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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Jembatan merupakan struktur yang melintasi sungai, teluk, atau kondisi-

kondisi lain berupa rintangan yang berada lebih rendah, sehingga memungkinkan 

kendaraan, kereta api maupun pejalan kaki melintas dengan lancar dan aman.   

Jembatan pertama yang dibuat dengan titian kayu untuk menyeberangi sungai. 

Ada yang menggunakan dua utas tali atau rotan, yang diikat pada bebatuan di 

tepi sungai. Seterusnya, batu digunakan, tetapi hanya sebagai rangka. Jembatan 

gerbang berbentuk melengkung yang pertama dibuat semasa zaman Emperor 

Roma. (Wikipedia) 

Jembatan sebagai prasarana transportasi mempunyai manfaat yang 

dominan bagi pergerakan lalu lintas. Jembatan adalah istilah umum untuk 

konstruksi yang dibangun sebagai jalur transportasi yang melintasi sungai, danau, 

rawa, jurang maupun rintangan lainnya. Pentingnya jembatan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu dapat meningkatkan pertahanan 

dan keamanan suatu negara, ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan 

dapat mengganggu stabilitas daerah maupun nasional.  

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

jembatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam aktifitas 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang, sehingga perlu 

adanya perhatian khusus dalam pembangunan dan perawatannya. Seperti pada 

pembangunan Jembatan Pagotan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan yang 

menghubungkan Desa Semo dan Desa Pagotan yang berfungsi sebagai 

penghubung antara kedua daerah tersebut.  

Struktur jembatan terdiri dari struktur atas, struktur bawah, dan pondasi. 

Struktur atas terdiri dari : trotoir, slab lantai kendaraan, gelagar, balok diafragma,  
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ikatan pengaku, dan tumpuan. Struktur bawah terdiri dari : abutment, 

pilar jembatan. Sedangkan struktur pondasi dapat dipilih sesuai dengan keadaan 

yang ditinjau dari tempat pelaksanaan proyek. Dapat digunakan pondasi telapak, 

pondasi sumuran, dan pondasi tiang pancang.  

Tugas akhir ini akan membahas mengenai pondasi pada jembatan, yaitu 

penggunaan pondasi tiang pancang akan diganti dengan menggunakan pondasi 

sumuran. Dari pergantian tersebut diharapkan dapat mengetahui efisiensi dari ke 

dua pondasi tersebut dari segi biaya, metode pelaksanaannya, dan alat – alat yang 

digunakan. Data tanah yang diperoleh adalah dengan data SPT (Standar 

Penetrasi Test) yaitu dengan dua data bor, dengan maksimal kedalaman data bor 

sedalam -30,5 m.  

Pada pembangunan jembatan Pagotan Kecamatan Arjosari Kabupaten 

Pacitan menghabiskan biaya sebesar Rp 11.910.399.444,21  (Sebelas milyar 

sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus 

empat puluh empat koma dua puluh satu rupiah), dengan data teknis proyek 

jembatan Pagotan meliputi hal – hal berikut :  

1)   Panjang jembatan  : 150 m  

2)   Lebar jembatan  : 8 m  

3)  Kontruksi jembatan : Beton komposit  

4)  Abutment  : Beton bertulang 

5)  Pilar  : Beton bertulang  

6)  Jenis pondasi  : Tiang pancang pipa beton bertulang 

7)  Jumlah tiang pancang pada satu abutment : 12 buah  

8)  Jumlah tiang pancang pada pilar  : 

(a).  pinggir  : 18 buah  
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(b). tengah  : 21 buah 

9)   Panjang tiang pancang  : 26 m  

10) Bentuk tiang pancang  : bulat  

11) Diameter tiang pancang  : 60 cm   
 

Berdasarkan pada data yang diperoleh, maka diputuskan untuk meneliti lebih 

lanjut bagaimana perbandingan biaya dan metode pelaksanaan antara pondasi tiang 

pancang dengan pondasi sumuran pada jembatan Pagotan, Kecamatan Arjosari, 

Kabupaten Pacitan. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diambil suatu rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana perbandingan metode pelaksanaan kontruksi pondasi tiang 

pancang dengan pondasi sumuran siklop? 

2. Bagaimana perbandingan pelaksanaan kontruksi pondasi tiang pancang 

dengan pondasi sumuran siklop dari segi biaya? 

3. Bagaimana perbandingan peralatan yang digunakan dan tingkat kesulitan 

antara kontruksi pondasi tiang pancang dengan pondasi sumuran siklop? 

4. Bagaimana perbandingan metode pelaksanaan kontruksi pondasi tiang 

pancang dengan pondasi sumuran siklop dari segi kekuatannya? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari diadakanya penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui metode pelaksanaan konstruksi pondasi tiang pancang dan 

pondasi sumuran. 

2. Mengetahui perbandingan biaya yang diperlukan kontruksi pondasi tiang 

pancang dengan pondasi sumuran siklop. 
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3. Mengetahui peralatan yang digunakan dan tingkat kesulitan antara kontruksi 

pondasi tiang pancang dengan pondasi sumuran siklop. 

4. Mengetahui perbandingan kekuatan pelaksanaan kontruksi pondasi tiang 

pancang dengan pondasi sumuran siklop. 

 

D.  Manfaat  Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang teknik sipil 

khususnya manajement konstruksi pembangunan gedung. 

2. Mengetahui perbandingan metode, peralatan, kekuatan dan biaya 

pelaksanaan konstruksi pondasi tiang pancang dan pondasi sumuran pada 

jembatan. 

3. Memberikan tambahan sumbangan pemikiran tentang ilmu pengetahuan, 

khususnya para pelaksana jasa konstruksi bangunan jembatan dalam 

memilih konstruksi pondasi yang efisien biaya dan waktu. 

 

E.  Batasan Masalah 

Supaya tidak terjadi perluasan dalam pembahasan, maka diberikan batasan-

batasan secara teknis sebagai berikut : 

1. Studi perbandingan dilakukan pada proyek pembangunan jembatan Pagotan 

Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, yang semula menggunakan pondasi 

tiang pancang dan akan diubah menjadi pondasi sumuran siklop, dengan 

metode casing, dengan mutu pelaksanaan yang sama.  

2. Segi perbandingan yang diteliti adalah : 

a) Metode pelaksanaan pondasi tiang pancang dengan pondasi sumuran 

siklop. 

b) Biaya pelaksanaan proyek  antara pondasi tiang pancang dengan pondasi 

sumuran siklop. 
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c) Peralatan dan tingkat kesulitan pelaksanaan pondasi tiang pancang 

dengan pondasi sumuran siklop. 

d) Kekuatan antara pondasi tiang pancang dengan pondasi sumuran siklop. 

3. Analisis studi perbandingan proyek ini meliputi: 

a) Analisa biaya menggunakan Rencana Anggaran Biaya dengan SNI 

(Standart Nasional Indonesia) dengan harga material dan upah pekerja di 

Kabupaten Pacitan. 

b) Analisa kekuatan dengan menghitung kekuatan pada pondasi sumuran. 

c) Analisa metode pelaksanaan dilakukan secara manual. 

 

F.  Keaslian Tugas Akhir 

Penyusunan  tugas akhir ini merupakan studi yang pertama dan belum 

pernah ada penelitian sebelumnya atapun tugas akhir yang terdahulu. Dalam 

tugas akhir ini membahas studi perbandingan pelaksanaan proyek antara struktur 

pondasi tiang pancang dengan pondasi sumuran pada pembangunan Jembatan 

Pagotan, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan yang membedakan dengan 

penelitian – penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya yaitu : Arifin, 2006, 

Evaluasi Ekonomis Penggunaan Pondasi Tiang Pancang dan Pondasi Sumuran 

pada Jembatan Jolosutro Kabupaten Malang dan Setiawan, 2005,  Perbandingan 

Pondasi Sumuran dan Pondasi Tiang Pancang Beton Kasus : Abutment Jembatan 

Gunungsari Kabupaten Pacitan. 

 


