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ABSTRAK 

 

 Pembangunan Jembatan pada Proyek Jembatan Baja Bentang 40 Meter Sungai Rasau, 

Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, ini di rencanakan dengan menggunakan 

pondasi tiang bor pile. Dan penulis mengganti alternatif lain untuk pondasi pembangunan dengan 

menggunakan pondasi tiang pancang sebagai alternatif perencanaan pondasi pembangunan 

jembatan pada proyek jembatan baja bentang 40 meter Sungai Rasau, Kecamatan Bumi Makmur, 

Kabupaten Tanah Laut. 

 Penulis ingin merencanakan pondasi tersebut dengan pondasi tiang pancang untuk menahan 

beban struktur yang besar dengan kelebihan tidak adanya gangguan pembebanan serta penurunan 

struktur pada alternatif perencanaan tersebut. Guna mendapatkan hasil perbandingan antara 

alternatif yang di rencanakan apakah sudah aman dengan sebelum di lakukan alternatif tersebut. 

 Hasil dari perhitungan pembebanan vertikal dari Aplikasi STAAD PRO V8i akan di 

fungsikan dan digunakan dalam alternatif perencanaan pondasi tersebut untuk menemukan ke 

amanan dalam perbandingan kekuatan struktur pada pondasi yang di rencanakan, apabila sudah 

mendapatkan hasil yang cukup aman maka sampel bisa di katakan cukup aman dalam tahap 

pelaksanaan alternatif perencanaan pondasi pada proyek Jembatan Baja Bentang 40 Meter, Sungai 

Rasau, Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut. 

 

Kata Kunci: Jembatan, Pondasi, Bored Pile, Tiang Pancang. 

 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Salah satu parameter kemajuan 

suatu negara yaitu mempunyai 

keteraturan dalam hal transportasi baik 

dalam sistemnya maupun dalam sarana 

dan prasarananya. Seperti khususnya 

pulau Kalimantan yang mempunyai luas 

wilayah 743.330 km², khususnya 

Provinsi Kalimantan Selatan yang 

mempunyai luas wilayah 38.744 km². 

Sudah sepatutnya mempunyai sarana dan 

prasarana transportasi yang harus 

memadai dalam hal infrastruktur, 

ditambah lagi Kalimantan merupakan 

bagian wilayah kepulauan Indonesia 

yang mempunyai banyak sungai sebagai 

sarana dan prasarana transportasi dari 

masyarakat sekitar. (Sumber: Wikipedia 

Kalimantan Selatan). 

Khususnya pembangunan jembatan 

baja dengan bentang 40 meter di sungai 

Rasau Kecamatan Bumi Makmur 

Kabupaten Tanah Laut, merupakan salah 

satu proyek pembangunan dari 

pemerintah daerah yang dibangun dalam 

paket proyek daerah. Pembangunan 

jembatan baja pada sungai Rasau 

memiliki peran serta fungsi sebagai 

penghubung desa dan kecamatan pada 

daerah tersebut. Guna merenovasi 

jembatan sungai Rasau yang sebelumnya 

sudah tidak dapat difungsikan. Jembatan 

tersebut berada pada area sungai Rasau 

Kecamatan Bumi Makmur sebagai 

penghubung desa Rasau dan desa Kurau 

Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten 

Tanah Laut, Kalimantan Selatan. 

Dalam pembangunan jembatan 

tersebut, pekerjaan struktur jembatan 

meliputi struktur atas dan struktur bawah. 

Salah satu bagian dari struktur bawah 

adalah pondasi ataupun aburtment. 

Pondasi diartikan sebagai bangunan 
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bawah (sub structure) yang berfungsi 

untuk meneruskan beban maupun gaya 

yang disebabkan oleh bangunan atas 

(upper structure) ke lapisan tanah 

(bearing layers) di bawahnya pada 

kedalaman tertentu, tanpa mengakibat 

terjadinya penurunan bangunan di luar 

batas toleransinya. Sedangkan, aburtment 

ialah bangunan bawah jembatan yang 

terletak pada kedua ujung pilar-pilar 

jembatan, yang berfungsi sebagai 

pemikul seluruh beban hidup (angin, 

kendaraan, dsb) dan beban mati (beban 

gelagar, dsb) pada jembatan. 

Pada penelitian ini jenis pondasi 

yang ditinjau adalah pondasi bored pile.  

Pondasi bored pile ialah pondasi dengan 

desain berbentuk tabung yang berfungsi 

meneruskan beban bangunan ke lapisan 

tanah keras, yang mana pemasangannya 

dilakukan dengan mengebor tanah lebih 

dahulu dari tokoh “Hary Christady 

Hardiyanto, 2010”, Pondasi ini 

digunakan jika level tanah permukaan 

atas tidak cukup untuk menahan beban 

bangunan secara keseluruhan, sehingga  

diperlukan daya dukung tambahan.  

Fungsinya hampir sama dengan 

pondasi dalam lainnya layaknya pondasi 

tiang pancang. Perbedaannya hanya 

teletak pada cara pengerjaannya. 

Pengerjaan pondasi bored pile ini 

dimulai dengan melubangi tanah dahulu 

sampai kedalaman yang diperlukan, lalu 

tahap pemasangan tulangan besi yang 

dilanjutkan dengan pengecoran beton 

untuk pengurugannya. 

Peranan beban ultimit pada suatu 

pondasi ataupun aburtment bangunan 

jembatan sangatlah dominan khususnya 

bagi jembatan yang didirikan di atas 

tanah lunak, seperti di Provinsi 

Kalimantan Selatan yang sebagian besar 

wilayahnya sangat dominan dengan lahan 

gambut. Mengingat sering kali dijumpai 

beberapa kasus bangunan ataupun 

jembatan yang mengalami penurunan 

(settlement) atau miring bahkan ada yang 

sampai roboh. Umumnya penyebab 

kejadian tersebut yaitu akibat beban 

konstruksi bangunan yang lebih besar 

dari kapasitas daya dukung suatu pondasi 

yang menopangnya bangunan ataupun 

jembatan tesebut. 

Oleh karena itu, penulis 

menganggap perlu diadakannya tinjauan 

mengenai pembebanan struktur arah 

vertikal terhadap penurunan dan 

kapasitas daya dukung pondasi, serta 

mencari altenatif pengganti pondasi 

bored pile yang sesuai dengan daya 

dukung kekuatan dari pondasi tersebut 

pada pembangunan Jembatan Baja 

Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur 

Kabupaten Tanah Laut. Sehingga penulis 

dapat mengetahui apakah alternatif 

perencanaan pondasi, serta kekuatan 

beban ultimit yang terjadi masih 

memenuhi syarat-syarat yang diijinkan 

atau tidak, serta mengetahui faktor 

keamanannya dengan menggunakan 

beberapa metode analisis berdasarkan 

data hasil pengujian di lapangan berupa 

SPT (Standard Penetration Test) dan 

sondir (Sondering, Cone Penetration 

Test, CPT). 

Menurut penulis perlunya 

penelitian ini dilakukan dikarenakan pada 

pelaksanaan perencanaan pondasi Bored 

Pile dari data yang didapatkan penulis 

yaitu data SPT (Standard Penetartion 

Test) mendapatkan hasil kedalaman tanah 

perencanaan terlalu dalam pada 

pelaksanaan pondasi jembatan baja 

Sungai Rasau ini dan terlalu boros untuk 

kedalaman pondasi seperti yang 

dilaksanakan untuk pembangunan 

jembatan tersebut, maka dari itu penulis 

melakukan penelitian alternatif 

perencanaan pondasi tersebut dengan 

analisis perhitungan daya dukung 

pondasi dan faktor keamanan serta 

penurunan tiang untuk kedalaman penulis 

merencanakan alternatif perencanaan 

pondasi sesuai dengan data N-SPT agar 

tidak boros pada pelaksanaan kedalaman 

pondasi tersebut. 

 

Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui analisis pembebanan 

struktur vertikal menggunakan 

aplikasi program STAAD Pro V8i. 

2. Mengetahui analisis kapasitas daya 

dukung perencanaan alternatif 

pondasi. 



3. Mengetahui perbandingan antara 

analisis kapasitas daya dukung 

bored pile dengan alternatif 

perencanaan pondasi tiang pancang 

dan analisis pembebanan sehingga 

menghasilkan nilai faktor keamanan. 

4. Mengetahui analisis penurunan 

alternatif perencanaan pondasi tiang 

pancang. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Jembatan adalah suatu struktur 

kontruksi yang memungkinkan route 

transportasi melalui sungai, danau, kali, 

jalan raya, jalan kereta api, dan lain-lain. 

Jembatan adalah suatu struktur kontruksi 

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. 

Pondasi ialah bagian dari sistem 

rekayasa yang meneruskan beban yang 

ditopang oleh pondasi (struktur atas) ke 

pondasi (struktur bawah) melalui bidang 

antara interface/tanah) serta berat sendiri 

ke dalam tanah dan batuan yang terletak 

di bawahnya (Braja M. Das, 1941). 

Pemilihan pondasi berdasarkan fungsi 

bangunan atas (upper structure) yang 

akan dipikul oleh pondasi tersebut. 

Daya dukung tiang adalah 

kombinasi tahanan selimut dan tahanan 

ujung tiang, untuk mendukung 

konstruksi, bila lapisan tanah kuat 

terletak sangat dalam, juga untuk 

mendukung bangunan yang menahan 

gaya angkat ke atas, terutama bangunan 

tingkat yang dipengaruhi gaya-gaya 

penggulingan akibat beban angin 

(Hardiyatmo, 2002). 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penyusunan skripsi ini ialah 

metode eksperimental yaitu dengan 

melakukan observasi terhadap suatu 

kondisi buatan (manipulasi terhadap 

objek penelitian) yang kemudian 

hasilnya akan dibandingkan dengan 

suatu kontrol. Tujuan dari penelitian 

eksperimental ialah untuk menguji 

hipotesis serta untuk menemukan 

hubungan sebab-akibat. 

Pada analisis struktur 

menggunakan program aplikasi 

komputer yaitu STAAD Pro V8i. 

Analisis struktur sangat diperlukan untuk 

mengetahui seberapa besar pembebanan 

oleh struktur bangunan atas yang akan 

diterima pondasi. Dari analisis program 

tersebut dapat diperoleh, gaya vertikal, 

dan gaya momen yang terjadi. Dalam 

penelitian ini, gaya yang digunakan 

dalam analisis kapasitas daya dukung 

dan penurunan tiang adalah gaya 

vertikal maksimum sebagai beban 

pondasi. 

Dalam menganalisis kapasitas 

daya dukung pondasi tiang pancang 

dilakukan berdasarkan data N-SPT 

menurut Meyerhoff, perhitungan nilai 

koreksi menggunakan beberapa metode 

dan perhitungan efisiensi tiang kelompok 

menggunakan rumus Converse-Labarre. 

Kemudian sebagai kontrol nilai kapasitas 

daya dukung tersebut dibandingkan 

terhadap hasil analisis beban struktur 

vertikal maksimum untuk mengetahui 

nilai faktor keamanannya (Safety 

Factor). 

Analisis penurunan tiang tunggal 

menggunakan Metode Poulos-Davis dan 

analisis penurunan tiang kelompok 

menggunakan Metode Meyerhoff untuk 

mengetahui penurunan maksimum yang 

kemudian dibandingkan dengan 

penurunan yang diizinkan sebagai 

kontrol syarat aman. Tahapan penelitian 

tersebut sesuai dengan diagram alir pada 

Gambar 1. 

 



 
 

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data Pondasi Bored Pile 

Perencanaan pondasi Bored pile 

memiliki data perencanaan sebagai 

berikut. 

 FX = 135.150 Kg 

 FY = 236000 Kg 

 FZ = 1920 Kg 

 MX = 0 Kg.m 

 MY = 0 Kg.m 

 MZ = 0 Kg.m 
Direncanakan berupa pondasi 

Bored Pile dengan data-data awal sebagai 

berikut : 

 Gaya Vertikal= 236 ton 

 Dimensi tiang (D) = 50 cm (data 
lapangan) 

 Kedalaman tiang (h) = 41 m (data 
lapangan) 

Daya Dukung Ijin Vertikal  

Pondasi bore pile direncanakan 

dengan kedalaman 41 m dan harga N 

pada ujung tiang (kedalaman 41 m) yaitu 

60 dan termasuk jenis tanah lempung. 

Seperti di keterangan tabel bahwa tanah 

lempung memiliki nilai N 60 maka nilai 

qd yang diperoleh adalah sebesar 3 qu = 

3 x 30 Ton/m2 = 90 Ton/m2. 

 Daya dukung pada ujung tiang 



Q = qd x A 
 = 90 ton/m2 x (1/4*3,14*0,52) 
 = 17,6625 ton 

 Gaya gesek maksimum dinding tiang 
Keliling tiang (U) x Σli.fi = (3,14x0,5)m 
x 143 ton/m = 242.51 ton 

 Daya dukung ultimit pada tiang 
tunggal 
Pa = qd x A + U.Σli.fi 
 = 17,6625 ton = 242.51 TON 
 = 242,1725 ton 

 Daya dukung yang diijinkan untuk 
tiang tunggal yaitu 

Waktu normal, Ra = 
𝑞𝑑×𝐴

𝐹𝐾 1
+

𝑈 ∑ 𝑙𝑖.𝑓𝑖

𝐹𝐾 2
 

    = 
17,6625

3
+

143

5
 

    = 50,7895 ton 
a. Penentuan Jumlah tiang 

Jumlah tiang bor dihitung dengan 

gaya aksial yang terjadi pada titik 

kolom dengan daya dukung tiang 

tunggal yang telah dihitung diatas: 

n =  
𝑉

𝑅𝑎
=

236

50,7895
  =  4,64  

digunakan 4 tiang 

konfigurasi tiang dapat dilihat pada 
gambar 2 

 Jumlh tiang bor  = 8 tiang  

 Dimensi tiang bor = 0,5 m 

 Panjang tiang h) = 41 m 

 Jarak antar tiang  = 1,80 m 

 

Gambar 2 Konfigurasi Tiang. 

b. Efisiensi Kelompok Tiang 
Perhitungan efisiensi kelompok tiang 

berdasarkan rumus dari Uniform 

Building Code AASHTO sebagai 

berikut : 
Jumlah tiang dalam satu kolom (m) = 

4 tiang 

Jumlah tiang dalam satu baris (n) = 2 

tiang 

ϴ = 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔
𝑑

𝑠
 = 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔

0,8

1,8

 = 23,960 

Eg = 1 − 𝜃
(𝑛−1)𝑚+(𝑚−1)𝑛

90 𝑚𝑛
 

 = 1 − 𝜃
(2−1)4+(4−1)2

90 4.2
 

 = 0,667 = 66,7 % 
Maka daya dukung ijin vertikal 
kelompok tiang bor adalah sebagai 
berikut: 

 = Eg kel.tiang x n tiang x 
Ra 

 = 0,667 x 8 x 50,7895 ton 
 = 271,089 ton > ΣV = 236 

ton.........…………..(AMAN) 
c. Beban Maksimum Tiang pada 

Kelompok Tiang 

 Pu = 236 ton 

 Mx = 0 ton.m 

 My = 0 ton.m 

 Np = 8 tiang 

 Ymax = 0.9 m 

 Xmax = 0.9 m 

 Ny = 2  

 Nx = 4 

 ΣY2 = 2 x 4 x 0,92 = 6,48 m2 

 ΣX2 = 2 x 2 x 0.92 = 3,24 m2 
Maka tegangan maksimum tiang 

kelompok : 

P = 
𝑃𝑢

𝑛𝑝
 ±

𝑀𝑦.𝑋𝑚𝑎𝑥

𝑛𝑦 ∑ 𝑋2 ±
𝑀𝑥.𝑌𝑚𝑎𝑥

𝑛𝑥 ∑ 𝑌2  

Pmax = 
𝑃𝑢

𝑛𝑝
+

𝑀𝑦.𝑋𝑚𝑎𝑥

𝑛𝑦 ∑ 𝑋2 +
𝑀𝑥.𝑌𝑚𝑎𝑥

𝑛𝑥 ∑ 𝑌2  

 = 
236

8
+

0

𝑛𝑦 ∑ 𝑋2 +
0

𝑛𝑥 ∑ 𝑌2 

 = 29,5 Ton < Ra = 

50,7895 

Ton…………..(AMAN) 

Pmin = 
𝑃𝑢

𝑛𝑝
−

𝑀𝑦.𝑋𝑚𝑎𝑥

𝑛𝑦 ∑ 𝑋2 −
𝑀𝑥.𝑌𝑚𝑎𝑥

𝑛𝑥 ∑ 𝑌2  

 = 
236

8
−

0

𝑛𝑦 ∑ 𝑋2 −
0

𝑛𝑥 ∑ 𝑌2 

 = 29,5 Ton < Ra = 

50,7895 

Ton…………..(AMAN) 

 

Ø50 cm 



Analisis Daya Dukung Tiang Pancang 

 

 
Gambar 3. Detail Tiang Pancang 

Prategang Bulat “WIKA” 

 

Perencanaan pondasi Tiang 

Pancang memiliki data perencanaan 

sebagai berikut: 

 FX = 135.150 Kg 

 FY = 236000 Kg 

 FZ = 1920 Kg 

 MX = 0 Kg.m 

 MY = 0 Kg.m 

 MZ = 0 Kg.m 
Direncanakan berupa pondasi 

Tiang Pancang dengan data direncanakan 

sebagai berikut : 

 Gaya Vertikal   
 = 236 ton (hasil Staad Pro V8i) 

 Dimensi tiang (D)  
 = 0,5 m (direncanakan) 

 Kedalaman tiang titik BH-1 (L)
 = 34,45 m (direncakan) 

 Kedalaman tiang titik BH-2 (L)
 = 30,45 m (direncanakan) 
 

Ra = (Qb/3) + (Qs/5) 

Ra = (131,953 / 3) + (288,88 / 5) 

Ra = 101,7602 Ton 

1. Kontrol Jarak Antar Tiang 

 Jumlah tiang pancang kelompok
 = 15 Tiang 

 Dimensi tiang (D)  
 = 0,5 m 

 Panjang tiang (h)  
 = 34,45 m 

 Jarak antar tiang (S)  

 <  
1,54×D×m×n

𝑚+𝑛−2
 

<

 
1,54×0,5×5×3

5+3−2
 = 1,54 m 

    maka S = 1,50 

 
Gambar 4 Konfigurasi kelompok tiang 

2. Efisiensi Kelompok Tiang 
Efisiensi kelompok tiang dengan 

jumlah 15 tiang sebagai berikut : 

 Jumlah tiang pancang kelompok
 = 15 Tiang 

 Dimensi tiang (D)  
 = 0,5 m 

 Panjang tiang (h)  
 = 34,45 m 

 Jarak antar tiang (S) 

 <  
1,54×D×m×n

𝑚+𝑛−2
 

  < 
1,54×0,5×5×3

5+3−2
 = 1,54 m 

          maka S = 1,50 

 Jumlah baris tiang (m) 
 = 5 

 Jumlah tiang dalam satu baris 
(n) = 3 
Perhitungan efisiensi kelompok 

tiang berdasarkan rumus 

Converse-Labbarre dari 

Uniform Building Code 

AASHTO. 

θ = Arc. Tan
D

S
=

Arc. Tan
0,5

1,50
= 14,931° 

Eg = 1 − θ
(n−1)m+(m−1)n

90mn
   

 = 1 −

19,983°
(5−1)3+(3−1)5

90×5×3
 

 = 0,757 = 75,70 % 
Maka didapatkan nilai daya dukung 

izin vertikal tiang pancang kelompok 

sebagai berikut. 

Qu = Eg x Ra x Np 

Qu = 75,70% x 101,7602 x 15 

(Jumlah Tiang) 

Qu = 1155,487 ton ≥
236 ton………………..(AMAN)   

 



Analisis Pembebanan Struktur 

Vertikal 

 

 
Gambar 5. Selfweight Pada Staad Pro V8i. 

 
Gambar 6. Beban Sambungan Pada 

Staad Pro V8i. 

 

 

Berdasarkan hasil analisis dengan 

menggunakan program STAAD Pro 

diketahui nilai pembebanan arah vertikal 

= 236 Ton.  

 
Beban Plat Mati 

 
 

Gambar 7. Beban Pelat Lantai Pada Staad 

Pro V8i. 

 

 
Gambar 8. Beban Aspal Pada Staad Pro 

V8i. 

 

 
Gambar 9. Beban Overlay Pada Staad Pro 

V8i. 

 

 

 
Gambar 10 Beban Railling Pada Staad 

Pro V8i. 

 

Beban Lajur (D) 

Beban lalu lintas “D” dihitung 

bersadarkan penjumlahan beban terbagi 

rata (BTR) “q” dan beban garis terpusat 

(BTG) “p” 

 Untuk bentang L = 40 m (L.30m) 

maka : 𝑞 = 9,0 × (0,5 +
15

40
)  𝑘𝑃𝑎 

q  = 7,875 kN/m2 

maka beban kendaraan  = 7,875 x b 

= 7,875 x 8 = 6300 Kg 

 Beban garis (Pkel = 490 kg/m) 
Dinaikan sebesar grafik hubungan 
“factor pengali beban dinamis % dengan 
bentang jembatan” 
Pada bentang 40 m diperoleh factor 
beban dinamis sebesar 
= 0,4 – 0,0025 (L-50) 
= 0,4 – 0,0025 (40-50) = 0,425 
Maka Pkel = 4900 + (0,425 x 4900) = 

6982,5 N/m = 698,25 Kg/m 

 
 

Gambar 11 Beban lajur “D” pada1 Staad 

Pro V8i. 

 

Beban Truck (T) 

Berdasarkan gambar distribusi, maka 

didapat nilai beban T sebesar 

a) Berat gandar truck (depan)=2500 Kg 
b) Berat gandar truck (tengah =11250 Kg 
c) Berat gandar truck (belakang) = 

11250 Kg 

 
Gambar 11 Beban Truk “T” Pada Staad Pro 

V8i. 



Analisis Penurunan Alternatif 

Perencanaan Pondasi Tiang Pancang 

Penurunan Tiang Izin sebagai berikut: 

Sizin  = 15% . D 

  = 15% . 50 

  = 7,5 cm 

  = 75 mm 

Kondisi tanah yang dominasi tanah pasir 

dan lempung sehingga penurunan yang 

terjadi adalah penurunan segera (elastic) 

pada titik BH-1 sebagai sampel uji 

perhitungan seperti pada dibawah ini: 

Penurunan total pondasi dibawah beban 

vertikal (Qw): 

Sc  = Se(1) + Se(2) + Se(3) 

Se(1)  = Penurunan elastic tiang 

Se(2) = Penurunan pondasi oleh beban 

pada ujung tiang 

Se(3) = Penurunan pondasi oleh beban 

sepanjang tiang 

A. Penurunan eslastic tiang 

𝑆𝑒(1)
(𝑄𝑤𝑝 + 𝐸𝑄𝑤𝑠)𝐿

𝐴𝑝. 𝐸𝑝
 

 

𝑆𝑒(1)
(13,39 + 0,5.1120,4373)34,45

0,25. 3,14.0,5.0,5.2,1.10 ∗ 8
= 0,5288 𝑚𝑚 

 

B. Penurunan pondasi oleh beban ujung 

tiang 

𝑆𝑒(2)
𝑞𝑤𝑝𝐷

𝐸𝑠
(1 − µ𝑠

2)𝐼𝑤𝑝 

 

𝑆𝑒(2)
47,38. 0,5

40000
(1 − 0,35^2)0,85

= 0,004 𝑚𝑚 
 

C. Penurunan pondasi oleh beban 

sepanjang tiang 

𝑆𝑒(3)
(𝑄𝑤𝑠)

(𝑃𝐿)
.

𝐷

𝐸𝑠
(1 − µ𝑠

2)𝐼𝑊𝑠 

 

𝑆𝑒(3)
(1120,4373)

(3,14.0,5.34,45)

0,5

4000
(1

− 0,35^2)4,47
= 0,009 𝑚𝑚 

Sehingga: 

Sc  = 0,5288 + 0,004 + 0,009 

 

 = 0,542 mm 

 

 

Penurunan Tiang Pancang Pada Jembatan 

 

𝑆𝑔 =
2𝑞√𝐵𝑔𝐼

𝑁
 

𝑆𝑔 =
2. 9,16√405.0,757

60
 

 

= 4,65 cm 

 

= 46,5 mm < 75 mm (Sizin) - OKE 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan dapat ditarik kesimpulan: 

1. Untuk mengetahui analisis 

pembebanan struktur vertikal ini 

menggunakan aplikasi program 

STAAD Pro V8i. yang mana cara ini 

dihitung dengan menggunakan 

program tersebut dan input angka 

perhitungan menggunakan teori-teori 

dari berbagai macam referensi untuk 

judul skripsi ini. Dan didapatkan hasil 

perhitungan pembebanan struktur 

vertikal yaitu: berat struktur rangka = 

66554.10 Kg dan adapun berat per 

nodal = 1091,05 Kg, berat sambungan 

dengan angka 15% = 218,21 Kg. 

untuk berat jenis pelat beton pada 

pembebanan yaitu berat jenis 2400 

Kg/m3. Dan mendapatkan hasil 

perencanaan pada pondasi Bored Pile 

dengan FX = 135,150 Kg, FY = 

236000 Kg, FZ = 1920 Kg, MX = 0 

Kg.m, MY = 0 Kg.m, MZ = 0 Kg.m. 

untuk gaya vertikal pada pondasi 

Bored Pile = 236 Ton dengan dimensi 

tiang = 50 Cm (Sumber dari lapangan) 

dengan Kedalaman tiang 50-60 m. 

Dan untuk perencanaan Tiang 

Pancang didapatkan data dengan FX = 

135,150 Kg, FY = 236000 Kg, FZ = 

1920 Kg, MX = 0 Kg.m, MY = 0 

Kg.m, MZ = 0 Kg.m dengan 

perencanaan dan hasil beban gaya 

vertikal 236 Ton, dengan dimensi 

tiang 50 cm serta kedalaman tiang 

34,45 m untuk titik BH-1 dan untuk 

titik BH-2 30,45 m. 

2. Analisis kapasitas daya dukung 

perencanaan alternatif pondasi ini 



menggunakan beberapa cara dan 

tahapan yang mana beberapa tahapan 

itu: data tiang pancang yang 

digunakan adalah tiang pancang bulat 

(Spun Pile) dengan Diameter Tiang 

Pancang = 50 cm. untuk perhitungan 

kapasitas daya dukung ijin terhadap 

tahanan gesek menggunakan 

persamaan Qs =  As. Kd. Tg δ . Po 

dan didapatkan hasil Qs untuk titik 

BH-1 adalah 288,88 Ton dan untuk 

Qs pada titik BH-2 adalah 138,16 

Ton. Pada perhitungan kapasitas daya 

dukung ijin tiang terhadap tahanan 

ujung menggunakan tahapan (Qb) 

dengan persamaan Qb = qd x A. Dan 

didapatkan hasil (Qb) untuk titik BH-

1 adalah 131,953 Ton dan untuk titik 

BH-2 didapatkan hasil 131,953 Ton. 

Untuk Ra didapatkan hasil pada titik 

BH-1 adalah 101,7602 Ton/tiang 

sedangkan Ra untuk titik BH-2 

didapatkan hasil adalah 71,6163 

Ton/tiang.  

3. Untuk mengetahui perbandingan 

analisis kapasitas daya dukung 

pondasi Bored Pile dengan alternatif 

perencanaan pondasi yaitu Tiang 

Pancang didapatkan hasil analisis 

pembebanan hasil nilai faktor 

keamanan  untuk pondasi Bored Pile 

kelompok tiang 271,089 Ton > V = 

236 Ton (AMAN), tegangan 

maximum tiang kelompok pada 

pondasi Bored Pile = 29,5 Ton < Ra = 

50,7895 Ton (AMAN), tegangan leleh 

baja didapatkan hasil 124,93 Ton > Pu 

= 236 Ton (AMAN), control kekuatan 

penampang tiang dengan hancur tarik 

didapatkan hasil 282,62 Ton > Pu = 

236 Ton (AMAN). Dan untuk pondasi 

Tiang Pancang didapatkan control 

jarak tiang 1,54 m dengan jumlah 

Tiang Pancang kelompok = 15 tiang. 

Didapatkan nilai Qu 1155,487 Ton > 

Ra = 236 Ton (AMAN), dan P = 

15,73 Ton < Ra = 101,7602 Ton 

(AMAN). Untuk Pta didapatkan hasil 

formula berdasarkan data N-SPT 

(Mayerhof) = 50,812 Ton. 

4. Untuk mengetahui analisis penurunan 

alternatif perencanaan pondasi tiang 

pancang didapatkan hasil penurunan 

segera (Elastic) pada titik BH-2 

sebagai sampel uji perhitungan pada 

penurunan total pondasi dibawah 

beban vertikal (Qw) pada Se(1) = 

0,5288 mm, Se(2) = 0,004 mm, Se(3) 

= 0,009 mm. Sehingga di jumlahkan 

dan mendapatkan hasil Sc = 0,542 

mm. sebagai angka penurunan Elastic 

Tiang dan penurunan pondasi oleh 

beban ujung tiang, serta penurunan 

pondasi oleh beban sepanjang tiang. 

Penurunan tiang pancang pada 

jembatan Sg = 46,5 mm < 50 mm. 

 

Saran 

Untuk pekerjaan pondasi pada proyek 

pembangunan jembatan baja dengan 

bentang 40 Meter Sungai Rasau 

Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten 

Tanah Laut. Bisa digunakan pondasi 

Tiang Pancang sebagai alternatif 

perencanaan pondasi pada proyek 

jembatan ini karena didapatkan hasil 

Dimensi Tiang Pancang 0,5 m dengan 

kedalaman tiang = 34,45 m dengan 

gaya vertikal = 236 Ton. Sehingga 

mendapatkan kekuatan pembebanan 

yang tidak jauh berbeda dari pondasi 

Bored Pile yang telah dilaksanakan 

pada pembangunan proyek jembatan 

baja bentang 40 meter Sungai Rasau 

Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten 

Tanah Laut. Karena pada pondasi 

Bored Pile dengan kedalaman 41 m 

terlalu dalam dan alokasi bisa 

dialihkan kebebrapa bagian yang 

diperlukan. Karena dengan kedalaman 

perencanaan pondasi 34,45 m sudah 

mendapatkan titik tanah keras dan 

kaku. 
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