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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Aspek yang diperlukan dalam suatu pembangunan jembatan adalah 

perencanaan dari struktur jembatan itu sendiri secara baik, benar dan teliti. Yang 

mana bertujuan menghasilkan suatu struktur yang stabil, cukup kuat, mampu layan 

dan memenuhi tujuan lainnya seperti ekonomis dan kemudahan pelaksanaan. Suatu 

struktur disebut stabil bila ia tidak mudah terguling, miring atau tergeser selama 

umur bangunan yang direncanakan. Suatu struktur disebut cukup kuat dan mampu 

layan bila kemungkinan terjadi kegagalan struktur dan kehilangan kemampuan 

layan selama masa hidup yang direncanakan adalah kecil dan dalam batas yang 

dapat diterima. 

Jembatan  juga  merupakan  suatu  bangunan pelengkap prasarana  lalu  

lintas  darat dengan konstruksi terdiri dari pondasi, struktur bangunan bawah dan 

struktur bangunan atas, yang  menghubungkan   dua  ujung  jalan  yang  terputus  

akibat  bentuk  rintangan  melalui konstruksi struktur bangunan atas. 

Struktur Jembatan Atas (Super-Structure) adalah bagian dari struktur 

jembatan yang secara langsung menahan beban yang ditimbulkan oleh lalu lintas 

orang, kendaraan dan lain-lain, untuk selanjutnya disalurkan kepada bangunan 

bawah jembatan; bagian-bagian pada struktur bangunan atas jembatan terdiri atas 

struktur utama, sistem lantai, sistem perletakan dan perlengkapan  lainnya  seperti 

bangunan  pengaman  jembatan. Struktur utama bangunan atas jembatan dapat 
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berbentuk pelat, gelagar, sistem rangka, gantung, jembatan kabel (cable stayed) 

atau pelengkung. 

Struktur Jembatan Bawah (Sub-Structure) adalah  bagian  dari  struktur  

jembatan yang umumnya terletak disebelah bawah bangunan atas dengan fungsi  

untuk  menerima dan  memikul  beban  dari bangunan atas agar dapat  disalurkan  

kepada pondasi. Bangunan bawah dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu kepala  

jembatan  (abutment)  atau  pilar  (pier)  dan pondasi untuk kepala jembatan atau 

pilar. Struktur bangunan bawah perlu didesain khusus sesuai dengan jenis kekuatan 

tanah dasar dan elevasi jembatan. 

Jembatan yang berfungsi sebagai fasilitas umum maka dalam perencanaan 

harus memperhatikan faktor keamanannya. Dalam hal ini yaitu ketelitian dalam 

pembebanan, kegunaan struktur dan letak atau lokasi jembatan yang akan 

didirikan. Pemilihan ukuran dari elemen struktur yang tepat sehingga beban-beban 

yang bekerja dapat dipikul secara aman dan masih dalam batas yang disyaratkan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis membuat judul “Peninjauan 

Kembali Pilecap dan Badan Abutment pada Proyek Pembangunan 

Underpass Kesatrian Sta 0+700 - 0+750” Sebagai judul laporan Tugas Akhir. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah 

yang akan dibahas dalam laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil perencanaan Abutment pada Underpass Kesatrian? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan dari penyusunan laporan Tugas Akhir ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan memahami perhitungan pembebanan pada struktur 

jembatan. 

2. Untuk mengetahui dan memahami perencanaan Abutment. 

 

1.4 Manfaat  

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penyusunan laporan Tugas Akhir 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat mengetahui cara merencanakan struktur Abutment dengan baik dan 

benar, 

2. Dapat meningkatkan pengetahuan dalam merencanakan struktur jembatan.  
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1.5  SistematikaPenulisan 

 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan gambaran umum rencana pembahasan materi yaitu latar belakang, 

tujuan proyek, ruang lingkup, pembatasan masalah, sumber data serta 

sistematika penulisan. 

 

BAB II DASAR TEORI  

Berisi dasar teori yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Tugas 

Akhir ini sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI 03-2847-2002) dan 

Standar Nasional Indonesia (RSNI T-02-2005). 

 

BAB III ANALISA STRUKTUR  BAWAH 

Berisikan peninjauan analisa pembebanan, momen, dan dimensi serta data 

perencanaan konstruksi yang digunakan pada struktur bawah jembatan. 

 

BAB IV PENUTUP 

Berisikan tentang kesimpulan dan saran mengenai keseluruhan penyusunan 

Tugas Akhir ini. 
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