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ABSTRAK 
 

Secara geografis Kota Banjarmasin berada pada daratan rendah dan banyak sungai 

mengalir di tengah Kota Banjarmasin baik sungai yang lebar, sedang maupun sungai yang 

sempit, keadaan ini menyebabkan jalan-jalan di Kota Banjarmasin selalu dihubungkan 

dengan jembatan-jembatan, tentu jembatan-jembatan tersebut ada yang berbentang panjang, 

sedang dan pendek. Sungai Kuin yang berada di wilayah Banjarmasin Utara mempunyai 

peran penting menghubungkan Kota Banjarmasin ke pusat industri Basirih dan Mantuil dan 

pelabuhan Laut Trisaksi begitu juga ke wilayah timur ke kota-kota di Kalimantan Timur dan 

ke wilayah barat menghubungkan ke kota-kota di Kalimantan tengah dan barat. Jembatan 

yang ada sudah sangat tua berusia 25 tahun sehingga perlu diganti dengan jembatan yang 

baru yang ideal dari segi desain dan konstruksinya. Pilihan alternatif yang tepat adalah 

dengan konstruksi beton bertulang tipe beton pratekan, konstruksi tipe ini mempunyai 

beberapa keunggulan yang antara lain kokoh, umur tahan lama, mudah dibentuk dan dapat 

dibuat dengan bentang yang cukup panjang sehingga fungsi sungai tidak terganggu sebagai 

lalu-lintas kendaraan air. Perhitungan bagian-bagian dari struktur tipe ini juga dilakukan 

pada penelitian ini sesuai dengan petunjuk perhitungan dari literatur yang sudah ada. 

 

Kata kunci: alternatif desain, beton pratekan, arus lalu-lintas sungai, profil penampang. 
 

ABSTRACT 
 

Geographically Banjarmasin City is on a low land and many rivers flow in the middle of 

Banjarmasin, both wide, medium and narrow rivers, this situation causes the roads in 

Banjarmasin City are always connected with bridges, of course those bridges are spread 

long, medium and short. The Kuin River in the North Banjarmasin region has an important 

role connecting Banjarmasin City to the Basirih and Mantuil industrial centers and the 

Trisaksi Sea port as well as east to cities in East Kalimantan and to the west connecting to 

cities in Central and West Kalimantan. The existing bridge is very old 25 years old so it needs 

to be replaced with a new bridge that is ideal in terms of design and construction. An 

appropriate alternative choice is the construction of reinforced concrete type of prestressed 

concrete, this type of construction has several advantages including sturdy, durable life, easy 

to shape and can be made with a span that is long enough so that the function of the river is 

not disrupted as water vehicle traffic. Calculation of parts of this type structure is also 

carried out in this study in accordance with the calculation instructions from existing 

literature. 
 

Keywords: alternative design, prestressed concrete, river traffic flow, cross section profile. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Ditinjau dari kondisi geografis dan kependudukan negara kita yang terdiri dari ribuan pulau 

besar maupun kecil dengan keadaan penduduk yang tersebar tidak merata, maka sarana 

perhubungan terutama dibidang transportasi sangat diperlukan untuk menunjang segala 

aktivitas-aktivitas pembangunan guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan seluruh 

masyarakat. 

 

Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya mempunyai wilayah yang sama dengan Provinsi-

Provinsi lainnya di Indonesia, dimana hubungan antara daerah atau antara kota banyak 

dilakukan melalui prasarana hubungan darat. Sehingga lancar tidaknya perhubungan sangat 

tergantung pada fasilitas-fasilitas yang ada, yaitu diantaranya adalah jalan dan jembatan. 

Tujuan secara umum pembangunan jalan dan jembatan yang dilakukan pemerintah adalah 

untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup bangsa Indonesia serta mewujudkan tujuan 

dari pembangunan yaitu masyarakat yang adil dan makmur. 

 

Di Provinsi Kalimantan Selatan, jalan-jalan yang ada kebanyakan melintasi sungai, oleh sebab 

itu keberadaan jembatan sangat diperlukan. Untuk menggali dan mengolah serta memasarkan 

segala sumber daya alam dan sumber daya manusia, maka pemerintah Kota Banjarmasin 

menetapkan kebijaksanaan yaitu perlunya pembangunan jembatan baru untuk mengganti 

jembatan yang lama. Salah satunya adalah jembatan Sei Kuin yang menghubungkan jalan 

Brigjend Hasan Basry, Perdagangan, Belitung dan Pelabuhan Trisakti. 

 

Untuk perencanaan penggantian jembatan, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. 

Faktor-faktor itu adalah meliputi fungsi jembatan terhadap kondisi lalu-lintas saat ini dan 

proyeksi karakter lalu-lintas untuk masa yang akan datang, keadaan sungai dan tanah dasar di 

sekitar jembatan dan kondisi konstruksi serta geometrik yang ada sebelumnya. 

 

Ditinjau dari fungsi jembatan; ruas jalan yang ada ini merupakan jalan Trans Kalimantan 

bagian barat yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah, 

melancarkan hubungan darat dan lalu-lintas angkutan hasil-hasil perkebunan dari kantong 

produksi menuju pelabuhan Trisakti. Dengan demikian arus lalu-lintas pada ruas jalan ini 

nantinya diperkirakan cukup padat. Dari segi keadaan sungai; dengan konstruksi yang ada 

sekarang ini yaitu konstruksi baja yang sudah berusia 25 tahun pada sepanjang bentangnya 

banyak terdapat pilar-pilar pendukung. Hal ini menyebabkan kelancaran transportasi air 

menjadi terganggu. 

 

Konsep awal dari beton pratekan adalah bahan beton bebas dari retak-retak di bawah beban-

beban layan. Khususnya bila struktur dibuat terbuka terhadap cuaca, penghilangan retak-retak 

berarti pencegahan karat. Juga bagian (unsur) prategang yang bebas retak memiliki kekuatan 

yang lebih besar di bawah beban-beban layan karena seluruh penampangnya bekerja efektif. 

 

Pratekan dari beton mengurangi kecenderungan akan terjadinya retak-retak miring, dan 

penggunaan dari tendon yang melengkung memberikan suatu komponen vertikal dalam 

membantu untuk memikul geser. Kekuatan geser disini lebih konsisten ketimbang geser 

didalam beton bertulang biasa. 

 



       

 
    
 
 
 
 

113 
 

 

 

Seminar Nasional Tahunan VI 

Program Studi Magister Teknik Sipil ULM 

Banjarmasin, 26 Oktober 2019 

ISBN 978-623-7533-03-0 

Beton peregang di dalam beberapa segi adalah lebih mudah dikuasai (dimengerti) ketimbang 

beton bertulang biasa. Prategang mengakomodir susut dan rangkak dengan cukup baik. Beton 

bermutu tinggi secara lebih efisien dapat dimanfaatkan hanya dengan menyesuaikan gaya 

prategang. 

 

Ciri-ciri lain dari beton bertulang adalah kemampuannya yang tinggi untuk menyerap energi 

(perlawanan terhadap benturan), perlawanannya yang tinggi terhadap kelelahan bahan 

khususnya yang ditimbulkan oleh variasi tegangan baja yang rendah akibat dari pratarik awal 

yang tinggi, dan kapasitas beban hidupnya yang tinggi akibat dari kemampuan tendon 

prategang dalam memikul beban mati. Untuk jembatan dengan bentang panjang tidak 

memerlukan banyak pilar pendukung, dengan demikian kelancaran transportasi air tidak 

terganggu. 

 

Kerugiannya: beberapa kerugian dari konstrksi beton prategang adalah sebagai berikut: (1) 

bahan-bahan bermutu tinggi yang digunakan mempunyai harga satuan yang lebih tinggi; (2) 

kemungkina diperlukan acuan yang lebih rumit; (3) pengangkeran ujung dan pelat landas 

lazimnya diperlukan; (4) upah buruh lebih tinggi; dan (5) kondisi-kondisi yang lebih banyak 

harus diperiksa didalam perencanaan dan diperlukan pengendalian yang lebih ketat dari setiap 

fase dari pelaksanaan. 

 

Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Sejauh mana tingkat kelayakan pembangunan jembatan sistem beton pratekan sebagai 

pengganti jembatan Sungai Kuin yang ada? 

2. Bagaimana tipe desain penampang jembatan yang ideal? 

3. Bagaimana langkah dasar dan hasil perhitungan jembatan sistem beton pratekan untuk 

pengganti jembatan rangka baja di Sungai Kuin? 

 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tingkat kelayakan pembangunan jembatan sistem beton pratekan 

sebagai pengganti jembatan Sungai Kuin yang sudah ada. 

2. Untuk mengetahui tipe desain penampang jembatan yang ideal. 

3. Mengetahi langkah dasar dan hasil perhitungan jembatan sistem beton pratekan untuk 

pengganti jembatan rangka baja di Sungai Kuin. 

 

Untuk merencanakan suatu jembatan haruslah betul-betul diperhatikan fungsinya yaitu: harus 

dapat menampung dan memberikan kelancaran lalu-lintas yang melewatinya sesuai dengan 

kebutuhan selama umur rencana, harus dibuat kuat sesuai dengan persyaratan perencanaan 

dan pelaksanaan konstruksi sehingga mampu menahan beban lalu-lintas, dan tidak mengalami 

kegagalan struktural sebelum mencapai umur rencana sehingga nilai ekonomisnya terpenuhi 

(Winarni Hadipratomo). 

 

Dalam rangka perencanaan desain konstruksi atas dengan sistem beton pratekan ini, terlebih 

dahulu disiapkan data-data seperti: 

- Lokasi proyek 

- Data curah hujan maksimum 

- Kondisi lalu-lintas 

Data awal yang diperlukan adalah data geometrik untuk data lalu-lintas volume lalu-lintas 

meliputi kendaraan cepat, lambat, ringan dan berat serta kendaraan tidak bermotor, dari data 
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yang didapat dari instansi terkait diadakan perhitungan Lalu-lintas Harian Rata-rata (LHR) 

dalam SMP dengan rumus LHR (SMP) = jumlah kendaraan × koefisien SMP untuk 

kendaraan tidak bermotor perhitungannya diabaikan kecuali untuk kelas jalan IIC dan IIIC 

(Departemen Pekerjaan Umum PMJJR No.12/2007). 

 

Data pelengkap adalah untuk perhitungan drainase pada lantai jembatan diperlukan data curah 

hujan harian. 

 

Perencanaan Konstruksi Bangunan Atas 

Panjang jembatan, lebar jembatan, lebar lantai kendaraan dan kelas jembatan. 

1. Lantai Kendaraan 

Lantai kendaraan dibuat dari beton berulang (konvensional) dengan ketentuan: 

Mutu beton K-225 

Mutu baja U-24 

Tebal pelat beton 15 cm 

 

2. Beban yang Diperhitungkan 

Untuk mendimensi jembatan ini diperhitungkan beban-beban sebagai berikut: 

a. Beban mati 

- Pelat beton dengan berat volume = 2500 kg/m³ 

- Aspal dengan berat volume = 2200 kg/m³ 

b. Beban hidup 

- Air hujan dengan berat volume = 1000 kg/m³ 

- Beban hidup pada trotoar = 500 kg/m³ 

- Beban kendaraan ("T") 

Karena kelas jembatan adalah kelas II maka beban "T" diambil hanya 70% nya saja, dari 

beban roda gandar sebesar 10 ton (PMJJR No.12 tahun 2007). 

 

3. Metode Perhitungan 

- Untuk perhitungan momen lantai kendaraan akibat beban mati digunakan cara PBBI 

1971 hal. 203. 

- Untuk perhitungan momen lantai kendaraan akibat beban hidup digunakan cara 

"BITTNER". 

- Perhitungan pertulangan beton digunakan cara lentur "n" atau dengan cara elastis oleh Ir. 

Wiratman Wangsadinata. 

 

Bagian-bagian konstruksi bangunan atas jembatan pratekan (prestress) secara 

keseluruhan dan alur perhitungannya 

 

1. Tiang sandaran. 

2. Perhitungan beban. 

3. Perhitungan gelagar beton. 

4. Perhitungan gaya pratekan. 

5. Perhitungan tegangan. 

6. Perhitungan kordinat garis kabel. 

7. Pemeriksaan tegangan penampang. 

8. Pemeriksaan kehilangan tegangan. 

9. Pemeriksaan lendutan. 

10. Penulangan balok menahan geser dan lentur. 
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11. Penulangan balok diafragma. 

12. Penulangan penghubung geser. 

13. Penulangan di belakang angker pratekan. 

14. Perhitungan perletakan. 

15. Perhitungan drainase lantai jembatan. 

 

2. METODE PENELITIAN 

 

Bagan alir penelitian dapat dilihat pada gambar 1. 

 

DIAGRAM RANGKAIAN SISTEMATIKA PENELITIAN 

 

Gambar 1. Bagan Alir Penelitian 
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3. HASIL DAN  PEMBAHASAN 

 

Untuk perhitungan bangunan atas jembatan beton pratekan (prestress) dimulai dengan 

menganalisa data yang diperlukan seperti: 

a. Data Geometrik 

b. Data Lalu-lintas Harian Rata-rata 

c. Data Curah Hujan yang diperhitungkan pada bangunan atas jembatan beton pratekan 

1. Perhitungan Tiang Sandaran 

Jarak antara dua tiang sandaran diambil = 2,0 m, maka jumlah tiang adalah = 20/2 + 1 = 

11 buah. 

Gaya yang diperhitungkan adalah beban horizontal sebesar 100 kg/m yang bekerja 

setinggi 90 cm diatas lantai trotoar. 

2. Perhitungan Beban 

Analisa beban mati dan beban hidup (Beban T) 

3. Perhitungan Gelagar Beton 

Gelagar jembatan Sei Kuin ini direncanakan dengan beton pratekan (prestress) dengan 

sistem post tension (kabel ditarik setelah beton cukup keras). 

Spesifikasi balok gelagar beton pratekan yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

- Panjang jembatan = 20 m dengan 5 buah balok (gelagar) dengan jarak 1,75 m. 

4. Perhitungan gaya pratekan 

Untuk mencari momen dengan gaya lintang perlu ditinjau kombinasi beban antara lain: 

a. Berat sendiri gelagar beton pratekan 

b. Berat lantai kendaraan 

c. Berat balok diafragma 

d. Muatan bergerak (Muatan D) 

e. Muatan angin 

f. Muatan rem 

5. Perhitungan Tegangan 

Baja: 

Tegangan izin baja : σay = 16500 kg/cm² 

Keadaan awal :  σay = 0,57 . σay = 11055 kg/cm² 

Keadaan akhir :  σay = 0,58 . σay = 9570 kg/cm² 

Prosentase = 
9570

11055
 × 100% = 85% 

Kehilangan tegangan : n = 15% 

6. Perhitungan Koordinat Garis Kabel 

Kabel pratekan di dalam beton dianggap menggunakan persamaan parabola yang mana 

letak kabel dibatasi oleh zone-zone sebagai berikut: 

Zone batas atas : a2 

Zone batas bawah : a1 

Daerah aman kabel adalah daerah dimana penempatan kabel tersebut tidak menyebabkan 

tegangan tarik, baik pada serat atas maupun serat bawah pada penampang memanjang 

balok pratekan. 

7. Pemeriksaan tegangan penampang akibat penempatan kabel 

8. Pemeriksaan Kehilangan Tegangan 

Kehilangan tegangan diperhitungkan terhadap: 

a. Perpendekan elastis (elastic shortenning) 

b. Rangkak beton (crep of concrete) 

c. Susut beton (sitrinkage if concrete) 
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d. Relaksasi baja 

e. Slip 

9. Pemeriksaan Lendutan 

Lendutan diperhitungkan akibat pengaruh: 

Akibat gaya pratekan 

Elastisitas di tengah bentang 

- Pratekan awal (Po) 

- Pratekan efektif (Peff) 

10. Penulangan Balok yang Menahan Geser dan Lentur 

a. Perhitungan Geser 

Tegangan geser mengakibatkan beton retak, untuk mengatasinya diperlukan tulangan 

besar. 

b. Pemeriksaan Lentur 

Diperiksa keamanan di tengah bentang dengan momen terbesar dari beban ultimate. 

11. Penulangan Balok Diafragma 

Balok diafragma berfungsi sebagai pengatur antara gelagar jembatan. 

12. Perhitungan Shear Connector (penghubung geser) 

Shear Connector dihitung berdasarkan besarnya gaya geser yang ditinjau disetiap 

potongan balok dengan pedoman standar spesifikasi untuk jembatan jalan raya tipe balok 

bangunan No.01/1968. 

13. Penulangan di Belakang Anker Pratekan 

a. Pmbesian end block 

b. Penyebaran gaya Pb 

c. Pembesian arah vertikal  

14. Perhitungan Perletakan 

Untuk perletakan pada jembatan Sei Kuin ini digunakan elastomeric bearing. Fungsi 

elastomeric bearing ini adalah untuk meneruskan atau menyalurkan beban bangunan atas 

kepada bangunan bawah tanpa menimbulkan kerusakan struktur. 

Perhitungan yang dilakukan dalam perencanaan elastomeric bearing ini berdasarkan 

standard natural rubber BS 1154 dan BE 1/76. 

a. Parameter perencanaan bearing 

b. Pemilihan tipe bearing 

15. Drainase  

Untuk menghindari terjadinya genangan air diatas jembatan maka perlu dibuat saluran 

pembuang atau drainase. Untuk mendesain penampang drainase kami ambil dengan 

pilihan yang sesuai dengan data-data curah hujan. 

 

4. KESIMPULAN 

 

Adapun poin penting yang dapat ditarik sebagai kesimpulan pada penelitian sebagai berikut :  

1. Jembatan konstruksi beton tipe struktur beton pratekan dianggap layak sebagai pengganti 

jembatan rangka baja Sungai Kuin yang sudah berusia tua 25 tahun karena konstruksi 

beton tipe ini tidak memerlukan tiang-tiang penyangga di tengah sungai sehingga arus 

lalu-lintas air tidak terganggu. 

2. Tipe desain penampang yang ideal pada rencana konstruksi beton tipe struktur beton 

pratekan ini dapat dibuat melengkung sehingga geometrik opritnya sejajar arus jalan yang 

dihubungkannya tidak seperti jembatan asal dari konstruksi baja, lantai jembatannya 

cenderung datar sehingga turunan (oprit) jembatan geometriknya mendaki/menurun pada 

arus jalan yang dihubungkannya. 
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3. Langkah-langkah dasar perhitungan dan komponen dari bangunan atas jembatan pratekan 

diketahui dengan jelas dan rinci juga hasil perhitungan dapat diketahui dengan jelas pada 

lampiran tersendiri. 
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