
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Jembatan rangka baja merupakan salah satu jenis konstruksi jembatan umum yang sangat 

banyak dibangun di Indonesia.Jembatan rangka batang dibentuk dari gabungan rangka batang 

yang saling mengikat membentuk unit segitiga.strukturnya dapat memikul beban beban yang 

bekerja sehingga terjadi gaya tarik maupun gaya tekan.Keunggulan dari jembatan rangka baja 

diantaranya konstruksi lebih ringan dan pengerjaan di lapangan lebih mudah,karena bagian-

bagian rangka tersebut telah dibuat sebelumnya kemudian diangkut kelokasi jembatan. 

Jembatan pipa merupakan jembatan untuk menopang pipa diatas sungai ataupun 

jurang.Pembangunan jaringan pipa bannyak menemui hambatan salah satunya adalah hambatan 

yang disebabkan oleh kondisi alam yang memiliki bentuk berupa lembah dan sungai yang 

menyebabkan dibutuhkannya suatu rancangan jembatan untuk pipa sehingga air yang akan 

disalurkan tersebut dapat sampai kepengguna air tersebut. 

Defenisi jembatan secara umum adalah struktur yang dibangun melewati 

jurang,lembah,jalanan,rel,sungai,badan air,atau rintangan fisikal lainnya,sehingga rintangan 

tersebut dapat dilewati.Sedangkan pada jembatan pipa air,jembatan berfungsi sebagai penopang 

pipa sehingga pipa dapat dibentangkan untuk melewati rintangan fisikal tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang disajikan, maka rumusan masalah yang dikaji adalah: 

a) Bagaimana  beban sekunder dan primer yang terjadi pada struktur jembatan ? 

b) Bagaimana gaya-gaya batang yang terjadi pada elemen jembatan ? 

c) Bagaimana kekuatan sambungan dalam struktur jembatan ? 

d) Bagaimana lendutan  yang terjadi pada elemen jembatan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian tugas akhir adalah sebgai berikut: 



a. Untuk mengetahui kombinasi pembebanan maksimum sekunder dan primer struktur 

jembatan 

b. Untuk mengetahui gaya-gaya batang yang terjadi pada elemen jembatan 

c. Untuk mengetahui kekuatan sambungan pada rangka jembatan 

d. Untuk mengetahui lendutan yang terjadi pada struktur rangka jembatan 

1.4 Batasan Masalah 

 

Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang ditinjau agar tidak terlalu luas, maka batasan 

masalah yang diambil adalah sebagai berikut: 

a. Jembatan pipa didesain dengan bentang sungai jembatan Sei Deli yang berada di Belawan 

b. Diameter pipa yang digunakan adalah ukuran 50 cm 

c. Perencanaan tidak meninjau abutment jembatan dan RAB 

d. Perhitungan tidak menggunakan SAP 2000 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Dari hasil perencanaan desain jembatan pipa air maka diharapkan tugas akhir ini dapat 

memberikan gambaran untuk merencanakan suatu struktur jembatan rangka baja yang memenuhi 

kelayakan dan mempunyai kekuatan yang cukup terhadap beban yang direncanakan, serta 

informasi tentang deformasi yang terjadi pada struktur rangka baja jembatan dan diharapkan 

hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan acuan bagi peneliti selanjutnya. 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Untuk memperjelas tahapan yang dilakukan dalam studi ini di dalam tugas akhir ini 

dikelompokkan kedalam lima (5) bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang rumusan masalah, batasan masalah, tujuan studi kasus, 

manfaat studi kasus dan sistematika penulisan 



BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini meliputi pengambilan teori dari beberapa sumber bacaan dan narasumber yang 

mendukung analisa permasalahan yang berkaitan dengan tugas akhir ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang pendiskripsian dan langkah-langkah yang akan dilakukan. 

Cara memperoleh data-data yang relevan dengan studi kasus yang berisikan objek,alat-

alat,tahapan dan kebutuhan data. 

BAB IV ANALISA DATA 

Bab ini membahas tentang proses pengolahan data, penyajian dan hasil data. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan logis berdasarkan analisa data, temuan dan bukti yang 

disajikan sebelumnya yang menjadi dasar untuk menyusun suatu saran sebagai suatu 

usulan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Di daftar pustaka berisi daftar bahan-bahan referensi atau literature yang telah digunakan 

untuk penelitian. 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Pada lampiran berisikan daftar-daftar lampiran surat penelitian, lampiran berkas, dan 

lampiran-lampiran lainnya yang dibutuhkan dalam proses penulisan skripsi. 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Uraian Umum 

 

Jembatan rangka baja merupakan jembatan yang terbuat dari bahan baja yang mana 

struktur rangkanya saling berkaitan pada jembatan agar beban-beban yang terjadi dapat 

disalurkan ke bagian-bagian rangka jembatan. Jembatan rangka baja pipa air adalah jembatan 

yang dibuat untuk menopang pipa diatas sungai maupun jurang dalam kondisi ini beban air 

didalam pipa disalurkan terhadap sambungan-sambungan rangka baja jembatan. 



Baja merupakan salah satu bahan konstruksi yang banyak digunkan setelah beton. 

Material yang berbahan dasar logam ini mempunyai banyak kelebihan khususnya kekuatan dan 

kecepatan pengerjaan sehingga banyak diminati sebagai bahan konstruksi, terutama bangunan 

jembatan. 

2.2 Material Baja dan Sifat-Sifatnya 

 

2.2.1 Material Baja 

 

Material baja untuk sebagai elemen structural diklasifikasikan berdasarkan komposisi 

kimianya. Sifat tariknya, dan metode pembuatannya. Baja yang digunakan dalam struktur dapat 

diklasifikasikan menjadi baja karbon ,baja paduan rendah mutu tinggi dan baja paduan. 

a. Baja Karbon 

 Tiga kategori baja karbon tergantung dari persentase kandungan karbonnya, yaitu: 

a) Baja karbon rendah (C=0.03-0.35%) 

b) Baja karbon medium (C=0.35-0.50%) 

c) Baja karbon tinggi (C=0.55-1.70%) 

Baja yang sering digunakan dalam struktur adalah baja karbon medium, misalnya baja BJ 37. 

Baja karbon umumnya memiliki tegangan leleh (fy) antara 210-250 MPa. 

b. Baja paduan rendah mutu tinggi 

 Mempunyai tegangan leleh berkisar antara 290-550 MPa dengan tegangan putus (fu) 

antara 415-700 MPa. 

c. Baja paduan 

 Baja paduan rendah dapat ditempa dan dipanaskan untuk memperoleh tegangan leleh 

antara 550-760 MPa.Tegangan leleh dari dari baja paduan biasanya ditentukan sebagai tegangan 

yang terjadi saat timbul regangan permanen sebesar 0.2% atau dapat ditentukan sebagai tegangan 

pada saat regangan mencapai 0.5%. 

2.2.2 Sifat-Sifat Mekanik Baja 

 

 Sifat mekanis suatu bahan adalah kemampuan bahan tersebut dalam memberikan 

perlawanan terhadap beban yang bekerja pada bahan tersebut. Sifat mekanis material baja 



structural yang diperlukan dalam perencanaan meliputi tegangan leleh,tegangan putus(tegangan 

ultima),modulus elastisitas,modulus geser,rasio poisson,serta koefisien pemuaian. 

Dalam perencanaan struktur baja. SNI 03-1729-2002 mengambil beberapa sifat mekanik dari 

material baja yang sama yaitu : 

Modulus Elastisitas (E) = 200.000 MPa 

Modulus Geser (G) = 80.000 MPa 

Rasio Poisson (µ) = 0.30 

Koefisien muai panjang (α) = 12 x 10
-6

/
o
C 

Sifat mekanis baja structural yang digunakan dalam perencanaan harus memenuhi persyaratan 

minimum. 

Tabel 2.1 Sifat-Sifat Mekanis Baja Struktural 

Jenis Baja 
Tegangan Putus 

Minimum,fu (MPa) 

Tegangan Leleh 

Minimum,fy (MPa) 

Regangan 

Minimum(%) 

BJ 34 340 210 22 

BJ 37 370 240 20 

BJ 41 410 250 18 

BJ 50 500 290 16 

BJ 55 550 410 13 

 

 Agar dapat memahami perilaku suatu struktur baja maka harus memahami sifat-sifat 

mekanik dari baja. Model pengujian yang paling tepat untuk mendapatkan sifat-sifat mekanik 

dari material baja adalah dengan melakukan uji tarik terhadap suatu benda uji baja. Uji tekan 

tidak dapat memberikan data yang akurat terhadap sifat-sifat mekanik material baja karena 

beberapa hal antara lain adanya potensi tekuk pada benda uji yang mengakibatkan ketidak 

stabilan dari benda uji tersebut.Gambar 2.1 dan 2.2 menunjukkan suatu hasil uji tarik material 

baja yang dilakukan pada suhu kamar serta dengan memberikan laju regangan yang normal. 

Tegangan nominal (f) yang terjadi dalam benda uji diplot pada sumbu vertical,sedangkan 

regangan (�)	yang merupakan perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-

mula (∆�/�) diplot pada sumbu horizontal. 



 

Gambar 2.1 Kurva hubungan Tegangan (f) dengan Regangan (�) 

 

Gambar 2.2 Bagian Kurva Tegangan-Regangan yang Diperbesar 

Gambar 2.1 merupakan hasil uji tarik dari suatu benda uji baja yang dilakukan hingga benda uji 

mengalami keruntuhan sedangkan gambar 2.2 menunjukkan gambaran yang lebih detail dari 

perilaku benda uji hingga mencapai regangan sebesar � 2%. 



Titik-titik penting dalam kurva tegangan-regangan antara lain sebagai berikut: 

fp : batas proporsional 

fe : batas elastis 

fyu , fy : tegangan leleh atas dan bawah 

fu : tegangan putus 

�sh : regangan saat mulai terjadi efek strain hardening (penguatan regangan) 

�u : regangan saat tercapainya tegangan putus. 

 

2.3 Bentuk Baja Profil 

 

Ada dua macam bentuk profil baja yang didasarkan pad acara pembuatannya yaitu: 

a. Hot rolled shapes : adalah profil baja dibentuk dari blok – blok baja panas yang diproses 

mealalui rol-rol dalam pabrik.Hot rolled shapes ini mengandung tegangan residu 

(residual stress).Jadi sebelum batang dibebanipun sudah ada residual stress yang berasal 

dari pabrik. 

 

Gambar 2.3 Hot Rolled Shape 

b. cold formed shapes : profil semacam ini dibentuk dari pelat pelat yang sudah jadi,menjadi 

profil baja dalam temperatur atmosfir (dalam keadaan dingin).Tebal plat yang dibentuk 

menjadi profil tebalnya kurang dari 3/6 inchi.Profil macam ini ringan dan sering  disebut 

sebagai Light Gage Cold Form Steel. 



 

Gambar 2.4 Cold Formed Shapes 

2.4 Pembebanan 

 

Beban merupakan gaya luar yang bekerja pada suatu komponen struktur.Pembebanan ini 

merupakan salah satu factor penentu perencanaan struktur,dimana apabila beban yang ada 

melebihi beban yang direncanakan akan berakibat fatal pada bangunan 

2.4.1 Beban Primer 

 

Beban primer adalah beban utama dalam perhitungan tegangan perencanaan jembatan 

a. Beban Berat Sendiri 

Berat sendiri dari bangunan adalah berat dari bagian tersebut dan elemen elemen structural 

lain yang dipikulnya. Termasuk hal ini adalah berat bahan dan bagian jembatan yang merupakan 

elemen structural,ditambah dengan elemen non structural yang dianggap tetap.Adapun beban 

yang berasal dari berat sendiri jembatan atau bagian jembatan yang ditinjau. 

Tabel 2.2 Faktor Beban Sendiri 

Jangka Waktu 

Load Factor/Faktor Beban 

Bahan 
K 

Biasa Terkurangi 

Tetap 

Baja, 

Alumunium 
1.1 0.9 

Kayu 1.4 0.7 

 

b. Beban Mati 



 Beban mati merupakan berat dari semua bagian suatu gedung/bangunan yang bersifat 

tetap selama masa layan struktur termasuk unsur-unsur tambahan finishing mesin-mesin serta 

peralatan tetap yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gedung/bangunan tersebut, termasuk 

dalam beban ini adalah berat struktur dan pipa air. 

 

Gambar 2.5 Tabel berat Spindo Tipis 

Tabel 2.3 Faktor beban untuk beban Mati 

Jangka Waktu 

Faktor Beban 

K 
K 

Biasa Terkurang 

Tetap 
Keadaan umum 1,0 (1) 2.0 0.7 

Keadaan khusus 1,0 1.4 0.8 

Catatan (1) Faktor beban daya layan 1,3 digunakan untuk berat 

utilitas 

 

 

2.4.2 Beban Sekunder 

 



Beban sekunder merupakan beban sementara yang selalu di perhitungkan dalam 

perhitungan tegangan pada setiap perencanaan jembatan yang termasuk dalam beban sekunder 

adalah beban angin.  

Beban angin adalah beban yang bekerja pada struktur akibat tekanan dari gerakan angin.Beban 

angin sangat tergantung dari lokasi dan ketinggian dari struktur .Besarnya tekanan tiup harus 

diambil minimum sebesar 25 kg/m
2,

kecuali untuk bangunan bangunan berikut: 

a. Tekanan tiup di tepi laut hingga 5 km dari pantai harus diambil minimum 40 kg/m
2 

 

b. Untuk bangunan di daerah lain yang kemungkinan tekanan tiupnya lebih dari 40 

kg/m
2
,harus diambil sebesar p = V

2
/16 (kg/m

2
),dengan V adalah kecepatan angin dalam 

m/s 

c. Untuk cerobong,tekanan tiup dalam kg/m
2
 ditentukan dengan rumus (42,5+0,6h),dengan h 

adalah tinggi cerobong seluruhnya dalam meter 

Nilai tekanan tiup yang diperoleh dari hitungan diatas harus dikalikan dengan suatu 

koefisien angin,untuk mendapatkan gaya resultan yang bekerja pada bidang kontak tersebut. 

2.5 Perencanaan Desain Jembatan 

 

2.5.1 Desain Perencanaan Struktur Baja dengan Metode LRFD 

 

 LRFD (Load and Resistance Factor) merupakan perencanaan berdasarkan beban 

terfaktor yang memperhitungkan kondisi batas,yaitu kondisi maksimum yang dapat diberikan 

suatu penampang yang berada diluar batas elastis (inelastic).selain itu juga memperhitungkan 

tegangan ultima baja (fu). 

Konsep desain ini memperhitungkan kondisi batas,yang merupakan kondisi maksimum yang 

dapat diberikan suatu penampang yang berada di luar batas elastis (inelastis).Pada perencanaan 

ini tegangan ultima baja (fu) diperhitungkan dalam analisis.Persamaan persyaratan keamanan 

struktur: 

 ØRn  ≥ ⅀γi.Qi      (2.1) 

 Bagian kiri persamaan di sebut dengan beban yang harus dipikul oleh struktur Qi,dimana 

besarnya harus dikalikan dengan factor beban γi. Bagian sebelah kanan memperlihatkan tahanan 

atau kuat rencana dari suatu struktur ,yang di peroleh dari kuat nominal Rn yang dikalikan 

dengan suatu factor reduksi ø. 



Persamaan factor ketahanan dan kekuatan desain struktur : 

  ØRn  ≥ Ru       (2.2) 

 

2.5.2 Kombinasi Pembebanan 

 

Dalam peraturan baja Indonesia,SNI 03-1729-2002 Pasal 6.2.2 mengenai kombinasi 

pembebanan (u),dinyatakan bahwa dalam perencanaan suatu struktur baja haruslah diperhatikan 

jenis-jenis kombinasi pembebanan sebagai berikut ini: 

1.4D        (2.3) 

1,2D + 1,6L + 0,5 (La atau H)     (2.4) 

1,2D + 1,6(La atau H) + (γL.L atau 0,8W)   (2.5) 

1,2D + 1,3W + γL.L + 0,5 (La atau H)   (2.6) 

1,2D ± 1,0E + γL.L      (2.7) 

0,9D ± (1,3W atau 1,0E)     (2.8) 

Dengan: 

D adalah beban mati yang diakibatkan oleh berat konstruksi permanen,termasuk peralatan layan 

tetap. 

L adalah beban hidup yang ditimbulkan oleh penggunaan bangunan,termasuk beban kejut,tetapi 

tidak termasuk beban lingkungan seperti angina,hujan,dan lain-lain. 

La adalah beban hidup diatap yang ditimbulkan selama perawatan oleh pekerja,peralatan,dan 

material atau selama penggunaan biasa oleh orang dan benda bergerak . 

H adalah beban hujan,tidak termasuk yang diakibatkan genangan air . 

W adalah beban angin 

E adalah beban gempa yang ditentukan dari peraturan gempa γL= 0,5 bila L< 5 kPa,dan γL = 1 

bila ≥ 5 kPa. 

2.5.3 Metode Cross 

 

Metode distribusi momen didasarkan pada anggapan sebagai berikut: 

1. Perubahan bentuk akibat gaya normal dan gaya geser diabaikan,sehingga Panjang batang-

batangnya tidak berubah. 

2. Semua titik simpul (buhul) dianggap kaku sempurna 

Langkah-langkah menyelesaikan metode cross adalah sebagai berikut: 



1) Mencari momen primer untuk setiap batang yang terbebani beban luar 

2) Menentukan faktor kekakuan batang 

3) Menentukan faktor distribusi untuk setiap titik kumpul 

4) Menghitung momen ujung jepit 

5) Perataan momen atau distribusi momen cross tergantung dari pada momen primer 

didistribusikan sesuai dengan kekakuan yang dinyatakan dengan koefisien distribusi dan 

faktor pemindah = ½ . Perataan momen dengan tabel cross menghasilkan momen titik 

(karena diperhatikan dari titik kumpul).Banyaknya kolom pada tabel sama dengan jumlah 

momen yang akan dihasilkan sesuai bentuk perletakan. 

6) Untuk perhitungan yang benar akan didapat momen pada satu titik berlawanan tanda atau 

jumlahnya sama dengan nol. 

2.5.3.1. Momen Primer 

 

 Momen primer adalah momen yang terjadi pada ujung batang sebagai akibat dari beban-

beban yang bekerja di sepanjang batang.Besarnya momen primer sama dengan momen 

jepit(momen reaksi) dengan tanda atau arah yang berlawanan.Dengan kata lain,momen jepit atau 

momen reaksi merupakan kebalikan dari momen primer dan disebut juga dengan momen 

perlawanan. 

Momen primer pada batang dengan tumpuan jepit-jepit : 

 M =  
�.
�
�         (2.9) 

Momen primer pada batang dengan tumpuan sendi-jepit: 

 M =  
�.
�
�         (2.10) 

2.5.3.2 Faktor Kekakuan 

  

Faktor kekakuan : K 

a) Pada batang dengan tumpuan jepit-jepit : 

 

 K = 4(EI)/L       (2.11) 

 

b) Pada batang dengan tumpuan jepit-sendi : 

 

 K = 3(EI)/L       (2.12) 

 

2.5.3.2 Faktor Distribusi Momen 

 



Faktor distribusi diperhitungkan terhadap titik kumpul (titik pertemuan dua batang atau lebih) 

 µ = 
�
∑�         (2.13) 

K  = Faktor kekakuan batang 

∑K  = Jumlah faktor kekakuan titik kumpul 

 2.5.4 Metode Titik Buhul 

 

Metode titik buhul cukup sederhana,namun  butuh ketelitian,penyelesaian dimulai dengan 

menghitung reaksi perletakan.Lalu menghitung gaya vertical dan horinzontal dengan persamaan 

∑V = 0 dan ∑H = 0.Konsep terpenting dalam metode ini ialah : 

a) Uraikan terlebih dahulu gaya-gaya batang menjadi dua arah yang tegak lurus  

b) Hitung reaksi (Ra dan Rb) tumpuan akibat pembebanan yang diberikan 

c) Menamai batang-batang dan titik-titik buhul kontruksi,agar lebih mudah membedakannya 

dalam perhitungan kedepannya. 

d) Buat perjanjian tanda,yang pada umumnya dalam perhitungan tanda negative (-) 

dilambangkan sebagai tekan dan lambangkan sebagai Tarik. 

e) Mulailah perhitungan,dengan terlebih dahulu menghitung gaya-gaya batang pada titik buhul 

yang maksimal gaya batangnya hanya dua gaya batang yang tidak diketahui. 

f) Dalam perhitungan pada tiap-tiap titik buhul lainnya dengan syarat tadi “hanya dua gaya 

batang maksimum yang tidak diketahui pada titik buhul. 

g) Dalam perhitungan pada tiap-tiap titik buhul,dibuat asumsi awal dimana semua gaya-gaya 

batang arahnya menjauhi titik buhul pada titik buhul yang kita hitung. 

h) Dan jika hasil yang diperoleh bernilai positif (+) maka batang tersebut adalah batang tarik, 

dan sebaliknya jika hasil yang diperoleh bernilai negative (-) maka batang tersebut adala 

batang tekan. 

i) Simpulkan hasil perhitungan gaya-gaya batang pada tabel hasil perhitungan agar anda sendiri 

bisa melihat hasilnya secara keseluruhan  

2.5.5 Batang Tarik 

 

         Pemilihan elemen struktur sebagai batang Tarik merupkan salah satu permasalahan desain 

yang paling mudah diselesaikan karena tidak akan terjadi kerusakan struktur akibat 



tekuk.Beberapa profil yang umum digunakan sebagai batang tarik,antara lain profil siku,siku 

ganda,pipa,WF,pelat,dan lain-lain. 

Persyaratan keamanan struktur yang diberikan dalam LRFD (CG.Salmon,JE.Jhonson.Struktur 

Baja Desain dan Perilaku,Jilid 1,1992:95) adalah: 

Øt.Tn  ≥ Tu       (2.14) 

Dimana :  

Øt  adalah factor resistensi yang berkaitan dengan kekuatan tarik 

Tn  adalah kekuatan nominal batang tarik 

Tu  adalah beban terfaktor pada batang tarik 

 

Kekuatan desain øt.Tn dari komponen struktur tarik menurut LRFD harus nilai terendah yang di 

peroleh sesuai dengan keadaan batas dari leleh tarik pada penampang bruto dan keruntuhan tarik 

pada penampang neto. 

 

Øt.Pn  ≥ Pu      (2.15) 

Dengan : 

Pu  adalah gaya tarik aksial terfaktor (N) 

Pn  merupakan tahanan nominal penampang (N) 

Øt  adalah factor tahanan tarik  

Besarnya nilai Øt dan Pn ditentukan sebagai berikut : 

1) Untuk Keruntuhan Leleh pada penampang bruto: 

 Pn = Fy.Ag       (2.16) 

Dengan : 

Øt  = 0,90 

Ag   =  Luas bruto dari komponen struktur (mm
2
) 

Fy  = Tegangan leleh minimum yang disyaratkan (MPa) 

2) Untuk Keruntuhan Fraktur pada penampang neto : 

 Pn = Fu.Ae       (2.17) 

Dengan : 

Øt  = 0,75 

Ae  = luas neto efektif (mm
2
) 



Fu  = Kekuatan tarik minimum yang disyaratkan (MPa) 

 

2.5.6 Batang Tekan  

 

Komponen struktur tekan dapat terdiri dari profil tunggal atau profil tersusun yang 

digabung dengan menggunakan pelat kopel.Syarat kestabilan dalam mendesain komponen 

struktur tekan sangat perlu diperhatikan,mengingat adanya bahaya tekuk (buckling) pada 

komponen-komponen tekan yang langsing. 

Persyaratan kekuatan dalam desain factor dan resistensi menurut LRFD adalah : 

Øc . Pn ≥ Pu         (2.18) 

Dimana : 

Øc= 0,85 (fakor resistensi untuk batang tekan ) 

Pn = Kekuatan nominal batang tekan 

Pu= Beban layanan terfaktor 

 

Kekuatan nominal Pn dari batang tekan adalah : 

Pn = Ag.Fcr       (2.19) 

Dimana :  

Ag = Luas penampang bruto batang tekan 

Fcr = Tegangan kritis 

2.5.7 Kuat Tekan Akibat Tekuk Lentur 

 

         Tekuk lentur mengakibatkan defleksi terhadap sumbu lemah (sumbu rasio kelangsingan 

terbesar) setiap komponen struktur tekan dapat mengalami kegagalan akibat tekuk lentur.  

Menurut RSNI T-03-2005: halaman 19, kuat tekan nominal akibat tekuk-lentur, Nn, dari 

komponen struktur tekan dengan elemen-elemen penampangnya mempunyai rasio lebar-

tebal,	λ�,lebih kecil dari yang di tentukan sebagai berikut : 

 Nn = (0,66
γ
c
2
) Ag.Fy    untuk  λ�  ≤ 1,5     (2.20) 

Nn = 
(�,��)
��  Ag.Fy untuk  λ�  ≥ 1,5     (2.21) 

 λ� = ��
���

��
      (2.22) 

Lk = KcL     (2.23) 



 

 

Dengan : 

Ag = luas penampang bruto, (mm) 

Fy  = tegangan leleh (MPa) 

λ�  = Parameter kelangsingan  

Kc = Faktor panjang tekuk untuk komponen struktur jembatan rangka (mm) 

E = Modulus elastisitas bahan baja (MPa) 

 

Tabel 2.4 Faktor Panjang Efektif atau Faktor Panjang Tekuk (K) 

 

2.5.8 Tegangan 

 

         Tegangan adalah pebandingan antara gaya dan luas penampang benda yang menerima gaya 

atau gaya persatuan luas penampang.Secara matematis dapat ditulis sebagai : 

σ = �
"     (2.24) 

Dengan : σ = Tegangan 

               F = Gaya  

              A = Luas Penampang 



Tegangan benda yang mengakibatkan pertambahan panjang (perubahan bentuk benda) 

yang disebabkan karena arah gaya pada benda,bisa dibedakan menjadi tiga jenis,yaitu tegangan 

tarik,tegangan tekan dan tegangan geser. 

Tegangan lentur pada penampang profil yang mempunyai minimal satu sumbu simetri,dan 

dibebani pada pusat gesernya,dapat dihitung dengan persamaan: 

F = $%
&% '

$(
&�      (2.25) 

s* = +%
�� dan	s( =

+�
�%     (2.26) 

F = $%⋅��
+% ' $�⋅�%

+�      (2.27) 

Dengan:  

F  = tegangan lentur 

Mx,My = Momen lentur arah x dan y 

Sx,Sy  = Modulus penampang arah x dan y 

Ix,Iy  = momen inersia arah x dan y 

Cx,Cy  = jarak dari titik berat ke tepi serat arah x dan y 

 

Gambar 2.6 Penampang batang lentur 

2.5.9 Perencanaan Sambungan  

 

 Adapun jenis-jenis alat penyambung yang banyak digunakan pada sambungan struktur 

baja,antara lain, 

a) Sambungan Baut 

Sambungan ini merupakan jenis pengencang yang terdiri dari kepala baut pada salah satu 

sisinya dan mempunyai ulir sebagai alur untuk mur mengencangkan sambungan baik 

dengan menggunakan cara manual maupun dengan menggunakan mesin.Baut ini dapat 



diganti apabila dibutuhkan perbaikan baik pada elemen struktur baja,maupun pada pelat 

penyambung dan baut. 

 

b) Sambungan Paku Keling  

Sambungan paku keeling merupakan tipe pengencang mekanis yang dipasang secara 

permanen.Sambungan ini memiliki kepala pada kedua sisinya setelah terpasang.jenis 

sambungan ini tidak mudah kendur karena getaran. 

c) Sambungan Las 

Sambungan ini menggunakan las untuk menyambung elemen-elemen struktur 

Saat ini,sambungan baut dan las adalah yang paling umum digunakan untuk 

menyambung elemen baja structural. 

2.5.10 Tipe Sambungan  

 

 Pada sambungan baut terdapat dua tipe sambungan,yaitu: 

1) Sambungan Tipe Tumpu 

Sambungan tipe tumpu adalah sambungan yang dibuat dengan menggunakan baut yang 

dikencangkan dengan tangan,atau baut mutu tinggi yang dikencangkan untuk 

menimbulkan gaya tarik minimum yang disyaratkan,yang kuat rencananya disalurkan 

oleh gaya geser pada baut dan tumpuan pada bagian-bagian yang disambungkan 

.kerusakan dapat terjadi pada baut,atau pun pada pelat penyambung. 

2) Sambungan Slip Kritis 

Sambungan slip kritis adalah sambungan yang dibuat dengan menggunakan baut mutu 

tinggi yang dikencangkan untuk menimbulkan tarikan baut minimum yang disyaratkan 

sedemikian rupa sehingga gaya-gaya geser rencana disalurkan melalui jepitan yang 

bekerja dalam bidang kontak dan gesekan yang ditimbulkan antara bidang-bidang kontak. 

2.5.11 Tipe Kegagalan Sambungan 

 

 Tipe kegagalan sambungan,antara lain sebagai berikut: 

a. Keruntuhan Geser Pada Baut 

Akibat gaya yang terjadi pada sambungan,baut dapat mengalami gaya geser yang bekerja 

tegak lurus terhadap sumbu baut.Bidang geser ini terjadi karena penampang baut 

mengalami gaya geser yang berbeda arahnya pada suatu irisan penampangnya . 



b. Keruntuhan Geser Pada Pelat 

Selain baut,elemen pelat yang disambung juga dapat mengalami keruntuhan akibat gaya 

geser yang bekerja pada sambungan.pada keruntuha ini,lendutan terjadi pada pelat secara 

bertahap,ditandai dengan adanya titik necking pada pelat yang mengalami leleh tarik 

local. 

c. Keruntuhan Tumpu Pada Baut 

Keruntuhan tumpu pada baut direncanakan untuk memenuhi dua batas yaitu:  

I. Leleh,dimana terjadi lendutan inelastic 

II. Keruntuhan tumpu,dimana terjadi pada sambungan 

Keruntuhan pada baut dipengaruhi oleh diameter baut tebal pelat yang disambung dan 

tegangan tarik ultima. 

d. Keruntuhan Tumpu Pada Pelat 

Keruntuhan tumpu pada pelat dipengaruhi oleh jarak bersih antar baut,tebal pelat yang 

disambung dan tegangan tarik ultima. 

e. Keruntuhan Tarik Blok 

Keruntuhan tarik blok pada sambungan terjadi akibat robeknya pelat yang disambung 

atau pelat sambung akibat gaya tarik yang bekerja pada sambungan. 

2.5.12 Perencanaan Sambungan Baut 

 

         Dalam konstruksi baja,setiap elemen strukturnya dihubungkan satu sama lain dengan 

menggunakan alat pengikat/penyambung.Sambungan dalam sutu struktur tidak boleh diabaikan 

karena akan mengakibatkan kegagalan struktur secara keseluruhan.Sambungan baut ini 

merupakan jenis pengencang yang terdiri dari kepala baut pada salah satu sisinya dan 

mempunyai ulir sebagai alur untuk mur mengencangkan sambungan baik dengan menggunakan 

cara manual maupun dengan menggunakan mesin. 

Adapun syarat-syarat sambungan ,yaitu: 

a. Harus kuat,aman tetapi cukup hemat 

b. Ditempat yang mudah terlihat,seharusnya dibuat seindah mungkin 

c. Mudah dalam pelaksanaan pemasangan di lapangan  

d. Pada satu titik sambungan sebaiknya dihindari penggunaan alat penyambung yang beda-

beda. 



Klasifikasi Sambungan 

a. Sambungan kaku ( Rigid momen) 

Pada struktur rangka kaku,sambungan dianggap memiliki kekakuan untuk mempertahankan 

sudut-sudut diantara komponen-komponen struktur yang disambung.Deformasi plat penyambung 

harus sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh terhadap distribusi gaya maupun terhdap 

deformasi keseluruhan struktur. 

b. Sambungan tidak kaku (Semi-rigid) 

Pada struktur sederhana,sambungan pada kedua ujung komponen struktur dianggap bebas 

momen.Sambungan sendi dapat berubah bentuk agar memberikan rotasi yang di perlukan pada 

sambungan.Sambungan tidak boleh mengakibatkan momen lentur terhadap komponen struktur 

yang disambung. 

Tabel 2.5 Tipe-tipe Baut 

Tipe Baut Diameter (mm) Proof Stess (MPa) 
Kuat Tarik 

Min.(MPa) 

A307 6,35-104 - 60 

A325 12,7-25,4 585 825 

28,6-38,1 510 725 

A490 12,7-38,1 825 1035 

 

2.5.13 Tahanan Nominal Baut 

 

 Suatu baut yang memikul beban terfaktor,Ru,sesuai persyaratan LRFD harus memenuhi: 

 Ø.Rn  ≥ Ru    (2.28) 

 Dimana Rn adalah tahanan nominal baut sedangkan ø adalah factor reduksi yang diambil 

sebesar 0,75.Besarnya Rn berbeda-beda untuk masing masing tipe sambungan. 

 

2.5.13.1 Tahanan Geser Baut 

 

 Tahanan nominal satu buah baut yang memikul gaya geser memenuhi persamaan : 

.R1 = m ⋅ r� ⋅ f56 ⋅ A6    (2.29) 

Dengan :  



r1  = 0,50 untuk baut tanpa ulir pada bidang geser 

r1  = 0,40 untuk baut dengan ulir pada bidang geser 

fu
b
  = kuat tarik baut (MPa) 

Ab  = luas bruto penampang baut pada daerah ta berulir 

m  = jumlah bidang geser 

 

Gambar 2.7 Kegagalan Geser Baut dan Ulir 

2.5.13.2 Tahanan Tarik Baut 

 

 Baut yang memikul gaya tarik tahanan nominalnya dihitung menurut: 

Rn = 0,75 x fu
b 

x Ab    (2.30) 

 Dengan  fu
b 

adalah kuat tarik baut (MPa) 

Ab adalah luas buruto penampang baut pada daerah tak berulir. 

 

Gambar 2.8 Kegagalan Tarik Baut 

 

2.5.13.3 Tahanan Tumpu Baut 

 

 Tahanan tumpu nominal tergantung kondisi yang terlemah dari baut atau komponen pelat 

yang disambung.Besarnya ditentukan sebagai berikut: 



Rn = 2,4 x db x tp x fu    (2.31) 

Dengan :  

db adalah diameter baut pada daerah tak berulir  

tp adalah tebal pelat 

fu adalah kuat tarik putus terendah dari baut atau pelat 

Persamaan 2.25 berlaku untuk semua baut,sedangkan untung lubang baut slot panjang tegak 

lurus arah gaya berlaku: 

Rn = 2,0 x db x tp x fu    (2.32)  

Tata letak baut diatur dalam SNI 03-1729-20002 pasal 13.4.Jarak antara pusat lubang 

baut harus diambil tidak kurang dari tiga kali diameter nominal baut,dan jarak antara baut tepi 

dengan ujung pelat harus sekurang-kurangnya 1,5 diameter nominal baut,dan jarak maksimum 

antar pusat lubang baut tak boleh melebihi 15tp (dengan tp adalah tebal pelat lapis tertipis dalam 

sambungan) atau 200 mm,sedangkan jarak tepi maksimum tidak boleh melebihi (4tp + 100 mm) 

atau 200 mm. 

 

Gambar 2.9 Tata Letak Baut 

 

 3db < S < 15tp atau 200 mm 

 1,5db < S1 < (4tp + 100 mm) atau 200 mm 

 

2.5.14 Lendutan 

 

 Konstruksi rangka memerlukan batasan pelendutan agar keamanan konstruksi lebih 

terjamin.Lendutan maksimum untuk balok pemikul dingding atau bagian finishing yang getas 

adalah sebesar L/360,sedangkan untuk balok biasa lendutan tidak boleh lebih dari 



L/240.Pembatasan ini dimaksudkan agar balok memberikan kemampu layanannya yang baik 

(serviceability).Besar lendutan pada beberapa jenis pembebanan balok yang umum terjadi 

ditunjukkan sebagai berikut : 

8	=	9	:	;<	:	=	 	 	 	 	 	 	 (2.33)	
Dengan	,	8	 =	Lendutan	
	 P	 =	Gaya	batang	
	 L	 =	Panjang	batang	
	 E	 =	Modulus	elastisitas	
	 F	 =	Luas	penampang	
2.6 Peneliti Terdahulu  

 Untuk memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang 

dilakukan,peneliti mengambil beberapa referensi atau penelitian terdahulu yang bisa dijadikan 

masukan.Dari penelitian terdahulu,peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama 

ataupun pokok bahasan yang sama seperti yang penulis tulis.Namun peneliti mengangkat 

beberapa bagian dari penelitian terdahulu sebagai referensi untuk menunjang tugas akhir yang 

peneliti tulis.Berikut penelitian terdahulu yang peneliti angkat untuk memperkaya bahan kajian. 

Tabel 2.6 Penelitian terdahulu 

No Nama Judul Hasil Analisis 

1 Agus 

Sulaksono,2019 

Perencanaan Jembatan 

Pipa Air Diameter 1900 

mm di Kabupaten 

Pasuruan STA.10+660 

Pemilihan profil WF 

350.175.7.11 sebagai profil 

pemikul beban pipa diameter 

1900 mm dan air 4000 liter 

perdetik di dalamnya sudah 

memenuhi syarat. 

Pengaruh tekuk torsi lateral 

pada profil tersebut sesuai 

dengan ketentuan Lp<Lb<Lr 

sehingga ditentukan Mn = cb 



[Mp-(Mp-0,7.fy.sx)xLb-Lp/Lr-

Lp] ≤ Mp. 

Klasifikasi profil adalah profil 

sayap non-kompak dan profil 

badan kompak. 

Pada kondisi batas tekuk torsi 

lateral profil tidak mengalami 

LTB. 

 

 

No Nama Judul Hasil Analisis 

2 Charles Parulian 

Bakka,2009 

Desain Alternatif 

Jembatan Pipa Gas 

dengan Menggunakan 

Profil IWF Castellated 

Pada struktur jembatan dengan 

menggunakan profil IWF 

Castellated,lendutan yang 

terjadi lebih kecil jika 

dibandingkan dengan lendutan 

yang terjadi pada struktur 

jembatan dengan 

menggunakan profil IWF 

standar,karena berat struktur 

lebih ringan dan memiliki 

momen inersia yang lebih 

besar.Pada struktur Jembatan 

dengan menggunakan profil 

IWF standar ,tegangan-

tegangan yang terjadi lebih 

kecil jika dibandingkan dengan 

tegangan-tegangan yang terjadi 

pada struktur jembatan dengan 

menggunakan profil IWF 

Castellated,dikarenakan luas 



penampang lebih luas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Judul Hasil Analisis 

3 Zaprulloh 

Ahmad,2015s 

Analisis Perbandingan 

Pemakaian Baja Kanal 

dan Baja Siku Struktur 

Jembatan Pipa Air 

Hasil perhitungan rangka 

batang dari profil siku maupun 

profil kanal, terlihat bahwa 

profil yang digunakan 

menghasilkan gaya batang 

yang lebih besar dibandingkan 

dengan gaya batang yang 

diperlukan. Dilihat dari 

kekuatan jembatan dengan 

profil siku maupun kanal 

sama-sama aman,karena 

kapasitas masing-masing profil 

memenuhi kekkuatan,namun 

demikian jika lebih besar dari 

pada jembatan rangka baja 

kanal,dengan demikian 

pemakaian rangka baja profil 

kanal lebih efisien dilihat dari 

berat. 



 

  



BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

 

Gambar 3.1 Lokasi Jembatan 

Sumber : google maps (2021) 

a. Nama Jembatan : Jembatan sungai Deli Belawan 

b. Alamat : Sungai Deli,Belawan   

   Bahari,Medan,Sumatra Utara 

c. Panjang Jembatan : 61,2 meter 

3.2 Tahapan Desain Jembatan Pipa 

 

3.2.1 Data Struktur 

 

Data jembatan berupa data-data teknis profil baja berupa mutu dari profil baja,modulus 

elastisitas,tegangan leleh,tegangan dasar dan tegangan geser izin.Dan untuk data 

jembatan,pengambilan data dilakukan dengan melakukan pengukuran langsung di lokasi,yaitu di 

daerah Belawan.Data-data yang di dapat yaitu: 

 

A 

D 

C 

B 

 



a) Dimensi pipa penyalur Air  = 50 cm  

b) Bentang jembatan pipa = 61,2 meter 

c) Lebar jembatan = 90 cm 

3.2.2 Data Pembebanan  

 

a) Beban hidup terdiri dari : 

Beban orang sebesar 100 kg 

Berat air 186,33 kg/m 

b) Beban mati terdiri dari : 

Berat pipa     = 79,16 kg/m  

Profil siku sama kaki 200.200.15 = 45,3 kg/m 

Profil siku sama kaki 200.200.15 = 45,3 kg/m 

Profil siku sama kaki 100.100.10 = 14,9 kg/m 

Profil siku sama kaki 80.80.6  =7,2 kg/m 

c) Beban Angin 

Tekanan tiup ditepi laut = 40 kg/m2 

3.2.3 Analisa Struktur 

 

Dari data struktur dan data pembebanan yang ada,kemudian dilakukan analisa berupa 

perhitungan pembebanan maksimum sekunder dan primer,dan perhitungan gaya-gaya 

batang.Penentuan profil jembatan dilakukan dengan cara iterasi/pengulangan dengan penentuan 

asumsi/tebakan awal.Penentuan sambungan dilakukan dengan sambungan baut.Dengan profil 

yang didapat,dicek tegangan terhadap kapasitas penampang dan tegangan dasar izin serta 

lendutan yang terjadi dengan lendutan ijin.Proses penentuan profil dan sambungan dilakukan 

pengecekan berulang-ulang sampai didapat dimensi profil yang tepat.  



3.2.4 Flow Chart Desain Jembatan Pipa 
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Studi literatur 

Data : Observasi Lapangan 

• Bentang Struktur 

• Profil pipa untuk beban 

• Dimensi pipa air 

• Lebar jembatan 

• Beban hidup 

Gaya-gaya batang 

MULAI 

Merencanakan Profil,Sambungan 

8	 ≤ 	8̅ 
σˊ≤	ST  

Pembahasan 

Selesai 



Adapun flow chart untuk desain jembatan pipa adalah: 

1. Desain jembatan pipa dimulai dengan pengambilan data dari lapangan dan buku-buku 

referensi yang berkaitan dengan jembatan rangka baja. 

2. Kemudian memasukkan data-data berupa bentang struktur,,profil pipa berupa diameter 

dan beratnya dan juga beban hidup yang akan ditanggung oleh struktur jembatan. 

3. Kemudian setelah data di input,dan melakukan kombinasi pembebanan dengan metode 

LRFD 

4. Dengan data struktur yang didapatkan,kemudian dihitung gaya-gaya batang yang terjadi 

pada elemen jembatan 

5. Akibat gaya-gaya tersebut kemudian di cek tegangan lentur,tegangan geser dan 

lendutan,terhadap kapasitas penampang profil dan tegangan dasar izin.jika tidak 

terpenuhi maka kembali ke langkah control penentuan profil dan sambungan 

6. Jika syarat sudah terpenuhi yaitu tegangan lebih kecil atau sama dengan tegangan izin 

maka hasil desain jembatan dikatakan oke. 

7. Mencantumkan pembahasan setelah perhitungan selesai. 

8. Selesai 

 

 


