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ABSTRAK

Indonesia memiliki sumber cadangan batubara yang cukup besar, akan tetapi baru

sedikit bahkan sangat sedikit yang dapat dieksploitasikan. Potensi batubara yang

dimiliki Provinsi Sumatera Selatan diketahui mencapai sekitar 85% dari total

cadangan yang terkandung dalam bumi Sumatera, atau sekitar 22,24 milyar ton.

Artinya, sekalipun penambangannya dimaksimalkan hingga 50  juta ton

pertahunnya, batubara tidak akan  habis  ditambang selama 200 tahun.

Untuk memaksimalkan potensi batubara yang tersedia maka dibutuhkan moda

dari kereta api, namun untuk saat ini moda yang digunakan untuk menggambil

batubara tersebut hanya ada satu yang digunakan untuk mengangkut batu bara

tersebut dari Tarahan – Tanjung Enim atau sebaliknya.

Maka untuk memaksimalkan potensi batubara tersebut Kementerian Perhubungan

melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian merencanakan pembangunan jalur

ganda kereta api antara Tarahan – Tanjung Enim, salah satu jalan tersebut ada

yang melalui sungai maka dibutuhkan suatu jembatan untuk memudahkan

perjalanan kereta api untuk mengangkut batubara tersebut.

Jembatan kereta api yang dibuat tersebut tertelak di KM132 way pengubuan

propinsi lampung tengah, dalam pembuatan jembatan ini perlu dianalisis daya

dukung pondasi, agar dapat menahan beban dari struktur atas maupun kereta api.

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa analisis nilai daya dukung ijin tiang

sebesar 1700 kN lebih besar dari daya dukung maksimum yang membebani tiang

sebesar 1508,93 kN sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur bawah jembatan

mampu menahan beban dari struktur atasnya.

Kata kunci : analisis, batubara, jembatan, daya dukung.



ABSTRACT

Indonesia has considerable coal reserves, but only a few or even very few can be

exploited. The potential of coal owned by South Sumatra Province is known to

reach around 85% of the total reserves contained in Sumatra, or around 22.24

billion tons. This means that even though mining is maximized to 50 million tons

per year, coal will not be mined for 200 years.

To maximize the potential of available coal, modes are needed from the train, but

for now there is only one mode used to extract coal from it to transport coal from

Tarahan - Tanjung Enim or vice versa.

So to maximize the coal's potential, the Ministry of Transportation through the

Directorate General of Railways plans to build a double track railway line

between Tarahan - Tanjung Enim, one of the roads going through the river is

needed a bridge to facilitate the train journey to transport the coal.

The railroad bridge that was built was located in KM132 in the burial way of

Central Lampung Province. In this bridge construction, the carrying capacity of

the foundation needs to be analyzed so that it can withstand the burden of the

upper structure and the train.



From the results of the study showed that the analysis of the carrying capacity of

the permit pile of 1700 kN was greater than the maximum carrying capacity that

burdened the pile of 1508.93 kN so that it could be concluded that the structure

under the bridge was able to withstand the load from the upper structure.

Keywords: analysis, coal, bridge, carrying capacity.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan

manusia. Terdapat hubungan erat antara transportasi dengan jangkauan dan

lokasi kegiatan manusia, barang-barang dan jasa. Dalam kaitannya dengan

kehidupan manusia, transportasi memiliki peranan signifikan dalam aspek

social, ekonomi, lingkungan, politik dan perthanan keamanan.

Indonesia memiliki sumber cadangan batubara yang cukup besar, akan tetapi

baru sedikit bahkan sangat sedikit yang dapat dieksploitasikan. Potensi

batubara yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan diketahui mencapai

sekitar 85% dari total cadangan yang terkandung dalam bumi Sumatera,

atau sekitar 22,24 milyar ton. Artinya, sekalipun penambangannya

dimaksimalkan hingga 50 juta ton  pertahunnya, batubara tidak akan

habis  ditambang selama 200 tahun.

Melimpahnya kandungan batu berwarna hitam ini tidak didukung oleh lokasi

tambang, jauhnya lokasi penambangan, serta tujuan penampungan (Stockpile)

yang berbeda antara perusahaan batubara mengakibatkan perbedaan dalam

pemilihan moda angkutan. Pengangkutan batubara   dari Provinsi
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Sumatera Selatan menuju Provinsi Lampung menggunakan moda truk

mengakibatkan rusaknya jalan nasional dan infrastruktur jalan akibat beban

berlebih (overloading) truk-truk pengangkut batubara, terjadi kemacetan dan

polusi, serta mengakibatkan naiknya tingkat kecelakaan. Truk-truk yang

membawa batubara melebihi kapasitas wajar. Truk-truk tersebut membawa

muatan batubara sebanyak 25-30 ton, sedangkan batas wajar hanya 20 ton,

sehingga membawa beberapa efek negatif yang merugikan masyarakat

dan Negara. Masyarakat tidak memperoleh kompensasi dari pengusaha

batubara atas eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh truk-truk

pengangkut batubara yang melintasi jalan nasional.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat

Jenderal Perkeretaapian merencanakan pembangunan jalur kereta api antara

Tarahan – Tanjung Enim yang diakibatkan meningkatnya mobilisasi kereta

api dari Sumatera Selatan ke Lampung begitupun sebaliknya.

Dalam pembangunannya, jalur ganda di Provinsi Lampung melewati wilayah

Way Pengbuan, Lampung Tengah. Pembangunan di daerah tersebut

memerlukan jembatan kereta api untuk melintasi sungai yang ada di wilayah

tersebut. Jembatan kereta api harus memiliki struktur atas dan struktur bawah

yang baik sesuai perencanaan supaya kenyamanan dan keamanan transportasi

kereta api dapat tercapai.
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Struktur jembatan terdiri dari struktur atas, struktur bawah, dan pondasi.

Struktur atas terdiri dari : trotoir, slab lantai kendaraan, gelagar, balok

diafragma, ikatan pengaku, dan tumpuan. Struktur bawah terdiri dari :

abutment, pilar jembatan. Sedangkan struktur pondasi dapat dipilih sesuai

dengan keadaan yang ditinjau dari tempat pelaksanaan   proyek.

Pondasi terdiri dari beberapa bentuk, tetapi secara umum pondasi terdiri dari

2 (dua ) jenis yaitu, pondasi dalam dan pondasi dangkal. Pemilihan jenis

pondasi tergantung kepada jenis konstruksi yang akan dibangun dan juga

pada jenis tanah. Untuk konstruksi beban ringan dengan kondisi tanah cukup

baik, biasanya digunakan pondasi dalam. Untuk memilih pondasi yang

memadai, perlu juga diperhatikan apakah pondasi itu cocok untuk berbagai

keadaan di lapangan dan memungkinkan untuk diselesaikan secara ekonomis

sesuai dengan jadwal kerjanya.

Secara umum, permasalahan pondasi dalam lebih rumit daripada  pondasi

dangkal. Untuk itu, penulis mencoba mengkonsentrasikan Tugas Akhir ini

pada perencanaan pondasi dalam, yaitu bored pile (pondasi bored pile).

Pondasi bored pile adalah salah satu pondasi yang dibangun dengan cara

mengebor tanah terlebih dahulu, baru kemudian diisi dengan tulangan dan

dicor. Bored Pile dipakai apabila tanah dasar yang kokoh mempunyai daya

dukung besar terletak sangat dalam, yaitu kurang lebih 15 m serta keadaan

sekitar tanah bangunan sudah banyak berdiri bangunan-bangunan besar

seperti gedung-gedung bertingkat sehingga dikhawatirkan dapat

menimbulkan retak-retak pada bangunan yang sudah ada akibat getaran-
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getaran yang ditimbulkan oleh kegiatan pemancangan apabila dipakai

pondasi tiang pancang.

Perencanaan pondasi bored pile mencakup rangkaian kegiatan yang

dilaksanakan dengan berbagai tahapan yang meliputi studi kelayakan dan

perencanaan teknis. Semua itu dilakukan supaya menjamin hasil akhir suatu

konstruksi yang kuat, aman serta ekonomis.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang

terjadi untuk diteliti pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Menganalisis daya dukung pondasi bored pile pada jembatan kereta api.

b. Merencanakan jumlah dan dimensi pondasi jembatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Dapat menganalisis daya dukung pondasi bored pile. .

b. Dapat merencanakan jumlah dan dimensi pondasi bored pile jembatan.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah yang diambil dalam melakukan analisa ini adalah : Analisis

dan perencanaan pondasi tiang Bored Pile pada jembatan jalur ganda kereta

api Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.

a. Perencanaan pondasi menggunakan jenis pondasi bored pile.
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b. Jembatan yang akan dianalisis berada di bh.132 Way Pengubuan

Kabupaten Lampung Tengah.

c. Analisa perhitungan hanya menghitung struktur bawah jembatan.

d. Data tanah yang digunakan data dari uji bor mesin.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat memberikan manfaat

sebagai berikut :

a. Menambah pengetahuan dan referensi yang berguna untuk penelitian

selanjutnya.

b. Menjelaskan bagaimana cara perencanaan struktur bagian bawah

(pondasi) bored pile pada jembatan.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jembatan

Jembatan adalah suatu struktur kontruksi yang memungkinkan route transfortasi

melalui sungai, danau, kali, jalan raya, jalan kereta api dan lain-lain. Jembatan

adalah suatu struktur konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua

bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang

dalam, alur sungai saluran irigasi dan pembuang. Jalan ini yang melintang yang

tidak sebidang dan lain-lain.

Sejarah jembatan sudah cukup tua bersamaan dengan terjadinya hubungan

komunikasi / transportasi antara sesama manusia dan antara manusia dengan

alam lingkungannya.

Macam dan bentuk serta bahan yang digunakan mengalami perubahan sesuai

dengan kemajuan jaman dan teknologi, mulai dari yang sederhana sekali sampai

pada konstruksi yang mutakhir.



`7

Mengingat fungsi dari jembatan yaitu sebagai penghubung dua ruas jalan yang

dilalui rintangan, maka jembatan dapat dikatakan merupakan bagian dari suatu

jalan, baik jalan raya atau jalan kereta api. Berikut beberapa jenis jembatan :

1.Jembatan diatas sungai

2.Jembatan diatas saluran sungai irigasi/ drainase

3.Jembatan diatas lembah

4.Jembatan diatas jalan yang ada / viaduct

Bagian-bagian Konstruksi Jembatan terdiri dari :

1. Konstruksi Bangunan Atas (Superstructures)

Konstruksi bagian atas jembatan meliputi :

•Trotoir : - Sandaran + tiang sandaran

- Peninggian trotoir / kerb

- Konstruksi trotoir

•Lantai kendaraan + perkerasan

•Balok diafragma / ikatan melintang

•Balok gelagar

•Ikatan pengaku (ikatan angin, ikatan rem,ikatan tumbukan)

•Perletakan (rol dan sendi)
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Sesuai dengan istilahnya, bangunan atas berada pada bagian atas suatu jembatan,

berfungsi menampung beban-beban yang ditimbulkan oleh suatu lintasan orang,

kendaraan, dll, kemudian menyalurkan pada bangunan bawah.

2. Konstruksi Bangunan Bawah (Substructures) Konstruksi bagian bawah

jembatan meliuputi : 1Pangkal jembatan / abutment + pondasi 2 Pilar / pier +

pondasi

Bangunan bawah pada umumnya terletak disebelah bawah bangunan atas.

Fungsinya untuk menerima beban-beban yang diberikan bengunan atas dan

kemudian menyalurkan kepondasi, beban tersebut selanjutnya oleh pondasi

disalurkan ke tanah.

Pada umumnya suatu bangunan jembatan terdiri dari enam bagian pokok, yaitu :

1.Bangunan atas

2.Landasan

3.Bangunan bawah

4.Pondasi

5.Oprit

6.Bangunan pengaman jembatan.
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Gambar 2.1 Bagian – bagian konstruksi jembatan

2.2 Jalan Rel

Perencanaan konstruksi jalan rel dipengaruhi oleh jumlah beban, kecepatan

maksimum, beban gandar dan pola operasi. Atas dasar ini diadakan klasifikasi

jalan rel, sehingga perencanaan dapat dibuat secara tepat guna.

Ketentuan dari beberapa komponen jalan rel :

2.2.1 Penambat rel

Alat penambat yang digunakan adalah alat penambat jenis elastis yang

terdiri dari system elastis tunggal dan system elastis ganda. Pada bantalan

beton terdiri dari shoulder/insert, clip, insulator dan rail pad. Pada

bantalan kayu dan baja terdiri dari pelat landas (baseplate), clip, tarpon

(screw spike)/ baut dan cincin per (lock washer).

Alat penambat harus memenuhi persyaratan berikut :
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a. Alat penambat harus mampu menjaga kedudukan kedua rel agar tetap

dan kokoh berada diatas bantalan.

b. Clip harus mempunyai gaya jepit 900-1100 kgf.

c. Pelat landas harus mampu memikul beban yang ada dengan ukuran

sesuai jenis rel yang digunakan.

Pelat landas ternuat dari baja dengan komposisi kimia sebagai berikut :

Carbon : 0,15 – 0,30 %

Silicon : 0,35 % max

Mangaanase : 0,40 – 0,80 %

Phospor : 0,050 % max

Sulphur : 0,05 % max

d. Alas rel (rail pad) dapat terbuat dari bahan High Density Poly Ethylene

(HDPE) dan Karet (Rubber) atau Poly Urethane (PU).

e. Seluruh komponen alat penambat harus memiliki identitas produk

tercetak permanen sebagai berikut :

1. Merek dagang ;

2. Identitas pabrik pembuat;

3. Nomor komponen (part number);

4. Dua angka terakhir tahun produksi.
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2.2.2 Bantalan rel

Bantalan berfungsi meneruskan bahan dari rel ke balas, menahan lebar

sepur dan stabilitas kearah luar jalan rel.

Bantalan dapat terbuat dari kayu, baja ataupun beton. Pemilihan

didasarkan pada kelas yang sesuai dengan klasifikasi jalan rel Indonesia.

Bantalan dipasang dengan jarak tertentu. Baik bantalan beton, baja

maupun kayu, pada jalan lurus jumlah bantalan yang

dipergunakan adalah 1.667 buah tiap kilometer panjang. Pada

lengkungan, jarak bantalan diambil sebesar 60 cm diukur pada rel luar.

Jembatan kereta api dengan rangka baja lebih efektif menggunakan

bantalan kayu, dimana bantalan kayu yang digunakan memiliki dimensi

200 x 22 x 13 cm.

Bantalan kayu pada bagian tengah maupun bagian bawah rel harus

mampu menahan momen maksimum sebesar 800 Kgm untuk kayu kelas I

dan 530 Kgm untuk kayu kelas II.

Jika penampang persegi maka momen maksimum yang dapat dipikul,

dihitung berdasarkan tegangan ijin lentur kayu  σlt = 125 kg/cm2 untuk

kayu kelas I dan σlt = 83 kg/cm2 unutk kayu kelas II.
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2.2.3 Rel

Rel memiliki beberapa tipe yang setiap tipenya memiliki dimensi dan

ketentuan lain yang berbeda.

Selain hal tersebut di atas, demi tercapainya konstruksi jembatan kereta

api yang aman dan nyaman, perlu diperhatikan ruang bangun dan ruang

bebas lintas kereta api.

Ruang bangun adalah ruang di sisi sumbu sepur yang senantiasa harus

bebas dari segala bangunan tetap seperti antara lain tiang semboyan, tiang

listrik dan pagar.

Batas ruang bangun diukur dari sumbu sepur pada tinggi 1 meter sampai

3,55 meter. Jarak ruang bangun pada beberapa jenis jalan rel, yaitu :

a. Pada lintas bebas : 2,35 m sampai 2,53 m di kiri kanan sumbu sepur.

b. Pada emplasemen : 1,95 m sampai 2,35 m di kiri kanan sumbu sepur.

c. 2,15 m di kiri kanan sumbu sepur.

Ruang bebas adalah ruang ruang di atas sumbu sepur yang senantiasa

harus bebas dari segala rintangan dan benda penghalang; ruang ini

disediakan untuk lalu lintas rangkaian kereta api.
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Gambar 2.2 Ruang bebas pada bagian lurus

Keterangan :

Batas I = Untuk jembatan dengan kecepatan sampai 60 km/jam

Batas II = Untuk “Viaduk‟ dan terowongan dengan kecepatan sampai

60km/jam dan untuk jembatan tanpa pembatasan kecepatan.

Batas III = Untuk “viaduk‟ baru dan bangunan lama kecuali terowongan dan

jembatan

Batas IV = Untuk lintas kereta listrik

(PD-10 Perencanaan Konstruksi Jalan Rel)
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2.3 Pembebanan Abutmen dan Pier

Struktur bawah

Struktur bawah jembatan kereta api adalah abutmen yang menahan seluruh beban

yang bekerja di atasnya, serta komponen struktur lain yang dapat mendukung

keamanan konstruksi, seperti backwall.

Backwall adalah bangunan yang direncanakan sebagai dinding penahan agar

ballast yang berada sebelum atau sesudah jembatan tetap berada pada posisinya,

tidak mengalami longsor ke arah abutmen. Abutmen harus direncanakan

berdasarkan kombinasi pembebanan maksimum dari seluruh beban yang bekerja.

Adapun beban-beban yang bekerja pada abutmen yaitu :

a. Beban mati

Beban mati terdiri atas semua beban yang berasal dari berat sendiri jembatan

dan bagian jembatan yang menjadi satu kesatuan tetap, antara lain: struktur

utama, rel, bantalan, penambat, ikatan angin, batang sandar, berat alat-alat

sambung, dan berat andas.

Berat sendiri struktur atas merupakan berat dari rangka yang digunakan.

Baik rangka dari beton bertulang,baja IWF, maupun rangka baja galvanis

beserta seluruh baut yang terpasang.

Berat sendiri struktur bawah merupakan berat abutmen dan tanah yang

menimbunnya.
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Beban mati tambahan yang direncanakan meliputi bantalan dan rel. Berat

bantalan rel dapat dihitung dengan rumus :

P = n.V.w

dengan :

P = beban bantalan yang harus ditahan abutmen

n = jumlah bantalan yang digunakan

V = volume satu buah bantalan

w = berat volume bantalan

Sedangkan beban rel dapat dihitung dengan rumus :

P = n.w.L

dengan :

n = jumlah rel yang digunakan

w = berat rel

L = bentang jembatan

b. Beban hidup

Beban hidup untuk jalan rel adalah beban gandar dari kereta api. Skema

beban gandar kereta api sesuai dengan Rencana Muatan 1921 dapat dilihat

pada Gambar 2.3a sampai Gambar 2.3g.
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Gambar 2.3a. Sebagai muatan gerak dianggap suatu susunan kereta api

Gambar 2.3b. Bila dengan kereta/gerobak yang banyaknha tidak tertentu

Gambar 2.3c. Jika hanya ada 6 atau 7 gandar yang dapat tempat dalam
Hitungannya

Gambar 2.3d. Jika hanya ada 5 gandar yang dapat tempat dalam
Hitungannya

Gambar 2.3e. Jika hanya 3 gandar yang dapat tempat dalam
Hitungannya

Gambar 2.3f. Jika hanya ada 2 gandar yang dapat tempat dalam
Hitungannya
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Gambar 2.3g. Jika hanya ada 1 gandar yang dapat tempat dalam
hitungannya

(Rencana Muatan 1921 dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 60
Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api)

Untuk beban hidup diambil beban maksimum.

c. Beban Kejut (i)

Beban kejut diperoleh dengan mengalikan faktor i terhadap beban

kereta.

Perhitungan sederhana untuk faktor I adalah dengan menggunakan rumus

sebagai berikut :

a. Untuk rel pada alas balas , i = 0,1 +
,

b. Untuk rel pada perletakan kayu, i = 0,2 +

c. Untuk rel secara langsung ppada baja, i = 0,3 +

Dimana i = faktor kejut, L = panjang bentang (m).

d. Gaya rem dan traksi

Beban rem dan Traksi masing-masing 25 % dari beban kereta. Beban ini

bekerja pada pusat gaya berat kereta ke arah rel atau secara longitudinal.
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(Peraturan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan

Teknis Jalur Kereta Api)

e. Beban Rel Panjang Longitudinal (Lf)

Beban rel panjang longitudinal pada dasarnya adalah 10 kN/m dan

maksimum 2.000 kN.

(Peraturan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan

Teknis Jalur Kereta Api)

f. Beban angin

Beban angin bekerja tegak lurus dengan rel dan secara horisontal. Tipikal

nilainya adalah sebagai berikut :

a. Beban sebesar 3,0 kN/m2 digunakan pada areal proyeksi vertikal jembatan

tanpa ada kereta diatasnya. Namun, 2,0 kN/m2, pada areal proyeksi rangka

batang pada arah datangnya angin, tidak termasuk areal sistem lantai.

b. Beban sebesar 1,5 kN/m2 pada areal kereta dan jembatan, dengan adanya

kereta diatasnya. Teatapi terdapat pengecualian 1,2 kN/m2 untuk jembatan

selain gelagar dek/rusuk atau jembatan komposit , sedangkan 0,8 kN/m2

untuk areal proyeksi rangka batang pada arah datangnya angin.

(Peraturan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan

Teknis Jalur Kereta Api)

g. Beban gempa
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Beban rencana gempa minimum dapat dihitung dengan rumus :

P = Csm / R x Wt

dengan :

Teq =  Gaya geser dasar total dalam arah yang ditinjau (kN)

Csm =  Koefisien respon elastik

R =  Faktor modifikasi respon

Wt = Berat total jembatan (berat sendiri dan beban mati

tambahan) kN

Waktu getar bangunan dapat dihitung dengan rumus :

T = 2.π. .
dengan :

T = waktu getar (detik)

g = percepatan gravitasi (m/dt²)

W = berat total nominal bangunan ditambah setengah

berat abutmen (kN)

k = kekauan struktur abutmen (kN/m)

Selain koefisien geser, yang juga memengaruhi besarnya pengaruh gaya

gempa adalah faktor kepentingan I dan faktor tipe bangunan S.

h. Tekanan tanah dinamis akibat gempa
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Tekanan tanah yang dihasilkan oleh gaya gempa dapat dihitung dengan

rumus :

P1 = q. ΔKaG.H

dan

P2 = 0,5.H².w. ΔKaG

dimana :

ΔKaG = KaG – Ka

KaG =
² (Øˈ Ɵ)²Ɵ.( Øˈ. (Øˈ Ɵ)Ɵ dan

Ɵ = tan-1 (Kh)

dengan :

P = tekanan tanah dinamis akibat gempa (kN)

H = tinggi abutmen (m)

w = berat volume tanah (kN/m³)

ΔKaG = koefisien tekanan tanah total

KaG = koefisien tekanan tanah dinamis

Ka = koefisien tekanan tanah aktif

By = panjang abutmen (m)

(Peraturan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan

Teknis Jalur Kereta Api)

Seluruh pembebanan dihitung pula momen yang terjadi terhadap abutmen.

Beban-beban di atas dikombinasikan dan dipakai kombinasi maksimum.
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Penggunaan kombinasi pembebanan untuk jembatan kereta api mengacu

kepada kombinasi pembebanan jalan raya RSNI-02-2005 dengan

menyesuaikan beban yang bekerja pada jembatan kereta api.

2.3 Pondasi Bored Pile

Pondasi bored pile adalah pondasi tiang yang pemasangannya dilakukan dengan

mengebor tanah lebih dahulu (Hary Christady Hardiyatmo, 2010). Pemasangan

pondasi bored pile ke dalam tanah dilakukan dengan cara mengebor tanah

terlebih dahulu, yang kemudian diisi tulangan yang telah dirangkai dan dicor

beton. Apabila tanah mengandung air, maka dibutuhkan pipa besi atau yang

biasa disebut dengan temporary casing untuk menahan dinding lubang agar

tidak terjadi kelongsoran, dan pipa ini akan dikeluarkan pada waktu pengecoran

beton.

Ada beberapa keuntungan dalam pemakaian pondasi bored pile jika

dibandingkan dengan tiang pancang, yaitu:

1. Pemasangan   tidak   menimbulkan gangguan   suara dan getaran yang

membahayakan bangunan sekitarnya.

2.   Mengurangi kebutuhan beton dan tulangan dowel pada pelat penutup tiang

(pile cap). Kolom dapat secara langsung diletakkan di puncak bored pile.

3.   Kedalaman tiang dapat divariasikan.

4.   Tanah dapat diperiksa dan dicocokkan dengan data laboratorium.
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5. Bored pile dapat dipasang menembus batuan, sedang tiang pancang akan

kesulitan bila pemancangan menembus lapisan batuan.

6.   Diameter tiang memungkinkan dibuat besar, bila perlu ujung bawah tiang

dapat dibuat lebih besar guna mempertinggi kapasitas dukungnya.

7.   Tidak ada risiko kenaikan muka tanah.

Kerugian menggunakan pondasi bored pile yaitu:

1. Pengecoran bored pile dipengaruhi kondisi cuaca.

2. Pengecoran beton agak sulit bila dipengaruhi air tanah karena mutu beton

tidak dapat dikontrol dengan baik.

3. Mutu beton hasil pengecoran bila tidak terjamin keseragamannya di

sepanjang badan bored pile mengurangi kapasitas dukung bored pile,

terutama bila bored pile cukup dalam.

4. Pengeboran dapat mengakibatkan gangguan kepadatan, bila tanah berupa

pasir atau tanah yang berkerikil.

5.   Air yang mengalir ke dalam lubang bor dapat mengakibatkan gangguan

tanah, sehingga mengurangi kapasitas dukung tiang.

6.   Akan terjadi tanah runtuh jika tindakan pencegahan tidak dilakukan, maka

dipasang temporary casing untuk mencegah terjadinya kelongsoran.

Metode Pelaksanaan Bored Pile
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Pada dasarnya pelaksanaa bored pile pada tanah yang tidak mudah longsor

adalah:

1.   Tanah digali dengan mesin bor sampai kedalaman yang dikehendaki.

2.   Dasar lubang bor dibersihkan.

3.   Tulangan yang telah dirakit dimasukkan ke dalam lubang bor.

4. Lubang bor diisi atau dicor beton.

2.4 Daya Dukung Aksial

Dalam perencanaan pondasi perlu diperhitungkan daya dukung. Daya dukung

Pondasi dihitung untuk mengetahui berapa jumlah tiang yang dibutuhkan

sehingga pondasi mampu menahan beban yang bekerja.

Nilai daya dukung aksial tiang bor didapat dari nilai terkecil dari daya dukung

aksial berdasarkan kekuatan bahan dan berdasarkan kekuatan tanah. Nilai daya

dukung aksial berdasarkan kekuatan bahan dapat diperoleh dari rumus :

P = A x fc – W

dengan :

P = Daya dukung ijin tiang bor

A = Luas penampang tiang bor (m2)

Fc = Tegangan ijin beton(Mpa)

W = Berat tiang (kN)
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Daya dukung ijin tiang bor berdasarkan kekuatan tanah diperoleh dengan dua

pengujian. Pengujian yang pertama dengan menggunakan data hasil pengujian

Standard Penetration Test (SPT). Standard Penetration Test (SPT) adalah sejenis

percobaan dinamis dengan memasukkan suatu alat yang dinamakan split spoon

kedalam tanah. Dengan percobaan ini akan diperoleh kepadatan relatif (relative

density), sudut geser tanah (Ф) berdasarkan nilai jumlah pukulan (N).Perkiraan

kapasitas daya dukung pondasi bore pile pada tanah pasir dan silt didasarkan

pada data uji lapangan SPT.

Nilai daya dukung ijin tiang bor dengan menggunakan SPT dapat diperoleh

dengan rumus :=
dengan :

P = Daya dukung ijin tiang bor

A = Luas penampang tiang bor (m2)

Qult = Kapasitas daya dukung bored pile (Ton/ m2)

Sf = Faktor aman

Kapasitas daya dukung ijin tiang bor juga dapat diperoleh dengan uji somdir atau

cone penetration test (CPT).  CPT atau sondir ini dapat mengklasifikasi lapisan

tanah dan dapat  memperkirakan kekuatan dan karakteristik dari tanah. Didalam

perencanaan pondasi tiang, data tanah sangat diperlukan dalam merencanakan
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kapasitas daya dukung (bearing capacity) dari bored pile sebelum pembangunan

dimulai, guna menentukan kapasitas daya dukung ultimit dari pondasi tiang.

Untuk menghitung daya dukung bored pile berdasarkan data hasil pengujian

sondir dapat dilakukan dengan menggunakan rumus :

= +
dengan :

P = Daya dukung ijin tiang bor

A = Luas penampang tiang bor (m2)

Qc = Nilai konus rata-rata (kN/m2)

Qf = Nilai hambatan lekat rata-rata (kN/m2)

K = Keliling penampang tiang bor (m)

L = Panjang tiang bor (m)

Daya dukung aksial bor untuk tiang yang dipakai lebih dari satu, maka perlu

diperhitungkan efisiensi kelompok tiang bor tersebut. Nilai tersebut diperoleh

dari perhitungan efisiensi daya dukung aksial dari perhitungan sebelumnya.

2.5 Gaya yang Diterima Tiang Bor
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Gambar 2.4 Gaya pada tiang bor

Beban maksimum yang bekerja dapat dihitung dengan rumus :

Pu = ±
.Ʃ ² …………………………………… (7)

Namun jika pada pondasi momen bekerja dua arah, arah x dan arah y, maka

distribusi tegangan harus dijumlahkan dengan rumus :

Pu = ±
.Ʃ ² ± .Ʃ ² …………………………… (8)

dengan :

Pu = tegangan yang bekerja pada satu tiang (kN)

Pu = jumlah gaya – gaya vertikal (kN)

n = jumlah tiang dalam kelompok

Mx = momen yang bekerja arah x pada pondasi (kNm)

My = momen yang bekerja arah y pada pondasi (kNm)

x = jarak x dari pusat berat kelompok tiang ke tiang yang

ditinjau (m)

By



`27

y = jarak y dari pusat berat kelompok tiang ke tiang

yang ditinjau (m)

Ʃx² = jumlah kuadrat dari jarak x tiap – tiap tiang ke pusat

kelompok tiang (m²)

Ʃy² = jumlah kuadrat dari jarak y tiap – tiap tiang ke pusat

kelompok tiang (m²)

Tegangan maksimum yang bekerja tidak boleh melebihi kapasitas yang diijinkan

oleh kelompok tiang. Kapasitas ijin kelompok tiang dapat dihitung dengan rumus

berikut :

Ef = 1 – Ɵ
( ) ( ). .

Pijin = Ef.n.Qa

dengan :

Ef = efisiensi kelompok tiang

Ɵ = arc tan , dalam derajat

S = jarak pusat ke pusat tiang (m)

n’ = jumlah tiang dalam satu baris

m = jumlah baris tiang

n = jumlah tiang dalam satu kelompok

Pijin = kapasitas ijin maksimum kelompok tiang (kN)

Qa = beban maksimum tiang tunggal yang menyebabkan
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keruntuhan (kN)

Jumlah tiang dikatakan aman apabila nilai Pumax < Pijin

(Hary Christady Hardiyatmo, Teknik Pondasi I,2002)

2.6 Perencanaan Pile Cap

Pile Cap berfungsi mengngikat tiang-tiang menjadi satu kesatuan dan

memindahkan beban kolom kepada tiang. Pile Cap biasanya terbuat dari beton

bertulang. Perencanaan Pile Cap dilakukan anggapan sebagai berikut

(Pamungkas, 2013 : 87)

1. Pile Cap sangat kaku.

2. Ujung atas tiang menggantung pada Pile Cap. Karena itu, tidak ada momen

luar lentur yang diakibatkan oleh ke Pile Cap tiang.

3. Tiang merupakan kolom pendek dan elastis. Karena itu distribusi tegangan

dan deformasi membentuk bidang rata.

2.6.1 Penulangan Pile Cap

Penulangan pile cap dianggap sama dengan penulangan balok.

Perencanaan penulangan pile cap mempunyai beberapa langkah sebagai

berikut (Rusdianto, 2005: 118).

a) Rencanakan sebagai balok persegi dengan lebar (b) dan tinggi

efektif (d).
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K perlu =
. ,. ²

Dimana :

Mu = Momen yang terjadi pada balok (kgm)

b = lebar balok (m)

h = tinggi balok (m)

d = tinggi efektif (m)

b) Rasio Penulangan yang dapat di peroleh

Ꙍ = 0,85 - 0,72 − 1,7
Ρ = Ꙍ.

ρb =
. , .

x

ρ max= 0,75. Ρb

ρ min =
,

Pemeriksaan terhadap rasio tulangan Tarik : ρ min < ρ < ρ max

Dimana :

Fc’ = Mutu beton (Mpa)

Fy = Mutu Baja (Mpa)

β = 0,85

c) Bila harga rasio penulangan Tarik memenuhi syarat maka dilanjut

dengan perhitungan luas tulangan.

As = ρ. b. d
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Diaman :

As = luas tulangan (mm²)

d) Dengan hasil luas tulangan yang telah diketahui, maka dapat dilanjut

dengan merencanakan diameter dan jarak tulangan yang disesuaikan

dengan luas tulangan yang telah dihitung.

e) Pemerikasaan terhadap tingggi efektif yang dipakai (d pakai > d

rencana)

D pakai = h – selimut beton – Ø sengkang – ½ .Ø tulangan

2.6.2 Tinjau Terhadap Geser

Perilaku pondasi terhadap geser tidak berbeda dengan balok dan pelat

(Rusdianto, 2005 : 191).

2.6.2.1 Kontrol Terhadap Geser Pons yang Bekerja Satu Arah

Penampang kritis terhadap geser pada pelat pondasi terlerak

sejarak d dari muka reaksi terpusat dan terletak pada bidang yang

melintang pada seluruh lebar pelat seperti yang terlihat pada

gambar 2.5. Apabila hanya gaya geser dan lentur yang bekerja,

maka kekuatan yang disumbangkan beton adalah

Vc = 1/6 .( √ f’c ).bw.d (Pamungkas,90)

Gaya geser nominal sejarak d dari muka kolom harus lebih kecil

atau sama dengan kekuatan geser beton sehingga Vn < Vc
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Gambar 2.5 Penampang kritis pada pelat pondasi geser satu arah

(pamungkas, 2013 : 89)

`Maka : ɸ < 1/6 .( √ f’c ).bw.d

Dimana :

Vu= Gaya geser sejarak d dari muka kolom

Vc = Geser beton

Bw= Lebar pondasi (m)

d = h – d’ (h adalah tinggi pelat dan d’ adalah selimut beton)

ϕ = 0,6 (reduksi kekutan geser)
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2.6.2.2 Kontrol Terhadap Geser Pons yang Bekerja Dua Arah

Bidang penampang kritis yang tegak lurus bidang pelat

mempunyai keliling dengan masing-masing sisi sebesar bo

dimana penampang kritis terjadi sejarak ½ d dari muka

tumpuan yang diperlihatkan pada Gambar 2.6. Kekuatan geser

beton pada penampang kritis tersebut adalah

Gambar 2.6 Daerah geser aksi dua arah pada pelat pondasi

(Pamungkas, 2013 : 89)
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian analisis dan perencanaan pondasi tiang bored pile ini

terletak di jembatan jalur ganda kereta api BH. 132 di Way Pengubuan

Kabupaten Lampung Tengah .

Gambar 3.1 Lokasi penelitian

3.2 Tahapan Pengumpulan Data

Tugas akhir ini dilakukan dengan menggunakan data-data dari suatu proyek

pembangunan jembatan kereta api. Metode pengumpulan data dilakukan

dengan beberapa metode, antara lain :

Lokasi Penelitian
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1. Data sekunder

Data sekunder yang didapat antara lain data pengujian tanah. Data-data

tersebut adalah data yang telah diuji yang didapat dari pihak yang terkait.

2. Analisis

Dengan diperolehnya data, selanjutnya dilakukan analisis. Data diolah

kemudian dilakukan perencanaan dengan berpedoman pada literatur yang

didapat serta bimbingan dengan dosen pembimbing.

3.3 Tahapan Pengolahan Data

Pada tahap ini dilakukan beberapa analisis dari data yang telah diperoleh,

diantaranya :

1. Analisis daya dukung tanah

2. Analisis pondasi bored pile

3. Analisis pembesian abutmen dan bored pile

3.4 Diagram Alir Penelitian

Adapun tahapan penilitian yang dilakukan dalam menganalisis daya dukung

pondasi adalah sebagai berikut :
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Mulai

Studi Pustaka

Pengumpulan Data

Preliminary Design

(bentuk dan jenis struktur atas dan
Struktur bawah jembatan)

Pengolahan dan Analisa Data

Analisis Struktur Bawah

Perencanaan Struktur Bawah

Gambar Struktur

Selesai

Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian.
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V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis perencanaan pondasi pada jembatan kereta api jalur

ganda BH.132 Way Pengubuan Provinsi Lampung Tengah diperoleh

kesimpulan :

1. Hasil analisis daya dukung ijin pondasi bored pile untuk satu tiang

adalah 1700 kN

2. Formasi pondasi bored pile untuk satu abutment adalah 4 x 4 sehingga

jumlah tiang bored pile sebanyak 16 buah dengan panjang 7 meter

3. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa nilai daya dukung ijin tiang

sebesar 1700 kN lebih besar dari daya dukung maksimum yang

membebani tiang sebesar 1508,93 kN sehingga dapat disimpulkan

bahwa struktur bawah jembatan mampu menahan beban dari struktur

atasnya.

4. Pondasi yang digunakan adalah borpile dengan diameter tiang 10000

mm dan tebal selimut 100 mm. Tulangan yang digunakan adalah 16 D20

dengan tulangan spiral D12-150
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B. Saran

1. Hasil perencanaan sebaiknya tidak hanya mengacu pada peraturan,

tetapi juga kemudahan pelaksanaan di lapangan.

2. Untuk memudahkan perhitungan, dalam perencanaan selanjutnya perlu

diperhatikan kelengkapan data lapangan sebelum melakukan

perencanaan.
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