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2 BAB II 

STUDI PUSTAKA 

2.1 TINJAUAN UMUM 

Pada Studi Pustaka ini akan membahas mengenai dasar-dasar dalam 

merencanakan struktur untuk bangunan bertingkat. Dasar-dasar perencanaan tersebut 

kami dapatkan berdasarkan referensi-referensi dari buku-buku dan peraturan-

peraturan standar yang berlaku serta dari data-data yang kami dapatkan di lapangan 

sahingga dari sini dapat diketahui mengenai gambaran perencanaan struktur Gedung 

DKK Semarang beserta metode-metode dan spesifikasi seperti apa yang akan 

digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan perhitungan struktur. 

Dasar-dasar perencanaan dibutuhkan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi perencanaan tersebut, masalah-masalah yang akan dihadapi dan cara 

penyelesaiannya. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam pelaksanaan suatu 

pekerjaan dituntut adanya perencanaan yang matang dengan dasar-dasar perencanaan 

yang baik. 

2.2 DASAR-DASAR PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG TAHAN 

GEMPA 

2.2.1 Resiko terjadinya Gempa 

Berdasarkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana gempa di Indonesia, 

maka perlu adanya upaya-upaya untuk menekan bahaya bencana yang akan 

diakibatkan oleh gempa. Aspek rekayasa gempa sangat perlu diterapkan  pada 

rekayasa struktur, agar bangunan mempunyai ketahanan yang baik terhadap 

pengaruh gempa. Penggunaan standar bangunan sangat penting untuk menjamin 

bahwa bangunan tersebut aman untuk dihuni.
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Konsep keamanan dari suatu struktur terhadap pengaruh gempa, harus dikaitkan 

dengan resiko atau peluang terjadinya (incidense risk) gempa tersebut selama umur 

rencana (design life time) dari struktur bangunan yang ditinjau. Karena gempa 

merupakan peristiwa probabilistik, maka gempa dengan kekuatan atau intensitas 

tertentu, mempunyai periode ulang (return period) yang tertentu pula. Dengan 

demikian, jika resiko terjadinya suatu gempa selama umur rencana bangunan sudah 

tertenntu, maka periode ulang dari gempa tersebut sudah tertentu pula. Hubungan 

antara umur rencana bangunan, periode ulang gempa, dan resiko terjadinya gempa, 

berdasarkan teori probabilitas dapat dinyatakan dalam suatu persamaan matematika 

sebagai berikut : 
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dimana :  RN = Resiko terjadinya gempa selama umur rencana ( % ) 

  TR = Periode ulang terjadinya gempa (tahun) 

  N = Umur rencana dari bangunan (tahun) 

Pada perencanaan struktur bangunan tahan gempa, perlu ditinjau 3 taraf beban 

gempa, yaitu Gempa Ringan, Gempa Sedang dan Gempa Kuat, untuk merencanakan 

elemen-elemen dari suatu system struktur, agar tetap mempunyai kinerja yang baik 

pada saat terjadi gempa, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan seperti dalam tabel di 

bawah ini : 
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Tabel 2-1 Taraf beban gempa untuk umur rencana rata-rata 50 tahun 

Taraf  

Beban 

Gempa 

Umur 

Rencana 

(thn) 

RN 

(%) 

TR 

(Tahun) 
Keterangan 

Ringan 50 92 20 

Struktur & Non Struktur tidak boleh rusak 

(terjadi deformasi secara inelastis jika terjadi 

gempa kuat) 

Sedang 50 50 75 

Struktur tidak boleh rusak, untuk non struktur 

boleh rusak (sudah tidak elastis) namun 

kerusakan masih ringan dan dapat diperbaiki 

dengan biaya terbatas 

Kuat 50 2 2500 

Struktur dapat rusak berat namun struktur harus 

tetap berdiri/tidak runtuh serta masih dapat 

diperbaiki 

Didalam standar gempa yang baru dicantumkan bahwa, untuk perencanaan 

struktur bangunan terhadap pengaruh gempa digunakan Gempa Rencana. Gempa 

Rencana adalah gempa yang peluang atau resiko terjadinya dalam periode umur 

rencana bangunan 50 tahun adalah 10% (RN = 10%), atau gempa yang periode 

ulangnya adalah 500 tahun (TR = 500 tahun). 

Dengan menggunakan Gempa Rencana ini, struktur dapat dianalisis secara elastis 

untuk mendapatkan gaya-gaya dalam yang bekerja pada tiap-tiap elemen struktur. 

Gaya-gaya dalam ini setelah dikombinasikan dengan gaya-gaya dalam yang 

diakibatkan oleh beban mati dan beban hidup, kemudian digunakan untuk 

mendimensi penampang dari elemen struktur sesuai dengan standar desain yang 

berlaku. 

2.2.2 Pembebanan Pada Struktur Tahan Gempa 

Beban gempa merupakan beban yang sangat tidak dapat diperkirakan baik 

besarnya, arahnya, maupun saat terjadinya. Besarnya beban gempa yang bekerja 

pada struktur bangunan, tergantung dari banyaknya variabel. Gaya horisontal, gaya 

vertikal dan momen torsi yang terjadi akibat gempa pada struktur, sangat tergantung 
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pada berat dan kekakuan material struktur, konfigurasi dan sistem struktur, periode 

atau waktu getar struktur, kondisi tanah dasar, wilayah kegempaan, serta perilaku 

gempa itu sendiri. 

Hal penting yang berkaitan dengan karakteristik beban untuk keperluan analisis 

struktur adalah pemisahan antara beban-beban yang bersifat statis dan dinamis. 

Secara umum, beban luar yang bekerja pada struktur Teknik Sipil dapat dibedakan 

menjadi beban statis dan beban dinamis. 

Beban statis adalah beban yang bekerja secara terus-menerus pada suatu struktur. 

Beban statis juga diasosiasikan dengan beban-beban yang secara perlahan-lahan 

timbul serta mempunyai variabel besaran yang bersifat tetap (steady states). Dengan 

demikian, jika suatu beban mempunyai perubahan intensitas yang berjalan cukup 

perlahan sedemikian rupa sehingga pengaruh waktu tidak dominant, maka beban 

tersebut dapat dikelompokkan sebagai beban static (Static Load). Deformasi dari 

struktur akibat beban statis akan mencapai puncaknya jika beban ini mencapai 

nilainya yang maksimum. Beban statis pada umumnya dapat dibagi lagi menjadi 

beban mati, beban hidup, dan beban khusus, yaitu beban yang diakibatkan oleh 

penurunan pondasi atau efek temperatur. 

P (t) 

  

 

 

   

0 t 

Beban Statik 

Gambar 2-1 Diagram Beban (P) – Waktu (t) pada Beban Statik 

 
Beban dinamis adalah beban yang bekerja secara tiba-tiba pada struktur. Pada 

umumnya, beban ini tidak bersifat tetap (unsteady-state) serta mempunyai 
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karakteristik besaran dan arah yang berubah dengan cepat. Deformasi pada struktur 

akibat beban dinamik ini juga akan berubah-ubah secara cepat. 

 

 

 

 

 

 

 

Beban Statik 

Gambar 2-2 Diagram Beban (P) – Waktu (t) pada Beban Dinamik 

Beban-beban dinamik pada struktur yang dihasilkan oleh gerakan-gerakan yang 

cepat dari tanah seperti pengaruh gempa, sangat tergantung dari kekakuan dan berat 

struktur. Beban pada struktur bangunan yang diakibatkan oleh pengaruh gempa 

merupakan beban yang paling sulit untuk diprediksi besar, arah dan datangnya. 

A. Beban mati 

Beban mati adalah beban-beban yang bekerja vertikal ke bawah pada struktur dan 

mempunyai karakteristik bangunan, seperti misalnya penutup lantai, alat mekanis 

dan partisi. Berat dari elemen-elemen ini pada umumnya dapat ditentukan dengan 

mudah dengan derajat ketelitian cukup tinggi. Untuk menghitung besarnya beban 

mati suatu elemen dilakukan dengan meninjau berat satuan material tersebut 

berdasarkan volume elemen. 

Berat satuan atau berat sendiri dari beberapa material konstruksi dan komponen 

bangunan gedung dapat ditentukan dari peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu 

Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung 1983 atau peraturan tahun 1987. 

Informasi mengenai berat satuan berbagai material konstruksi yang sering digunakan 

perhitungan beban mati dicantumkan berikut ini. 
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 Baja  = 7850 kg/m3 

 Beton  = 2200 kg/m3 

 Batu belah  = 1500 kg/m3 

 Beton bertulang = 2400 kg/m3 

 Kayu  = 1000 kg/m3 

 Pasir kering = 1600 kg/m3 

 Pasir basah = 1800 kg/m3 

 Pasir kerikil = 1850 kg/m3 

 Tanah  = 1700 – 2000 kg/m3 

Berat dari beberapa komponen bangunan dapat ditentukan sebagai berikut : 

 Atap genting, usuk dan reng = 50 kg/m2 

 Plafon dan penggantung = 20 kg/m2 

 Atap seng gelombang = 10 kg/m2 

 Adukan/spesi lantai per cm tebal = 21 kg/m2 

 Penutup lantai/ubin per cm tebal = 24 kg/m2 

 Pasangan bata setengah batu = 250 kg/m2 

 Pasangan batako berlubang = 200 kg/m2 

 Aspal per cm tebal = 15 kg/m2 

 

B. Beban Hidup 

Beban hidup adalah beban yang bisa ada atau tidak ada pada struktur untuk suatu 

waktu yang diberikan. Meskipun dapat berpindah-pindah, beban hidup masih dapat 

dikatakan bekerja secara perlahan-lahan pada struktur. Beban yang diakibatkan oleh 

hunian atau penggunaan (occupancy loads) adalah beban hidup. Yang termasuk ke 

dalam beban penggunaan adalah berat manusia, perabot, barang yang disimpan, dan 

sebagainya. Beban yang diakibatkan oleh salju atau air hujan, juga termasuk ke 
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dalam beban hidup. Semua beban hidup mempunyai karakteristik dapat berpindah 

atau bergerak. Secara umum beban ini bekerja dengan arah vertikal ke bawah, tetapi 

kadang-kadang dapat juga berarah horizontal. 

Besarnya beban hidup terbagi merata ekuivalen yang harus diperhitungkan pada 

struktur bangunan gedung, pada umumnya dapat ditentukan berdasarkan standar 

yang berlaku. Beban hidup untuk bangunan gedung adalah sebagai berikut : 

 Beban hidup pada atap = 100 kg/m2 

 Lantai rumah tinggal = 200 kg/m2 

 Lantai sekolah, perkantoran, hotel, asrama, pasar, rumah sakit =

 250 kg/m2 

 Panggung penonton = 500 kg/m2 

 Lantai ruang olah raga, lantai pabrik, bengkel, gudang, 

 tempat orang berkumpul, perpustakaan, toko buku, mesjid, 

 gereja, bioskop, ruang alat atau mesin = 400 kg/m2 

 Balkon, tangga = 300 kg/m2 

 Lantai gedung parkir : Lantai bawah = 800 kg/m2 

Lantai atas = 400 kg/m2 

C. Beban Angin 

Besarnya beban angin yang bekerja pada struktur bangunan tergantung dari 

kecepatan angin, rapat massa udara, letak geografis, bentuk dan ketinggian 

bangunan, serta kekakuan struktur. Bangunan yang berada pada lintasan angin, akan 

menyebabkan angin berbelok atau dapat berhenti. Sebagai akibatnya, energi kinetic 

dari angin akan berubah menjadi energi potensial, yang berupa tekanan atau hisapan 

pada bangunan. 

Kecepatan angin rencana biasanya didasarkan untuk periode ulang 50 tahun. 

Untuk memperhitungkan pengaruh dari angin pada struktur bangunan, pedoman 

yang berlaku di Indonesia mensyaratkan beberapa hal sbb : 
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 Tekanan tiup angin harus diambil minimum 25 kg/m2 

 Tekanan tiup angin di laut dan di tepi laut sampai sejauh 5 km dari pantai, 

harus diambil minimum 40 kg/m2. 

 

 

Gambar 2-3 Koefisien angin untuk tekanan dan hisapan pada bangunan 

 
D. Beban Gempa 

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. 

Beberapa faktor lainnya yang berpengaruh terhadap besarnya beban gempa yang 

dapat terjadi pada struktur adalah, bagaimana massa dari bangunan tersebut 

terdistribusi, kekakuan dari struktur, mekanisme redaman pada struktur, jenis 

pondasi serta kondisi tanah dasar, dan tentu saja perilaku serta besarnya getaran 

gempa itu sendiri. Faktor yang terakhir ini sangat sulit ditentukan secara tepat karena 

sifatnya yang acak. Pada saat terjadi gempa, gerakan tanah berperilaku tiga dimensi, 

α 

α
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ini berarti bahwa gaya inersia yang terjadi pada struktur akan bekerja ke segala arah, 

baik arah horisontal maupun arah vertikal secara bersamaan. 

Pada bangunan gedung bertingkat, massa dari struktur dianggap terpusat pada 

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

setiap lantai. 

Berdasarkan pedoman yang berlaku di Indonesia yaitu Perencanaan Ketahanan 

Gempa Untuk Struktur Rumah dan Gedung (SNI 03-1726-2002) besarnya beban 

gempa horizontal V yang bekerja pada struktur bangunan, dinyatakan sebagai 

berikut:   

 tW
R

ICV .
=  

Besarnya koefisien reduksi beban hidup untuk perhitungan Wt, ditentukan 

sebagai berikut : 

 Perumahan/penghunian : rumah tinggal, asrama,hotel, rumah sakit =

 0,3 

 Gedung pendidikan : sekolah, ruang kuliah = 0,5 

 Tempat pertemuan umum, tempat ibadah, bioskop, restoran, 

 ruang dansa, ruang pergelaran = 0,5 

 Gedung perkantoran : kantor, bank = 0,3 

 Gedung perdagangan dan ruang penyimpanan, toko, toserba, pasar, 

 gudang, ruang arsip, perpustakaan = 0,8 

 Tempat kendaraan : garasi, gedung parkir = 0,5 

 Bangunan industri : pabrik, bengkel = 0,9 
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2.2.3 Kombinasi Pembebanan Pada Struktur Tahan Gempa 

Sesuai dengan buku Tatacara Perencanaan Struktur Beton Untuk Bangunan 

Gedung (SNI 03-2847-2002), disebutkan bahwa kombinasi pembebanan yang harus 

diperhitungkan pada perancangan struktur bangunan gedung adalah : 

 Kombinasi Pembebanan Tetap 

Pada kombinasi Pembebanan Tetap ini, beban yang harus diperhitungkan bekerja 

pada struktur adalah : 

U = 1,4 D 

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

beban mati dan beban hidup. Pada kombinasi Pembebanan Tetap ini, beban yang 

harus diperhitungkan bekerja pada struktur adalah : 

U = 1,2 D + 1,6 L 

dimana D : beban mati, L : beban hidup 

 

 Kombinasi Pembebanan Sementara 

Pada kombinasi Pembebanan Sementara ini, ada beberapa beban yang harus 

diperhitungkan bekerja pada struktur antara lain : 

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

U = 0,9 D ± 1,6 W 

U = 1,2 D + 1,0 L ± 1,0 E 

U = 0,9 D ± 1,0 W 

U = 1,4 (D + F) 

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

Untuk pembebanan sementara terdiri dari berbagai kombinasi beban yang salah 

satunya adalah beban mati, beban hidup dan beban gempa. Dari ketiga beban 

tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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U = 1,2 D + 1,0 L ± 1,0 E 

dimana D : beban mati, L : beban hidup, E : beban gempa 

Koefisien 1,0 dan 1,2 merupakan pengali dari beban-beban tersebut, yang disebut 

faktor beban (load factor). 

Beban gempa merupakan beban yang berarah horisontal. Pengaruh beban gempa 

horisontal dapat bekerja pada masing-masing arah dari sumbu utama bangunan, atau 

pada kedua arah sumbu utama dari struktur bangunan secara bersamaan. Pengaruh 

bekerjanya beban gempa secara bersamaan pada kedua arah sumbu utama, dapat 

sangat membahayakan kekuatan struktur. Oleh karena itu agar sistem struktur tetap 

mampu untuk menahan beban gempa yang bekerja, maka unsur-unsur vertikal utama 

(kolom-kolom) dari struktur bangunan yang berfungsi untuk menahan gaya 

horisontal, perlu direncanakan kekuatannya terhadap pengaruh 100% dari beban 

gempa dalam satu arah sumbu utama bangunan, dikombinasikan dengan pengaruh 

30% dari beban gempa dalam arah tegak lurus padanya. Kombinasi pembebanan 

yang perlu ditinjau untuk merencanakan kekuatan dari kolom-kolom struktur adalah : 

 Beban gravitasi ± 100% beban gempa arah X ± 30% beban gempa arah Y 

 Beban gravitasi ± 30% beban gempa arah X ± 100% beban gempa arah Y  

Rumus kombinasi pembebanan beban mati, beban hidup dan beban gempa 

menjadi : 

U = 1,2 D + 1,0 L ± (100% Ex + 30% Ey) atau 

U = 1,2 D + 1,0 L ± (30% Ex + 100% Ey)    
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Gambar 2-4  Bidang momen pada struktur portal akibat pembebanan tetap, 

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

 
 

 
 

Gambar 2-5 Bidang momen pada strukttur portal akibat pembebanan 
sementara, 

U = 1,2 D + 1,0 L ± 1,0 E (arah gempa dari kiri) 
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Gambar 2-6  Bidang momen pada struktur portal akibat pembebanan 
sementara, 

U = 1,2 D + 1,0 L ± 1,0 E (arah gempa dari kanan) 
 
 

 
2.2.4 Analisis Struktur terhadap Beban Gempa 

Pada struktur gedung beraturan akan berperilaku sebagai gedung 2D, respons 

dinamik ragam fundamentalnya adalah sangat dominant, sehingga respons dinamik 

ragam-ragam lainnya dianggap dapat diabaikan. Kemudian, berhubung struktur 

gedung tidak terlalu tinggi yaitu kurang dari 10 tingkat atau 40 m, maka bentuk 

ragam fundamental dapat dianggap mengikuti garis lurus. Dengan dua anggapan 

penyederhanaan ini, respons dinamik dari struktur bangunan gedung beraturan dapat 

ditampilkan seolah-olah sebagai akibat dari suatu beban gempa statik ekuivalen. 

Analisis perancangan struktur bangunan terhadap pengaruh beban gempa secara 

statik, pada prinsipnya adalah menggantikan beban-beban horisontal yang bekerja 

pada struktur bangunan akibat pengaruh dinamik pergerakan tanah yang diakibatkan 

gempa, dengan beban-beban statik yang ekuivalen. 

Tujuan dari analisis statis adalah untuk menyederhanakan prosedur perhitungan. 

Prosedur analisis statik yang sering digunakan pada praktek perencanaan struktur 

bangunan gedung, adalah Analisis Beban Gempa Nominal Statik Ekuivalen. Pada 

metode ini diasumsikan bahwa gaya horisontal akibat gaya yang bekerja pada suatu 

elemen struktur, besarnya ditentukan berdasarkan perkalian antara suatu koefisien 

atau konstanta, dengan berat atau massa dari elemen-elemen struktur tersebut. 
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Analisis Beban Gempa Nominal Statik Ekuivalen merupakan metode pendekatan 

dari sifat-sifat dinamik yang sebenarnya dari beban gempa yang bekerja pada 

struktur. Struktur-struktur yang tidak begitu mudah untuk diperkirakan perilakunya 

terhadap beban gempa, struktur-struktur dengan tinggi tingkat lebih dari 40 m, atau 

struktur-struktur gedung yang tidak beraturan dengan ketinggian tingkat kurang dari 

40 m, harus dianalisis dengan prosedur analisis dinamik. 

Pada struktur bangunan gedung bertingkat, beban gempa horisontal (V), untuk 

selanjutnya didistribusikan pada setiap tingkat dari struktur bangunan gedung. 

Besarnya beban gempa yang bekerja pada masing-masing tingkat dari bangunan 

gedung tergantung dari berat dan ketinggian tingkat. 

2.2.5 Sistem Struktur Bangunan Gedung Tahan Gempa 

Sistem struktur bangunan gedung ada dua, yaitu sistem rangka penahan momen 

dan sistem dengan diafragma vertikal. 

Sistem struktur yang berbentuk rangka penahan momen (moment-resisting 

frame), merupakan sistem struktur yang paling banyak digunakan, termasuk pada 

struktur Gedung DKK Semarang ini. Pada struktur portal beton bertulang, sistem 

Rangka Penahan Momen dapat berbentuk portal yang dicor ditempat (cast-in-place 

frame), atau struktur portal yang disusun oleh elemen-elemen pracetak (precast 

frame). Sistem struktur portal beton yang dicor ditempat,dapat berbentuk : sistem 

portal yang tersusun oleh elemen balok (beam) dan elemen kolom (column), sistem 

portal yang tersusun oleh elemen pelat (flat slab) dan elemen kolom, dan sistem 

portal yang tersusun oleh elemen pelat dan dinding pemikul beban (load bearing 

wall). 

Pada struktur portal yang dicor ditempat, tidak diperlukan adanya sambungan 

khusus dari elemen-elemen struktur. Sambungan elemen pada umumnya bersifat 

kaku dan monolit. Pada struktur portal dengan elemen-elemen pracetak, umumnya 

digunakan pengelasan untuk membuat sambungan antar elemen. Dalam hal ini 

sangat sulit untuk mendapatkan kontinuitas dan keseragaman kekakuan dari struktur. 

Untuk menjamin keruntuhan yang bersifat daktail dari struktur akibat pembebanan 



 

 

17

yang berulang, dianjurkan untuk merancang bagian sambungan (joint) lebih kuat dari 

elemen-elemen yang disambung. 

Sementara itu, sistem rangka dengan diafragma vertikal, digunakan jika kekuatan 

dan kekakuan dari suatu struktur portal tidak mencukupi untuk mendukung beban-

beban yang diperkirakan akan bekerja, khususnya beban-beban horisontal akibat 

gempa, maka perlu dipasang dinding-dinding untuk memikul beban dan/atau rangka 

pengaku (bracing), dinding geser (shear wall) dan rangka pengaku berguna untuk 

melindungi elemen-elemen nonstruktural dari keruntuhan akibat berkurangnya 

kekakuan tingkat. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2-7 Sistem Struktur Bangunan Gedung : (a) Moment Resisting Frame, 

(b) Shear Wall dan (c) Shear Wall with Column 

 
 
2.2.6 Beban Gempa yang Ditinjau 

Dalam perencanaan struktur bangunan tahan gempa, besarnya beban gempa yang 

diperhitungkan ditentukan oleh 3 hal, yaitu : oleh besarnya beban rencana, oleh 

tingkat daktilitas yang dimiliki struktur, dan oleh nilai faktor tahanan lebih yang 

terkandung di dalam struktur. Berdasarkan pedoman gempa yang berlaku di 

Indonesia, yaitu Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Rumah dan Gedung 

(SNI 03-1726-2002), besarnya Beban Gempa Nominal (V) yang bekerja pada 

struktur bangunan, ditentukan menurut persamaan : 
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tW
R

ICV .
=  

dimana : 

C : Koefisien gempa, yang besarnya tergantung wilayah gempa dan 

waktu getar struktur 

I : Faktor keutamaan struktur 

R : Faktor reduksi gempa 

Wt : Kombinasi dari beban mati dan beban hidup yang direduksi 

 
2.2.6.1 Perhitungan Berat Bangunan (Wt) 

Besarnya beban gempa dipengaruhi juga oleh beban struktur bangunan, untuk 

dapat mengetahui berat dari bangunan tersebut maka dari masing-masing lantai 

bangunan dapat diperhitungkan beratnya, dimana sudah termasuk dari beban mati 

dan beban hidup. Sehingga secara keseluruhan beban bangunan dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus : ∑
=

=
n

t
t WiW

1
.   

Sehubungan dengan fungsi Gedung DKK sebagai kantor maka sesuai dengan 

peraturan SNI 03-1726-2002 maka keseluruhan beban bangunan tersebut (Wt) harus 

dikalikan dengan faktor reduksi sebesar 0,3. 

2.2.6.2 Faktor Keutamaan Struktur (I) 

Tingkat kepentingan suatu bangunan terhadap beban gempa berbeda-beda 

tergantung dari fungsinya. Semakin penting fungsi dari suatu bangunan, maka 

semakin besar perbandingan yang diberikan. Faktor keutamaan struktur (I) 

digunakan untuk memperbesar Beban Gempa Rencana, agar sistem struktur mampu 

untuk memikul beban gempa dengan periode ulang yang lebih panjang. Besarnya 

Faktor Keutamaan Struktur untuk beberapa jenis struktur bangunan, diperlihatkan 

pada Tabel 2-2. 
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Tabel 2-2 Faktor Keutamaan untuk berbagai kategori gedung dan bangunan 

Kategori gedung/bangunan 
Faktor Keutamaan 

   

Gedung umum seperti untuk penghunian, perniagaan dan 

perkantoran 
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, pusat penyelamatan 

dalam keadaan darurat, fasilitas radio dan televisi 

1,4 1,0 1,4 

Gedung untuk menyimpan bahan berbahaya seperti gas, 

produk minyak bumi, asam, bahan beracun 
1,6 1,0 1,6 

Cerobong, tangki di atas menara 1,5 1,0 1,5 

Untuk struktur Gedung DKK Semarang ini termasuk kategori gedung/bangunan 

umum (perkantoran) sehingga mempunyai nilai Faktor Keutamaan Struktur  (I) = 1.0 

 
2.2.6.3 Daktilitas Struktur 

Salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi besar kecilnya beban gempa 

yang bekerja pada suatu bangunan adalah daktilitas struktur. Untuk mendefinisikan 

tingkat daktilitas struktur suatu bangunan, digunakan beberapa standar perencanaan 

ketahanan gempa untuk struktur gedung, yaitu menggunakan asumsi constant 

maximum displacement rule. Asumsi yang dianut divisualisasikan dalam diagram 

beban-simpangan (diagram V-δ) yang ditunjukkan dalam Gambar 2-8. 

 



 

 

20

 

Gambar 2-8 Diagram beban (V) – simpangan (δ) dari struktur bangunan 

Faktor daktilitas struktur (µ) adalah rasio antara simpangan maksimum (δm) 

struktur gedung akibat pengaruh Gempa Rencana pada saat mencapai kondisi di 

ambang keruntuhan, dengan simpangan struktur gedung pada saat terjadinya 

pelelehan pertama (δy), yaitu : 

m
y

m µ
δ
δ

µ ≤=≤0,1  

  Pada persamaan ini, µ = 1,0 adalah nilai faktor daktilitas untuk struktur 

bangunan gedung yang berperilaku elastis penuh, sedangkan µm adalah nilai faktor 

daktilitas maksimum yang dapat dikerahkan oleh sistem struktur bangunan gedung 

yang bersangkutan. Parameter daktilitas struktur gedung diperlihatkan pada Tabel 

2.3. 
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Tabel 2-3 Faktor daktilitas maksimum (µm), faktor reduksi gempa maksimum 
(Rm), faktor kuat lebih struktur (f1) dari beberapa jenis sistem dan subsistem 

struktur bangunan gedung 

1. Sistem dinding penumpu 1. Dinding geser beton bertulang 2,7 4,5 2,8
(Sistem ruang pemikul 2. Dinding penumpu dengan rangka baja 1,8 2,8 2,2
beban gravitasi secara ringan dan bresing tarik
lengkap. Dinding penumpu 3. Rangka bresing dimana bresingnya
atau sistem bresing memikul memikul beban gravitasi
hampir semua beban gravitasi. a. Baja 2,8 4,4 2,2
Beban lateral dipikul dinding b. Beton bertulang (Tidak untuk Wilayah 1,8 2,8 2,2
geser atau rangka bresing) 5 dan 6)

2. Sistem rangka gedung (Sistem 1. Rangka bresing eksentrisitas baja (RBE) 4,3 7,0 2,8
struktur yang pada dasarnya 2. Dinding geser beton bertulang 3,3 5,5 2,8
memiliki rangka ruang pemikul 3. Rangka bresing biasa
beban gravitasi secara lengkap. a. Baja 3,6 5,6 2,2
Beban lateral dipikul dinding b. Beton bertulang (Tidak untuk Wilayah 3,6 5,6 2,2
geser atau rangka bresing) 5 dan 6)

4. Rangka bresing konsentrik khusus
a. Baja 4,1 6,4 2,2

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

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

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

3. Sistem rangka pemikul momen 1. Rangka pemikul momen khusus (SRPMK)
(Sistem struktur yang pada a. Baja 5,2 8,5 2,8
dasarnya memiliki rangka ruang b. Beton bertulang 5,2 8,5 2,8
pemikul beban gravitasi secara 2. Rangka pemikul momen menengah beton 3,3 5,5 2,8
lengkap. Beban lateral dipikul (SRPMM)
rangka pemikul momen terutama 3. Rangka pemikul momen biasa (SRPMB)
melalui mekanisme lentur) a. Baja 2,7 4,5 2,8

b. Beton bertulang 2,7 3,5 2,8
4. Rangka batang baja pemikul momen 4,0 6,5 2,8

khusus (SRBPMK)
4. Sistem ganda (Terdiri dari : 1) 1. Dinding geser

rangka ruang yang memikul seluruh a. Beton bertulang dengan SRPMK beton 5,2 8,5 2,8
beban gravitasi; 2) pemikul beban bertulang
lateral berupa dinding geser atau b. Beton bertulang dengan SRPMB saja 2,6 4,2 2,8
rangka bresing dengan rangka c. Beton bertulang dengan SRPMM beton 4,0 6,5 2,8
pemikul momen. Rangka pemikul bertulang
momen harus direncanakan secara 2. RBE baja
terpisah mampu memikul sekurang- a. Dengan SRPMK baja 5,2 8,5 2,8
kurangnya 25% dari seluruh beban b. Dengan SRPMB baja 2,6 4,2 2,8

mm Rm f1Sistem dan subsistem
struktur gedung

Uraian sistem pemikul beban gempa
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Sesuai dengan tabel 2.3 maka struktur Gedung DKK ini merupakan struktur 

rangka pemikul momen biasa dengan bahan beton bertulang sehingga didapat nilai : 

 Faktor Daktilitas Maksimum (µm) = 2,1 

 Faktor Reduksi Gempa Maksimum (Rm) = 3,5 

 Faktor Kuat Lebih Struktur (f1) = 2,8 

Dengan demikian berdasarkan tabel 2.3 dapat ditentukan nilai µ = 2,0 dengan 

nilai Faktor Reduksi = 3,2 (struktur bersifat Daktail Parsial) 

2.2.6.4 Janis Tanah 

Gelombang gempa merambat melalui batuan dasar di bawah permukaan tanah. 

Dari kedalaman batuan dasar ini gelombang gempa merambat ke permukaan tanah 

sambil mengalami pembesaran atau amplifikasi bergantung pada jenis lapisan tanah 

lateral; 3) kedua sistem harus 3. Rangka bresing biasa
direncanakan untuk memikul secara a. Baja dengan SRPMK baja 4,0 6,5 2,8
bersama-sama seluruh beban lateral b. Baja dengan SRPMB baja 2,6 4,2 2,8
dengan memperhatikan interaksi/ c. Beton bertulang dengan SRPMK beton 4,0 6,5 2,8
sistem ganda) bertulang (tidak untuk wilayah 5 & 6)

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

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 Sistem struktur kolom kantilever 1,4 2,2 2,0
kantilever (Sistem struktur yang
memanfaatkan kolom kantilever
untuk memikul beban lateral)

6. Sistem interaksi dinding geser Beton bertulang biasa (tidak untuk Wilayah 3, 3,4 5,5 2,8
dengan rangka 4, 5 & 6)

7. Subsiatem tunggal (Subsistem 1. Rangka terbuka baja 5,2 8,5 2,8
struktur bidang yang membentuk 2. Rangka terbuka beton bertulang 5,2 8,5 2,8
struktur gedung secar keseluruhan 3. Rangka terbuka beton bertulang dengan 3,3 5,5 2,8

balok beton pratekan (bergantung pada
indeks baja total)

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

5. Dinding geser beton bertulang kantilever 3,3 5,5 2,8
daktail parsial
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yang berada di atas batuan dasar tersebut. Ada tiga kriteria yang dipakai untuk 

mendefinisikan batuan dasar yaitu : 

 Standart penetrasi test (N) 

 Kecepatan rambat gelombang geser (Vs) 

 Kekuatan geser tanah (Su) 

Definisi dari jenis-jenis tanah tersebut ditentukan atas 3 kriteria, yaitu Vs, N dan 

kekuatan geser tanah (Su). Untuk menetapkan jenis tanah minimal tersedia 2 dari 3 

kriteria, dimana kriteria yang menghasilkan jenis tanah yang lebih lunak adalah yang 

menentukan. 

 

Tabel 2-4  Jenis tanah berdasarkan SNI gempa 03-1726-2002 

Jenis tanah 

Kecepatan rambat 

gelombang geser rata-

rata Vs 

(m/det) 

Nilai hasil Test 

Penetrasi Standar 

rata-rata 

N 

Kuat geser niralir 

rata-rata 

Su (kPa) 

Tanah Keras Vs ≥ 350 N ≥ 50 Su ≥ 100 

Tanah Sedang 175 ≤ Vs ≤ 350 15 ≤ N ≤ 50 50 ≤ Su ≤ 100 

Tanah Lunak 

Vs < 175 N < 15 Su < 50 

Atau, setiap profil dengan tanah lunak yang tebal total lebih dari 

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

Tanah Khusus Diperlukan evaluasi khusus di setiap lokasi 

 

Dalam Tabel 2.4, Vs, N dan Su 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. Untuk data tanah pada Gedung DKK ini merupakan data 

Cone Penetration Test (CPT) untuk itu dari beberapa batasan di atas yang dapat 
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digunakan sebagai dasalr penentuan jenis tanahnya adalah nilai Su, dimana besarnya 

kekuatan geser tanah (Su) untuk setiap lapisan, dapat dihitung dengan rumus shear 

strength of soil : 

S = c + γ h tan φ 

 

dimana : 

c = kohesi tanah (kg/cm2) 

γ = berat jenis tanah (kg/cm3) 

φ = sudut geser tanah (˚) 

h = tebal lapisan tanah (cm) 

2.2.6.5 Koefisien Gempa Dasar (C) 

Telah disajikan pada Standar Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur 

Bangunan Gedung SNI 03-1726-2002, bahwa di Indonesia terdapat 6 daerah gempa. 

Pembagian daerah gempa ini didasarkan pada frekuensi kejadian dan potensi daya 

rusak gempa yang terjadi pada daerah tersebut. Wilayah gempa 1 adalah wilayah 

gempa paling rendah sedangkan wilayah gempa 6 adalah wilayah gempa paling 

tinggi. Pembagian wilayah gempa ini didasarkan atas percepatan puncak batuan 

dasar akibat pengaruh Gempa Rencana dengan Periode Ulang 500 tahun. Pembagian 

daerah gempa tersebut adalah pada Gambar 2.9. 
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  Gambar 2-9 Pembagian Daerah Gempa di Indonesia 

Selanjutnya tiap-tiap daerah gempa akan mempunyai spectrum respon sendiri-

sendiri, Gedung DKK terletak di kota Semarang dimana sesuai dengan pembagian 

wilayah pada Gambar 2.9 termasuk daerah wilayah 2 sehingga dapat dilihat seperti 

Gambar 2.10. 

 

Gambar 2-10  Spektrum Respon untuk Wilayah gempa 2 

Berdasarkan kondisi tanah pada lokasi pembangunan Gedung DKK ini adalah 

struktur tanah lunak maka kita dapat mencari nilai waktu/periode getar (T) terlebih 

dahulu. 
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Periode getar yang mempunyai respons struktur terhadap getaran gempa 

besarannya dipengaruhi oleh massa dan kekakuan struktur. Struktur yang kaku akan 

mempunyai periode getar yang lebih pendek dibandingkan struktur yang flexible. 

Rumus pendekatan yang digunakan untuk menghitung waktu getar alami adalah 

sebagai berikut : 

Tempiris = 0,085 H¾  untuk portal baja 

Tempiris = 0,06 H ¾ untuk portal beton 

Tempiris = 
B
H09,0  untuk struktur lainnya 

dimana :  H adalah tinggi bangunan 

B adalah panjang bangunan pada arah yang ditinjau 

Untuk struktur Gedung DKK ini merupakan struktur portal beton bertulang 

sehingga dengan menggunakan rumus Tempiris = 0,06 H ¾ dimana H adalah tinggi 

dari Gedung DKK maka Tempiris didapat nilai 0,06 detik sehingga nilai C sesuai 

dengan diagram spectrum respons gempa wilayah 2 = 0,05 

Setelah didapat gaya gempa dari Tempiris, waktu getar yang sebenarnya harus 

dihitung dengan TReyleigh : 

∑

∑

=

== n

i
ii

n

i
ii

yleigh

dFg

dw
T

1

1

2

Re

..

.
3,6    (detik) 

dimana :  Wi adalah berat lantai ke-i 

di adalah simpangan horisontal lantai ke-i 

Fi adalah gaya gempa yang bekerja pada lantai ke-i 

g adalah percepatan gravitasi (9810 mm/det2) 

n adalah nomor tingkat lantai paling atas 
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Waktu getar alami dari rumus empiris tidak boileh menyimpang lebih dari 20% 

dari TReyleigh. Apabila nilai antara TE dan TR berbeda lebih dari 20% maka perlu 

dilakukan analisa ulang. 

2.2.6.6 Pembatasan waktu getar alami struktur 

Pemakaian struktur bangunan gedung yang terlalu fleksibel sebaiknya dihindari 

dengan membatasi nilai waktu getar fundamentalnya. Pembatasan waktu getar 

fundamental dari struktur gedung dimaksudkan untuk : 

 mencegah Pengaruh P-Delta yang berlebihan; 

 mencegah simpangan antar-tingkat yang berlebihan pada taraf 

pembebanan gempa yang menyebabkan pelelehan pertama, 

 mencegah simpangan antar-tingkat yang berlebihan pada taraf 

pembebanan gempa maksimum, yaitu untuk membatasi kemunGkinan 

terjadinya keruntuhan struktur, 

 mencegah kekuatan (kapasitas) struktur terpasang yang terlalu rendah, 

mengingat struktur gedung dengan waktu getar fundamental yang panjang 

menyerap beban gempa yang rendah (terlihat dari Diagram Spektrum 

Respons), sehingga gaya internal yang terjadi di dalam unsur-unsur 

struktur menghasilkan kekuatan terpasang yang rendah. 

 

Menurut SNI-03-1729-2002, pembatasan waktu getar alami fundamental dari 

struktur bangunan gedung tergantung dari banyaknya jumlah tingkat (n) serta 

koefisien ζ untuk Wilayah Gempa dimana struktur bangunan gedung tersebut 

didirikan. Pembatasan waktu getar alami fundamental (T) dari struktur bangunan 

gedung ditentukan sbb : 

T < ζ n 

Dimana koefisien ζ ditetapkan menurut Tabel 2.6. 
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Tabel 2-5 Kofisien ζ yang membatasi waktu getar alami fundamental 

Wilayah Gempa ζ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,20 

0,19 

0,18 

0,17 

0,16 

0,15 

 

2.2.6.7 Kinerja Struktur Gedung 

Kinerja batas layan struktur bangunan gedung ditentukan oleh simpangan antar-

tingkat akibat pengaruh gempa, yang bertujuan untuk membatasi terjadinya 

pelelehan baja dan peretakan beton yang berlebihan, disamping untuk mencegah 

kerusakan non-struktural dan ketidaknyamanan penghuni. Untuk memenuhi 

persyaratan kinerja batas layan struktur bangunan gedung, dalam segala hal 

simpangan antar-tingkat yang dihitung dari simpangan struktur tidak boleh 

melampaui  δ1 = 0,03/R kali tinggi tingkat yang bersangkutan, atau δ2 = 30 mm, 

bergantung yang mana yang nilainya terkecil. Perhitungan simpangan antar-tingkat 

dari struktur diperhitungkan terhadap dua arah yaitu pada arah-X dan arah-Y dari 

bangunan. 

2.3 PERENCANAAN UMUM STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG TAHAN 

GEMPA 

2.3.1 Struktur Atas dan Struktur Bawah 

Struktur atas suatu gedung adalah seluruh bagian struktur gedung yang berada di 

atas muka tanah, yang termasuk dalam struktur antara lain Struktur atap, kolom, 

balok, plat lantai dan tangga sedangkan struktur bawah adalah seluruh bagian 

struktur gedung yang berada di bawah muka tanah, yang terdiri dari struktur pondasi. 

Seluruh struktur bawah juga diperhitungkan memikul pengaruh Gempa Rencana. 

Apabila tidak dilakukan analisis interaksi tanah-struktur, struktur atas dan 

struktur bawah dari suatu struktur gedung dapat dianalisis terhadap pengaruh Gempa 
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Rencana secara terpisah, dimana  struktur atas dapat dianggap terjepit lateral pada 

taraf lantai dasar. Selanjutnya struktur bawah dapat dianggap sebagai struktur 

tersendiri yang berada di dalam tanah yang dibebani oleh kombinasi beban-beban 

gempa yang berasal dari  struktur atas, beban gempa yang berasal dari gaya inersia 

sendiri dan beban gempa yang berasal dari tanah sekelilingnya. 

Dalam perencanaan struktur atas dan struktur bawah suatu gedung terhadap 

pengaruh Gempa Rencana, struktur bawah tidak boleh gagal lebih dahulu dari 

struktur atas. Untuk itu, terhadap Pengaruh Gempa Rencana unsur-unsur struktur 

bawah harus tetap berperilaku elastik penuh, tidak bergantung pada tingkat daktilitas 

yang dimiliki struktur atasnya. 

2.3.2 Eksentrisitas pusat massa terhadap pusat rotasi lantai tingkat 

Pusat massa lantai tingkat suatu struktur gedung adalah titik tangkap resultante 

beban mati, berikut beban hidup yang sesuai, yang bekerja pada lantai tingkat itu. 

Pada perencanaan struktur gedung, pusat massa adalah titik tangkap beban gempa 

statik ekuivalen atau gaya gempa dinamik. 

Pusat rotasi lantai tingkat suatu struktur gedung adalah suatu titik pada lantai 

tingkat itu yang bila suatu beban horisontal bekerja padanya, lantai tingkat tersebut 

tidak berotasi, tetapi hanya bertranslasi, sedangkan lantai-lantai tingkat lainnya yang 

tidak mengalami beban horisontal semuanya berotasi dan bertranslasi. 

Antara pusat massa dan pusat rotasi lantai tingkat harus ditinjau suatu 

eksentrisitas rencana ed. Apabila ukuran horisontal terbesar denah struktur gedung 

pada lantai tingkat itu, diukur tegak lurus pada arah pembebanan gempa, dinyatakan 

dengan b, maka eksentrisitas rencana ed harus ditentukan sebagai berikut : 

 Untuk 0 < e < 0,3 b 

ed = 1,5 e + 0,05 b 

atau 

ed = e – 0,05 b 

dan dipilih di antara keduanya yang pengaruhnya paling menetukan untuk unsur 

atau subsistem struktur gedung yang ditinjau. 
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Untuk  e > 0,3 b : 

ed = 1,33 e + 0,1 b 

atau  

ed = 1,17 e – 0,1 b 

dan dipilih di antara keduanya yang pengaruhnya paling menetukan untuk unsur 

atau subsistem struktur gedung yang ditinjau. 

2.3.3 Kekakuan Struktur 

Dalam perencanaan struktur gedung terhadap pengaruh Gempa Rencana, 

pengaruh perletakan beton pada unsur-unsur struktur dari beton bertulang, beton 

pratekan dan baja komposit harus diperhitungkan terhadap kekakuannya. Untuk itu, 

momen inersia penampang unsur struktur dapat ditentukan sebesar momen inersia 

penampang utuh dikalikan dengan suatu prosentase efektifitas penampang sebagai 

berikut : 

 Untuk kolom dan balok rangka beton bertulang terbuka : 75 % 

 Untuk dinding geser beton bertulang kantilever : 60 % 

 Untuk dinding geser beton bertulang berangkai 

 Komponen dinding yang mengalami tarikan aksial : 50 % 

 Komponen dinding yang mengalami tekanan aksial : 80 % 

 Komponen balok perangkai dengan tulangan diagonal : 40 % 

 Komponen balok perangkai dengan tulangan memanjang : 20 % 

 
2.4 PERHITUNGAN STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG TAHAN GEMPA 

Perhitungan struktur pada Tugas Akhir ini menggunakan software  komputer, 

yaitu SAP 2000 versi 10, di mana dengan menggunakan program ini kita dapat 

menentukan besarnya gaya-gaya dalam yang bekerja pada struktur yang kita tinjau 

seperti : Momen, Gaya Lintang, Torsi, dsb. Output tersebut yang nantinya diolah 

sehingga dapat digunakan sebagai dasar penentuan dimensi dan kekuatan pada 

struktur yang ditinjau. 
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Struktur utama yang diperhitungkan dengan bantuan Software SAP 2000 antara 

lain : 

 Rangka Atap Kuda-kuda (SAP 2000 2 dimensi) 

 Direncanakan menggunakan kuda-kuda dari bahan baja 

 Portal (SAP 2000 3 dimensi) 

 Direncanakan menggunakan struktur portal beton bertulang 

 Tangga (SAP 2000 3 dimensi) 

 Direncanakan menggunakan struktur tangga beton bertulang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2-11  Diagram Alir tahap-tahap pengolahan data dengan SAP 2000 
ver. 10 

 

Mempersiapkan Data-Data yang diperlukan 

Menghitung Beban-beban yang bekerja 

Permodelan Struktur 

Menentukan Beban Kombinasi 

Memasukkan Data-data yang diperlukan 

Running input data 

Output SAP 2000 
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2.4.1 Perhitungan Struktur Rangka Atap (Kuda-kuda Baja) 

Perhitungan struktur rangka atap berdasarkan gaya-gaya dalam yang merupakan 

output program SAP 2000 (2 dimensi). Metode perhitungan Struktur Rangka kuda-

kuda menggunakan Metode LRFD (Load and Resistant Factor Design). 

Pada Metode LRFD ketentuan-ketentuan yang digunakan antara lain : 

 Dianggap baja telah mencapai tegangan leleh (σy ) 

 Desain menggunakan faktor beban dan factor resistensi 

 

2.4.2 Pembebanan 

Berdasarkan beban-beban yang bekerja maka struktur baja harus mampu 

memikul kombinasi pembebanan di bawah ini : 

 1,4 D 

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

 0,9 D ± (1,3 W atau 1,0 E) 

Keterangan : 

• D adalah beban mati yang diakibatkan berat konstruksi permanent 

• L adalah beban hidup yang ditimbulkan oleh pekerja atau benda yang bergerak 

• La adalah beban hidup di atap yang ditimbulkan selama perawatan oleh pekerja, 

peralatan, material atau selama penggunaan biasa oleh orang atau benda 

bergerak. 

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

• W adalah beban angin 

• E adalah beban gempa 

Semua kombinasi pembebanan di atas termasuk dalam beban kerja (Qi) yang 

sudah dikalikan dengan faktor beban (λi) sedangkan tegangan (σi) yang ditimbulkan 

akibat dari beban-beban tersebut dikalikan dengan faktor kapasitas reduksi (Ф) yang 
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besarnya kurang dari 1,0, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan seperti rumus di 

bawah ini : 

λi . Qi ≤ Ф . σi 

 
Tabel 2-6   Faktor reduksi (Ф) untuk keadaan kekuatan batas 

Kuat Rencana Untuk Faktor Reduksi 
Komponen struktur yang memikul Lentur 
Balok 
Balok pelat yang berdinding penuh 
Pelat badan yang memikul geser 
Pelat badan pada tumpuan 
pengaku 

 
0.90 
0.90 
0.90 
0.90 
0.90 

Komponen Struktur yang memikul gaya tekan aksial 
kuat penampang 
kuat komponen struktur 

 
0.85 
0.85 

Komponen Struktur yang memikul gaya tarik aksial 
tekanan kuat tarik leleh 
tekanan kuat tarik fraktur 

 
0.90 
0.75 

Komponen struktur yang memikul aksi-aksi kombinasi 
kuat lentur atau geser 
kuat tarik 
kuat tekan 

 
0.90 
0.90 
0.85 

Komponen struktur komposit 
kuat tekan 
kuat tumpu beton 
kuat lentur dengan distribusi tegangan plastis 
kuat lentur dengan distribusi tegangan elastis 

 
0.85 
0.60 
0.85 
0.90 

Sambungan Baut 
baut yang memikul geser 
baut yang memikul tarik 
baut yang memikul kombinasi geser dan tarik 
lapis yang memikul tumpu 

 
0.75 
0.75 
0.75 
0.75 

Sambungan Las 
las tumpu penetrasi penuh 
las sudut dan las tumpul penetrasi sebagian 
las pengisi 

 
0.90 
0.75 
0.75 
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Pada LRFD dapat digunakan analisa struktur secara : 

• Analisis elastis : jika penampang (elemen struktur) tidak kompak 

• Analisis plastis : jika tegangan leleh baja tidak melebihi 450 Mpa, profil 

yang digunakan berpenampang kompak dan nilai k pada elemen tekan 

tidak boleh lebih dari 1,5 

Disebut sebagai penampang kompak apabila seluruh penampang dapat mencapai 

tegangan lelehnya tanpa mengalami local buckling pada badan (web) atau sayap 

(flange) yang tertekan. Penampang kompak harus memenuhi syarat sbb  

• Sayap harus tersambung secara menerus (continue) dengan badan 

• Perbandingan antar lebar dan tebal elemen penampang yang tertekan 

harus kurang atau sama dengan …p (tabel 7.5-1, hal. 30-31, buku Tata 

Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung, SNI 03-1729-

2002). 

 
2.4.2.1 Sambungan 

Sambungan terdiri dari komponen sambungan (pelat pengisi, pelat buhul, pelat 

pendukung dan pelat penyambung) serta alat pengencang (baut dan las). 

Menurut SNI 03-1729-2002 ada 2 jenis tipe sambungan, yaitu : 

1. Sambungan tipe tumpu adalah sambungan yang dibuat dengan 

menggunakan baut yang dikencangkan dengan tangan, atau baut mutu tinggi 

yang dikencangkan untuk menimbulkan gaya tarik minimum yang 

disyaratkan, yang kuat rencananya disalurkan oleh gaya-gaya geser pada 

baut dan tumpuan pada bagian-bagian yang disambungkan. 

2. Sambungan tipe friksi adalah sambungan yang dibuat dengan 

menggunakan baut mutu tinggi yang dikencangkan untuk menimbulkan 

tarikan baut minimum yang disyaratkan sedemikian rupa sehingga gaya-

gaya geser rencana disalurkan melalui jepitan yang bekerja dalam bidang 

kontak dan gesekan yang ditimbulkan antar bidang-bidang kontak. 
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Pada Struktur rangka atap kuda-kuda gedung DKK Semarang ini nantinya 

direncanakan menggunakan sambungan tipe tumpul dengan komponen sambungan 

pelat buhul dengan alat pengencang baut mutu tinggi. 

2.4.2.2 Kekuatan Baut 

• Suatu baut yang memikul gaya terfaktor (Ru), harus memenuhi : 

nu ΦRR ≤  di mana : 

Φ adalah faktor reduksi kekuatan 

nR adalah kekuatan nominal baut 

 

• Kuat geser rencana dari satu baut dapat dihitung sebagai berikut : 

b
b
u1fnfd A.f.r.ΦV.ΦV ==  

r1 = 0,5 untuk baut tanpa ulir pada bidang geser 

r2 = 0,4 untuk baut dengan ulir pada bidang geser 

Φf = 0,75 adalah faktor reduksi kekuatan untuk fraktur 

b
uf  adalah tegangan tarik putus baut 

Ab adalah luas bruto penampang baut pada daerah tak berulir 

• Kuat tarik rencana dari satu baut dapat dihitung sebagai berikut : 

b
u

b
ufnfd A.f.0,75.ΦT.ΦT ==  

fΦ  = 0,75 adalah faktor reduksi kekuatan untuk fraktur 

b
uf  adalah tegangan tarik putus baut 

Ab adalah luas bruto penampang baut pada daerah tak berulir 

• Sesuai dengan SNI 03-1729-2002 bahwa baut untuk sambungan tipe 

tumpu yang memikul kombinasi gaya geser terfaktor (Vu) dan gaya tarik 

terfaktor (Tu) secara bersamaan harus memenuhi persyaratan berikut : 
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m.f.Φ.r
nAb
V

fuv b
uf1

u ≤=  

n
T

ftAb.ΦT.ΦT u
fnfd ≥==  

221 f.fuyrfft ≤−≤  

Keterangan : 

fΦ = 0,75 adalah faktor reduksi kekuatan untuk fraktur 

n adalah jumlah baut 

m adalah jumlah bidang geser 

Untuk baut mutu tinggi 

f1 = 807 Mpa, f2 = 621 Mpa 

r2 = 1,9 untuk baut dengan ulir pada bidang geser 

r2 = 1,5 untuk baut tanpa ulir pada bidang geser 

Untuk baut mutu normal 

f1 = 410 Mpa, f2 = 310 Mpa 

r2 = 1,9 

• Kuat tumpu rencana bergantung pada yang terlemah dari baut atau 

komponen pelat yang disambung. Apabila jarak lubang tepi terdekat 

dengan sisi pelat dalam arah kerja gaya lebih besar dari pada 1,5 kali 

diameter lubang, jarak antar lubang lebih besar dari pada 3 kali diameter 

lubang, dan ada lebih dari satu baut arah kerja gaya, maka kuat rencana 

tumpu dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

upbfnfd .f.t.d2,4.Φ.RΦR ==  

Keterangan : 

75,0=Φ f adalah faktor reduksi kekuatan untuk fraktur 

db adalah diameter baut nominal pada daerah tak berulir 
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tp adalah tebal pelat 

fu adalah tegangan tarik putus yang terendah dari baut atau pelat 

 

Menurut peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia (PPBBI) sambungan 

baut harus memenuhi persyaratan berikut : 

 Banyaknya baut yang dipasang pada satu baris yang sejajar arah gaya 

tidak boleh lebih dari 5 buah 

 Jarak antar sumbu baut paling luar ke tepi atau ke ujung bagian yang 

disambung tidak boleh kurang dari 1,2d dan tidak boleh lebih dari 3d atau 

6t dimana t adalah tebal terkecil bagi 

 Pada sambungan terdiri dari 1 baris baut, jarak dari sumbu 2 baut yang 

berurutan tidak boleh kurang dari 2,5d dan tidak boleh lebih besar dari 7d 

atau 14t. 

 Jika sambungan terdiri dari satu baris baut yang tidak berseling, maka 

jarak antara kedua baris baut itu dan jarak sumbu ke sumbu dari 2 baut 

yang berurutan pada satu baris tidak boleh kurang dari 2,5d dan tidak 

boleh lebih besar dari 7d atau 14t. 

 Jika sambungan terdiri lebih dari satu baris baut yang dipasang berseling, 

jarak antara baris-baris baut (u) tidak boleh kurang dari 2,5d dan tidak 

boleh lebih besar dari 7d atau 14t, sedangkan jarak antara satu baut 

dengan baut terdekat pada baris lainnya (s2) tidak boleh lebih besar dari 

7d-0,5 u atau    14t-0,5 u. 

2.4.3 Perhitungan Struktur Beton Bertulang 

Dalam merencanakan bangunan tahan gempa, terbentuknya sendi-sendi plastis 

yang mampu memancarkan energi gempa dan membatasi besarnya beban gempa 

yang masuk ke dalam struktur harus bias dikendalikan sedemikian rupa sehingga 

struktur tidak mengalami keruntuhan. Pengendalian terbentuknya sendi-sendi plastis 

pada tempat-tempat yang telah ditentukan, ini yang dikenal dengan istilah konsep 

Desain Kapasitas. 
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2.4.4 Perhitungan Pelat Lantai 

Pelat adalah struktur planar kaku yang  terbuat dari material monolit dengan 

tinggi yang kecil dibandingkan dengan dimensi-dimensi lainnya. Untuk 

merencanakan pelat beton bertulang perlu mempertimbangkan faktor pembebanan 

dan ukuran serta syarat-syarat dari peraturan yang ada. Pada perencanaan ini 

digunakan tumpuan jepit penuh untuk mencegah pelat berotasi dan relatif sangat 

kaku terhadap momen puntir dan juga di dalam pelaksanaan pelat akan dicor 

bersamaan dengan balok. 

Pelat merupakan panel-panel beton bertulang yang mungkin bertulangan dua atau 

satu arah saja tergantung sistem strukturnya. Apabila pada struktur pelat 

perbandingan bentang panjang terhadap lebar kurang dari 3, maka akan mengalami 

lendutan pada kedua arah sumbu. Beban pelat dipikul pada kedua arah oleh balok 

pendukung sekeliling panel pelat, dengan demikian pelat akan melentur pada kedua 

arah. Dengan sendirinya pula penulangan untuk pelat tersebut harus menyesuaikan. 

Apabila panjang pelat sama dengan lebarnya, perilaku keempat balok keliling dalam 

menopang pelat akan sama. Sedangkan bila panjang tidak sama dengan lebar, balok 

yang lebih panjang akan memikul beban lebih besar dari balok yang pendek 

(penulangan satu arah). 

Dimensi bidang pelat dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 2-12  Dimensi bidang pelat 

 

Langkah-langkah perencanaan penulangan pelat adalah sebagai berikut : 

 Menentukan syarat-syarat batas, tumpuan dan panjang bentang. 
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 Menentukan tebal pelat. 

Berdasarkan SKSNI T-15-1991-03 maka tebal pelat ditentukan berdasarkan 

ketentuan sebagai berikut : 

h min = 
β936

)
1500

8.0ln(

+

+ yf

      (2.9) 

hmak =
36

)15008.0ln( yf
+

 (2.10) 

hmin pada pelat lantai ditetapkan sebesar 12 cm, sedang hmin pada pelat atap 

ditetapkan sebesar 9 cm. 

Perhitungan penulangan pelat menggunakan langkah perhitungan   Penampang 

Persegi Tulangan Single menurut Ir. Udiyanto (1996) 

 Menetapkan diameter tulangan utama yang direncanakan dalam    arah x 

dan arah y. 

 Mencari tinggi efektif dalam arah x dan arah y. 

 Membagi Mu dengan Ø ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
φ
Mu                                           (2.11) 

dimana Ø = faktor reduksi 0,8 

 Mencari nilai K 

   
Re2 ××

=
db
MnK                                     (2.12) 

 Mencari nilai F dan tentukan jenis tulangan 

         ( )KF ×−−= 211   (2.13) 

 Menghitung luas tulangan 

        
y

e
xs f

RdbFA ×××=   (2.14) 

 Memeriksa syarat rasio penulangan (ρmin < ρ < ρmak) 
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fy
4,1

min =ρ         (2.15) 

        
fy

cf
fymak

'85,0
600

450 ×
×

+
×

=
βρ       (2.16) 

 

1. Perencanaan Terhadap Lentur 

 

Gambar 2-13  Penampang, diagram regangan dan tegangan dalam keadaan 
seimbang ( balance ) 

Dari gambar didapat : 

Cc = 0,85 f’c.a.b 

Ts = As.fy 

Dengan keseimbangan Σ H = 0, maka : 

Cc = Ts 

Sehingga 0,85 f’c.a.b = As.fy 

Disini a = β1.c dan  

Untuk f’c ≤ 30 MPa ( 300 kg/cm2 ) berlaku  β1 = 0,85 

As = ρ.b.d dengan ρ dinamakan rasio tulangan 

Selanjutnya untuk f’c ≤ 30 MPa akan didapatkan 0,7225 b.c.f’c = ρ.b.d.fy 

Dari diagram regangan didapati : 

ε’cu = 
0 003

  εy = fy/Es 

      a = 
β c
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d
c  = 

210000
2500,003

0,003
εε'

ε'
ycu

cu

+
=

+
= 0,7159 atau c = 0,7159 d 

sehingga  0,7225 b.c.f’c = ρ.b.d.fy  

 0,7225 b.0,7159.d.20 = ρ.b.d.250 

didapatkan ρbalance = 0,0414 

sedangkan menurut SK SNI T-15-1991-03 

Untuk menentukan rasio pembesian minimum menggunakan rumus :  

                ρmin = 
250

4,14,1
=

fy
 = 0,0056 

Untuk menentukan rasio pembesian maksimum menggunakan rumus :  

              ρmax = 0,75 ρb = 0,75 x 0,0414 = 0,0311 

 

2. Perhitungan Perencanaan Terhadap Lentur 

Dalam perencanaan ini digunakan  fc’ = 20 Mpa , fy = 400 Mpa, dan φ = 0,8  

Mn = 
φ

Mu  ( KNm ) 

Rl = β1.f’c MPa ( N/mm2 )  

Dimana: 

Rl = ketahanan lentur beton / tegangan tekan pada penampang 

β1 = 0,85 untuk f’c< 30 Mpa 

Fmax = 
fy600

4501
+

×β  

K = 
Rldxb

Mn
2 ××

 

Syarat :  F = K211 −−   <  Fmax  
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As =
fy

RldxbF ×××   ( mm2 ) 

Periksa : 

Kapasitas penampang F = 
Rldxb

fyAs
××

×   <  Fmax  

Rasio tulangan  ρ = 
dxb

As
×

  

Syarat  :   ρmin < ρ < ρmax 

Jika : 

ρ = 
fy

RlF×   <  ρmin   ( dipakai ρmin ) 

Asmin = ρmin . b . dx  ( mm2 ) 

ρ = 
fy

RlF×   <  ρmax   ( dipakai ρmax ) 

Asmax = ρmax . b . dx  ( mm2 ) 

 

2.4.4.1 Perhitungan Balok 

Perhitungan balok disini meliputi perhitungan tulangan lentur balok bedasarkan 

hasil output gaya-gaya dalam sehari dalam SAP 2000(3 dimensi) dengan langkah-

langkah sesuai pada Buku CUR Dasar-dasar Perencanaan Beton Bertulang Bab 5 

halaman 102-119, dengan menganut konsep desain kolom kuat balok lemah (strong 

column-weak beam). 

2.4.4.2 Perhitungan Kolom 

Elemen kolom menerima beban lentur dan beban aksial, menurut RSNI 2002 

untuk kolom yang menerima beban lentur dan beban aksial ditetapkan koefisien 

reduksi bahan 0,80, sedang pembagian tulangan pada kolom (berpenampang segi 

empat) dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : 

 Tulangan dipasang simetris pada dua sisi kolom (2 faces) 
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 Tulangan dipasang simetris pada empat sisi kolom (4 faces) 

Pada perencanaan Gedung DKK dipakai perencanaan kolom dengan 

menggunakan tulangan pada empat sisi penampang kolom (4 faces). 

Perhitungan penulangan kolom dari struktur ini menggunakan bantuan program 

SAP 200 (3 dimensi) yang terdiri dari dua tahap sebagai berikut : 

 Disain tulangan pokok untuk menahan momen lentur 

 Disain tulangan geser (sengkang) untuk menahan gaya geser. 

Langkah-langkah perhitungan Tulangan Geser Kolom : 

V = Vu = ………..(gaya lintang/geser, dari perhitungan SAP 2000) 

Pu = Nu = ………..(gaya normal, dari perhitungan SP 2000) 

Vn = Vu / φ (φ = 0,6) 

φ.Vc = φ . 0,17 (1 + 0,073.Nu / Ag) √ f’c . bw . d 

Vu < φ . Vc/2  → tidak perlu tulangan geser → dipakai tulangan praktis 

Vu ≥ φ .Vc/2  → perlu tulangan geser 

Cek penampang : 

 Vs max = 0,6 . 2/3 . √ f’c . b . d 

 Vs = Vu - φ Vc 

 φ Vs < φ   Vs max ……. OK! 

 Jika Vu < φ Vc → perlu tulangan geser minimum 

 Av = b . s/3 . fy 

 S = ……… < d/2, dengan s = jarak antar tulangan geser dalam arah 

memanjang (mm) 

 Jika Vu ≥ φ Vc → perlu tulangan geser 

 VcVn
fydAvs

−
=

..
, dimana Av = luas penampang 2 kaki tulangan geser 
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 s < d/4 (pada daerah sendi plastis → y = d) 

 s < d/2 (pada daerah di luar sendi plastis → y = 2h) 

2.4.4.3 Perhitungan Tangga 

Struktur bangunan Gedung DKK ini menggunakan tangga sebagai alternative 

lain selain lift sebagai transportasi vertikal. Perencanaan tangga harus memenuhi 

syarat-syarat (Supriyono) : 

 Tangga dengan ukuran lebar minimal 1,10 m dapat dinaiki 1 orang 

 Tangga dengan ukuran lebar minimal 1,30 m, dapat dinaiki oleh 2 orang 

bersama secara berdampingan 

 Tangga dengan ukuran lebar minimal 1,90 m dapat dinaiki 3 orang atau 

lebih. 

Struktur tangga direncanakan menggunakan balok miring sebagai ibu tangga. 

Perencanaan tangga dengan acuan data arsitek berikut : 

Sudut tangent maksimum  = 30˚ 

Lebar Antrede (langkah datar) = 30 cm 

Jumlah langkah datar  = Panjang tangga / Lebar Antrede 

Tinggi Optrede   = Tinggi Bordes / Jumlah Optrede 

Jumlah Langkah Naik   = Jumlah Antrede + 1 

2.4.5 Perhitungan Struktur Bawah (Pondasi) 

Struktur bawah (Sub-structure) yang berupa pondasi merupakan struktur yang 

berfungsi untuk meneruskan beban-beban dari struktur atas ke dalam lapisan tanah. 

Perencanaan struktur bawah ini meliputi penentuan tipe pondasi dan analisis pondasi 

terpilih. 

a. Penentuan Tipe Pondasi  

Jika setelah dianalisa ternyata dimensi elemen-elemen struktur atas yang 

ditentukan mampu memikul beban rencana yang ada maka langkah selanjutnya 

adalah penentuan tipe pondasi. 
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Adapun pemilihan jenis pondasi didasarkan atas pertimbangan : 

 Keadaan tanah  

Keadaan tanah pondasi kaitannya dalam pemilihan jenis pondasi meliputi 

jenis tanah, daya dukung tanah, kedalaman tanah keras, dll. 

 Kondisi dan besarnya beban yang dipikul pondasi. 

Hal ini meliputi kondisi beban, sifat dinamis bangunan atas (statis 

tertentu atau tak tertentu, kekakuan, dll). 

 Kondisi lingkungan 

Hal ini menyangkut kondisi lingkungan di sekitar lokasi proyek, 

pekerjaan pondasi tidak boleh mengganggu/membahayakan bangunan 

dan lingkungan sekitarnya. 

 Waktu dan biaya pelaksanaan pekerjaan 

Kemudahan pelaksanaan di lapangan, kaitannya dengan mobilisasi dan 

demobilisasi peralatan dan bahan. 

Dalam merencanakan Gedung DKK Semarang ini digunakan pondasi dalam jenis 

tiang pancang, mengingat dari hasil penyelidikan tanah CPT dapat diketahui bahwa 

jenis tanah di lokasi pekerjaan kurang baik sehingga diharapkan dengan pondasi 

tiang pancang ini dapat mencapai permukaan tanah keras dan mengurangi resiko 

penurunan bangunan. 

b. Daya Dukung Tanah 

Daya dukung (Bearing Capacity) adalah kemampuan tanah untuk mendukung 

beban baik dari segi struktur pondasi maupun struktur bangunan di atasnya tanpa 

terjadi keruntuhan geser. 

Daya Dukung Batas (Ultimate Bearing Capacity) adalah daya dukung terbesar 

dari tanah dan biasanya diberi simbol qult. Daya dukung ini merupakan kekuatan 

tanah dalam mendukung beban dan diasumsikan tanah mulai terjadi keruntuhan bila 

ada beban yang melebihi daya dukungnya. Besarnya daya dukung yang diijinkan 
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sama dengan daya dukung batas dibagi angka keamanan dengan rumus sebagai 

berikut : 

FK
q

q ult
u =  

Apabila hasil penyelidikan tanah hingga kedalaman lebih dari 20 m belum 

ditemukan lapisan tanah keras maka dapat digunakan tiang pancang grup agar dapat 

diperoleh daya dukung yang besar. 

c. Metode Analitis Kapasitas Daya Dukung Pondasi Tiang Pancang 

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

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

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

berkerikil dan lempung keras. 

Berdasarkan faktor pendukung maka daya dukung tiang pancang dapat 

digolongkan menjadi : 

 End Bearing Pile 

Tiang pancang yang dihitung berdasarkan tahanan ujung dan 

memindahkan beban yang diterima lapisan tanah keras dibawahnya. 

 Friction Pile 

Jika pemancangan tiap sampai tanah keras sulit dilaksanakan karena 

letaknya yang sangat dalam, maka dapat digunakan tiang pancang yang 

daya dukungnya berdasarkan perletakan tiang pancang dengan tanah 

(cleef). 

 End Bearing dan Friction Pile 

Jika perhitungan tiang pancang didasarkan terhadap tahanan ujung dan 

hambatan pelekat. 

 Perhitungan Pall untuk tiang akan ditinjau melalui 3 rumus perhitungan daya 

dukung tanah yaitu : 
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1. Mayerhoff 

Qult = qc . Ac + fs . Oc 

Qall = Pult / 2,5 

dimana : 

Qult = daya dukung tiang ijin 

qc = conus resistance 

Ac = Luas penampang tiang 

Fs = total friction 

Oc = keliling penampang 

2. Bagemann 

21

..
SF

OcTF
SF

Acqc
Qall +=

 

dimana : 

Qall = daya dukung ijin 

qc = conus resistance 

Ac = Luas penampang tiang 

TF = total friction 

Oc = keliling penampang 

SF = faktor keamanan, SF1 = 3, SF2 = 5 

3. Trofimankhoffe 

( )
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ +
=

5,2
./.. OcKdfsAcqcKb

Qall

 

dimana : 

Qall = daya dukung ijin 

Kb = 0,5 ~ 1, untuk tiang pancang beton diambil 0,75 
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qc = conus resitance 

Ac = Luas penampang tiang 

fs = total friction 

Oc = keliling penampang 

Kd = koefisien tekanan lateral (1,5 ~ 3) 

 Dari perhitungan ketiga rumus di atas, bila tiang pancang direncanakan untuk 

tahan terhadap tanah keras (End Bearing) maka daya dukung ijin tiang diambil yang 

terkecil. 

d. Menentukan Jumlah Tiang Pancang 

Untuk mencari jumlah tiang pancang dapat didasarkan pada beban tetap dan 

beban sementara  

 Berdasarkan beban tetap = 
allQ

Rv  

dimana : 

Rv = reaksi vertikal dari kombinasi beban tetap 

Qall = daya dukung terkecil 1 tiang 

 Berdasarkan beban sementara = 
allQ

Pu  

dimana : 

Pu = P kapasitas kolom yang ada 

Qall = daya dukung terkecil 1 tiang 

 Dari kedua perhitungan tersebut dipilih jumlah yang terbanyak. 
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e. Perhitungan Poer 

Perhitungan Poer meliputi penentuan jarak antar as tiang, efisiensi 1 tiang dalam 

kelompok, mencari daya dukung ijin tiang pancang, pengecekan gaya-gaya 

horisontal dengan grafik Brooms dan perhitungan beban maksimum yang diterima 

kelompok tiang. 

Jarak antar as tiang harus memenuhi persyaratan berikut : 

Syarat jarak tiang as-as Syarat jarak as tiang ke tepi 

2,5D ≤ s ≤ 4D S ≥ 1,25D 

Mencari nilai efisiensi 1 tiang dalam kelompok dapat menggunakan rumus : 

( ) ( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −+−

−=
nm

mnnmxEeff .
11

90
1 θ  

 

dimana : 

m = jumlah tiang dalam 1 baris 

n = jumlah tiang dalam 1 kolom 

d = diameter tiang pancang 

θ = arc.tan d/s 

s = jarak antar as ke as tiang pancang 

Untuk perhitungan beban maksimum yang diterima kelompok tiang dapat 

menggunakan rumus : 

∑∑
∑ ±±= 2

max
2

max
max .

.

.
.

xn

XM

yn
YM

n
Pv

P
x

y

y

x  

dimana : 

Pmax = beban maksimum yang diterima oleh tiang pancang 

∑Pv = jumlah total beban normal 

Mx = momen yang bekerja pada bidang yang tegak lurus sumbu x 
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My = momen yang bekerja pada bidang yang tegak lurus sumbu y 

N = banyaknya tiang pancang dalam kelompok tiang 

Xmax = (nx*∑x2) absis terjauh tiang terhadap titik berat kel.tiang 

Ymax = (ny*∑y2) ordinat terjauh tiang terhadap titik berat kel. Tiang 

Nx = banyaknya tiang pancang dalam satu baris dalam arah sumbu x 

Ny = banyaknya tiang pancang dalam satu baris dalam arah sumbu y 

∑x2 = jumlah kuadrat jarak absis-absis tiang 

∑y2 = jumlah kuadrat jarak ordinat-ordinat tiang 

Untuk penulangan tiang pancang dihitung berdasarkan kebutuhan pada waktu 

pengangkatan dan juga pada analisa penampang, sedangkan penulangan pile cap 

dihitung sesuai dengan peraturan dalam RSNI 2002.




