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BAB III 

METODE PERENCANAAN 

3.1 Bagan Alir Perencanaan 

Proses perencanaan jembatan disajikan dalam diagram alir yang tersaji 

pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Perencanaan Jembatan Rangka Baja Canai Dingin 

untuk Pejalan Kaki
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3.2 Langkah – langkah Pemecahan Masalah 

 Dalam perencanaan, awal penelitian merupakan langkah awal peneliti 

dalam memulai penelitian yang menyangkut penentuan perencanaan yang akan 

dijadikan subjek penelitian dan keterkaitannya dengan bidang teknik sipil. 

3.2.1.  Pengumpulan Data 

 Merupakan proses pengumpulan informasi mulai dari pengumpulan dasar 

dasar teori perencanaan, kriteria perencanaan, spesifikasi material, data jembatan 

serta peraturan yang akan dijadikan panduan dalam proses pembuatan rancangan 

jembatan. Teknik pengumpulan data berupa kriteria perencanaan, spesifikasi 

material serta data jembatan yang digunakan mengacu pada panduan KJI ke XIII 

tahun 2017.  

➢ Data Jembatan 

1. Tipe jembatan : Deck Type Truss 

2. Panjang bentang jembatan atas : 4,3 meter 

3. Panjang bentang jembatan bawah : 2,2 meter 

4. Tinggi maksimum rangka jembatan : 0,6 meter 

5. Lebar jembatan : 0,9 meter 

6. Jumlah segmen : 1 (satu) 

7. Tebal plat lantai (papan multiplek) : 0,01 meter 

 Spesifikasi material baja canai dingin yang digunakan disajikan  pada Tabel 

3.1. 

Tabel 3.1 Spesifikasi Material Baja Canai Dingin 

Data Material 

Mutu Baja Canai Dingin G550 

Tegangan Leleh (fy) 0,9 x 550 Mpa = 495 Mpa*  

Tegangan Putus (fu) 0,9 x 550 Mpa = 495 Mpa* 

Tebal Profil C-75 0,75 mm 

Modulus Elastisitas (E) 200.000 Mpa 
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Modulus Geser (G) 78.419 Mpa 

Angka Poisson 0,3 

Keterangan : *Baja canai dingin mutu G550 dengan ketebalan kurang 

dari 1 mm dapat digunakan dengan syarat dalam perencanaan 

menggunakan 90 persen dari tegangan leleh (fy) dan tegangan tarik (fu) 

(SNI 7971:2013 halaman 25). 

 

8. Sambungan 

Dalam merencanakan sambungan rangka baja jembatan baja canai 

dingin tidak diperkenankan menggunakan sambungan berupa pelat 

buhul dan material lain selain material baja canai dingin (Panduan KJI 

2017). Sehingga digunakan sambungan dengan material baja canai 

dingin yang dimodifikasi dari profil batang itu sendiri dengan 

diasumsikan sebagai pelat sambung. Selain itu, sambungan antar batang 

pada rangka baja canai dingin menggunakan self drilling screw tipe 12-

14x20 (Panduan KJI 2017). Spesifikasi sambungan tersaji pada Tabel 

3.2 dan Tabel 3.3 

Tabel 3.2. Spesifikasi Sekrup 12-14x20 

DATA SEKRUP 

Diameter Ulir 12 mm 

Jumlah Ulir per Inchi 14 TPI 

Panjang 20 mm 

Kuat Geser rata-rata 2000 lbs 

Kuat Tarik (fu) Minimum 2778 lbs 

Kuat Torsi Minimum 92 lbs 

 

Tabel 3.3. Spesifikasi plat sambung dan sekrup yang digunakan 

SAMBUNGAN MODEL 

Spesifikasi Plat Sambung 

Canai Dingin 

Spesifikasi Sekrup 

h 0,075 m df 0,005 m 

b 0,034 m dw 0,012 m 

tp 0,0007 m L 0,020 m 

fyp 4,95 x 107 kg/m As 19,643 

fup 4,95 x 107 kg/m Fus 620 

- - Fvs 372 
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- - m 1 

- - R1 0,4 

 

 

 

9. Profil elemen rangka jembatan  

a. Batang tepi atas   : Double Lip-Channel 

b. Batang tepi bawah  : Double Lip-Channel 

c. Batang diagonal   : Lip - Channel 

d. Batang vertikal   : Lip - Channel 

e. Batang melintang  : Lip – Channel 

f. Bracing atas dan bawah  : Lip – Channel 

 

➢ Peraturan yang digunakan 

Perencanaan menggunakan kombinasi dari peraturan dan pedoman sebagai 

berikut: 

a. SNI 1725 : 2016 tentang Pembebanan Jembatan 

b. SNI 1729 : 2013 tentang Struktur Baja 

c. SNI 7971 : 2013 tentang Struktur Baja Canai Dingin 

d. Panduan KJI ke-XIII tahun 2017 

e. Footbridges a Manual for Construction at Community and District 

Level  

Penggunaan kombinasi peraturan tersebut karena tidak adanya SNI yang 

spesifik mengatur tentang penggunaan baja canai dingin sebagai material penyusun 

utama dalam perencanaan jembatan rangka baja canai dingin untuk pejalan kaki. 

 

3.2.2  Desain Model 

Merupakan proses menciptakan desain awal modelisasi struktur jembatan 

berdasarkan sistem struktur yang telah direncanakan. Perencanan jembatan rangka 

baja canai dingin untuk pejalan kaki menggunkaan sistem struktur rangka batang 

(truss). Struktur rangka batang atau truss mempunyai ciri yaitu bidangnya berupa 

segitiga dan beban yang bekerja pada struktur berupa beban terpusat. Pada Struktur 

rangka (truss) hanya terdapat perpindahan translasi tanpa adanya rotasi karena 
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rangka batang hanya menerima gaya aksial, berbeda dengan struktur portal (frame) 

yang terdapat perpindahan translasi dan rotasi.  

Pemilihan desain pada perencanaan jembatan rangka baja canai dingin ini 

dilakukan dengan membandingkan hasil kontrol lendutan dan berat jembatan antara 

model jembatan yang satu dengan yang lainnya. Perbandingan antara hasil lendutan 

dengan berat jembatan ini bertujuan untuk mendapatkan desain yang kokoh dan 

ringan, sesuai dengan tema pada perlombaan KJI ke XIII tahun 2017. Jadi pada 

perencanaan jembatan rangka baja canai dingin ini tidak hanya melihat satu aspek 

dari kekuatannya saja, akan tetapi dilihat juga dari aspek keringangan jembatan 

tersebut.  

➢ Perbandingan Desain Jembatan  

Berikut ini disajikan beberapa perbandingan model jembatan menggunakan 

beberapa desain yang berbeda namun menggunakan pembebanan yang sama dan 

profil baja canai dingin yang sama juga antara satu dengan yang lainnya, sehingga 

akan didapatkan desain yang terbaik dari segi kekuatan dan segi keringanan.  

A. Model 1 

 

Gambar 3.2 Jembatan Model 1  

B. Model 2 

 

Gambar 3.3 Jembatan Model 2 
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C. Model 3 

 

Gambar 3.4 Jembatan Model 3  

 

3.2.3 Menentukan Pembebanan 

 Pada proses ini akan memperkirakan beban apa saja yang mungkin akan 

mempengaruhi struktur jembatan untuk selanjutnya beban dihitung berdasarkan 

cara perhitungan yang tercantum dalam dasar teori. Beberapa nilai dari pembebanan 

sudah diatur dalam panduan KJI ke XIII tahun 2017. 

➢ Pemodelan Pembebanan 

Dalam pembebanan jembatan model, beban yang akan bekerja terdiri atas 

beban mati (dead load), beban mati tambahan (super dead load), dan beban hidup 

(life laod). 

a. Beban Mati (dead load), terdiri dari : 

➢ Beban struktur rangka akibat profil baja canai 

➢ Berat sambungan profil dan sekrup 

➢ Beban plat lantai jembatan 

b. Beban Mati Tambahan (super dead load), terdiri dari : 

➢ Beban railling 

c. Beban hidup (life load), terdiri dari : 

➢ Beban pejalan kaki 

d. Aksi lingkungan 

➢ Beban Angin 

➢ Beban air hujan 
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Gambar 3.5. Pemodelan pembebanan pada program bantu StaadPro v8i 

 

3.2.4 Preliminary Design 

 Perencanaan awal bentuk rangka beserta dimensi profil yang akan 

digunakan. Pemilihan desain model terbaik didasarkan pada ketentuan KJI ke-13 

yaitu kokoh dan ringan. 

3.2.5 Kontrol Lendutan 

 Mengecek perubahan bentuk jembatan arah vertikal disebabkan oleh 

seluruh beban yang bekerja pada struktur jembatan. Sesuai dengan peraturan 

Kompetisi Jembatan Indonesia ke-13 tahun 2017 lendutan maksimum yang 

diijinkan yaitu sebesar 15 mm. 

3.2.6 Desain Komponen 

 Perencanaan komponen jembatan sehingga didapatkan gaya batang dan 

tegangan penampang. 

➢ Pemodelan Struktur Jembatan di Staad Pro v8i 

Perencanaan struktur jembatan menggunakan program bantu staad pro v8i. 

Pemodelan struktur ke dalam staad pro dibuat sedemikian rupa sehingga mendekati 

keadaan di lapangan. Berikut ini pembahasan mengenai pemodelan struktur 

jembatan rangka baja canai dingin untuk pejalan kaki ke dalam staad pro v8i. 
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➢ Pemodelan Material Rangka Jembatan 

Material rangka utama utama penyusun jembatan ini adalah baja canai 

dingin. Pendefinisian material baja canai dingin disajikan dalam Gambar 3.6. yang 

disesuaikan dengan data pada Tabel 3.5. 

 

Gambar 3.6. Isotropic Material of cold formed steel 

 

3.2.6.1 Pemodelan Profil Rangka Jembatan 

Setelah material ditentukan, kemudian dilakukan pemodelan profil dari baja 

canai dingin. Perencanaan jembatan ini menggunakan dua  jenis profil baja canai 

dingin yaitu, Lip-Channel 75x34x0,7 dan Double Lip-Channel 75x34x0,7. Pada 

aplikasi staad pro belum mendukung profil tersebut, sehingga dilakukan 

penggambaran profil penampang secara manual berdasarkan ukuran yang diberikan 

oleh produsen baja canai dingin, kemudian staad pro otomatis akan menghitung 

property data. Pemodelan profil disajikan pada Gambar 3.7. dan Gambar 3.8. 
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Gambar 3.7. Pemodelan Profil Lip-Channel 75x34x0,7 

 
Gambar 3.8. Pemodelan Profil Double Lip-Channel 75x34x0,7 

 

Berikut ini merupakan spesifikasi dari profil Lip-Channel 75x34x0,7 dan 

Double Lip-Channel 75x34x0,7 tersaji pada Tabel 3.5. 
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Tabel 3.5. Spesifikasi profil Lip-Channel 75x34x0,7 dan Double Lip-Channel 

75x34x0,7 

 

Jembatan Model 

Spesifikasi Profil Tunggal Spesifikasi Profil Double 

h 0,075 m h 0,075 m 

b 0,034 m b 0,034 m 

t 0,0007 m t 0,0007 m 

Ag 1,05 x 10-4 m2 Ag 1,46 x 10-4 m2 

Q 0,808 kg/m Q 1,1259 kg/m 

rx 0,0299 m rx 0,0269 m 

ry 0,0123 m ry 0,0148 m 

Cw 1,77 x 10-17 m6 Cw 0,28 x 10-17  m6 

J 1,717 x 10-11 m4 J 8,125 x 10-08 m4 

 

Pemodelan Struktur Jembatan 

Berikut ini pemodelan struktur jembatan pada program bantu Staad Pro v8i 

yang disajikan pada Gambar 3.10, Gambar 3.11, dan Gambar 3.12. 

 

Gambar 3.9. Pemodelan Struktur Jembatan pada Aplikasi Staad Pro v8i 
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Gambar 3.10. Pemodelan Profil Lip-Channel 75x34x0,7 pada Aplikasi 

Staad Pro v8i 

 

 

Gambar 3.11. Pemodelan Profil Double Lip-Channel 75x34x0,7 pada Aplikasi 

Staad Pro v8i 

 

3.2.7 Analisa Struktur 

 Menguji apakah dimensi profil yang digunakan sudah sesuai dan kuat dalam 

menahan beban layanan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam menganalisa 

struktur rangka baja canai dingin digunakan peraturan SNI 7971 Tahun 2013 

mengenai Struktur Baja Canai Dingin, dimana peraturan ini mengadopsi dari code 

AS/NZS 4600:2005 yang merupakan Australian/New Zealand Standard Cold 

Formed Steel Structures. Elemen struktur yang dirancang meliputi elemen batang 

berupa gaya aksial tarik dan gaya aksial tekan. 
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➢ Batang Tarik 

Gaya yang memiliki kecenderungan untuk menarik elemen hingga 

megalami fraktur atau putus disebut dengan gaya tarik (Ariestadi, 2008). Pada 

komponen struktur yang mendapatkan gaya aksial tarik maka perhitungan desain 

komponen harus memenuhi persamaan berikut: 

 

     N*≤ɸtNt     

Dimana: 

 N*  Gaya aksial tarik desain 

 Øt Faktor reduksi kapasitas. Komponen Struktur Tarik = 0,9 

 Nt Kapasitas penampang nominal dari komponen struktur tarik 

  

1. Kapasitas Penampang Nominal Struktur Tarik (Nt) 

Kapasitas penampang nominal dari struktur tarik harus diambil nilai 

terkecil dari: 

Nt = Ag fy ; dan     

Nt = 0,85 kt Ag fy    

Dimana: 

 Ag Luas bruto penampang 

 fy Tegangan leleh yang digunakan dalam desain 

 kt Faktor koreksi untuk distribusi gaya 

 An Luas netto penampang 

 fu Tegangan tarik yang digunakan dalam desain 

 

2. Faktor Koreksi untuk Distribusi Gaya (kt) 

Nilai kt harus sesuai dengan Pasal 3.2.3 halaman 51 pada SNI 7971:2013. 

Nilai faktor koreksi juga dapat dilihat pada Tabel 2.6. 
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Tabel 2.6. Faktor Koreksi untuk Elemen yang Diarsir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Batang Tekan 

 Batang tekan merupakan komponen struktur yang berupa beban tekan dari 

hasil keseluruhan beban yang bekerja dan memiliki titik berat penampang efektif 

yang dihitung pada tegangan kritis (fn). Gaya yang memiliki kecenderungan untuk 

menghancurkan sistem struktur ata mengakibatkan terjadinya tekuk pada elemen 

disebut dengan gaya tekan. Pada proses perencanaan nilai gaya aksial tekan harus 

dihitung dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut ini: 

 

    N* ≤ ɸc Ns     

    N* ≤ ɸc Nc     

Dimana:  

 N* Gaya aksial tekan desain 

 ɸc Faktor reduksi kapasitas. Komponen struktur tekan = 0,85  

 Ns Kapasitas penampang nominal dari komponen struktur tekan 

 Nc Kapasitas komponen struktur nominal dari komponen tekan 
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1. Kapasitas Penampang Nominal Struktur Tekan (Ns) 

Kapasitas penampang nominal dari struktur tekan diambil dari persamaan: 

    Ns = Ae fy    (2.5) 

 

Dimana: 

  Ae Luas efektif saat tegangan leleh (fy) 

 fy Tegangan leleh yang digunakan dalam desain 

 

2. Kapasitas Komponen Struktur Nominal Struktur Tekan (Nc) 

Kapasitas komponen struktur nominal dari komponen tekan diambil dari 

persamaan: 

    Nc = Ae fn    (2.6) 

 

Dimana: 

Ae  Luas efektif saat tegangan leleh (fy) 

 fn  Tegangan kritis 

 

 

• Tegangan Kritis (fn) 

 

 

Dengan nilai λc = √
𝑓𝑦

𝑓𝑜𝑐
 

Dimana: 

 λc Nilai kelangsingan 

 foc Tegangan tekuk lentur 

   Ditentukan dari nilai terkecil tegangan tekuk lentur, torsi dan lentur 

   - torsi elastis 

 

 



50 
 

Catatan:  

a)  Rasio kelangsingan (lc/rmin) dari komponen tekan tidak boleh melebihi 

200 

b)  Untuk penampang simetris ganda, penampang tertutup dan penampang 

lain yang dapat ditunjukkan tidak menerima tekuk torsi atau tekuk 

lentur-torsi, tegangan tekuk lentur elastis (foc) ditentukan dengan, 

 foc  = (
𝝅²𝑬

(𝒍𝒆/ 𝒓𝒎𝒊𝒏)𝟐)                (2.7) 

 dimana le adalah panjang efektif penampang 

          r adalah radius girasi 

c) Untuk baja G550 dengan ketebalan kurang dari 0,9 mm, digunakan 

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

dimana : 

  lo    = 𝝅. 𝒓 √
𝑬

𝒇𝒄𝒓
                 (2.8) 

  γ  = 𝟎, 𝟔𝟓 + 
𝟎,𝟑𝟓.𝒍𝒆

𝟏,𝟏.𝒍𝒐
                (2.9) 

d)  Tegangan tekuk elastis pelat (fcr) dihitung melalui rumus (SNI halaman 

35) 

 fcr  = (
𝒌𝝅²𝑬

𝟏𝟐 (𝟏−𝒗𝟐)
) 𝒙 (

𝒕

𝒃
) ²               (2.10) 

Dimana k = koefisien tekuk elastis pelat. 

 

3.2.8 Gambar Rancangan 

 Merupakan gambar detail perencanaan jembatan, berupa gambar tampak 

jembatan, gambar detail sambungan, dan detail metode pelaksanaan.  

 


