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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Jembatan 

 Jembatan merupakan struktur yang sangat dibutuhkan keberadaannya di 

seluruh penjuru dunia, tanpa adanya jembatan akses lalu lintas kendaraan atau pun 

manusia menjadi terhambat. Mengingat fungsi dari jembatan adalah sebagai sarana 

penghubung kawasan yang terpisah karena suatu halangan tertentu. Dengan adanya 

jembatan akses mobilisasi apapun menjadi lebih optimal dari segi biaya dan waktu, 

oleh karena itu peran jembatan menjadi sangat penting bagi setiap orang. 

 Pentingnya jembatan menjadikannya sebagai bidang studi yang menarik, 

dan tentunya membuat perkembangan dalam bidang perencanaan jembatan 

semakin meningkat. Terciptanya berbagai jenis jembatan adalah hasil dari 

perkembangan tersebut. Jenis jembatan yang umum kita jumpai seperti jembatan 

busur (Arch bridge), jembatan prategang, jembatan rangka (Truss bridge), jembatan 

gantung (Suspension bridge), dan jembatan kabel (Cable-stayed bridge), selain itu 

jembatan tersebut dibuat dengan berbagai material seperti kayu, baja, beton, dan 

lain sebagainya. 

2.1.1 Komponen Jembatan 

 Komponen-komponen pada jembatan merupakan satu kesatuan yang tidak 

bisa terpisahkan, karena peran dan fungsi dari setiap komponen pada jembatan tidak 

bisa digantikan oleh yang lain. Kinerja dari jembatan akan berjalan dengan baik bila 

kemponen yang ada dalam sebuah jembatan direncanakan sesuai dengan 

kebutuhannya, tentunya tanpa melupakan aspek-aspek penting dalam perencanaan 

jembatan. 

 Jembatan merupakan sebuah struktur yang memiliki dua komponen utama 

yang sering disebut setruktur atas dan struktur bawah. Struktur atas pada sebuah 

jembatan antara lain lantai kendaraan (Deck), gelagar jembatan (Girder), pengaku 

jembatan, perletakan jembatan (Bearing), dan expansion joint,
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Kemudian untuk struktur bawah jembatan meliputi Abutment, plat injak, pilar 

jembtan, Pile Cap, dan pondasi jembatan. Gambaran umum dari satu kesatuan 

sebuah jembatan dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 

 

 
(Sumber: http://www.ardianfajar.wordpress.com) 

Komponen Penjelasan 

Girder 

Balok yang membentang untuk menyebarkan beban 

dan gaya-gaya yang berkerja di struktur atas jembatan 

kemudian menyalurkan ke bagian struktur bawah jembatan 

Deck 
Sebagai lajur lalu lintas dan merupakan 

Penerima beban yang pertama 

Bearing Untuk menerima beban dari deformasi geser dan rotasi 

Abutment Sebagai tempat perletakan dan penahan tanah 

Pier 
Pembagi bentang jembatan dan untuk menyalurkan beban ke 

pondasi 

Pile Cup Untuk mengikat pondasi sebelum didirikan bangunan di atasnya 

Foundation 
Struktur bawah yang berfungsi menerima beban 

dari struktur atas kemudiam diteruskan ke tanah 

Gambar 2.1, Komponen Utama Jembatan 

 Perencanaan komponen jembatan harus disesuaikan dengan standar 

perencanaan yang berlaku, dan perlu ditinjau terhadap segala aspek yang 

mempengaruhi kinerja jembatan tersebut. Pemilihan jenis jembatan juga akan 

berpengaruh terhadap komponen yang dibutuhkan. 
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2.1.2 Kriteria Perencanaan Jembatan 

 Perencanaan jembatan memiliki kriteria yang harus dicermati dan dipahami 

sebaik mungkin untuk setiap orang yang akan merencanakan sebuah jembatan, agar 

pokok-pokok perencanaan jembtan dapat terpenuhi, untuk menghasilkan struktur 

jembatan yang memiliki nilai keamanan, kenyamanan, kestabilan, keawetan, 

keindahan, dan lain sebagainya, sehingga tujuan dari perencanaan jembatan dapat 

terpenuhi dan jembatan dapat memberikan kinerja yang optimal untuk segala 

keperluan yang terkait dengan jembatan tersebut.  

 Membuat sebuah jembatan harus meninjau segala aspek yang akan 

mempengaruhi jembatan tersebut, yang kemudian dijadikan sebuah data untuk 

dasar acuan dalam membuat perencanaan teknis jembatan. Aspek yang perlu 

diketahui diantaranya adalah tata guna lahan, topografi, hidrologi, geologi, dan lalu 

lintas yang akan melalui jembatan, setelah itu pemeilihan jenis konstruksi jembatan 

dapat dilakukan, dan disesuaikan dengan bentang jembatan yang diperlukan. Untuk 

mengetahui jenis konstruksi yang sesuai dengan bentang jambatan yang diperlukan 

dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1, Jenis Konstruksi Jembatan dan Bentangnya 

Jenis Bentang 

Box Culvert (Single, double, tripel) 1 - 10 meter 

Voided Sleb 6 - 16 meter 

Gelagar Beton Bertulang Tipe T 6 - 25 meter 

Gelagar Beton Prategang Tipe I dan Box 16 - 40 meter 

Girder Komposit Tipe I dan Box 20 - 40 meter 

Rangka Baja 40 - 60 meter 

Suspension bridge dan Cable-stayed bridge Lebih dari 60 meter 
(Sumber: http://konsultan-teknik.blogspot.co.id/2014) 

 Jenis konstruksi jembatan yang telah terpilih kemudian didesain sesuai 

dengan umur rencana yang diharapkan, dalam hal ini umur rencana yang 

diguanakan diantaranya adalah 50 tahun untuk semua jenus jembatan umum, 20 

tahun untuk jembatan sementara, dan 100 tahun untuk jembatan yang sangat 

strategis, dan merupakan akses penghubung kawasan penting, serta merupakan 

http://konsultan-teknik.blogspot.co.id/2014
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elemen penting bagi perekonomian. Agar jembatan dapat mencapai umur rencana 

tentunya perlu juga dilakuakn pemeriksaaan dan pemeliharaan, serta bila umur 

rencananya telah usai tidak menutup kemungkinan bahwa jembatan masih bisa 

beroprasi dengan lancer. 

 Merencanakan jembatan harus berdasarkan prosedur yang berlaku, agar 

memberikan jaminan keamanan kenyamanan dan keawetan selama umur rencana, 

selain itu faktor-faktor yang harus dipertimbangkan menurut RSNI T-03-2005 

Perencanaan Struktur Baja Untuk Jembatan diantaranya adalah: 

1. Kontinuitas dan rudendansi 

2. Ketahanan komponen struktur jembatan yang terjamin terhadap 

kerusakan dan instabilitas sesuai umur jembatan yang direncanakan. 

3. Aspek perlindungan eksternal terhadap kemungkinan adanya beban 

yang tidak direncanakan atau beban berlebih. 

Faktor lain yang cukup penting adalah tinjauan terhadap beban yang akan 

berkerja pada jembatan, dan tentunya mempertimbangkan juga segala hal yang 

mungkin jerjadi pada jembatan, oleh karena itu dalam menemtukan besarnya beban 

rencana harus mengikuti ketentuan berikut: 

1. Struktur direncanakan untuk menahan semua beban yang mungkin 

terjadi. 

2. Beban kerja dihitung berdasarkan kepada aksi rencana yang berkerja 

3. Perencanaan benban angin dan gempa, di mana seluruh bagian 

struktur yang membentuk kesatuan harus direncanakan untuk 

menahan beban lateral total. 

4. Pertimbangan lain yaitu gaya prategang, beban crane, vibrasi, kejut, 

susut, rangkak, perubahan suhu, perbedaan penurunan, dan beban-

beban khusus lainnya yang mungkin berkerja. 
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2.2  Pembebanan Jembatan 

 Penentuan besarnya beban pada sebuah jembatan umumnya merupakan 

suatu estimasi, dan pendistribusian beban yang berkerja adalah asumsi serta 

pendekatan. Beban yang dimaksud disini adalah semua gaya luar yang berkerja 

pada suatu struktur, dan ketika semua gaya atau beban tersebut telah di estimasi, 

maka selanjutnya adalah menentukan kombinasi beban yang paliang dominan 

berkerja pada struktur tersebut. 

 Perencanaan pembebanan harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, 

dalam perencanaan jembatan Composite dangan penampang I-Hybrid peraturan 

yang digunakan adalah SNI 1725-2016 Pembebanan Untuk Jembatan, namun tidak 

semua beban-beban yang tertera pada pereaturan tersebut akan digunakan. 

Penentuan beban akan dipilih sesuai kebutuhan perencanaan saja, yang secara 

umum meliputi beban permanen, beban lalu lintas, dan beban aksi lingkungan. 

Gambaran umum pengelompokan beban yang terdapat pada perencanaan jembatan 

Composite dengan penampang I-Hybrid dapat dilihat pada gambar 2.2.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2, Pengelompokan Beban Jembatan 

 Gambar tersebut menunjukan garis besar pada pembebanan sebuah 

jembatan, tentunya masih ada beban-beban yang lain yang patut untuk ditinjau 

dalam perencanaan jembatan. Jenis beban yang akan mempengaruhi jembatan 

adalah hal yang akan mendasari perencanaan suatu jembatan. 

 

Pembebanan  

Pada Jembatan 

Beban Lalu Lintas 

Beban Lajur “T” 

Beban Lajur “D” 

Beban Rem “TD” 

Beban Tetap Aksi Lingkungan 

Beban Angin 
Berat Sendiri 

Beban Mati Tambahan 
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2.2.1  Beban Tetap 

 Beban tetap dikelompokan menjadi dua bagian yaitu berat sendiri jembatan 

(MS) dan beban mati tambahan/utilitas (MA). Beban tersebut akan bekerja selama 

umur rencana jembatan, dan besarnya beban jembatan adalah hasil dari massa 

dikalikan dengan percepatan gravitasi (g) sebesar 9,81 m/detik2 (SNI 1725:2016). 

Besarnya massa dan berat isi untuk berbagai macam bahan dapat dilihat pada tabel 

2.2. 

Tabel 2.2, Berat Isi untuk Beban Mati 

Bahan 
Berat isi  Kerapatan Massa 

(Kn/m3)  (kg/m3) 

Lapisan permukaan beraspal 
22 2245 

(Bituminious wearing surface) 

Besi tuang (Cast iron) 71 7240 

Timbunan tanah dipadatkan 
17,2 1755 

(Caompacted sand, silt, and clay) 

Krikil dipadatkan 
18.8-22,7 1920-2315 

(Rolled gravel, macadam or ballast) 

Beton aspal (Asphalt concrete) 22 2245 

Beton f'c < 35 Mpa 22-25 2320 

Beton 35 < f'c < 105 Mpa 22 + 0,022 f'c 2240 + 2,29 f'c 

Baja (Steel) 78,5 7850 

Kayu (Ringan) 7,8 800 

Kayu keras (Hard Wood) 11 1125 

(Sumber: SNI 1725-2016 Pembebanan Untuk Jembatan) 

Berat sendiri jembatan (MS) adalah berat bagian jembatan dan elemen-

elemen struktural lain yang dipikulnya, termasuk dalam hal ini adalah berat bahan 

dan bagian jembatan yang merupakan elemen struktural, ditambah dengan elemen 

nonstruktural yang dianggap tetap. Untuk perencanaan jembatan Composite dengan 

penampang I-Hybrit berat sendiri yang terdapat diantaranya adalah gelagar baja, 

sambungan mur-baut, sambungan plat, dan lain sebagainya. Faktor beban yang 

digunakan untuk beban sendiri dapat dilihat pada tabel 2.3. 
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Tabel 2.3, Faktor Beban untuk Berat Sendiri 

Faktor beban (Beban tetap) 

                        Keadaan Batas Layan    Keadaan Batas Ultimit 

Bahan Nilai Biasa Terkurangi 

Baja 1,00 1,10 0,90 

Aluminium 1,00 1,10 0,90 

Beton Pracetak 1,00 1,20 0,85 

Beton Cor di Tempat 1,00 1,30 0,75 

Kayu 1,00 1,40 0,70 

(Sumber: SNI 1725-2016 Pembebanan Untuk Jembatan) 

Beban mati tambahan/utilitas (MA) adalah berat seluruh bahan yang 

membentuk suatu beban pada jembatan yang merupakan elemen nonstruktural, dan 

besarnya dapat berubah selama umur jembatan. Beban mati tambahan diantaranya 

adalah railing jembatan dan lain sebagainya. Faktor beban yang digunakan untuk 

beban mati tambahan dapat dilihat pada tabel 2.4. 

Tabel 2.4, Faktor Beban untuk Beban Mati Tambahan 

Faktor beban (Beban tetap) 

              Keadaan Batas Layan      Keadaan Batas Ultimit 

Keadaan Nilai  Biasa Terkurangi 

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

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

Catatan: (1) Faktor beban layan sebesar 1,3 digunakan untuk berat utilitas 
(Sumber: SNI 1725-2016 Pembebanan Untuk Jembatan) 

2.2.2  Beban Lalu Lintas 

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

dan beban truk “T”. Beban lajur “D” bekerja pada seluruh lebar jalur kendaraan dan 

menimbulkan pengaruh pada jembatan yang ekuivalen dengan suatu iringi-iringan 

kendaraan yang sebenarnya, sedangkan beban truk “T” adalah suatu kendaraan 

berat dengan gandar tertentu yang ditempatkan pada bebarapa posisi dalam lajur 

lalu lintas rencana (SNI 1725:2016). 
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2.2.2.1 Beban Lajur “D” (TD) 

 Beban Lajur “D” terdiri atas beban terbagi rata (BTR) yang digabung atau 

dikombinasikan dengan beban garis (BGT). Beban ini berlerja pada seluruh lantai 

kendaraan, dengan faktor beban yang digunakan untuk beban lajur “D” dapat dilihat 

pada tebel 2.5. 

Tabel 2.5, Faktor Beban untuk Beban Lajur “D” 

Jembatan 
Faktor beban (Beban transien) 

Keadaan Batas Layan Keadaan Batas Ultimit 

Beton 1,00 1,80 

Baja 1,00 2,00 

(Sumber: SNI 1725-2016 Pembebanan Untuk Jembatan) 

 Beban terbagi rata (BTR) mempunyai intensitas “q” kPa dengan besaran 

“q” tergantung pada panjang total yang terbebani L. Persamaan umum dari SNI 

1725-2016 Pembebaban Untuk Jembatan yang membahas hal tersebut dapat dilihat 

di bawah ini. 

Jika L ≤ 30 m : q = 9,0 kPa   (2.1) 

Jika L > 30 m : q = 9,0 (0,5 + 
𝟏𝟓

𝑳
 ) kPa  (2.2) 

Keterangan: 

q    : Intensitas beban terbagi rata (BTR) dalam arah memanjang (kPa) 

L    : Panjang total jembatan yang dibebani 

 

 Selain dari persamaan di atas nilai “q” juga dapat dilihat berdasarkan garafik 

hubungan antara panjang bentang jembatan yang terbebani dengan intensitas beban 

“q”. Garfik tersebut dapat dilihat pada gambar 2.3. 
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Gambar 2.3, Grafik BTR 

 

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 negative maksimum pada jembatan 

menerus, BGT kedua yang identik harus ditempatkan pada posisi dalam arah 

melintang jembatan pada bentang lainnya (SNI 1725:2016). Ilustrasi gabunagan 

BTR dan BGT dapat dilihat pada gambar 2.4. 

 
 

 

Gambar 2.4, Beban Lajur “D” 

(Sumber: SNI 1725-2016 Pemebebanan untuk jembatan) 

Beban “D” harus disusun pada arah melintang sedemikian rupa sehingga 

menimbulkan momen maksimum, kemudian untuk distribusi beban hidup dalam 

arah melintang digunakan untuk memperoleh momen dan geser dalam arah 

longitudinal pada gelagar jembatan. Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan 

lajur “D” tersebar pada seluruh lebar balok (tidak termasuk parapet, kerb, dan 

trotoar) dengan intensitas 100% untuk Panjang terbebani yang sesuai. 
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2.2.2.2 Beban Truk “T” (TT) 

Beban truk “T” terdiri atas kendaraan yang mempunyai susunan gandar 

dengan berat tertentu. Berat dari tiap-tiap gandar desebarkan menjadi dua beban 

merata sama besar yang merupakan bidang kontak antara roda dengan permukaan 

lantai. Untuk nilai faktor beban truk “T” dapat dilihat pada tabel 2.6. 

Tabel 2.6, Faktor Beban untuk Beban Truk “T” 

Jembatan 
Faktor beban (Beban transien) 

Keadaan Batas Layan Keadaan Batas Ultimit 

Beton 1,00 1,80 

Baja 1,00 2,00 

(Sumber: SNI 1725-2016 Pembebanan Untuk Jembatan) 

 Distribusi beban tiap gandar untuk suatu truk diantaranya dapat dilihat pada 

gambar 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Beban lajur “D” 

 
Gambar 2.5, Beban Truk “T” 

(Sumber: SNI 1725-2016 Pemebebanan untuk jembatan) 
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Umumnya hanya ada satu kendaraan truk “T” yang bisa ditempatkan pada 

satu lajur lalu lintas rencana. Untuk jembatan sangat panjang dapat ditempatkan 

lebih dari satu truk pada satu lajur lalu lintas rencana dan untuk beban “T” harus 

ditempatkan di tengah-tengah lajur lalu lintas. 

2.2.2.3 Gaya Rem (TB)   

 Gaya rem bekerja pada arah memanjang dari sebuah jembatan, serta harus 

ditempatkan di semua lajur rencana. Gaya ini harus diasumsikan untuk bekerja 

secara horizontal pada jarak 1800 mm di atas permukaan jalan pada masing-masing 

arah longitudinal dan dipilih yang paling menentukan. Gaya rem harus diambil 

yang terbesar dari 25% berat gandar truk desain atau 5% dari berat truk rencana 

ditambah beban lajur terbagi rata (BTR). Gambaran umum gaya rem dapat dilihat 

pada gambar 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6, Gaya Rem pada Jembatan 
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2.2.2  Aksi Lingkuangan 

 Beban aksi lingkunagan yang ditinjau dalam perencanaan jembatan 

Composite dengan penampang I-Hybrid adalah beban angin. Besarnya beban 

rencana dihitung berdasarkan Analisa statistik dari kejadian-kejadian umum yang 

tercatat tanpa memperhitungkan hal khusus yang mungkin akan memperbesar 

pengaruh setempat.  

 Tekanan angina yang ditentukan pada SNI 1725-2016 Pembebanan Untuk 

Jembatan diasumsikan oleh angina rencana dengan kecepatan dasar (VB) sebesar 90 

hingga 126 km/jam. Beban angin harus diasumsikan terdistribusi secara merata 

pada permukaan terekspos oleh angin. Luas area yang diperhitungkan adalah luas 

area dari semua komponen, termasuk system lantai dan railing yang diambil tegak 

lurus terhadap arah angin dan luasan yang tidak memberikan kontribusi dapat 

diabaikan dalam perencanaan. Untuk jembatan atau bagian jembatan dengan 

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

kecepatan angin tencana, VDZ, harus dihitung dengan persamaan berikut: 

VDZ = 2,5 VO (
𝑽𝒐

𝑽𝑩
) In (

𝒁

𝒁𝒐
)                                    (2.3) 

Keterangan: 

  VDZ    : Kecepan angin rencana pada elevasi rencana, Z (km/jam) 

  V10     : Kecepatan angin pada elevasi 10000 mm di atas permukaan tanah  

 atau di atas permukaan air rencana (km/jam) 

  VB      : Kecepatan angin rencana 90 hingga 126 km/jam 

  Zo          : Elevasi struktur diukur dari permukaan tanah atau dari permukaan 

 air dimana beban angin dihitung (Z > 10000 mm) 

  Zo          : Panjang gesekan di hulu jembatan, yang merupakan karateristik 

 meteorologi (mm) 

  Vo       : Kecepatan gesekan angin (km/jam) 
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 Setelah kecepatan angin rencana didapatkan, kemudian arah angin harus 

diasumsikan horizontal, setelah itu untuk mendapatkan tekanan angin rencana 

dalam MPa dapat ditetapkan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut: 

PD = PB (
𝑽𝑫𝒁

𝑽𝑩
)

𝟐

       (2.4) 

Keterangan: 

   VDZ    :  Kecepan angin rencana pada elevasi rencana, Z (km/jam) 

   VB      :  Kecepatan angin rencana 90 hingga 126 km/jam 

   PB      :  Tekanan angin dasar (MPa) 

   PD      :  Tekanan angin rencana (MPa) 

 

 Penentuan nilai tekanan angin dasar melihat dari komponen bangunan atas 

suatu jembatan, dan nilai tersebut dapat dilihat pada tebel 2.7.  

 Tabel 2.7, 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 

Catatan: 

Gaya total beban angin tidak boleh diambil kurang dari 4,4 kN/mm pada bidang 

tekan, dan 2,2 kN/mm pada bidang hisap pada struktur rangka pelengkung, serta 

tidak kurang dari 4,4 kN/mm pada balok atau gelagar 
 

(Sumber: SNI 1725-2016 Pembebanan Untuk Jembatan) 

 Tekanan angin tidak hanya berkerja pada struktur jembatan saja, namun 

bekerja juga pada kendaraan yang melintasi jembatan, dimana tekanan tersebut 

harus diasumsikan sebagai tekanan menerus sebesar 1,46 N/mm, tegak lurus dan 

bekerja 1800 mm diatas permukaan jalan. 
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2.3  Material Baja 

 Matrial baja tentunya lebih unggul dari pada matrial lain seperti beton dan 

kayu jika ditinjau dari segi kekeuatan (tegangan), kekakuan (deformasi), dan 

daktilitasnya (Perilaku keruntuhan). Material baja merupakan buatan pabrik yang 

tentunya mempunyai control produksi yang baik, dengan begitu mutu produksinya 

bisa terjaga (Wiryanto Dewabroto, Struktur Baja, 2015). Material baja juga 

memiliki bentuk, ukuran, dan mutu yang beranekaragam, sehingga dapat 

menyesuaikan kebutuhan konstruksi yang dinginkan. 

2.3.1  Properti Penampang Baja 

 Properti penampang baja pada umumnya dapat melihat dari tabel profil baja 

yang dikeluarkan oleh perusahaan pembuat profil baja. Segala macam ukuran dan 

nilai-nilai tertentu sudah tercantum pada tabel profil baja, namun apabila properti 

atau profil yang akan digunakan tidak ada dalam tebel, maka nilai-nilai seperti luas 

penampang, momen inersia, modulus penampang, radius girasi, dan titik berat 

penampang harus dihitung sendiri. Contoh dari bentuk profil baja dapat dilihat pada 

gambar 2.7. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.7, Profil Baja Hot-Rolled Standar Amerika 

(Sumber: Wiryanto Dewabroto, Struktur Baja, 2015) 

 Contoh diatas merupakan bentuk profil hot-rolled dengan nama yang 

mengacu pada standar Amerika, tentunya untuk nama profil baja bisa berubah-ubah 

sesuai dengan standar yang digunakan. 
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2.3.2  Penampang Hybrid 

 Penampang Hybrid adalah penampang yang tersusun dari baja dengan 

spesifikasi tegangan leleh yang berbeda antara badan (Web) dan sayap (Flange). 

Pada umumnya flens memiliki tegangan leleh lebih tinggi dari web. Veljkovic M. 

(2004) membuat persamaan yang terkait dengan penampang Hybrid. Persamaan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

MRK  =  fyf . Af  . (hw + tf) + (
𝒇𝒚𝒘 . 𝑨𝒘 .  𝒉𝒘

𝟒
)                                   (2.5) 

Keterangan: 

    MRK     : Momen lentur balok tanpa factor keamanan (Nm) 

    fyf         : Tegangan leleh flange (N/m2) 

    Af             : Luas area flange (m2) 

    hw        : Tinggi web (m) 

    tf               : Tebal flange (m) 

    𝑨𝒘        : Luas area web (m2) 

    𝒇𝒚𝒘        : Tegangan leleh web (N/m2) 

 

2.3.3.  Sifat Mekanis Baja 

 Wiryanto D. (2015) dalam bukunya menuangkan standar mutu perencanaan 

material baja yang mengacu pada RSNI T-03-2005. Mutu baja beserta kekuatannya 

dapat dilihat pada tabel 2.8. 

Tabel 2.8, Spesifikasi Material Baja untuk Keperluan Desain 

Tipe 
Kuat leleh min. (fy) 

(Mpa) 

Kuat tarik min. (fu) 

(Mpa) 

Regangan min. 

(%) 

BJ 34 210 340 22 

BJ 37 240 370 20 

BJ 41 250 410 18 

BJ 50 290 500 16 

BJ 55 410 550 13 

(Sumber: Wiryanto Dewabroto, Struktur Baja, 2015) 
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2.3.4  Batasan Dimensi Penampang 

 Penampang baja harus dikontrol terhadap Batasan dimensinya untuk web 

dan flange. Persamaan batasan dimensi pada penampang baja dapat dilihat pada 

persamaan berikut: 

Web tanpa pengaku (Stiffener) 

𝑫

𝒕𝒘
 ≤ 150           (2.6) 

Web dengan pengaku (Stiffener) 

𝑫

𝒕𝒘
 ≤ 300           (2.7) 

Flange tekan dan tarik 

𝒃𝒇

𝟐𝒕𝒇
 ≤ 12,0           (2.8) 

 𝒃𝒇 ≥ 
𝑫

𝟔
           (2.9) 

𝒕𝒇 ≥ 1,1 𝒕𝒘           (2.10) 

0,1 ≤ 
𝑰𝒚𝒄

𝑰𝒚𝒕
 ≤ 10                                           (2.11) 

Keterangan: 

    Iyc    :  Momen inersia flange tekan terhadap sumbu vertical (cm4) 

    Iyt     :  Momen inersia flange tarik terhadap sumbu vertical (cm4) 

    D     :  Tinggi web (cm) 

    tw       :  Tebal web (cm) 

    bf        :  Lebar flange (cm) 

    𝒕𝒇      :  Tebal flange (cm) 
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2.4  Analisa Struktur Jembatan Baja 

Analisa struktur jembatan baja mengacu pada peraturan ASSHTO LRFD 

Bridge Design Spesification, Seventh Edition 2014. Komponen struktur utama yang 

dirancang adalah batang yang menerima gaya aksial tekan dan tarik serta momen 

lentur, selain itu perencana juga akan merancang sambungan yang diperlukan 

dalam perencanaan jembatan, tentunya beserta komponen-komponen lain yang 

terkait. 

2.4.1 Komponen Tarik 

 Perencanaan komponen yang menerima gaya aksial tarik harus  memiliki 

kapasitas penampang yang lebih besar dari gaya aksial tarik desain. Dalam hal ini 

harus memenuhi persamaan berikut: 

Pu ≤ Pr           (2.12) 

Dimana: 

Pr = ∅y Pny = ∅y Fy Ag          (2.13) 

Pr = ∅u Pnu = ∅u Fu An Rp U   (2.14) 

Keterangan: 

    Pny        : Kuat tarik nominal (bruto) 

    Pnu        : Kuat putus nominal (netto) 

  ∅y - ∅u    : Faktor reduksi tarik dan factor reduksi putus 

     Pu            : Gaya aksial Tarik desain 

     Pr             : Kapasitas penampang nominal komponen tarik 

  Fu - Fy    : Mutu baja (tegangan leleh dan tegangan putus) (MPa) 

  Ag - An    : Luas bruto dan luas netto (cm2) 

     Rp        : Faktor reduksi lubang pada penampang 

     U         : Faktro reduksi shear lag 
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2.4.2 Komponen Tekan 

 Perencanaan komponen yang menerima gaya aksial tekan harus memiliki 

kapasitas penampang yang lebih besar dari gaya aksial tekan desain. Dalam hal ini 

harus memenuhi persamaan berikut: 

Pu ≤ Pr           (2.15) 

Dimana: 

Pr = ∅c Pn             (2.16) 

Pn = 0,877 Pe     (2.17) 

Pn = (𝟎, 𝟔𝟓𝟖(
𝑷𝒐

𝑷𝒆
)) Po          (2.18) 

Keterangan: 

    Pn       : Kekuatan tekan nominal 

    Po       : Kapasitas penampang = Q Fy Ag  

    Pe       : Faktor reduksi tarik dan factor reduksi putus 

    Pu         : Gaya aksial tekan desain 

    Pr          : Kapasitas penampang nominal komponen tekan 

    ∅c       :  Faktor reduksi tekan 

 

2.4.3 Komponen Lentur Murni 

 Perencanaan komponen yang menerima momen lentur harus memiliki 

kapasitas penampang yang lebih besar dari momen lentur desain. Dalam hal ini 

harus memenuhi persamaan berikut: 

Mu ≤ Mr           (2.19) 

Dimana: 

Mr = ∅f Mn             (2.20) 
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 Perencanaan komponen lentur juga meninjau tahanan geser pada suatu 

penampang. Dalam hal ini harus memenuhi persamaan berikut: 

Vu ≤ Vr           (2.21) 

Dimana: 

Vr = ∅v Vn             (2.22) 

Keterangan: 

    Mu       : Momen lentur desain 

    Mr       : Kapasitas penampang nominal komponen lentur 

    Mn       : Kapasitas meneriam momen lentur nominal 

    Vu   a  : Gaya geser desain 

    Vr            : Kapasitas penampang nominal untuk gaya geser 

    Vn        :  Kapasitas meneriam gaya geser nominal 

    ∅f         : Faktor reduksi lentur 

    ∅v         : Faktor reduksi geser 

 

2.4.4 Perencanaan Sambungan 

 Sambungan dalam konstruksi baja sangat diperlukan, mengingat fungsinya 

adalah menghubungkan komponen-komponen yang terkait dalam perencanaan. 

Komponen dalam sambungan misalnya adalah plat penyambuang dan plat buhul, 

dan tentunya menggunakan penghubung seperti mur-baut atau las. 

2.4.4.1 Sambungan Baut 

 Perencanaan sambungan baut harus benar-benar baik dan sesuai agar 

sambungan dapat mencapai kinerja yang dibutuhkan pada kondisi layannya. Dalam 

pemilihan ukuran atau dimensi baut berlu ditinjau dengan baik terhadap ukuran 

lubang baut yang dibutuhkan, untuk melihat hubungan antar keduanya dapat dilihat 

pada tabel 2.9. 
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Tabel 2.9, Ukuran Maksimal Lubang Baut 

Bold Dia. 

(d) 

in 

Standard 

Dia. 

in 

Oversize 

Dia. 

in 

Short Slot  

(W x L) 

in 

Long Slot  

(W x L) 

in 

 5/8  11/16  13/16 11/16 x 7/8  11/16 x 1 - 9/16  

 3/4  13/16  15/16  13/16 x 1  13/16 x 1 - 7/8 

 7/8  15/16  1 - 1/16  15/16 x 1 - 1/8  15/16 x 2 - 3/16 

1  1 - 1/16  1 - 1/4  1 - 1/16 x 1 - 5/16  1 - 1/16 x 2 - 1/2 

≥ 1 - 1/8  d+1/16 d+5/16  d+1/16 x d+3/8  d+1/16 x 2,5d 

(Sumber: ASSHTO LRFD Bridge Design Spesification, Seventh Edition 2014) 

 Perencanaan sambungan baut juga harus menentukan mutu baut yang akan 

digunakan sesuai dengan kebutuhan kekuatan yang diinginkan. Mutu baut yang 

dapat digunakan dapat dilihat pada tabel 2.10. 

Tabel 2.10, Mutu Baut dengan Kekuatan Nominalnya 

Diskripsi Pengencang 

Kekuatan 

Tarik 

Nominal 

Fnt (MPa) 

Kekuatan Geser 

Nominal 

Sambungan 

Tumpu 

Fnv (MPa) 

Baut A307 310 188 

Baur group A (Misal, A325), bila ulir 

tidak dikecualikan dari bidang geser 
620 372 

Baur 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) 

 Perencanaan sambungan baut dipertimbangkan dari berbagai aspek yang 

harus terpenuhi. Dalam hal ini persamaan yang digunakan dan harus terpenuhi 

adalah sebagai berikut: 

 

 



25 
 

 
 

Ru ≤ ∅ Rn            (2.23) 

Dimana: 

Rn = 0,48 Ab Fub Ns         (2.24) 

Rn = 0,38 Ab Fub Ns         (2.25) 

Rn =  Kh Ks Pt Ns       (2.26) 

Rn =  2,4 dt Fu     (2.27) 

Rn =  1,2 Lc t Fu       (2.28) 

Rn =  0,76 Ab Fub        (2.29) 

Keterangan: 

    Pers. 2.24       : Tahanan geser baut tanpa ulir pada bidang geser 

    Pers. 2.25       : Tahanan geser baut dengan ulir pada bidang geser 

    Pers. 2.26      : Tahanan slip baut 

    Pers. 2.27     : Tahanan tumpu baut (Jarak antar baut ≥ 2d) 

    Pers. 2.28    : Tahanan tumpu baut (Jarak antar baut < 2d) 

    Pers. 2.29   : Tahanan Tarik baut 

            Rn       : Tahanan nominal baut (∅ = Faktro reduksi baut) 

            Ab       : Luas bruto baut daerah tak berulir 

           Fub          : Kuat Tarik baut (MPa) 

           Fu    a : Kuat Tarik putus terendah antar baut dan plat (MPa) 

           Ns             : Jumlah bidang geser 

           Kh        :  Faktor ukuran lubang 

            Ks              : Faktor kondisi permukaan 

            Pt          : Tegangan baut minimum 

            dt          : Diameter nominal baut 

            Lc          : Jarak anatar lubang baut 

             t           : Tebal material yang terhubung 
 



26 
 

 
 

2.4.4.2 Sambungan Las 

Perencanaan sambungan las menurut LRFD harus memenuhi persyaratan 

keamanan suatu struktur. Dalam hal tersebut sambungan las harus memenuhi 

persamaan berikut ini. 

Ru ≤ ∅ Rnw            (2.30) 

Keterangan: 

    Ru       : Beban terfaktor per satuan Panjang las 

    Rnw       : Tahanan nominal per satuan panajang las 

    ∅         : Faktor tahanan las 

 

 Nilai Rnw disesuaikan dengan jenis las yang akan digunakan, tentunya nilai 

untuk setiap jenis las akan berbeda-beda dan akan sisesuaikan juga terhadap gaya 

yang berkerja pada sambungan las tersebut. 

2.5  Jembatan Composite 

 Jembatan composite dalam perencanaan ini adalah gabungan antara gelagar 

baja dan beton, yang dihubungkan secara mekanikal menggunakan shear connector 

agar dapat berkerjasama dalam memikul beban. Komponen utama dalam jembatan 

composit diantaranya adalah gelagar baja, plat lantai, shear stud, dan deck baja (bila 

diperlukan). Gambaran umum komponen jembatan composite dapat dilihat pada 

gambar 2.8. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8, Komponen Balok Composite 

(Sumber: Wiryanto Dewabroto, Struktur Baja, 2015) 
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 Kekuatan jembatan composite ditentukan dengan rencana keadaan batas 

ultimit, selain itu memperhatikan juga bagaimana perilaku tegangan dan regangan 

yang terjadi. Perlu diketahui bahwa dalam perencanaan jembatan composite akan 

dilakukan transformasi penampang agar modulus elastisitasnya setara. Mengacu 

pada LRFD (Load Resistance Factor Design) persamaan yang terkait dengan hal 

tersebut adalah sebagai berikut: 

n =  
𝑬𝒔

𝑬𝒄
            (2.31) 

Keterangan: 

    Es              : Modulus elastisitas baja 

    Ec        : Modulus elastisitas beton 

    n         : Rasio modular 

 

 Setelah penampang tertransformasi kemudian dapat dicari inersia 

penampang, garis netral transformasi, dan momen plastisnya. Dalam khasus ini 

Momen plastis pada penampang composite dihitung berdasarkan letak garis netral 

penampangnya. Letak garis netral bisa berada dimana saja baik itu di web, flange, 

atau pun di deck betonnya, sehingga dalam menentukan momen plastis penampang 

composite tidak mengacu pada satu persamaan. Menghitung momen plastis 

penampang composite di berbagai letak garis netral dapat menggunakan persamaan 

yang mengacu pada LRFD yang dapat dilihat pada gambar 2.9. untuk momen 

plastis negative, dan gambar 2.10. untuk momen plastis positive. 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.9, Momen plastis negative penampang composite. 

(Sumber: ASSHTO LRFD Bridge Design Spesification, Seventh Edition 2014) 

 

Persamaan di atas adalah untuk mencari momen plastis negative, dan 

terdapat nilai-nilai tertentu yang harus dicari. Dalam kasus tersebuat dapat dicarai 

berdasarkan persamaan yang mengacu pada LRFD berikut ini.  

 

 Prt =  Fyrt Art            (2.32) 

Ps = 0,85 f’c bs ts              (2.33) 

Prb =  Fyrb Arb                 (2.34) 

Pc = Fyc bc tc                              (2.35) 

Pw = Fyw Dtw            (2.36) 

Pt = Fyt bt tt            (2.37) 
 

 Persamaan di atas juga berlaku untuk mencari momen plastis positive dalam 

berbagai letak garis netral penampang composite, sehingga untuk mencari nilai 

momen plastis positive dapat menggunakan persamaan berikut. 
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Gambar 2.10, Momen plastis positive penampang composite. 

(Sumber: ASSHTO LRFD Bridge Design Spesification, Seventh Edition 2014) 
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Lebar efektif plat beton juga perlu dipertimbangan dan tentunya ada 

batansan dimensi yang perlu ditinjau. Dalam hal tersebut mengacu pada LRFD 

dengan persamaan dibawah ini.  

be ≤ 0,25L            (2.38) 

be ≤ 0,5 bo + J               (2.39) 

be ≤ 0,125 + J               (2.40) 

be ≤ bo         (2.41) 

   Keterangan: 

 be , bo   : Lebar efektif plat, jarak antar pusat gelagar 

    J            : Jarak pusat gelagar ke tepi plat 

    L          : Bentang jembatan 

 

 Perencanaan jembatan composite cukup menganalisa salah satu gelagar 

yang menerima distribusi beban terbesar. Gelagar tersebut di desain sebagai 

penampang plastis, dan diharapkan ketika terjadi momen lentur profil baja yang 

terlebih dahulu mengalami leleh. 

 Aspek berikutnya yang harus direncanakan adalah shear connector. 

Keberhasilan kinerja shear connector dalam jembatan composite tentunya 

berbanding lurus dengan nilai kekuatan yang dapat dicapai. Dalam perencanaan 

shear connector kali ini perencana menggunakan stud. Penentuan dimensi stud 

menggunakan persamaan dibawah ini. 

∅ Stud ≤ 2.5 x tebal plat dasar    (2.42) 

L Stud ≥ 4 x ∅ Stud          (2.43) 

   Keterangan: 

   ∅ Stud            : Diameter stud 

   L Stud          : Panjang stud 
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 Kemudian untuk kuat geser stud tunggal yang tertanam dalam plat beton 

dapat dihitung dengan persamaan berikut: 

Qn = 0.5 Asa  √𝒇𝒄
′  𝑬𝒄 ≤ Rg Rp Asa Fu       (2.44) 

Keterangan: 

      Fu                 : Tegangan Tarik minimum stud 

      Qn             : Kuat geser nominal stud 

      Asa             : Luas penampang stud 

      𝒇𝒄
′        :   Mutu beton 

      𝑬𝒄         : Modulus elastisitas beton 

  Rg , Rp           : Parameter pengaruh beton 

 

Setelah kuat geser stud diketahui kemudian menghitung jumlah stud yang 

diperlukan dalam perencanaan, dan persamaan yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Jumlah Stud =  
𝑽,

𝑸𝒏
      (2.45) 

   Keterangan: 

      𝑽′
                 : Gaya geser nominal penampang 

      Qn             : Kuat geser nominal stud 

 


