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 BAB I 

PENDAHULUAN 

     

1.1 Latar belakang 

Proyek pembangunan fly over Simpang SKA Pekanbaru merupakan salah 

satu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi Riau sebagai program 

penanganan jalan perkotaan melalui kajian peningkatan prasarana transportasi 

berupa kegiatan pembangunan fly over di ruas jalan Tuanku Tambusai dan jalan 

Soekarno Hatta. Sebelum melaksanakan suatu pembangunan konstruksi fly over, 

yang pertama-tama dikerjakan di lapangan adalah pekerjaan pondasi (struktur 

bawah). 

Pondasi merupakan suatu pekerjaan yang sangat penting dalam suatu 

pekerjaan teknik sipil, karena pondasi inilah yang memikul dan menahan suatu 

beban yang bekerja di atasnya yaitu beban konstruksi atas. Pondasi ini akan 

menyalurkan tegangan-tegangan yang terjadi pada beban struktur atas ke dalam 

lapisan tanah yang keras yang dapat memikul beban konstruksi tersebut.  

Pondasi sebagai struktur bawah secara umum dapat dibagi dalam 2 (dua) 

jenis, yaitu pondasi dalam dan pondasi dangkal. Pada proyek pembangunan fly over 

Simpang SKA Pekanbaru ini menggunakan pondasi dalam yaitu bored pile. Untuk 

hal ini penulis mencoba memfokuskan tugas akhir ini kepada permasalahan pondasi 

dalam, yaitu pondasi bored pile.  

Pada proyek pembangunan fly over Simpang SKA, pondasi bored pile yang 

direncanakan pada desain awal adalah pondasi dengan diameter 1,2 m dan 

kedalaman 34 m. Sedangkan berdasarkan pelaksanaan di lapangan pondasi bored 

pile yang digunakan mempunyai diameter 1,2 m dengan kedalaman 38 m. 

Berdasarkan data desain dan hasil pelaksanaan yang didapat, ada dua 

kedalaman pondasi yang berbeda. Perbedaan tersebut yang melatar belakangi 

penulisan tugas akhir ini, sehingga penulis tertarik untuk membahas tentang 
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perencanaan pondasi bored pile menggunakan data SPT yang diperoleh di 

lapangan. 

Mengingat pentingnya fungsi pondasi sebagai salah satu elemen struktur 

bangunan, maka dipandang perlu untuk mengkaji kembali perencanaan pondasi 

bored pile pada fly over simpang SKA Pekanbaru dengan tujuan untuk 

mendapatkan pondasi bored pile yang memiliki daya dukung yang aman dan 

mendapatkan penurunan pondasi yang masih ditoleransikan. Hal inilah yang akan 

dibahas dalam skripsi dengan judul “Peninjauan Ulang Struktur Bawah Pilar 

dengan Pondasi Bored Pile Pada Pembangunan Fly over Simpang SKA”. 

 

1.2 Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka diambil suatu 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana menghitung beban P struktur atas fly over simpang SKA Pekanbaru. 

2. Bagaimana menghitung daya dukung pondasi bored pile yang aman dan 

ekonomis dengan menggunakan data SPT. 

 

1.3 Tujuan  

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung beban P struktur atas fly over SKA Pekanbaru. 

2. Menghitung daya dukung pondasi bored pile yang aman dengan menggunakan 

data SPT. 

 

1.4 Batasan masalah  

Penyusunan tugas akhir ini hanya pada lingkup struktur bawah pondasi 

bored pile dan pembahasannya dibatasi pada: 

1. Data yang dipakai adalah data yang berkaitan dengan proyek pembangunan fly 

over Simpang SKA berupa data SPT. 

2. Perhitungan daya dukung tiang bored pile pada bagian pilar fly over Simpang 

SKA berdasarkan data SPT menggunakan metode O’Neil & Reese (1989) dan 

Coyle & Castello (1981). 
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3. Perhitungan tinjauan ulang pondasi hanya pada pilar.  

 

1.5 Manfaat penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang akan penulis buat yaitu: 

1. Membuat desain pondasi bored pile yang aman berdasarkan data SPT di 

lapangan. 

2. Sebagai masukan bagi pihak terkait dalam pemilihan metoda perhitungan daya 

dukung tanah untuk pondasi bored pile. 


