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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Jembatan Rangka Batang 

 Jembatan rangka adalah struktur konstruksi jembatan yang tersusun dari 

rangka-rangka yang diletakkan pada suatu bidang dan dihubungkan dengan sendi 

pada setiap titik hubungnya. Pada dasarnya jembatan rangka adalah gabungan 

elemen berbentuk segitiga yang tersusun secara stabil dan tidak terjadi pergerakan 

titik pada struktur diluar pengaruh deformasi elemen. Struktur rangka batang lebih 

dominan menerima gaya aksial tarik atau tekan saja, sedangkan lentur sangat kecil 

dan sering diabaikan. Untuk itu maka beban pada struktur rangka harus melalui titik 

hubungnya (joint) agar perngaruh lentur boleh diabaikan (Schodek, 1979).  

Jembatan rangka batang memiliki beberapa keuntungan, diantaranya berat 

yang relatif ringan dan dalam pembangunannya dapat dirakit per bagian. Semua 

rangka batang dapat menahan beban-beban yang bekerja dalam bidang rangkanya. 

2.1.1 Triangulasi 

Prinsip utama yang mendasari penggunaaan rangka batang sebagai struktur 

pemikul beban adalah penyusunan elemen menjadi konfigurasi segitiga yang 

menghasilkan bentuk stabil. Pada bentuk segiempat atau bujursangkar, bila struktur 

diberi beban maka akan terjadi deformasi masif dan menjadikan struktur tak stabil. 

Bila struktur ini diberi beban, maka akan membentuk mekanisme runtuh (collapse). 

Struktur seperti itu dapat berubah bentuk dengan mudah tanpa adanya perubahan 

panjang pada setiap batang. Sebaliknya konfigurasi segitiga tidak dapat berubah 

bentuk atau runtuh, sehingga dapat dikatakan bahwa bentuk ini stabil. 

 
Gambar 2.1, Konfigurasi rangka batang yang stabil dan tidak stabil 
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2.1.2 Konfigurasi Segitiga 

 Bila susunan segitiga dari batang-batang adalah bentuk stabil, maka 

sembarang susunan segitiga juga membentuk struktur stabil dan kokoh. Bentuk 

kaku yang lebih besar untuk sembarang geometri dapat dibuat dengan memperbesar 

segitiga-segitiga itu. Pada struktur stabil, gaya eksternal menyebabkan timbulnya 

gaya pada batang-batang. Gaya-gaya tersebut adalah gaya tarik dan tekan. (Daniel 

L. Schodek, 1998) 

 
Gambar 2.2, Konfigurasi rangka batang pada jembatan 

 Untuk rangka batang yang hanya memikul beban vertikal, pada umumnya 

pada bagian atas mengalami gaya tekan dan pada bagian bawah mengalam gaya 

tarik. Keruntuhan dapat terjadi jika pembebanan diberikan secara langsung kepada 

struktur yang tidak stabil. Maka dari itu, untuk menentukan kestabilan rangka dapat 

digunakan persamaan 2J = M + 3. 

Dimana,  J  = Joint (titik / nodal) 

  M = Member (batang) 

2.1.3 Gaya Batang 

 Gaya batang merupakan prinsip yang mendasari teknik analisis bahwa 

setiap struktur harus dalam keadaan seimbang. Artinya, gaya batang merupakan 

gaya perlawanan yang diberikan oleh batang akibat gaya-gaya luar yang diterima 

oleh batang tersebut. Gaya batang dapat berupa gaya tarik (positif) maupun gaya 

tekan (negatif). Gaya tarik adalah gaya batang yang menjauh titik simpul dan gaya 

tekan adalah gaya batang yang menuju titik simpul. 

 
Gambar 2.3, Gaya tekan dan gaya tarik 

Gaya tekan 

Tekan 

Gaya tarik 

Tekan 
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2.1.4 Komponen Jembatan Rangka 

 Struktur jembatan dibagi menjadi dua bagian utama, yakni struktur atas dan 

struktur bawah. Struktur atas berfungsi sebagai pemikul langsung beban lalu lintas 

yang melewatinya, sedangkan struktur bawah berfungsi sebagai pemikul dari beban 

bangunan atas yang selanjutnya diteruskan kepada pondasi. Struktur atas jembatan 

terdiri atas jembatan itu sendiri, yang selanjutnya terdapat komponen jembatan, 

sedangkan struktur bawah terdiri atas abutment, pilar, dan pondasi. 

 Komponen jembatan rangka disajikan dalam gambar berikut, 

 
Gambar 2.4, Komponen Jembatan Rangka 

Dalam gambar 2.4, secara umum dijelaskan bahwa komponen jembatan rangka 

terdiri atas : 

a. Top chord member, batang tepi atas 

b. Bottom chord member, batang tepi bawah 

c. Top chord bracing, pengaku bagian atas 

d. Bottom chord bracing, pengaku bagian bawah 

e. Stringer, balok memanjang 

f. Cross girder, balok melintang 

g. Diagonal, batang tegak dan diagonal 
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2.2 Material Baja Canai Dingin 

Baja cold formed atau canai dingin adalah komponen struktur baja dari 

lembaran dengan proses pengerjaan dingin. Potongan penampang, konfigurasi, 

proses manufaktur dan fabrikasi canai dingin berbeda dengan baja konvensional. 

Pada produksi canai dingin, baja dibentuk sedemikian rupa dalam suhu ruangan 

dengan menggunakan bending brakes, press brakes, dan roll-forming machines. 

Baja canai dingin semakin populer digunakan sebagai alternatif material bangunan. 

Riset tentang baja canai dingin untuk bangunan dimulai oleh Prof. George 

Winter dari Universitas Cornell mulai tahun 1939. Berdasarkan riset-riset beliau 

maka dapat dilahirkan edisi pertama tentang “Light Gauge Steel Design Manual” 

tahun 1949 atas dukungan AISI (American Iron and Steel Institute). Sejak 

dikeluarkan peraturan tersebut atau lebih dari lima dekade ini, maka pemakaian 

material baja canai dingin semakin berkembang untuk konstruksi bangunan, mulai 

struktur sekunder sampai struktur utama, misalnya untuk balok lantai, rangka atap 

dan dinding pada bangunan industri, komersial maupun rumah tinggal. 

Bahkan untuk kategori struktur dinding-tipis (thin-walled structures) dapat 

lebih luas lagi pemakaiannya; seperti box-girder jembatan, anjungan kapal (ship 

hulls) dan badan pesawat terbang. Dapat juga untuk pekerjaan infrastruktur 

sebagai elemen struktur yang ditanam di tanah seperti tangki, pipa dan saluran 

(culvert). Ide dari struktur dengan baja canai dingin adalah mendapatkan kekuatan 

maksimum dari material seminimum mungkin. 

Kenyataannya di lapangan, pemakaian baja canai dingin bila digabungkan 

dengan strategi perencanaan yang inovatif dan tepat dapat diwujudkan untuk 

berbagai keperluan, mulai dari rak penyimpan sampai bangunan hanggar raksasa 

untuk pesawat Boeing 747. 

Sebagai kelompok yang sama dalam sistem struktur dinding tipis maka baja 

canai dingin mempunyai kekhususan dalam perencanaannya yaitu pengaruh 

bentuk geometri penampang sangat besar terhadap perilaku dan kekuatannya 

dalam memikul beban. Adanya perubahan bentuk yang sedikit saja dari 

penampangnya maka kekuatan elemen struktur tersebut akan berbeda sama sekali 
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termasuk juga perilaku tekuknya. Pemberian sedikit tekukan pada profil sehingga 

menjadi penampang corrugated maka kinerjanya mengalami peningkatan yang 

signifikan dibanding perilaku penampang pelat datar. 

Kekhususan tersebut mengakibatkan proses perencanaannya relatif lebih 

rumit dibanding proses perencanaan baja konvensional. Tetapi karena keuntungan 

yang diberikan lebih besar, seperti misalnya [1] kemudahan fabrikasi, [2] rasio 

kuat/berat yang relatif tinggi dan [3] sesuai untuk berbagai aplikasi, maka 

konstruksi baja canai dingin tetap populer. Di Inggris bahkan diberitakan industri 

konstruksinya menghabiskan sekitar 300.000 ton komponen baja canai dingin 

setiap tahunnya dan selanjutnya memperlihatkan pertumbuhan yang meningkat. 

(RA Santoso, USU Institutional Repository, 2011) 

2.2.1 Sifat Mekanis Baja Canai Dingin 

 Dalam SNI 7971:2013 diatur bahwa karakteristik material yang penting 

untuk desain struktur canai dingin adalah tegangan leleh, kuat tarik, dan daktilitas. 

Daktilitas adalah kemampuan baja menahan regangan plastis atau permanen 

sebelum mengalami fraktur. Kemampuan diukur dengan penguluran baja sampai 

50 mm satuan panjang. Penguluran yang terjadi tidak bleh kurang dari 10% untuk 

panjang gauge 50 mm atau 7% untuk panjang gauge 200 mm. 

 Kekuatan minimum baja yang tercantum dalam SNI 7971:2013 sesuai 

dengan AS 1397 disajikan dalam tabel 3.1 berikut, 

Tabel 2.1, Kekuatan Minimum Baja Sesuai dengan AS 1397 

Mutu 
Tegangan Leleh (fy) Kekuatan Tarik (fu) 

MPa MPa 

G250 250 320 
G300 300 340 
G350 350 420 
G450 450 480 

G500+ 500 520 
G550++ 550 550 

 
Modulus elastisitas : E = 200.000 MPa            Modulus geser  : G = 80.000 MPa 

Koefisien pemuaian : α  = 12 x 10-6 per °C       Angka poisson  : v  = 0,3 
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2.2.2 Tegangan Regangan Baja Canai Dingin 

 Dalam fabrikasi baja canai dingin, dilakukan pembentukan lembaran baja 

menjadi bentuk yang diinginkan. Proses pembentukan dilakukan hingga 

menghasilkan regangan pada kisaran strain hardening. Fenomena ini dikenal 

sebagai strain-aging yang memiliki efek meningkatkan kekuatan tarik namun 

sekaligus mengurangi daktilitas (Total Materia, 2013). Peningkatan kekuatan tarik 

disajikan dalam gambar 2.5 berikut, 

 

Gambar 2.5, Efek strain hardening dan straing aging pada karakteristik tegangan regangan.  

(Sumber : WeiWen Yu dan Roger A. Laloube, 2010) 

2.3 Jembatan Pejalan Kaki 

 Jembatan penyeberangan pejalan kaki adalah jembatan yang hanya 

diperuntukan bagi lalu lintas pejalan kaki yang melintas di atas jalan raya atau jalan 

kereta api (Tata Cara Perancangan Jembatan Pejalan Kaki di Perkotaan, 1995). 

Namun banyak juga dibangun jembatan yang khusus diperuntukkan bagi pejalan 

kaki untuk melintasi sungai, lembah, dan rintangan lain. 

Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Teknik Jembatan Gantung untuk 

Pejalan Kaki Tahun 2010 menyebutkan bahwa pengguna jembatan dan tingkat lalu 

lintas harus diidentifikasi secara jelas karena akan menentukan lebar lantai 

jembatan yang diperlukan dan beban hidup jembatan yang akhirnya akan 

menentukan biayakonstruksi. Dua lebar standar yang dianjurkan dalam pedoman 

ini adalah : 
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a. Lebar 1,0 – 1,4 m diperuntukan bagi pejalan kaki dua arah (jembatan 

pejalan kaki kelas II). 

b. Lebar 1,4 – 1,8 m diperuntukan bagi tiga pejalan kaki yang beriringan 

(jembatan pejalan kaki kelas I). 

Sedangkan berdasarkan Footbridges Manual for Construction at 

Community and District Level (2004), lebar jembatan pejalan kaki yang disarankan 

adalah : 

a. Lebar 1,4 m diperuntukkan bagi pejalan kaki, sepeda, hewan ternak, 

hewan pembawa barang. 

b. Lebar 2,1 m diperuntukkan bagi pejalan kaki, kereta yang ditarik oleh 

hewan dan kendaraan ringan lainnya. 

Pedoman ini juga menyebutkan bahwa hanya satu kendaraan yang diperbolehkan 

melintas agar jembatan tetap aman. Berikut disajikan gambar agar lebih mudah 

dipahami, 

 
Gambar 2.6, Standar lebar jembatan yang disesuaikan dengan tipe pengguna. 

(Sumber : Footbridges Manual for Construction at Community at Commhunity and District Level, 2004)  
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Gambar 2.7, Standar lebar jembatan yang direkomendasikan 

(Sumber : Footbridges Manual for Construction at Community at Commhunity and District Level, 2004)  

2.4 Jembatan Rangka Baja Canai Dingin Pejalan Kaki 

 Jembatan rangka canai dingin merupakan jembatan yang dibangun 

berdasarkan prinsip-prinsip kekuatan dari struktur rangka dan ilmu mengenai 

kekuatan dari bahan penyusun utama pada struktur rangka tersebut berupa material 

canai dingin. Jembatan ini pun ditujukkan khusus untuk pejalan kaki dan kendaraan 

ringan. Kendaraan roda empat maupun kendaraan berat tidak diperbolehkan 

menggunakan jembatan ini. 

2.4.1 Komponen Jembatan Rangka Baja Canai Dingin 

Komponen jembatan rangka terdiri atas struktur atas dan struktur bawah. 

Struktur bawah jembatan meliputi abutment jembatan pondasi sedangkan struktur 

atas meliputi rangka jembatan, lantai jembatan dan lain sebagainya. Komponen 

jembatan rangka disajikan dalam gambar 2.8 berikut, 

 

Gambar 2.8, Jembatan Canai Dingin Deck Type Truss 
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2.5 Pembebanan Jembatan Rangka Baja Canai Dingin Pejalan Kaki 

 Beban merupakan gaya luar yang bekerja pada suatu struktur. Umumnya 

penentuan besarnya beban yang bekerja pada suatu struktur merupakan estimasi 

saja dan penentuan distribusi beban yang bekerja umumnya memerlukan asumsi 

dan pendekatan. Jika seluruh beban yang bekerja pada suatu struktur telah di 

estimasi, maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah menentukan kombinasi 

beban yang paling dominan bekerja pada struktur tersebut. 

 Penentuan pembebanan pada proses perencanaan disesuaikan dengan 

peraturan SNI T-02-2016 mengenai Standar Pembebanan Untuk Jembatan, dan 

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 02/SE/M/2010 tentang Pedoman 

Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi Jembatan Gantung Untuk Pejalan 

Kaki, dimana tentunya beban-beban yang tertera pada peraturan tersebut akan 

dipilah mana yang akan digunakan kemudian akan di analisa dengan menggunakan 

program bantu Staad Pro V8i. 

 Jembatan yang dibangun harus mampu menahan gaya-gaya beban luar yang 

bekerja. Secara garis besar, pembebanan pada jembatan dibagi menjadi empat, 

yakni beban tetap, beban lalu lintas dan aksi lingkungan serta beban khusus. 

1. Beban Tetap 

a. Beban mati akibat berat sendiri struktur jembatan berdasarkan berat 

isi bahan. 

b. Beban mati tambahan akibat berat sendiri elemen non struktural yang 

nilainya dihitung berdasarkan berat isi bahan yang digunakan. 

c. Gaya akibat susut dan rangkak beton. Beban ini tidak diperhitungkan 

karena material utama yang digunakan dalam perancangan jembatan 

rangka pejalan kaki ini adalah baja canai dingin 

d. Tekanan tanah. Beban ini tidak diperhitungkan karena perancangan 

dibatasi pada struktur atas jembatan. 

2. Beban Lalu Lintas 

a. Beban lajur “D”. Beban ini tidak diperhitungkan karena jembatan 

direncanakan hanya untuk pejalan kaki. 
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b. Beban truk “T”. Beban ini tidak diperhitungkan karena jembatan 

dirncanakan hanya untuk pejalan kaki. 

c. Gaya rem. Beban ini tidak diperhitungkan karena tidak ada dalam 

perencanaan jembatan pejalan kaki. 

d. Beban pejalan kaki. 

e. Beban kendaraan ringan. 

3. Aksi Lingkungan 

a. Beban angin. 

b. Beban gempa. Beban ini tidak diperhitungkan. 

c. Gaya akibat suhu. Beban ini tidak diperhitungkan, namun untuk 

mengantisipasi pemuaian dan penyusutan akibat suhu, elemen 

tumpuan di desain menggunakan tumpuan sendi dan rol. 

4. Beban Khusus 

a. Gaya prategang. Beban ini tidak diperhitungkan karena struktur bukan 

termasuk struktur prategang. 

b. Gaya tumbukan. Beban ini tidak diperhitungkan karena jembatan 

diasumsikan terletak pada posisi yang aman terbebas dari tumbukan. 

Pada gambar 2.9 berikut, dikelompokkan beban yang bekerja pada jembatan 

pejalan kaki. 

Pembebanan pada Jembatan 

 

 

Gambar 2.9, Pengelompokkan beban pada jembatan pejalan kaki 

 

Beban Tetap

Beban Mati

Beban Mati Tambahan

Beban Lalu Lintas

Beban Pejalan Kaki

Beban Kendaraaan Ringan

Aksi Lingkungan

Beban Angin
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2.5.1 Beban Tetap 

 Beban tetap yang digunakan dalam jembatan baja canai dingin ini adalah 

beban yang terdiri atas berat sendiri dan beban mati tambahan. 

A. Beban Mati 

Beban mati jembatan baja canai dingin terdiri atas berat struktur rangka, 

berat sambungan mur-baut, dan berat sambungan pelat. Beban ini 

didasarkan berdasar berat jenis bahan, yakni bahan baja canai dingin dengan 

berat jenis 7850 kg/m3. Faktor beban yang digunakan disesuaikan dengan 

tabel berikut, 
Tabel 2.2, Faktor beban mati 

Tipe 
Bahan 

Faktor Beban 
Keadaan Batas Layan Keadaan Batas Ultimit 

Bahan   Biasa Terkurangi 

Tetap 

Baja 1,00 1,10 0,90 
Alumunium 1,00 1,10 0,90 
Beton Pracetak 1,00 1,20 0,85 
Beton Cor di Tempat 1,00 1,30 0,75 
Kayu 1,00 1,40 0,70 

 

B. Beban Mati Tambahan 

Beban mati tambahan terdiri atas beban railing sebesar 100 kg/m’ dan deck 

jembatan yang direncanakan menggunakan kayu merbau dengan berat jenis 

800 kg/m3. Faktor beban yang digunakan disesuaikan dengan tabel berikut, 

Tabel 2.3, Faktor beban mati tambahan 

Tipe 
Bahan 

Faktor Beban 
Keadaan Batas Layan Keadaan Batas Ultimit 

Keadaan   Biasa Terkurangi 

Tetap 
Umum 1,00 2,00 0,70 
Khusus (Terawasi) 1,00 1,40 0,80 

 

2.5.2 Beban Lalu Lintas 

 Beban lalu lintas rencana terdiri atas beban pejalan kaki sebesar 500 kg/m2 

dan beban kendaraan ringan sebesar 2000 kg. Faktor beban yang digunakan adalah 

sebagai berikut, 
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Tabel 2.4, Faktor beban lalu lintas 

Tipe 
Beban Jembatan 

Faktor Beban 
Keadaan Batas Layan Keadaan Batas Ultimit 

Transien 
Beton 1,00 1,80 
Baja 1,00 2,00 

 

2.5.3 Aksi Lingkungan 

 Beban aksi lingkungan direncanakan terhadap beban angin. 

A. Beban Angin 

Beban angin direncanakan sesuai dengan SNI 1725-2016. Tekanan angin 

yang ditentukan adalah sebesar 90 – 126 km/jam. Beban angin harus 

didistribusikan secara merata pada permukaan yang terekspos oleh angin. 

Beban angin pada struktur dihitung berdasar rumus, 

2

B

DZ
BD V

V
PP 








         (2.1)  

– Tekanan Angin Dasar, PB 

Tekanan angin dasar ditentukan berdasar tabel berikut, 

Tabel 2.5, Tekanan angin dasar 

Komponen Bangunan Atas 
Angin Tekan Angin Hisap 

MPa MPa 
Rangka, Kolom dan 
Pelengkung 0,0024 0,0012 

Balok 0,0024 N/A 
Permukaan Datar 0,0019 N/A 

 

CATATAN : Gaya total beban angin tidak boleh diambil kurang dari 4,4 kN/mm pada 

bidang tekan dan 2,2 kN/mm pada bidang hisap pada struktur rangka dan pelengkung, 

serta tidak kurang dari 4,4 kN/mm pada balok atau gelagar. 

Dimana : 
PD Beban angin pada struktur 

PB Tekanan angin dasar 
VDZ Kecepatan angin rencana pada elevasi Z 
VB Kecepatan angin rencana yaitu 90 hingga 126 km/jam 
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– Kecepatan Angin Rencana Pada Elevasi Z, VDZ 

Kecepatan Angin VDZ dihitung berdasar elevasi. Apabila elevasi kurang 

dari 10 meter maka menggunakan VDZ = VB, namun apabila elevasi 

lebih dari 10 meter harus dihitung berdasar persamaan berikut, 





















0B

10
0DZ Z

ZIn
V
V

V5,2V         (2.2) 

 

 

 

 

  

V10 dapat diperoleh dari : 
- Grafik kecepatan angin dasar untuk berbagai periode ulang 

- Survei angin pada lokasi jembatan, dan 

- Jika tidak ada data yang lebih baik, dapat diasumsikan bahwa 

V10 = VB = 90 – 126 km/jam 

Nilai V0 dan Z0 ditentukan dari tabel berikut, 

Tabel 2.6, Nilai V0 dan Z0 

Kondisi Lahan Terbuka Sub Urban Kota 
Vo (km/jam) 13,2 17,6 19,3 

Zo (mm) 70 1000 2500 
 

2.6 Properti Penampang 

 Penampang canai dingin dibagi menjadi beberapa elemen sederhana 

diantaranya elemen rata, bengkok, lengkung, dan lain sebagainya sebagaiamana 

disajikan dalam gambar berikut, 

Dimana : 
V10 Kecepatan angin pada elevasi 10 m diatas permukaan tanah 

atau sungai 
VB Kecepatan angin rencana yaitu sebesar 90 – 126 km/jam 
Z Elevasi struktur diukur dari permukaan tanah  atau sungai.  
V0 Kecepatan gesekan angin 
Z0 Panjang gesekan di hulu jembatan 
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Gambar 2.10, Elemen Penampang 

 Properti penampang dapat menggunakan properti dari tabel yang disediakan 

oleh produsen baja canai dingin, namun apabila properti yang digunakan tidak ada 

tabel maka properti penampang seperti luas penampang, momen inersia, modulus 

penampang, radius girasi, dan titik berat harus dihitung sendiri. Penampang baja 

canai dingin dapat dikombinasikan menjadi gabungan dari penampang tunggal, 

seperti gambar berikut, 

 
Gambar 2.11, Contoh Simetri Penampang 

2.6.1 Batasan Dimensi 

 Penampang canai dingin harus dikontrol dengan batasan dimensi untuk 

masing-masing elemen sebagai batasan terhadap tekuk lokal elemen. Batasan 

dimensi disajikan dengan rumus berikut, 
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A. Rasio maksimum antara lebar rata terhadap ketebalan (b/t) 

o Untuk elemen sayap, b/t < 60 

o Untuk elemen badan, b/t < 500 

o Untuk elemen lip, b/t < 60 

B. Rasio maksimum antara tinggi badan terhadap ketebalan (d/tw) 

o Untuk pelat badan dengan pengaku tumpu dan pengaku antara,              

d1/tw < 300 

o Jika suatu pelat badan terdiri dari 2 lembaran atau lebih, rasio d1/tw 

dihitung untuk setiap lembaran. 

Pengaku yang dimaksud dalam poin B dapat dilihat dalam gambar berikut, 

 

 
Gambar 2.12, Pengaku Baja Canai Dingin 
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2.7 Analisis Struktur Rangka Baja Canai Dingin 

 Dalam menganalisa struktur rangka baja canai dingin digunakan peraturan 

SNI 7971 Tahun 2013 mengenai Struktur Baja Canai Dingin, dimana peraturan ini 

mengadopsi dari code AS/NZS 4600:2005 yang merupakan Australian/New 

Zealand Standard Cold Formed Steel Structures. Elemen struktur yang dirancang 

meliputi elemen batang berupa gaya aksial tarik dan gaya aksial tekan. 

2.7.1 Batang Tarik 

Sebuah komponen struktur yang menerima gaya aksial tarik desain harus 

memenuhi persamaan berikut, 

tt N*N              (2.3) 

Dimana : 
N* Gaya aksial tarik desain 

 t Faktor reduksi kapasitas. Komponen Struktur Tarik = 0,9 
Nt Kapasitas Penampang Nominal dari Komponen Struktur Tarik 

 

1. Kapasitas Penampang Nominal Struktur Tarik (Nt) 

Kapasitas penampang nominal dari struktur tarik harus diambil nilai terkecil 

dari, 

Nt  = Ag fy   ; dan    (2.4(1)) 

Nt  = 0,85 kt An fu    (2.4(2)) 

Dimana : 
Ag Luas bruto penampang 

fy Tegangan leleh yang digunakan dalam desain 
kt Faktor koreksi untuk distribusi gaya. 
An Luas netto penampang 
fu Tegangan tarik yang digunakan dalam desain 

 

o Faktor Koreksi untuk Distribusi Gaya (kt) 

Nilai kt harus sesuai dengan pasal 3.2.3 halaman 51 pada SNI 

7971:2013. Nilai faktor koreksi juga dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut, 
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Tabel 2.7, Faktor koreksi untuk elemen yang diarsir 

 

2. Diagram Perencanaan Batang Tarik 

Alur perencanaan batang tarik dijelaskan melalui diagram alir berikut, 

 
Gambar 2.13, Diagram Alir Perencanaan Batang Tarik 
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2.7.2 Batang Tekan 

 Batang tekan merupakan komponen struktur dimana resultan semua beban 

yang bekerja padanya berupa beban aksial yang melalui titik berat penampang 

efektif yang dihitung pada tegangan kritis (fn). Gaya aksial tekan desain harus 

memenuhi persyaratan berikut, 

sc NN *             (2.5(1)) 

cc NN *             (2.5(2)) 

Dimana : 
N* Gaya aksial tekan desain 

 c Faktor reduksi kapasitas. Komponen Struktur Tekan 
= 0,85 

Ns Kapasitas Penampang Nominal dari Komponen 
Struktur Tekan 

Nc Kapasitas Komponen Struktur Nominal dari 
Komponen Tekan 
 

1. Kapasitas Penampang Nominal Struktur Tekan (Ns) 

Kapasitas penampang nominal dari struktur tekan diambil dari persamaan, 

  Ns  = Ae fy         (2.6) 

 

 

 

2. Kapasitas Komponen Struktur Nominal Struktur Tekan (Nc) 

Kapasitas komponen struktur nominal dari komponen tekan diambil dari 

persamaan, 

Nc  = Ae fn         (2.7) 

 

 

 

 

Dimana : 
Ae Luas efektif saat tegangan leleh (fy) 

fy Tegangan leleh yang digunakan dalam 
desain 

Dimana : 
Ae Luas efektif saat tegangan leleh (fy) 

fn Tegangan kritis 
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o Tegangan Kritis (fn) 

Nilai tegangan kritis (fn) ditentukan dari peramaan berikut, 

Untuk  λc   ≤  1,5    fn = (0,658λc2) fy     (2.8(1)) 

Untuk  λc  >  1,5    fn = (0,877 / λc2) fy    (2.8(2)) 

Dengan  nilai 
oc

c f
*f

  

Dimana : 
λc Nilai kelangsingan 

foc Tegangan tekuk lentur elastis 
Ditentukan dari nilai terkecil dari tegangan 
tekuk lentur, torsi dan lentur – torsi elastis  
 

Catatan,  

1. Rasio kelangsingan (lc/rmin) dari komponen tekan tidak boleh melebihi 200 

2. Untuk penampang simetris ganda, penampang tertutup dan penampang lain 

yang dapat ditunjukkan tidak menerima tekuk torsi atau tekuk lentur-torsi, 

tegangan tekuk lentur elastis (foc) ditentukan dengan, 

2
mine

2

oc )r/l(
Ef 

              (2.9) 

  dimana le adalah panjang efektif penampang  

r adalah radius girasi 

3. Untuk baja G550 dengan ketebalan kurang dari 0,9 mm, digunakan radius 

girasi tereduksi γr jika nilai panjang efektif kurang dari 1,1 lo, dimana 

fcr
Erlo .            (2.10) 

o

e

l
l

.1,1

.35,0
65,0             (2.11) 

, dimana fcr adalah tegangan tekuk elastis pelat. 

4. Tegangan tekuk elastis pelat, fcr, dihitung melalui rumus (SNI hal. 35) 

2

2

2

cr b
tx

)v1(12
Ekf 





















          (2.12) 

, dimana k = koefisien tekuk elastis pelat. 
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3. Diagram Perencanaan Batang Tekan 

Alur perencanaan batang tekan dijelaskan melalui diagram alir berikut, 

 
Gambar 2.14, Diagram Alir Perencanaan Batang Tekan 
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2.8 Sambungan Baja Canai Dingin 

 Semua sistem pengencangan yang sesuai seperti mur baut, sekrup dapat 

digunakan untuk menghubungkan bagian – bagian komponen struktur. Elemen 

sambungan terdiri dari komponen struktur, komponen struktur sambungan, dan alat 

penyambung. Sambungan pada struktur harus didesain agar konsisten dengan 

asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam analisis struktur dan sesuai dengan Bab 

ini. Sambungan harus mampu mentransfer efek-efek aksi desain yang dihitung dari 

analisis ini. 

2.8.1 Sambungan Sekrup 

 Dalam praktek nyata pemasangan struktur menggunakan baja canai dingin 

biasa digunakan penyambung antar profil menggunakan sekrup tipe self-drilling. 

Kemudahan pemasangan serta ketersediaannya dipasaran membuat sekrup lebih 

dipilih daripada alat sambungan lain seperti las, baut, ataupun paku keling. Untuk 

tipe sekrup yang ada dipasaran adalah tipe 12-14x20 untuk pengerjaan rangka dan 

tipe 10-16x16 untuk pengerjaan reng. Material pembuatan sekrup adalah Head 

treated carbon steal. 
Tabel 2.8, Tipe Sekrup 

Tipe Sekrup 

Screw 
gauge 
(dk) 

Jumlah 

Ulir per 

Inchi 

Panjang 

Kuat 

Geser 

Rata-Rata 

Kuat Tarik 

Minimum 

Kuat 

Torsi 

Minimum 

Truss Fastener   
Tipe 12-14x20 12 mm 14 TPI 20 mm 8,90 kN 12,36 kN 0,41 kN 

Truss Fastener   
Tipe 10-16x26 10 mm 16 TPI 16 mm 8,61 kN 6,23 kN 0,27 kN 

 

 
Gambar 2.15, Komponen dan Notasi Sekrup 

Perhitungan sambungan sekrup baja canai dingin mengacu pada SNI 7971:2013 

pasal 5.4 tentang sambungan sekrup baja canai dingin. 
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1. Sambungan Sekrup dalam Geser 

A. Pemeriksaan Jarak 

Sambungan sekrup harus memenuhi syarat, 

 3,0 mm ≤ df ≤ 7,0 mm                (2.13(1)) 

 Jarak pusat ke tepi > 3df               (2.13(2)) 

 Jarak pusat ke pusat > 3df               (2.13(3)) 

Dimana df adalah diameter nominal 

B. Tarik pada Bagian Tersambung 

Gaya tarik desain (Nt*) pada penampang netto harus memenuhi, 

NtNt .*             (2.14) 

Dimana : 
Nt* Gaya tarik desain sekrup 

  Faktor reduksi kapasitas. = 0,65 
Nt Kapasitas tarik nominal penampang netto tersambung  

 

o Kapasitas tarik nominal (Nt) 

Nilai Nt ditentukan dari persamaan berikut, 

Sekrup tunggal atau satu baris sekrup tegak lurus gaya,   

Nt = (2,5df / Sf) An fu ≤ An fu             (2.15(1)) 

Sekrup majemuk segaris dengan gaya,  Nt = An fu           (2.15(2)) 

Dimana : 
df Diameter sekrup nominal 

Sf Jarak sekrup tegak lurus gaya 
An Luas netto tersambung  

 

C. Jungkit (tilting) dan tumpu lubang 

Gaya tumpu desain (Vb
*) pada satu sekrup harus memenuhi, 

VbVb .*             (2.16) 

Dimana : 
Vb* Gaya tumpu desain sekrup 

  Faktor reduksi kapasitas. = 0,50 
Vb Kapasitas tumpu nominal bagian tersambung  
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o Kapasitas tumpu nominal bagian tersambung (Vb) 

Nilai Vb ditentukan dalam persamaan berikut, 

– Untuk t2 / t1 ≤ 1,0, Vb harus diambil dari nilai terkecil dari : 

  2

3

2 )(2,4 ufdftVb                (2.17(1)) 

11 uf fdCtVb               (2.17(2)) 

22 uf fdCtVb               (2.15(3)) 

– Untuk t2 / t1 ≥ 2,5, Vb harus diambil dari nilai terkecil dari : 

  117,2 fudtVb f               (2.18(1)) 

227,2 fudtVb f               (2.18(2)) 

– Untuk 1,0 < t2 / t1 < 2,5, Vb harus ditentukan secara interpolasi 

linier antara nilai terkecil dari persamaan 2.15 dan 2.16 

Keterangan, 
t2 Tebal lembaran yang tidak kontak dengan kepala 

sekrup 
t1 Tebal lembaran yang kontak dengan kepala sekrup 
df Diameter sekrup nominal  
fu2 Kekuatan tarik lembaran yang tidak kontak dengan 

kepala sekrup 
fu1 Kekuatan tarik lembaran yang kontak dengan kepala 

sekrup 
C Faktor tumpu. (Lihat tabel 3.4) 

 

Tabel 2.9, Nilai Faktor Tumpu 

Rasio Diameter Pengencang dan Ketebalan 

Komponen Struktur, df/t C 

df/t < 6 2,7 
6 ≤ df/t ≤ 13 3,3 - 0,1(df/t) 

df/t > 6 2,0 
 

o Geser Sambungan yang Dibatasi Jarak Ujung 

Gaya geser desain (V*fv) yang dibatasi jarak ujung harus memenuhi, 

fvVfvV .
*             (2.19(1)) 
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  Jika fu / fy ≥ 1,08 maka ϕ = 0,7 ; fu / fy < 1,08, ϕ = 0,6. 

Jika jarak ke suatu tepi bagian tersambung sejajar dengan garis gaya 

yang bekerja, gaya geser nominal harus dihitung sebagai berikut : 

futeVfv .            (2.19(2)) 

Dimana, 
t Tebal bagian yang jarak ujungnya diukur 

e Jarak yang diukur pada garis gaya dari pusat lubang 
standar ke ujung terdekat bagian tersambung 

 

o Kapasitas Sekrup dalam Geser 

Kapasitas geser nominal sekrup tidak boleh kurang dari 1,25 Vb. 

2. Sambungan Sekrup dalam Tarik 

A. Pemeriksaan Jarak 

Jarak dari pusat sekrup dalam tarik ke setiap bagian tepi tidak boleh kurang 

dari 3 df. 

B. Cabut (Pull Out) dan Tembus (Pull-Through) 

Gaya tarik desain (Nt*) pada sekrup harus memenuhi, 

NtNt .*             (2.20) 
Dimana, 

ϕ Faktor reduksi = 0,5 

Nt Kapasitas nominal sambungan dalam tarik 
 

o Kapasitas nominal sambungan dalam tarik (Nt) 

Nilai Nt diambil dari nilai terkecil berikut, 

– Untuk t2  > 0,9 mm,   2285,0 uf fdtNt              (2.21(1)) 

– Untuk 0,5 < t1 < 1,5 mm,  115,1 uw fdtNt              (2.21(2)) 

dw adalah diameter kepala baut dan diameter ring yang lebih 

besar, tetapi tidak lebih besar dari 12,5 mm  

Catatan : 

1. Untuk sekrup yang menerima gaya tarik, kepala sekrup atau ring harus 

memiliki diameter (dw) tidak kurang dari 8 mm. Ring harus memiliki 

ketebalan minimum 1,27 mm. 
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C. Sekrup dalam Tarik 

Kapasitas tarik nominal sekrup tidak boleh kurang dari 1,25 Nt. 

3. Diagram Alir Perencanaan Sambungan Sekrup 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16, Diagram Alir Perencanaan Sambungan Sekrup 
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2.8.2 Sambungan Baut 

 Sambungan baut disini dimaksudkan adalah sambungan mur – baut yang 

mudah tersedia juga di pasaran. Baut harus dipasang dan dikencangkan agar 

sambungan mencapai kinerja yang dibutuhkan pada kondisi layannya. 

 Lubang baut standar tidak boleh lebih besar dari yang ditentukan dalam 

tabel 2.10. Ring dan pelat penahan harus dipasang pada lubang ukuran berlebih atau 

lubang slot-panjang pada lapisan yang lebih luar. 

Tabel 2.10, Ukuran maksimum lubang baut 

Diameter 

Baut 

Nominal 

Diameter 

Lubang 

Standar 

Diameter 

Lubang 

Ukuran 

Berlebih 

Dimensi Lubang 

Slot Pendek 

Dimensi Lubang 

Slot Panjang 

df (mm) dh (mm) dh (mm) mm mm 

< 12 df + 1,0 df + 2,0 (df + 1,0) hingga 
(df + 6,0) 

(df + 1,0) hingga 
2,5 df 

≥ 12 df + 2,0 df + 3,0 (df + 2,0) hingga 
(df + 6,0) 

(df + 2,0) hingga 
2,5 df 

 

Jika lubang – lubang dibuat zigzag, luasan yang akan dikurangkan diambil nilai 

terbesar dari : 

(i) Pengurangan untuk lubang non zig-zag ; atau 

(ii) Penjumlahan luasan semua lubang dalam jalur zig-zag dalam arah 

melintang komponen struktur atau sebagian komponen struktur, kurang dari 

(s2
pt/4sg) untuk setiap jarak dalam jajaran lubang. 

 Keterangan  : 

 sp  adalah lebar zigzag, jarak yang diukur sejajar dengan aksi desain dalam 

komponen struktur, dari pusat ke pusat lubang. 

 t    adalah tebal komponen struktur yang berlubang. 

 Sg  adalah gauge, jarak lubang yang diukur tegak lurus terhadap aksi desain 

dalam komponen struktur, dari pusat ke pusat lubang. 
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Gambar 2.17, Lubang zig zag 

 Tipe kegagalan pada sambungan baut dapat berbagai macam, diantaranya 

gagal pada sambungan [a], gagal tumpu pelat [b], gagal tarik penampang netto [c], 

dan gagal pada baut [d] (Yu, 2010). Perumpamaan disajikan dalam gambar berikut, 

 

Gambar 2.18, Kegagalan pada sambungan baut 
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2.8.2.1 Sobek 

 Bagian yang terhubung harus memiliki jarak antara baut – baut dan jarak 

tepi dari sebuah baut sedemikian rupa sehingga gaya geser desain (Vf*) bagian 

tersambung memenuhi persamaan berikut, 

ffv V.*V              (2.22) 

Dimana, 
ϕ Faktor reduksi kapasitas sambungan baut yang menerima 

sobek 
Vf Kapasitas geser nominal bagian tersambung 

 
o Faktor Reduksi Kapasitas (ϕ) 

ϕ   = 0,70 untuk 𝑓𝑢
𝑓𝑦
≥ 1,08              (2.23(1)) 

ϕ   = 0,60 untuk 𝑓𝑢
𝑓𝑦
< 1,08              (2.23(2)) 

o Kapasitas Geser Nominal Bagian Tersambung (Vf) 

Vf  = t.e.fu                   (2.24) 

t tebal bagian tersambung 

e jarak yang diukur dalam arah garis gaya dari pusat lubang 

standarke tepi lubang terdekat 

Sebagai tambahan, jarak minimum antara pusat – pusat lubang baut harus cukup 

untuk kepala baut, mur, ring dan alat pengencang tetapi tidak boleh kurang dari 3 

kali diameter nominal (df). Selain itu, jarak dari pusat lubang standar ke ujung 

tersambung tidak boleh kurang dari 1,5 df. 

2.8.2.2 Tarik Penampang Netto 

 Gaya tarik desain (Nf*) pada penampang netto bagian tersambung harus 

memenuhi persamaan berikut, 

ff N.*N              (2.25) 

Dimana, 
Nf Kapasitas tarik nominal penampang netto dari bagian 

tersambung, Nf = An. fu 
ϕ Faktor reduksi kapasitas baut yang mengalami tarik 

= 0,65 (dengan ring dan geser ganda) (tanpa ring) 
= 0,55 (dengan ring dan geser tunggal) 



32 
 

 
 

2.8.2.3 Tumpu 

 Kapasitas tumpu desain (ϕVb) sambungan baut dibedakan menjadi tanpa 

memperhitungkan deformasi lubang baut dan dengan memperhitungkan deformasi 

lubang baut. 

A. Kapasitas Tumpu tanpa Memperhitungkan Deformasi Lubang Baut 

fu.t.d.C..Vb*V fb      (2.26) 

Dimana, 
ϕ Faktor reduksi = 0,60 

α Faktor modifikasi untuk tipe sambungan tumpu 
C Faktor tumpu 
df Diameter baut nominal 

 

o Faktor modifikasi (α) untuk tipe sambungan tumpu 

Faktor modifikasi (α) disajikan dalam tabel berikut, 

Tabel 2.11, Faktor modifikasi untuk sambungan tumpu 

Tipe Tumpu α 

Geser tunggal dan lembaran - lembaran luar dari sambungan 
geser ganda dengan ring di bawah kepala baut dan mur 1,00 

Geser tunggal dan lembaran - lembaran luar dari sambungan 
geser ganda tanpa ring di bawah kepala baut dan mur, atau 
hanya satu ring 

0,75 

Lembaran tengah pada sambungan geser ganda dengan atau 
tanpa ring 1,33 

 

o Faktor tumpu (C) 

Faktor tumpu (C) disajikan dalam tabel berikut, 
Tabel 2.12, Faktor tumpu 

Tebal Bagian 

Tersambung, t [mm] 

Rasio diameter 

pengencang dan tebal 

komponen struktur, d/t 
C 

0,42 ≤ t ≤ 4,76 
df / t < 10 3 

10 ≤ df / t ≤ 22 4 - 0,1 (df/t) 
df / t > 22 1,8 
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B. Kapasitas Tumpu dengan Memperhitungkan Deformasi Lubang Baut 

fu.t.df.)53,1t..64,4(Vb       (2.27) 

Dimana, 
ϕ Faktor reduksi = 0,65 

α Faktor modifikasi untuk tipe sambugan tumpu 
t Tebal bagian tersambung 
df Diameter baut nominal 
fu Kuat tarik baut 
  

2.8.2.4 Baut 

 Baut dibedakan menjadi baut dalam geser, baut dalam tarik dan baut dalam 

kombinasi geser dan tarik 

1. Baut dalam Geser 

Gaya geser desain V*fv pada sebuah baut harus memenuhi, 

fvfv VV .*              (2.28) 
Dimana, 

ϕ Faktor reduksi = 0,80 

Vfv Kapasitas geser nominal baut 
 

o Kapasitas geser nominal baut (Vfv) 

Vfv = 0,62 fuf (nn  Ac + nx Ao)      (2.29) 

 fuf adalah kekuatan tarik minimum satu baut. 

  = 400 MPa   (untuk baut mutu 4.6) 

  = 830 MPa   (untuk baut mutu 8.8) 

 nn adalah jumlah bidang geser dengan ulir pada bidang geser 

 Ac adalah luas diameter minor satu baut 

 nx adalah jumlah bidang geser tanpa ulir pada bidang geser 

 Ao adalah luas penampang baut tanpa ulir 

2. Baut dalam Tarik 

Gaya tarik desain N*ft pada sebuah baut harus memenuhi, 

ftft NN .*             (2.30) 
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Dimana, 
ϕ Faktor reduksi = 0,80 

Nft Kapasitas tarik nominal baut 
 

o Kapasitas tarik nominal baut (Nft) 

Nft = As fuf          (2.31) 

  As adalah luas tegangan tarik satu baut. 

– Luas Tegangan Tarik Satu Baut (As) 

As = 𝝅
𝟒
(𝑫 − 𝟎, 𝟗𝟖𝟑𝟐𝑷)𝟐         (2.32) 

3. Baut dalam kombinasi geser dan tarik 

Baut yang diperlukan untuk menahan gaya geser desain (V*fv) bersama 

sama dengan gaya tarik desain (N*ft) harus memenuhi, 

0,1

2
*

2

*

*































ftb

fv

fvb

fv

N
N

V

V


     (2.33) 

4. Diagram Alir Perencanaan Sambungan Baut 

Diagram alir perencanaan sambungan baut disajikan dalam gambar berikut, 

 

Gambar 2.17, Diagram Alir Perencanaan Sambungan Baut 
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2.9 Pelat Tumpuan 

 Pelat tumpuan berfungsi meneruskan beban dari rangka jembatan kepada 

struktur pondasi di bawahnya. Pelat tumpuan harus memenuhi kriteria kekuatan, 

salah satunya adalah dengan luasan pelat yang cukup untuk mendukung beban. 

Perhitungan desain pelat tumpuan didasarkan pada tabel brosur dari PT. VSL 

Indonesia yang menyesuaikan reaksi pada tiap perletakan, sehinggda dapat dipilih 

tumpuan dengan kapasitas tertentu yang disesuaikan dengan hasil desain.  


