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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas 

17.508 pulau (Sumber, Portal Nasional RI, www.indonesia.go.id diakses 9 Oktober 

2016) dimana pulau-pulau tersebut banyak dipisahkan baik oleh sungai besar, selat, 

lembah maupun teluk. Selain itu, Indonesia merupakan negara tropis yang 

dipisahkan oleh pegunungan dan bukit. Dengan kondisi seperti itu, maka diperlukan 

penghubung antar daerah sebagai prasarana transportasi sehingga dapat 

memudahkan pergerakan lalu lintas untuk memenuhi berbagai kebutuhan. 

Jembatan dapat menjadi salah satu solusi untuk menghubungkan daerah-daerah 

yang terpisah tersebut. 

 Jembatan sebagai prasarana transportasi mempunyai peranan yang sangat 

penting bagi kelancaran pergerakan lalu lintas dimana fungsi jembatan adalah 

menghubungkan rute yang terpisah baik oleh sungai, rawa, selat, lembah, jalan raya, 

rel kereta api maupun perlintasan lainnya. Jembatan mempunyai arti penting bagi 

masyarakat yang setiap harinya melakukan perpindahan dari suatu wilayah ke 

wilayah lain. Dari segi perekonomian, jembatan dapat mengurangi biaya 

transportasi. Dari segi waktu, jembatan dapat mempersingkat waktu tempuh pada 

perjalanan darat yang saling terpisah. Jembatan juga dapat mempermudah daerah 

tertinggal untuk dapat berhubungan dengan daerah lain. Dengan adanya jembatan, 

setiap wilayah di Indonesia dapat terkoneksi menjadi satu kesatuan dan terjadi 

kesetaraan perkembangan ekonomi. 

 Salah satu tempat yang membutuhkan dibangunnya jembatan adalah 

Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini, sedang dikaji mengenai jembatan 

tipe apa yang cocok dibangun pada wilayah GKB 4 UMM yang dipergunakan 

sebagai penyebrangan pejalan kaki dari tempat parkir menuju GKB 4. 

Mengingat dan mempertimbangkan kondisi wilayah diperlukan desain 

jembatan yang sederhana, murah dan mudah dalam pelaksanaanya, namun tidak 

meninggalkan unsur kekuatan dan keawetan. Menjadi point plus apabila 
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pembangunan jembatan juga memperhatikan aspek estetika dan wawasan terhadap 

lingkungan. Salah satu pertimbangan lainnya adalah material utama penyusun 

jembatan. Baja canai dingin dapat menjadi pilihan yang dapat digunakan sebagai 

rangka jembatan. 

 Baja canai dingin yang ringan dan murah dibandingkan dengan material 

penyusun lain menjadikan material ini menjadi pilihan. Baja canai dingin memiliki 

sifat fisika seperti baja konvensional namun memiliki ukuran yang lebih kecil 

sehingga ringan, mudah diangkut, mudah pengerjaannya, dan kelebihan lainnya. 

Namun karena belum terujinya material canai dingin sebagai rangka jembatan, 

maka alangkah baiknya jembatan canai dingin diproyeksikan terlebih dahulu untuk 

pejalan kaki, tidak serta merta untuk kendaraan lalu lintas. Dengan berbagai alasan 

tersebut, maka perencanaan jembatan pejalan kaki dengan material canai dingin 

akan menarik apabila terealisasikan dengan baik. 

Dalam tugas akhir ini akan dilakukan perencanaan jembatan pejalan kaki 

tipe rangka baja canai dingin pada GKB 4 Universitas Muhammadiyah Malang 

guna memberikan opsi pilihan pada tipe jembatan yang akan dibangun pada 

wilayah tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dari perencanaan jembatan ini adalah sebagai berikut, 

1. Berapa dimensi profil yang digunakan masing-masing bagian jembatan 

desain rangka baja canai dingin? 

2. Berapa lendutan maksimal jembatan desain? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari perancangan jembatan rangka baja canai dingin pejalan kaki ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui dimensi profil yang digunakan masing – masing bagian 

jembatan desain rangka baja canai dingin. 

2. Mengetahui lendutan maksimal jembatan desain. 
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1.4 Batasan Masalah 

Dalam perancangan ini digunakan batasan dan asumsi sebagai berikut : 

1. Tipe jembatan adalah jembatan pejalan kaki kelas dua arah dengan 

beban pejalan kaki dan kendaraan ringan. 

2. Perancangan struktur meliputi bangunan atas jembatan berupa rangka 

batang dan sambungan. 

3. Sambungan yang digunakan terdapat pada peraturan SNI yakni dapat 

sekrup, mur baut atau las. 

4. Perancangan menggunakan kombinasi dari peraturan dan pedoman 

sebagai berikut : 

a. AS/NZS 4600/2015 Australian Cold Formed Steel Structure 

b. SNI 7971 : 2013 mengenai Struktur Baja Canai Dingin 

c. SNI T – 02 – 2016 mengenai Pembebanan Jembatan 

d. Footbridges Manual for Construction at Community and 

District Level (2004) 

Penggunaan kombinasi peraturan tersebut karena tidak adanya SNI yang 

spesifik mengatur tentang penggunaan baja canai dingin sebagai 

material penyusun utama dalam perancangan jembatan pejalan kaki. 

5. Analisa struktur menggunakan alat bantu Staad Pro v8i. 

1.5 Manfaat 

Dari hasil perancangan ini diharapkan dapat diperoleh desain jembatan 

pejalan kaki tipe rangka baja canai dingin yang dapat digunakan sebagai salah satu 

opsi pembangunan Jembatan pada GKB 4 UMM. 

1.6 Keaslian Perancangan 

 Berdasarakan referensi berbagai tugas akhir yang ada di Jurusan Teknik 

Sipil Universitas Muhammadiyah Malang, perencanaan jembatan pejalan kaki tipe 

struktur rangka dengan menggunakan material baja canai dingin ini belum pernah 

dilakukan. Dengan demikian, Perencanaan Jembatan Pejalan Kaki Tipe Rangka 

Canai Dingin ini bersifat asli. 


