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2 BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Corrugated Steel Structure (Struktur baja bergelombang) 

Struktur baja bergelombang adalah suatu struktur plat baja yang 

kekakuan/kekerasannya diperkuat oleh bentuk bergelombang, yang mana nilai 

section modulus penampang dapat meningkat 10 hingga 50 kali dibandingkan 

dengan pelat baja biasa (Rhee 2014). 

Penggunaan suatu struktur yang berbentuk pelat pipa bergelombang telah ada 

mulai tahun 1931, seiring berjalan nya waktu selama bertahun tahun dilakukanlah 

berbagai penelitian sehingga berkembanglah pelat pipa bergelombang sehingga 

dapat dibangun mencapai diameter 8m hingga 18m. Pada saat ini perkembangan 

struktur baja bergelombang ini meningkat pesat hingga bisa mencapai diameter 

35m. Berhubungan dengan teknologi yang semakin berkembang struktur baja 

bergelombang diperluas kegunaannya tidak hanya sebagai saluran air saja seperti 

awalnya di temukan teknologi ini saat ini dapat digunakan sebagai jalan raya / fly 

over bahkan terowongan dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1 Perkembangan produksi dan aplikasi struktur baja bergelombang. 
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Matrerial yang digunakan dalam struktur baja bergelombang ini 

menggunakan spesifikasi mutu baja seperti pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Mutu plat baja 

Mutu 
Baja 

Spesifikasi Mekanis 

Yield Strength 
(Mpa) 

Tensile Strength 
(Mpa) 

SS400 245≤ 400≤ 
SS490 285≤ 490≤ 
SS540 400≤ 540≤ 
SS590 450≤ 590≤ 

 

Struktur baja bergelombang sendiri mempunyai bentuk seperti gelang 

(annular), dalam pengelompokan struktur baja bergelombang ini sendiri terbagi 

kedalam 3 tipe korugasi dapat dilihat pada Tabel 2.2 pengelompokan ini 

berdasarkan jarak antar puncak gelombang dan kedalaman gelombang seperti pada 

Gambar 2.2. 

 
Gambar 2.2 Tipikal penampang struktur baja bergelombang 

Dimana: 

𝑑 (depth) : kedalaman lengkungan 

𝑝 (pitch) : panjang antara dua puncak lengkungan 

𝑟 (radius) : jari-jari lengkungan 

𝑡 (thicknes) : ketebalan 

Tabel 2.2 Tipe struktur baja bergelombang 

Tipe 
Korugasi 

Pitch, 
[mm] 

Depth, 
[mm] 

Istilah 
Tipe 

152 by 51 152 51 Standard 

381 by 140 381 140 Deep 

500 by 237 500 237 Superdeep 
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Berdasarkan tipe-tipe korugasi tersebut struktur baja bergelombang 

memiliki beberapa ketebalan tertentu, ketebalan yang berbeda ini mengakibatkan 

penampang struktur baja bergelombang memiliki properti penampang yang 

berbeda pula hal tersebut dapat terlihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Propertis struktur baja bergelombang tipe korugasi 381 by 140 

Ketebalan, 
t [mm] 

Area, A 
[mm²/mm] 

Momen 
Inersia, I 

[mm⁴/mm] 

Tegangan 
Ultimit baut 

pada 
sambungan 

[kN/m] 
3.56 4.794 11710.70 963 
4.32 5.846 14332.50 1270 
4.79 6.536 16037.00 1489 
5.54 7.628 18740.10 1853 
6.32 8.716 21441.20 2101 
7.11 9.807 24124.50 2101 

8 11.190 27930.60 A 
9 12.590 31497.60 A 

 

2.2 Pengaplikasian Struktur baja bergelombang di Indonesia 

Struktur baja bergelombang ini mempunyai bentuk yang unik tidak seperti 

pelat baja biasa, struktur baja bergelombang mempunyai bentuk yang 

bergelombang. Tujuan dari bentuk yang bergelombang ini adalah untuk 

memperbesar nilai momen inersia dari penampang tersebut, sehingga tegangan 

yang terjadi akan semakin kecil sehingga bentang yang bisa diaplikasikan akan 

semakin panjang, perkiraan rentang lebar yang dapat di aplikasikan pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Tipe dan lebar maksimum struktur baja bergelombang  
yang bisa di aplikasikan (Pyungsan, 2014) 

Tipe 
Ketebalan 

[mm] 

Lebar 
Maksimum 

[m] 
Standard 3.2~9.65 9 

Deep 3.4~9 27 
Superdeep 3.0~9.0 35 
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Pengaplikasi struktur baja bergelombang tipe korugasi 381 by 140 (deep) di 

Indonesia sendiri sudah digunakan pada Jalan lintas Antapani, Bandung yang di 

bangun pada 2016 oleh Puslitbang jalan dan Jembatan, Badan Litbang Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada fly over Pamulang, Tanggerang 

Selatan yang ditinjau pada Tugas Akhir ini juga mengaplikasikan teknologi struktur 

baja bergelombang yang sama dengan jembatan pelangi tersebut, dengan 

menggunakan baja bergelombang tipe korugasi 381 by 140 (deep) akan tetapi 

memiliki perbedaan lebar dan jumlah lajur dari fly over tersebut. 

 
Gambar 2.3 Tampak atas Struktur Baja Bergelombang Proyek Fly over Martadinata, Pamulang, 

Tanggerang Selatan. 

2.3 Kapasitas dari CSS ( Corrugated Steel Structure ) 

Dalam perhitungan struktur baja bergelombang yang digunakan pada Tugas 

Akhir ini mengikuti tata cara perhitungan yang diatur pada Canadian Highway 

Bridges Design Code (CHBDC, 2006) pada Bab 7 tentang burried structure. 

Berdasarkan CHBDC tersebut terdapat 4 parameter utama dalam menghitung 

kapasitas dari struktur baja bergelombang pada kondisi batas ultimit yaitu : 

1. Compression Failure 

2. Plastic hinge 

3. Connection failure  

4. Deformation  
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Berdasarkan 4 parameter tersebut digunakan 3 parameter yaitu compression 

failure (𝐹𝑏), plastic hinge dan deformation untuk mendapatkan hasil yang 

digunakan dalam menganalisis struktur yang didesain pada Tugas Akhir ini. 

 
Gambar 2.4 Nilai Dh dan Dv 

2.3.1 Gaya dorong 

Gaya dorong disini merupakan gaya yang terjadi pada dinding struktur baja 

bergelombang akibat beban hidup dan beban mati terfaktor pada kondisi 

maksimum, dapat dilihat pada persamaan dibawah ini: 

𝑇  =  𝛼  𝑇  +  𝛼  𝑇  (1 + 𝐷𝐿𝐴)      (2.1) 

Keterangan: 

𝛼  : faktor beban mati yang bekerja 

𝛼  : faktor beban hidup yang bekerja 

𝑇  : beban mati yang bekerja 

𝑇  : beban hidup yang bekerja 

𝐷𝐿𝐴 : faktor distribusi beban dinamik 

2.3.1.1 Beban mati 

Gaya dorong yang terjadi pada dinding akibat timbunan (overfill). Dalam 

menghitung pengaruh beban akibat timbunan tersebut dapat dihitung dengan 

menggukanan rumus sebagai berikut: 

𝑇  =  0.5(1.0 –  0.1𝐶 )𝐴  𝑊     (2.2) 
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Untuk mendapatkan nilai Cs (faktor kekakuan gaya aksial) dengan menggunakan 

persamaan dibawah ini: 

𝐶  =  
  

        (2.3) 

Untuk mendapatkan nilai 𝐴  merujuk kepada kurva dibawah ini: 

 
Gambar 2.5 Kurva nilai Af  

Dimana : 

𝐶  = Faktor kekauan gaya aksial 

𝐴  = Faktor yang digunakan untuk menghitung gaya dorong akibat 

beban mati 

𝑊 = Berat lapisan timbunan diatas CSS 

𝐸  = Modulus secant 

𝐷  = Tinggi dari CSS 

𝐸 = Modulus elastisitas 
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𝐴 = Luas dari penampang CSS 

2.3.1.2 Beban hidup 

Beban hidup yang bekerja pada struktur disebabkan dominan oleh beban 

kendaraan yang bergerak disepanjang struktur, dan di asumsikan konstan sepanjang 

struktur. Dalam menghitung besarnya gaya dorong yang diakibatkan oleh beban 

hidup disini menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑇𝐿 = 0.5 𝐷  𝜎 𝑚   

= 0.5 𝑙  𝜎 𝑚        (2.4) 

Dalam mengitung rumus gaya dorong akibat beban hidup terdapat variabel - 

variabel yang dimaksud sebagai berikut: 

𝑇  = Gaya dorong akibat beban hidup 

𝐷  = Panjang bentang (span) yang dijelaskan pada Gambar 2.4  

𝐿  = Jarak antar roda + 2H (tinggi timbunan diatas CSS) 

  = Tegangan yang terjadi akibat beban hidup (truk) 

𝑚  = Faktor modifikasi beban hidup yang didapat berdasarkan jumlah jalur 

yang didesain dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Tabel faktor modifikasi beban hidup akibat jumlah lajur 

Jumlah jalur desain 
Faktor 

modifikasi 
1 1 
2 0.9 
3 0.8 
4 0.7 
5 0.6 

6 atau lebih 0.55 
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2.3.2 Compression Failure 

Compression failure merupakan salah satu parameter yang digunakan 

didalam Tugas Akhir ini untuk mengetahui kekuatan dari Struktur baja 

bergelombang dalam menumpu besarnya tegangan yang terjadi. 

Besar nilai dari compression failure  harus di hitung dengan kondisi ultimit 

dimana tegangan yang terjadi harus lebih kecil / tidak boleh melebihi kekuatan dari 

struktur baja bergelombang yang telah terfaktor. 

Pada kondisi ultimit tegangan yang terjadi adalah pengaruh dari beban – 

beban yang dipikul oleh struktur baja bergelombang, σ = Tf/A, besar tegangan 

ultimit tersebut akan dibandingkan dengan besar nilai compression failure ( 𝐹𝑏 ) 

yang dibedakan menjadi dua seperti persamaan (2.5) dan (2.6) bergantung kepada 

nilai radius yang digunakan pada tahap perancanaan struktur CSS serta besar nilai 

Re pada persamaan (2.7). 

1. 𝑅  𝑅𝑒 

𝐹  =  ∅  𝐹 𝐹 −  
  

    
       (2.5) 

2. 𝑅  𝑅𝑒 

𝐹  =  
 ∅    

 
        (2.6) 

Dalam menghitung nilai Compression failure terdapat beberapa variabel 

yang digunakan seperti ∅t  merupakan faktor tahanan bahan material 𝐶𝑆𝑆 =

 0.8, 𝐹𝑚 merupakan faktor yang dipengaruhi oleh jarak antar struktur CSS dihitung 

dengan menggunakan rumus Fm = 0.85+ 
0.3 S

Dh
  1 dimana S merupakan jarak 

antar struktur CSS. Pada persamaan (2.5) dan (2.6) besar nilai ρ ditentukan dengan 

menggunakan rumus pada persamaan (2.8). 
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𝑅  =   
  

/

       (2.7) 

Dimana: 

𝑅  = radius ekuivalen 

𝑟 = radius girasi 

𝐾 = faktor kekakuan 

𝐸 = modulus elastisitas  

𝜌 = faktor reduksi untuk tegangan tekuk 

𝐹  = tegangan leleh 

𝜌 =  1000 .
 

/

      (2.8) 

Dimana: 

𝜌 = faktor reduksi untuk tegangan tekuk 

𝐻 = tinggi timbunan diatas CSS 

𝐻  = ½ dari tinggi struktur 

𝑅 = radius CSS, bagian tengah maupun bagian sisi 

Dalam menghitung variabel lainnya pada persamaan (2.5) dan (2.6) seperti nilai 𝐾, 

𝐸 , 𝜆 didapatkan dengan menyelesaikan persamaan (2.9),(2.10), dan juga (2.11). 

𝐾 =  𝜆
 

 

.

       (2.9) 

Dimana: 

𝐾 = faktor kekakuan 

𝜆 = faktor yang digunakan untuk menghitung nilai 𝐾 

𝐸 = modulus elastisitas  
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𝐼 = momen inersia 

𝐸   = modulus yang dimodifikasi dari timbunan 

𝑅 = radius CSS, bagian tengah maupun bagian sisi 

𝐸  =  𝐸  1 −
 ( )

     (2.10) 

Dimana: 

𝐸   = modulus yang dimodifikasi dari timbunan 

𝐸  = modulus secant dari timbunan 

𝑅 = radius CSS, bagian tengah maupun bagian sisi 

𝐻 = tinggi timbunan diatas CSS 

𝐻  = ½ dari tinggi struktur 

𝜆 =  1.22 1 + 1.6 
 

 

.

     (2.11) 

Dimana: 

𝜆 = faktor yang digunakan untuk menghitung nilai 𝐾 

𝐸 = modulus elastisitas  

𝐼 = momen inersia 

𝐸   = modulus yang dimodifikasi dari timbunan 

𝑅 = radius CSS, bagian tengah maupun bagian sisi 

2.3.3 Kekuatan Struktur Setelah Dibangun ( Plastic Hinge ) 

Plastic hinge merupakan suatu parameter untuk mendeskripsikan 

perubahan yang terjadi pada struktur balok. Pada perhitungan struktur CSS ini 

plastic hinge dapat dihitung dengan menggabungkan gaya yang terjadi akibat gaya 

dorong dan juga akibat dari momen pada struktur seperti yang ditunjukkan pada 

persamaan (2.12) 
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+   ≤ 1       (2.12) 

Pada perhitungan plastic hinge persamaan (2.12) nilai Tf  merupakan besar 

gaya dorong yang diakibatkan oleh beban mati dan juga beban hidup. Untuk 

mendapatkan nilai Ppf  menggunakan rumus pada persamaan (2.13). 

𝑃  =    𝐴 𝐹        (2.13) 

Dimana: 

𝑃  = factored compressive strength of CSS 

  = resistence factor for plastic hinge 

𝐴 = Area of CSS 

𝐹  = yield strength 

Nilai hc = 0.85, A merupakan luas dari penampang CSS secara keseluruhan 

dan Fy merupakan tegangan leleh dari propertis penampang CSS yang digunakan. 

Untuk mendapatkan besarnya momen yang terjadi pada persamaan (2.12) dapat 

dihitung dengan menggunakan persamaan (2.14) seperti yang tercantum dibawah 

ini: 

𝑀 =  |𝛼  𝑀 +  𝛼  𝑀 | +  𝛼  𝑀  (1 + 𝐷𝐿𝐴)   (2.14) 

Mf  merupakan momen yang berasal dari pengaruh beban mati dan beban 

hidup yang dikalikan dengan distribusi beban terfaktor. Didalam Mf  terdapat nilai 

M1  yang didapat dari M1 = kM1 RB  Dh
3, nilai MD = -kM2 RB  Dh

2 He, nilai He adalah 

nilai terkecil dari H atau Dh/2, dan yang terakhir nilai 𝑀  =  
   

. 

Dalam memenuhi perhitungan Mf memerlukan berbagai variabel untuk 

menghitungnya seperti berikut: 

𝑁 =   (  )

 
        (2.15) 

Dimana: 
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𝑁   = nilai untuk menghitung momen yang terjadi 

𝐸    = modulus secant 

𝐷   = dimensi struktur seperti pada Gambar 2.4 

𝐸  = modulus elastisitas 

𝐼  = momen inersia 

𝐾  = 0.0046 − 0.0010 𝑙𝑜𝑔 𝑁  𝑓𝑜𝑟 𝑁 ≤ 5000 

 = 0.0009 𝑓𝑜𝑟 𝑁 > 5000      (2.16) 

𝐾  = 0.018 −  0.004 𝑙𝑜𝑔 𝑁  𝑓𝑜𝑟 𝑁  ≤ 5000   

 = 0.0032 𝑓𝑜𝑟 𝑁  > 5000      (2.17) 

𝐾  = 0.120 − 0.018 𝑙𝑜𝑔  𝑁  𝑓𝑜𝑟 𝑁  ≤  100000   

 = 0.0030 𝑓𝑜𝑟 𝑁  > 100000      (2.18) 

𝑅  = 0.67 + 0.87 [(𝐷  / 2𝐷 ) − 0.2] 𝑓𝑜𝑟 0.2 ≤  𝐷  / 2𝐷  ≤ 0.35  

 = 0.80 + 1.33 [(𝐷  / 2𝐷 ) − 035] 𝑓𝑜𝑟 0.35 ≤ 𝐷  / 2𝐷 ≤  0.5 

 =  𝐷  / 𝐷  𝑓𝑜𝑟 𝐷  / 2𝐷  > 0.5      (2.19) 

𝑅  =  0.265 − 0.53 𝑙𝑜𝑔  𝑁  / (𝐻  /  𝐷 ) .  ≤  1.0  (2.20) 

Tabel 2.6 Nilai K4 pada ekuivalen beban garis 

Tinggi 
Struktur 

[m] 

K4(m) 

2 roda per 
gandar 

4 roda per 
gandar 

8 roda per 
gandar 

0.3 1.3 1.5 2.6 
0.6 1.6 2 2.8 
0.9 2.1 2.7 3.2 
1.5 3.7 3.8 4.1 
2.1 4.4 4.4 4.5 
3 4.9 4.9 4.9 

4.6 6.7 6,7 6.7 
6.1 8.5 8.5 8.5 
9.1 12.2 12.2 12.2 
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Pada persamaan (2.12) terdapat parameter Mpf  yang merupakan momen 

yang terjadi akibat struktur CSS. Untuk mendapatkan nilai dari Mpf  dengan 

menggunakan rumus Mpf  = hc Zx Fy.  

2.3.4 Deformasi ( Deformation ) 

Deformasi merupakan suatu perubahan bentuk yang terjadi pada struktur 

yang disebabkan oleh gaya yang ditopang oleh struktur dibawahnya. Pada 

konstruksi baja bergelombang banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya 

deformasi pada struktur baik itu kelebihan beban pada saat tahap konstruksi 

sehingga mengakibatkan tegangan yang diterjadi dan dipikul oleh struktur melebihi 

besarnya tegangan yang dijinkan dan juga banyak lagi faktor yang menyebabkan 

deformasi terjadi. 

Deformasi yang terjadi pada struktur baja bergelombang ini mempunyai 

syarat deformasi ijin nya adalah tidak boleh melebihi 2-3% dari tinggi total struktur 

baja bergelombang (Adam Czerepak, Jaromir Zouhar, 2012) deformasi yang terjadi 

dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

 
Gambar 2.6 Tampak perbedaan deformasi yang terjadi pada struktur 

Berdasarkan Gambar 2.6 dapat dilihat perbedaan bentuk struktur yang 

direncanakan dan terjadi setelah kontruksi selesai, sehingga deformasi yang terjadi 

pada struktur baja bergelombang merupakan suatu parameter yang harus 

diperhatikan lebih dikarenakan apabila ada kesalaham pada tahap perencanaan akan 

berakibat fatal dan membahayakan bagi penggunanya. 




