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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Banjarmasin adalah ibu kota sekaligus jantung Provinsi Kalimantan Selatan. 

Kota ini tak terpisahkan dengan keberadaan sungai atau kanal serupa labirin yang 

biasa dijuluki Kota Seribu Sungai. Dari zaman  dulu hingga sekarang, Banjarmasin 

merupakan kota pelabuhan penting di Kalimantan. Meski secara geografis tidak 

begitu luas. Banjarmasin adalah kota yang disibuk kan dengan denyut bisnis dan 

lalu lintas perkotaan. Namun, kota ini memiliki pesona tersendiri yang 

menjadikannya menarik, misal potret budaya urban Kalimantan, baik didarat 

maupun di perairannya. Banjarmasin memiliki banyak sungai lebar dan berarus kuat 

yang berperan besar dalam kehidupan dan sekaligus membentuk gaya hidup 

masyarakat Banjarmasin itu sendiri. 

Roda perekonomian di Banjarmasin yang semula berasal dari Pelabuhan 

Trisakti saat ini terkendala kondisi jembatan Basirih pada ruas tersebut  sudah tidak 

dapat menampung arus lalu lintas sehingga diperlukan penambahan jembatan baru. 

Oleh pemerintah Propinsi Kalsel direncanakan Pembangunan Jembatan Sei Basirih 

2 yang merupakan kembaran Jembatan Basirih yang sudah ada yang telah menjadi 

jalan akses dari Pelabuhan Trisakti dan wilayah pergudangan disepanjang jalan 

Gubernur Soebarjo sebagai lokasi untuk pendistribusian barang ke wilayah 

kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. 

Manfaat jembatan ini adalah untuk memperlancar arus lalu lintas pada ruas jalan 

Liang Anggang-pelabuhan Trisakti yang merupakan bagian dari jalan lintas selatan 

kalimantan. Dengan dibangunnya jembatan tersebut diharapkan akan dapat 

mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas dengan meningkatnya arus barang dari dan 

ke arah Pelabuhan Trisakti dimasa yang akan datang. 

Jembatan Basirih 2 ini berada di atas Sungai Basirih yang tanah di area 

jembatan berupa  lapisan  tanah lunak dengan nilai daya dukung tanah rendah dari 

permukaan tanah hingga kedalaman sekitar 50 m sehingga diperlukan pemilihan 
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pondasi yang sesuai untuk mendapatkan konstruksi Jembatan  yang baik. Tugas 

Akhir ini mengevaluasi Perencanaan abutment dan Tiang Pancang Jembatan Basirih 

2 Banjarmasin. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah : 

1. Berapa besar beban yang bekerja pada struktur atas jembatan?

2. Bagaimana desain pondasi dalam pada struktur abutment?

3. Berapa besar penurunan yang terjadi akibat struktur atas jembatan?

1.3 Maksud dan Tujuan  

Adapun maksud dan tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Untuk mendapatkan besar beban yang bekerja pada struktur atas dan bawah

jembatan.

2. Untuk mendapatkan daya dukung pondasi pada struktur abutment dalam

mendukung beban dari struktur-struktur yang terletak diatasnya.

3. Untuk mengetahui besar penurunan yang terjadi akibat struktur atas jembatan.

1.4 Batasan Masalah 

Dikarenakan terbatasnya waktu pada penyusunan Tugas Akhir ini 

pembatasan masalah difokuskan pada : 

1. Perhitungan besar beban yang bekerja pada struktur atas jembatan sesuai

dengan SNI 1725:2016 dan perhitungan pembebanan menggunakan Program

Komputasi, dan dalam laporan ini hanya menampilkan Hasil dari Pembebanan.

2. Perhitungan daya dukung pondasi abutment berdasarkan data N-SPT.

3. Perhitungan penurunan berdasarkan data tanah.

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pengalaman dalam

merencanakan jembatan beton prategang.
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2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang teknik sipil khususnya 

pada konstruksi tiang pancang jembatan dan dapat merencanakan sebuah 

bangunan pondasi dengan menerapkan teori-teori yang telah diberikan pada 

saat perkuliahan. 

3. Menambah wawasan mengenai pondasi dalam tehadap pembaca yang memiliki 

kebutuhan mengenai perencanaan pondasi. 

 


