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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara berkembang yang dikenal sebagai Indonesia dimana pembangunan 

infrastruktur menjadi fokus utamanya. Sebagai negara kepulauan yang dipisahkan 

oleh selat, sungai, bukit, lembah, maupun gunung - gunung yang aktif, diperlukan 

suatu konstruksi untuk menghubungkan antar pulau atau daerah tersebut yaitu 

jembatan.  

Jalan dimana ada diatas air atau diatas tanah disebut juga sebagai jembatan, 

ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 

mengenai Jalan. Dapat disimpulkan bahwa jembatan dapat dikatakan sebagai 

infrastruktur dimana berfungsi sebagai penghubung wilayah dan salah satu 

konstruksi yang mempunyai peranan sangat penting untuk kelancaran lalu lintas 

dan perekonomian.  

Peranan jembatan untuk kelancaran lalu lintas sangat penting, karena 

jembatan berfungsi sebagai penghubung rute yang terpisah oleh sungai, rawa, 

lembah, selat, jalan raya maupun rel kereta api. Jembatan akan memudahkan 

masyarakat untuk melakukan perpindahan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. 

Peranan jembatan dari segi ekonomi ialah dapat mengurangi biaya transportasi. 

Dengan adanya jembatan, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya perjalanan 

lebih untuk melakukan perpindahan antar wilayah. Dengan adanya jembatan, setiap 

wilayah Indonesia dapat terhubung menjadi satu kesatuan. Sehingga pada jembatan 

diperlukannya konstruksi yang menunjang kekuatan serta keawetan jembatan untuk 

jangka panjang. Karena itulah pemilihan bahan sangat berperan dalam suatu 

konstruksi. 

Perkembangan teknologi bahan konstruksi saat ini menunjukkan 

penggunaan material yang efisien. Salah satunya ialah penggunaan material baja 

ringan sebagai elemen struktur dalam suatu konstruksi. Di Indonesia sendiri banyak 

digunakan baja hot-rolled karena semakin menipisnya ketersediaan material kayu 

yang umumnya digunakan sebagai pembuatan konstruksi jembatan. Pada saat ini 

dengan adanya perkembangan zaman, baja ringan (Cold Formed) atau baja canai
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dingin menjadi material pengganti dalam penggunaan baja (Hot Rolled). 

Berkembangnya pemakaian material baja canai dingin dimulai dengan adanya 

penelitian yang dilakukan oleh George Winter dari Universitas Cornell tahun 1939. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh George Winter didukung oleh AISI (American 

Iron and Steel Institute)”. Pada saat itu penggunaan material baja canai dingin mulai 

digunakan dalam berbagai struktur konstruksi bangunan. 

 Bentuk profil tertentu yang berasal dari komponen lembaran baja kemudian 

di proses menggunakan press-braking atau roll forming disebut juga struktur baja 

ringan (Mutawalli, 2007). Berbeda dari baja hot-rolled, pembuatan baja canai 

dingin atau baja cold formed tidak membutuhkan suhu yang tinggi. Secara umum, 

baja canai dingin memiliki keuntungan daripada baja hot-rolled seperti berat 

komponen ringan dan bentuknya tipis, serta memudahkan dalam pengerjaan. 

 Profil baja ringan (light gauge steel) merupakan profil baja dengan 

ketebalan yang tipis dan perbandingan dimensi lebar profil terhadap tebal yang 

besar (Yu, 2002). kekuatan material yang bisa mecapai tegangan leleh nominal 550 

Mpa, profil baja ringan bisa didesain dengan ketebalan penampang yang relatif tipis 

(0,6 – 2 mm) sehingga tercapai kapasitas penampang optimum. Sampai saat ini, 

bentuk profil penampang yang banyak digunakan adalah profil Kanal C sebagai 

elemen struktur utama.  

 Baja canai dingin memiliki kekakuan yang tinggi dengan proses produksi 

serta pemasangan yang mudah, selain itu dari segi pengangkutan dan pengelolaan 

lebih ekonomis (Ariestadi, 2008). Dari keunggulan tersebut dalam perencanaan 

jembatan pejalan kaki, canai dingin mampu untuk diaplikasikan. Jembatan untuk 

pejalan kaki yang dirancang dengan menggunakan beban yang lebih ringan dari 

jembatan baja pada umumnya. Pada tahap pemasangan jembatan ini, untuk 

menambah kekuatan digunakan perkuatan sambungan dengan menggunakan 

sekrup (self drilling screw). 

 Sekrup merupakan alat sambung sekali pakai yang dapat dipasangkan 

secara langsung kepada penampang yang disambung. Bagian ujung sekrup berupa 

mata bor yang berfungsi sama dengan ulir pada baut. Pada bagian kepala sekrup 

ditambahkan ring yang menempel secara permanen. Penggunaan sekrup sangat 
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praktis karena pemboran dan pengencangan dilakukan secara bersamaan. 

Pemberian tekanan yang maksimal pada sekrup serta tahanan bidang ulir terhadap 

lubang penampang menjadi faktor penentu kekuatan sambungan sekrup. Apabila 

bidang ulir sekrup sudah aus maka terjadi kegagalan pada sambungan tersebut 

akibat hilangnya tahanan antara ulir dan lubang. Menurut Agustinus (2011) 

menyarankan penambahan sekrup dari jumlah yang dibutuhkan untuk 

mengantisipasi kegagalan sambungan. Penggunaan profil baja canai dingin tipe 

Kanal C dan alat sambung sekrup untuk perencanaan jembatan pejalan kaki sudah 

diatur dalam peraturan Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI) yang ke-13. 

KJI dan KBGI merupakan ajang kompetisi dalam bidang teknik sipil yang 

diselenggarakan oleh Ristekdikti setiap tahun di tempat yang berbeda dimana 

perlombaan ini diikuti oleh mahasiswa seluruh Indonesia dalam perencanaan 

jembatan dan bangunan gedung. Tahap pertama yaitu tahap proposal yang berisi 

desain perencanaan jembatan sesuai dengan tema, dan akan dilakukan seleksi oleh 

juri berkompeten di bidangnya. Kompetisi Jembatan Indonesia ke XIII ini diadakan 

di Politeknik Negeri Malang pada 10 – 12 November 2017.  

Adanya Kompetisi Jembatan Indonesia ini, menjadi ajang bagi mahasiswa 

agar dapat merencanakan desain jembatan yang berkualitas dan bisa dikembangkan 

di masa yang akan datang. Selain itu, kompetisi ini akan menumbuhkan daya saing 

yang sehat serta kemampuan daya cipta dan inovasi dalam teknologi untuk 

jembatan. Dengan adanya KJI ke XIII ini, mahasiswa tidak hanya mengharapkan 

sebuah gelar namun dapat mendapatkan ilmu serta pengalaman yang baru, sehingga 

menjadi modal utama dalam pengembangan diri dan dapat menjadi manusia yang 

bermanfaat untuk masa depan. 

 Pada KJI ke XIII Tahun 2017 mengangkat topik “Jembatan Kokoh, Ringan, 

Berestetika, dan Berwawasan Nusantara”. Karena itu kokoh dan ringan merupakan 

tolak ukur kekuatan suatu jembatan. Lendutan maksimum yang diijinkan tidak 

boleh melebihi dari 15 mm. Karena itu, secara keseluruhan tugas akhir ini 

membahas mengenai analisis dari kekuatan jembatan canai dingin baik dari struktur 

rangkanya maupun sambungannya. Hal ini bertujuan agar tidak melebihi lendutan 

yang diijinkan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Berapakah dimensi profil yang digunakan pada masing-masing elemen 

jembatan rangka pejalan kaki baja canai dingin “Parang Kusumo 

Bridge” ? 

2. Berapakah jumlah sambungan yang digunakan pada jembatan rangka 

pejalan kaki baja canai dingin “Parang Kusumo Bridge” ? 

3. Bagaimana pengaruh dari perkuatan sambungan yang digunakan dari 

segi analisa dan di lapangan ? 

4. Berapakah nilai lendutan dari hasil analisis kekuatan jembatan rangka 

pejalan kaki baja canai dingin “Parang Kusumo Bridge” ? 

5. Berapakah nilai lendutan yang diperoleh dari pengujian kekuatan 

jembatan rangka pejalan kaki baja canai dingin “Parang Kusumo 

Bridge” ? 

 

1.3 Tujuan 

1. Mendapatkan dimensi profil untuk digunakan pada setiap komponen 

jembatan canai dingin “Parang Kusumo Bridge”. 

2. Memperoleh jumlah sambungan untuk digunakan jembatan rangka 

pejalan kaki baja canai dingin “Parang Kusumo Bridge”. 

3. Mengetahui pengaruh dari perkuatan sambungan dari segi analisa dan 

dilapangan. 

4. Memperoleh hasil analisis lendutan jembatan pejalan kaki canai dingin 

“Parang Kusumo Bridge”. 

5. Memperoleh hasil lendutan yang didapat dari pengujian jembatan 

rangka pejalan kaki canai dingin “Parang Kusumo Bridge”. 

 

1.4 Manfaat 

1. Memberikan informasi bahwa canai dingin dapat digunakan untuk 

bahan pengganti rangka jembatan. 

2. Memberikan tata cara mengenai analisis dari jembatan canai dingin. 
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3. Memberikan hasil analisis serta kekuatan jembatan rangka pejalan kaki 

canai dingin. 

4. Memberikan informasi perencanaan sambungan yang tepat untuk 

jembatan rangka pejalan kaki baja canai dingin. 

 

1.5 Batasan Masalah 

1. Struktur bawah tidak diperhitungkan. 

2. Struktur yang direncanakan meliputi bangunan atas jembatan berupa 

rangka batang dan sambungan. 

3. Sambungan yang digunakan yang terdapat pada peraturan KJI ke-13 

tahun 2017 yaitu sekrup. 

4. Analisa struktur menggunakan alat bantu Staad Pro v8i. 

5. Tanpa membuat RAB jembatan. 

 


