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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Jembatan 

Berdasarkan UU 38 Tahun 2004 bahwa jalan dan jembatan sebagai bagian dari 

sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung 

bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan yang dikembangkan melalui 

pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan 

pembangunan antar daerah.  

Jembatan secara umum adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk 

menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti 

lembah yang dalam, alur sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalan kereta api, jalan raya 

yang melintang tidak sebidang, dan lain-lain. Menurut Ir. H. J. Struyk dalam bukunya 

“Jembatan“, jembatan merupakan suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan 

melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya jalan lain (jalan 

air atau lalu lintas biasa).  

Jembatan adalah jenis bangunan yang apabila akan dilakukan perubahan 

konstruksi, tidak dapat dimodifikasi secara mudah, biaya yang diperlukan relatif mahal, 

dan berpengaruh pada kelancaran lalu lintas pada saat pelaksanaan pekerjaan. Jembatan 

dibangun dengan umur rencana 100 tahun untuk jembatan besar. Minimum jembatan 

dapat digunakan 50 tahun. Ini berarti, disamping kekuatan dan kemampuan untuk 

melayani beban lalu lintas, perlu diperhatikan juga bagaimana pemeliharaan jembatan 

yang baik.  

2.2 Klasifikasi Jembatan 

Jenis jembatan berdasarkan fungsi, lokasi, bahan konstruksi, dan tipe struktur 

sekarang ini telah mengalami perkembangan pesat sesuai dengan kemajuan zaman dan 

teknologi, mulai dari yang sederhana sampai pada konstruksi yang mutakhir. Berdasarkan 

kegunaannya jembatan dapat dibedakan sebagai berikut (Agus Iqbal Manu, 1995:9): 



7 

 

 

1. Jembatan jalan raya (highway bridge).  

2. Jembatan jalan kereta api (railway bridge).  

3. Jembatan jalan air (waterway bridge). 

4. Jembatan jalan pipa (pipeway bridge) 

5. Jembatan militer (military bridge). 

6. Jembatan pejalan kaki atau penyeberangan (pedestrian bridge).  

Berdasarkan bahan konstruksinya, jembatan dapat dibedakan menjadi beberapa 

macam antara lain: 

1. Jembatan kayu (log bridge). 

Jembatan yang terdiri dari bahan kayu dengan bentang yang relatif pendek. 

2. Jembatan beton (concrete bridge).  

Jembatan beton merupakan jembatan yang konstruksinya terbuat dari material 

utama bersumber dari beton. 

3. Jembatan beton prategang (prestressed concrete bridge). 

Jembatan  dengan bahan berkekuatan tinggi merupakan alternatif menarik untuk 

jembatan bentang panjang. Bahan ini dipergunakan secara luas pada struktur 

jembatan sejak tahun 1950-an. 

4. Jembatan baja (steel bridge). 

Jembatan yang menggunakan berbagai macam komponen dan sistem struktur 

baja: deck, girder, rangka batang, pelengkung, penahan dan penggantung kabel. 

5. Jembatan komposit (composite bridge).  

Jembatan yang memilki pelat lantai beton dihubungkan dengan girder atau 

gelagar baja yang bekerja sama mendukung beban sebagai satu kesatuan balok. 

Gelagar baja terutama menahan tarik sedangkan pelat beton menahan momen 

lendutan.  

Berdasarkan tipe strukturnya, jembatan dapat dibedakan menjadi beberapa 

macam (Bambang Supriyadi, 2007:18), antara lain: 

1. Jembatan pelat (slab bridge).  

Jembatan dengan bentuk yang paling ekonomis untuk menahan lentur dan gaya 

geser serta memiliki momen inersia terbesar untuk berat yang relatif rendah setiap 

unit panjangnya. 
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2. Jembatan pelat berongga (voided slab bridge).  

Jembatan dengan meminimalkan jumlah gelagar dan bagian-bagian fabrikasi, 

sehingga dapat mengurangi nilai konstruksinya. Jarak antar gelagar dibuat lebar 

dan pengaku lateral diabaikan. 

3. Jembatan gelagar (girder bridge).  

Jembatan yang memiliki gelagar utama dihubungkan secara melintang dengan 

balok lantai membentuk pola grid dan akan menyalurkan beban bersama-sama. 

Jembatan tipe ini dibagi menjadi 2 macam yakni, I-girder dan box girder. 

4. Jembatan rangka (truss bridge). 

Jembatan yang terdiri dari elemen-elemen berbentuk batang disusun dengan pola 

dasar menerus dalam struktur segitiga kaku. Elemen-elemen tersebut 

dihubungkan dengan sambungan pada ujungnya. Setiap bagian menahan beban 

aksial, tekan, dan tarik. 

5. Jembatan pelengkung (arch bridge). 

Pelengkung merupakan struktur busur vertikal yang mampu menahan beban 

tegangan aksial. 

6. Jembatan gantung (suspension bridge). 

Jembatan dimana gelagar digantung oleh penggantung vertikal atau mendekati 

vertikal yang kemudian digantungkan pada kabel penggantung utama yang 

melewati menara dari tumpuan satu ke tumpuan lainnya. Beban diteruskan 

melalui gaya tarik kabel. Desain ini sesuai dengan jembatan dengan bentang yang 

terpanjang. 

7. Jembatan kabel (cable stayed bridge). 

Jembatan dimana gelagar digantung oleh kabel berkekuatan tinggi dari satu atau 

lebih menara. Desain ini lebih sesuai untuk jembatan jarak panjang. 

8. Jembatan cantilever (cantilever bridge). 

Jembatan menerus yang dibuat dengan penempatan sendi di antara pendukung.  

2.3 Jembatan Rangka Batang 

Jembatan rangka batang (truss bridge) adalah jembatan yang dibangun dengan 

menggunakan dua rangka utama yang dihubungkan dengan elemen-elemen sudut yang 
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mendatar sehingga membentuk sebuah struktur yang berbentuk kotak. Dua rangka utama 

tersebut diikat bersama balok balok melintang dan balok memanjang. Jembatan rangka 

batang ini bisa dibuat dengan menggunakan bahan yang keras, seperti kayu, besi, baja, 

dan beton prategang. Jembatan rangka kayu digunakan pada masa-masa lampau, 

sementara jembatan rangka batang modern pada umumnya menggunakan baja dan beton 

prategang (Khanafi, 2012). 

2.4 Komponen Struktur Jembatan Rangka Batang 

Rangka batang pada umumnya dipakai sebagai struktur pengaku untuk jembatan 

gantung konvensional, karena memiliki kemampuan untuk dilalui angin (aerodinamis) 

yang baik. Beratnya yang relatif ringan merupakan keuntungan dalam pembangunannya, 

dimana jembatan dapat dirakit bagian demi bagian. Jembatan ini juga ekonomis untuk 

dibangun karena penggunaan bahan atau material yang efisien. Semua rangka batang 

dapat menahan beban-beban yang bekerja dalam bidang rangkanya. Akan terjadi gaya 

tarik maupun tekan ditiap-tiap batang jika terdapat beban (Syauqi, 2012). 

Gambar 2.1 dan Gambar 2.2 berikut ini merupakan ilustrasi komponen-

komponen rangka batang jembatan: 

 

Gambar 2.1 Bagian-bagian jembatan rangka batang 
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Gambar 2.2 Detail jembatan rangka batang 

2.5 Tipe-tipe Jembatan Rangka Batang 

Jembatan rangka batang memiliki tipe-tipe dengan jumlah banyak karena banyak 

para ahli yang mengembangkan ide-ide jembatan ini. Menurut Milo S. Ketchum dalam 

bukunya Design of Highway Bridges, jembatan rangka meiliki beberapa tipe seperti pada 

Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Tipe Jembatan Rangka Batang 
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Refani, dkk (2017) melakukan penelitian pengaruh bentuk rangka terhadap rasio 

berat dan lendutan yang terjadi akibat beban pejalan kaki pada bentang pendek (L=4m). 

Dalam pengembangan bentuk rangka yang diusulkan ini menggunakan dasar 

pembebanan sesuai SNI 1725-2016 dan analisa penampang canai dingin berdasarkan SNI 

7971-2013. Penelitian ini dilakukan dengan 2 metode yaitu, analisis menggunakan 

program SAP2000, dan pengujian laboratorium. Dari penelitian tersebut diperoleh 

alternatif bentuk rangka dengan lendutan terkecil sebesar -0,6113 mm. Berdasarkan hal 

tersebut maka pada penelitian ini akan digunakan bentuk rangka yang sama dengan 

bentang yang berbeda yaitu sepanjang 12 m, bentuk rangka yang dimaksud seperti tertera 

pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Bentuk Rangka Batang Jembatan 

2.6 Baja Canai Dingin sebagai Bahan Konstruksi 

Profil baja canai dingin (cold formed steel) adalah jenis profil baja yang memiliki 

ketebalan dimensi yang relatif tipis dengan rasio dimensi lebar setiap elemen profil 

terhadap tebalnya sangat besar. Karena ketebalan dimensi profil relatif tipis, maka 

pembentukan profil dapat dilaksanakan menggunakan proses pembentukan dingin (cold 

forming processes). Profil struktur baja cold formed steel adalah komponen yang 

berkualitas struktural dari lembaran baja yang dibentuk model tertentu dengan proses 

press-braking atau roll forming seperti terlihat pada Gambar 2.5 dan Gambar 2.6. Suhu 

tidak diperlukan dalam proses pembentukan (tidak seperti baja hot-rolled), oleh sebab itu 

disebut cold-formed. Biasanya baja cold-formed merupakan komponen yang tipis, ringan, 

mudah untuk diproduksi, dan murah dibandingkan baja hot-rolled (Mutawalli, 2007).   
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Gambar 2.5 Proses Pembentukan Profil Baja 

 

Gambar 2.6 Berbagai Macam dan Bentuk Penampang Baja Ringan  (Yu,2000) 

 

2.7 Pembebanan Jembatan Rangka Pejalan Kaki 

Pembebanan yang akan dilakukan pada semua struktur jembatan yang ada dalam 

penelitian ini akan mengacu kepada peraturan pembebanan untuk jembatan SNI 

1725:2016. Beban yang akan diperhitungkan meliputi berat sendiri, beban pejalan kaki, 

beban angin, dan beban gempa. 

Penentuan lebar jembatan pejalan kaki dipengaruhi oleh kelas jembatan yang 

direncanakan. Hal ini harus diidentifikasi secara jelas karena selain berkaitan dengan 

lebar jembatan juga menentukan nilai bebam hidup yang akan diterima oleh jembatan. 

Lebar standar untuk jembatan yang diatus oleh SE Menteri Pekerjaan Umum No. 

02/SE/M/2010 adalah:  



13 

 

 

1. 1 meter sampai 1.4 meter untuk pejalan kaki, sepeda, hewan ternak, sekawanan 

hewan, grobak dorong beroda satu dan beroda dua, dan motor (Jembatan Pejalan 

Kaki Kelas II);  

2. 1.4 meter sampai 1.8 meter untuk kendaraan yang ditarik hewan dan kendaraan 

bermotor ringan dengan maksimum roda tiga (Jembatan Pejalan Kaki Kelas I).   

Pada penelitian ini jembatan rangka memiliki lebar 1.8 meter dengan bentang 12 meter. 

Pembebanan yang digunakan pada pemodelan jembatan pejalan kaki ialah beban 

vertikal, beban samping, dan beban hidup. Beban hidup adalah semua beban yang berasal 

dari pejalan kaki, dan dimungkinkan untuk kendaraan ringan seperti sepeda motor seperti 

tertera pada Gambar 2.7.  

 

Sumber: Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 02/SE/M/2010 

Gambar 2.7 Jenis Pengguna Jembatan Pejalan Kaki 

Jembatan pejalan kaki harus kuat dan kaku (tanpa lendutan yang berlebih) untuk 

menahan beban berikut:   

5. Beban vertikal yang berupa beban mati yang berasal dari berat sendiri jembatan 

dan beban hidup yang berupa beban dari pengguna jembatan. Beban vertikal 

rencana adalah kombinasi dari beban mati dan beban hidup terbesar yang 

diperkirakan dari pengguna jembatan.  

6. Beban samping yang berupa beban angin yang terjadi pada sisi depan yang 

terbuka dari batang-batang jembatan. Untuk jembatan pejalan kaki standar 

perencanaan kecepatan angin adalah 35 m/detik, karena tidak mungkin lalu lintas 
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di atas jembatan pada angin yang besar, beban angin dipertimbangkan terpisah 

dari beban hidup vertikal. 

7. Beban hidup yang dipertimbangkan hanya beban terdistribusi merata dari 

kendaraan sepeda motor dan beban pejalan kaki manusia, besarnya diambil 5 kPa. 

8. Beban gempa yang dipertimbangkan adalah beban yang dihasilkan oleh respon 

spektrum berdasarkan data yang diperoleh dari web www.puskim.pu.go.id sesuai 

dengan lokasi yang telah ditentukan. Pada penelitian kali ini lokasi perencanaan 

ditentukan berada di kota Bandung dengan kondisi tanah sedang (D). 

2.8 Persyaratan Desain Eurocode 3 

EN 1993-2005 adalah standar yang mengatur persyaratan minimum untuk 

mendesain komponen struktur yang dibentuk secara canai dingin (cold formed) dari 

bahan baja karbon atau low-alloy berbentuk lembaran, setrip, pelat, ataupun batangan, 

serta digunakan untuk memikul beban pada bangunan gedung. Komponen struktur yang 

diatur dalam standar ini termasuk diantaranya gording kanal C, dan profil – profil lain 

yang banyak dipakai sebagai material konstruksi. Persyaratan desain yang diatur dalam 

EN 1993-2005 adalah sebagai berikut: 

2.8.1 Kapasitas Batang Tarik 

Kapasitas kuat batang tarik untuk profil baja canai dingin dengan tegangan 

seragam, diatur dalam EN 1993-1-3: 2006 dengan persamaan berikut ini: 

𝑁𝑡,𝑅𝑑 =  
𝑓𝑦𝑎𝐴𝑔

𝛾𝑀0
     (2.1) 

dimana: 

𝑁𝑡,𝑅𝑑 kapasitas batang tarik 

𝑓𝑦𝑎 adalah kuat leleh rata-rata 

𝐴𝑔 adalah area bruto dari penampang melintang 

2.8.2 Kapasitas Batang Tekan 

Kapasitas kuat batang tarik untuk profil baja canai dingin dengan tegangan 

seragam, diatur dalam EN 1993-1-3: 2006 dengan ketentuan sebagai berikut: 

http://www.puskim.pu.go.id/
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a. Jika luas area efektif (Aeff) besarnya kurang dari luas area kotor (Ag), dikarenakan 

area efektif akan mengalami pengurangan yang diakibatkan tekuk lokal dan/atau tekuk 

distorsi. Maka besarnya kapasitas batang tekan harus memenuhi persamaan berikut ini: 

𝑁𝑐.𝑅𝑑 =  
𝐴𝑒𝑓𝑓𝑓𝑦𝑏

𝛾𝑀0
     (2.2) 

dimana: 

𝑁𝑐.𝑅𝑑 adalah kapasitas batang tekan 

𝐴𝑒𝑓𝑓 adalah penampang efektif 

𝑓𝑦𝑏 adalah kuat leleh baja 

b. Jika luas area efektif (Aeff) sama dengan luas area kotor (Ag), dikarenakan area 

efektif tidak mengalami pengurangan yang diakibatkan tekuk lokal dan/atau tekuk 

distorsi. Maka besarnya kapasitas batang tekan harus memenuhi persamaan berikut ini: 

𝑁𝑐.𝑅𝑑 =  
𝐴𝑔(𝑓𝑦𝑏+(𝑓𝑦𝑎−𝑓𝑦𝑏)4(1−

𝜆𝑒
𝜆𝑒0

))

𝛾𝑀0
   (2.3) 

dimana: 

𝑁𝑐.𝑅𝑑 adalah kapasitas batang tekan 

𝐴𝑔 adalah area bruto dari penampang melintang 

𝑓𝑦𝑎 adalah kuat leleh rata-rata 

𝑓𝑦𝑏 adalah kuat leleh baja 

2.8.3 Desain Sambungan 

Ketentuan mengenai desain sambungan untuk joint pada struktur rangka jembatan 

terdapat pada Tabel 8.4 EN 1993-1-3:2006 tentang Design resistances for bolts, maka 

perancangan sambungan pada penelitian ini mengacu pada persamaan-persamaan berikut 

ini: 

3. Bearing resistance 

𝐹𝑏.𝑅𝑑 = 2,5 
𝛼𝑏𝐾𝑡𝑓𝑢𝑑𝑡

𝛾𝑀2
      (2.4) 

𝛼𝑏 =
𝑑0

3𝑑
≥ 1,0     (2.5) 

untuk 0,75 𝑚𝑚 ≤ 𝑡 ≤ 1,25 𝑚𝑚 maka: 

𝐾𝑡 = (0,8𝑡 + 1,5)/2,5    (2.6) 

untuk 𝑡 > 1,25 𝑚𝑚 maka: 

𝐾𝑡 = 1,0     (2,7) 
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dimana: 

𝑑0 adalah diameter nominal lubang. 

𝑓𝑢 adalah kuat tekan maksimum baut. 

𝑑 adalah diameter nominal sambungan. 

𝑡 adalah tebal bagian tertipis dari sambungan. 

𝛾𝑀2 adalah faktor parsial untuk menghitung resistensi desain sambungan mekanis. 

4. Net-section resistamce 

𝐹𝑛.𝑅𝑑 = (1 + 3𝑟 (
𝑑0

𝑢
− 0,3))

𝐴𝑛𝑒𝑡𝑓𝑢

𝛾𝑀2
    (2.8) 

𝑢 = 2𝑒2 

dimana: 

𝑟 adalah jumlah baut dalam sambungan. 

𝑑0 adalah diameter nominal lubang. 

𝐴𝑛𝑒𝑡 adalah luas netto dari penampang sambungan. 

𝑓𝑢 adalah kuat tekan maksimum baut. 

𝛾𝑀2 adalah faktor parsial untuk menghitung resistensi desain sambungan mekanis. 

𝑒2 adalah jarak tepi dari sambungan ke baut. 

5. Shear resistance 

𝐹𝑣.𝑅𝑑 =
0,6𝑓𝑢𝑏𝐴𝑠

𝛾𝑀2
    (2.9) 

dimana: 

𝑓𝑢𝑏 adalah kuat tarik ultimit dari material sambungan. 

𝐴𝑠 adalah area tegangan tarik sambungan. 

𝛾𝑀2 adalah faktor parsial untuk menghitung resistensi desain sambungan mekanis. 

6. Tension resistance 

𝐹𝑡.𝑅𝑑 =
0,9𝑓𝑢𝑏𝐴𝑠

𝛾𝑀2
     (2.11) 

𝑓𝑢𝑏 adalah kuat tarik ultimit dari material sambungan. 

𝐴𝑠 adalah area tegangan tarik sambungan. 

𝛾𝑀2 adalah faktor parsial untuk menghitung resistensi desain sambungan mekanis. 
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2.9 Persyaratan Desain SNI 

 Selain menggunakan Eurocode 3 dalam tugas akhir ini dirancang juga jembatan 

dengan menggunakan standar SNI, hal ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui jika ada 

tahapan perencanaan yang berbeda diantara kedua standar tersebut. Sesuai dengan 

material yang digunakan yaitu baja canai dingin, maka perencanaan struktur jembatan 

akan mengacu kepada SNI-7971-2013. 

2.9.1 Kapasitas Batang Tarik 

 Ketentuan mengenai kapasitas batang tarik untuk profil baja canai dingin terdapat 

pada  SNI  7971-2013 (3.2.1) dengan persamaan sebagai berikut: 

𝑁∗ ≤  ∅𝑡𝑁𝑡     (2.12) 

dimana: 

∅𝑡  adalah faktor reduksi kapasitas untuk komponen struktur tarik. 

𝑁𝑡 adalah kapasitas penampang nominal dari komponen struktur dalam tarik yang 

ditentukan sesuai dengan pasal 3.2.2 

2.9.2 Kapasitas Batang Tekan 

 Ketentuan mengenai kapasitas batang tarik untuk profil baja canai dingin terdapat 

pada  SNI  7971-2013 (3.4.1.1) dengan persamaan sebagai berikut: 

𝑁∗ ≤  ∅𝐶𝑁𝑆     (2.13) 

𝑁∗ ≤  ∅𝐶𝑁𝐶     (2.14) 

dimana: 

∅𝐶  adalah faktor reduksi kapasitas untuk komponen struktur dalam tekan. 

𝑁𝑆  adalah kapasitas penampang nominal dari komponen struktur dalam tekan. 

𝑁𝐶  adalah kapasitas komponen struktur nominal dari komponen struktur dalam tekan. 

2.9.3 Desain Sambungan 

Ketentuan desain sambungan profil baja canai dingin terdapat didalam SNI 

7971:2013 bagian 5.4 dengan persamaan-persamaan sebagai berikut: 
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7. Sambungan sekrup dalam geser 

a) Jarak minimum dan jarak tepi   

Jarak antara pusat-pusat sekrup tidak boleh kurang dari tiga kali diameter sekrup 

nominal (𝑑𝑓). Jarak dari pusat sekrup ke tepi semua bagian tidak boleh kurang 

dari 3𝑑𝑓.   

b) Tarik pada bagian tersambung 

Gaya tarik desain (𝑁𝑡
∗) pada penampang neto harus memenuhi:   

𝑁𝑡
∗ ≤ ∅𝑁𝑡     (2.15) 

dimana: 

∅  adalah faktor reduksi kapasitas sambungan sekrup dalam tarik. 

𝑁𝑡 adalah kapasitas tarik nominal penampang neto bagian tersambung.     

c) Jungkit (tilting) dan tumpu lubang 

Gaya tumpu desain (𝑉𝑏
∗) pada satu sekrup harus memenuhi: 

𝑉𝑏
∗  ≤  ∅𝑉𝑏     (2.16) 

dimana: 

∅ adalah faktor reduksi kapasitas sekrup yang menerima miring dan tumpu 

lubang. 

𝑉𝑏  adalah kapasitas tumpu nominal bagian tersambung. 

d) Geser sambungan yang dibatasi jarak ujung. 

Gaya geser desain (𝑉𝑓𝑣
∗ ) yang dibatasi jarak ujung harus memenuhi:   

𝑉𝑓𝑣
∗ ≤ ∅𝑉𝑓𝑣     (2.17) 

dimana:   

∅  adalah faktor reduksi kapasitas sekrup. 

𝑉𝑓𝑣  adalah kapasitas geser nominal. 
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e) Sekrup dalam geser 

Kapasitas geser nominal sekrup harus ditentukan tidak boleh kurang dari 1,25 𝑉𝑏.  

  

2. Sambungan sekrup dalam tarik 

a) Jarak tepi minimum 

Jarak dari pusat sekrup ke setiap tepi bagian tersambung tidak boleh kurang dari 

3𝑑𝑓. 

b) Cabut (pull-out) dan tembus (pull-through) 

Gaya tarik desain 𝑁𝑡
∗ pada sekrup harus memenuhi:  

𝑁𝑡
∗ ≤ ∅𝑁𝑡      (2.18) 

dimana: 

∅ adalah faktor reduksi kapasitas sekrup. 

𝑁𝑡  adalah kapasitas nominal sambungan dalam tarik.   

c) Sekrup dalam tarik 

Kapasitas tarik nominal sekrup tidak boleh kurang dari 1,25 𝑁𝑡.


