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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum 

Definisi jembatan menurut Bina Marga adalah bangunan pelengkap 

jalan yang berfungsi sebagai penghubung atara dua ujung jalan yang 

terputus oleh sungai, saluran, lembah, selat atau laut, jalan raya dan jalan 

kereta api. 

Berdasarkan UU 38 Tahun 2004 bahwa jalan dan juga termasuk 

jembatan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai 

peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, dan 

budaya serta lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan 

pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan 

pembangunan antar daerah (Prestalita Gita, 2011). Konstruksi jembatan 

merupakan bangunan pelengkap sarana transportasi jalan yang 

menghubungkan suatu area dengan area lainnya, yang merupakan daerah 

lalu lintas yang dapat dilewati oleh suatu benda bergerak baik yang terputus 

akibat suatu rintangan maupun untuk melewati suatu persimpangan tidak 

sebidang, sehingga para pengguna jalan dapat melintas untuk menjalani 

aktifitasnya. 

Secara garis besar konstruksi jembatan terdiri dari dua komponen 

utama yaitu bangunan atas (super structure/upper structure) dan bangunan 

bawah (sub structure). Bangunan atas merupakan bagian jembatan yang 

menerima langsung beban dari orang dan kendaraan yang melewatinya. 
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Bangunan atas terdiri dari komponen utama yaitu lantai jembatan, rangka 

utama, gelagar melintang, gelagar memanjang, diafragma, pertambatan dan 

perletakan/andas. Selain itu juga terdapat komponen penunjang pada 

bangunan atas yaitu trotoar, perlengkapan sambungan, sandaran (railling), 

pagar jembatan, drainase, penerangan dan parapet. 
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2.2 Dasar Perhitungan Bangunan Atas Jembatan 

2.2.1 Sifat Mekanis Baja Struktural 

Sifat mekanis baja struktural yang digunakan dalam perencanaan harus 

memenuhi persyaratan minimum yang ada pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Sifat mekanis baja struktural 

Jenis 

Baja 

Tegangan Putus 

Minimum, fu [Mpa] 

Tegangan Leleh 

Minimum, fy [Mpa] 

Peregangan 

Minimum [%] 

BJ 34 

BJ 37 

BJ 41 

BJ 44 

BJ 50 

BJ 55 

340 

370 

410 

440 

500 

550 

210 

240 

250 

280 

290 

410 

22 

20 

18 

17 

16 

13 

[Sumber : Perencanaan Struktur Baja untuk Jembatan, RSNI T-03-2005] 

 

Gambar 2.1 Diagram tegangan dan regangan material baja 

Sifat - sifat mekanis baja struktural lainnya untuk maksud perencanaan 

ditetapkan sebagai berikut : 
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Modulus Elastis :  E = 200.000 Mpa 

Modulus Geser : G = 80.000 Mpa 

Angka Poisson : µ = 0,3 

Koefisien Pemuaian : α = 12 x 10-6 per oC 

 

2.2.2 Pembebanan Jembatan 

Perhitungan pembebanan jembatan direncanakan dengan 

menggunakan aturan yang terdapat pada RSNI T-02-2005 tentang Peraturan 

Pembebanan untuk Jembatan. RSNI T-02-2005 merupakan dasar dalam 

menentukan beban-beban dan gaya - gaya untuk perhitungan tegangan yang 

terjadi pada setiap bagian jembatan jalan raya. Penggunaan pedoman ini 

dimaksudkan untuk mencapai perencanaan ekonomis sesuai kondisi 

setempat, tingkat keperluan, kemampuan pelaksanaan dan syarat teknis 

lainnya sehingga proses perencanaan menjadi efektif. 

Beban - beban yang bekerja pada jembatan berdasarkan RSNI T-02-

2005 tentang Peraturan Pembebanan untuk Jembatan, meliputi: 

 

1. Beban Primer 

a. Berat sendiri atau beban mati 

Tabel 2.2 Faktor beban untuk berat sendiri 

JANGKA 

WAKTU 

FAKTOR BEBAN 

K S;;MS; 
K U;;MS; 

Biasa Terkurangi 

Tetap Baja, Aluminium 1,0 1,10 0,90 
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Beton Pracetak 

Beton dicor ditempat 

Kayu 

1,0 

1,0 

1,0 

1,20 

1,30 

1,40 

0,85 

0,75 

0,70 

[Sumber : Peraturan Pembebanan untuk Jembatan, RSNI T-02-2005] 

Beban mati merupakan semua muatan yang berasal dari berat 

sendiri jembatan atau bagian jembatan yang ditinjau, termasuk segala 

unsur tambahan tetap yang dianggap merupakan satu satuan dengan 

jembatan (sumantri, 1989;63). Dalam menentukan besarnya beban mati 

harus digunakan nilai berat isi untuk bahan-bahan bangunan penyusun 

elemen-elemen jembatan sebagai berikut : 

 

Tabel 2.3 Berat isi untuk beban mati [kN/m3] 

No Bahan 
Berat/Satuan Isi 

[kN/m3] 

Kerapatan Masa 

[kg/m3] 

1. Campuran aluminium 26,70 2720 

2. 
Lapisan permukaan 

beraspal 
22,00 2240 

3. Besi tuang 71,00 7200 

4. 
Timbunan tanah 

dipadatkan 
17,20 1760 

5. Kerikl dipadatkan 18,80-22,70 1920-2320 

6. Aspal beton 22,00 2240 

7. Beton ringan 12,25-19,60 1250-2000 

8. Beton 22,00-25,00 2240-2560 

9. Beton prategang 25,00-26,00 2560-2640 

10. Beton bertulang 23,50-25,50 2400-2600 

11. Timbal 111,00 11400 
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12. Lempung lepas 12,50 1280 

13. Batu pasangan 23,50 2400 

14. Neoprin 11,30 1150 

15. Pasir kering 15,70-17,20 1600-1760 

16. Pasir basah 18,00-18,80 1840-1920 

17. Lumpur lunak 17,20 1760 

18. Baja 77,00 7850 

19. Kayu (ringan) 7,80 800 

20. Kayu (keras) 11,00 1120 

21. Air murni 9,80 1000 

22. Air garam 10,00 1025 

23. Besi tempa 75,50 7680 
[Sumber : Peraturan Pembebanan untuk Jembatan, RSNI T-02-2005] 

Untuk bahan - bahan yang belum disebut di atas, harus diperhitungkan 

berat isi yang sesungguhnya. 

Apabila bahan bangunan setempat memberikan nilai berat isi yang 

jauh menyimpang dari nilai-nilai yang tercantum di atas, maka berat ini 

harus ditentukan tersendiri dan nilai yang didapat, setelah disetujui oleh 

pihak berwenang, selanjutnya digunakan dalam perhitungan. 

 

b. Beban hidup 

Beban hidup pada jembatan ditinjau dalam dua macam, yaitu beban 

“T” yang merupakan beban terpusat untuk lantai kendaraan dan beban 

“D” merupakan beban jalur untuk gelagar. 

 Beban lajur “T” 

Tabel 2.4 Faktor beban akibat pembebanan truk “T” 
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JANGKA WAKTU 
FAKTOR BEBAN 

K S;;TT; K U;;TT; 

Transien 1,00 1,80 

[Sumber : Peraturan Pembebanan untuk Jembatan, RSNI T-02-2005] 

Untuk perhitungan kekuatan lantai kendaran atau sistem lantai 

kendaraan jembatan harus digunakan beban “T”, yaitu beban yang 

merupakan kendaraan truk yang mempunyai beban roda ganda (dual 

wheel load) sebesar 10 ton. 

dimana : a1 =   a2  = 30,00 cm 

 b1 = 12,50 cm 

 b2 = 50,00 cm 

 Ms = Muatan rencana sumbu = 20 ton 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Gambar 2.2 Beban lajur “T” 
[Sumber : Peraturan Pembebanan untuk Jembatan, RSNI T-02-2005] 
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 Beban lajur “D” 

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

digabung dengan beban garis (BGT), seperti gambar 2.2. 

Tabel 2.5 Jumlah lajur lalu lintas rencana 

Tipe Jembatan [1] 
Lebar Jalur 

Kendaraan [m] [2] 

Jumlah Lajur Lalu 

Lintas Rencana [n] 

Satu lajur 4,00 – 5,00 1 

Dua arah, 

tanpa median 

5,50 – 8,25 

11,30 – 15,00 

2 [3] 

4 

Banyak arah 

8,25 – 11,25 

11,30 – 15,00 

15,10 – 18,75 

18,80 – 22,50 

3 

4 

5 

6 

Catatan [1] Untuk jembatan tipe lain, jumlah lajur lalu 

lintas harus ditentukan oleh instansi yang 

berwenang. 

Catatan [2] Lebar lajur kendaraan adalah jarak minimum 

antara kerb atau rintangan untuk satu arah atau 

jarak antara kerb/rintangan/median dengan 

median untuk banyak arah. 

Catatan [3] Lebar minimum yang aman untuk dau lajur 

kendaraan adalah 6,0 m. Lebar jembatan antara 

5,0 m – 6,0 m harus dihindari oleh karena hal 

ini akan memberikan kesan kepada pengemudi 

seolah - olah memungkinkan untuk menyiap. 
[Sumber : Peraturan Pembebanan untuk Jembatan, RSNI T-02-2005] 
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b. Beban terbagi rata (BTR) mempunyai intensitas q t/m, dimana 

besarnya q tergantung pada panjang total yang dibebani L seperti 

berikut : 

L ≤ 30 m : q = 9,0 kPa 

L > 30 m : q = 9,0 (0,5 + 15/L) kPa 

dengan pengertian : 

q adalah intensitas beban terbagi rata (BTR) dalam arah 

memanjang jembatan. 

L adalah panjang total jembatan yang dibebani (m). 

Hubungan ini bisa dilihat dalam gambar 2.3. 

Panjang yang dibebani L adalah panjang total BTR yang bekerja 

pada jembatan. BTR mungkin harus dipecah menjadi panjang-

panjang tertentu untuk mendapatkan pengaruh maksimm pada 

jembatan menerus atau bangunan khusus. 

c. Beban garis terpusat (BGT) dengan intensitas P kN/m harus 

ditempatkan tegak lurus terhadap arah lalu lintas pada jembatan. 

Besarnya intensitas P adalah 49,0 kN/m. 

Untuk mendapatkan momen lentur negatif maksimum pada 

jembatan menerus, BGT kedua yang identik harus ditempatkan 

pada posisi dalam arah melintang jembatan pada bentang lainnya. 
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Gambar 2.3 Beban Lajur “D” 

[Sumber : Peraturan Pembebanan untuk Jembatan, RSNI T-02-2005] 

 

 

Gambar 2.4 Beban lajur “D” : BTR vs Panjang yang dibebani 

[Sumber : Peraturan Pembebanan untuk Jembatan, RSNI T-02-2005] 

d. Ketentuan penyebaran  beban lajur “D” dalam arah melintang 

jembatan adalah sebagai berikut : 

o Bila lebar jalur kendaraan jembatan kurang atau sama dengan 

5,5 m, maka beban "D" harus ditempatkan pada seluruh jalur 

dengan intensitas 100 % seperti tercantum dalam Pasal 6.3.1. 

Beban Tersebar Merata 

BTR 

Beban Garis 

Arah Lalu Lintas 

Intensitas q, kPa 

Intensitas P, kN/m 
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o Apabila lebar jalur lebih besar dari 5,5 m, beban "D" harus 

ditempatkan pada jumlah lajur lalu lintas rencana (nl) yang 

berdekatan (Tabel 2.4), dengan intensitas 100 % seperti 

tercantum dalam Pasal 6.3.1. Hasilnya adalah beban garis 

ekuivalen sebesar nl x 2,75 q kN/m dan beban terpusat ekuivalen 

sebesar nl x 2,75 p kN, kedua-duanya bekerja berupa strip pada 

jalur selebar nl x 2,75 m. 

o Lajur lalu lintas rencana yang membentuk strip ini bisa 

ditempatkan dimana saja pada jalur jembatan. Beban "D" 

tambahan harus ditempatkan pada seluruh lebar sisa dari jalur 

dengan intensitas sebesar 50 % seperti tercantum dalam Pasal 

6.3.1. Susunan pembebanan ini bisa dilihat dalam Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.5 Penyebaran pembebanan pada arah melintang 

[Sumber : Peraturan Pembebanan untuk Jembatan, RSNI T-02-2005] 

e. Dalam menentukan beban hidup (beban terbagi rata dan beban 

garis) perlu diperhatikan ketentuan bahwa : 
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 Panjang bentang (L) untuk muatan terbagi rata pada beban “D” 

adalah sesuai ketentuan dalam perumusan koefisien kejut. 

 Beban hidup per meter lebar jembatan menjadi sebagai berikut : 

Beban terbagi rata = q t/m / 2,75 m 

Beban garis  = P ton / 2,75 m 

Dimana angka pembagi 2,75 m di atas selalu tetap dan tidak 

tergantung pada lebar jalur lalu lintas. 

f. Beban “D” tersebut harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan pengaruh terbesar dengan pedoman sebagai berikut : 

 Dalam menghitung momen - momen maksimum akibat beban 

hidup (beban terbagi rata dan garis) pada gelagar menerus di 

atas beberapa perletakan digunakan ketentuan sebagai berikut: 

- Satu beban garis untuk momen positif yang menghasilkan 

pengaruh maksimum. 

- Dua beban garis untuk momen negatif yang menghasilkan 

pengaruh maksimum. 

- Beban terbagi rata ditempatkan pada beberapa 

bentang/bagian bentang yang akan menghasilkan momen 

maksimum. 

 Dalam menghitung momen maksimum positif akibat beban 

hidup (beban terbagi rata dan beban garis) pada gelagar dua 

perletakan digunakan beban terbagi rata sepanjang bentang 

gelagar dan satu beban garis. 
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Gambar 2.6 Susunan pembebanan lajur “D” 

[Sumber : Peraturan Pembebanan untuk Jembatan, RSNI T-02-2005] 

g. Dalam menghitung reaksi perletakan pada pangkal jembatan dan 

pilar perlu diperhatikan jumlah jalur lalu lintas sesuai ketentuan 

pada lantai kendaraan dan jalur lalu lintas serta untuk jumlah jalur 

lalu lintas mulai 4 (empat) jalur atau lebih, beban “D” harus 

diperhitungkan dengan menganggap jumlah median sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.6 Jumlah median anggapan untuk menghitung reaksi 

perletakan 

Jumlah jalur lalu lintas Jumlah median anggapan 

n  =   4 

n  =   5 

n  =   6 

n  =   7 

n  =   8 

n  =   9 

n  = 10 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

[Sumber : Peraturan Pembebanan untuk Jembatan, RSNI T-02-2005] 

 

 Beban pada trotoir, kerb dan sandaran 

a. Konstruksi trotoir harus diperhitungkan terhadap beban hidup 

sebesar 500 kg/m2. Dalam perhitungan kekuatan gelagar karena 

pengaruh terhadap beban hidup pada trotoir, maka diperhitungkan 

beban sebesar 60% beban hidup trotoir. 

b. Kerb yang terdapat pada tepi-tepi lantai kendaraan harus 

diperhitungkan untuk dapat menahan satu beban horisontal kearah 

melintang jembatan sebesar 500 kg/m’ yang bekerja pada puncak 

kerb yang bersangkutan atau pada tinggi 25 cm di atas permukaan 

lantai kendaraan apabila kerb yang bersangkutan lebih tinggi dari 

25 cm. 
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c. Tiang-tiang sandaran pada setiap tepi trotoir harus diperhitungkan 

untuk dapat menahan beban horisontal sebesar 100 kg/m’, yang 

bekerja pada tinggi 90 cm di atas lantai trotoir. 

 

c. Beban Kejut 

Untuk memperhitungkan pengaruh-pengaruh getaran-getaran dan 

pengaruh-pengaruh dinamis lainnya, tegangan-tegangn akibat beban garis 

“P” harus dikalikan dengan koefisien kejut yang akan memberikan hasil 

maksimum. Sedangkan beban merata “q” dan beban “T” tidak dikalikan 

dengan koefisien kejut. Koefisien kejut ditentukan dengan rumus : 

K = 1 + [20 / (50 + L)] 

dimana : 

K : koefisien kejut 

L : panjang bentang (m), ditentukan oleh tipe konstruksi jembatan 

(keadaan statis) dan kedudukan muatan garis “P” sesuai gambar 2.2. 

Koefisien kejut tidak diperhitungkan terhadap bangunan bawah 

apabila bangunan bawah dan bangunan atas tidak merupakan satu 

kesatuan. Dan bila bangunan bawah dan bangunan atas merupakan satu 

kesatuan maka koefisien kejut diperhitungkan terhadap bangunan bawah. 

 

2. Beban Sekunder 

a. Beban Angin 

Kondisi angin pada suatu tempat merupakan beban yang akan 

bekerja pada struktur jembatan tertentu dan menjadi faktor yang 
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diperhitungkan pada rencana pembebanan . Faktor beban akibat beban 

angin menurut RSNI T-02-2005 sebesar 1,0 pada daya layan dan 1,2 

pada daya ultimit. 

Gaya nominal ultimit dan daya layan jembatan akibat angin 

tergantung kecepatan angin rencana seperti berikut : 

TEW = 0,0006 Cw (Vw)2 Ab [kN] 

dimana : 

Vw = Kecepatan angin rencana (m/s) untuk beban keadaan batas yang 

ditinjau (tabel 2.8) 

Cw = Koefisien seret (tabel 2.9) 

Ab = Luas koefisien bagian samping jembatan (m2) 

Jika kendaraan yang melewati jembatan maka akan bekerja garis merata 

dengan arah horisontal di permukaan lantai Menurut RSNI T-02-2005 

besar kecepatan angin rencana (Vw)  pada kondisi tersebut ditentukan 

dengan persamaan sebagai berikut : 

TEW = 0,0012 Cw (Vw)2 Ab [kN] 

dimana : 

Cw = Koefisien seret = 1,2 

Tabel 2.7 Kecepatan angin rencana [Vw] 

Keadaan Batas 
Lokasi 

Sampai 5 km dari pantai > 5 km dari pantai 

Daya Layan 30 m/s 25 m/s 

Ultimit 35 m/s 30 m/s 

[Sumber : Peraturan Pembebanan untuk Jembatan, RSNI T-02-2005] 
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Tabel 2.8 Koefisien seret [Cw] 

Tipe Jembatan Koefisien Seret [Cw] 

Bangunan atas masif : [1], [2] 

b/d = 1,0 

b/d = 2,0 

b/d = 6,0 

 

2,10 [3] 

1,50 [3] 

1,25 [3] 

Bangunan atas rangka 1,2 

Catatan [1] : b = lebar keseluruahn jembatan dihitung dari sisi luar 

sandaran. 

 d = tinggi bangunan atas, termasuk tinggi bagian 

sandaran yang masif. 

Catatan [2] : Untuk harga antara dari b/d bisa diinterpolasi linier. 

Catatan [3] : Apabila bangunan atas mempunyai superelevasi, Cw 

harus dinaikkan sebesar 3% untuk setiap derajat 

seperelevasi, dengan kenaikan maksimum 2,5%.  

[Sumber : Peraturan Pembebanan untuk Jembatan, RSNI T-02-2005] 

 

b. Pengaruh Temperatur Suhu 

Kondisi temperatur/suhu sangat berpengaruh pada beban yang 

bekerja pada jembatan karena akan berpengaruh pada kembang-susut 

material jembatan. Faktor beban akibat beban gesekan tumpuan menurut 

RSNI T-02-2005 sebesar 1,0 pada daya layan dan 1,2 pada daya ultimit 

normal serta 0,8 pada daya ultimit terkurangi. 
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Secara umum temperatur jembatan berbeda sesuai dengan tipe 

bangunan atas yang digunakan (tabel 2.8) dan sifat bahanya (tabel 2.9). 

regangan termal ƐT akan sebanding dengan perubahan temperatur ΔT 

sesuai persamaan : ƐT = T 

Tabel 2.9 Temperatur jembatan rata - rata nominal 

Tipe Bangunan Atas 
Temperatur Jembatan 

Rata-Rata Minimum 

Temperatur Jembatan 

Rata-Rata Maksimum 

Lantai beton di atas 

gelagar atau boks 

beton. 

15oC 40oC 

Lantai beton di atas 

gelagar, boks atau 

rangka baja. 

15oC 40oC 

Lantai baja di atas 

gelagar, boks atau 

rangka baja. 

15oC 45oC 

Catatan : Temperatur jembatan rata-rata minimum bisa dikurangi 5oC 

untuk lokasi yang terletak pada ketinggian lebih besar dari 

500 m dari permukaan laut. 

[Sumber : Peraturan Pembebanan untuk Jembatan, RSNI T-02-2005] 
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Tabel 2.10 Sifat bahan rata - rata akibat pengaruh temperatur 

Bahan Bangunan 

Koefisien 

Perpanjangan Akibat 

Suhu [α] 

Modulus Elastisitas 

[MPa] 

Baja 12 x 10-6 /oC 200.000 

Beton 

Kuat tekan < 30 Mpa 

Kuat tekan > 30 MPa 

 

10 x 10-6 /oC 

11 x 10-6 /oC 

 

25.000 

34.000 

Aluminium 24 x 10-6 /oC 70.000 
[Sumber : Peraturan Pembebanan untuk Jembatan, RSNI T-02-2005] 

Momen akibat temperatur ditunjukkan persamaan berikut : 

hEI
M T  dan 

h
TEIM 


..

 

c. Gaya Rem 

Pengaruh gaya rem diperhitungkan senilai dengan 5% dari beban 

lajur D yang dianggap ada pada semua jalur lalu lintas tanpa dikalikan 

dengan faktor beban dinamis dan dalam satu jurusan. Gaya rem tersebut 

dianggap bekerja horisontal dalam arah sumbu jembatan dengan titik 

tangkap setinggi 1,8 m di atas permukaan lantai kendaraan. Faktor beban 

akibat gaya rem menurut RSNI T-02-2005 sebesar 1,0 pada daya layan 

dan 2,0 pada daya ultimit. 

 

2.2.3 Perencanaan Lantai Kendaraan 

Pelat merupakan struktur bidang permukaan yang lurus/datar/ 

melengkung dengan tebal jauh lebih kecil dari dimensi struktur lain 

disekitarnya. Penentuan jenis pelat didapat dari perbandingan antara panjang 

terhadap lebar, yaitu terdiri dari dua macam : 
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 Pelat direncanakan terhadap satu arah apabila rasio perbandingan 

bentang panjang terhadap bentang pendek lebih dari 2, β= ly/lx > 2. 

 Jika kurang atau sama dengan 2, β= ly/lx > 2, maka direncanakan pelat 

dua arah. 

Berdasarkan penentuan jenis pelat diatas maka perencanaan pelat 

beton bertulang untuk lantai jembatan dalam studi ini analisanya 

menggunakan pelat satu arah dengan pertimbangan bahwa pelat satu arah 

lebih kokoh dalam sambungan. 

 Asumsi Perencanaan Pelat Beton Bertulang 

Perhitungan perkuatan dari suatu penampang yang terlentur harus 

memperhitungkan keseimbangan dari tegangan dan kompatibilitas 

regangan, serta konsisten dengan anggapan : 

1. Bidang rata yang tegak lurus sumbu tetap rata setelah mengalami 

lentur. 

2. Beton tidak diperhitungkan dalam memikul tegangan tarik. 

3. Distribusi tegangan tekan ditentukan dari hubungan tegangan-

tegangan beton. 

4. Regangan batas beton yang tertekan diambil sebesar 0,003. 

Hubungan distribusi tegangan tekan beton dan regangan dapat dianggap 

dipenuhi oleh distribusi tegangan beton persegi ekuivalen, yang 

diasumsikan bahwa tegangan beton = 0,85 fc’ terdistribusi merata pada 

daerah tekan ekuivalenyang dibatasi oleh tepi tertekan terluar dari 

penampang dan suatu garis yang sejajar dengan sumbu netral sejarak a 

= β1.c dari tepi tertekan terluar tersebut. 
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Jarak c dari tepi dengan regangan tekan maksimum ke sumbu netral 

harus diukur dalam arah tegak lurus sumbu tersebut. 

 

Gambar 2.7 Diagram regangan dan tegangan beton bertulang 

[Sumber : Peraturan Pembebanan untuk Jembatan, RSNI T-02-2005] 

Faktor beban β1 harus diambil sebesar : 

β1 = 0,85 untuk fc’ ≤ 30 Mpa 

β1 = 0,85-0,008(fc’-30) untuk fc’ ≥ 30 Mpa (tetapi β1 dalam 

persamaan ini tidak boleh diambil kurang 

dari 0,65) 

a. Gaya Tekan Beton (C) 

Dengan melihat gambar 2.8, gaya beton volume dari balok tegangan 

ekuivalen beton. 

C =0 ,85 fc’ab 

b. Gaya Tarik Baja (T) 

Bila baja tarik leleh Ɛs ≥ Ɛy dan fs = fy, sehingga : 

T = As.fy 

c. Tinggi balok tegangan ekuivalen beton (a) 

Harga a didapat dari kesetimbangan gaya C = T 

0,85 fc’.a.b = As.fy 

b 

h d 

c 

ec 

0,003 

a = β1c C = 0,85 fc’ab 

Z = d - a/2 

T = As.fy 

0,85 fc’ 

Regangan Tegangan 
As 
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  a = 
bf

fA

c

ys





'85.0
 

d. Lengan momen dalam (Z) 

Adalah jarak dari gaya tekan beton ke gaya tarik baja. Bila tinggi 

efektif penampang d dan jarak gaya tekan beton ke tepi penampang 

tertekan ½ a, maka : Z = (d – a/2) 

e. Momen nominal penampang (Mn) 

Momen nominal penampang adalah kopel momen yang disebabkan 

oleh gaya tarik baja dan gaya tekan beton (gambar 2.8) 

Mn = T.Z = As.fy (d – a/2)  atau  Mn = C.Z = 0,85fc’.a.b (d-a/2) 

 Faktor Reduksi Kekuatan (Ø) 

Berdasarkan SNI T-15-1991-03 menjelaskan, bahwa Faktor Reduksi 

Kekuatan diambil dari nilai - nilai berikut : 

 Lentur = 0,80 

 Geser dan Torsi = 0,70 

 Aksial Tekan 

- Dengan tulangan spiral = 0,70 

- Dengan tulangan sengkang biasa = 0,65 

 Kekuatan Rencana dalam Lentur 

Perencanaan kekuatan pada penampang terhadap momen lentur 

berdasarkan kekuatan nominal yang dikalikan dengan faktor reduksi 

kekuatan (Ø). 
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 Kekuatan Minimum 

Kekuatan nominal dalam lentur ada penampang kritis beton harus 

diambil tidak lebih kecil dari 1,2 Mcr (momen retak), yang dipenuhi 

oleh suatu persyaratan tulangan tarik minimum. Untuk pelat lantai satu 

arah diatas dua perletakan atau menerus, lebar pelat yang menahan 

momen lentur akibat beban terpusat dapat ditentukan sesuai dengan 

RSNI T-02-2005 : 

a. Bila beban tidak dekat dengan sisi yang ditumpu : 

bef = lebar beban + 2,4 a* (1,0 – (a*/1n)) 

a*  = jarak tegak lurus dari tumpuan terdekat ke penampang yang 

diperhitungkan. 

1n  = Bentang bersih dari pelat. 

b. Bila beban dekat dengan sisi yang tidak ditumpu, lebar pelat tidak 

boleh lebih besar dari harga terkecil berikut ini : 

- Harga sama dengan nilai bef, atau 

- Setengah dari harga diatas ditambah jarak dari titik pusat beban 

ke sisi tidak ditumpu. 

 Tebal Minimum Pelat Lantai 

Pelat lantai kendaraan pada jembatan harus mempunyai tebal minimum 

ts memenuhi kedua ketentuan berikut : 

ts ≥ 200 mm 

ts ≥ (100+40.l) mm 

dimana : l = bentang pelat diukur dari pusat ke pusat tumpuan (dalam 

tumpuan) 
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 Tulangan Minimum 

Tulangan minimum harus dipasang untuk menahan tegangan tarik 

utama sebagai berikut : 

a. Pelat lantai yang ditumpu kolom, 
fydb

As 25,1
.

  

b. Pelat lantai yang ditumpu balok atau dinding, 
fydb

As 0,1
.

  

c. Pelat telapak, 
fydb

As 0,1
.

  

Apabila pelat lantai ditumpu seperti hanya dua arah, maka luas 

minimum tulangan dalam masing - masing arah harus diambil dua per 

tiga dari harga - harga diatas. Jika tidak, tulangan yang disebarkan harus 

dipasang sesuai dengan pasal penyebaran tulangan untuk pelat lantai. 

 Penyebaran tulangan untuk pelat lantai 

a. Tulangan harus dipasang pada bagian bawah dengan arah 

menyilang terhadap tulangan pokok.  

 

Gambar 2.8 Letak tulangan pokok dan tulangan bagi 
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b. Kecuali bila analisis yang lebih teliti dilaksanakan, jumlah tulangan 

diambil sebagai prosentase dari tulangan pokok yang diperlukan 

untuk momen positif sebagai berikut : 

- Tulangan pokok sejajar arah lalu lintas : 

Prosentase = 55/√l (max 50 %, min 30 %) 

- Tulangan pokok tegak lurus arah lalu lintas : 

Prosentase = 110/√l (max 67 %, min 30 %) 

c. Dengan adanya tulangan pokok yang tegak lurus arah lalu lintas, 

jumlah penyebaran tulangan dalam seperempat bentang bagian luar 

dapat dikurangi dengan maksimum 50%. 

Prosedur perencanaan tulangan pelat terlentur satu arah (dimensi 

pelat sudah diketahui) : 

1. Hitung momen terfaktor dengan analisis struktur, Mu. 

2. Hitung momen nominal, Mn = Mu/Ø ,dimana Ø = faktor 

reduksi kekuatan = 0,80. 

3. Tahanan momen nominal, 

 3db
M

R n
n


  

4. Tahanan momen maksimum, 

 











fyfy
fc

b 600
600'85,01  

 bmaks   75,0  

 













'85,0
1 2

1

fc
fy

fyR maks
maksmaks


  

  



31 
 

5. Harus dipenuhi, RmaksRn   

6. Rasio tulangan yang diperlukan, 

 





























'85,0
.211'85,0

fc
Rn

fy
fc

  

7. Rasio tulangan minimum, 

 
fy
0,1

min   

8. Luas tulangan yang diperlukan, dbAs    

9. Jarak antara tulangan, 

 
As

bd
s t 


2
4

1 
 

dimana, dt = diameter tulangan 

10. Pilih tulangan susut dan suhu sebagai berikut : 

As = 0,0020 bh untuk baja mutu 30 

As = 0,0018 bh untuk baja mutu 40 

As = 0,0018 bh (400/fy)  untuk baja mutu lebih tinggi dari 40 

Diukur pada regangan leleh sebesar 0,35 dan dalam segala hal 

tidak boleh kurang dari As = 0,0014 bh. 

11. Tulangan bagi pada arah memanjang jembatan diambil, 

AsAbg %50  
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2.2.4 Perencanaan Dinding Sandaran 

Tiang sandaran dianggap balok konsol yang ditumpu pada plat trotoir. 

Beban yang bekerja menurut Peraturan Pembebanan untuk Jembatan (RSNI 

T-02-2005) , tiang-tiang sandaran harus diperhitungkan untuk dapat 

menahan beban horisontal sebesar 100 kg/m’ yang bekerja 90 cm dari 

trotoir. 

 

2.2.5 Perencanaan Kerb 

Menurut Peraturan Pembebanan untuk Jembatan (RSNI T-02-2005), 

kerb harus diperhitungkan untuk dapat menahan suatu beban horizontal 

kearah melintang jembatan sebesar  500 kg/m’, yang bekerja pada puncak 

kerb atau pada tinggi 25 cm diatas permukaan lantai kendaraan. 

 

2.2.6 Perencanaan Gelagar Melintang dan Memanjang 

Balok pelat berdinding penuh atau pelat girder merupakan komponen 

struktur lentur yang tersusun dari beberapa elemen pelat, yang pada 

dasarnya adalah sebuah balok dengan ukuran penampang melintang yang 

besar serta bentang yang panjang. 

Perencanaan ini guna merencanakan baja pelat girder yang digunakan 

dalam konstruksi, dimana pelat girder tersebut harus mampu menahan 

beban yang bekerja pada jembatan serta mempunya nilai  keamanan yang 

memadai, dan dipilih berdasarkan angka keamanan dan mempunyai 

kekuatan yang tinggi serta ekonomis. 
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Dasar perhitungan menggunakan metode kekuatan batas (plastis), 

dengan sistim pelaksanaan pekerjaan secara Dead Load and Live Load 

System. Metode kekuatan batas memberikan pengertian bahwa gelagar 

diperhitungkan sebagai balok ‘T’. Faktor keamanan (Safety Factor) adalah 

perbandingan antara momen kapasitas dari penampang komposit balok T 

dengan momen yang timbul akibat beban yang bekerja pada penampang. 

Besarnya SF tidak boleh kurang dari 1,5 agar diperoleh tingkat keamanan 

yang memadai. 

 SF = 5,1
ult

comp

M
M

 

dimana : SF = faktor keamanan (safety factor) 

 Mcomp = momen kapasitas penampang komposit 

 Mult = momen maksimum yang bekerja 

Untuk tujuan keamanan disarankan pula pemilihan profil hendaknya  

tidak mengalami perubahan betik penampang. Peraturan Perencanaan 

Bangunan Baja Indonesia (PPBBI), memberikan suatu batasan sebagai 

berikut : yang dimaksud dengan balok-balok yang penampangnya tidak 

berubah  bentuk adalah balok-balok yang memenuhi syarat sebagai berikut : 

 h/tb   75 

 L/h    1,25 (b/ts) 

dimana : h = tinggi profil, m 

 tb = tebal badan profil, m 

 L = Jarak antara dua titik dimana tepi tertekan dari balok itu 

ditahan terhadap kemungkinan terjadinya lendutan, m 
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 ts = tebal sayap, m 

Dalam perecanaan gelagar utama, antara gelagar pinggir dan gelagar 

tengah hendaknya diperhitungkan secara tersendiri, karena beban yang 

bekerja berbeda. Tetapi cara perhitungan adalah sama. 

a. Penentuan Lebar Efektif 

Untuk menetukan lebar efektif, balok dianggap sebagai balok T. Menurut 

buku “Struktur Baja” oleh  Charles G Salmon (hal 352), besarnya lebar 

efektif  ditentukan  sebagai berikut : 

1. Untuk gelagar dengan plat kedua sisi gelagar (gelagar tengah) : 

 be   L/4 

 be   bo 

 be   bf + 16 ts 

Lebar efektif (be) yang diijinkan adalah harga terendah dari  hasil 

ketiga persamaan tersebut. 

2. Untuk gelagar pinggir dengan plat hanya di salah satu sisi gelagar 

(gelagar  tepi) : 

 be  
12
L

+ bf  

 be   
2
1

(bo + bf) 

 be   bf + 6ts 

Lebar efektif (be) yang diijinkan adalah harga terendah dari  hasil 

ketiga persamaan tersebut. 
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b. Menentukan garis netral komposit dan momen kapasitas penampang 

Terdapat dua macam kondisi dalam menentukan garis netral dengan 

metode kekuatan batas (ultimate) : 

 Garis netral di dalam pelat beton 

 

Garis netral diperhitungkan dengan persamaan : 

C = 0,85 x fc’ (a).(be) 

T = As . fy 

Karena gaya-gaya yang bekerja pada penampang adalah nol maka : 

H = 0 

C-T = 0 

C = T 

0,85 fc’ (a) (be)  = As . fy 

a = 
)('.85,0

.
befc

fyAs
 

Dari gaya-gaya tersebut maka momen kapasitas penampang dapat 

dihitung sebagai berikut : 

Mcomp = C(Z) = T(Z) 

Z 

beff 0,85 fc` 

Garis Netral Komposit ts 

tfl 

tfl 

tw 

bfl 

a 

h 

fy 

C 

T 
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dimana : Z = 








2
h

 + ts + 








2
a

 

Sehingga : 

Mcomp = C atau T  








2
h

 + ts + 








2
a

 

dimana : C = gaya tekan yang terjadi pada beton 

` T = gaya tarik yang terjadi pada baja 

 a = gaya netral komposit 

 fc’ = kuat  tekan beton, MPa 

 fy = tegangan leleh baja profil, MPa 

 As = luas penampang profil, m2 

 be = lebar efektif penampang, m 

 Z = jarak lengan momen kopel, m 

 ts = tebal plat beton, m 

 Garis netral di luar pelat beton 

 

Apabila dari perhitungan ternyata garis netral terletak diluar 

beton atau a > ts, hal ini berarti terdapat bagian profil yang ikut 

menanhan gaya tekan yang sebenarnya ditahan oleh beton. Untuk itu 

beff 

ts 

tfl 

tfl 

tw 
Garis Netral Profil 

bfl 

0,85 fc` 

fy 

Cc 

Cs 

Ts1 

Ts2 

Ts3 

e1 e2 

e3 

e4 
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momen kapasitas diperhitungakan dengan menganalisa satu per satu 

bagian dalam penampang komposit tersebut. Oleh karena itu berlaku : 

Cc = 0,85 fc’ (ts) (be) , Cs = As (fy) 

Ts1 = As1 (fy) , Ts2 = As2 (fy) 

Karena gaya-gaya yang bekerja pada penampang itu sendiri 

sebenarnya tidak ada atau bernilai nol, maka : 

H =0 

Cc + Cs – Ts1 – Ts2 – Ts3 = 0 

Dengan demikian besarnya momen kapasitas dari penampang 

komposit tersebut adalah : 

Mcomp = Cs (e1) + Ts1 (e2) + Ts2 (e3) – Ts3 (e4) 

dimana :  

Cc  = Gaya tekan yang terjadi pada beton 

Cs  = Gaya tekan yang terjadi pada profil 

Ts1 = Gaya tarik yang bekerja pada profil 

fc’  = Kuat tekan beton, MPa 

fy  = Tegangan leleh baja profil, MPa 

As1 . As3 = Luas penampang pada bagian penampang profil, m2 

e4  = Jarak dari pusat slab bagian bawah ke Cc’, m 

e3  = Jarak dari pusat slab bagian bawah ke Cs, m 

e2  = Jarak dari pusat slab bagian bawah ke Ts1, m 

e1  = Jarak dari pusat slab bagian bawah ke Ts2, m 

 

  



38 
 

c. Lendutan 

Perhitungan lendutan bertujuan untuk memenuhi standart 

perencanaan yang telah ditetapkan dan menambah tingkat keamanan 

serta kenyamanan. Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia 

(PPBBI) memberikan batasan lendutan maksimum yang diijinkan adalah 

sebesar  
500

1
 L, dimana L adalah panjang bentang. Perhitungan lendutan 

yang terjadi pada konstruksi jembatan komposit dihitung berdasarkan 

lendutan akibat beban terpusat dan beban merata , yaitu : 

1. Akibat beban terpusat 

  p = 
compIEs

LMp




12
. 2

 

2. Akibat beban merata 

  q = 
compIEs
LMq





48
5 2

 

dimana : L = Panjang bentang, m 

  Es = Modulus elastisitas baja profil, MPa 

  Icomp = Inersia komposit 

Jumlah  antara lendutan akibat beban mati dan beban hidup tidak boleh 

melebihi lendutan yang diijinkan. 

Lqp
500

1
  

 

2.2.7 Perencanaan Penghubung Geser (Shear Connector) 
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Gaya geser horisontal yang timbul antara ‘slab’ beton dan balok baja 

selama pembebanan harus ditahan agar penampang komposit bekerja secara 

monolit, atau dengan kata lain agar terjadi interaksi antara ‘slab’ beton dan 

balok baja. Untuk menjamin adanya lekatan antara beton dan balok baja 

maka harus dipasang penyambung geser mekanis (shear connector) diatas 

balok yang berhubungan dengan ‘slab’ beton. 

Shear Connector adalah alat penghubung geser yang diletakkan 

sedemikian pada bidang kontak antara baja dengan beton agar antara kedua 

bahan tersebut dapat bekerja bersama-sama sebagai satu kesatuan. Jenis alat 

penghubung geser adalah : paku/stud berkepala, profil canal, spiral, pasak, 

dan sebagainya. 

 

Gambar 2.9 Macam-macam  shear connector dan bentuknya. 

[Sumber : Struktur Baja desain dan perilaku edisi kedua, hal 364] 

Dalam perencanaan penghubung geser berdasarkan metode kekuatan 

batas dengan jenis shear connector paku/stud berkepala. Dalam buku 

struktur baja oleh Charles G Salmon, John E Johnson, Ir Wira MSCE, 

penerbit Erlangga, dijelaskan bahwa dalam spesifikasi AASTHO 1977, alat 

penyambung geser stud berkepala (headed stud) ataupun stud pancing 

mempunyai kekuatan batas sebagai berikut : 

Qult = 0,0004 . ds2 . Ecfc'.  

b. Channal Connector a. Stud Connector c. Spiral Connector 
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dengan syarat : 4
ds
H

 

dimana : H = tinggi stud, m 

 ds = diameter stud, m 

 Ec = modulus elastisitas beton, MPa 

 fc’ = kuat tekan beton, MPa 

Konsep kekuatan batas menyatakan bahwa gaya tekan yang harus ditahan 

tidak bias melebihi gaya yang dapat dipikul oleh beton. 

Cmax = 0,85 fc’ (be) (ts) 

atau gaya tarik batas didasar plat beton  haruslah : 

Tmax = As.fy 

dimana : Cmax = gaya tekan maksimum pada beton 

 Tmax = gaya tarik maksimum pada baja 

 fc’ = kuat tekan beton, MPa 

 fy = tegangan leleh baja profil, MPa 

 ts = tebal plat, m 

 As = luas penampang baja profil, m2 

AISC 1-11-1 memakai konsep kekuatan batas tetapi mengubah gaya 

yang harus direncanakan dan kapasitas alat penyambung kearah beban kerja 

dengan membagi dengan suatu faktor. Sehingga beban yang harus dipikul 

dibagi dengan faktor nominal sebesar 2. 

Vh = 
2
maxC

 

Vh = 
2

maxT
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Vh adalah gaya geser yang harus ditahan antara momen positif max 

dan titik momen nol. Dari kedua harga Vh tersebut, untuk menentukan 

banyaknya shear connector dipakai Vh dengan nilai kecil sehingga 

memberikan nilai keamanan dan stabilitas yang memadai. 

n = 
Qult

Vhmin
 

dimana : n = Banyaknya shear connector yang dibutuhkan 

 Vhmin = Gaya geser batas 

 Qult = Kapasitas batas stud 

Metode kekuatan batas tidak menguraikan penampatan shear 

connector dalam satu pembagian terhadap suatu jarak tertentu dalam 

pemasangan nya. Untuk itu perlu diselidiki gaya lintang yang terjadi 

disepanjang bentang sehingga dengan demikian diketahui jarak pemasangan 

yang efektif. Namun apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka perlu 

mendapat perhatian adalah pada daerah dekat tumpuan yang mana gaya 

lintang terbesar terjadi pada daerah tersebut. Artinya pemasangan shear 

connector pada jarak tersebut hendaknya lebih berdekatan jaraknya. 

 

2.2.8 Perencanaan Sambungan 

Suatu konstruksi bangunan baja adalah tersusun atas batang-batang 

baja yang digabung membentuk satu kesatuan bentuk konstruksi dengan 

menggunakan berbagai macam teknik sambungan. 
 

Sambungan baut/mur (bolt joint) 

Baut adalah salah satu alat penyambung profil baja, selain paku keling dan 

las. Baut yang lazim digunakan sebagai alat penyambung profil baja adalah 
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baut hitam dan baut berkekuatan tinggi. Baut hitam terdiri dari 2 jenis, yaitu 

: baut yang diulir penuh dan baut yang tidak diulir penuh, sedangkan baut 

berkekuatan tinggi umumnya terdiri dari 3 tipe yaitu : 

Tipe 1 : Baut baja karbon sedang, 

Tipe 2 : Baut baja karbon rendah, 

Tipe 3 : Baut baja tahan karat. 

Walaupun baut ini kurang kaku bila dibandingkan dengan paku keling dan 

las, tetapi masih banyak digunakan karena pemasangan baut relatif lebih 

praktis. Pada umumnya baut yang digunakan untuk menyambung profil baja 

ada 2 jenis, yaitu : 

 Baut yang diulir penuh 

Baut yang diulir penuh berarti mulai dari pangkal baut sampai ujung baut 

diulir. 

 

Gambar 2.10 Baut yang diulir penuh 

[sumber : Diktat struktur baja 1, nandan supriatna] 

Diameter baut yang diulir penuh disebut diameter Kern (inti) yang ditulis 

notasi dk atau d1 pada tabel baja tentang baut, misalnya : 
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Tabel 2.11 Baja tentang baut 

Diameter Nominal 

( dn ) 
Tinggi Mur 

(mm) 

Diameter Inti (dk) 

(mm) 
Ket. 

Inchi mm 

½ 

5/8 

¾ 

1 

12,70 

15,87 

19,05 

25,40 

13 

16 

19 

25 

9,99 

12,92 

15,80 

21,34 

M12 

M16 

M20 

M25 

[Sumber : Diktat struktur baja 1, nandan supriatna] 

 Baut yang tidak diulir penuh 

Baut yang tidak diulir penuh ialah baut yang hanya bagian ujungnya 

diulir. 

 

Gambar 2.11 Baut yang tidak diulir penuh 

[Sumber : Diktat struktur baja 1, nandan supriatna] 

Diameter nominal baut yang tidak diulir penuh ialah diameter terluar dari 

batang baut. Diameter nominal ialah diameter yang tercantum pada nama 

perdagangan, misalnya baut M16 berarti diameter nominal baut tersebut = 

16 mm. 

Mengenai kekuatan tarik baut, anda dapat melihat pada tabel konstruksi 

baja. Sebagai contoh, berikut ini diuraikan kekuatan baut masing-masing 

dari baut hitam dan baut berkekuatan tinggi. Kalau baut hitam, ada 

tertulis di kepala baut 4,6 ini berarti tegangan leleh minimum baut = 4 x 
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6 x 100 = 2400 kg/cm2. sedangkan, untuk baut berkekuatan tinggi, ada 

tertulis di kepala baut A325 atau A490. untuk baut A325 dengan 

diameter 16 mm, maka kekuatan tarik baut = 10700 kg. Untuk 

menghitung luas penampang baut tidak diulir penuh digunakan rumus : 

2.
4
1

sbaut dA 
 

Besarnya tegangan izin baut pada sambungan yang menggunakan baut 

telah diatur pada PPBBI pasal. 8.2. 

Mengenai jarak baut pada suatu sambungan, tetap harus berdasarkan 

PPBBI pasal 8.2, yaitu : 

 Banyaknya baut yang dipasang pada satu baris yang sejajar arah gaya, 

tidak boleh lebih dari 5 buah. 

 Jarak antara sumbu buat paling luar ke tepi atau ke ujung bagian yang 

disambung, tidak boleh kurang dari 1,2 d dan tidak boleh lebih besar 

dari 3d atau 6 t (t adalah tebal terkecil bagian yang disambungkan). 

 Pada sambungan yang terdiri dari satu baris baut, jarak dari sumbu ke 

sumbu dari 2 baut yang berurutan tidak boleh kurang dari 2,5 d dan 

tidak boleh lebih besar dari 7 d atau 14 t. 

 Jika sambungan terdiri dari lebih satu baris baut yang tidak berseling, 

maka jarak antara kedua baris baut itu dan jarak sumbu ke sumbu dari 

2 baut yang berurutan pada satu baris tidak boleh kurang dari 2,5 d 

dan tidak boleh lebih besar dari 7 d atau 14 t. 

 2,5 d < s < 7 d atau 14 t 

 2,5 d < u < 7 d atau 14 t 

 1,5 d < s1 < 3 d atau 6 t 
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 Jika sambungan terdiri dari lebih dari satu baris baut yang dipasang 

berseling, jarak antara baris-baris buat (u) tidak boleh kurang dari 2,5d 

dan tidak boleh lebih besar dari 7d atau 14t, sedangkan jarak antara 

satu baut dengan baut terdekat pada baris lainnya (s2) tidak boleh lebih 

besar dari 7d – 0,5u atau 14t – 0,5u. 

 2,5 d < u < 7 d atau 14 t 

 s2 > 7 d – 0,5 u atau 14 t – 0,5 u 

 

Sambungan las (welded joint) 

Pengelasan adalah salah satu cara menyambung pelat atau profil baja, selain 

menggunakan baut dan paku keling. Kalau diperhatikan sekarang ini, 

sebagian besar sambungan yang dikerjakan di bengkel menggunakan las, 

misalnya pembuatan pagar besi, pembuatan tangga besi ataupun jerejak. 

Proses pengelasan biasanya dikerjakan secara manual dengan menggunakan 

batang las (batang elektroda). Batang elektroda berbeda-beda tipenya 

tergantung kepada jenis baja yang akan dilas, di pasaran biasanya disebut 

las listrik. Selain itu ada juga proses pengelasan dengan menggunakan gas 

acetylin yang disebut las antogen, bahasa pasarannya disebut las karbit. 

Pada konstruksi baja biasanya terdapat 2 macam las, yaitu las tumpul dan 

las sudut. 

Adapun peraturan sambungan dengan menggunakan Las, yaitu : 

Untuk menyambung pelat atau profil baja dengan menggunakan las harus 

berpedoman kepada Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia 

(PPBBI) tahun 1983, pasal 8.5, antara lain : 
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 Panjang netto las adalah : 

Ln = Lbruto – 3a 

Dimana : a = tebal las 

Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. 

 

 

Gambar 2.12 Panjang las dan tebal las 

[Sumber : Diktat struktur baja 1, nandan supriatna] 

 Panjang netto las tidak boleh kurang dari 40 mm atau 8a 10 kali tebal las. 

 Panjang netto las tidak boleh lebih dari 40 kali tebal las. Kalau 

diperlukan panjang netto las yang lebih dari 40 kali tebal las, sebaiknya 

dibuat las yang terputus-putus. 

 Untuk las terputus pada batang tekan, jarak bagian-bagian las itu tidak 

boleh melebihi 16t atau 30 cm. Sedangkan pada batang tarik, jarak itu 

tidak boleh melebihi 24t atau 30 cm, dimana t adalah tebal terkecil dari 

elemen yang dilas. 

 Tebal las sudut tidak boleh lebih dari ½ t 2 . 
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 Gaya P yang ditahan oleh las membentuk sudut α dengan bidang retak 

las, maka tegangan miring diizinkan adalah : 

 


22 cos.3sin
1



 

  

- Tegangan miring yang terjadi dihitung dengan : 

 
a

A
P
 

  
dimana :  P = Gaya yang ditahan oleh las 

 A = Luas bidang retak las 

- Tegangan idiil pada las dapat dihitung dengan : 

c
a

a


 
  


22 cos.3sin

1


  

 

2.2.9 Kombinasi Pembebanan 

Konstruksi jembatan beserta bagian-bagiannya harus ditinjau terhadap 

kombinasi pembebanan dan gaya yang mungkin bekerja. 
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Tabel 2.12 Kombinasi pembebanan dan gaya 

Kombinasi Pembebanan dan Gaya 

Tegangan yang 

digunakan dalam Prosen 

terhadap Tegangan Izin 

Keadaan Elastis 

I. M + (H+K) + Ta + Tu 

II. M + Ta + Ah + Gg + A + SR + Tm 

III. Komb. (I) + Rm + Gg + A + SR + Tm + S 

IV. M + Gh + Tag + Gg + Ahg + Tu 

V. M + Pl 

VI. M + (H+K) + Ta + S Tb 

100 % 

125 % 

140 % 

150 % 

130 % 

150 % 

[Sumber : Peraturan Pembebanan untuk Jembatan, RSNI T-02-2005] 

dimana : 

A : beban angin 

Ah : gaya akibat aliran dan hanyutan 

Ahg : gaya akibat aliran dan hanyutan pada waktu gempa 

Gg : gaya gesek pada tumpuan bergerak 

Gh  : gaya horisontal ekivalen akibat gempa bumi 

(H+K) : beban hidup dengan kejut 

M : beban mati 

Pl : gaya-gaya pada waktu pelaksanaan 

Rm : gaya rem 

S : gaya sentrifugal 

SR : gaya akibat susut dan rangkak 
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Tm : gaya akibat perubahan suhu 

Ta : gaya tekanan tanah 

Tag : gaya tekanan tanah akibat gempa bumi 

Tb : gaya tumbuk 

Tu : gaya angkat 

 

2.3 Dasar Perencanaan Struktur Komposit 

Struktur komposit (composite structure) merupakan struktur yang 

terdiri dari dua material atau lebih dengan sifat bahan yang berbeda dan 

membentuk satu kesatuan sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih 

baik. Umumnya srtuktur komposit berupa : 

1. Kolom baja terbungkus beton/balok baja terbungkus beton (Gambar 2.13 

a/d). 

2. Kolom baja berisi beton/tiang pancang (Gambar 2.13 b/c). 

3. Balok baja yang menahan slab beton (Gambar 2.13 e). 

 

 

 

 

 

   

 

 
Gambar 2.13 Macam-macam struktur komposit 

[Sumber : Struktur Baja desain & perilaku jilid 2, hal 347] 

(c) (b) (a) 

(e) (d) 
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Jembatan komposit adalah jembatan yang mengkombinasikan dua 

material atau lebih dengan sifat bahan yang berbeda dan membentuk satu 

kesatuan sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih baik. Jembatan 

komposit yang umum digunakan adalah kombinasi antara bahan konstruksi 

baja dengan beton bertulang, yaitu dengan mengkombinasikan baja sebagai 

deck (gelagar) dan beton bertulang sebagai plat lantai jembatan. 

Konsep   perilaku   komposit,   pertama-tama   ditinjau   pada   balok   

non komposit dimana bila friksi di antara slab dan balok diabaikan, balok 

dan slabnya masing-masing memikul sebagian beban secara terpisah. Bila 

slab mengalami deformasi karena beban vertikal, permukaan bawahnya 

berada dalam keadaan tarik dan mengalami perpanjangan, sedangkan  

permukaan atas balok bajanya tertekan  dan  mengalami  perpendekan.  

Sehingga  terjadi  diskontinuitas  pada bidang kontaknya. Karena gesekan 

diabaikan, hanya gaya-gaya vertikal saja yang bekerja di antara slab dan 

balok. 

Sedangkan pada balok komposit tidak akan terjadi gelincir relative di 

antara slab dan balok. Gaya-gaya horizontal (geser) terjadi dan bekerja pada 

permukaan  bawah  slab  tersebut  sehingga menekan  dan  membuatnya  

menjadi pendek, sementara gaya-gaya tersebut juga bekerja pada 

permukaan atas balok dan membuatnya lebih panjang. 
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Gambar 2.14 Perbandingan antara balok yang mengalami defleksi 

dengan dan tanpa aksi komposit 

[Sumber : Salmon, 1992:578] 

Aksi balok komposit terbentuk dengan adanya transfer geser antara pelat 

beton dan balok baja dapat terjadi melalui : 

a. Mekanisme interlocking (menahan) antara penghubung geser mekanis 

dan pelat beton. 

b. Mekanisme lekatan dan friksi disepanjang permukaan atas profil baja 

yang terkekang didalam beton dan mekanisme tahanan geser pada 

bidang antara beton dan selubung beton sekitar profil baja. 

 

2.4 Peraturan - Peraturan yang digunakan 

Dalam perencanaan sebagai dasar perhitungan digunakan metode 

kekuatan batas (ultimate) atau metode LRFD (SNI 03-1728-2002) yang 

mengacu pada beberapa peraturan yang ada. Adapun peraturan tersebut 

adalah : 
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a. SK SNI T-15-1991-03 tentang cara perhitungan struktur beton untuk

bangunan gedung yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum,

Yayasan LPMB, Bandung.

b. SKBI - 1.3.28. 1987, UDC : 624.042 : 624.21 tentang Pedoman

Perencanaan Pembebanan Jembatan Jalan Raya (PPPJJR), Departemen

Pekerjaan Umum oleh Yayasan Badan Penerbit PU. (revisi RSNI T-02-

2005)

c. Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia (PPBBI), Mei 1984,

oleh Yayasan LPMB, Departemen Pekerjaan Umum. (revisi RSNI T-03-

2005)

d. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perencanaan jembatan

komposit metode kekuatan batas atau metode LRFD.


