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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Jembatan 

       Struktur konstruksi yang digunakan sebagai penghubung yang dapat 

meneruskan jalan yang terputus oleh adanya suatu rintangan disebut dengan 

jembatan (Struyk dan Veen, 1995). Seiring dengan perkembangan zaman, jembatan 

dapat  difungsikan sebagai salah satu penghubung urat nadi perekonomian antar 

wilayah dan bahakan juga dijadikan sebagai simbol atau ikon khusus suatu daerah. 

Oleh karena itu, sudah seharusnya suatu struktur jembatan mempunyai ketentuan -

ketentuan tertentu baik dari segi kekuatan, kekakuan dan kelayakan jembatan. 

Jembatan merupakan salah satu jenis konstruksi yang bilamana dalam jangka waktu 

tertentu dilakukan perubahan dapat menyebabkan pengaruh yang besar terhadap 

kelancaran lalu lintas pada saat dilaksanakannya pekerjaan jembatan dan biaya 

yang diperlukan relatif besar. 

       Menurut Supriyadi dan Muntohar (2007:1) Jembatan merupakan suatu sistem 

transportasi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan seperti apabila terdapat 

suatu jembatan dan jembatan tersebut runtuh maka sistem transportasi yang ada 

akan lumpuh, selain itu jembatan dijadikan sebagai pengontrol kapasitas dari sistem 

transportasi. Dalam merencanakan dan merancang suatu jembatan, penentuan 

lokasi jembatan juga sangat penting sehingga hendaknya memikirkan manfaat dari 

keperluan dari sistem transportasi, kualifikasi teknik dan estetika-arsitektural yang 

melingkupi dari : perspektif lalu lintas, teknis dan seni keindahan . 

 

2.2 Jenis – Jenis Jembatan 

       Menurut Agus (1995:9) jembatan dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis 

yaitu seperti berikut : 

2.2.1 Menurut jenis materialnya 

       Klasifikasi menurut jenis materialnya dikelompokkan seperti berikut : 
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a. Jembatan kayu (log bridge) merupakan sebuah jembatan yang terdiri dari 

bahan kayu. Jembatan ini biasanya digunakan untuk jembatan yang 

mempunyai bentang yang relatif pendek. 

b. Jembatan jenis baja (steel bridge) merupakan suatu konstruksi yang 

materialnya menggunakan berbagai macam elemen dan sistem struktur dari 

baja seperti : lantai jembatan, gelagar, rangka utama, perancah dan hanger. 

c. Jembatan yang menggunakan material beton (concrete bridge) sebagai 

material utamanya. 

d. Jembatan yang terbuat dari beton prategang (prestressed concret bridge) 

Jembatan ini biasanya digunakan untuk jembatan yang memiliki bentang 

panjang. 

e. Jembatan yang menggunakan material komposit (compossite bridge) yaitu 

jembatan yang memiliki pelat beton dan dihubungkan dengan gelagar dengan 

material baja. Gelagar baja direncanakan dapat menahan tarik dan untuk pelat 

beton direncanakan dapat menahan momen lendutan. 

 

2.2.2 Menurut bentuk struktur 

       Klasifikasi menurut bentuk struktur dikelompokkan menjadi beberapa jenis 

diantaranya adalah seperti berikut : 

2.2.2.1 Jembatan rangka (Truss bridge) 

       Pada jembatan ini mempunyai dua rangka utama yang dihubungkan dengan 

balok melintang dan pengaku lateral. Jenis jembatan ini pada umumnya dipakai 

sebagai struktur pengaku dalam perencanaan jembatan gantung konvensional, 

karena jembatan ini mempunyai  kekuatan untuk dilalui angin dengan baik 

 
Gambar 2.1 – Tipe – tipe jembatan rangka 

(Sumber : http://fiancivilian.blogspot.com/2012/07/jembatan-rangka-batang-truss-bridge.html) 

http://fiancivilian.blogspot.com/2012/07/jembatan-rangka-batang-truss-bridge.html)
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2.2.2.2 Jembatan gantung 

       Sebuah konstruksi yang memakai penggantung dengan material kabel baja 

yang dimanfaatkan sebagai tumpuan pada samping jembatan disebut jembatan 

gantung Setiap ujung kabel – kabel penggantung tersebut ditanamkan pada 

jangkar yang tertanam di pinggiran pantai. Jembatan ini biasanya digunakan untuk 

jembatann dengan bentang panjang dan tanpa pilar ditengahnya. 

 
Gambar 2.2 – Bagian – bagian jembatan gantung 

(Sumber : http://sma-muhamadiyah.blogspot.com/2012/09/jembatan-gantung.html) 

2.2.2.3 Jembatan cable stayed 

       Jembatan ini merupakan suatu konstruksi yang memakai kabel sebagai 

penggantung yang menyambungkan gelagar jembatan dengan menara. Pemilihan 

dalam penggunaan kabel biasanya menggunakan kabel dengan kekuatan tinggi. 

Gelagar dengan material baja, rangka, beton, atau beton pratekan umumnya yang 

digunakan sebagai material jembatan cable stayed.  

 
Gambar 2.3  – Jembatan cabel stayed 

(Sumber : Supriyadi dan Muntohar, 2007 halaman 198) 

2.2.2.4 Jembatan busur atau jembatan pelengkung 

       Jembatan dengan suatu struktur membentuk setengah lingkaran dan terdapat 

kedua ujungnya yang bertumpu pada abutment jembatan dikenal dengan Jembatan 

busur atau pelengkung. Bentuk dari pelengkung (setengah lingkaran) 

direncanakan dapat memindahkan beban yang diterima oleh lantai kendaraan  ke 

abutment yang berfungsi untuk melindungi kedua sisi dari jembatan agar tidak 

bergeser. 

http://sma-muhamadiyah.blogspot.com/2012/09/jembatan-gantung.html
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       Pada awalnya jembatan busur dibangun dengan menggunakan batu atau batu 

bata tetapi pada masa kini jembatan busur dibangun dengan menggunakan beton 

bertulang atau rangka baja. Dengan adanya material yang baru ini menjadikan 

jembatan busur dapat diterapkan pada bentang yang panjang dengan jengkal lebih 

rendah. Pelengkung yang terdapat pada jembatan ini direncanakan dapat 

memberikan reaksi horizontal hasil dari bangunan atas yang bekerja. 

 
Gambar 2.4 – Jembatan busur 

(Sumber: http://sma-muhamadiyah.blogspot.com/2012/09/jembatan-pelengkung-arch-bridge.html) 

a. Bagian – bagian dari jembatan busur : 

1) Balok lantai (balok melintang) 

2) Balok memanjang (stringers) 

3) Breacing lateral bawah (ikatan angin bawah) 

4) Breacing pengaku (balok induk tepi) 

5) Rangka portal 

6) Chord atas 

7) Breacing lateral atas (ikatan angin atas) 

8) Penggantung (hangers) 

9) Bearing (perletakan) 

b. Macam – macam jembatan busur 

       Berdasarkan posisi lantai kendaraannya, jembatan busur memiliki beberapa 

bentuk yang umumnya dipakai antara lain : 

1) Deck Arch (jembatan busur dengan lantai kendaraan di atas) 

       Jembatan busur dengan lantai kendaraan yang terletak diatas dan dapat 

menyokong beban lalu lintas secara langsung dikenal dengan jembatan busur 

tipe deck arch. Fitur yang dimiliki oleh jembatan deck arch adalah kolom pada 

http://sma-muhamadiyah.blogspot.com/2012/09/jembatan-pelengkung-arch-bridge.html)
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gerbang busur, deformasi vertikal besar, dibutuhkan ukuran abutmentt dan 

massive deep foundation yang besar. Tumpuan yang digunakan adalah struktur 

tiga sendi. 

 
Gambar 2.5 – Deck Arch 

(Sumber : Wikibuku, 2012) 

2) Through Arch (jembatan busur dengan lantai kendaraan di bawah) 

       Jenis jembatan dengan tipe ini mempunyai lantai kendaraan yang terletak 

dibawah rangka busurnya dikenal dengan through arch. Tipe jembatan ini 

biasanya dibangun dengan menggunakan material baja. Pada jembatan ini dek 

menggantung pada pelengkung, dan transfer beban dari dek dihubungkan oleh 

kabel penggantung (hanger). Elemen struktur transversal menstabilkan 

pelengkung terhadap gaya lateral. Tumpuan yang digunakan jembatan ini 

adalah sendi-roll. 

 
Gambar 2.6 – Through Arch 

(Sumber : Wikibuku, 2012) 

3) A half – through arch (jembatan busur dengan lantai kendaraan ditengah) 

       Jenis lainnya yaitu jembatan tipe a half – through arch  dimana letak dari 

lantai kendaraannya berada di tegah atau diantara rangka busurnya dengan 

lantai kendaraan yang menopang langsung kendaraan. Biasanya dalam 

merencanakan jembatan busur banyak menggunakan tipe a half – through dan 

through arch guna menghindari agar pangkal busurnya tidak terendam dengan 

air. Rangka busur pada jembatan busur adalah salah satu bagian struktur yang 

berbentuk kurva, dan berperan sebagai support terhadap beban yang terjadi 

pada struktur. Busur yang ideal adalah busur yang hanya memikul gaya aksial 

saja. Gaya aksial tersebut bekerja tepat di titik berat tiap penampang elemen 
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busur tersebut. Oleh karena itu, jembatan busur harus didesain sedemikian rupa 

agar dapat meminimalkan momen yang terjadi pada elemen busurnya. 

 
Gambar 2.7  – A Half – Through Arch 

(Sumber : Wikibuku, 2012) 

 

2.3 Bagian – Bagian Struktur Jembatan 

       Bagian – bagian dari struktur utama penyusun jembatan biasanya 

dikelompokkan yaitu seperti berikut: 

2.3.1 Struktur Atas (Superstructures) 

       Suatu konstruksi yang dapat berkaitan langsung dengan beban – beban lalu 

lintas (seperti beban kendaraan, beban orang, barang ataupun berat sendiri dari 

konstruksi tersebut) yang bekerja merupakan pengertian dari struktur atas jembatan 

(upper structure). Struktur atas jembatan umumnya terdiri dari : 

 Trotoar terletak di sisi sebelah kiri dan kanan dari jembatan dengan lebar 

biasanya berkisar 1,0 -1,5 meter. 

 Lantai kendaraan berfungsi sebagai penyangga beban lalu lintas yang 

melintas diatas jembatan. 

 Gelagar induk merupakan balok utama atau gelagar utama yang dapat 

memikul beban dari lantai kendaraan maupun kendaraan yang melintasi 

jembatan tersebut. 

 Gelagar memanjang merupakan gelagar yang dijadikan tumpuan pelat lantai 

kendaraan dalam arah memanjang. 

 Gelagar melintang Gelagar melintang (balok diafragma), merupakan 

pengaku dari gelagar – gelagar memanjang. 

 Rangka utama merupakan rangka yang membentang dari titik tumpu satu 

ke titik tumpu lainnya. Bagian jembatan ini terdiri dari batang diagonal, 

horizontal dan vertikal (tegak) dan terletak pada kedua sisi jembatan. 

 Ikatan angin 
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2.3.2 Struktur Bagian Bawah (Substructures) 

       Pada struktur ini direncanakan dapat menerima sekaligus memikul beban – 

beban yang diterima dari bangunan diatasnya kemudian beban tersebut diteruskan 

ke lapisan tanah keras yang berada dibawahnya sehingga biasanya disebut struktur 

bagian bawah. Struktur bawah jembatan umumnya meliputi : Pangkal / Kepala 

Jembatan (Abutment), Pilar Jembatan (Pier), Pondasi. 

 

2.4 Permodelan Awal Jembatan Busur 

       Menurut Struyk dan Veen (1995:194) secara umum persamaan perencanaan 

bentuk rangka utama jembatan busur adalah sebagai berikut :  

 
Gambar 2.7 – Desain rangka induk jembatan busur 

(Sumber : Data perencana) 

a. Menentukan tinggi busur / tinggi titik fokus (f) 

퐿 − 퐿 푎푡푎푢 ≤ ≤                                                                                    2.1 
b. Menentukan tinggi tampang jembatan busur (h) 

퐿 − 퐿 푎푡푎푢 ≤ ≤                                                                            2.2 

c. Menentukan tinggi antar sayap busur (H) 

1
퐿                                                                                                                       2.3 

Keterangan : 

L = panjang jembatan 

2.5 Pembebanan Pada Jembatan 

       Pada analisis jembatan busur, perencanaan pembebanan yang bekerja 

menggunakan “SNI 1725:2016 tentang Pembebanan Untuk Jembatan”. 
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2.5.1 Beban permanen atau Beban tetap (Beban mati jembatan) 

2.5.1.1 Berat sendiri (MS) 

       Berat bagian dari suatu komponen – komponen struktural yang dipikul sendiri 

oleh komponen tersebut dan berat bahan dan berat bagian jembatan yang 

merupakan komponen struktural, ditambah dengan komponen nonstruktural yang 

dianggap tetap disebut dengan berat sendiri. Pada tabel 2.1 disajikan mengenai 

faktor beban yang digunakan dalam perhitungan. 

Tabel 2.1  – Faktor beban untuk berat sendiri 

Tipe 
beban 

Faktor beban (휸푴푺) 
Keadaan Batas Layan (휸푺푴푺) Keadaan Batas Ultimit (휸푼푴푺) 

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 dicor di tempat 1,00 1,30 0,75 
Kayu 1,00 1,40 0,70 

(Sumber : SNI 1725:2016 halaman 14) 
2.5.1.2 Beban mati tambahan/utilitas (MA) 

       Beban mati tambahan merupakan berat bagian seluruh bahan yang 

menghasilkan suatu beban pada jembatan yang terdiri dari komponen 

nonstruktural dan nilainya dapat berubah selama umur jembatan yang 

direncanakan. 

Tabel 2.2 – Faktor beban untuk beban mati tambahan 

Tipe 
beban 

Faktor beban (휸푴푨) 
Keadaan Batas Layan (휸푺푴푺) Keadaan Batas Ultimit (휸푼푴푺) 

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 ultilitas 
(Sumber : SNI 1725:2016 halaman 14) 
 

2.5.2 Beban Lalu Lintas 

       Menurut SNI 1725: 2016 dalam perencanaan pembebanan jembatan, beban ini 

dibagi menjadi beban lajur “D” dan beban truk “T”. Sebuah beban yang berkerja 

pada lebar jalur kendaraan yang ada dan dapat menyebabkan pengaruh yang 

setimbang pada jembatan disebut dengan beban lajur “D”. Penentuan dalam 
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menentukan total jumlah beban lajur “D” yang bekerja bergantung pada lebar jalur 

kendaraan tersebut. 

       Suatu beban kendaraan yang mempunyai posisi perletakan beban pada 3 gandar 

dalam lajur lalu lintas rencana disebut dengan beban truk “T”. Dalam 

perencanaannya setiap gandar terdiri atas dua bidang kontak pembebanan dan 

pendistribusiannya hanya dapat menggunakan satu truk “T” per lajur lalu lintas 

rencana. 

       Oleh karena itu, dalam perhitungan pembebanan beban lajur pada jembatan 

dipilih beban “D” sebagai beban penentu sedangkan beban “T” Secara umum, 

beban “D” akan menjadi beban penentu dalam perhitungan jembatan yang 

mempunyai bentang sedang sampai panjang, sedangkan beban “T” digunakan 

dalam perhitungan pembebanan jembatan bentang pendek atau konstruksi gelagar 

lantai dan lantai kendaraan. 

2.5.2.1. Beban lajur “D” (TD) 

       Pada beban lajur “D” dibagi menjadi 2 (dua) yaitu beban terbagi rata (BTR) 

dan beban garis terpusat (BGT).  Beban lajur “D” terdiri atas beban terbagi rata 

(BTR) yang digabung dengan beban garis (BGT). Adapun beberapa faktor beban 

yang digunakan untuk beban lajur “D” seperti pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 – Faktor beban untuk beban lajur “D” 

Tipe 
Beban Jembatan 

Faktor beban (휸푻푫) 
Keadaan Batas Layan (휸푺푻푫) Keadaan Batas Ultimit (휸푼푻푫) 

Transien 
Beton 1,00 1,80 

Boks Girder 
Baja 1,00 2,00 

(Sumber : SNI 1725:2016 halaman 39) 
 

       Menurut (SNI 1729:2016 halaman 39) beban terbagi rata (BTR) mempunyai 

intensitas q kPa dengan besaran q tergantung pada panjang total yang dibebani L 

yaitu seperti berikut : 

Apabila L ≤ 30 m : q = 9,0 kPa                                                                           2.4  

Apabila L > 30 m : q = 9,0 0,5 +  kPa                                                                2.5 
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Keterangan : 

q adalah intensitas beban terbagi rata (BTR) dalam arah memanjang jembatan 

(kPa). 1 kPa = 100 kg/m2 

L adalah panjang total jembatan yang dibebani (meter) 

       Untuk beban garis terpusat (BGT) pendistribusian bebannya diletakkan tegak 

lurus dengan arus lalu lintas.  Besarnya nilai p dari beban garis terpusat (BGT) 

yaitu 49,0 kN/m.  

 
Gambar 2.8 – Beban lajur “D” 
(Sumber : SNI 1725:2016 halaman 14) 

2.5.2.2. Beban truk “T” (TT) 

       Pada tabel 2.4 disajikan faktor beban untuk beban “T”. 

Tabel 2.4 – Faktor beban untuk beban “T” 

Tipe 
Beban Jembatan 

Faktor beban (휸푻푻) 
Keadaan Batas Layan (휸푺푻푻) Keadaan Batas Ultimit (휸푼푻푻) 

Transien 
Beton 1,00 1,80 

Boks Girder 
Baja 1,00 2,00 

(Sumber : SNI 1725:2016 halaman 41) 

 
Gambar 2.9 – Pembebanan truk “T” (500 kN) 

(Sumber : SNI 1725:2016 halaman 41) 
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2.5.2.1. Pembebanan untuk pejalan kaki (TP) 

       Pada perencanaan trotoar yang seluruh elemennya mempunyai lebar lebih 

dari 600 mm harus direncanakan mampu menahan beban pejalan kaki sebesar 5 

kPa dan diasumsikan berproses bersamaan dengan beban kendaraan yang bekerja 

pada masing – masing lajur kendaraan. 

2.5.3 Aksi Lingkungan 

       Pada beban ini terdapat beberapa jenis yang diperhitungan yaitu dengan 

menghitung pembebanan akibat pengaruh temperatur, angin, banjir, gempa dan 

penyebab – penyebab alamiah lainnya. 

2.5.3.1 Beban angin 

a. Tekanan angin horizontal 

       Besarnya nilai tekanan angin rencana apabila elevasi yang ada lebih tinggi 

dari 10 m diatas permukaan tanah atau permukaan air maka nilainya dihitung 

dengan persamaan seperti berikut : 

푉 = 2,5 푉 10 푙푛                                                                               2.6  

Keterangan : 

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

V10  adalah kecepatan angin pada elevasi 10000 mm di atas permukaan 

tanah atau di atas permukaan air rencana (km/jam) 

VB  adalah kecepatan angin rencana yaitu 90 hingga 126 km/jam pada 

elevasi 1000 mm, yang akan menghasilkan tekanan seperti yang 

disebutkan dalam Beban angin pada struktur (EWs) dan Pasal 

Tekanan angin vertikal. 

Z  adalah elevasi struktur diukur dari permukaan tanah atau dari 

permukaan air dimana beban angin dihitung (Z > 10000 mm) 

V0  adalah kecepatan gesekan angin, yang merupakan karakteristik 

meteorologi, sebagaimana ditentukan dalam Tabel 2.5, untuk 

berbagai macam tipe permukaan di hulu jembatan (km/jam) 

Z0  adalah panjang gesekan di hulu jembatan, yang merupakan 

karakteristik meteorologi, ditentukan pada Tabel 2.5 (mm) 
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     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, 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 Lahan Terbuka Sub Urban Kota 

V0 (km/jam) 13,2 17,6 19,3 
Z0 (mm) 70 1000 2500 

(Sumber : SNI 1725:2016 halaman 56) 
 

1) Beban angin pada struktur (EWs) 

       Apabila suatu perencana tidak mempunyai data yang tepat, maka tekanan 

angin rencana dapat di hitung dengan persamaan seperti berikut : 

푃 = 푃                                                                                         2.7 

Keterangan : 

PB adalah tekanan angin dasar seperti yang ditentukan dalam Tabel 2.5 (MPa) 

Tabel 2.6 – Tekanan angin dasar 
Komponen bangunan atas Angin tekan (MPa) Angin hisap (MPa) 

Rangka, kolom, dan pelengkung 0,0024 0,0012 
Balok 0,0024 N/A 

Permukaan datar 0,0019 N/A 
(Sumber : SNI 1725:2016 halaman 56) 
       Dalam perhitungan beban angin pada struktur rangka dan pelengkung gaya 

yang digunakan tidak boleh kurang dari 4,40 kN/mm untuk bidang tekan dan pada 

bidang hisap gaya yang diambil tidak boleh kurang dari 2,20 kN/mm. Sedangkan 

untuk balok dan gelagar gaya yang diambil tidak boleh kurang dari 4,40 kN/mm 

 

2.6 Kombinasi Pembebanan Jembatan 

       Kombinasi dari komponen pada jembatan mempunyai beban – beban ekstrem 

yang ditentukan pada setiap keadaan batas yang di uraikan sebagai berikut : 
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Tabel 2.7 – Tabel beban kombinasi dan faktor beban 

Keadaan 
batas 

MS 
MA 
TA 
PR 
PL 
SH 

TT 
TD 
TB 
TR 
TP 

EU Ews EWL BF EUn TG ES 

Gunakan salah 
satu 

EQ TC TV 

Kuat I γp 1,8 1,00 - - 1,00 0,50/1,20 γTG γES - - - 
Kuat II γp 1,4 1,00 - - 1,00 0,50/1,20 γTG γES - - - 
Kuat III γp - 1,00 1,40 - 1,00 0,50/1,20 γTG γES - - - 
Kuat IV γp - 1,00 - - 1,00 0,50/1,20 - - - - - 
Kuat V γp - 1,00 0,40 1,00 1,00 0,50/1,20 γTG γES - - - 

Ekstrem I γp γEQ 1,00 - - 1,00 - - - 1,00 - - 
Ekstrem II γp 0,50 1,00 - - 1,00 - - -  1,00 1,00 

Daya 
Layan I 1,00 1,00 1,00 0,30 1,00 1,00 1,00/1,20 γTG γES - - - 

Daya 
Layan II 1,00 1,30 1,00 - - 1,00 1,00/1,20 - - - - - 

Daya 
Layan III 1,00 0,80 1,00 - - 1,00 1,00/1,20 γTG γES - - - 

Daya 
Layan IV 1,00 - 1,00 0,70 - 1,00 1,00/1,20 - 1,00 - - - 

Fatik (TD 
dan TR) - 0,75 - - - - - - - - - - 

Catatan : - γp yaitu : γMS, γMA, γTA, γPR, γPL, γSH disesuaikan berdasarkan beban yang akan ditinjau 
               - γEQ merupakan faktor beban hidup dalam kondisi gempa  

(Sumber : SNI 1725:2016 halaman 11) 

 

2.7 Perhitungan Struktur Jembatan 

2.7.1 Perencanaan penulangan pelat lantai 

       Menurut  dalam perencanaan penulangan mempunyai beberapa langkah yaitu 

sebagai berikut : 

a. Merencanakan jenis pelat 

       Dalam penentuan jenis pelat yang akan digunakan didapatkan dari 

perbandingan antara panjang dengan lebar. Pelat terdiri dari 2 jenis yaitu 

sebagai berikut : 

Pelat satu arah  = 훽 = > 2                                                                2.8 

Pelat dua arah = 훽 = ≤ 2                                                                                     2.9 

b. Mengitung pembebanan pada pelat 

c. Menghitung momen rencana Mu 

d. Menghitung tinggi efektif yang direncanakan pada pelat 
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drencana = h – 50 mm (asumsi)                                                            2.10 

   Dimana : h = tinggi pelat (m) 

e. Menghitung kperlu 

Kperlu = 
∅× ×

                                                                                2.11 

    Dimana : Mu  = momen rencana (kN.m) 

     Ø  = faktor reduksi kekuatan (0,80) 

     b  = lebar (m) 

    drencana = tinggi rencana (m) 

f. Menentukan rasio penulangan yang diperoleh dengan langkah adalah 

sebagai berikut : 

ω = 0,85− 0,72− 1,7                                                                  2.12 

ρ = 휔 ×
′

                                                                                            2.13 

ρb = 훽 × , ′

×                                                                          2.14 

ρmax = 0,75 × 휌                                                                           2.15 

ρmin = ,                                                                                       2.16 

 Kontrol terhadap rasio tulangan 

ρmin < ρ < ρmax                                                                                    2.17 

  Dimana : fc’ = mutu beton (MPa) 

    fy = mutu baja (MPa) 

    β = 0,85 (jika fc’ > 35 MPa) 

g. Menentukan luas tulangan (As) yang diperlukan 

As = 휌 × 푏 × 푑                                                                             2.18 

h. Menentukan diameter dan jarak tulangan dengan menyesuaikan 

berdasarkan hasil luas tulangan (As) yang telah dihitung 

i. Kontrol tinggi efektif yang dipakai 

dpakai > drencana                                                                                          2.19 

dpakai = ℎ − 푠푒푙푖푚푢푡 푏푒푡표푛 − ∅푠푒푛푔푘푎푛푔 − ∅푡푢푙푎푛푔푎푛                    2.20 
j. Menentukan luas tulangan susut 

 As = 0,0020×b×h → untuk baja mutu 30                                                2.21 
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 As = 0,0018×b×h → untuk baja mutu 40                                                2.22 

 As = 0,0018×b×h×( ) → untuk mutu baja > 40                                  2.23 

k. Dalam merencanakan penulangan jumlah luas penampang tulangan pokok 

tidak boleh kurang dari jumlah luas tulangan susut. 

l. Membuat sketsa rancangan. 

 

2.7.2 Perencanaan struktur baja dengan metode LRFD (Load and 

Resistance Factor Design 

       Perencanaan harus direncanakan sesuai dengan ketentuan seperti persamaan 

berikut : 

푅푢 ≤ ∅푅푛                                     (Sumber : SNI 1729:2015 halaman 12)     2.24 

       Keterangan : 

Ru  : kekuatan yang dibutuhkan 

Rn  : kekuatan nominal 

ϕ  : faktor tahanan 

Tabel 2.8 – Faktor tahanan ϕ 
Komponen struktur Faktor tahanan ϕ 

Lentur 0,90 
Tekan aksial 0,90 
Tarik aksial 
- Tarik leleh 
- Tarik fraktur 

 
0,90 
0,75 

Geser 0,90 
Sambungan baut 
- Baut geser 
- Baut tarik 
- Kombinasi geser dan tarik 
- Baut tumpu 

 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 

Hubungan las 
- Las tumpul penetrasi penuh 
- Las sudut dan las tumpul penetrasi sebagian 

 
0,90 
0,75 

Penghubung geser 0,75 
(Sumber : SNI 1729:2015) 
 

2.7.3 Komponen penampang struktur 

- Untuk komponen struktur dalam kondisi tekan : 

휆 < 휆  → Penampang non langsing                                                               2.25 

휆 > 휆  → Penampang langsing                                                                      2.26 
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- Untuk komponen struktur dalam kondisi tekan : 

휆 < 휆  → Penampang kompak                                                                      2.27  

휆 < 휆 > 휆  → Penampang nonkompak                                                       2.28 

휆 > 휆  → Elemen langsing                                                                            2.29 

Tabel 2.9 – Elemen tekan komponen struktur yang menahan tekan aksial 

No Jenis Elemen 

Rasio – 
tebal – 

terhadap 
– lebar 

Batasan 
rasio – tebal 
– terhadap – 

lebar 

Deskripsi penampang 

Elemen tanpa pengaku 

1 

Sayap dari Profil I 
canai panas, pelat 
yang 
diproyeksikan dari 
profil I canai 
panas; kaki berdiri 
bebas dari 
sepasang siku 
disambung dengan 
kontak menerus, 
sayap dari kanal, 
dan sayap dari T 

b/t 0,56 퐸/퐹푦 
 

 

Elemen yang diperkaku 

2 
badan dari profil I 
simetris ganda dan 
kanal 

b/t 1,49
퐸
퐹푦 

 

3 

dinding PSB 
persegi dan boks 
dari ketebalan 
merata 

b/t 1,40
퐸
퐹푦 

 

4 PSB bulat D/t 0,11
퐸
퐹푦 

 
(Sumber : SNI 1729:2015 halaman 18)  
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Tabel 2.10 - Elemen lentur komponen struktur yang menahan lentur 

No Jenis Elemen 

Rasio – 
tebal – 

terhadap 
– lebar 

Batasan rasio – tebal – 
terhadap – lebar Deskripsi penampang λp 

(kompak) 
λr 

(nonkompak) 
Elemen tanpa pengaku 

1 

Sayap dari 
profil I canai 
panas, kanal, 
dan T 

b/t 0,38
퐸
퐹푦 1,0

퐸
퐹푦 

 

2 

sayap dari 
semua profil 
I dan kanal 
dalam lentur 
pada sumbu 
lemah 

b/t 0,38
퐸
퐹푦 1,0

퐸
퐹푦 

 

Elemen yang diperkaku 

3 

Badan dari 
profil I 
simetris 
ganda dan 
kanal 

h/tw 3,76
퐸
퐹푦 5,70

퐸
퐹푦 

 

4 

Sayap dari 
PSB persegi 
dan boks 
ketebalan 
merata 

b/t 1,12
퐸
퐹푦 1,40

퐸
퐹푦 

 

5 

Badan dari 
PSB 
persegi dan 
boks 

h/t 2,42
퐸
퐹푦 5,70

퐸
퐹푦 

 

6 PSB bulat D/t 0,07
퐸
퐹푦 0,31

퐸
퐹푦 

 
E   = modulus elastisitas baja = 200.000 MPa 
Fy = tegangan leleh minimum yang disyaratkan, MPa 

(Sumber : SNI 1729:2015 halaman 20) 
 
2.7.4 Stabilitas batang tarik 

       Perencanaan untuk elemen struktur tarik harus memenuhi syarat seperti 

berikut: 

퐿/푟 ≤ 300                                     (Sumber : SNI 1729:2015 halaman 28)        2.30 

2.7.4.1 Untuk leleh tarik pada penampang bruto : 

푃 = 퐹 퐴                                      (Sumber : SNI 1729:2015 halaman 28)        2.31 

       Keterangan : 

ϕt = 0,90 (DFBK)  Ωt = 1,67 (DKI) 
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Ag = luas bruto dari komponen struktur (mm2) 

Fy = tegangan leleh minimum yang disyaratkan (MPa) 

2.7.4.2 Untuk keruntuhan tarik pada penampang neto : 

푃 = 퐹 퐴                                     (Sumber : SNI 1729:2015 halaman 28)        2.32 

 Keterangan : 

ϕt = 0,75 (DFBK)  Ωt = 2,00 (DKI) 

Ae = luas neto efektif (mm2) 

Fu = kekuatan tarik minimum yang disyaratkan (MPa) 

 

2.7.5 Stabilitas batang tekan 

       Elemen struktur yang dapat memikul beban dengan tekanan sentris yang 

terletak tepat pada titik berat penampang dengan gaya aksial disebut dengan batang 

tekan. Indikator dalam mengklasifikasikan batang tekan pada bagian material hanya 

Fy yang terpenting, sedangkan Fu tidak pernah tercapai.  

       Keterangan : 

ϕc = 0,90 (DFBK)  Ωc = 1,67 (DKI) 

       Kuat tekan dikategorikan menjadi tiga jenis tekuk yaitu tekuk lentur, tekuk 

torsi,  dan tekuk lentur torsi. Tekuk lentur adalah tekuk global pada penampang 

dengan klasifikasi elemen tidak langsing beban kritis yang menyebabkan tekuk 

tersebut telah dirumuskan oleh Euler, yang dituliskan dalam format berikut : 

푃푛 = 퐹푐푟.퐴푔                                  (Sumber : SNI 1729:2015 halaman 35)        2.33 

       Perhitungan,tegangannkritis, (Fcr), ditentukan seperti berikut : 

a. Bilaa  ≤ ,4,71   (ataul ≤ ,2,25)  

퐹 =  0,658
,
.                                                  2.34 

b. Bila  > 4,71   (atau > 2,25) 

퐹 =  0,877퐹                                                  2.35 

       Keterangan : 

Fe = tegangan tekuk kritis elastis, ksi (MPa). Nilai Fe dapat ditentukan  melalui 

persamaan berikut :  
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F =                                                                                                     2.36 

 

2.7.6 Stabilitas batang lentur 

       Menurut SNI 1729:2015 halaman 49 perencanaan kuat lentur pada batang 

lentur memenuhi persyratan jika : 

푀 ≤ ∅ 푀                                                                                                   2.37 

 Dimana : 

Φb = 0,9 (terfaktor ketahanan lentur) 

Mn = kuat lentur nominal balok 

Mu = kuat lentur perlu atau momen maksimum 

 

2.7.7 Perencanaan penampang komposit 

       SNI T,-,03l:,2005 tentang Perencanaan struktur baja untuk jembatan 

menetapkan perencanaan gelagar komposit adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan lebar efektif sayap beton (bE) 

 
Gambar 2.10 – Lebar efektif gelagar komposit 
(Sumber : Ir. Nasution T, Struktur jembatan komposit)  

1. Gelagar dalam 

- bE  ≤ L/4                                                                                        2.38 

- bE  ≤ bO (jarak antar gelagar)                                                        2.39 

- bE  ≤ 12 x tebal minimum pelat                                                    2.40 

2. Gekagar tepi 

- bEm≤.L/8,+. jarak,dariipusat.gelagar.ke.tepi.slab                           2.41 
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- bE  ≤ ½ bO + jarak dari pusat gelagar ke tepi slab                         2.42 

- bE  ≤ 12 x tebal minimum pelat                                                     2.43 

b. Menentukan modulus rasio 

n =                                                                                                2.44 

       Dimana : Es = modulus elastisitas baja (200.000 MPa) 

    Ec = modulus elastisitas beton (MPa) 

       Apabila sumbu netral plastis jatuh di pelat beton maka pelat beton 

ditransformasikan ke penampang baja sehingga didapatkan sebagai berikut: 

b’ =                                                                                                      2.45  

c. Perhitungan luas penampang beton 

퐴푐 = 푏 × 푡푠                                                                                            2.46 

d. Perhitungan sumbu netral penampang 

y = ∑ .
∑

                                                                                           2.47 

e. Menghitung kekuatan lentur gelagar komposit 

1) Perencanaan keadaan batas ultimit 

       Dalam perencanaan gelagar komposit harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut : 

Mu < ØMn                                                                                        2.48 

 

2.7.8 Perencanaan penghubung geser (shear connector) 

2.7.8.1 Jenis – jenis penghubung geser  

1. Penghubung geser lentur (flexible connector) 

       Penghubung geser tipe ini menerima gaya geser secara lentur atau 

fleksibel dan dapat mencegah terjadinya slip antara baja dan beton. 

Penghubung geser lentur yaitu penghubung geser yang terbuat dari potongan 

kanal dan welded headed stud. 
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Gambar 2.11 – Penghubung geser lentur tipe kanal 

(Sumber : http://erepo.unud.ac.id/15403/3/0604105042-3-BAB_II.pdf)  

 
Gambar 2.12 – Penghubung geser lentur tipe welded headed stud 

(Sumber : http://erepo.unud.ac.id/15403/3/0604105042-3-BAB_II.pdf) 

 

2.8 Perencanaan Sambungan 

       Perencanaan sambungan merupakan salah satu hal yang penting dalam 

merencanakan suatu struktur. Perencanaan sambungan dibagi menjadi beberapa 

bagian sambungan diantaranya yaitu pelatapenyambung;mpelat buhul; pelat 

pendukung; pelat isi, serta penghubung yang terdiri dari baut; pen dan las. 

Sambungan yang direncanakan harus mampu menyalurkan gaya yang ada. 

2.8.1 Perencanaan Sambungan Las 

       Suatu proses penyambungan yang dilakukan dengan menggunakan bahan 

logam sehingga menghasilkan peleburan bahan yang dilakukan dengan cara 

dipanaskan disebut dengan pengelasan.  

2.8.1.1 Jenis – jenis sambungan las 

a. Las sudut (fillet welds) 

       Penggunaan las paling banyak menggunakan las jenis las sudut. 

 
Gambar 2.13 – Las sudut 
(Sumber : www.google.com) 

http://erepo.unud.ac.id/15403/3/0604105042-3-BAB_II.pdf)
http://erepo.unud.ac.id/15403/3/0604105042-3-BAB_II.pdf)
http://www.google.com)
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       Luasan efektiffdariksuatuslasssudutkmerupakanppanjangeefektiffdikalikan 

denganhthroat,efektif.l Untukllasssuduttdalamklubangldanlslot,.panjanguefektif 

harusolebihopanjang,daripadaosumbuslasssepanjang,pusat,bidang,yanglmelalui 

throat.[Ukuranominimumklaslsudututidakobolehokurangmdarimukuranmyang 

diperlukanguntukomenyalurkanhgayaryangotelahpdi hitung. Seperti,pada,Tabel 

2.11 

Tabel 2.11 – Ukuran minimum las sudut 
Ketebalan Material dari Bagian Paling 

Tipis yang Tersambung. (mm) 
Ukuran Minimum Las Sudut,[a]. 

(mm) 
t ≥ 6 

6 < t ≤ 13  
13 < t ≤ 19 

t ≥ 19 

3 
5 
6 
8 

[a] Dimensi kaki las sudut. Las pas tunggal harus digunakan. 
(Sumber : SNI 1729:2015 halaman 116) 
 

2.8.2 Perencanaan Sambungan Baut 

푅푢 ≤ ∅푅푛                                                                                                     2. 49  

       Keterangan : 

Ø = Faktor reduksi (untuk batang tarik 0,75; untuk geser pada baut 

berkekuatan tinggi 0,65 dan untuk tumpuan baut pada sisi  lubang 0,75). 

Rn = Kuat nominal baut 

Ru = Beban terfaktor 

Tabel 2.12 – Dimensi lubang nominal, mm 

Diameter Baut 

Dimensi Lubang 

Standar 
(Diameter) 

Ukuran-lebih 
(Diameter) 

Slot-pendek 
(Lebar x 
Panjang) 

Slot-panjang 
(Lebar x 
Panjang) 

M16 18 20 18 x 22 18 x 40 
M20 22 24 22 x 26 22 x 50 
M22 24 28 24 x 30 24 x 55 
M24 27[a] 30 27 x 32 27 x 60 
M27 30 35 30 x 37 30 x 67 
M30 33 38 33 x 40 33 x 75 

≥M36 d + 3 d + 8 (d + 3) x (d + 8) (d + 3) x 2,5d 
[a] Izin yang diberikan memungkinkan penggunaan baut 1 in. Jika diinginkan 

 
2.8.2.1 Pengecekan jarak baut 

a. Jarak baut ke tepi 

Jarak baut ke tepi pelat = 1,5db ≤ S ≤ 4tp + 100                               2.50 
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b. Jarak antar baut 

Jarak antar baut = 3db ≤ S ≤ 15tp                                                               2.51 

2.8.2.2 Kuat nominal terhadap geser dan tarik 

ØRn = F A                                                                                               2.52 

Keterangan : 

Ø : Faktor reduksi tarik (0,75) 

fn : Tegangan tarik nominal, fnt , atau tegangan geser, fnv (MPa) 

Ab : Luas tubuh baut tidak berulir nominal atau bagian berulir (mm2) 

Tabel 2.13 – Kekuatan nominal pengencang dan bagian yang berulir 

Deskripsi pengencang Kekuatan tarik 
nominal, fnt (MPa) 

Kekuatan geser nominal dalam 
sambungan tipe tumpu, fnv 

(MPa) 
Baut A307 310 188 
Baut group A(misal,A325), bila ulir 
tidak dikecualikan dari bidang geser 620 372 
Baut group A(misal,A325), bila ulir 
tidak termasuk dari bidang geser 620 457 
Baut A490 atau A490M, bila ulir tidak 
dikecualikan dari bidang geser 780 457 
Baut A490 atau A490M, bila ulir tidak 
termasuk dari bidang geser 780 579 

(Sumber : SNI 1729:2015) 
 

2.8.2.3 Baut kekuatan tinggi 

       Dalam perencanaan menggunakan baut dengan kekuatan tinggi seorang 

perencana harus memperhitungan dengan menyesuaikan dengan syarat dan 

spesifikasi yang ditetapkan. Baut dengan kekuatan tinggi dapat dikelompokkan 

sesuaidengan kekuatan materialnya seperti yang ada dibawah ini : 

Group A – ASTM A325, A325M, F1852, A354 Kelas BC, dan A449 

Group B – ASTM A490, A90M, F2280, dan A354 Kelas BD 

2.8.2.4 Kuat tumpuan pada lubang – lubang baut 

R = ,1,2l tF ≤ 2,4dtF                                                                             2.53 

Dimana : 

Fu = kuat tarik minimum yang sesuai dengan ketentuan dari material yang di 

sambung (MPa) 

d = diameter baut (mm) 
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lc = jarak bersih dalam arah gaya dari tepi lubang ke tepi lubang yang 

berdekatan (mm) 

t = tebal material yang disambung (mm) 

2.8.2.5 Kuat dari komponen struktur pada sambungan dan elemen dalam tarik  

- Kuat tarik nominal dari leleh penampang yang di sambung 

∅푅 =,∅퐹 퐴                                   2.54 

- Kuat tarik nominal dari keruntuhan tarik penampang yang disambung 

∅푅 =,∅퐹 퐴                                   2.55  

Keterangan : 

Ø = 0,90 (untuk leleh tarik) 

  = 0,75 (untuk keruntuhan tarik) 

Ae = luas neto efektif (Ae = An ≤ 0,85Ag), mm2 

Ag = luas pelat sambungan baut, mm2 

2.8.2.6 Kuat dari komponen struktur pada sambungan dan elemen dalam 

geser 

- Kuat geser nominal dari leleh penampang yang di sambung 

∅푅 =,∅0,60퐹 퐴                                  2.56 

- Kuat geser nominal dari keruntuhan tarik penampang yang disambung 

∅푅 =,∅0,60퐹 퐴                                  2.57  

Keterangan : 

Ø = 1,00 (untuk leleh geser) 

  = 0,75 (untuk keruntuhan geser) 

Agv = luas.bruto,yang,menahan geser, mm2 

Anv = luas,neto,yang menahan,geser, mm2 

2.8.2.7 Kuat dari komponen struktur pada sambungan dan elemen dalam 

tekan 

∅P =,∅F A                                   2.58 

Keterangan : 

Ø = 0,90 (untuk leleh tekan) 

Ag = luas pelat sambungan baut, mm2 
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2.9 Perencanaan Perletakan Jembatan 

2.9.1 Perletakan elastomer (elastomer bearings) 

a. Perletakan elastomer terdiri dari satu atau lebih lapis elastomer yang 

ditempel pada pelat baja yang bekerja secara komposit, 

b. Perletakan ini mempunyai beberapa jenis yaitu antara lain sebagai berikut : 

 Plain elastomeric bearing pads (karet bantalan polos). Jenis elastomer ini 

tidak terdapat pelat baja di dalamnya. Selain itu, jenis ini hanya cocok 

untuk suatu konstruksi jembatan yang mempunyai beban rendah dan 

mempunyai tegangan geser yang kecil.  

  
Gambar 2.14 – Perletakan Plain elastomeric bearing pads 

(Sumber : http://bantalanjembatan.blogspot.com/p/elastomeric-rubber-bearing-pads.html) 

 Laminated elastomeric bearing pads (karet bantalan berlapis lembaran 

pelat baja). Jenis elastomer ini biasanya terdiri dari sejumlah lapisan karet 

yang dipisahkan oleh pelat baja, biasanya berbentuk bantalan untuk 

menampung pergerakan yang ditimbulkan oleh deformasi geser dan 

rotasi. Selain itu, jenis ini juga memberikan solusi yang sangat ekonomi 

untuk aplikasi di mana gerakan struktur, longitudinal, transversal dan 

rotasi kecil banyak terjadi, serta menyediakan isolasi getaran dan 

umumnya sangat mudah untuk dipasang. Laminated elastomeric bearing 

pads sangat disarankan untuk suatu konstruksi jembatan yang mempunyai 

beban berat dan dilalui oleh kendaraan besar.     

 
Gambar 2.15 – Perletakan Laminated elastomeric bearing pads 

(Sumber : https://bantalanjembatanabadi.wordpress.com/2015/05/07/perletakan-jembatan-

elastomeric-bearing-pad-bantalan-jembatan-elastomer/) 

http://bantalanjembatan.blogspot.com/p/elastomeric-rubber-bearing-pads.html)
https://bantalanjembatanabadi.wordpress.com/2015/05/07/perletakan-jembatan-
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c. Pada perletakan ini perlu dilakukan modifikasi untuk dapat menahan beban 

arah memanjang dan arah melintang jembatan, 

d. Perletakan elastomer juga mempunyai beban maksimum arah vertikal 

sebesar 5000 kN, 

e. Kekurangan dari perletakan ini salah satunya yaitu dapat memungkinkan 

terjadinya perputaran, dan mempunyai tipikal perpindahan maksimum 

sebesar 50 mm, 

f. Selain itu perletakan ini baik untuk menahan gempa sebagai peredam 

(buffer), 

g. Perletakan ini juga mempunyai kelebihan yaitu tidak membutuhkan 

perawatan yang minimum. 

 
Gambar 2.16 – Perletakan elastomer berlapis  

 (Sumber,:,Pedoman,perancangan.bantalan,elastomer,untuk,perletakan,jemabatan,halaman 16) 

h. Perancangan perletakan elastomer 

       MenurutnPedomannPerancangannBantalanmElastomerkuntukmPerletakan 

Jembatan,:, 2015 perencanaan,perletakan,elastomer diuraikan sebagi berikut : 

 Menghitung beban yang diterima = beban hidup + beban mati rencana 

 Menghitung tegangan rata – rata 

휎 =                                                                                         2.59 

휎 =                                                                                                2.60 

Keterangan : 

σs : adalah tegangan rata – rata akibat beban total (MPa) 

σL : adalah tegangan rata – rata akibat beban hidup (MPa) 

PDL : adalah beban mati rencana (N) 

PLL : adalah beban hidup rencana (N) 

A : adalah luas keseluruhan (bonded surface area) (mm2) 

 Mengitung faktor bentuk  (S) untuk elastomer tanpa lubang 

Faktor bentuk (S) harus ada dalam batasan sebagai berikut : 
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Untuk bantalan polos  : 1 < S ≤ 4 

Untuk bantalan tipe berlapis  : 4 < S ≤ 12 

S= 
  

                                                                                              2.61 

Ip=2 L+W                                                                                              2.62 

A=L×W                                                                                                 2.63 

Keterangan : 

S : adalah faktor bentuk 

A : adalah luas keseluruhan (bonded surface area) (mm2) 

Ip : adalah keliling elastomer, termasuk lubang (bonded surface 

perimeter) (mm) 

hri : adalah ketebalan efektif karet pada lapisan antara (internal layer) 

(mm) 

l : adalah panjang efektif keseluruhan elastomer (mm) 

b : adalah lebar efektif keseluruhan elastomer (mm)  

 
Gambar 2.17 – Perletakan bantalan elastomer 

(Sumber,:,Pedoman,perancangan,bantalan,elastomer,untuk,perletakan,jemabatan,halaman 4) 

 Mengitung deformasi bantalan 

σ ≤ 7.0 MPa                                                                                        2.64 

휎 ≤ 1.0 퐺푆                                                                                          2. 65  

Keterangan : 

G : merupakan modulus geser elastomer (MPa) 

S : merupakan faktor bentuk 

휎  : adalah tegangan rata – rata akibat beban total (MPa) 

 Menghitung tebal pelat 

ℎ ≥                                                                                       2.66 
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Keterangan : 

hrmax : merupakan ketebalan maksimum lapisan elastomer pada bantalan 

elastomer (mm) 

hs : merupakan ketebalan lapisan pelat pada elastomer berlapis pelat 

(mm) 

fy : merupakan batas leleh dari pelat baja yang digunakan (MPa) 

FTH : merupakan batas fatik yang digunakan (MPa) 

Σs : adalah tegangan rata – rata akibat beban total (MPa) 

σL : adalah tegangan rata – rata akibat beban hidup (MPa) 

 Menghitung rotasi pada bantalan karet

휎 = 0,5 퐺. 푆 , 2. 67

Keterangan : 

n : merupakan jumlah lapisan karet 

G : merupakan modulud geser elastomer (MPa) 

ϴs,x : merupakan perputaran maksimum pada setiap sumbu (rad) 

S : merupakan faktor bentuk 

hri : merupakan ketebalan lapisan internal (mm) 

L : panjang dari bantalan elastomer (sejajar dengan sumbu memanjang 

jembatan) (mm) 


