
 

BAB II 

STUDI PUSTAKA 
 

 

2.1. Tinjauan Umum 

 Pembangunan suatu proyek memerlukan perencanaan yang sesuai dengan kriteria-

kriteria  tertentu. Kriteria-kriteria yang dimaksud berupa standard spesifikasi proyek yang 

diperoleh dari suatu kajian pustaka baik dalam bentuk pedoman perencanaan maupun 

berbentuk makalah. Dalam perencanaan pembangunan gedung, khususnya gedung parkir 

maupun pengembangan gedung parkir yang sudah ada diperlukan kajian pustaka untuk 

keperluan evaluasi pengaruh lalu lintas, dan aktivitas perekonomian pada kawasan tersebut 

terhadap kapasitas areal parkir yang dibutuhkan. Adapun aspek-aspek pada perencanaan areal 

gedung parkir dipengaruhi oleh : 

 Klasifikasi kendaraan 

 Kebutuhan ruang parkir 

 Penyelidikan tanah 

 Sistem drainase 

 Perencanaan konstruksi gedung parkir. 

Namun pada proyek Pembangunan Gedung Parkir Indosat Semarang ini, aspek klasifikasi 

kendaraan yang meliputi volume lalu lintas, perhitungan Lalu Lintas Harian Rata-rata, dan 

perhitungan akumulasi kendaraan diabaikan. Hal ini dikarenakan  gedung parkir ini tidak 

untuk kepentingan komersil, hanya diperuntukkan bagi karyawan dan tamu Gedung Indosat. 

 

2.2. Kebutuhan Ruang Parkir 

 Kebutuhan ruang parkir ini berhubungan dengan perhitungan akumulasi kendaraan 

yang ada. Sorotan difokuskan pada kendaraan roda empat, khususnya mobil penumpang, dan 

roda dua. Hal ini dikarenakan kedua jenis kendaraan tersebut terutama mobil pribadi 

berpeluang besar menimbulkan permasalahan lalu lintas yaitu dalam hal kesempatan 

memperoleh fasilitas parkir yang memadai. 

 Perlu diingat bahwa akumulasi kendaraan yang diparkir belum tentu mencerminkan 

besarnya kebutuhan yang sesungguhnya apabila dalam kawasan kurang tersedia fasilitas 

parkir. Karena menemui kesulitan dalam memperoleh ruang parkir memadai, maka kendaraan 

cenderung bergerak sampai memperoleh tempat yang dikehendaki. Akibatnya, selama waktu 



itu kendaraan tercatat sebagai kendaraan yang bergerak. Oleh karena itu, guna menaksir 

kebutuhan ruang parkir Gedung Indosat ini yang memadai, dianggap bahwa fasilitas parkir 

saat ini mencakup daerah manfaat jalan (on street parking) yang tentunya berakibat pada 

kelancaran arus lalu lintas jalan dalam kawasan. 

 Menurut NAASRA (National Association of Australian State Road Authorities) 

memberikan patokan bahwa satu buah sepeda motor memerlukan 4m2. Dengan demikian 

angka  akumulasi kendaraan tadi, kebutuhan ruang parkir Gedung Indosat dapat diperkirakan 

setelah memperhitungkan jumlah kendaraan yang porkir dan daerah sirkulasi serta daerah 

manuver untuk kendaraan yang parkir. 

 

2.3. Penyelidikan Tanah 

 Penyelidikan tanah dimaksudkan untuk mengetahui sifat-sifat teknis tanah dan 

kemampuan daya dukung tanah pada lokasi yang bersangkutan. Data-data teknis tanah ini 

selanjutnya digunakan untuk menghitung perencanaan kekuatan pondasi. 

 Dalam penyelidikan tanah ini dilakukan dengan pengujian sondir dan boring dalam 

mengambil sampel titik pada lokasi. Pengujian sondir dilakukan sampai kedalaman lebih 

kurang 35 meter, sedangkan untuk penyelidikan tanah dengan boring dilakukan sampai 

kedalaman 40 meter. 

 Dari hasil penyelidikan tanah tersebut, maka untuk menghitung daya dukung tanah 

(bearing capacity of soil) dalam pemakaian konstruksi pondasi digunakan beberapa cara 

sebagi berikut : 

 

2.3.1 Pondasi Dangkal (Shallow Foundation) 

 Dalam teknik pondasi terdapat bermacam-macam cara untuk menghitung besarnya 

daya dukung tanah (bearing capacity of soil) untuk pondasi dangkal. Cara yang terkemuka 

dan paling pertama adalah Terzaghi kemudian diikuti beberapa cara perhitungan daya dukung 

tanah oleh peneliti lainnya. Didalam penulisan ini, menggunakan analisa kapasitas daya 

dukung tanah menurut Terzaghi yang disempurnakan oleh Scultze, yang mana bentuk pondasi 

umumnya berupa pondasi persegi panjang. 

qult = (1,0 + 0,3 B/L) c * Nc + Df * γ0 * Nq + (1,0 – 0,2B/L) * ½ * γ1 * B * Nγ ....(1) 

dimana : 

Nc, Nq, Nγ = bearing capacity of soil 

c     = Kohesi tanah 

B     = Lebar pondasi 

L     = Panjang pondasi 



Df = Kedalaman Penanaman pondasi 

γ0 = Berat jenis tanah diatas pondasi 

γ1 = Berat jenis tanah dibawah dasar pondasi 

q = Df * γ0 = effective overbuden pressure 

Apabila pondasi berbentuk/ type pondasi : 

Untuk B=L, maka type pondasi adalah bujur sangkar, sehingga : 

qult = 1,3 c * Nc + Df * γ0 * Nq + 0,4 * γ1 * B * Nγ    ... (2) 

 Pondasi Menerus (continous footing) 

qult = c * Nc + Df * γ0 * Nq + 0,5 * γ1 * B * Nγ    ... (3) 

 Pondasi lingkaran (round/ cyrcle footing) 

qult = 1,3 c * Nc + Df * γ0 * Nq + 0,3 * γ1 * B * Nγ    ... (4) 

Pada persamaan (1) diatas terdapat tiga bagian yaitu : 

(1,0 + 0,3 B/L) c * Nc    = Pengaruh dari kohesi 

Df * γ0 * Nq    = Pengaruh dari tanah di atas dasar pondasi 

(1,0 – 0,2B/L) * ½ * γ1 * B * Nγ  = Pengaruh dari tanah di bawah dasar pondasi 

 Sehubungan dengan persamaan kapasitas daya dukung tanah seperti diatas, maka γ1 

kedudukan muka air tanah juga dapat dipengaruhi oleh besarnya ultimate bearing capacity 

(daya dukung tanah). Apabila muka air berada tepat pada dasar pondasi, maka Df * γ0  harga 

diatas harus diambil dengan γsub (submerged) yaitu satuan berat tanah dalam keadaan jenuh 

air : 

 γsub  = γsat - γsub        ... (5) 

Apabila muka air tanah berada diatas dasar pondasi, maka : 

 Df * γ0 harus diganti dengan Df 1* γ0 + Df 2* γsub 

dimana :  

 γ0  = satuan berat tanah di atas muka air tanah 

 γsub = satuan berat tanah di bawah muka air tanah 

  

Untuk menghitung perencanaan pondasi dipakai faktor keamanan (factor of safety) 

yang besarnya diambil 2,0 sampai 4,0 sesuai dengan lapisan tanah tepat berpijaknya pondasi 

tersebut. Perhitungan diatas didasarkan pada perbandingan kedalaman penanaman dan lebar 

pondasi : B < D <2,5 B 

 

 

 

 



2.3.2. Pondasi Dalam (Deep Foundation) 

 Pondasi dalam pada umumnya adalah merupakan perbandingan antara Df dan B, 

dimana Df > 2,5 B. Bentuk dari pondasi dalam dapat berbentuk lingkaran, bujur sangkar, segi 

enam beraturan ataupun segi delapan beraturan. Sedangkan bahan tiang untuk pondasi dapat 

dari beton bertulang, tiang baja, maupun tiang kayu. 

 Ada 2 (dua) macam jenis pondasi dalam yaitu : 

a. Pile yang pemancangannya dengan cara mendesak tanah, misalnya tiang pancang, tabular 

pile, dan shell pile 

b. Pile yang cara penempatannya disediakan ruangan sebelumnya di dalam tanah, kemudian 

baru dipasang bore pile 

Untuk menentukan daya dukung satu pile ada 3 macam cara, yaitu : 

 Dengan menggunakan soil properties 

 Dengan menggunakan hasil sondir 

 Dengan menggunakan rumus dynamic pile driving 

 

2.3.2.1. Menggunakan Pile Driving 

Pu + W = µ * ds * Le * C + P/4 * db
2 (Nc * Cb + t * D)  ... (6) 

dimana : 

Pu = Beban ultimate 

W = Berta sendiri pile 

µ   = Faktor kekuatan geser tanah pada dinding pile, besarnya 0,3 – 0,5 

ds  = Diameter pile 

Le = Panjang efektif dinding pile 

C  = Kekuatan geser tanah pada dasar pile 

db  = Diametr dasar pile 

Nc = faktor bearing capacity untuk dasar pile 

Cb = Kekuatan dasar tanah pada dasar pile 

t    = Satuan berat volume yang ada di atas dasar base 

D  = Kedalaman pile / panjang pile 

  

 

 

 

 

 



Apabila sudah diadakan perluasan dasar pile, maka ds = db, selanjutnya apabila tanah 

dasar berupa lempung yang sudah padat, maka Nc diambil = 9,0 

Untuk menetapkan besarnya beban yang diperkenankan maka :  

Pu all  = 
Fs

WPu +         ... (7) 

Besarnya faktor keamanan (Fs) untuk dasar pile = 3,0 dan untuk dinding pile = 2,0, maka 

rumusnya menjadi :  

 Pu all  = 
Fs

WPu +  

 Pu all  = 
0,3

)**(*2*4/
0,2

*** DtCbNcdbPCLd e +
+

µ    ... (8) 

 

2.3.2.2. Menggunakan Hasil Sondir 

 Psafe = 
5
*

3
* fOAqc

+         ... (9) 

dimana : 

qc = tahanan conus pada dasar pile 

A = luas penampang tiang 

O = keliling conus 

F = total friction 

3 & 5 = faktor keamanan (factor of safety) 

Apabila berdasarkan atas tahanan conus saja, maka : 

 Psafe + W = 
3
* Aqc         ... (10) 

 

Sedangkan apabila hanya berdasarkan atas friction pada dinding pile saja, maka : 

 Psafe + W = 
5
* fO         ... (11) 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.2.3. Menggunakan Rumus Dynamic Pile Driving 

 Ini adalah cara dimana pile dipukul diameter nya dengan hammer sedemikian rupa 

sehingga energi total untuk pemukulan sama dengan berat hammer dikalikan dengan tinggi 

jarak hammer : 

1. Drop hammer besar  : Qa =  
)5,2(*6

*
+S
HW      ... (12) 

2. Single hammer      : Qa = 
)25,0(*6

*
+S

HW      ... (13) 

3. Double acting hammer   : Qa = 
)25,0(*6

*)*(
+

+
S

HbaW     ... (14) 

dimana : Qa = beban yang diperkenankan 

     W = berat hammer 

     H = tunggi jatuh hammer 

      S = penurunan akhur akibat pukulan hammer, biasanya diambil rata-rata  

      a = luas efektif piston 

      b = tekanan efektif uap 

      Kadang-kadang untuk menekan gaya horizontal yang timbul diadakan pile yang 

miring dengan kemiringan maksimal 5 : 12 = horizontal : vertikal. 

 

2.3.2.4 Daya Dukung dari SPT (Standart Penetration Test) 

 Daya dukung berdasarkan SPT perlu diketahui bahwa SPT adalah salah satu parameter 

untuk mendapatkan daya dukung tanah (bearing capacity) tanah secara langsung. 

 Menurut teori meyerhof hubungan antara SPT dan CPT dapat diaplikasikan pada jenis 

tanah lempung maupun tanah butir kasar. 

 qc = n * N         ... (15) 

  

Untuk beban batas (ultimate) dari tiang yang dapat dipakai : 

 Q = qc * Ap + 2 * Fs * As       ... (16) 

dimana : Fs = qc / 400 

    Fs = N / 100 

Sedangkan beban yang diijinkan adalah : Qa = Q / Fs, dimana Fs = 3 



 Perhitungan Daya Dukung Tiang Pancang  berdasarkan dari hasil SPT adalah sebagi 

berikut : 

a. Daya dukung batas (ultimate bearing capacity) tiang pancang untuk tiang yang dipancang 

masuk kedalam lapisan pasir 

Qult  = 40 * N * Ab + 
5
* sAN       ... (17) 

  dimana : Qult  = daya dukung atas tiang (ton) 

        N    = nilai SPT pada kedalaman tanah 

        N    = nilai SPT pada rata-rata sepanjang tiang 

        Ab    = luas penampang ujung tiang (m2) 
        As     = luas total selimut tiang (m2) 

b.  Daya dukung batas (ultimate bearing capacity) pada lapisan pasir dan lempung 

Qult  = 40 * N * Ab + scas OLCLN *)**
15

( +     ... (18) 

dimana : Qult    = daya dukung atas tiang (ton) 

        N    = nilai SPT pada kedalaman tanah 

        N    = nilai SPT pada rata-rata sepanjang tiang yang masuk ke dalam pasir 

        Ls   = panjang tiang yang masuk ke dalam lapisan pasir 

        Ab    = luas penampang ujung tiang (m2) 
        Ca     = adhesi rata-rata untuk lapisan lempung (ton/m2) 

        Lc      = panjang tiang yang masuk ke dalam lempung (m) 

           Os      = keliling tiang (m) 

 Untuk daya dukung ijin (allowable bearing capacity), Qa didapat dari daya dukung 

batas (ultimate bearing capacity) dibagi dengan angka keamanan (factor of safety) sebesar 

3,0. 

Qa = 
3
ultult Q

FS
Q

=         ... (19) 

 

2.4. Perencanaan Konstruksi Gedung Parkir 

 Perencanaan konstruksi gedung parkir ini dilakukan setelah adanya analisa dari data-

data perencanaan yang ada. Dari analisa data-data perencanaan tersebut dilakukan pemilihan 

alternatif perencanaan konstruksi gedung parkir Indosat Jalan Pandanaran Semarang yang 

meliputi : 

• Perencanaan pondasi 

• Perencanaan struktur atas 

• Perencanaan akses jalan masuk dan keluar parkir 



 

2.4.1. Perencanaan Struktur Bawah 

Perancangan pondasi harus dipertimbangkan terhadap keruntuhan geser dan 

penurunan yang berlebihan. Untuk terjaminnya stabilitas jangka panjang, perhatian harus 

diberikan pada perletakan dasar pondasi. Pondasi harus diletakkan pada kedalaman yang 

cukup untuk menanggulangi resiko adanya erosi permukaan, gerusan, kembang susut tanah 

dan gangguan tanah di sekitar pondasi. 

FK
ult

all
qq =  

 

2.4.1.1. Perencanaan pondasi 

 Karena kondisi tanah yang ada di kawasan Simpang Lima, khusunya Jalan Pandanaran 

kurang baik (tanah keras terdapat pada kedalaman lebih kuarng 35 m), maka dalam 

perencanaan pondasi gedung parkir Indosat ini hanya menggunakan pondasi dalam dengan 

jenis bore pile yang direncanakan untuk dapat dipakai menahan beban-beban diatasnya. 

Perencanaan pondasi ini meliputi : 

• Perencanaan Pondasi Dalam (Deep Foundation) 

Pondasi dalam pada umumnya merupakan perbandingan antara Df  dan B, dimana Df  

> 2,5 B. Bentuk dari pondasi dalam dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segi enam 

beraturan ataupun segi delapan beraturan. Sedangkan bahan tiang untuk pondasi dapat dari 

beton, tiang baja maupun tiang kayu. 

Ada 2 (dua) macam jenis pondasi dalam yaitu : 

a. Pile yang pemancangannya dengan cara mendesak tanah, misalnya tiang pancang, tabular 

pile, dan shell pile 

b. Pile yang cara penempatannya disediakan ruangan sebelumnya di dalam tanah, kemudian 

baru dipasang bore pile 

 

Rumus yang dipakai adalah : 

Pu + W = µ * ds * Le * C + P/4 * db
2 (Nc * Cb + t * D)  ...(20) 

dimana : 

Pu = Beban ultimate 

W = Berat sendiri pile 

µ   = Faktor kekuatan geser tanah pada dinding pile, besarnya 0,3 – 0,5 

ds  = Diameter pile 

Le = Panjang efektif dinding pile 



C  = Kekuatan geser tanah pada dasar pile 

db  = Diametr dasar pile 

Nc = faktor bearing capacity untuk dasar pile 

Cb = Kekuatan dasar tanah pada dasar pile 

t    = Satuan berat volume yang ada di atas dasar base 

D  = Kedalaman pile / panjang pile 

 

2.4.1.2. Perencanaan Pile Cap 

 Pile Cap adalah elemen struktur bawah yang berfungsi : 

1. Meratakan beban pada pondasi yang diterima dari kolom 

2. Memperbesar uplift (takanan tanah ke atas) untuk menghindari settlement yang besar 

Pada dasarnya, perencanaan pile cap meliputiperhitungan tebal pile cap dan 

perhitungan tulanagan pile cap. Prinsip perhitungan tulangan pile cap dapat disamakan 

dengan perencanaan tulangan pelat lantai, namun harus diperhatikan adanya pengaruh geser 

lentur dan geser pons. 

 

2.4.1.2.1. Perhitungan Daya Dukung Vertikal Tiang Pancang 

 Analisis-analisis kapasitas daya dukung dilakukan dengan cara pendekatan untuk 

memudahkan perhitungan. Persamaan-persamaan yang dibuat dikaitkan dengan sifat - sifat 

tanah dan bentuk bidang geser yang terjadi saat keruntuhan : 

1. Berdasarkan kekuatan bahan 

 Menurut Peraturan Beton Indonesia (PBI), tegangan tekan beton yang diijinkan 

yaitu: 

pancang tiangpenampang LuasA
penumbukan terhadaptiangtekanTeganganσ

diijinkanyangtiangpikulKekuatan P:dimana

A*σP
kg/cm  82.52500.33σ

beton.tik karakteriskekuatan cf':cf'0.33σ

tiang

b

tiang

tiangbtiang

2
b

b

=
=

=

=
=×=

=×=

             ...(21) 

 

2. Berdasarkan hasil sondir 

Tes Sondir atau Cone Penetration Test ( CPT ) pada dasarnya adalah untuk 

memperoleh tahanan ujung ( q ) dan tahanan selimut ( c ) sepanjang tiang. Tes sondir 

mi biasanya dilakukan pada tanah - tanah kohesif dan tidak dianjurkan pada tanah 



berkerikil dan lempung keras. Berdasarkan faktor pendukungnya, daya dukung tiang 

pancang dapat digolongkan sebagai berikut: 

• End Bearing Pile 

Tiang pancang yang dihitung berdasarkan tahanan ujung dan memindahkan beban 

yang diterima ke lapisan tanah keras di bawahnya. 

Persamaan yang digunakan untuk menentukan daya dukung tanah terhadap tiang 

adalah 

  
3

* pA
Q tiang

tiang =       ...(22) 

  

 Kemampuan tiang terdap kekuatan bahan: 

 P tiang = Bahan x A tiang       

 dengan: 

 Qtiang = Daya dukung keseimbangan tiang ( kN ) 

 Atiang = Luas permukaan tiang ( m ) 

 P = Nilai conus hasil sondir ( kN/m ) 

 3 = Faktor keamanan 

 P tiang = Kekuatan yang diijinkan pada tiang pancang (kg ) 

 Bahan = Tegangan tekan ijin bahan tiang ( kg/cm ) 

• Friction Pile 

Jika pemancangan tiang sampai lapisan tanah keras sulit dilaksanakan karena 

letaknya sangat dalam, dapat dipergunakan tiang pancang yang daya dukungnya 

berdasarkan perletakan antara tiang dengan tanah (cleef). 

 Persamaan daya dukung yang diijinkan terhadap tiang adalah: 

 
5

* JHPOQtiang =        ...(23) 

    

Dimana : 

Qtiang = Daya dukung keseimbangan tiang ( kN) 

O = Keliling tiang pancang ( m) 

JHP = Total friction ( kN/m ) 

5 = Faktor Keamanan 

 

 

 



• End Bearing And Friction Pile 

Jika perhitungan tiang pancang didasarkan terhadap tahanan ujung dan hambatan 

pelekat, persamaan daya dukung yang diijinkan adalah: 

 
5
*

3
* COpA

Q tiang
tiang +=       ...(24) 

  

 dengan : 

 Qtiang = Daya dukung keseimbangan tiang ( kN) 

 O = Keliling tiang pancang ( m) 

 JHP = Total friction ( kN/m) 

 

3.   Berdasarkan Pelaksanaan 

Dengan rumus pancang A. Hilley: 

P = 
)(5,0 321 cccxs

xWxHx bh

+++
ηη

       ...(25) 

   

Dimana : 

P = kapasitas beban pada tiang 

W = berat hammer dalam kg  

H = timggi jatuh hammer dalam cm  

S = penurunan perpukulan dalam cm  

c1  = tekanan elastis sementara pada tiang dan penutup  

c 2  = simpangan tiang akibat tekanan elastis sementara  

c 3  = tekanan elastis sementara pada tanah  

hη  = efisiensi hammer = 65 % untuk double acting hammer 

          = 100 % untuk drop hammer 

bη  = 
pW

peW
+

+ .2

 jika W > e.p      ...(26) 

 

bη  = 
pW

peW
+

+ .2

-
2

.
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+
−

pW
peW jika W < e.p    ...(27) 

e = koefisien restitusi ( 0 s/d 0,5 ) 

 

 



2.4.1.2.2. Daya Dukung Ijin Pile Cap Group ( Pall Group) 

 Dalam pelaksanaan jarang dijumpai pondasi yang hanya terdiri dan satu tiang saja, 

tetapi terdiri dan kelompok tiang. Teori membuktikan dalam daya dukung kelompok tiang 

geser tidak sama dengan daya dukung tiang secara individu dikalikan jumlah tiang dalam 

kelompok, melainkan akan lebih kecil karena adanya faktor efisiensi. 

 ( ) ( )
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −+−

−=
n*m

n1nmm1n
90

1Eff ϕ      ...(28) 

Dimana : 

m : jumlah baris 

n : banyaknya tiang pancang 

φ : arc tan (d/s), dalam derajat 

d : diameter tiang 

s : jarak antar tiang 

Pallgroup = Eff * Palltiang (daya dukung tiang tunggal)   ...(29) 

 

2.4.1.2.3. Pmax Yang Terjadi Pada Tiang Akibat Pembebanan  

2
x

2
Y

max ΣxN
Xmax*My

ΣyN
Ymax*Mx

n
ΣPvP ±±=      ...(29) 

Dimana : 

Pmax : beban max yang diterima 1 tiang pancang 

∑Pv : jumlah beban vertikal 

n : banyaknya tiang pancang 

Mx : momen arah X 

My : momen arah Y 

Xmax : absis maksimum (jarak terjauh) tiang ke pusat berat kelompok tiang 

Ymax : ordinat maksimum (jarak terjauh) tiang ke pusat berat kelompok tiang 

Nx : banyak tiang dalam 1 baris arah X 

Ny : banyak tiang dalam 1 baris arah Y 

∑x2 : jumlah kuadrat jarak arah X (absis-absis) tiang 

∑y2 : jumlah kuadrat jarak arah Y (ordinat-ordinat) tiang 

Pmax yang didapat dari hasil SAP2000 dibandingkan Peff 

 

 

 

  



2.4.1.2.4. Kontrol Settlement 

Dalam kelompok tiang pancang (pile group) ujung atas tiang-tiang tersebut 

dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan  poer (pile cap )yang kaku untuk 

mempersatukan pile-pile menjadi satu-kesatuan yang kokoh. Dengan poer ini diharapkan bila 

kelompok tiang pancang tersebut dibebani secara merata akan terjadi penurunan yang merata 

pula. 

Penurunan kelompok tiang pancang yang dipancang sampai lapisan tanah keras akan 

kecil sehingga tidak mempengaruhi bangunan di atasnya. Kecuali bila dibawah lapisan keras 

tersebut terdapat lapisan lempung, maka penurunan kelompok tiang pancang tersebut perlu 

diperhitungkan. 

Pada perhitungan penurunan kelompok tiang pancang dengan tahanan ujung 

diperhitungkan merata pada bidang yang melalui ujung bawah tiang. Kemudian tegangan ini 

disebarkan merata ke lapisan tanah sebelah bawah dengan sudut penyebaran 300 

Mekanisme penurunan pada pondasi tiang pancang dapat ditulus dalam persamaan : 

 Sr = Si + Sc          

Dimana :  

Sr = Penurunan total pondasi tiang 

    Si = Penurunan seketika pondasi tiang 

    Sc = Penurunan konsolidasi pondasi tiang 

 

1. Penurunan seketika (immediate settlement) 

Rumus yang digunakan : 

Si = Ip
Eu

Bqn .2.1.2.. µ−         ...(30) 

         Dimana :  qn  = besarnya tekanan netto pondasi 

            B   = Lebar ekivalen dari pondasi rakit 

            µ   = angka poison, tergantung dari jenis tanah 

  Ip = Faktor pengaruh, tergantung dari bentuk dan kekakuan            

pondasi 

           Eu  = sifat elastis tanah, tergantung dari jenis tanah 

 

 

 



2. Penurunan Konsolidasi 

Perhitungan dapat menggunakan rumus : 

Sc = 
po

ppo
eo
HCc ∆+

+
log

1
.        ...(31) 

Cc = compression index 

eo = void ratio 

po = tegangan efektif pada kedalaman yang ditinjau 

∆P = penambahan tegangan setelah ada bangunan 

H   = tinggi lapisan yang mengalami konsolidasi 

 

2.4.1.2.5. Penulangan Tiang Pancang 

• Akibat Pengangkatan 

Kondisi I 

 
Gambar 2.1. Pengangkatan Tiang Pancang dengan 2 Titik 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−=

=

22
2

2
1

a*q
2
12alq*

8
1M

a*q
2
1M

      ...(32) 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−= 222 a*q

2
12alq*

8
1a*q.

2
1  

0L4aL4a 22 =−+   

  

 

 

 



Kondisi II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Pengangkatan Tiang Pancang dengan 1 Titik 

 

aqM **
2
1

1 =         ...(33) 

( ) ( ) ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
=

⎟⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−

−
−−=

aL2
L*a*2qqL

aL

2aLL
2
1

aLq
2
1R

2

2
2

1    ...(34) 

( )

( ) ( )
( )
( )aL

aLLq

aL
aLLq

aL
aLLRMM

aL
aLL

q
Rx

qxR
dx

dMxM

xqxRMx

−
−

=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
==

−
==

=−

=→

−=

2
2*

2
1

2
2*

2
1

2
22max

2
2

0

0max

**
2
1*

2

222

2
1

1

2
1

   ...(35) 

 

 

        ...(36) 

 

 

 

( )
( )
0L4aL2a

aL2
2aLLq*

2
1qa*

2
1

MM

22

2
2

21

=+−

−
−

=

=



2.4.2. Perencanaan  Struktur Atas 

 Perencanaan Struktur Atas (Upper Structure) meliputi perencanaan pelat lantai/slab, 

perencanaan kolom, dan perencanaan balok. Dalam proyek ini, telah ditentukan bahwa 

struktur utama menggunakan struktur beton prategang. Semua asumsi, dan aspek perencanaan 

dalam proyek ini mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam SNI 03-1728-2002. 

 Dalam ketentuan ini mengatur bahwa perencanaan komponen struktur prategang harus 

didasarkan pada kekuatan dan perilaku komponen struktur pada kondisi beban kerja untuk 

semua tahap pembebanan kritis yang mungkin selama masa layan struktur sejak saat pertama 

prategang diberikan. Selain itu hal-hal yang harus ikut diperhatikan dalam perencanaan 

struktur ini yaitu:  

a. Konsentrasi tegangan akibat pemberian prategang harus diperhitungkan dalam 

perencanaan. 

b. Harus diambil suatu langkah pengamanan untuk memperhitungkan pengaruh deformasi 

elastis dan plastis, lendutan, perubahan panjang dan rotasi akibat prategang pada 

konstruksi yang berdekatan. 

c. Harus ikut diperhitungkan pengaruh suhu dan penyusutan, serta kemungkinan terjadinya 

tekuk pada suatu komponen struktur di antara titik-titik dimana terjadi pertemuan antara 

beton dan tendon prategang dan tekuk pada bagian badan dan sayap penampang yang tipis. 

d. Dalam menghitung sifat penampang sebelum terjadinya lekatan tendon prategang, 

pengaruh pengurangan luas penampang akibat adanya lubang selongsong harus 

diperhitungkan. 

Adapun skema penampang yang digunakan pada tata cara ini adalah sebagai berikut: 

 

 
Gambar 2.3. Skema Penampang 

 

 



dimana : 

h = tinggi total penampang, mm 

b = lebar tekan muka komponen struktur, mm 

d = jarak dari serat tekan terluar ke titik berat tulangan tarik non-prategang, mm 

dp = jarak dari serat tekan terluar ke titik berat tulangan prategang, mm 

A’ = luas tulangan tekan, mm2 

Aps = luas tulangan prategang dalam daerah tarik, mm2 

As = luas tulangan tarik non-prategang, mm2 

 

Seluruh prosedur perhitungan mekanika / analisis struktur untuk struktur portal  

dilakukan secara 3 dimensi (3D), dengan bantuan program komputer Structural Analysis 

Program (SAP) 2000. Dengan bantuan program komputer ini akan didapatkan output 

program berupa gaya-gaya dalam yang bekerja pada struktur 

 

2.4.2.1. Asumsi Perencanaan 

SNI 03-1728-2002 mengatur bahwa perencanaan kekuatan komponen struktur 

prategang terhadap momen lentur dan gaya aksial harus didasarkan pada asumsi : 

a. Regangan pada tulangan dan beton harus diasumsikan berbanding lurus dengan jarak dari 

sumbu netral, kecuali, untuk komponen struktur lentur tinggi dengan rasio tinggi total 

terhadap bentang bersih yang lebih besar dari 2/5 untuk bentang menerus dan lebih besar 

dari 4/5 untuk bentang sederhana, harus digunakan distribusi regangan non-linier (dibahas 

dalam point f) 

b. Regangan maksimum yang dapat dimanfaatkan pada serat tekan beton terluar harus 

diambil sama dengan 0,003. 

c. Tegangan pada tulangan yang nilainya lebih kecil daripada kuat leleh fy harus diambil 

sebesar Es dikalikan regangan baja. Untuk regangan yang nilainya lebih besar dari 

regangan leleh yang berhubungan dengan fy, tegangan pada tulangan harus diambil sama 

dengan fy. (Syarat ini hanya berlaku untuk penulangan yang mengunakan tulangan ulir). 

d. Dalam perhitungan aksial dan lentur beton bertulang, kuat tarik beton harus diabaikan, 

kecuali bila ketentuan pada point c dipenuhi. 

e. Hubungan antara distribusi tegangan tekan beton dan regangan beton boleh diasumsikan 

berbentuk persegi, trapesium, parabola, atau bentuk lainnya yang menghasilkan perkiraan 

kekuatan yang cukup baik bila dibandingkan dengan hasil pengujian. 

 

 



f. Ketentuan pada point e dapat dipenuhi oleh suatu distribusi tegangan beton persegi 

ekuivalen yang didefinisikan sebagai berikut: 

 Tegangan beton sebesar 0,85 fc' diasumsikan terdistribusi secara merata pada daerah 

tekan ekuivalen yang dibatasi oleh tepi penampang dan suatu garis lurus yang sejajar 

dengan sumbu netral sejarak = a β1c dari serat dengan regangan tekan maksimum. 

 Jarak c dari serat dengan regangan maksimum ke sumbu netral harus diukur dalam 

arah tegak lurus terhadap sumbu tersebut. 

 Faktor β1 harus diambil sebesar 0,85 untuk beton dengan nilai kuat tekan   fc' lebih 

kecil daripada atau sama dengan 30 MPa. Untuk beton dengan nilai kuat tekan di atas 

30 MPa, β1 harus direduksi sebesar 0,05 untuk setiap kelebihan 7 MPa di atas 30 

MPa, tetapi β1 tidak boleh diambil kurang dari 0,65. 

Dalam pemeriksaan tegangan pada saat penyaluran gaya prategang, baik pada kondisi 

beban kerja, maupun pada kondisi beban retak, digunakan teori garis-lurus dengan asumsi 

sebagai berikut: 

a. Regangan bervariasi secara linier terhadap tinggi untuk seluruh tahap pembebanan. 

b. Pada penampang retak, beton tidak memikul tarik. 

 

2.4.2.2. Kekuatan dan Kemampuan Layan 

 Struktur dan komponen struktur harus direncanakan dengan baik sehingga semua 

penampang mempunyai kuat rencana minimum sama dengan kuat perlu, yang dihitung 

berdasarkan kombinasi beban dan gaya terfaktor yang sesuai dengan SNI 03-1728-2002 untuk 

menjamin tercapainya perilaku struktur yang cukup baik pada tingkat beban kerja. 

 

2.4.2.2.1. Kuat perlu 

 Kuat perlu adalah kekuatan suatu komponen struktur atau penampang yang diperlukan 

untuk menahanbeban terfaktor atau momen gaya dalam yang berkaitan dengan beban tersebut 

dalam suatu kombinasi yang ditetapkan. 

 (SNI 03-1728-2002) 

Dalam SNI 03-1728-2002 mengatur besarnya kuat perlu sebagai berikut: 

 Kuat perlu U untuk menahan beban mati D paling tidak sebesar 

U = 1,4 D          ... (37) 

 Kuat perlu U untuk menahan beban mati D, beban hidup L, dan juga beban atap A atau 

beban hujan R, paling tidak sebesar 

U = 1,2 D + 1,6 L + 0,5 (A atau R)      ... (38) 



 Bila ketahanan terhadap angin W harus diperhitungkan, maka kombinasi berikut harus 

ditinjau untuk menentukan nilai U yang terbesar 

U = 1,2 D + 1,0 L ± 1,6 W + 0,5 (A atau R)     ... (39) 

 Kombinasi beban juga harus mempertimbangkan kemungkinan beban hidup L yang penuh 

dan kosong untuk mendapatkan kondisi yang paling berbahaya, yaitu 

U = 0,9 D ± 1,6 W         ... (40) 

 Bila ketahanan gempa E harus diperhitungkan, maka nilai kuat U harus diambil sebagai 

U = 1,2 D + 1,0 L ± 1,0 E        ... (41) 

atau 

U = 0,9 D ± 1,0 E         ... (42) 

dalam hal ini nilai E ditetapkan berdasarkan ketentuan SNI 03-1726-1989-F, Tata cara 

perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung, atau penggantinya. 

 Perlu diperhatikan bahwa untuk setiap kombinasi beban D, L, dan W, kuat perlu U tidak 

boleh kurang dari  persamaan (22). 

 Untuk persamaan (23) dan (24), faktor beban W boleh dikurangi menjadi 1,3 jika beban 

angin W belum direduksi oleh faktor arah.  

 Untuk persamaan (23), (25), dan (26), faktor beban untuk L boleh dikreduksi menjadi 0,5 

kecuali untuk ruangan garasi, ruangan pertemuan, dan semua ruangan yang beban hidup 

L-nya lebih besar dari 500 kg/m2. 

 Bila ketahanan terhadap tekanan tanah H diperhitungkan dalam perencanaan maka pada 

persamaan (22), (24), dan (26) ditambahkan 1,6 H, kecuali bahwa pada keadaan dimana 

aksi struktur akibat H mengurangi pengaruh W atau E, maka H tidak perlu ditambahkan 

pada persamaan (24) dan (26). 

 Bila ketahanan terhadap pembebanan akibat berat dan tekanan fluida, F, yang berat 

jenisnya dapat ditentukan dengan baik, dan ketinggian maksimumnya terkontrol, 

diperhitungkan dalam perencanaan, maka beban tersebut harus dikalikan dengan faktor 

beban 1,4, dan ditambahkan pada persamaan 4, yaitu: 

U = 1,4 (D + F)         ... (43)  

Untuk kombinasi beban lainnya, beban F tersebut harus dikalikan dengan faktor beban 1,2 

dan ditambahkan pada persamaan (22). 

 Bila ketahanan terhadap pengaruh kejut diperhitungkan dalam perencanaan maka 

pengaruh tersebut harus disertakan pada perhitungan beban hidup L. 

 Bila pengaruh struktural T dari perbedaan penurunan fondasi, rangkak, susut, ekspansi 

beton, atau perubahan suhu sangat menentukan dalam perencanaan, maka kuat perlu U 

minimum harus sama dengan: 



U = 1,2 (D + T) + 1,6 L + 0,5 (A atau R)     ... (44)  

Perkiraan atas perbedaan penurunan fondasi, rangkak, susut, ekspansi beton, atau 

perubahan suhu harus didasarkan pada pengkajian yang realistis dari pengaruh tersebut 

selama masa pakai. 

 Untuk perencanaan daerah pengangkuran pasca tarik harus digunakan faktor beban 1,2 

terhadap gaya penarikan tendon maksimum. 

 Jika pada bangunan terjadi benturan yang besarnya P, maka pengaruh beban tersebut 

dikalikan dengan faktor 1,2. 

 

2.4.2.2.2. Kuat Rencana 

 SNI 03-1728-2002 mendefinisikan kuat rencana sebagai kuat nominal dikalikan 

dengan suatu faktor reduksi kekuatan. Kuat rencana suatu komponen struktur, sambungannya 

dengan komponen struktur lain, dan penampangnya, sehubungan dengan perilaku lentur, 

beban normal, geser, dan torsi, harus diambil sebagai hasil kali kuat nominal, yang dihitung 

berdasarkan ketentuan dan asumsi dari tata cara ini, dengan suatu faktor reduksi kekuatan φ 

yang ditentukan sebagai berikut: 

 Lentur, tanpa beban aksial .............................................................................................. 0,80 

 Beban aksial, dan beban aksial dengan lentur. (Untuk beban aksial dengan lentur, kedua 

nilai kuat nominal dari beban aksial dan momen harus dikalikan dengan nilai φ tunggal 

yang sesuai): 

a. Aksial tarik dan aksial tarik dengan lentur ................................................................ 0,80 

b. Aksial tekan dan aksial tekan dengan lentur: 

Komponen struktur dengan tulangan spiral yang sesuai dengan 12.9.3 .................... 0,70 

Komponen struktur lainnya........................................................................................ 0,65 

Kecuali untuk nilai aksial tekan yang rendah, nilai φ boleh ditingkatkan berdasarkan 

aturan berikut: 

Untuk komponen struktur dimana fy tidak melampaui 400 MPa, dengan tulangan 

simetris, dan dengan (h-d’-ds)/h tidak kurang dari 0,70, maka nilai φ boleh 

ditingkatkan secara linear menjadi 0,80 seiring dengan berkurangnya nilai φ Pn dari 

0.10fc’Ag ke nol. 

Untuk komponen struktur beton bertulang yang lain, nilai φ boleh ditingkatkan secara 

linear menjadi 0,80 seiring dengan berkurangnya nilai φ Pn dari nilai terkecil antara 

0.10fc’Ag ke nol dan Pb ke nilai nol. 

 

 



 Geser dan torsi ................................................................................................................ 0,75 

Kecuali pada struktur yang bergantung pada sistem rangka pemikul momen khusus atau 

sistem dinding khusus untuk menahan pengaruh gempa: 

a. Faktor reduksi untuk geser pada komponen struktur penahan gempa yang kuat geser 

nominalnya lebih kecil dari pada gaya geser yang timbul sehubungan dengan 

pengembangan kuat lentur nominalnya..................................................................... 0,55 

b. Faktor reduksi untuk geser pada diafragma tidak boleh melebihi faktor reduksi 

minimum untuk geser yang digunakan pada komponen vertikal dari sistem pemikul 

beban lateral. 

c. Geser pada hubungan balok-kolom dan pada balok perangkai yang diberi tulangan 

diagonal ..................................................................................................................... 0,80 

d. Tumpuan pada beton kecuali untuk daerah pengangkuran pasca tarik...................... 0,65 

e. Daerah pengangkuran pasca tarik.............................................................................. 0,85 

f. Penampang lentur tanpa beban aksial pada komponen struktur pratarik dimana panjang 

penanaman strand-nya kurang dari panjang penyaluran yang ditetapkan pasal 

14.9.1.1....................................................................................................................... 0,75 

 
Strand pratarik yang terdiri dari tiga atau tujuh kawat harus ditanam diluar daerah 
penampang kritis dengan suatu panjang penyaluran, dalam milimeter, tidak kurang dari 

 
dengan db adalah diameter strand dalam milimeter, dan fps serta fse dinyatakan dalam MPa. 
Panjang penanaman yang kurang dari panjang penyaluran diperbolehkan pada penampang 
komponen struktur selama tegangan strand rencana pada penampang tersebut tidak melebihi 
nilai yang diperoleh dari hubungan bilinier yang didefinisikan pada persamaan di atas. 

(SNI 03-1728-2002 pasal 14.9.1.1) 

Perhitungan panjang penyaluran sesuai dengan pasal 14.9.1.1 tidak memerlukan faktor 

reduksi φ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.2.2.3. Kuat Geser  

Perencanaan penampang terhadap geser harus didasarkan pada: 

φVu ≥ Vn           ... (45) 

dengan Vu adalah gaya geser terfaktor pada penampang yang ditinjau dan Vn adalah kuat 

geser nominal yang dihitung dari: 

Vn = Vc + Vs          ... (46) 

dengan Vc adalah kuat geser nominal yang disumbangkan oleh beton, dan Vs adalah kuat 

geser nominal yang disumbangkan oleh tulangan geser. Dalam menentukan kuat geser harus 

dipenuhi: 

a. Dalam penentuan kuat geser Vn, pengaruh dari setiap bukaan pada komponen struktur 

harus diperhitungkan. 

b. Dalam penentuan kuat geser Vc, pengaruh tarik aksial yang disebabkan oleh rangkak dan 

susut pada komponen struktur yang dikekang deformasinya harus diperhitungkan. 

Pengaruh tekan lentur miring pada komponen struktur lentur yang tingginya bervariasi 

boleh diperhitungkan. 

 

Nilai  fc' yang digunakan di dalam perencanaan kuat geser ini tidak boleh melebihi 

25/3 MPa, kecuali pada perhitungan Vc, Vci, dan Vcw untuk balok beton prategang dan 

konstruksi pelat rusuk yang mempunyai tulangan geser minimum yang sesuai dengan 

persamaan (31) berikut 

        ... (47) 

Gaya geser terfaktor maksimum Vu pada tumpuan untuk komponen struktur prategang, 

penampang yang jaraknya kurang daripada h/2 dari muka tumpuan boleh direncanakan 

terhadap gaya geser Vu yang nilainya sama dengan gaya geser yang dihitung pada penampang 

sejarak h/2 dari muka tumpuan, apabila dipenuhi kedua ketentuan berikut: 

a. Reaksi tumpuan, dalam arah bekerjanya gaya geser, menimbulkan tekan pada daerah 

ujung komponen struktur, dan  

b. Beban bekerja pada atau dekat permukaan atas komponen struktur, 

c. Tidak ada beban terpusat bekerja di antara muka tumpuan dan lokasi penampang kritis 

yang jaraknya kurang daripada h/2 dari muka tumpuan. 

 

 



 
Gambar 2.4. Lokasi geser maksimum untuk perencanaan 

 

2.4.2.2.3.1. Kuat geser yang disumbangkan beton pada komponen struktur prategang 

Kuat geser Vc boleh dihitung berdasarkan ketentuan berikut, dengan Vc harus diambil 

sebagai nilai yang terkecil di antara Vci atau Vcw.  

1. Kuat geser Vci harus dihitung dari, 

     ... (48) 

tetapi Vci tidak perlu diambil kurang daripada  
7

'fc  bwd ,dengan 

      ... (49) 

dan nilai-nilai Mmax dan Vi harus dihitung dari kombinasi beban yang menimbulkan 

momen maksimum pada penampang yang ditinjau. 

2. Kuat geser Vcw harus dihitung dari, 

     ... (50) 

Sebagai alternatif, Vcw boleh dihitung sebagai gaya geser yang berkaitan dengan 

beban mati ditambah beban hidup yang menimbulkan tegangan tarik utama sebesar 

(1/3) 'f c  pada sumbu pusat komponen struktur, atau pada perpotongan sayap dan 

badan jika sumbu pusat berada dalam daerah sayap. Pada komponen struktur 



komposit, tegangan tarik utama harus dihitung dengan menggunakan besaran 

penampang melintang yang memikul beban hidup.  

3. Nilai d dalam persamaan 32 dan 34 harus diambil sebagai nilai yang paling besar di 

antara besaran jarak dari serat tekan terluar ke pusat baja prategang dan 0,8h. 

 

Bila tidak dihitung secara rinci menurut ketentuan tersebut di atas, maka kuat geser 

beton Vc komponen struktur dengan gaya prategang efektif tidak kurang dari 40 % kuat tarik 

tulangan lentur dapat dihitung dari: 

      ... (51) 

tetapi Vc tidak perlu kurang daripada (1/6) 'f c bwd dan juga Vc tidak boleh lebih dari 

0,4 'f c bwd ataupun lebih daripada nilai yang diberikan dalam kondisi berikut : 

1. Bila pada suatu komponen struktur pratarik terdapat keadaan dimana penampang yang 

berjarak h/2 dari muka tumpuan berada lebih dekat ke ujung komponen struktur 

daripada jarak panjang penyaluran tendon prategang, maka dalam menghitung Vcw 

pengaruh dari gaya prategang harus didasarkan pada nilai gaya prategang yang telah 

dikurangi. Nilai Vcw ini harus pula diambil sebagai batas maksimum untuk persamaan 

35. Gaya prategang boleh dianggap bervariasi secara linier dari nol pada ujung tendon 

hingga harga maksimum pada titik sejarak panjang penyaluran tendon, yang dapat 

diambil sebesar 50 kali diameter untuk tendon jenis strand dan 100 kali diameter 

untuk tendon jenis kawat tunggal. 

(SNI 03-1728-2002, pasal 13.4(3)) 

2. Bila pada suatu komponen struktur pratarik terdapat keadaan dimana lekatan dari 

sebagian tendon tidak sepenuhnya ada hingga ujung komponen struktur, maka pada 

saat menghitung Vc, pengaruh dari gaya prategang harus didasarkan pada nilai gaya 

prategang yang telah dikurangi. Nilai Vcw yang dihitung berdasarkan nilai gaya 

prategang yang telah dikurangi tersebut harus diambil sebagai batas maksimum untuk 

persamaan 35. Gaya prategang pada tendon yang lekatannya tidak sampai ke ujung 

komponen struktur dapat dianggap bervariasi secara linier dari nol pada titik dimana 

lekatannya mulai bekerja hingga suatu harga maksimum pada titik sejarak panjang 

penyaluran tendon, yaitu sebesar 50 kali diameter untuk tendon jenis strand dan 100 

kali diameter untuk tendon jenis kawat tunggal. 

(SNI 03-1728-2002, pasal 13.4(4)) 



Besaran Vud/Mu tidak boleh diambil lebih besar daripada 1,0, dengan Mu adalah momen 

terfaktor yang terjadi secara bersamaan dengan Vu pada penampang yang ditinjau. Pada 

persamaan 35, variabel d dalam suku Vud/Mu adalah jarak dari serat tekan terluar ke titik 

berat tulangan prategang. 

 

2.4.2.2.3.2. Kuat geser yang disumbangkan oleh tulangan geser 

Tulangan geser dapat terdiri dari: 

a. Sengkang yang tegak lurus terhadap sumbu aksial komponen struktur, 

b. Jaring kawat baja las dengan kawat-kawat yang dipasang tegak lurus terhadap sumbu 

aksial komponen struktur, 

c. Spiral, sengkang ikat bundar atau persegi. 

Berdasarkan SNI 03-1728-2002 pasal 13.5(2), kuat leleh rencana tulangan geser tidak boleh 

diambil lebih daripada 400 MPa, kecuali bila digunakan jaring kawat baja las, kuat leleh 

rencananya tidak boleh lebih daripada 550 MPa. Sengkang dan batang atau kawat tulangan 

lain yang digunakan sebagai tulangan geser harus diteruskan sejauh jarak d dari serat tekan 

terluar dan harus dijangkarkan pada kedua ujungnya agar mampu mengembangkan kuat leleh 

rencananya. 

Tulangan geser minimum pada struktur prategang disyaratkan untuk harus selalu 

dipasang Bila pada komponen struktur lentur beton bertulang (prategang maupun non-

prategang) bekerja gaya geser terfaktor Vu yang lebih besar dari setengah kuat geser yang 

disumbangkan oleh beton φVc, kecuali untuk: 

a. pelat dan fondasi telapak; 

b. konstruksi pelat rusuk yang didefinisikan dalam pasal 10.11; 

c. balok dengan tinggi total yang tidak lebih dari nilai terbesar di antara 250 mm, 2,5 kali 

tebal sayap, atau 0,5 kali lebar badan. 

 

10.11 Konstruksi pelat rusuk 
1) Konstruksi pelat rusuk terdiri dari kombinasi monolit sejumlah rusuk dengan jarak 

beraturan dan pelat atas yang membentang dalam satu arah atau dua arah yang 
ortogonal. 

2) Rusuk mempunyai lebar minimum 100 mm dan mempunyai tinggi tidak lebih dari 3,5 
kali lebar minimumnya. 

3) Jarak bersih antar rusuk tidak boleh melebihi 750 mm. 
4) Konstruksi pelat rusuk yang tidak memenuhi batasan-batasan pada 10.11(1) hingga 

10.11(3) harus direncanakan sebagai pelat dan balok biasa. 
5) Bila digunakan bahan pengisi permanen berupa lempung bakar atau ubin beton yang  

mempunyai kuat tekan minimal sama dengan kuat tekan beton yang digunakan pada 
konstruksi pelat rusuk, maka: 
(1) Bagian dinding vertikal dari bahan pengisi yang berhubungan dengan rusuk 

boleh disertakan dalam perhitungan kuat geser dan kuat lentur negatif. Bagian 
lain dari bahan pengisi tidak boleh disertakan dalam perhitungan kekuatan. 



(2) Tebal pelat di atas bahan pengisi permanen tidak boleh kurang dari 
seperduabelas jarak bersih antar rusuk dan tidak boleh kurang dari 40 mm. 

(3) Pada pelat rusuk satu arah, harus dipasang tulangan pelat dalam arah tegak 
lurus terhadap rusuk sesuai dengan ketentuan 9.12. 

6) Bila digunakan cetakan yang dapat dilepaskan atau bahan pengisi tidak memenuhi 
ketentuan 10.11(5) maka: 
(1) Tebal pelat tidak boleh kurang dari seperduabelas jarak bersih antar rusuk dan 

tidak boleh kurang dari 50 mm. 
(2) Tulangan pelat dalam arah tegak lurus terhadap rusuk harus disediakan sesuai 

dengan perhitungan lentur, dengan memperhatikan beban terpusat, bila ada, 
tetapi tidak boleh kurang dari jumlah yang diperlukan berdasarkan 9.12. 

7) Bila ada saluran atau pipa yang ditanam di dalam pelat sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku maka tebal pelat di setiap tempat paling sedikit harus 25 mm lebih 
besar daripada tebal total saluran atau pipa tersebut. Saluran atau pipa tersebut 
tidak boleh mengurangi kekuatan konstruksi secara berlebihan. 

8) Kuat geser beton Vc untuk konstruksi rusuk boleh diambil 10 % lebih besar daripada 
ketentuan yang diberikan pasal 13. Kuat geser boleh dinaikkan dengan memberi 
tulangan geser atau dengan memperlebar ujung komponen rusuk. 

(SNI 03-1728-2002, pasal 10.11) 

 

Ketentuan tulangan geser minimum tersebut diatas dapat diabaikan bila dapat 

ditunjukan dengan pengujian bahwa komponen struktur tersebut mampu mengembangkan 

kuat lentur dan geser nominal yang diperlukan tanpa adanya tulangan geser. Pengujian 

tersebut harus mensimulasikan pengaruh perbedaan penurunan fondasi, rangkak, susut, dan 

perubahan suhu, dengan mempertimbangkan secara realistis mengenai kemungkinan dari 

pengaruh-pengaruh tersebut terjadi selama masa layan struktur. Selain itu, bila hasil analisis 

diperlukan tulangan geser dan bila ketentuan mengenai puntir, yaitu SNI 03-1728-2002 pasal 

13.6(1) yang akan dibahas dalam subbab berikut, memperbolehkan untuk mengabaikan 

pengaruh puntir, maka luas tulangan geser minimum untuk komponen struktur prategang 

harus dihitung dari: 

        ... (52) 

tapi Av tidak boleh kurang dari 
y

w

f
s

3
1 b
×  dengan bw dan s dinyatakan dalam milimeter. Untuk 

komponen struktur prategang dengan gaya prategang efektif tidak kurang dari 40 % kuat tarik 

tulangan lentur, luas tulangan geser minimum tidak boleh kurang dari nilai Av terkecil yang 

dihasilkan dari persamaan 36 dan 37; 

        ... (53) 

2.4.2.2.4. Perencanaan untuk puntir 



Perhitungan momen puntir terfaktor Tu disyaratkan untuk memenuhi ketentuan 

berikut : 

1. Bila momen puntir terfaktor Tu pada suatu komponen struktur diperlukan untuk 

mempertahankan keseimbangan (Gambar 2.3(a)), dan nilainya melebihi nilai minimum 

yang diberikan oleh 

 
 

maka komponen struktur tersebut harus direncanakan untuk memikul momen puntir.  

Pengaruh puntir dapat diabaikan bila nilai momen puntir terfaktor Tu besarnya kurang 

dari nilai minimum tersebut. 

 
Gambar 2.5. Jenis momen puntir 

2. Pada struktur statis tak tentu dimana dapat terjadi pengurangan momen puntir pada 

komponen strukturnya yang disebabkan oleh redistribusi gaya-gaya dalam akibat adanya 

keretakan (Gambar 2.3(b)), momen puntir terfaktor maksimum Tu dapat dikurangi 

menjadi: 

 
 

dalam hal ini, nilai-nilai momen lentur dan geser yang telah diredistribusikan pada 

komponen struktur yang berhubungan dengan komponen struktur yang torsinya ditinjau 

harus digunakan dalam perencanaan komponen struktur tersebut  



3. Beban puntir dari suatu pelat boleh dianggap terdistribusi merata di sepanjang komponen 

yang ditinjau kecuali bila dilakukan analisis yang lebih eksak. 

4. Untuk komponen prategang, penampang-penampang yang berada dalam rentang jarak h/2 

dari muka tumpuan dapat direncanakan terhadap momen puntir Tu yang bekerja pada 

penampang sejarak h/2 dari muka tumpuan. Jika terdapat beban puntir terpusat yang 

bekerja di dalam rentang jarak h/2 tersebut, maka penampang kritis untuk perencanaan 

haruslah diambil pada muka tumpuan. 

 

2.4.2.2.4.1. Kuat lentur puntir 

Pada perencanaan kuat lentur puntir dimensi penampang melintang harus memenuhi 

ketentuan berikut: 

a. untuk penampang solid 

     ... (54) 

b. untuk penampang berongga 

      ... (55) 

Aoh dapat ditentukan berdasarkan Gambar 2.6. 

 
Gambar 2.6. Definisi Aoh 

 

Jika tebal dinding bervariasi di seputar garis keliling penampang berongga, maka 

persamaan 39 harus dievaluasi pada lokasi dimana ruas kiri persamaan 39 mencapai nilai 

maksimum. Jika tebal dinding adalah kurang daripada Aoh/ph, maka nilai suku kedua pada 

persamaan 39 harus diambil sebesar 



 
dengan t adalah tebal dinding penampang berongga pada lokasi dimana tegangannya sedang 

diperiksa. Kuat leleh rencana untuk tulangan puntir non-prategang tidak boleh melebihi 400 

MPa. 

 

Tulangan yang dibutuhkan untuk menahan puntir harus ditentukan dari  

          ... (56) 

dengan Tu adalah momen puntir terfaktor pada penampang yang ditinjau dan Tn adalah kuat 

momen puntir nominal penampang. Sedangkan tulangan sengkang untuk puntir harus 

direncanakan berdasarkan persamaan berikut: 

         ... (57) 

dengan Ao, kecuali ditentukan berdasarkan analisis, dapat diambil sebesar 0,85Aoh. Nilai θ 

tidak boleh kurang daripada 30o dan tidak boleh lebih besar daripada 60o. Nilai θ boleh 

diambil sebesar: 

a. 45o untuk komponen struktur non-prategang atau komponen struktur prategang dengan 

nilai prategang yang besarnya kurang daripada yang ditentukan pada 13.6(3(6b)) di bawah, 

b. 37,5o untuk komponen struktur prategang dengan gaya prategang efektif tidak kurang 

daripada 40 % kuat tarik tulangan longitudinal. 

Tulangan longitudinal tambahan yang diperlukan untuk menahan puntir tidak boleh kurang 

daripada: 

        ... (58) 

dengan θ adalah nilai yang sama dengan nilai yang digunakan dalam persamaan 41 dan At/s 

harus dihitung dari persamaan 41. Untuk balok prategang, tulangan longitudinal total 

termasuk tendon pada tiap penampang harus mampu menahan momen lentur terfaktor pada 

penampang yang ditinjau ditambah dengan gaya tarik longitudinal konsentris tambahan yang 

besarnya sama dengan nilai yang disajikan dari persamaan 42, yang didasarkan pada momen 

puntir terfaktor pada penampang tersebut. 

 

2.4.2.2.4.2. Tulangan Puntir Minimum 

Luas minimum tulangan puntir harus disediakan pada daerah dimana momen puntir 

terfaktor Tu melebihi nilai  



       
Dan bilamana diperlukan tulangan puntir, maka luas minimum tulangan sengkang tertutup 

harus dihitung dengan ketentuan: 

        ... (59) 

namun (Av+2At) tidak boleh kurang dari 
yv

w

f
s

3
1 b
×  

 (3) Bilamana diperlukan tulangan puntir berdasarkan ketentuan 13.6(5(1)), maka luas total 

minimum tulangan puntir longitudinal harus dihitung dengan ketentuan: 

       ...(60) 

dengan At /s tidak kurang dari bw/(6fyv). 

 

 

 

2.4.2.3. Tegangan Izin 

2.4.2.3.1. Tegangan Izin Beton Untuk Komponen Struktur Lentur 

Berdasarkan SNI 03-1728-2002, tegangan beton sesaat sesudah penyaluran gaya 

prategang (sebelum terjadinya kehilangan tegangan sebagai fungsi waktu) tidak boleh 

melampaui nilai berikut: 

 Tegangan serat tekan terluar ............................................................................... 0,60 

f’ci 

 Tegangan serat tarik terluar pada ujung-ujung komponen struktur di atas perletakan 

sederhana ............................................................................................................ 

( ) cif '21  

 Tegangan serat tarik terluar kecuali seperti yang diizinkan dalam point 2......... 

( ) cif '41  

Bila tegangan tarik terhitung melampaui nilai tersebut di atas, maka harus dipasang tulangan 

tambahan (non-prategang atau prategang) dalam daerah tarik untuk memikul gaya tarik total 

dalam beton, yang dihitung berdasarkan asumsi suatu penampang utuh yang belum retak. 



Sedangkan tegangan beton pada kondisi beban layan (sesudah memperhitungkan 

semua kehilangan prategang yang mungkin terjadi) tidak boleh melampaui nilai berikut: 

 Tegangan serat tekan terluar akibat pengaruh prategang, beban mati dan beban hidup 

tetap ..................................................................................................................... 0,45 fc' 

 Tegangan serat tekan terluar akibat pengaruh prategang, beban mati dan beban hidup 

total ..................................................................................................................... 0,60 fc' 

 Tegangan serat tarik terluar dalam daerah tarik yang pada awalnya mengalami 

tekan ............................................................................................................... ( ) cf '21  

 Tegangan serat tarik terluar dalam daerah tarik yang pada awalnya mengalami tekan 

dari komponen-komponen struktur (kecuali pada sistem pelat dua-arah), dimana 

analisis yang didasarkan pada penampang retak transformasi dan hubungan momen-

lendutan bilinier menunjukkan bahwa lendutan seketika dan lendutan jangka panjang, 

serta selimut beton memenuhi persyaratan 10 ...................................................... cf '  

 

Tegangan izin beton dalam persyaratan di atas boleh dilampaui bila dapat ditunjukkan 

dengan pengujian atau analisis bahwa kemampuan strukturnya tidak berkurang dan lebar retak 

yang terjadi tidak melebihi nilai yang disyaratkan.  

 

 

2.4.2.3.2. Tegangan Izin Tendon Prategang 

Tegangan tarik pada tendon prategang tidak boleh melampaui nilai berikut: 

 Akibat gaya pengangkuran tendon ..................................................................... 0,94fpy 

tetapi tidak lebih besar dari nilai terkecil dari 0,80fpu dan nilai maksimum yang 

direkomendasikan oleh pabrik pembuat tendon prategang atau perangkat angkur. 

 Sesaat setelah penyaluran gaya prategang .......................................................... 0,82fpy 

tetapi tidak lebih besar dari 0,74fpu. 

 Tendon pasca tarik, pada daerah angkur dan sambungan, segera setelah penyaluran 

gaya ..................................................................................................................... 0,70fpu 

 

2.4.2.3.3. Kontrol Terhadap Lendutan 

Komponen struktur beton bertulang yang mengalami lentur harus direncanakan agar 

mempunyai kekakuan yang cukup untuk membatasi lendutan/deformasi apapun yang dapat 

memperlemah kekuatan ataupun mengurangi kemampuan layan struktur pada beban kerja. 



Khusus untuk konstruksi beton prategang, kontrol terhadap lendutan harus mengikuti 

ketentuan berikut : 

1. Lendutan seketika dari komponen struktur lentur yang direncanakan harus dihitung 

dengan metode atau formula standar untuk lendutan elastis. Dalam perhitungan ini, 

momen inersia penampang bruto komponen struktur boleh digunakan untuk penampang 

yang belum retak. 

2. Lendutan jangka panjang tambahan dari komponen struktur beton prategang harus 

dihitung dengan memperhatikan pengaruh tegangan dalam beton dan baja akibat beban 

tetap. Perhitungan lendutan ini harus mencakup pengaruh rangkak dan susut beton dan 

relaksasi baja. 

3. Lendutan yang dihitung tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan dalam Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1. Lendutan Izin Maksimum 

 
a. Batasan ini tidak dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan penggenangan air. Kemungkinan 

penggenangan air harus diperiksa dengan melakukan perhitungan lendutan, termasuk lendutan 
tambahan akibat adanya penggenangan air tersebut, dan mempertimbangkan pengaruh jangka 
panjang dari beban yang selalu bekerja, lawan lendut, toleransi konstruksi dan keandalan sistem 
drainase. 

b. Batas lendutan boleh dilampaui bila langkah pencegahan kerusakan terhadap komponen yang 
ditumpu atau yang disatukan telah dilakukan. 



c. Lendutan jangka panjang harus dihitung berdasarkan ketentuan 11.5(2(5)) atau 11.5(4(2)), tetapi 
boleh dikurangi dengan nilai lendutan yang terjadi sebelum penambahan komponen non-
struktural. Besarnya nilai lendutan ini harus ditentukan berdasarkan data teknis yang dapat 
diterima berkenaan dengan karakteristik hubungan waktu dan lendutan dari komponen struktur 
yang serupa dengan komponen struktur yang ditinjau. 

d. Tetapi tidak boleh lebih besar dari toleransi yang disediakan untuk komponen non-struktur. 
Batasan ini boleh dilampaui bila ada lawan lendut yang disediakan sedemikian hingga lendutan 
total dikurangi lawan lendut tidak melebihi batas lendutan yang ada. 

(SNI 03-1728-2002) 

2.4.2.4. Kehilangan Prategang 

Untuk menentukan nilai tegangan prategang efektif fse, harus diperhitungkan 

kehilangan tegangan prategang akibat beberapa hal berikut: 

 Dudukan angkur pada saat penyaluran gaya. 

 Perpendekan elastis beton. 

 Rangkak beton. 

 Susut beton. 

 Relaksasi tegangan tendon. 

 Friksi akibat kelengkungan yang disengaja atau tidak disengaja dalam tendon 

pascatarik. 

 

2.4.2.4.1. Kehilangan akibat dudukan angkur pada saat penyaluran gaya  

 Untuk Kebanyakan sistem posttension, pada saat tendon ditarik sampai nilai yang 

penuh dongkrak dilepas dan gaya prategang dialihkan ke angkur. Perlengkapan didalam 

angkut yang mengalami tegangan pada saat peralihan cenderung untuk berdeformasi, jadi 

tendon dapat tegelincir sedikit. Baji gesekan yang dipakai untuk menahan kabel akan sedikit 

tergelincir sebelum kabel dijepit dengan kokoh. Besarnya gelincir ini tergantung jenis baji dan 

tegangan pada kawat, nilai rata-rata sekitar 2,5 mm. Untuk perletakan pengangkuran langsung, 

kepala dan mur mengalami sedikit deformasi pada waktu pelepasan dongkrak. Nilai rata-rata 

untuk deformasi semacam itu hanya 0,8 mm. Jika pengganjal panjang dibutuhkan untuk 

menahan kawat yang diperpanjang  ditempatnya, akan da deformasi pada pengganjal pada 

saat peralihan gaya prategang. Sebagai contoh, sebuah pengganjal sepanjang 0,3 m boleh 

berdeformasi sebesar 0,3 mm. 

 Di banyak pabrik pratarik, kehilangan gaya prategang akibat angkur digantikan selama 

operasi penarikan. Chuck ditempatkan pada posisinya jika penarikan dilakukan dan gaya pada 

dongkrak dikalibrasi untuk memastikan bahwa gaya tarik yang diinginkan dikerjakan sejak 

awal. Hampir sama dengan itu, banyak sistem posttension mempunyai sistem dongkrak 

dimana gaya positif menekan baji kedalam untuk menjepit setiap untaian kawat sebelum 

melepaskan tarikan ke angkur. Setiap sistem haruslah dikerjakan dengan sangat berhati-hati 



karena tergantung pada tipe jepitan baji ke tendon baja yang hanya dengan cara 

mencengkeram kabel atau untaian kawat pada waktu dilepaskan. 

 Variasi yang cukup besar dapat terjadi dan kehilangan gaya prategang akibat angkur 

mungkin terjadi karena kabel yang licin dan keras mungkin tidak segera  dicengkeram oleh 

baja sebelum menggelincir dahulu. Sumber kehilangan gaya prategang ini dapat diperkecil 

dengan melatih secara hati-hati teknik penarikan . Peraturan yang cukup baik adalah haruslah 

diyakini bahwa baji telahg mantap merekat pada baja sebelum melepaskan gaya dongkrak di 

tendon. Kehilangan gaya prategang akibat pengangkuran akan dibatasi menjadi pergeseran 

kecil yang akan terjadi pada waktu baji mendesak ke dalam dan kemungkinan terjadinya 

geseran yang besar dapat dihilangkan. 

 Rumus umum untuk menghitung kehilangan gaya prategang akibat deformasi 

pengangkuran ∆a adalah : 

ANC = ∆fs = 
L
aEs∆         ... (61)  

 Karena kehilangan gaya prategang ini disebabkan oleh jumlah pemendekan 

keseluruhan, presentase kehilangan akan lebih tinggi untuk kabel pendek daripada untuk 

kabel panjang. Jadi cukup sulit untuk menarik kawat pendek dengan tepat, terutama untuk 

sistem-sistem prategang yang kehilangan gaya prategang akibat pengangkurannya relatif 

besar. Sebagai contoh, pemanjangan total untuk tendon sepanjang 3 m pada 1035 Mpa adalah 

sekitar : 

mmX 15
000.210
30001035

=  

Dan kehilangan sebesar 2,5 mm akan berarti kehilangan sebesar 17% (ANC) pada bagian lain, 

untuk kabel sepanjang 30 m, kehilangan disebabkan oleh gelinciran (slip) yang sama hanyalah 

1,7%, dan hal itu dapat diizinkan dengan mudah dalam rancangan atau dilawan dengan sedikit 

tarikan yang lebih besar. 

 

2.4.2.4.2. Kehilangan akibat perpendekan beton. 

Beton memendek pada saat gaya prategang bekerja padanya. Karena tendon yang melekat pad 

beton disekitarnya secara simultan juga memendek, maka tendon tersebut akan kehilangan 

sebagian dari gaya prategang yang dipikulnya. 

 Untuk elemen-elemen (pracetak) pratarik, gaya tekan yang dikerjakan pada balok oleh 

tendon menyebabkan perpendekan longitudinal pada balok, seperti terlihat dalam gambar 

dibawah ini, perpendekan satuan pada beton adalah є ES = ∆ES/L, sehingga : 

.........................gambar................... 



є ES = 
AcEc

Pi
Ec
fc

=          ... (62) 

Karena tendon prategang mengalami besarnya perpendekan yang sama, maka 

nfcs
Ac
nPi

AcEc
EsPiEsfpES ES ====∆ ε       ... (63)  

Tegangan di beton pada pusat berat baja akibat prategang awal adalah : 

Ac
Pifcs −=          ... (64) 

Jika tendon dalam gambar diatas mempunyai eksentrisitas e pada tengah bentang balok dan 

momen akibat berat sendiri MD diperhitungkan, maka tegangan yang dialami beton di 

penampang tengah bentang pada level baja prategang menjadi 
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1( 2         ...(65) 

dimana Pi memiliki nilai yang lebih kecil setelah transfer prategang. Reduksi yang kecil dari 

Pj menjadi Pi ini terjadi karena gaya di baja prategang segera setelah transfer lebih kecil 

daripada gaya pendongkrak awal Pj. Sekalipun demikian, karena nilai tereduksi Pi tersebut 

sulit ditentukan secara akurat, dan karena penelitian-penelitian menunjukkan bahwa reduksi 

ini sangat kecil presentasenya, maka nilai awal sebelum transfer Pi ini dapat digunakan dalam 

persamaan 46 dan 49, atau dikurangi sekitar 10 persen jika dikehendaki. 

 Untuk elemen-elemen beton prategang pasca tarik sebagaimana objek perencanaan 

tugas akhir ini, kehilangan akibat perpendekan elastis bervariasi dari nol jika semua tendon 

didongkrak secara simultan, hingga setengah dari nilai yang dihitung pada kasus pratarik 

dengan beberapa pendongkrak sekuinsial digunakan, seperti pendongkrakan dua tendon 

sekaligus. Jika n adalah banyaknya tendon atau pasangan tendon tendon yang ditarik secar 

sekuinsial, maka : 

jfpES
n

fpES
n

j

)(1
1
∑
=

∆=∆                      ... (66)                            

yang mana j menunjukkan nomor operasi pendongkrakan. Perhatikan bahwa tendon yang 

ditarik terakhir tidak mengalami kehilangan akibat perpendekan elastis, sedangkan tendon 

yang ditarik pertama mengalami banyak kehilangan yang maksimum. 

 

 

2.4.2.4.3. Kehilangan akibat rangkak beton 

Sifat beton untuk mengalami tambahan regangan akibat beban tetap (mati), mengalami 

perbandingan rangkak terhadap waktu, memberikan ide dari sifat alamiah rangkak. Komisi 

PCI menganggap bahwa presentase rangkak terhadap waktu serupa dengan kurva rata-ratanya, 



tetapi telah ditekankan bahwa variasi yang cukup berarti telah dilaporkan oleh beberapa 

penyelidik lain. 

 Banyak faktor yang mempengaruhi perbandingan rangkak. Metode umum PCI 

mempunyai cara memodifikasi untuk memasukkan ke dalam perhitungan hal-hal berikut ini: 

perbandingan volume terhadap permukaan, umur beton pada saat prategang, kelembaban 

relatif, dan jenis beton (beton ringan atau normal). Komisi ACI-ASCE memperkirakan hal-hal 

yang penting seperti di bawah ini. Tegangan beton pada baja adalah fcir, segera setelah 

peralihan. Balok memberikan respons yang elastik terhadapa gaya prategang pada saat 

peralihan, tetapi rangkak pada beton akan terjadi untuk jangka waktu yang lama akibat beban 

yang terus menerus bekerja. 

 Rangkak dianggap terjadi dengan beban mati permanaen yang ditambahkan pada 

komponen struktur setelah beton diberi gaya prategang. Bagian dari regangan tekan awal 

disebabkan pada beton segera setelah peralihan gaya prategang dikurangi oleh regangan tarik 

yang dihasilkan dari beban mati permanen. Kehilangan gaya prategang akibat rangkak untuk 

komponen struktur dengan tendon terekat dihitung dari persamaan berikut (untuk beton 

dengan berat normal) : 

CR = Kcr 
Ec
Es ( f cir – f cds )       ... (67) 

Di mana : Kcr = 2,0 untuk komponen struktur pratarik 

      Kcr = 1,6 untuk komponen struktur pasca-tarik 

     fcds  = tegangan beton pada titik berat tendon akibat seluruh beban mati yang 

bekerja  pada komponen struktur setelah diberi gaya prategang 

     Es  = modulus elastisitas tendon prategang 

     Ec  = modulus elastisitas beton umur 28 hari, yang bersesuaian dengan f’c  

Dengan beton pasir ringan, nilai Kcr  dikurangi sampai 20. Terdapat jumlah kehilangan 

gaya prategang yang cukup berarti akibat perpendekan elastis beton pasir-ringan karena 

modulus elastisitasnya lebih rendah, mengakibatkan pengurangan keseluruhan koefisien 

rangkak. Untuk komponen struktur yang dibuat seluruhnya dari beton-ringan, pertimbangan 

khusu harus diberikan pada sifat-sifat agregat beton ringan. 

Untuk tendon-tendon yang tidak terekat, tegangan tekan rata-rata digunakan untuk 

mengevaluasi kehilangan tegangan akibat perpendekan elastis dan rangkak beton. Kehilangan 

tegangan pada tendon yang tidak terekat dihubungkan dengan regangan komponen struktur 

rata-rata dan bukan dengan regangan pada titik momen maksimum. Jadi : 

CR = Kcr 
Ec
Es  fcpa        ... (68) 



Dimana fcpa  = tegangan tekan rata-rata pada beton sepanjang komponenstruktur pada  titik 

berat tendon 

 

2.4.2.4.4. Kehilangan akibat susut beton 

Susut pada beton dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti rangkak, dan perhitungan-

perhitungan kehilangan gaya prategang dari sumber ini akan menggambarkan yang mana hal-

hal yang paling penting: perbandingan antara volume dan permukaan, kelembaban relatif, dan 

waktu dari akhir curing sampai dengan bekerjanya gaya prategang. Karena susut tergantung 

dari waktu. Kita tidak mengakami100% kehilangan tegangan batas dalam beberapa tahun, 

tetapi 80% terjadi pada tahun pertama. Seperti pada rangka, ada variasi bagian atas dan bagian 

bawah dari nilai susut rata-rata, yang diambil sebesar 550 X 10-6  inci/inci. Faktor-faktor 

modifikasi untuk perbandingan volume terhadap permukaan (V/S) dan kelembaban relatif 

(RH) diberikan dibawah ini : 

εsh = 550 X 10-6 (1- 0,06 
s
v ) (1,5 – 0,015 RH) 

εsh = 8,2 X 10-6 (1- 0,06 
s
v ) (100 – RH)     ... (69) 

 Kehilangan gaya prategang akibat susut adalah hasil susut relatif, εsh, dan modulus 

elastisitas dari baja prategang. Pada beberapa macam beton, terutama beton ringan, susut 

batas dasar lebih besar nilai yang digunakan di atas. Satu-satunya faktor lain yang terdapat 

pada persamaan kehilangan gaya prategang akibat susut, sesuai persamaan dibawah ini 

koefisien Ksh yang menggambarkan fakta bahwa komponen struktur pasca-tarik akan lebih 

menguntungkan akibat susut yang terjadi sebelum penarikan sistem prategang. Nilai ini akan 

menjadi 1,0 untuk balok pratarik dengan peralihan gaya prategang yang cepat pada tendon 

yang direkatkan, tetapi untuk balok pasca-tarik mungkin ada pengurangan susut yang cukup 

berarti. Sebagai contoh, jika pasca-tarik dilakukan 5 hari setelah selesainya masa perawatan 

basah (moist curing), diperoleh Ksh = 0,80 , atau hanya 80% dari susut yang terjadi untuk 

balok pratarik. 

SH   = 8,2 X 10-6  Ksh  Es (1- 0,06 
s
v ) (100 – RH)    ... (70) 

 

 

 

 

 

 



Tabel. 2.2. Nilai Ksh untuk komponen struktur pascatarik 

 
 

2.4.2.4.5. Kehilangan akibat relaksasi tegangan tendon 

Percobaan-percobaan pada baja prategang dengan perpanjangan yang konstan dan dijaga tetap 

pada suatu selang waktu memperlihatkan bahwa gaya prategang akan berkurang secara 

perlahan-lahan pada gambar dibawah ini. Besarnya pengurangan tergantung pada lamanya 

waktu dan perbandingan fpi/fpy. Kehilangan gaya prategang ini disebut relaksasi. Dapat dilihat 

dari percobaan-percobaan bahwa sumber kehilangan ini lebih berarti dari anggapan sebelum 

tahun 1963. Kehilangan ini dapat dinyatakan sebagai berikut : 

)55,0(
10

log1 −−=
fpy
fpit

fpi
fp        ...(71) 

 Dengan selang waktu antara saat penarikan t1 pada peralatan kerja dan waktu t  pada 

saat kita ingin memperkirakan gaya yang tertinggal, dapat dituliskan pada persamaan berikut : 

)55,0)(
10

1loglog
(1 −

−
−=

fpy
fpitt

fpi
fp       ... (72) 

di mana log t merupakan bilangan dasar 10 dan fpi/fpy lebih dari 0,55. 

 Peraturan PCI membatasi besarnya gaya prategang awal (segera setelah 

pengangkuran) sebesar fpi = 0,7 fpu. Dari gambar dibawah jelaslah bahwa makin besar 

tegangan-tetap akan menghasilkan kehilangan tegangan akibat relaksasi yang makin besar 

pula. Ini adalah salah satu alasan untuk membatasi tegangan awal maksimum. Penggunaan 

untaian kawat dengan relaksasi yang rendah akan sangat mengurangi kehilangan tegangan dan 

makin banyak dipakai secara meluas. Beberapa kondisi rancangan menghendaki jaminan 

pemakaian bahan ini untuk mengurangi kehilangan gaya prategang akibat relaksasi (kira-kira 

maksimum 3,5%), walaupun biayanya sedikit lebih besar bila dibandingkan dengan untaian 

kawat stress relieved. 

 



 
Gambar 2.7. Kurva relaksasi baja untuk kawat dan stress-relieved 

 

 Sebenarnya balok prategan mengalami perubahan regangan baja yang konsatan 

didalam tendon bila terjadi bila terjadi rangkak yang tergantung pada waktu, dan kita harus 

memodifikasi perhitungan kehilangan tegangan akibat relaksasi (RE), untuk mencerminkan 

hal itu. Komisi PCI memakai serangkaian langkah untuk menyelesaikan persamaan dan 

menjumlahkan semuanya. Komisi ACI-ASCE menghasilkan yang kurang lebih sama dengan 

persamaan sebagai berikut : 

RE = [ Kre – J (SH + CR + ES)] C      ... (73) 

Dimana Kre, J dan C adalah nilai-nilai yang diambil dari tabel-tabel dibawah ini : 

 

Tabel 2.3. Nilai-nilai Kre dan J 

 
 

 

 

 

 



Tabel 2.4. Nilai-nilai C 

 
 

Akibat perpendekan elastis (kehilangan gaya prategang seketika setelah peralihan) dan 

kehilangan gaya prategang yang tergantung pada waktu, CR dan SH, ada pengurangan yang 

kontinue pada tegangan tendon, jadi kehilangan gaya prategang akibat relaksasi berkurang. 

Persamaan diatas memiliki faktor J dari tabel 1 untuk memperkirakan pengaruh ini. Konstanta 

C dari tabel 2 menunjukkan nilai yang lebih kecil untuk untaian kawat dengan relaksasi 

rendah daripada untaian kawat yang stress relieved seperti yang kita harapkan. Juga, C 

memperhitungkan fpi/fpy. Tegangan fpi adalah sebelum kehilangan tegangan akibat ES, CR, SH, 

RE (tetapi setelah kehilangan akibat gesekan) 

 

2.4.2.4.6. Kehilangan akibat friksi pada tendon pasca-tarik. 

Pengaruh kehilangan akibat friksi pada tendon pasca-tarik harus dihitung dari   

        ... (74) 

Ps = Kehilangan tegangaan prategang akibat friksi pada tendon pasca-tarik 

Px = Gaya prategang awal 

e = Eksentrisitas layout tendon ditengah bentang dihitung dari cgc 

Klx = Koefisien gesek antara tendon dan beton disekitarnya akibat efek wobble/efek 

panjang 

µα = Efek atau koefisien kelengkungan 



Bila  tidak lebih besar dari 0,30, maka pengaruh kehilangan akibat friksi boleh 

dihitung sebagai berikut, 

      ... (75) 

Kehilangan akibat friksi harus didasarkan pada koefisien friksi akibat wobble K dan 

kelengkungan µ yang ditentukan secara eksperimental, dan harus dibuktikan pada saat 

pelaksanaan penarikan tendon dilakukan. Nilai koefisien friksi akibat wobble dan 

kelengkungan yang dipakai dalam perhitungan perencanaan harus dicantumkan dalam gambar 

perencanaan (Tabel 2.5). Bila kehilangan prategang dalam suatu komponen struktur terjadi 

akibat komponen 

struktur tersebut menyatu dengan komponen struktur lain disekitarnya, maka kehilangan gaya 

prategang tersebut harus diperhitungkan dalam perencanaan. 

Tabel 2.5. Koefisien friksi tendon pasca tarik 
Sumber : SNI 03-1728-200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4.2.5. Kuat Lentur 
Kuat momen rencana dari komponen struktur lentur dihitung dengan metode 

perencanaan batas yang tercantum dalam SNI 03-1728-2002 ini. Dalam perhitungan kekuatan 

dari tendon prategang, fy harus diganti dengan fps. Bila tidak dihitung secara lebih teliti 

berdasarkan konsep kompatibilitas regangan, nilai fps boleh didekati dengan formula berikut 

asalkan nilai fse tidak kurang dari 0,5fpu. 

a. Untuk komponen struktur yang menggunakan tendon prategang dengan lekatan penuh: 

    ... (76) 

jika pengaruh tulangan tekan diperhitungkan pada saat menghitung fps dengan persamaan 

di atas, maka suku 

 
harus diambil tidak kurang dari 0,17 dan d' tidak lebih dari 0,15dp. 

b. Untuk komponen struktur yang menggunakan tendon prategang tanpa lekatan dan dengan 

rasio perbandingan antara bentang terhadap tinggi komponen struktur tidak lebih dari 35: 

       ... (77) 

tetapi nilai fps dalam persamaan di atas tidak boleh diambil lebih besar dari fpy ataupun 

(fse+400).  

c. Untuk komponen struktur yang menggunakan tendon prategang tanpa lekatan dan dengan 

suatu rasio bentang terhadap tinggi lebih besar dari 35: 

      ... (78) 

tetapi nilai fps dalam persamaan 33 tidak boleh diambil lebih besar dari fpy, ataupun 

(fse+200). 

Tulangan non-prategang dari baja-tulangan ulir bila digunakan bersama-sama dengan 

tendon prategang, boleh dianggap menyumbangkan gaya tarik dan boleh dimasukkan dalam 

perhitungan kuat momen dengan tegangan sebesar tegangan leleh rencana fy. Tulangan non-

prategang jenis lainnya boleh disertakan dalam perhitungan kekuatan hanya bila analisis yang 

digunakan untuk menentukan tegangan pada tulangan tersebut didasarkan pada kompatibilitas 

regangan. Skema penampang dalam keadaan lentur batas adalah sebagai berikut : 



 
Gambar 2.8. Skema penampang dalam keadaan lentur batas 

Keterangan: 

a  = tinggi blok tekan 

Cs'  = gaya pada tulangan tekan 

Cc'  = gaya tekan pada beton 

εpi  = regangan awal kabel prategang 

Tp  =gaya pada kabel prategang 

Ts  =gaya pada tulangan tarik 

x  =jarak garis netral dari serat tekan terluar 

∆ εp  =regangan kabel prategang akibat lentur 

 

Keseimbangan penampang : 

a. Cs' + Cc' = Tp + Ts       

Cs' = As' fs' 

Cc' = 0,85fc'ba 

Tp = Ap.fps 

Ts = As.fy            ...(79) 

b. ⎟
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Jika tulangan tekan diabaikan 
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       ...(81) 

Apabila penampang merupakan beton prategang penuh 

 
 

2.4.2.6. Struktur Statis Tak-Tentu 

Rangka dan struktur menerus beton prategang harus direncanakan agar memenuhi 

syarat kemampuan layan pada kondisi beban kerja dan agar memberikan kekuatan yang 

cukup. Selain itu, tingkat layan dari struktur pada kondisi beban kerja harus ditentukan 

dengan analisis elastis, yang memperhitungkan reaksi, momen, geser, dan gaya aksial yang 

timbul akibat adanya prategang, rangkak, susut, perubahan suhu, deformasi aksial, kekangan 

deformasi yang diberikan oleh komponen struktur yang menyatu dengan elemen yang ditinjau, 

dan penurunan fondasi. 

Momen yang digunakan untuk menghitung kuat perlu adalah jumlah dari momen 

akibat reaksi yang ditimbulkan oleh pelaksanaan prategang (dengan suatu faktor beban sama 

dengan 1,0) dan momen akibat beban terfaktor, termasuk Redistribusi momen negatif pada 

komponen struktur lentur prategang menerus seperti yang diizinkan sebagai berikut : 

 Pada daerah tumpuan dimana disediakan tulangan non-prategang, momen negatif yang 

dihitung dengan teori elastis untuk setiap pola pembebanan boleh diperbesar atau 

diperkecil tidak lebih dari 

      ...(82) 

 Momen negatif yang telah diubah tadi harus digunakan untuk menghitung momen – 

momen pada penampang di sepanjang bentang untuk pola pembebanan yang sama. 

 Redistribusi momen negatif hanya boleh dilakukan bila penampang yang momennya 

direduksi direncanakan sedemikian hingga ωp, [ωp+(d/dp)( ω-ω’)], atau [ωpw+(d/dp)(ωw-

ωw’)] yang manapun yang berlaku tidak lebih besar dari 0,24β1. 

 

 

 



 

2.4.2.7. Pelat 

Pelat (Plate) adalah struktur kaku yang membentuk permukaan. Suatu dinding 

pemikul beban ( load bearing wall ) biasanya dapat memikul baik beban yang bekerja dalam 

arah vertikal maupun beban arah lateral seperti beban angin, gempa, tekanan tanah, dan 

tekanan air. Kekuatan dari dinding bata terhadap beban yang bekerja tegak lurus pada 

bidangnya adalah sangat terbatas. Suatu pelat datar pada umumnya digunakan sebagai elemen 

horisontal yang memikul beban kearah vertikal.  

 

2.4.2.7.1. Perencanaan Pelat 

Sistem pelat direncanakan dengan metode yang memenuhi ketentuan keseimbangan 

dan kompatibiltas geometris . Berdasarkan SNI 03-1728-2002, ada dua cara perencanaan 

sistem pelat, yaitu : 

1. Cara perencanaan langsung (pasal 15.6) 

2. Cara rangka ekuivalen (pasal 15.7) 

Dalam perencanaan bangunan menggunakan struktur beton prategang, SNI 03-1728-

2002 mensyaratkan besarnya momen dan geser terfaktor yang bekerja pada sistem pelat 

prategang yang ditulangi lebih dari satu arah harus ditentukan berdasarkan cara rangka 

ekuivalen, atau dengan prosedur perencanaan yang lebih rinci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4.2.7.2.1. Cara rangka ekuivalen 

 
Gambar 2.13. Definisi rangka ekuivalen 

Dalam perencanaan bangunan menggunakan struktur beton prategang, SNI 03-1728-

2002 mensyaratkan bahwa perencanaan sistem pelat dengan cara rangka ekuivalen harus 

didasarkan pada asumsi-asumsi yang diberikan pada pasal 15.7(2) hingga 15.7(6), dan semua 

penampang pelat dan komponen pendukungnya harus direncanakan terhadap momen dan 

geser yang didapat dari perhitungan tersebut. Asumsi-asumsi tersebut yaitu: 

1. Bila digunakan kepala kolom dari baja maka pengaruhnya pada kekakuan dan kekuatan 

terhadap momen dan geser dapat diperhitungkan. 

2. Perubahan panjang kolom dan pelat akibat tegangan, serta lendutan akibat geser, dapat 

diabaikan. 

3. Rangka ekuivalen (pasal 15.7(2)): 

a. Struktur harus dianggap terdiri dari rangka-rangka ekuivalen pada garis-garis kolom 

yang diambil dalam arah longitudinal dan transversal bangunan. 

b. Masing-masing rangka tediri dari sebaris kolom atau tumpuan dan lajur pelat-balok, 

dibatasi dalam arah lateral oleh garis tengah panel pada masing-masing sisi dari 

sumbu kolom atau tumpuan (Gambar 2.3). 

c. Kolom atau tumpuan dianggap dihubungkan pada lajur pelat-balok oleh komponen 

puntir (dibahas pada pasal 15.7(6)) yang arahnya transversal terhadap arah bentang 



yang ditinjau momennya dan memanjang hingga garis tengah panel-panel pada 

masing-masing sisi kolom.  

d. Rangka yang berdekatan dan sejajar terhadap suatu tepi dibatasi oleh tepi tersebut dan 

garis tengah panel yang berada di dekatnya. 

e. Setiap rangka ekuivalen dapat dianalisis sebagai suatu kesatuan; sebagai alternatif, 

untuk perhitungan akibat beban gravitasi, masing-masing lantai dan atap dapat 

dianalisis secara terpisah dengan menganggap bahwa ujung-ujung jauh dari kolom 

adalah terjepit. 

f. Bila pelat-balok dianalisis secara terpisah, dalam menentukan momen pada suatu 

tumpuan, dapat dianggap bahwa tumpuan jauh pada dua bentang berikutnya adalah 

terjepit selama pelat-balok adalah menerus melewati tumpuan jepit tersebut. 

4. Pelat-balok (pasal 15.7(3)): 

a. Momen inersia pelat-balok pada sebarang penampang diluar hubungan balok-kolom 

atau kepala kolom, dapat didasarkan pada penampang bruto beton. 

b. Variasi pada momen inersia sepanjang sumbu pelat-balok harus diperhitungkan. 

c. Momen inersia pelat-balok dari sumbu kolom hingga muka kolom, konsol pendek, 

atau kepala kolom harus dianggap sama dengan momen inersia pelat-balok pada muka 

kolom, konsol pendek atau kepala kolom, dibagi dengan besaran (1-c2/l2)2 dimana c2 

dan l2  diukur dalam arah transversal terhadap arah bentang yang sedang ditinjau. 

5. Kolom (pasal 15.7(4)): 

a. Momen inersia kolom pada sebarang penampang di luar sambungan balok-kolom atau 

kepala kolom dapat didasarkan pada penampang bruto beton (Gambar 2.4). 

b. Variasi dari momen inersia sepanjang sumbu kolom harus diperhitungkan. 

c. Momen inersia kolom dari tepi atas hingga tepi bawah pelat-balok pada suatu 

sambungan balok-kolom harus dianggap tak-hingga 

 



 
Gambar 2.14. Kolom ekuivalen 

 

6. Komponen struktur puntir (pasal 15.7(6)): 

a. Komponen struktur puntir yang dimaksud dalam 15.7(2) harus dianggap berbentuk 

prismatis pada seluruh panjang komponen tersebut, yang diambil terbesar dari: 

 Bagian dari pelat yang lebarnya sama dengan lebar kolom, konsol pendek, atau 

kepala kolom, dalam arah bentang yang sedang ditinjau momennya. 

 Pada struktur monolit atau komposit penuh, bagian yang ditentukan dalam (a) 

ditambah dengan bagian balok transversal yang berada di atas dan di bawah 

pelat. 

 Balok transversal sesuai dengan pasal 15.2(4), yaitu pada konstruksi monolit 

atau komposit penuh, suatu balok mencakup juga bagian pelat pada setiap sisi 

balok sebesar proyeksi balok yang berada di atas atau di bawah pelat tersebut 

(lihat Gambar 2.5). 

 
Gambar 2.15. Bagian pelat yang diperhitungkan sesuai pasal 15.2(4) 

 



b. Kekakuan Kt dari komponen struktur puntir dihitung dengan persamaan berikut: 

       ... (83) 

dimana c2 dan l2 diukur pada bentang transversal pada setiap sisi kolom. 

c. Konstanta C pada persamaan 93 dapat dihitung dengan membagi penampang yang 

ditinjau menjadi beberapa segmen persegi dan kemudian melakukan penjumlahan 

berikut: 

       ... (84) 

d. Bila terdapat balok yang merangka kepada kolom dalam arah bentang yang sedang 

ditinjau momennya, harga Kt yang dihitung pada persamaan 93 harus dikalikan 

dengan rasio momen inersia pelat dengan balok terhadap momen inersia pelat tanpa 

balok tersebut. 

7. Pengaturan beban hidup: 

a. Bila pola pembebanan sudah tertentu maka rangka ekuivalen dianalisis terhadap pola 

beban tersebut. 

b. Bila beban hidup bervariasi tetapi tidak melebihi tigaperempat beban mati, atau bila 

kondisi dari beban hidup adalah sedemikian hingga semua panel akan terbebani secara 

penuh bersama-sama, maka momen terfaktor maksimum boleh dianggap bekerja pada 

semua penampang dengan beban hidup penuh terfaktor pada seluruh sistem pelat. 

c. Untuk kondisi beban selain dari yang didefinisikan pada 15.7(6(2)), momen positif 

maksimum terfaktor di dekat tengah bentang dari suatu panel terjadi bilamana tiga 

perempat beban hidup penuh terfaktor diaplikasikan pada panel yang ditinjau dan 

pada panel-panel lain secara berselang; dan momen negatif maksimum terfaktor pada 

tumpuan terjadi bilamana tiga perempat beban hidup penuh terfaktor diaplikasikan 

pada panel-panel di sebelah kiri dan kanan tumpuan yang ditinjau. 

d. Momen terfaktor harus diambil tidak kurang daripada yang didapat berdasarkan 

kondisi beban hidup penuh terfaktor yang diaplikasikan pada semua panel. 

8. Momen terfaktor: 

a. Pada tumpuan dalam, penampang kritis untuk momen negatif terfaktor (baik pada 

lajur kolom maupun lajur tengah) harus diambil pada muka tumpuan rektilinear, tapi 

tidak lebih jauh daripada 0,175 l1 dari sumbu kolom. 



b. Pada tumpuan luar dengan konsol pendek atau kepala kolom, penampang kritis untuk 

momen negatif terfaktor pada bentang yang arahnya tegak lurus terhadap sisi tepi 

panel harus diambil pada suatu jarak yang tidak lebih jauh daripada setengah proyeksi 

konsol pendek atau kepala kolom dari muka komponen penumpu. 

c. Penentuan lokasi penampang kritis untuk momen rencana negatif pada tumpuan yang 

berbentuk bundar atau poligon beraturan harus didasarkan pada anggapan bahwa 

tumpuan tersebut berbentuk bujur sangkar dengan luas yang sama. 

 

 Pada perencanaan gedung parkir ini baik untuk pelat 2 arah ataupun plat satu arah 

akan menggunakan perhitungan analisa dengan bantuan program SAP 2000 untuk mencari 

momen yang bekerja pada struktur dengan memasukkan beban-beban yang sesuai, untuk 

beban pada plat akan digunakan beban shell. 

 

2.4.2.7.2.2. Kekuatan pelat 

Kuat lentur pelat prategang pada setiap penampang paling sedikit harus sama dengan 

kuat lentur perlu dengan memperhatikan syarat-syarat kuat perlu, kuat rencana, dan batasan-

batasan dalam ketentuan mengenai struktur statis tak tentu. Pada kondisi beban layan, semua 

batasan yang bersangkutan dengan kriteria kemampuan layan, termasuk batasan yang 

ditetapkan untuk lendutan, harus dipenuhi, dengan mempertimbangkan secara tepat pengaruh 

dari faktor tingkat layan dari struktur pada kondisi beban kerja, yang ditentukan dengan 

analisis elastis, yang memperhitungkan reaksi, momen, geser, dan gaya aksial yang timbul 

akibat adanya prategang, rangkak, susut, perubahan suhu, deformasi aksial, kekangan 

deformasi yang diberikan oleh komponen struktur yang menyatu dengan elemen yang ditinjau, 

dan penurunan fondasi. 

Untuk beban hidup yang normal dan beban terdistribusi merata, spasi tendon atau 

kelompok tendon prategang dalam satu arah harus tidak lebih dari 8 kali tebal pelat, atau pun 

1,5 m. Spasi tendon tersebut harus juga mampu menghasilkan tegangan prategang rata-rata 

minimum (sesudah memperhitungkan semua kemungkinan kehilangan prategang) sebesar 0,9 

MPa pada penampang pelat dalam batas tributari dari tendon atau kelompok tendon tersebut. 

Pada penampang geser kritis di sekitar kolom harus disediakan minimum dua tendon dalam 

masing-masing arah. Penentuan spasi tendon untuk pelat dengan beban terpusat harus 

dilakukan secara khusus. 

 

 



2.5. Ketahanan Struktur Terhadap Gempa 

Gempa adalah fenomena getaran yang diakibatkan oleh benturan atau pergesekan 

lempeng tektonik (plate tectonic) bumi yang terjadi di daerah patahan (fault zone).  Gempa 

yang terjadi di daerah patahan ini pada umumnya merupakan gempa dangkal karena patahan 

umumnya terjadi pada lapisan bumi dengan kedalaman antara 15 sampai 50 km.  Gempa 

terjadi jika tekanan pada lapis batuan yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik 

bumi, melebihi kekuatan dari batuan tersebut. Lapisan batuan akan pecah di sepanjang 

bidang-bidang patahan. Jika rekahan ini sampai ke permukaan bumi, maka akan terlihat 

sebagai garis atau zona patahan 

 

2.5.1. Ketentuan Umum Perencanaan 

Beban gempa adalah beban dinamis yang bekerja pada suatu struktur yang menirukan 

pengaruh dari gerakan tanah akibat gempa .Beban rencana gempa ditetapkan memiliki 

periode ulang sebesar 500 tahun yang berarti probabilitas terjadinya gempa adalah 10% umur 

gedung yang biasanya 50 tahun. Struktur harus bias menerima beban gempa rencana tersebut 

dalam keadaan berdiri walaupun dalam ambang keruntuhan. 

Besarnya beban gempa yang terjadi pada struktur bangunan tergantung dari beberapa 

faktor yaitu, massa dan kekakuan struktur, waktu getar alami dan pengaruh redaman dari 

struktur, kondisi tanah, dan wilayah kegempaan dimana struktur bangunan tersebut didirikan.  

Massa dari struktur bangunan merupakan faktor yang sangat penting,  karena beban  gempa 

merupakan gaya inersia yang besarnya sangat tergantung dari besarnya massa dari struktur.  

Analisis dan perencanaan struktur bangunan tahan gempa, pada umumnya hanya 

memperhitungkan pengaruh dari beban gempa horisontal yang bekerja pada kedua arah 

sumbu utama dari struktur bangunan secara bersamaan.  Sedangkan pengaruh gerakan gempa 

pada arah vertikal tidak diperhitungkan, karena sampai saat ini perilaku dari respon struktur 

terhadap pengaruh gerakan gempa yang berarah vertikal, belum banyak diketahui. 

Pada bangunan gedung bertingkat, massa dari struktur dianggap terpusat pada lantai-

lantai dari bangunan, dengan demikian beban gempa akan terdistribusi pada setiap lantai 

tingkat. Selain tergantung dari massa di setiap tingkat, besarnya gaya gempa pada suatu 

tingkat tergantung juga pada ketinggian tingkat tersebut dari permukaan tanah. Berdasarkan 

pedoman yang berlaku di Indonesia yaitu Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur 

Rumah dan Gedung (SNI 03-1726-2003)., besarnya beban gempa horisontal V yang bekerja 

pada struktur bangunan, dinyatakan sebagai berikut : 

 V  =  t W
R
.I C         ... (85) 



Dengan; 

V = Beban (gaya) geser dasar nominal statik ekuivalen akibat pengaruh Gempa Rencana yang 

bekerja di tingkat dasar struktur gedung beraturan dengan tingkat daktilitas umum, 

dihitung berdasarkan waktu getar alami fundamental struktur gedung beraturan tersebut. 

C =   Faktor Respons Gempa dinyatakan dalam percepatan gravitasi yang nilainya bergantung 

pada waktu getar alami struktur gedung dan kurvanya ditampilkan dalam Spektrum 

Respons Gempa Rencana. 

I  = Faktor Keutamaan gedung, faktor pengali dari pengaruh Gempa Rencana pada berbagai 

kategori gedung, untuk menyesuaikan perioda ulang gempayang berkaitan dengan 

penyesuaian probabilitas dilampauinya pengaruh tersebut selama umur gedung itu dan 

penyesuaian umur gedung itu. 

Wt = Berat total gedung, termasuk beban hidup yang sesuai. 

R   = Faktor reduksi gempa, rasio antara beban gempa maksimum akibat pengaruh Gempa 

Rencana pada struktur gedung elastik penuh dan beban gempa nominal akibat pengaruh 

Gempa Rencana pada struktur gedung daktail, bergantung pada faktor daktilitas struktur 

gedung tersebut; faktor reduksi gempa representatif struktur gedung tidak beraturan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16.  Beban Gempa Pada Struktur Bangunan 

 
I adalah suatu faktor keutamaan yang besarnya pengaruh harus dikalikan terhadap beban 

rencana yang besarnya tergantung dari kategori gedung 

I = I1 x I2 

Dimana I1adalah faktor keutamaan untuk menyesuaikan probabilitas terjadinya gempa selama 

umur gedung dan I2 adalah factor keutamaan yang menyesuaikan umur gedung tersebut 
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Tabel 2.6. Faktor Keutamaan 

Kategori Gedung 
Faktor Keutamaan 

I1 I2 I 

Gedung umum seperti hunian, perkantoran, pertokoan 1.0 1.0 1.0 

Monumen dan bangunan monumental 1.0 1.6 1.6 

Gedung penting pasca gempa seperti rumah sakit, 

instalasi air bersih, pembangkit tenaga listrik, fasilitas 

radio dan televisi 

1.4 1.0 1.4 

Gedung penyimpan barang berbahaya, seperti gas, 

minyak bumi, gas beracun 
1.6 1.0 1.6 

Cerobong, tangki diatas menara 1.5 1.0 1.5 

Sumber SNI 03-1726-2002 

 

Nilai C didapat dari Gambar 2.15. Grafik Respon Struktur sesuai wilayah gempa dimana 

bangunan tersebut didirikan. Gedung parkir direncanakan didaerah jawa tengah dengan 

wilayah gempa yakni wilayah 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.17. Grafik Respon Struktur Untuk Wilayah Gempa 2 

 

 

 

 

 



Nilai C tergantung dari besarnya T dan jenis tanah pada lokasi gedung yang didapat dengan 

menggunakan rumus 

∑

∑

=

=

×
= n

i

n

i

diFig

diWi
T

1

1

2

3,6          ... (86) 

Dimana; 

T = Waktu getar alami fundamental struktur gedung beraturan maupun tidak beraturan 

dinyatakan dalam detik. 

Wi  = berat lantai tingkat ke i 

di = simpangan horisontal lantai tingkat ke-i dinyatakan dalam mm  

 ‘g’ = percepatan gravitasi yang ditetapkan sebesar 9810 mm/det2. 

Fi = Beban gempa nominal statik ekuivalen yang menangkap pada pusat massa pada taraf 

lantai tingkat ke-i struktur atas gedung. 

Akan tetapi karena besarnya gaya gempa belum diketahui, dan besarnya simpangan 

horisontal lantai belum diketahui maka Untuk perencanaan awal, waktu getar dari bangunan 

gedung pada arah X (TEx) dan arah Y (TEy) dihitung dengan menggunakan rumus empiris :  

TEx  = TEy  =  0,06 . H0,75   (dalam detik)     ... (87) 

 Menurut SNI Gempa 2002, jenis tanah ditetapkan sebagai Tanah Keras, Tanah Sedang 

dan Tanah Lunak, apabila untuk lapisan setebal maksimum 30 m paling atas dipenuhi syarat-

syarat yang tercantum dalam Tabel 2.7, sebagai berikut : 

Tabel 2.7.  Jenis-Jenis Tanah 

Jenis tanah 

Kecepatan rambat 

gelombang geser 

rata-rata v s 

(m/det) 

Nilai hasil Test 

Penetrasi Standar 

rata-rata 

N  

Kuat geser niralir 

rata-rata 

S u (kPa) 

Tanah Keras v s ≥ 350 N  ≥ 50 S u ≥ 100 

Tanah Sedang 175 ≤ v s < 350 15 ≤ N  < 50 50 ≤ S u < 100 

Tanah Lunak 

v s < 175 N  < 15 S u < 50 

Atau, setiap profil dengan tanah lunak yang tebal total lebih 

dari 3 m dengan PI > 20, wn ≥ 40% dan Su < 25 kPa 

Tanah Khusus Diperlukan evaluasi khusus di setiap lokasi 

Sumber RSNI 03-2002 



 

 Dalam Tabel 2.7, v s, N  dan S u adalah nilai rata-rata berbobot besaran tersebut 

dengan tebal lapisan tanah sebagai besaran pembobotnya. PI adalah Indeks Plastisitas tanah 

lempung. wn adalah kadar air alami tanah, dan Su adalah kuat geser niralir lapisan tanah yang 

ditinjau.  

 Nilai R faktor reduksi gempa didapat dengan melihat nilai faktor daktilitas struktur. 

Faktor Daktilitas Struktur adalah perbandingan/rasio antara simpangan maksimum dari 

struktur gedung akibat pengaruh Gempa Rencana pada saat mencapai kondisinya di ambang 

keruntuhan, dengan simpangan struktur gedung pada saat terjadinya pelelehan yang pertama 

pada elemen struktur 

Tabel 2.8.  Parameter Daktilitas Struktur Gedung 

Taraf kinerja struktur gedung µ R 

Elastis penuh  1,0 1,6 

Daktail parsial 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

4,5 

5,0 

2,4 

3,2 

4,0 

4,8 

5,6 

6,4 

7,2 

8,0 

Daktail penuh  5,3 8,5 

Sumber SNI 03-1726-2002 

  

Nilai Faktor Daktilitas Struktur (µ) di dalam perencanaan struktur bangunan gedung dapat 

dipilih menurut kebutuhan, tetapi harganya tidak boleh diambil lebih besar dari nilai Faktor 

Daktilitas Maksimum µm yang dapat dikerahkan oleh masing-masing sistem atau subsistem 

struktur gedung. Pada Tabel 2.9 ditetapkan nilai µm dari beberapa jenis sistem dan subsistem 

struktur gedung, berikut Faktor Reduksi Maksimum Rm yang bersangkutan. 

 

 

 



Tabel 2.9. Faktor Daktilitas Maksimum (µm), Faktor Reduksi Gempa Maksimum (Rm), 

Faktor Tahanan Lebih Struktur (f1) beberapa jenis sistem/subsistem struktur gedung 

Sistem dan subsistem struktur 
gedung Uraian sistem pemikul beban gempa 

µm Rm f1 

1. Sistem dinding penumpu (Sistem 
struktur yang tidak memiliki rangka 
ruang pemikul beban gravitasi secara 
lengkap. Dinding penumpu atau 
sistem bresing memikul hampir 
semua beban gravitasi. Beban lateral 
dipikul dinding geser atau rangka 
bresing) 

1.  Dinding geser beton bertulang  
2,7 4,5 2,8 

2. Dinding penumpu dengan rangka baja 
ringan dan bresing tarik  

1,8 2,8 2,2 

3. Rangka bresing di mana bresingnya 
memikul beban gravitasi    

 a. Baja  
2,8 4,4 2,2 

b. Beton bertulang (tidak untuk Wilayah 5 
& 6) 

1,8 2,8 2,2 

2. Sistem rangka gedung (Sistem 
struktur yang pada dasarnya memiliki 
rangka ruang pemikul beban gravitasi 
secara lengkap. Beban lateral dipikul 
dinding geser atau rangka bresing) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rangka bresing eksentris baja (RBE) 4,3 7,0 2,8 
2. Dinding geser beton bertulang  

3,3 5,5 2,8 

3. Rangka bresing biasa  
   

 a. Baja  
3,6 5,6 2,2 

 b. Beton bertulang (tidak untuk Wilayah 5 
& 6) 3,6 5,6 2,2 

4. Rangka bresing konsentrik khusus  
   

 a.  Baja  
4,1 6,4 2,2 

5. Dinding geser beton bertulang berangkai 
daktail  4,0 6,5 2,8 

6. Dinding geser beton bertulang kantilever 
daktail penuh  3,6 6,0 2,8 

7. Dinding geser beton bertulang kantilever 
daktail parsial  3,3 5,5 2,8 

3. Sistem rangka pemikul momen 
(Sistem struktur yang pada dasarnya 
memiliki rangka ruang pemikul 
beban gravitasi secara lengkap. 
Beban lateral dipikul rangka pemikul 
momen terutama melalui mekanisme 
lentur) 

1. Rangka pemikul momen khusus (SRPMK)    
 a.  Baja  5,2 8,5 2,8 
 b.  Beton bertulang  5,2 8,5 2,8 
2. Rangka pemikul momen menengah beton 

(SRPMM) 3,3 5,5 2,8 

3. Rangka pemikul momen biasa (SRPMB)    
 a.  Baja  2,7 4,5 2,8 
 b.  Beton bertulang  2,1 3,5 2,8 
4. Rangka batang baja pemikul momen 

khusus (SRBPMK) 4,0 6,5 2,8 

4. Sistem ganda (Terdiri dari : 1) 
rangka ruang yang memikul seluruh 

1. Dinding geser     
 a.  Beton bertulang dengan SRPMK beton 5,2 8,5 2,8 



beban gravitasi; 2) pemikul beban 
lateral berupa dinding geser atau 
rangka bresing dengan rangka 
pemikul momen. Rangka pemikul 
momen harus direncanakan secara 
terpisah mampu memikul sekurang-
kurangnya 25% dari seluruh beban 
lateral; 3) kedua sistem harus 
direncanakan untuk memikul secara 
bersama-sama seluruh beban lateral 
dengan memperhatikan 
interaksi/sistem ganda) 

bertulang  
 b.  Beton bertulang dengan SRPMB saja  2,6 4,2 2,8 
 c.  Beton bertulang dengan SRPMM beton 

bertulang  4,0 6,5 2,8 

2. RBE baja     
 a.  Dengan SRPMK baja  5,2 8,5 2,8 
 b.  Dengan SRPMB baja  2,6 4,2 2,8 
3. Rangka bresing biasa    
 a.  Baja dengan SRPMK baja  4,0 6,5 2,8 
 b.  Baja dengan SRPMB baja  2,6 4,2 2,8 
 c.  Beton bertulang dengan SRPMK beton 

bertulang (tidak untuk Wilayah 5 & 6) 4,0 6,5 2,8 

 d.  Beton bertulang dengan SRPMM beton 
bertulang (tidak untuk Wilayah 5 & 6) 2,6 4,2 2,8 

 
 

4. Rangka bresing konsentrik khusus    
 a.  Baja dengan SRPMK baja  4,6 7,5 2,8 
 b.  Baja dengan SRPMB baja  2,6 4,2 2,8 

5. Sistem struktur gedung kolom 
kantilever (Sistem struktur yang 
memanfaatkan kolom kantilever 
untuk memikul beban lateral) 

Sistem struktur kolom kantilever  1,4 2,2 2 

6. Sistem interaksi dinding geser 
dengan rangka  

Beton bertulang biasa (tidak untuk Wilayah 3, 
4, 5 & 6) 3,4 5,5 2,8 

7. Subsistem tunggal (Subsistem 
struktur bidang yang membentuk 
struktur gedung secara keseluruhan) 
 
 

1. Rangka terbuka baja  5,2 8,5 2,8 
2. Rangka terbuka beton bertulang  5,2 8,5 2,8 
3. Rangka terbuka beton bertulang dengan 

balok beton pratekan (bergantung pada 
indeks baja total) 

3,3 5,5 2,8 

4. Dinding geser beton bertulang berangkai 
daktail penuh  4,0 6,5 2,8 

5. Dinding geser beton bertulang kantilever 
daktail parsial  3,3 5,5 2,8 

Sumber: SNI 03-1726-2002 

Sedangkan Wt adalah berat bangunan total beban hidup dan beban mati. Besarnya 

koefisien reduksi beban hidup untuk perhitungan Wt, ditentukan sebagai berikut :  

↑ Perumahan / penghunian : rumah tinggal, asrama,  hotel, rumah sakit = 0,30 

↑ Gedung pendidikan : sekolah, ruang kuliah      = 0,50 

↑ Tempat pertemuan umum, tempat ibadah, bioskop,     = 0,50 

restoran, ruang dansa, ruang pergelaran      = 0,50 

↑ Gedung perkantoran :  kantor, bank       = 0,30     

↑ Gedung perdagangan dan ruang penyimpanan, toko,  

 toserba, pasar, gudang, ruang arsip, perpustakaan    = 0,80 

↑ Tempat kendaraan : garasi, gedung parkir     = 0,50 

↑ Bangunan industri : pabrik, bengkel      = 0,90  

 

 

 

 



 

2.5.2. Analisa Perhitungan beban gempa  

Bangunan gedung parkir pada contoh di atas direncanakan sebagai Sistem Rangka 

Pemikul Momen. Sistem struktur ini pada dasarnya memiliki rangka ruang pemikul beban 

gravitasi secara lengkap, dimana beban lateral dipikul rangka pemikul momen terutama 

melalui mekanisme lentur. Dari Tabel 2.8, untuk sistem rangka pemikul momen biasa dari 

beton bertulang harga Faktor Daktilitas Maksimum µm = 5.2 dan Faktor Reduksi Gempa 

Maksimum Rm = 8.5.  

Metode analisis yang dapat digunakan untuk memperhitungkan pengaruh beban 

gempa terhadap struktur adalah sebagai berikut : 

2.5.2.1.  Metode Analisis Statik. 

Analisis perancangan struktur bangunan terhadap pengaruh beban gempa secara statis, 

pada prinsipnya adalah menggantikan gaya-gaya horizontal yang bekerja pada struktur akibat 

pergerakan tanah dengan gaya-gaya statis yang ekivalen, dengan tujuan penyederhanaan dan 

kemudahan di dalam perhitungan. Metode ini disebut Metode Gaya Lateral Ekivalen 

(Equivalent Lateral Force Method). Pada metode ini diasumsikan bahwa gaya horizontal 

akibat gempa yang bekerja pada suatu elemen struktur, besarnya ditentukan berdasarkan hasil 

perkalian antara suatu konstanta berat / massa dari elemen struktur tersebut. Metode ini 

digunakan pada struktur yang beraturan dengan ketentuan SNI 03-1726-2002.  

Berdasakan SNI 03-1726-2002, struktur bangunan gedung beraturan harus memenuhi 

beberapa persyaratan sebagai berikut: 

1. Tinggi struktur gedung diukur dari taraf penjepitan lateral tidak lebih dari 10 tingkat atau 

40 m. 

2. Denah struktur gedung adalah persegi panjang tanpa tonjolan dan kalaupun mempunyai 

tonjolan, panjang tonjolan tersebut tidak lebih dari 25% dari ukuran terbesar denah 

struktur gedung pada arah tonjolan tersebut 

3. Denah struktur gedung tidak menunjukkan coakan sudut dan kalaupun mempunyai coakan 

sudut, panjang sisi coakan tidak lebih dari 15% dari ukuran terbesar denah struktur gedung 

pada arah sisi coakan tersebut 

4. Sistem struktur gedung tidak menunjukkan loncatan bidang muka dan kalaupun 

mempunyai loncatan bidang muka, ukuran dari denah struktur bagian gedung yang 

menjulang pada masing-masing arah, tidak kurang dari 75% dari ukuran terbesar denah 

struktur bagian gedung sebelah bawahnya. Dalam hal ini, struktur rumah atap yang 



tingginya tidak lebih dari 2 tingkat tidak perlu dianggap menyebabkan adanya loncatan 

bidang muka. 

5. Sistem struktur gedung memiliki kekakuan lateral yang beraturan, tanpa adanya tingkat 

lunak. Yang dimaksud dengan tingkat lunak suatu tingkat, dimana kekuatan lateralnya 

adalah kurang dari 70% kekuatan lateral tingkat di atasnya atau kurang dari 80% kekuatan 

lateral rata-rata 3 tingkat diatasnya. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kekakuan lateral 

suatu tingkat adalah gaya geser yang bila bekerja di tingkat itu menyebabkan satu satuan 

simpangan antar tingkat. 

6. Sistem struktur gedung memiliki berat lantai tingkat yang beraturan, artinya setiap lantai 

tingkat memiliki berat yang tidak lebih dari 150% dari berat lantai tingkat di atasnya atau 

dibawahnya.  

7. Sistem struktur gedung memiliki unsur-unsur vertikal dari sistem penahan beban lateral 

yang menerus, tanpa perpindahan titik beratnya, kecuali bila perpindahan tersebut tidak 

lebih dari setengah ukuran unsur dalam arah perpindahan tersebut. 

8. Sistem struktur gedung memiliki lantai tingkat yang menerus, tanpa lubang atau bukaan 

yang luasnya lebih dari 50% luas seluruh lantai tingkat. Kalaupun ada lantai tingkat 

dengan lubang atau bukaan seperti itu, jumlahnya tidak boleh melebihi 20% dari jumlah 

lantai tingkat seluruhnya. 

 

2.5.2.2. Metode Analisis Dinamis 

Apabila struktur yang ditinjau merupakan struktrur tidak beraturan/tidak memenuhi 

ketentuan diatas maka analisa dinamis perlu dilakukan. Analisis dinamis untuk perancangan 

struktur tahan gempa dilakukan jika diperlukan evaluasi yang lebih akurat dari gaya-gaya 

gempa yang bekerja pada struktur, serta untuk mengetahui perilaku dari struktur akibat 

pengaruh gempa. Apabila struktur bangunan gedung tidak memenuhi ketentuan-ketentuan 

yang ditetapkan di atas, maka struktur tersebut termasuk struktur bangunan gedung dengan 

bentuk tidak beraturan. Analisis dinamik struktur terhadap pengaruh gempa dapat dilakukan 

dengan Metode Analisis Ragam, dimana pada metode ini respons terhadap gempa dinamik 

merupakan superposisi dari respons dinamik sejumlah ragamnya yang berpartisipasi. Analisis 

respon dinamik dari struktur dapat dilakukan dengan menggunakan software ETABS, SAP, 

atau SANS. 

Pada perencanaan gedung parkir ini akan digunakan analisa gempa dinamis untuk 

mendapatkan hasil yang akurat mengenai pengaruh gempa terhadap struktur tersebut. Adapun 

program yang akan digunakan adalah SAP 2000 dengan memasukkan massa bangunan dan 

mencari periode getar struktur, kemudian dengan menggunakan grafik spectrum respon 



gempa sesuai wilayah kegempaannya akan didapat gaya gempa yang bekerja pada struktur 

tersebut. 

 Massa dari struktur bangunan merupakan faktor yang sangat penting, karena beban 

gempa merupakan gaya inersia yang bekerja pada pusat massa, yang menurut hukum gerak 

dari Newton besarnya adalah : V = m.a = (W/g).a , dimana a adalah percepatan pergerakan 

permukaan tanah akibat getaran gempa, dan m adalah massa bangunan yang besarnya adalah 

berat bangunan  (W) dibagi dengan percepatan gravitasi (g). Gaya gempa horisontal V = 

W.(a/g) = W.C, dimana C=a/g disebut sebagai koefisien gempa. Dengan demikian gaya 

gempa merupakan gaya yang didapat dari perkalian antara berat struktur bangunan dengan 

suatu koefisien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk keperluan analisa dinamis, struktur dimodelkan sebagai sistem dengan massa-

massa yang terpusat( lumped-mass model ). Tiap lantai akan diberikan satu massa terpusat 

yang bekerja pada titik berat perlantai yang kemudian di constrain per lantainya hal ini 

dimaksudkan agar massa pada masing-masing lantai dari struktur akan berpusat pada titik 

pusat massa tiap lantai. 

 

 

 

 

 

Gaya Geser Penahan Inersia

Gaya Inersia   F1 = (W/g) x a 

Percepatan gempa (a) 

Gambar 2.18. Gaya Inersia Akibat Gerakan Tanah Pada Benda Kaku 

Berat Total Benda W

Benda Tegar

W= m*g 



Model Struktur lumped-mass model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19. Permodelan dengan lumped-mass model 

 

Berat lantai dan titik berat dapat dicari dengan memodelkan masing-masing lantai 

struktur dengan tumpuan jepit pada salah satu sisinya, dengan memasukkan seluruh beban 

yang bekerja maka akan didapat joint reaction yang menunjukkan besarnya berat lantai 

tersebut dan momen yang digunakan untuk mencari letak titik berat lantai. 

 

 

Dimana  W  = berat lantai = joint reaction 

 m   = massa lantai 

 Mx = momen arah x 

 My = momen arah y  

 ex dan ey = letak titik pusat massa lantai 

 Setelah mendapatkan letak titik pusat massa maka dengan analisa MODAL pada SAP 

2000 dengan memasukkan besarnya massa perlantai pada titik pusat masa dengan arah X dan 

Y (analisa 3D) maka akan didapatkan besarnya periode getar struktur tersebut. 
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Gambar 2.20. Input massa untuk mencari periode getar 

 

Periode getar maksimum harus dibatasi untuk mencegah penggunaan gedung yang 

terlalu fleksibel, besarnya T tidak boleh melebihi ξ x n (SNI 1726-2002 pasal 5.6) dengan 

nilai ξ untuk gedung n = 3 lantai adalah 0.17 maka T harus lebih kecil dari 0.17 x 3 = 1.9 det. 

Dari periode struktur yang didapat, akan dicari besarnya periode struktur paling maksimal 

dalam arah X dan arah Y yang akan digunakan untuk mencari besarnya koefesien C (faktor 

respon gempa) sesuai gambar 2.4 dengan menyesuaikan terhadap jenis tanah pada lokasi 

struktur. Maka sesuai SNI 03-1726-2002 besarnya gaya gempa kearah X dan arah Y adalah 

sebagai berikut 

 Vx  =  t W
R
 x.IC         ...(88) 

Vy  =  t W
R

.ICy         ...(89) 

 

 Besarnya gaya gempa ini akan diletakkan pada pusat massa dan didistribusikan 

sesuai ketinggian masing-masing lantai dengan rumus berdasarkan SNI 03-1726-2002 pasal 

6.1.3: 

Fi = V
ziWi

ziWi
n

i

×
×

×

∑
=1

        ...(90) 
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dimana Wi adalah berat lantai tingkat ke i termasuk beban hidup yang sesuai, zi adalah 

ketinggian lantai tingkat ke i diukur dari dasar bangunan sedangkan n adalah nomor lantai 

bangunan paling atas. 

Dalam kenyataannya, arah gempa tidak dapat ditentukan secara pasti, artinya 

pengaruh gempa dapat datang dari sembarang arah. Menurut arah gempa yang sembarang, 

dapat disimulasikan dengan meninjau beban gempa rencana yang disyaratkan oleh peraturan 

(SNI 03-1726-2002 pasal 5.8.2), bekerja dalam dua arah utama struktur yang saling tegak 

lurus secara simultan, yaitu 100% dan 30% dalam arah tegak lurusnya.  

 

  

 

 

 

 
Gambar 2.21. Input gaya gempa  

dengan kombinasi pembebanan: 

kombinasi 1 : 1.2 DL + 1.6 LL + 0.3 Ex + Ey 

kombinasi 2 : 1.2 DL + 1.6 LL + Ex + 0.3 Ey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pengaruh Beban Gempa Vertikal 
Tinjauan perencanaan struktur terhadap pengaruh beban gempa arah vertikal dapat 

diabaikan, dengan anggapan bahwa elemen-elemen struktur telah direncanakan berdasarkan 

beban gravitasi yang arahnya vertikal ke bawah. 

Adapun flowchart analisa gempa struktur dengan SAP 2000 adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Selesai 

 

   Gambar 2.22. Flowchart analisa gempa dengan SAP 2000 

 

 

Start

Permodelan lantai Struktur, 
define material 

Define beban (DL,LL) 

Run SAP 2000, output: 
F3, Mx, My 

m = W/g 
ex = My/W     ey = Mx/W 

Pemodelan seluruh struktur 
Input massa pada titik pusat massa 

Run MODAL SAP 2000, output: 
T struktur

Hitung Vx, Vy,  
F1x, F1y………Fnx, Fny 

Input Fx dan Fy pada struktur 

Run SAP 2000, output: 
M,D,N menentukan, displacement 



2.6.  Perencanaan Ramp 

Ramp merupakan struktur penghubung antara dua level / tingkat yang berbeda pada 

suatu bangunan gedung. Pada struktur gedung ini ramp digunakan pada gedung parkir sebagai 

sebagai sarana untuk dilalui kendaraan dalam menaiki gedung parkir ke tiap-tiap levelnya. 

Gedung parkir menggunakan sistem lantai parkir berjenjang, sehingga selisih / beda tinggi 

yang harus dihubungkan oleh ramp hanyalah ½ dari tinggi tiap lantai yaitu 1,5 m.  

Perhitungan struktur ramp meliputi perhitungan pelat ramp, balok memanjang ramp 

dan balok melintang ramp. Gaya-gaya dalam yang terjadi pada struktur ramp dihitung dengan 

menggunakan prosedur perhitungan mekanika sederhana. Hanya saja jenis beban hidup yang 

bekerja jelas berbeda dengan pelat lantai dan tangga, mengingat pelat ramp direncanakan 

akan dilalui oleh kendaraan / mobil, dimana beban hidupnya jauh lebih besar bila 

dibandingkan dengan beban hidup biasa (Kg/m2).  

Kolom

Pelat Ramp
Balok

qq

4 m 4 m

 
 

Gambar 2.23. Potongan Portal Ramp 
 

2.7. Aplikasi Rekayasa Berbasis Komputer dengan Structure Analysis Programe (SAP 2000) 

 Dikaitkan dengan rekayasa konstruksi atau struktur, atau tepatnya structural engineering maka 

tugas komputer adalah sebagai penghitung seperti maksud awal komputer diciptakan, yaitu dari kata to 

compute. Program Komputer rekayasa (SAP2000, ETABS, STAD-III, GT-STRUDL, ANSYS, 

ABAQUS, ADINA) berbeda dengan program komputer umum (Word, Photoshop, Excel, AutoCAD) 

karena pengguna program komputer rekayasa diuntut untuk memahami latar belakang metode 

penyelesaian dan batasan-batasan yang dihasilkan program tersebut. Pada umumnya, developer 

program tidak mau bertanggung jawab untuk setiap kesalahan yang timbul akibat pemakaian program 

yang tidak benar.  

Meskipun demikian, dalam manualnya selalu disajikan bukti perbandingan analisis yang 

menunjukkan bahwa program yang dibuatnya telah teruji, dapat menyelesaikan kasus-kasus tertentu 

yang telah terbukti hasilnya. Untuk memakai program dengan benar, perlu memahami latar belakang 

teori yang dipakai program, memahami setiap opsi-opsi program yang dapat digunakan, termasuk 



ketelitian pemasukan input data yang tepat dan mengetahui sejauh mana solusi yang dihasilkan masih 

dapat diterima, misalnya ada lendutan yang besar (tanpa warning) apakah hasilnya dapat dipercaya 

dan sebaliknya. Disamping itu, untuk dapat memahami perilaku struktrur sebenarnya diprlukan 

beberapa hal sebagai berikut: 

a. Paham asumsi-asumsi dasar analisis 

b. Paham perilaku struktur yang sebenarnya 

c. Mampu membuat model struktur dan validasi hasilnya. 

 

2.7.1. Prinsip Dasar Pemodelan Struktur 

 Pemodelan struktur adalah pembuatan data numerik (matematis) mewakili struktur real yang 

digunakan sebagai input data komputer . Sebaiknya dalam pembuatan model struktur adalah : 

1. Jangan terlalu rumit dari yang diperlukan. Jika dapat dibuat model yang simpel tetapi representatif, 

maka umumnya itu yang akan berguna. 

2. Jangan berkeinginan membuat model secara keseluruhan dengan ketelitian yang sama untuk setiap 

detail yang diinginkan, diperlukan beberapa tahapan model, ada yang secara keseluruhan (makro 

model) dan sebaliknya hanya pada bagian tetentu saja (mikro model). 

3. Apakah modelnya simpel tapi masih representatif, maka perlu mengetahui perilaku struktur real. 

Faktor-faktor apa yang utama, atau sekunder yang dapat diabaikan. Tidak ada jaminan bahwa 

banyak faktor maka hasilnya semakin baik (lower bound theorem). Contoh, jika deformasi lentur 

dihitung pada struktur truss (rangka batang), maka batangnya perlu ukuran yang lebih besar untuk 

menahan aksial dan lentur sekaligus (lebih boros). 

4. Jangan lansung percaya pada hasil keluaran komputer, kecuali dilakukan validasi-validasi yang 

teliti dan ketat (apriori). 

5. Meskipun sudah ada validasi-validasi yang ketat, jangan terlalu percaya dulu. Lihat asumsi-asumsi 

yang dipakai dalam pembuatan model analisis , apakah sudah logis dan mewakili kondisi struktur 

yang real (waspada). 

 

2.7.2. Teknik Memahami Perilaku Struktur. 

 Kemampuan memahami perilaku struktur real yang sebenarnya, menentukan kemampuan 

mengevaluasi keluaran komputer apakah sudah benar atau salah. Berikut ini adalah strategi yang 

efektif digunakan untuk memahami perilaku struktur yang dimaksud, yaitu: 

1. Observasi Fisik dan Hasil Uji 

Perilaku struktur normal tidak mudah diobservasi dengan mata telanjang karena deformasinya 

sangat kecil. Keruntuhan struktur adalah sumber berharga untuk dipelajari, meskipun tentu jarang 

terjadi. Jika ditemui, himpunlah data sebanyak-banyaknya tentang kejadian tersebut. Keruntuhan 

juga dapat diamati dari uji beban di laboratorium,meskipun iti tidak sepenuhnya mewakili kondisi 

real 

 



2. Mempelajari Asumsi Dasar 

Setiap metode analisis memerlukan asumsi atau batasan yang perlu dipahami, tidak ada 

metode yang berlaku general. Asumsi yang digunakan kadang-kadang dapat mengelompokkan 

jenis struktur mana yang sesuai atau tidak sesuai untuk metode tersebut sehingga dapat sekaligus 

dipelajari perilaku khas masing-masing struktur. 

3. Mempelajari Dasar Matematis Model. 

 Persamaan differensial banyak digunakan dalam metode analitis. Itu didasarkan pada beberapa 

parameter tertentu juga, yang pada masing-masing struktur bisa berbeda. Memahami parameter 

tersebut secara benar bisa juga sekaligus karakter strukturnya. 

4. Studi Parametris 

 Tersedianya komputer berkapasitas besar dan cepat memungkinkan dibuat berbagai macam 

model dengan parameter yang beda. Pengaruh variasi parameter tersebut selanjutnya dipelajari dan 

dapat diambil suatu kesimpilan. Misal rangka batang (truss) , maka parameter yang berpengaruh 

adalah A (luas), bentuk penampang tidak berpengaruh, sedangkan balok adalah I (inersia) bentuk 

penampang berpengaruh, dan sebagainya. 

5. Memakai Model Sederhana 

 Model Sederhana adalah model yang dapat diselesaikan secara manual dapat digunakan 

sebagai bahan perbandingan hasil solusi komputer. Dan apabila terdapat perbedaan, maka perlu 

dicari tahu dari mana itu terjadi. Misalnya hitungan portal dengan cara Cross dan komputer. 

 

2.7.3. Penggunaan Komputer Rekayasa  

 Wilayah kerja bidang rekayasa struktur/structural engineering perlu dipahami agar komputer 

dapat dimanfaatkan secara optimal, yang melipti proses perancangan (analisis, desain, dan pembuatan 

gambar struktur), Proses fabrikasi (implementasi gambar dan spesifikasi rencana), proses erection dan 

proses evaluasi struktur. Dari beberapa tahapan tersebut, pemodelan sistem struktur dan analisanya 

adalah tahap yang paling banyak melibatkan komputer rekayasa. Tahap ini sebagai tahap awal 

sebelum dilakukan analisa struktur adalah membuat model struktur, sebagai simulasi perilaku fisik 

struktur real agar dapat diproses melalui pendekatan numerik memakai komputer. Pemodelan tidak 

terbatas pada penyiapan data saja, tetapi model harus disesuaikan dengan problem yang dianalisis 

dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

 Berbagai pendekatan dalam analisis model struktur untuk mengetahui perilaku terhadap 

pemberian beban, dikategorikan sebagai berikut. 

 Linear – Elastik 

Kata Elastik menunjukkan bahwa suatu struktur akan berdeformasi jika diberi suatu pembebanan, dan 

akan kembali ke posisi awal jika pembebanan tersebut diohilangkan. Sedangkan linear menunjukkan 

hubungan antara beban dan deformasi bersifat linear/proporsional. Ciri-ciri penyelesaian linear-elastik 

adalah hasil penyelesaian dapat dilakukan superposisi antara satu dengan yang lain. Contoh: Slope 

Deflectioon, Cross, dan Metode Matrik Kekakuan. 



 

 Non – Linear 

Analisa ini adalah kebalikan dari analisa Linear-Elastik, yaitu perilaku hubungan deformasi dan beban 

tidak proporsional. Deformasi pada suatu kondisi beban tidak bisa digunakan memprediksi deformasi 

pada kondisi beban lain hanya dengan mengetahui ratio beban-beban tersebut. Kondisi yang 

menyebabkan struktur dapat berperilaku non-linear dapat dikategorikan sebagai berikut: 

o Non-Linear geometri: P-∆ efek, large deformation analysis. 

o Non-Linear material: Plastik, Yield 

o Non-Linear tumpuan: gap (contact problem) 

Analisis non-linear pada umumnya tidak untuk mencari kuantitas gaya-gaya internal atau lendutan 

yang terjadi, tetapi lebih diutamakan untuk mengetahui perilaku struktur terhadap pembebanan yang 

menyebabkan batas-batas dari persyaratan elastik-linear tidak terpenuhi. Misal perilaku keruntuhan 

struktur terhadap beban gempa, apakah bersifat daktil atau getas, dan sebagainya. Ciri penyelesaian 

non-linear umumnya memakai iterasi dan hasilnya spesifik, tidak dapat disuperposisikan antara hasil 

satu dengan hasil yang lainnya. Program SAP2000 dapat menyelesaikan problem Linear-Elastik 

maupun Non-Linear tetapi hanya tahap  P-∆ efek saja, sedang untuk large deformation analysis dapat 

diselesaikan dengan program ANSYS atau ABAQUS. 

 Pada perencanaan gedung parkir ini baik untuk pelat 2 arah (two way slab) ataupun 

plat satu arah (one way slab) akan menggunakan perhitungan analisa dengan bantuan program 

SAP2000 untuk mencari momen yang bekerja pada struktur dengan memasukkan beban-

beban yang sesuai. 

 Perhitungan struktur gedung parkir Indosat Semarang ini terdiri dari struktur portal 

yang merupakan kesatuan antara balok, kolom, dan pelat. Perencanaan struktur portal 

dilakukan berdasarkan SNI 03 – 1726 - 2002, dimana struktur direncanakan dengan tingkat 

daktilitas penuh (K=1). Seluruh prosedur perhitungan mekanika/analisis struktur untuk 

struktur portal  dilakukan secara 3 dimensi (3D), dengan bantuan program komputer 

Structural Analysis Program (SAP) 2000. Dengan bantuan program komputer ini akan 

didapatkan output program berupa gaya-gaya dalam yang bekerja pada struktur. Perencanaan 

struktur atas meliputi perencanaan plat, balok, kolom, tangga, dan on/off ramp. 


