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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo adalah jalan tol sepanjang 31,3 

km yang menghubungkan Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, 

dan Kota Probolinggo. Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo ini melalui 25 

desa, 3 kelurahan dan 7 kecamatan. Jalan tol ini merupakan bagian dari 

jaringan Jalan Tol Trans Jawa dimana menghubungkan ruas Jalan Tol 

Gempol-Pasuruan dengan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi yang sudah 

memasuki tahap tender. Pembangunan jalan tol ini dibangun mempunyai 

maksud dan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas 

jaringan jalan dalam melayani lalu lintas di koridor trans jawa, 

meningkatkan produktivitas melalui pengurangan biaya distribusi dan 

menyediakan akses ke pasar regional maupun internasional. 

Jembatan menjadi salah satu elemen kunci dalam pekerjaan jalan 

tol. Perencanaan pembangunan jembatan harus disesuaikan dengan kondisi 

lapangan dan ketersediaan bahan bangunan yang ada. Bentang jembatan 

dan kondisi lalu lintas rencana menjadi salah satu acuan untuk 

mendapatkan dimensi abutment dan pondasi. Jembatan ini dibangun di 

atas sebuah sungai dengan bentang 45,80 meter. Berdasarkan bentuk 

strukturnya jembatan ini termasuk dalam tipe jembatan gelagar (Girder 

Bridge). Jembatan ini terletak di atas Sungai Kedung Galeng di Kabupaten 

Probolinggo dan memiliki bentang 45,80 meter, memiliki 2 buah 

abutment. 

Abutment adalah bangunan bawah jembatan yang terletak pada 

kedua ujung pilar-pilar jembatan, berfungsi sebagai pemikul seluruh beban 

hidup (kendaraan, angin, air, dan lain-lain) dan beban mati (beban gelagar 

dan lain-lainnya) pada jembatan. Beban hidup, beban mati dari jembatan 

dan beban dari abutmen akan diterima oleh pondasi tiang bor yang akan 

diteruskan pada tanah. 
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Pondasi tiang bor (bored pile) adalah pondasi tiang yang 

pemasangannya dilakukan dengan mengebor tanah pada awal 

pengerjaannya, baru kemudian diisi tulangan dan dicor beton. Fungsi 

pondasi tiang bor pada umumnya dipengaruhi oleh besar atau bobot dan 

fungsi bangunan yang hendak didukung dan jenis tanah sebagai 

pendukung kontruksi seperti, transfer beban dari kontruksi bangunan atas 

(up structure) ke dalam tanah melalui selimut tiang dan perlawanan ujung 

tiang. Faktor utama yang sering menjadi bahan pertimbangan dalam 

pemilihan jenis pondasi adalah biaya dan kendalanya. 

Tugas akhir ini akan membahas tentang perencanaan pondasi tiang 

bor dan abutmen jembatan tersebut dengan judul tugas akhir “Perencanaan 

Pondasi Tiang Bor dan Abutment Jembatan Sungai Kedung Galeng STA 

28+201 pada Proyek Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo seksi 3” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang ditinjau dalam perencanaan pondasi tiang bor dan 

abutmen pada pembangunan jalan tol pasuruan-probolinggo, antara lain: 

a. Berapa besar beban struktur yang diterima oleh abutment? 

b. Berapa besar beban struktur yang diterima oleh pondasi tiang bor? 

c. Berapa dimensi abutment? 

d. Berapa dimensi pondasi tiang bor? 

e. Berapa besar penurunan yang terjadi akibat struktur atas? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Ruang lingkup pembahasan  dalam perencanaan pondasi tiang bor dan 

abutment pada pembangunan Jembatan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo 

ini dibatasi pada: 

a. Perencanaan struktur bawah, yaitu pondasi tiang bor dan abutment 

pada Jembatan Sungai Kedung Galeng. 

b. Tidak meninjau dari segi metode pelaksanaan, analisa biaya, 

arsitektural, dan manajemen kontruksi. 
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c. Perencanaan pondasi yang digunakan adalah pondasi tiang bor

(cast in place).

d. Perhitungan menggunakan bantuan software perhitungan struktur.

e. Perencanaan struktur beton untuk jembatan, RSNI T-12-2004.

f. Standar pembebanan untuk jembatan, SNI 1725-2016.

g. Standar perencanaan ketahanan gempa untuk jembatan, SNI

2833:2013

h. Tidak membahas sambungan pondasi tiang bor dan wing wall.

1.4 Manfaat dan Tujuan 

Adapun maksud dan tujuan yang bisa didapatkan dari perencanaan 

pondasi tiang bor dan abutment pada pembangunan Jalan Tol Pasuruan-

Probolinggo adalah: 

a. Mengetahui besar beban struktur yang diterima oleh abutment.

b. Mengetahui besar beban struktur yang diterima oleh pondasi tiang

bor.

c. Merencanakan dimensi abutment.

d. Merencanakan dimensi pondasi tiang bor.

e. Mengetahui besar penurunan yang terjadi akibat struktur atas.


