjang / Strip 

Suatu beban terbagi merata memanjang/strip (q) dapat berupa jalan raya, 

jalan kereta api, atau timbunan tanah yang sejajar dengan dinding penahan 

tanahnya. Terzaghi (1943) memberikan persamaan untuk beban terbagi rata 

memanjang sebagai berikut: 
2

sin cos 2  

Dimana nilai α dan β adalah sudut yang ditunjukan pada gambar berikut 

dalam satuan radian. 

 
Gambar 2.9 Tekanan tanah lateral akibat beban terbagi rata 
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2.5. Beban Gempa  

2.5.1. Tekanan Tanah Lateral Gempa Untuk Tanah Non-Kohesif 

Gaya gempa arah lateral akibat tekanan tanah (tekanan tanah dinamis) 

dihitung dengan menggunakan pendekatan yang diusulkan oleh Mononobe-

Okabe. Pendekatan ini merupakan metode yang paling umum digunakan. 

Besarnya tekanan tanah akibat pengaruh gempa ditentukan berdasarkan koefisien 

gempa horizontal (C) dan Faktor Keutamaan (I). Pengaruh gempa diasumsikan 

sebagai gaya horisontal statis yang sama dengan koefisien gempa rencana 

dikalikan dengan berat irisan.  

Koefisien Tekanan Tanah Aktif Pada saat gempa dihitung dengan 

rumus,sebagai berikut: 

cos

cos ψ. cos . cos . 1 sin . sin
cos . cos

 

tan 1  

 

dimana: 

φ = sudut geser dalam tanah 

α = sudut kemiringan dinding belakang terhadap vertikal 

δ = sudut geser antara tanah dengan dinding 

β = sudut kemiringan tanah timbunan 

Kh = Koefisien percepatan horisontal gempa = C.I 

Kv = Koefisien percepatan vertikal (umumnya 2/3.Kh) 

 

Koefisien geser dasar untuk tekanan tanah lateral (C) dan nilai faktor 

keutamaan (I) dapat ditentukan berdasarkan Tabel  2.3 dibawah. 
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Tabel 2.1. Koefisien Geser Dasar untuk Tekanan Tanah Lateral 

Daerah Gempa
Koefisien Geser Dasar “C” 

Tanah Teguh Tanah Sedang Tanah Lunak 

1 0.20 0.23 0.23 

2 0.17 0.21 0.21 

3 0.14 0.18 0.18 

4 0.10 0.15 0.15 

5 0.07 0.12 0.12 

6 0.06 0.06 0.07 
            Sumber : RSNI T-02-2005 

 

Tabel 2.2. Faktor Keutamaan 

No Klasifikasi 
Harga I 

min. 

1 

Jembatan memuat lebih dari 2000 kendaraan per hari, jembatan 

pada jalan raya utama atau arteri dan jembatan dimana tidak ada 

rute alternatif 

1.2 

2 

Seluruh jembatan permanen lainnya dimana jalur alternatif 

tersedia, tidak termasuk jembatan yang direncanakan untuk 

mengurangi pembebanan lalu lintas 

1.0 

3 
Jembatan sementara (misalnya Bailey) dan jembatan yang 

direncanakan untuk mengurangi pembebebanan lalu lintas 
0.8 

 Sumber : RSNI T-02-200 

 

2.6. Faktor Keamanan 

2.6.1. Persyaratan 

Pada perhitungan stabilitas abutmen, konstruksi harus memenuhi 4 keadaan, 

yaitu: 

1. Aman terhadap bahaya guling 

2. Aman terhadap bahaya geser 

3. Aman terhadap eksentrisitas 

4. Tegangan Kontak vs DDT 
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Gambar 2.10 Jenis-jenis kegagalan dalam stabilitas abutmen 

 

2.6.2. SF Guling 

Cek keamanan terhadap guling akibat momen guling dapat di hitung dengan 

menggunakan rumus: 

∑
∑=

MH
MV

SFGULING  

dimana : 

SF      =  faktor keamanan 

ΣMV  = jumlah dari momen-momen yang menyebabkan struktur terguling dengan 

titik pusat putaran di titik O. ΣMO disebabkan oleh tekanan tanah aktif 

yang bekerja pada elevasi H/3. 

ΣMH = jumlah dari momen-momen yang mencegah struktur terguling dengan 

titik pusat putaran di titik O. ΣMR  merupakan momen-momen yang 

disebabkan oleh gaya vertikal dari struktur dan berat tanah diatas 

struktur. 

 

2.6.3. SF Geser 

Sedangkan untuk cek keamanan terhadap geser, dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

5,1.tan.
≥

+
=

PH
BcVSFGESER

φ  

 

GESER GULING DDT
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dimana: 

SF :  faktor keamanan 

V :  berat abutmen dan tanah di belakang abutmen 

c :  kohesi antara tanah dan dasar abutmen 

B :  Lebar abutmen 

PH :  gaya tekan tanah aktif pada sumbu horizontal 

tg φ :  faktor geser tanah antara tanah dan dasar abutmen 

 

2.6.4. SF Eksentrisitas 

Resultan gaya yang bekerja pada konstruksi harus diusahakan terletak 

pada daerah inti (Kern), yaitu dari tengah, dan dasar dinding berjarak kiri dan 

kanan 1/6 lebar dasar. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi tegangan tarik pada 

tanah. 

62
B

V
MHMVBe ≤

−
−=

∑  
dimana: 

e = eksentrisitas 

B = lebar dasar abutmen 

ΣMV = jumlah momen akibat gaya vertikal 

ΣMH = jumlah momen akibat gaya horisontal 

ΣV = jumlah gaya vertikal 

 

2.6.5. SF Daya Dukung Tanah 

Tekanan yang disebabkan oleh gaya-gaya yang terjadi pada dinding 

penahan ke tanah harus dipastikan lebih kecil dari daya dukung ijin tanah. 

Penentuan daya dukung ijin pada dasar dinding penahan/abutmen dilakukan 

seperti dalam perencanaan pondasi dangkal.  

Untuk menghitung besarnya daya dukung tanah dapat menggunakan 

persamaan : 

γγ NBNqDNccqult ..
2
1... ++=
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dengan nilai, 

.  

2 45 2
 

 
2 45 2

1  

Rumus untuk penentuan nilai Nγ dipakai persamaan dari Meyerhof. 

1  1,4.  

dimana : 

σ1,2 = tegangan pada ujung-ujung dasar abutmen (T/m2) 

qult = daya dukung tanah (T/m2) 

e = eksentrisitas (m) 

c = kohesi (T/m2) 

γ = berat isi tanah (kN/m3) 

D  = kedalaman tanah yang ditinjau (m) 

B  = lebar dasar abutmen (m) 

 = sudut geser tanah (°) 

Nc , Nq , N γ  = faktor daya dukung 

 

Nilai tekanan dari konstruksi ke tanah dihitung dengan rumus, sebagai 

berikut. 

ultq
B
e

B
V

≤⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∗
±= ∑ 61minmax,σ  

Jika nilai e > B/6 maka nilai qmin akan bernilai negatif. Hal tersebut adalah 

sesuatu yang tidak diharapkan. Jika hal ini terjadi maka lebar dasar dinding 

penahan perlu di perbesar. 

Perancangan abutmen harus dilakukan dengan seksama agar beban 

abutmen tidak mengakibatkan timbulnya tekanan yang berlebihan ke tanah di 
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bawahnya, karena tekanan yang berlebihan dapat mengakibatkan penurunan yang 

besar bahkan dapat mengakibatkan keruntuhan abutmen. 

 

2.7. Gaya Dalam Pada Konstruksi 

Tegangan-tegangan yang diakibatkan oleh gaya-gaya yang bekerja dapat 

menghasilkan gaya dalam pada struktur abutmen. Nilai gaya-gaya dalam yang 

dihasilkan tadi dapat digunakan dalam perencanaan material konstruksi, seperti 

perencanaan luas tulangan. 

2.7.1. Gaya Dalam Pada Dinding 

Dalam penentuan besarnya nilai gaya dalam pada struktur bagian dinding, 

perhitungan dilakukan seperti menghitung konstruksi secara keseluruhan tetapi 

hanya terbatas pada tinggi bagian dinding (H dinding). 

 

Gambar 2.11 Gaya yang bekerja pada dinding 
 

2.7.2. Gaya Dalam Pada Lantai 

 Gaya dalam pada lantai ditinjau pada bagian toe dan heel, gaya dalam 

merupakan hasil dari perhitungan hubungan antara beban diatas lantai termasuk 

berat lantai sendiri dengan nilai tegangan kontak. 

Gaya dalam pada toe 
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 . .  

. .  0,5. . .  

 

Gaya dalam pada heel 
  

 

  

 . .  

. .  0,5. . .  

 

 
Gambar 2.12 Gaya yang bekerja pada toe dan heel 

TOE HEEL


