
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka pengembangan wilayah dan sekaligus memperlancar transportasi di 

Kecamatan Sirampog maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes mengadakan proyek 

pembangunan jembatan Kali Keruh Plompong Kecamatan Sirampog. Jembatan Kali Keruh 

Plompong terletak pada ruas Kaliloka-Plompong di Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes. 

Jembatan Kali Keruh Plompong masuk dalam kategori truss bridge type warrant, dengan 

panjang bentang 80,04 m, lebar 6 m dengan lebar lajur 2 x 2,5 m dan  trotoar 2 x 0.5 m. 

Lantai jembatan terbuat dari beton sitemix dengan mutu beton K-250.  

 Pondasi yang digunakan untuk struktur jembatan ini adalah pondasi sumuran. terdapat 

2 sumuran di selatan dan 2 sumuran di utara, masing masing berdiameter 3m dengan tebal 

dinding sumuran 20cm, untuk tengah sumuran diisi beton cyclop dengan komposisi 60% 

beton K 175 dan 40% batu belah. 

  Dalam pelaksanaannya ada hal yang tidak sesuai dengan perencanaan, dikarenakan 

terdapat batu besar dibawah sumuran selatan sehingga ketinggian sumuran dikurangi 1,5 m 

dari rencana awal 6m menjadi 4,5m. Oleh karena itu perlu di teliti mengenai mengenai daya 

dukung pondasi sumuran pada proyek jembatan Kali Keruh Plompong, Kecamatan, 

Sirampog, Kabupaten Brebes. 

 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:  
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Berapa besar daya dukung ultimit struktur pondasi sumuran jembatan Kali Keruh 

Plompong dalam mendukung beban? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

Menghitung besarnya daya dukung pondasi sumuran dengan Metode Aoki dan De 

Alencar dalam mendukung beban. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk : 

1. Mengetahui apakah pondasi sumuran masih dalam batas ijin bahwa daya dukung 

pondasi lebih besar dari beban. 

2. Sebagai bahan referensi untuk dinas yang terkait bagi perencanaan pekerjaan. 

3. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa khususnya program studi teknik sipil di 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto.  

 

 

 

 

E. Batasan Masalah 

Untuk menghasilkan pemahaman dalam masalah ini maka diperlukan batasan-batasan 

masalah : 

1. Hanya ditinjau untuk pondasi proyek pembangunan jembatan Kali Keruh Plompong 

Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes. 
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2. Analisis untuk menghitung stabilitas dan daya dukung pondasi sumuran untuk 

pembebanan tegak lurus tanpa akibat gaya horizontal. 
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