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KAJIAN PERBANDINGAN PERENCANAAN JEMBATAN RANGKA CANAI DINGIN 

PEJALAN KAKI BERDASARKAN EUROCODE 3 DAN SNI (Yopi Faisal Nurrachman, NIM: 22 

2014 260, Dosen Pembimbing Erma Desmaliana, S.T., M.T., Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik 

Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional, Bandung, 2019) 

ABSTRAK 

Kebutuhan untuk membangun jembatan selalu meningkat seiring dengan meningkatnya 

kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah. Pemilihan material konstruksi pun menjadi salah 

satu faktor yang penting dalam proses membangun jembatan. Material baja canai dingin memiliki 

profil yang kuat, ringan, dan tahan terhadap korosi, sehingga memiliki tingkat kemudahan yang 

tinggi dalam hal pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan pra-konstruksi. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi perbedaan respon struktur pada jembatan rangka pejalan kaki yang 

dipengaruhi oleh variasi penempatan dek dan penggunaan dua jenis standar yang berbeda dengan 

bantuan program SAP2000.  

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh bahwa jembatan rangka dengan 

konfigurasi penempatan dek di atas memiliki nilai lendutan sebesar 0,84 mm, sedangkan jembatan 

dengan konfigurasi penempatan dek di bawah memilki nilai lendutan sebesar 1,1 mm. Dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jembatan rangka dengan konfigurasi penempatan dek 

diatas memiliki kekuatan yang lebih baik dibandingkan jembatan rangka dengan konfigurasi 

penempatan dek dibawah. 

Kata Kunci: Jembatan Pejalan Kaki, Canai Dingin, Dek Di Atas, Dek Dibawah 

COMPARISON STUDY OF PLANNING COLD FORMED PEDESTRIAN TRUSS BRIDGE BASED 

ON EUROCODE 3 AND SNI (Yopi Faisal Nurrachman, NIM; 22 2014 260, Erma Desmaliana, S.T., 

M.T., Civil Engineering, Civil Engineering and Planning Faculty, National Technology Institute, 

Bandung) 

ABSTRACT 

The need to build bridges always increases along with the increasing needs and 

development of a region. The selection of construction materials is also one of the important 

factors in the process of building bridges. Cold formed steel material has a profile that is strong, 

lightweight and resistant to corrosion, so it has a high level of ease in terms of the construction 

and maintenance of pre-construction bridges. This study aims to identify differences in structural 

response to pedestrian truss bridge affected by variations in deck placement and the use of two 

different types of standards using SAP2000 program.  

Based on the analysis that has been done, it is obtained that the truss bridge with the 

configuration of deck placement above the structure (upper deck) has a deflection value of 0,84 

mm, while the bridge with deck placement configuration under the structure (lower deck) has a 

deflection value of 1,1 mm. From this study it can be concluded that the truss bridge with a deck 

placement configuration above the structure has better strength than the truss bridge with a deck 

placement configuration under its structure. 
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