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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Jembatan 

Jembatan merupakan suatu konstruksi yang berfungsi meneruskan jalan 

melalui suatu  rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasaya jalan lain 

berupa jalan air atau lalu lintas biasa. Jembatan yang berada diatas jalan lalu lintas 

biasanya disebut viaduct. (Struyk dan Veen, 1995) 

Jembatan rangka baja adalah strukur jembatan yang terdiri dari rangkaian 

batang-batang baja yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Beban dan 

muatan yang dipikul oleh struktur ini akan diuraikan dan disalurkan pada batang-

batang baja tersebut, sebagai gaya-gaya tekan dan tarik melalaui titik-titik 

pertemuan batang (titik buhul). Garis netral tiap-tiap batang yang bertemu pada 

titik buhul harus saling berpotongan pada satu titik saja untuk menghindari 

timbulnya momen skunder. (Asiyanto,2008).                                                                                                                             

Jembatan rangka baja ini merupakan salah satu jenis jembatan rangka yang 

menggunakan material baja.  

 
Gambar 2.1 Jembatan Rangka Baja (Warren Truss) 

Sumber : https://nusantarabajaprima.com 

2.2 Tipe-Tipe Jembatan Rangka Batang  

Tipe jembatan rangka batang ini memiliki jumlah yang banyak, karena 

banyak para ahli yang mengembangkan ide-ide untuk jembatan rangka batang. 

Diantaranya sebagai berikut: 
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a. Tipe Warren (Warren Truss) 

Tipe jembatan ini ditemukan  oleh  James Warren dan Willoughby 

Theobald Monzani pada tahun 1848 di Britania Raya. Jembatan rangka batang 

tipe warren ini tidak memiliki batang vertikal pada bentuk rangkanya yang 

membentuk segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi. Sebagian batang 

diagonalnya mengalami gaya tekan (compression) dan sebagian lainnya 

mengalami gaya tegangan (tension). 

 
Gambar 2.2 Tipe Warren Truss 

Sumber : http://fajarnugraha96.blogspot.co.id 

b. Tipe Pratt (Pratt Truss) 

Tipe jembatan rangka batang ini ditemukan oleh Thomas dan Caleb Pratt 

pada tahun 1844. Jembatan ini memiliki elemen diagonal yang mengarah ke 

bawah dan bertemu pada titik tengah batang jembatan bagian bawah. 

 
Gambar 2.3 Tipe Pratt Truss 

Sumber : http://fajarnugraha96.blogspot.co.id 

c. Tipe Howe (Howe Truss)  

Tipe jembatan rangka batang ini ditemukan oleh William Howe di 

Massachussetts pada tahun 1840 di Amerika Serikat.Jembatan ini kebalikan 

dari tipe Pratt dimana elemen diagonalnya mengarah ke atas dan menerima 

tekanan sedangkan batang vertikalnya menerima tegangan. 

 
Gambar 2.4 Tipe Howe Truss 

Sumber : http://fajarnugraha96.blogspot.co.id 
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2.3 Pembebanan Pada Jembatan 

Hal utama yang perlu dilakukan dalam perencanaan struktur pada suatu 

konstruksi adalah melakukan estimasi beban yang akan didukung oleh konstruksi 

tersebut, yang dikenal dengan istilah pembebanan. Pada analisis jembatan rangka 

baja ini, pembebanan yang bekerja pada konstruksi dihitung berdasarkan 

”Peraturan Pembebanan Untuk Jembatan (SNI 1725:2016)”. 

2.3.1 Beban Permanen 

a. Berat Sendiri (MS) 

Berat sendiri (beban mati) suatu konstruksi adalah berat dari bagian 

konstruksi dan elemen-elemen struktural lain yang dipikulnya. Termasuk berat 

elemen nonstruktural dan  bagian jembatan yang merupakan elemen struktural 

yang dianggap tetap. Pada tabel 2.1 merupakan faktor beban yang digunakan 

untuk berat sendiri sebagai berikut:  

Tabel 2.1 Faktor Beban Untuk Berat Sendiri 

Tipe 
Beban 

Faktor Beban (ϒMS) 

Keadaan Batas Layan (ϒS
MS) Keadaan Batas Ultimit (ϒU

MS) 

Bahan 
 

Biasa Terkurangi 

Tetap 

Baja 1,00 1,10 0,90 

Aluminium 1,00 1,10 0,90 

Beton pracetak 1,00 1,20 0,85 

Beton dicor ditempat 1,00 1,30 0,75 

Kayu 1,00 1,40 0,70 

Sumber : SNI 1725:2016 

b. Beban Mati Tambahan / Utilitas (MA) 

Beban mati tambahan/utilitas adalah suatu beban pada jembatan yang 

merupakan elemen non struktural dan mungkin besarnya berubah selama umur 

jembatan seperti beban air hujan. Pada tabel 2.2 merupakan faktor beban yang 

digunakan untuk beban mati tambahan sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Faktor Beban Untuk Beban Mati Tambahan 

Tipe 
Beban 

Faktor Beban (ϒMS) 

Keadaan Batas Layan (ϒS
MS) Keadaan Batas Ultimit (ϒU

MS) 

Keadaan 
 

Biasa Terkurangi 

Tetap 
Umum 1,00(1) 2,00 0,70 

Khusus (terawasi) 1,00 1,40 0,80 

Catatan(1): Faktor beban layan sebesar 1,3 digunakan untuk berat utilitas 

Sumber : SNI 1725:2016 
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2.3.2 Beban Lalu Lintas 

Beban lalu lintas untuk perencanaan jembatan terdiri atas beban lajur “D” 

dan beban truk “T”. Secara umum, beban “D” akan menjadi beban penentu dalam 

perhitungan jembatan yang mempunyai bentang sedang sampai panjang, 

sedangkan beban “T” digunakan untuk bentang pendek dan lantai kendaraan. 

a. Beban Lajur “D” (TD) 

Beban lajur “D” bekerja pada seluruh lebar jalur kendaraan dan 

menimbulkan pengaruh pada jembatan yang ekuivalen. Jumlah beban lajur “D” 

yang bekerja tergantung pada lebar jalur kendaraan itu sendiri. 

Beban lajur “D” terdiri dari beban tersebar merata (BTR) yang digabung 

dengan beban garis (BGT). Adapun faktor beban yang digunakan untuk beban 

lajur ”D” sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Faktor Beban Akibat Beban Lajur “D” 

Tipe 
Beban 

Jembatan 
Faktor Beban (ϒTD) 

Keadaan Batas Layan 
(ϒS

TD) 
Keadaan Batas Ultimit 

(ϒU
TD) 

Transien 
Beton 1,00 1,80 

Boks girder 
baja 

1,00 2,00 

Sumber : SNI 1725:2016 

Beban terbagi rata (BTR) mempunyai intensitas q Kpa, dimana besarnya 

q tergantung pada panjang total L yang dibebani seperti berikut : 

Jika L  30 m ; q = 9,0 Kpa ............................................................. (4.1) 

Jika L  30 m ; q = 9,0 









L

15
  5,0  Kpa ......................................... (4.2) 

Dimana :     1 Kpa = 100 kg/m2 

Beban garis (BGT) dengan intensitas p KN/m harus ditempatkan 

tegak lurus dari arah lalu lintas pada jembatan. Besarnya intensitas p = 49,0 

KN/m. Beban “D” harus disusun pada arah melintang sedemikian rupa 

sehingga menimbulkan momen maksimum. Penyusunan komponen-

komponen BTR dan BGT dari beban “D” secara umum dapat dilihat pada 

gambar berikut: 
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Gambar 2.5 Beban Lajur “D” 

Sumber : SNI 1725:2016 

b. Beban Truk “T” 

Beban truk “T” adalah satu kendaraan berat dengan 3 gandar yang 

ditempakan pada beberapa posisi dalam lajur lalu lintas rencana. Tiap gandar 

terdiri dari dua bidang kontak pembebanan yang dimaksud sebagai simulasi 

pengaruh roda kendaraan berat. Hanya satu truk “T” diterapkan per lajur lalu 

lintas rencana. 

Pembebanan truk “T” terdiri dari kendaraan truk semi-trailer yang 

mempunyai susunan dan berat gandar seperti terlihat dalam gambar 2.6. Berat 

dari masing-masing gandar disebarkan menjadi 2 beban merata sama besar 

yang merupakan bidang kotak antara roda dengan permukaan lantai. Jarak 

antara 2 gandar tersebut bisa diubah-ubah antara 4,0 m sampai 9,0 m untuk 

mendapatkan pengaruh terbesar pada arah memanjang jembatan. 

 

 
Gambar 2.6 Pembebanan Truk “T” (500 kN) 

Sumber : SNI 1725:2016 
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Tabel 2.4 Faktor Beban Akibat Pembebanan Truk “T” 

Tipe 
Beban 

Jembatan 
Faktor Beban (ϒTD) 

Keadaan Batas Layan 
(ϒS

TD) 
Keadaan Batas 
Ultimit (ϒU

TD) 

Transien 
Beton 1,00 1,80 

Boks girder 
baja 

1,00 2,00 

Sumber : SNI 1725:2016 

c. Faktor Beban Dinamis (FBD) 

Faktor beban dinamis (FBD) merupakan hasil interaksi antara kendaraan 

yang bergerak dengan jembatan. Besarnya BGT dari pembebanan lajur “D” 

dan beban roda dari pembebanan truk “T” harus cukup untuk memberikan 

terjadinya interaksi antara kendaraan yang bergerak dengan jembatan. 

Besarnya nilai tambah dinyatakan dalam fraksi dari beban statis. FBD ini 

diterapkan pada keadaan batas daya layan dan beban utimit. 

 
Gambar 2.7  Faktor Beban Dinamis untuk BGT Pada Beban Lajur “D” 

Sumber : SNI 1725:2016 

d. Gaya Rem 

Penempatan gaya rem diletakkan disemua lajur rencana yang dimuati dan 

yang berisi lalu lintas dengan arah yang sama. Gaya rem harus diambil yang 

terbesar dari: 

 25% dari berat gandar truk desain atau, 

 5% dari berat truk rencana ditambah beban lajur terbagi rata BTR 

Gaya ini harus diasumsikan untuk bekerja secara horizontal pada jarak 

1800 mm diatas permukaan jalan pada masing-masing arah longitudinal dan 

dipilih yang paling menentukan. Perhitungan gaya rem tergantung dari faktor 

kepadatan lajur yang ditentukan, jika jembatan menggunakan jalur satu arah 
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maka semua lajur rencana harus dibebani secara simultan pada saat 

menghitung besarnya gaya rem. 

2.3.3 Aksi Lingkungan 

Aksi lingkungan memasukkan pengaruh temperatur, angin, banjir, gempa 

dan penyebab-penyebab alamiah lainnya. Besarnya beban rencana dihitung 

berdasarkan analisa statistik dari kejadian-kejadian umum yang tercatat tanpa 

memperhitungkan hal khusus yang mungkin akan memperbesar pengaruh 

setempat. 

a. Beban Angin 

1. Tekanan Angin Horizontal 

Tekanan angin horizontal diasumsikan disebabkan oleh angin rencana 

dengan kecepatan dasar (VB) sebesar 90 hingga 126 km/jam. Beban angin 

harus dasumsikan terdistrbusi secara merata pada permukaan yang terekspos 

oleh angin. Luas area yang diperhitungkan adalah luas area dari semua 

komponen, termasuk sistem lantai dan railling yang diambil tegak lurus 

terhadap arah angin. Untuk jembatan atau bagian jembatan dengan elevasi 

lebih tinggi dari 10000 mm diatas permukaan tanah atau permukaan air, 

kecepatan angin rencana, VDZ, harus dihitung dengan persamaan sebagai 

berikut: 

VDZ = 2,5VD�
���

��
� �� �

�

��
� ............................................................ (4.3) 

Keterangan  

VDZ =  kecepatan angin rencana pada elevasi rencana, Z (km/jam) 

V10 =  kecepatan angin pada elevasi 1000 mm di atas permukaan    tanah 

atau permukaan air rencana (km/jam) 

VB =  kecepatan angin rencana (km/jam) 

Z =  elevasi struktur diukur dari permukaan tanah atau dari permukaan 

air diaman beban angin dihitung (Z>10000 mm) 

V0  =  kecepatan gesekan angin (km/jam) 

Z0  =  panjang gesekan di hulu jembatan (mm) 
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V10 dapat diperoleh dari: 

 Grafik kecepatan angin dasar untuk berbagai periode ulang 

 Survei angin pada lokasi jembatan 

 Jika tidak ada data yang lebih baik, perencana dapat ,mengasumsikan 

bahwa V10 = VB = 90 s/d 126 km/jam. 

Tabel 2.5 Nilai V0 dan Z0 untuk Berbagai Variasi Kondisi  
Permukaan Hulu 

Kondisi  Satuan 
Lahan 

Terbuka 
Sub Urban Kota 

V0 km/jam 13,2 17,6 19,3 

Z0 mm 70 1000 2500 

Sumber : SNI 1725:2016 

2. Beban Angin Pada Struktur (EWS) 

Jika dibenarkan oleh kondisi setempat, perencana dapat menggunakan 

kecepatan angin rencana dasar yeng berbeda untuk kombinasi pembebanan 

yang tidak melibatkan kondisi beban angin yang bekerja pada kendaraan. 

Arah angin rencana harus diasumsikan horizontal, kecuali ditentukan lain 

dalam pasal 9.6.3. dengan tidak adanya data yang lebih tepat, tekanan angin 

rencana dalam MPa dapat ditetapkan dengan menggunakan persamaan 

sebagai berikut: 

�� =  ��  �
���

��
�

�

.......................................................................... (4.4) 

Keterangan 

PB = Tekanan angin dasar 

Tabel 2.6  Tekanan Angin Dasar 

Komponen Bangunan Atas 
Angin Terkan Angin Hisap 

MPa MPa 

Rangka, kolom, dan 
pelengkung 

0,0024 0,0012 

Balok 0,0024 N/A 

Permukaan dasar 0,0019 N/A 

Sumber : SNI 1725:2016 
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2.4 Perhitungan Struktur Jembatan 

2.4 1 Load and Resistance Factor Design (LRFD) 

Perencanaan LRFD dianggap memenuhi syarat jika kuat perlu, Ru lebih 

kecil dari kuat rencana, ϕ Rn dengan ϕ adalah faktor tahanan yang nilainya 

bervariasi tergantung perilaku aksi komponen yang ditinjau. Kuat perlu, Ru adaah 

nilai maksimum dari berbagai kombinasi beban terfaktor yang dicari dengan 

bantuan analisis struktur. Jadi konsep dasar ketentuan LRFD adalah: 

Ru  ≤ ϕ Rn ............................................................................................. (4.5) 

Untuk mencari kuat perlu, Ru untuk tiap-tiap elemen struktur, maka 

diperlukan analisa struktur secara menyeluruh (global). Faktor beban di atas 

disiapkan untuk analisis struktur cara elastis. Hasil analisis struktur secara 

menyeluruh (global) untuk Ru selanjutnya digunakan untuk mengevaluasi elemen-

per-elemen dan dibandingkan dengan kuat rencana ϕ Rn yang ditinjau per-elemen 

juga, sesuai dengan gaya internal yang terjadi. Jadi misal elemen struktur 

menerima gaya aksial maka dievaluasi juga dengan kuat rencana elemen terhadap 

gaya aksial. Tinjauan per-elemen diperlukan karena karakter untuk setiap aksi dan 

perilaku keruntuhannya bisa berbeda-beda. Itu alasannya, mengapa faktor tahanan 

ϕ bisa berbeda-beda, seperti pada tabel berikut: 

Tabel 2.7 Faktor Tahanan ϕ 

Komponen Struktur Faktor tahanan ɸ 

Lentur 0,90 

Tekan aksial 0,90 

Tarik aksial 
 

 Tarik leleh 0,90 

 Tarik fraktur 0,75 

Geser 0,90 

Sambungan baut 
 

 Baut geser 0,75 

 Baut tarik 0,75 

 Kombinasi geser dan tarik 0,75 

 Baut tumpu 0,75 

Sambungan las 
 

 Las tumpul penetrasi penuh 0,90 

 Las sudut/tumpul penetrasi sebagian 0,75 

 Las pengisi 0,75 

Sumber: Struktur Baja Perilaku, Analisis dan Desain AISC 2010, Wiryanto Dewobroto 
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2.4 2 Stabilitas Batang Tarik 

Material baja pada dasarnya difungsikan untuk memikul gaya tarik atau 

gaya tekan. Untuk elemen struktur yang mempunyai dimensi langsing dan mutu 

bahan yang tinggi, pemakaian material tersebut hanya efisien terhadap tarik. 

Adanya elemen struktur baja yang terlihat sangat langsing dibandingka elemen 

lainnya, maka dapat diduga akan difungsikan sebagai batang tarik. 

a. Batas kelangsingan 

Secara teoritis, kondisi kelangsingan hanya diperhitungkan untuk elemen 

tekan, untuk mengantisipasi tekuk. Sedangkan batang tarik tidak mengalami 

tekuk, maka batasan kelangsingan untuk batang tarik hanya disarankan L/r ≤ 

300. Hal itu disarankan atas dasar pengalaman praktis atas segi ekonomis, 

resiko rusak yang kecil selama konstruksi, dan kemudahan pembuatan. 

Pemilihan batang tarik yang langsing, tidak secara otomatis membuat 

strukturnya lebih ekonomis. Namun batang tarik lebih ditunjukkan pada segi 

keindahan, agar struktur lebih terlihat transparan atau ringan.  

b. Kuat tarik nominal 

Kuat tarik rencana ϕt Pn dengan ϕt sebagai faktor ketahananan tarik, dan 

Pn  sebagai kuat aksial nominal, adalah nilai terkecil dari dua tinjauan batas 

kerurunan yang terjadi pada (1) penampang utuh dan (2) penampang berlubang 

(tempat sambungan).  

Kuat tarik penampang utuh terhadap keruntuhan leleh (yield): 

Pn = Fy . Ag ............................................................................................... (4.6) 

Dimana: 

ϕt = 0,9 terhadap keruntuhan leleh 

Ag = Luar penampang utuh (gross) 

Kuat tarik penampang berlubang (di tempat sambungan) akan 

memanfaatkan perilaku strain-hardening (peningkatan tegangan) pada kondisi 

regangan inelastik yang dipicu oleh lonjakan tegangan terkonsentrasi di sekitar 

lubang. 

Pn = Fu . Au = Fu . An . U ........................................................................ (4.7) 
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Dimana: 

ϕt = 0,75 terhadap keruntuhan leleh 

An = Luas penampang bersih (netto), dikurangi lubang 

Ae = Luas penampang efektif 

U = Faktor shear lag 

Nilai Fy dan Fu tergantung dari mutu material, yaitu kuat leleh dan kuat 

tarik minimum (kuat batas) dari bahannya. Keruntuhan leleh (yield) tingkat 

daktalitasnya lebih tinggi dari keruntuhan fraktur, oleh sebab itu maka faktor 

ketahanan tarik (ϕt) antara keduanya berbeda. Faktor keamanan untuk fraktur 

tentunya lebih tinggi. 

c. Konsep luas penampang  

1. Pengaruh lubang dan cara penyambungan 

Parameter An dan Ae tergantung dari sistem sambungan. Untuk itu 

sebaiknya perencanaan batang tarik dan sambungannya harus bersamaan, 

karena saling berkaitan. Maksud saling berkaitannya dapat diungkapkan 

sebagai berikut: 

 Reduksi luas penampang batang tarik akibat lubang untuk alat sambung, 

sehingga ada istilah luas penampang utuh (Ag) dan luas penampang netto 

(An), yaitu luasan setelah memperhitungkan pengaruh lubang. Oleh 

karena itu sambungan tidak memerlukan lubang, maka secara teoritis 

sambungan las akan lebih baik disbanding sambungan baut, sebab 

An=Ag atau tidak ada reduksi luasan. 

 Efektivitas sambungan secara umum difungsikan agar kontinuitas elemen 

tidak terganggu maka keseluruhan permukaan penampang harus 

tersambung secara menerus kebagian elemen yang lain. Namun dalam 

praktiknya, akibat keperluan untuk kemudahan pelaksanaan atau 

keterbatasan alat sambungnya, maka bidang permukaan penampang 

batang tarik tersebut tidak semuanya tersambung secara sempurna. 

Kondisi itu tentu akan menimbulkan aliran tegangan tidak merata yang 

disebut efek shear-lag dan harus diperhitungkan karena mempengaruhi 

kinerja batang tarik. Untuk perhitungan shear-lag sangatlah komplek, 
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maka dipilih cara penyederhanaan berupa faktor shear-lag (U) yang 

nilainya mengacu pada tabel berikut: 

Tabel 2.8 Faktor Shear-Lag (U) Batang Tarik 

No Deskripsi Faktor shear-lag, U Catatan dan sketch 

1 

Batag tarik dengan 
baut atau las, transfer 
gaya dengan semua 
elemen penampang 
yang ada 

U = 1,0 

 

2 

Batan tarik dengan 
baut atau las, transfer 
gaya dengan sebagian 
dari elemen 
penampang 

U = 1-x/l 

 

3 

Batang tarik dengan 
las melintang di 
sebagian elemen. Ada 
bagian yang tidak 
tersambung 

U = 1,0 
Dengan An = luas 
penampang yang 
tersambung saja 

 

4 
Pelat sambung las arah 
memanjang saja 

l ≥ 2w…. U = 1,0 
 2w > l ≥ 1,5w…. U = 0,87 
1,5w > l ≥ w…. U = 0,75 

 

5 
Pipa dengan pelat 
sambung tunggal 
konsentris 

l ≥ 1,3D…. U = 1,0 
 D > l ≥ 1,3D…. U = 1-x/l 

Dengan x = D/π 

 

6 

Profil berongga 
persegi HSS dengan 
pelat sambung tunggal 
konsentris 

l ≥ H…. U = 1-x/l 
x = (B2-BH)/((4(B+H)) 

 
Profil berongga 
persegi HSS dengan 
pelat sambung ganda 
pada sisi luar 
penampang 

l ≥ H…. U = 1-x/l 
x = B2/4(B+H) 

 

7 Profil I atau T 

bf  ≥ 2/3d….. U = 0,90 
bf  ≥ 2/3d….. U = 0,85 

Sambungan di pelat sayap 
(flange) dengan minimal 3 baut 
atau lebih, ditempatkan segaris 

arah gaya 

U = 0,7 
Sambungan di pelat badan (web) 
dengan minimal 4 baut atau lebih, 

ditempatkan segaris arah gaya 

8 
Profil siku tunggal atau 
ganda 

U = 0,8 
Pakai 4 baut atau lebih yang 

ditempatkan segaris arah gaya 

U = 0,6 Pakai 3 baut segaris arah gaya 

Sumber: Struktur Baja Perilaku, Analisis dan Desain AISC 2010, Wiryanto Dewobroto 
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Selanjutnya luas penampang batang tarik setelah memperhitungkan 

pengaruh shear-lag disebut luas penampang efetif, Ae yang merupakan 

fungsi luas penampang netto berikut 

Ae = An . U ...................................................................................... (4.8) 

Ketentuan diatas berlaku pada batang tarik, bukan sambungan. Karena 

sistem struktur keseluruhan akan tergantung pada bagia terlemah, maka 

sambungan harus mempunyai kekuatan lebih dibanding batang tarik. 

2. Diameter lubang 

Kekuatan batang tarik sangat dipengaruh oleh lubang. Parameter yang 

mewakili hal tersebut dalam desain adalah luas penampang netto (An) atau luas 

penampang bersih dikurangi lubang. 

Terkait lubang pada batang tarik untuk perhitungan luas penampang netto 

terdapat tiga parameter yaitu diameter baut, diameter lubang nominal, dan 

diameter lubang imajiner. 

Diameter lubang baut relatif kecil dibanding dimensi penampang, tetapi 

jika jumlahnya banyak dan berdekatan tentu berpengaruh.Sehingga 

penempatan lubang dapat memakai pola staggered atau zigzag. Agar luasan 

sama, dapat memuat lebih banyak baut. 

 

Gambar 2.8 Kemungkinana Keruntuhan Pada Lubang Berpola Staggered 
Sumber: Struktur Baja Perilaku, Analisis dan Desain AISC 2010, Wiryanto Dewobroto 

Untuk mencari penampang kritis lubang yang berpola staggered, perlu 

meninjau berbagai kemungkinan potongan penampang yang bisa terjadi. 

Panjang bersih dihitung dari tinggi penampang dikurangi jumlah lubang (yang 

terdapat pada jalur potongan), ditambah pengaruh diagonal yang diitung 

dengan pendekatan sebagai berikut: 

S2/4g ................................................................................................. (4.9) 

Dimana s = jarak lubang as ke as arah memanjang (searah gaya) 

g = jarak lubang as ke as arah tranversal (tegak lurus gaya) 



17 
 

 
 

 

Gambar 2.9 Pelat Berlubang dengan Pola Staggered 
Sumber: Struktur Baja Perilaku, Analisis dan Desain AISC 2010, Wiryanto Dewobroto 

2.4 3 Stabilitas Batang Tekan 

Batang tekan merupakan komponen struktur yang memikul beban tekan 

sentris yang terletak tepat di titik berat penampang atau kolom, dengan gaya aksial 

saja.  Parameter dalam mementukan batang tekan pada bagian material hanya Fy 

yang terpenting, sedangkan Fu tidak pernah tercapai. Tidak hanya itu, parameter 

yang lain yaitu kofigurasi bentuk fisik atau geometri yang terdiri dari luas 

penampang , pengaruh bentuk penampang terhadap kekuatan lentur dan panjang 

batang serta kondisi pertambatan atau tumpuan. 

a. Klasifikasi penampang dan tekuk lokal 

Kondisi tekuk dibedakan adanya tekuk lokal dan tekuk global, hal itu karena 

keduanya mempunyai kondisi tekuk dan solusi penyelesaian yang berbeda. Dalam 

hal ini penyelesaian tekuk lokal lebih komplek daripada tekuk global. Sehingga 

untuk menghindari adanya tekuk lokal dilakukan mengklasifikasikan penampang 

antara penampang langsing dan tidak langsing. Adapun elemen tekuk 

diklasifikasikan pada tabel berikut: 
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Tabel 2.9 Klasifikasi Elemen Pada Batang Tekan Aksial 

No Elemen  
Rasio 
Lebar 
Tebal 

λr  
Batas Tidak 

Langsing 
Deskripsi Penampang 

1 

Sayap profil gilas IWF, 
UNP dan Tee, atau siku 
ganda tanpa spasi, juga 
pelat pengaku pada 
profil gilas 

�

�
 0,56�

�

��

 

 

2 
Sayap profil built-up 
IWF simetri ganda dan 
pelat pengakunya 

�

�
 0,64�

��
∗�

��

 

 

3 

Lengan profil siku 
tunggal atau ganda 
dengan pemisah, atau 
pelat pengaku bebas 
lainnya 

�

�
 0,45�

�

��

 

 

4 Lengan profil Tee 
�

�
 0,75�

�

��

 

 

5 
Badan profil I simetri 
ganda dan UNP 

ℎ

��
 1,49�

�

��

 

 

6 
Sayap profil kotak 
ketebalan sama 

ℎ

�
 1,40�

�

��

 

 

7 
Cover-plate / pelat 
diaphragm antar lat 
sambung 

�

�
 1,40�

�

��

 

 

8 
Elemen profil yang 
tertahan secara umum 

�

�
 1,49�

�

��

 

 

9 Pipa 
�

�
 0,11�

�

��

 

 
Keterangan: *kc = 4 �ℎ ��⁄⁄  tetapi 0,35≤ kc ≤ 0,76 

Sumber: Struktur Baja Perilaku, Analisis dan Desain AISC 2010, Wiryanto Dewobroto 
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b. Kuat Tekan Nominal

Kuat tekan dibedakan atas tiga perilaku tekuk yaitu tekuk lentur, tekuk torsi

dan tekuk lentur-torsi terlihat pada gambar berikut: 

(a) (b) (c) 
Gambar 2.10 Bentuk Penampang Dan Perilaku Tekuk 

Sumber: Struktur Baja Perilaku, Analisis dan Desain AISC 2010, Wiryanto Dewobroto 

Tekuk lentur yang dimaksud adalah fenomena tekuk global pada 

penampang dengan klasifikasi elemen tidak langsing beban kritis yang 

menyebabkan tekuk tersebut telah dirumuskan oleh Euler. Sampai saat ini rumus 

tersebut tetap dijadikan dasar menentukan kuat nominal batang tekan (Pn). Agar 

berkesesuaian dengan cara perencanaan batang tarik, maka luas penampang utuh 

atau gross (Ag) dijaikan konsanta tetap, adapun variabelnya adalah tegangan kritis 

(Fcr), yang dituliskan dalam format berikut: 

Pn = Fcr . Ag .......................................................................................... (4.10) 

Tegangan kritis, Fcr dihitung berdasarkan syarat berikut, jika 

 
��

�
≤ 4,71 ��/�� atau 

��

��
≤ 2,25 , tekuk inelastis, maka: 

��� =  �0,658
� �

� � � �� ........................................................................ (4.11) 

Catatan: Tegangan kritis kolom pada daerah kelangsingan ini banyak 

dipengaruhi oleh: tegangan residu; dan kondisi imperfection atau 



20 
 

 
 

ketidak-kelurusan dari batang. Fenomena keruntuhannya disebut tekuk 

inelastis. Rumus Euler tidak bisa memprediksi tekuk jenis ini, sehingga 

dikembangkan teori Double Modulus (Considere) dan Modulus Tangent 

(Engesser) secara terpisah. Itupun hasilnya masih perlu dikoreksi lagi 

berdasarkan data hasil uji empiris yang diolah secara statistik. 

 
��

�
 > 4,71 ��/�� atau 

��

��
> 2,25 , tekuk inelastis, maka: 

��� =  0,877��  ................................................................................. (4.12) 

Dimana Fe = tegangan tekuk Euler (elastis) sebagai berikut: 

��� =
���

(�� �)⁄ � ..................................................................................... (4.13) 

Catatan : Tegangan kritis pada daerah kelangsingan ini disebut tekuk 

elastis. Rumus Euler tidak bisa dipakai secara langsung karena belum 

memperhitungkan imperfection. 

2.4 4 Stabilitas Batang Lentur 

Balok lentur pada umumnya merujuk pada penempatan struktur secara 

horizontal, dan dibebani pada arah vertikal secara tegak lurus. Penempatan beban 

secara tegak lurus akan mengakibatkan balok jadi melengkung, hal itu disebut 

mekanisme lentur. Jika pembebanan relatif kecil, mekanisme lentur tidak 

mengubah konfigurasi bentuk balok secara permanen. Jadi ketika bebannya 

hilang, balok akan kembali pada kondisinya yang semula. Jika itu terjadi maka 

perilaku itu disebut elastis. 

Ciri-ciri fisik balok dengan mekanisme lentur, maka rasio panjang bentang 

terhadap tinggi penampag relatif besar, adapun balok dengan mekanisme non-

lentur mempunyai rasio bentang terhadap tinggi penampang yang kecil.  

a. Kelangsingan elemen 

Kelangsingan elemen dapat diukur dari rasio lebar-tebal, jika terjadi 

tegangan tekan maka akan mengalami resiko keruntuhan tekuk lokal. Langkah 

awal untuk menghindari tekuk lokal perlu adanya klasifikasi profil terlebih 

dahulu. Klasifikasi penyusun elemen-elemen profil ada tiga kondisi yaitu kompak, 

non-kompak dan langsing. Adapun kalsifikasi elemen-elemen profil ditabelkan 

sebagi berikut: 
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Tabel 2.10 klasifikasi Elemen Tekan Batang Memikul Lentur 

No Elemen 
Rasio 
Lebar 
Tebal 

λp 

Kompak/ Nonkompak 

λr 

Nonkompak/ 
Langsing 

Deskripsi penampang 

1 

Sayap profil 
gilas IWF, 
UNP dan 
Tee 

�

�
 0,38�

�

��
 1,00�

�

��
 

 

2 

Sayap profil 
tersusun 
IWF simetri 
ganda dan 
tunggal 

�

�
 0,38�

�

��
 0,95�

���

��
 

 

3 
Lengan 
profil siku 
tunggal 

�

�
 0,54�

�

��
 0,91�

�

��
 

 

4 

Sayap profil 
IWF, UNP 
momen sb. 
Lemah 

�

�
 0,38�

�

��
 1,00�

�

��
 

 

5 
Lengan 
profil Tee 

�

�
 0,84�

�

��
 1,03�

�

��
 

 

6 

Badan profil 
I simetris 
ganda dan 
UNP 

ℎ

��
 3,74�

�

��
 5,70�

�

��
 

 

7 
Badan profil 
I simetri 
tunggal 

ℎ�

��
 

ℎ�
ℎ�

�
�
��

�0,54
��
��

− 0,09�
�  ≤ �� 

5,70�
�

��
 

 

8 

Sayap profil 
kotak 
ketebalan 
sama 

�

�
 1,12�

�

��
 1,40�

�

��
 

 

9 

Sayap pelat 
penutup/ 
diaphragm 
antar alat 
sambung 

�

�
 1,12�

�

��
 1,40�

�

��
 

 

10 

Badan profil 
kotak 
ketebalan 
sama 

ℎ

�
 2,42�

�

��
 5,70�

�

��
 

 

11 Pipa 
�

�
 0,07�

�

��
 0,31�

�

��
 

 
Sumber: Struktur Baja Perilaku, Analisis dan Desain AISC 2010, Wiryanto Dewobroto 
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b. Kuat lentur nominal 

Setelah melalui tahap rasio lebar-tebal elemen profil maka langkah 

selanjutnya penganalisaan menurut LRFD.  Kuat lentur rencana batang lentur 

memenuhi persyaratan jika : 

��  ≤  ∅� ��........................................................................................ (4.14) 

Dimana : 

t = 0,9 (faktor ketahanan lentur) 

Mn = Kuat lentur nominal balok  

Mu = Kuat lentur perlu atau momen maksimum 

 

 


