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BAB I 

PENDAHULUAN 

     1.1    Latar Belakang 

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, maka 

harus dan diwajibkan diimbangi dengan sarana transportasi yang memadai 

agar perpindahan dari daerah asal ke daerah tujuan menjadi lebih cepat. 

Pembangunan jalan tol trans jawa merupakan salah satu proyek untuk 

memperlancar transportasi  dipulau jawa.  Salah  satu segmen pada tol 

trans jawa ini adalah proyek Tol Pandaan – Malang yang menghubungkan 

antara Kabupaten Pasuruan dengan kota Malang, untuk mempercepat dan 

mememangkas waktu perjalanan. Proyek Tol Pandaan – Malang 

sepanjang 38,488 kilometer ini dibagi menjadi 5 seksi yaitu seksi I, II, III, 

IV, dan V.  

Rencana pembangunan Under Bridge Sta. 03+500 hingga Sta. 

03+600 yang berada pada daerah Desa Lemahbang Kec. Sukorejo ini 

melintasi Jalan Nasional Pandaan Malang direncanakan dengan bentang 

sepanjang 86,478 m. Under Bridge ini terdiri dari  3  bentang  yang  terdiri 

dari  2 Abutment dan 2 Pier. Jarak antara A1 dan P1 21,818 m, jarak antara 

P1 dan P2 49,98 m, dan jarak antara P2 dan A2 214,568 m dengan struktur 

utama beton bertulang dan balok  PCI Girder. 

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. 

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 
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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 ulang pondasi 

tiang bor dan abutmen jembatan tersebut dengan judul tugas akhir 

“Perencanaan Ulang Pondasi Bored Pile dan Abutment, Studi Kasus pada 

Pembuatan UnderBridge pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Pandaan-

Malang, STA 03+500 - STA 03+600” 

 

     1.2    Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah yang akan  

  dibahas dalam tugas akhir ini adalah : 

a) Berapa Beban yang diterima Abutment A1 pada Jembatan 

Underbridge Sta 03+550 – Sta 03+600? 

b) Berapa Dimensi Abutment untuk mendukung beban?     

c) Berapa Beban Struktur yang diterima oleh pondasi Bored Pile? 

d)  Berapa Dimensi Pondasi Tiang Bor untuk mendukung beban 

jembatan Underbrige Sta 03+550 – Sta 03+600 Pada titik 

Abutment A1 ? 

 

     1.3    Batasan Masalah 

    Dalam penulisan ini agar tidak melebar, maka penulis memberikan batasan   

              masalah yang akan di kaji adalah sebagai berikut: 

• Studi Studi kasus hanya pada pelaksanaan pekerjaan Bored pile 

Underbridge pada bentang tengah Abutment A1 pada proyek Jalan 

Tol Pandaan – Malang seksi 1 (Sta. 00+000 s/d 15+475). 

• Tidak menghitung struktur Atas UnderBridge 

• Segala aktifitas pekerjaan yang digunakan sebagai obyek 

pembahasan dalam Tugas Akhir ini berdasarkan data yang 
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diperoleh dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. selaku 

General Kontraktor. 

• Tidak membahas tentang analisa Biaya,Desain,Arsitektural dan 

Waktu. 

• Perhitungan Menggunakan Bantuan Software perhitungan Struktur 

(Staad Pro dan SAP 2000 V14) 

• Standart Pembeban Jembatan mengacu pada,SNI 1725-2016 

• Standart Perencanaan Struktur Beton untuk Jembatan Mengacu 

Pada RSNI T-12-2004 

• Tidak Membahas Sambungan Pondasi Bored Pile,Abutment, pile 

cap ,dan Wing Wall 

 

     1.4       Tujuan 

      Dari  permasalahan  yang  ada  di  atas,  adapun  tujuan  yang ingin 

      Dicapai dalam penyusunan tugas akhir ini adalah : 

              a.  Mengetahui Besar Beban Struktur yang diterima oleh Abutment. 

              b.  Merencanakan Dimensi Abutment. 

              c.  Mengetahui Besar Beban Struktur yang diterima oleh Pondasi 

                   Bored Pile.2 

              d.  Merencanakan Dimensi Pondasi Bored Pile untuk mendukung 

                   beban Jembatan. 
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     1.5        Manfaat 

Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah Pengembangan  

keilmuan dibidang  Struktur dan metode perancangan,khususnya dalam 

metode pengerjaan Underbridge pada Proyek pembangunan Jalan Tol 

PAMAL (Pandaan-Malang). 




