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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh manusia

dalam melakukan berbagai interaksi. Mengingat pentingnya peran sarana

transportasi dalam kehidupan manusia maka diperlukan sarana penunjang

transportasi yang baik diantaranya adalah jalan dan jembatan. Seiring dengan

perkembangan jaman, saat ini Surabaya telah menjadi kota metropolitan kedua

setelah Jakarta. Sehingga mengakibatkan semakin meningkatnya volume lalu

lintas ke kota Surabaya dan sekitarnya  sehingga  dibutuhkan sarana transportasi

yang memadai untuk mengalihkan lalu lintas yang kian padat seperti, jalan tol dan

lain-lain.

Pada tahun 1986 pemerintah telah membangun akses jalan berupa jalan tol

Surabaya, akan tetapi pada tahun 2006 terjadi semburan lumpur panas lapindo

sehingga menyebabkan akses jalan tol terputus sepanjang 6 Km yang

menghubungkan Porong dan Gempol. Mengingat pentingnya ruas jalan Tol ini,

Jasa Marga memutuskan untuk memindahkan ruas yang terendam lumpur,

bergeser sekitar 3 kilometer ke arah barat. Ruas yang dipindah itu sepanjang 6

kilometer dan akan menjadi 10 kilometer. Ruas jalan Tol ini juga merupakan

bagian dari jalan tol Trans Jawa yang akan menyambung ke Pasuruan,

Probolinggo hingga ke Banyuwangi.

Dalam proyek relokasi  jalan tol Surabaya di dibangun fly over  pada sisi

arteri porong yang berfungsi sebagai akses jalan tol. Fly over ini akan melintasi
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jalan nasional Malang - Surabaya ataupun sebaliknya, pada fly over sisi ujung

sebelah barat dibangun pilar sebagai penghubung, dan sebagai tumpuan dari balok

beton prategang  yang menghubungkan antara pilar 1 dengan pilar yang lain.

Sehingga perlu direncanakanya struktur pilar portal yang aman terhadap

gaya-gaya yang terjadi.

Dalam tugas akhir ini direncanakan abutment fly over pada Sta 41+571,50

dan pilar portal fly over pada Sta 41+637,50 dengan menggunakan pondasi tiang

bor yang mampu menahan beban struktur atas dan gaya lateral.

1.2 Rumusan Masalah

a. Desain pilar portal yang mampu menahan beban-beban yang bekerja

secara maksimal ?

b. Desain pondasi tiang bor yang mampu menahan beban-beban yang

disebabkan oleh abutment dan pilar portal ?
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1.3 Batasan Masalah

a. Tidak membahas perhitungan upper structure jalan layang.

b. Direncanakan pada salah satu sisi Fly Over saja pada Sta 41 + 571.50

dan Sta 41 + 637.50

c. Tidak membahas perhitungan geometri jalan dan perkerasan baik pada

Fly Over maupun pada daerah setelahnya.

d. Tidak merencanakan drainase jalan.

e. Tidak merencanakan metode pelaksanaan jembatan.

f. Tidak membahas perencanaan timbunan pada sisi abutment.

g. Tidak membahas rencana anggaran biaya

h. Tidak menghitung penulangan pada abutment

i. Menghitung penurunan segera pada Sta 41 + 571.50 dan Sta 41 +

637.50

j. Tidak menghitung penurunan konsolidasi

1.4 Maksud

a. Merencanakan pilar portal yang mampu menahan beban yang bekerja.

b. Merencanakan abutment dan pilar portal dengan menggunakan pondasi

tiang bor yang aman.

1.5 Tujuan

a. Dapat merencanakan struktur pilar portal beserta penulangannya agar

dapat menopang struktur atas fly over kejapanan.

b. Dapat merencanakan pondasi tiang bor dengan struktur diatasnya

berupa abutment dan pilar portal.


