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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jembatan merupakan suatu konstruksi yang berfungsi untuk

menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan

seperti lembah yang dalam, alur sungai, danau, saluran irigasi, jalan kereta api,

jalan raya yang melintang tidak sebidang dan lain-lain. Kapasitas jembatan

mendukung lalu-lintas berat dan menahan gangguan banjir dan sebagainya sangat

tergantung pada kekuatan pondasinya. Pemilihan pondasi harus sesuai dengan

kondisi tanah dan pondasi juga harus mampu memikul beban bangunan yang ada

di atasnya. Pondasi adalah struktur bangunan bagian bawah yang berfungsi

meneruskan gaya dari segala arah bangunan diatasnya ketanah. Salah satu

pekerjaan yang terpenting dalam pembuatan jembatan adalah membangun

pondasi-pondasi yang kuat, suatu pekerjaan yang memerlukan perhatian khusus

pada tiap tahapan pekerjaan pondasi sebuah jembatan. Semua langkah pencegahan

harus diambil pada saat pelaksanaan, supaya tidak timbul kesalahan pada umur

pelayanan jembatan. Dalam perencanaan pondasi untuk suatu struktur dapat

digunakan beberapa macam tipe pondasi. Pemilihan pondasi  berdasarkan fungsi

bangunan atas yang akan dipikul oleh pondasi tersebut, besarnya beban dan

beratnya bangunan atas,  keadaan tanah dimana bangunan tersebut didirikan dan

berdasarkan tinjauan dari segi ekonomi.

Lapisan tanah lunak (soft clay) maupun yang sangat lunak (very soft clay)

memiliki sifat-sifat seperti mempunyai daya dukung yang rendah, tahanan geser

yang rendah, permeabilitas rendah. Sifat-sifat ini lah yang biasanya menjadi suatu

permasalahan dalam perencanaan kontruksi. Untuk mengatasi permasalahan yang

ada, perencana biasanya menggunakan tiang pancang untuk konstruksi

pondasinya. Penggunaan tiang pancang ini umum digunakan untuk mengatasi

ketidakmungkinan penggunaan pondasi dangkal dan mengatasi penurunan tanah

(settlement). Selain itu alasan lain penggunaan tiang pancang adalah
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pengerjaannya yang mudah, persediaan di pabrik yang banyak, dan perumusan

daya dukung dapat diperkirakan dengan rumus-rumus yang ada. Di dalam proyek

suatu konstruksi, hal yang paling penting salah satunya adalah pondasi

dikarenakan berfungsi untuk meneruskan beban struktur di atasnya ke lapisan

tanah di bawahnya. Ditinjau dari segi pelaksanaan, ada beberapa keadaan di mana

kondisi lingkungan tidak memungkinkan adanya pekerjaan yang baik dan sesuai

dengan kondisi yang diasumsikan dalam perencanaan yang memadai, serta

struktur pondasi yang telah dipilih itu dilengkapi dengan pertimbangan mengenai

kondisi tanah pondasi dan batasan – batasan struktur.

Ada dua metode yang biasa digunakan dalam penentuan kapasitas daya

dukung tiang pancang yaitu dengan menggunakan metode statis dan dinamis.

Analisis statis adalah metode perhitungan daya dukung yang berdasarkan keadaan

tanah dan bentuk suatu tiang pancang dalam suatu proyek. Data kohesi tanah (C),

sudut gesek tanah (Ø) dan berat jenis tanah (γ) juga menjadi faktor analisis yang

akan digunakan untuk menghitung kapasitas daya dukung tiang pada metode statis

analisis ini. Pada metode statis analisis korelasi yang digunakan adalah hasil dari

penyelidikan laboratorium sedangkan pada metode analisis empiris, korelasi yang

digunakan adalah hasil pembacaan dari penetrasi suatu alat penetrometer. Alat

penetrometer yang biasa digunakan pada metode statis empiris adalah seperti cone

penetration test (CPT) atau Standar Penetration Test (SPT). Pada penelitian  ini

menggunakan Kapasitas Dukung Tiang dari Pengujian Sondir (CPT), yang

bertujuan untuk mengetahui perlawanan penetrasi konus dan hambatan lekat tanah

yang merupakan indikasi dari kekuatan daya dukung lapisan tanah dengan

menggunakan rumus empiris.

Pengujian tiang pancang dengan cara dinamis didasarkan pada analisa data

rekaman getaran gelombang yang terjadi pada waktu tiang dipukul dengan palu

pancang. Palu tiang pancang adalah alat yang digunakan untuk memberikan

energi yang cukup kepada tiang pancang untuk menembus tanah. Pada penelitian

ini menggunakan Pile Driving Analizer Test (PDA).

Pada pembangunan Jembatan Air Sumbang Asih ini, telah dilakukan test

Pile Driving Analyzer (PDA), CAPWAP, Kalendering dan Sondir. Maka didapat
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hasil berupa daya dukung tiang dari test Pile Driving Analyzer (PDA), perurunan

pondasi dari CAPWAP test. Namun, pengujian Kalendering dan Sondir hanya

didapat hasil berupa grafik. Untuk itu penulis mencoba mengkonsentrasikan

Tugas Akhir ini pada perencanaan pondasi dalam, yaitu menganalisis daya

dukung dari pengujian kalendering dan sondir dengan perhitungan rumus empiris

serta melalukan perbandingan dengan hasil test Pile Driving Analyzer (PDA) dan

CAPWAP yang telah ada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan

masalah yaitu:

1. Bagaimana perbandingan daya dukung pondasi secara statis dan dinamis?

2. Bagaimana perbandingan penurunan berdasarkan hasil perhitungan daya

dukung pondasi secara statis dan dinamis?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah dan sesuai dengan yang

diharapkan, maka penelitian dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Data yang dipakai adalah data yang berkaitan dengan Proyek Pembangunan

Jembatan Air Sumbang Asih Bangka

2. Analisis daya dukung tiang statis dari data cone penetration test (Sondir)

menggunakan Metode langsung (directcone), Metode Schmertmann dan

Nottingham dan Metode Aoki dan De Alencar

3. Analisis daya dukung tiang dinamis dari data kalendering menggunakan

metode Danish dan Metode Navy – Mc.Kay

4. Analisis penurunan menggunakan Metode Vesic 1970 berdasarkan hasil

perhitungan daya dukung dari berbagai metode dan nilai pembanding

penurunan metode dinamis dari hasil pengujian dan CAPWAP.

5. Titik pengujian CPT menggunakan titik TP1 dan TP2 sebagai data untuk

analisis statis yang didapat dari Proyek Pembangunan Jembatan Air

Sumbang Asih Bangka
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6. Pondasi tiang pancang yang digunakan jenis pracetak dengan diameter 450

mm.

7. Hanya ditinjau untuk tiang pancang tegak lurus

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui perbandingan daya dukung pondasi secara statis dan dinamis

2. Mengetahui nilai penurunan berdasarkan hasil perhitungan daya dukung

pondasi secara statis dan dinamis

1.5 Manfaat

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, meliputi :

1. Dapat diperoleh gambaran analisis daya dukung serta penurunan

pemancangan tiang pada pembangunan Jembatan Air Sumbang Asih

Bangka dan memperkaya khasanah bacaan bagi mahasiswa Jurusan Sipil

Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung.

2. Dapat dijadikan referensi atau acuan bagi para peneliti selanjutnya


	DEWI HARVINI.pdf
	1 LAYOUT TIANG PANCANG.pdf
	2 Rekap Kalendering.pdf
	3  Grafik Kalendering ABT 1.pdf
	4 Grafik Kalendering ABT 2.pdf
	5 Data PDA dan CAPWAP.pdf
	6 Data Sondir.pdf
	7 Lembar Asistensi.pdf
	8 Lembar Revisi.pdf

