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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan kepulauan, hampir seluruh 

wilayahnya memiliki perairan yang lebih luas daripada daratannya yaitu mencapai 

64,97 % dari luas keseluruhannya (Bakosurtanal 2014). Sebagai negara 

berkembang yang memiliki mobilitas manusia dan barang ke seluruh wilayah 

Indonesia meliputi kegiatan perdagangan, pendidikan, industri, dan pariwisata yang 

harus melewati perairan mengakibatkan perlunya sarana dan prasarana yang 

memadai. Aksesbilitas antar wilayah daratan banyak yang terpisah oleh wilayah 

perairan, sehingga prasarana transportasi harus memenuhi kebutuhan mobilisasi 

masyarakat Indonesia supaya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar 

terutama jembatan. 

 Salah satu kendala dalam pembuatan jembatan di Indonesia adalah jenis 

tanah yang berbeda-beda dan dapat ditemukan juga kondisi tanah yang tidak stabil 

sehingga menyulitkan untuk pemasangan pondasi jembatan, apabila tetap 

dipaksakan untuk pemasangan pondasi pada tanah yang tidak stabil tersebut maka 

harus memakan biaya yang cukup mahal. Maka dari itu solusi alternatif yang dapat 

digunakan adalah memanfaatkan muka air sebagai landasan dari jembatan itu 

sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip Archimedes. 

Dengan memanfaatkan muka air sebagai landasan jembatan yang digunakan 

untuk melintasi wilayah perairan yang memisahkan antar wilayah daratan, dapat 

dibuat suatu jembatan dengan pondasi yang dapat terapung, atau dengan kata lain 

jembatan apung. Jembatan apung sendiri pertama kali digunakan sebagai jembatan 

sementara dari militer, namun pada era sekarang ini jembatan apung sudah banyak 

digunakan untuk menghubungkan wilayah perairan yang memisahkan wilayah 

daratan apabila kedalaman air yang memungkinkan untuk menggunakan pondasi 

ponton tersebut. 
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 Salah satu jembatan apung yang sudah ada di dunia adalah Evergreen Point 

Floating Bridge di Washington DC, Amerika Serikat (Gambar 1.1). Jembatan 

dengan dengan panjang 7710 kaki ini dibangun di atas danau seattle, termasuk 

jembatan apung terpanjang di dunia. Jembatan ini juga dilengkapi dengan lebih dari 

dua kali lipat jumlah ponton, dan direkayasa menjadi lebih tahan terhadap 

gelombang, gempa bumi dan angin hingga 89 mil/jam (Lacy Cooke 2016). 

 

Gambar 1.1 Jembatan apung Evergreen Point Floating Bridge  

(Sumber: Atlassobcura, 2020) 

Sedangkan di Indonesia, pada tahun 2015 jembatan apung tengah 

dikembangkan oleh Pusat Litbang Jalan dan Jembatan dengan tipe pelengkung baja 

untuk pejalan kaki dan sepeda motor dengan menggunakan pondasi ponton. 

Jembatan apung pertama yang ada di Indonesia ini dirakit di dermaga Majingklak, 

Jawa Barat kemudian ditarik dengan perahu ke lokasi konstruksi yang berjarak 

sekitar 10 km, berada di Motean, Desa Klaces, Kecamatan Kampung Laut, 

Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah (Pusjatan 2016).  

Diambil dari rujukan jurnal “Evaluasi Beban Layan Jembatan Apung 

Pejalan Kaki Tipe Pelengkung Rangka Baja Berdasarkan Uji Pembebanan” bahwa 

jembatan ini memiliki panjang total 70 m dan lebar lantai 1,8 m, terdiri dari 3 

bentang dengan 2 ponton sebagai penyangga untuk kedua kaki jembatan tersebut 

(Gambar 1.2). Dua bentang lainnya merupakan jembatan rangka biasa yang 

berfungsi sebagai pendekat (Pusjatan 2016). 
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Gambar 1.2 Jembatan apung Cilacap 

(Sumber: Pusjatan, 2016) 

Dalam perencanaannya jembatan apung masih menggunakan parameter 

yang bersifat asumsi karena mengikuti kondisi perairan yang akan dilalui oleh 

struktur jembatan apung itu sendiri, tapi dengan data yang valid dan sesuai dengan 

persyaratan dari perencanaan jembatan apung, maka dari itu asumsi yang digunakan 

harus dibuktikan dalam tahap perencanaan. Paramater yang digunakan untuk 

pemodelan perlu disesuaikan dengan perilaku sesungguhnya di lapangan setelah 

jembatan tersebut terbangun.  

Berbeda dengan jembatan yang menggunakan pondasi biasa seperti tiang 

pancang. Dalam perencanaanya, jembatan fondasi tiang pancang sudah 

menggunakan data-data dan paramater sesuai dengan SNI yang berlaku, sehingga 

perencanaannya sudah sesuai. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari pemaparan latar belakang, maka ada beberapa rumusan masalah yang 

dapat diidentifikasi antara lain : 

1. Bagaimana desain jembatan pejalan kaki dengan menggunakan fondasi 

terapung diatas air? 

2. Apa saja parameter pembebanan utama dalam perencanaan jembatan 

apung pejalan kaki? 

3. Apa saja parameter yang mempengaruhi kinerja jembatan apung agar 

struktur aman bagi pejalanan kaki? 



4 
 

                            Institut Teknologi Nasional 
 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

 Karena adanya keterbatasan pengetahuan dan waktu pengerjaan yang 

diterima, maka ruang lingkup yang dapat dipaparkan antara lain : 

1. Data lokasi, dimensi struktur dan paramater input perencanaan jembatan 

merupakan data yang bersifat asumsi 

2. Pemodelan struktur jembatan menggunakan aplikasi analisis struktur 

MIDAS Civil 

3. Beban yang diperhitungkan meliputi berat sendiri jembatan, beban 

pejalan kaki, beban arus, beban angin, dan gaya angkat yang diberikan 

oleh air sebagai fondasi 

4. Evaluasi kinerja jembatan berupa batasan kapasitas apung fondasi 

ponton, aspek variasi beban pejalan kaki, dan sistem penjangkaran 

jembatan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui parameter penting dalam simulasi perencanaan jembatan 

menggunakan fondasi terapung berupa ponton 

2. Mengetahui kinerja perilaku struktur jembatan akibat pengaruh 

penggunaan air pada fondasi ponton terapung 

3. Mengetahui batasan dan kapasitas fondasi ponton dari hasil perencanaan 

jembatan apung pejalan kaki. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

1. BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang penulisan latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup 

penelitian, dan sistematika penulisan 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi tentang teori mengenai 

peninjauan teori dan pustaka yang digunakan dalam penelitian 

3. BAB III METODE PENELITIAN, berisi tentang rencana analisis dan 

tahapan pelaksanaan yang digunakan dalam tugas akhir ini 
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4. BAB IV PEMODELAN DAN ANALISIS STRUKTUR  berisi tentang 

proses pemodelan jembatan apung fondasi ponton dengan menggunakan 

bantuan aplikasi analisis struktur MIDAS Civil 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, berisi tentang kesimpulan dan 

saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.


