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BAB II 

STUDI LITERATUR 

 

2.1. Konsep Pemilihan Struktur 

 Desain struktur  harus memperhatikan beberapa aspek, diantaranya : 

1. Aspek Struktural (kekuatan dan kekakuan struktur) 

Aspek ini merupakan aspek yang harus dipenuhi karena berhubungan dengan 

besarnya kekuatan dan kekakuan struktur dalam menerima beban-beban yang 

bekerja, baik beban vertikal maupun beban horizontal. 

2. Aspek arsitektural dan ruang 

Aspek ini berkaitan dengan denah dan bentuk gedung yang diharapkan 

memiliki nilai estetika dan fungsi ruang yang optimal yang nantinya berkaitan 

dengan dimensi dari elemen struktur. 

3. Aspek pelaksanaan dan biaya 

Meliputi jumlah pembiayaan yang diperlukan agar dalam proses 

pelaksanaannya perencana dapat memberikan alternatif rencana yang relatif murah 

dan memenuhi aspek mekanika, arsitektural, dan fungsionalnya. 

4. Aspek perawatan gedung 

Aspek berhubungan dengan kemampuan owner untuk mempertahankan gedung 

dari kerusakan yang terjadi. 

  

 Dalam pemilihan struktur bawah harus mempertimbangkan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Keadaan tanah pondasi 

Keadaan tanah ini berhubungan dengan pemilihan tipe pondasi yang sesuai, 

yaitu jenis tanah, daya dukung tanah, kedalaman lapisan tanah keras. 

2. Batasan akibat struktur di atasnya 

Keadaan struktur sangat mempengaruhi pemilihan jenis pondasi, yaitu kondisi 

beban dari struktur diatasnya (besar beban, arah beban, penyebaran beban). 

3. Keadaan lingkungan disekitarnya 

Meliputi: lokasi proyek, dimana pekerjaan pondasi tidak boleh mengganggu 

atau membahayakan bangunan dan lingkungan di sekitarnya. 
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4. Biaya dan waktu pelaksanaan pekerjaan 

Pekerjaan pondasi harus mempertimbangkan biaya dan waktu pelaksanaannya 

sehingga proyek dapat dilaksanakan dengan ekonomis dan memenuhi faktor 

keamanan. Pelaksanaan juga harus memenuhi waktu yang relatif singkat agar 

pekerjaan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. 

 

2.2 Kriteria Dasar Perancangan 

 Beberapa kriteria dasar yang perlu diperhatikan antara lain: 

1. Material struktur 

Material struktur dapat dibagi menjadi empat (4) golongan yaitu: 

a. Struktur kayu 

Struktur kayu merupakan struktur dengan ketahanan yang cukup, kelemahan 

dari material ini adalah tidak tahan terhadap api, dan adanya bahaya pelapukan. 

Oleh karena itu material ini hanya digunakan pada bangunan tingkat rendah. 

b. Struktur baja  

Struktur baja sangat tepat digunakan pada bangunan bertingkat tinggi karena 

material baja mempunyai kekuatan serta tingkat daktilitas yang tinggi bila 

dibandingkan dengan material-material struktur yang lain  

Spesifikasi material yang digunakan dalam perencanaan struktur gedung ini 

adalah sebagai berikut: 

Baja 

• Tulangan Utama   fy = 400 Mpa 

• Tulangan Geser  fy = 240 Mpa 

• Baja Profil                               fy = 240 Mpa 

c. Struktur beton 

Struktur beton banyak digunakan pada bangunan tingkat menengah sampai 

dengan bangunan tingkat tinggi. Struktur ini paling banyak digunakan bila 

dibandingkan dengan struktur lainnya karena struktur ini lebih monolit dan 

mempunyai umur rencana yang cukup panjang. 

Spesifikasi material yang digunakan dalam perencanaan struktur   gedung ini 

adalah sebagai berikut: 

Beton  f’c = 25 Mpa 
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d. Struktur komposit 

Struktur ini merupakan gabungan dari dua jenis material atau lebih. Pada 

umumnya yang sering digunakan adalah kombinasi antara baja struktural 

dengan beton bertulang. Kombinasi tersebut menjadikan struktur komposit 

memiliki perilaku struktur antara struktur baja dan struktur beton bertulang. 

Struktur komposit digunakan untuk bangunan tingkat menengah sampai 

dengan bangunan tingkat tinggi. 

Setiap jenis material mempunyai karakteristik tersendiri sehingga suatu jenis 

bahan bangunan tidak dapat digunakan untuk semua jenis bangunan. 

2. Konfigurasi struktur bangunan 

- Konfigurasi horisontal 

Denah bangunan diusahakan memiliki bentuk yang sederhana, kompak, dan 

simetris tanpa mengesampingkan unsur estetika. Hal tersebut bertujuan agar 

struktur mempunyai titik pusat kekakuan yang sama dengan titik pusat massa 

bangunan atau memiliki eksentrisitas yang tidak terlalu besar sehingga tidak 

terjadi torsi. Struktur dengan bagian-bagian yang menonjol dan tidak simetris 

perlu adanya dilatasi gempa (seismic joint) untuk memisahkan bagian struktur 

yang menonjol dengan struktur utamanya. Dilatasi tersebut harus memberikan 

ruang yang cukup agar bagian-bagian struktur yang dipisahkan tidak saling 

berbenturan saat terjadi gempa. 

Gedung yang mempunyai denah sangat panjang sebaiknya dipisahkan menjadi 

beberapa bagian menggunakan seismic joint karena kemampuan untuk 

menahan gaya akibat gerakan tanah sepanjang gedung relatif lebih kecil. 

- Konfigurasi vertikal 

Konfigurasi struktur pada arah vertikal perlu dihindari adanya perubahan 

bentuk struktur yang tidak menerus. Hal ini dikarenakan apabila terjadi gempa 

maka akan terjadi pula getaran yang besar pada daerah tertentu dari struktur. 

Gedung yang relatif langsing akan mempunyai kemampuan yang lebih kecil 

dalam memikul momen guling akibat gempa. 

- Konfigurasi rangka struktur 

Ada dua macam yaitu: rangka penahan momen yang terdiri dari konstruksi 

beton bertulang berupa balok dan kolom, dan rangka dengan difragma vertikal, 
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adalah rangka yang digunakan bila rangka struktural tidak mencukupi untuk 

mendukung beban horizontal (gempa)  yang bekerja pada struktur. Dapat 

berupa dinding geser (shear wall ) yang dapat juga berfungsi sebagai core 

walls.  

- Konfigurasi keruntuhan sruktur 

Perencanaan struktur di daerah gempa terlebih dahulu harus ditentukan elemen 

kritisnya. Mekanisme tersebut diusahakan agar sendi-sendi plastis terbentuk 

pada balok terlebih dahulu dan bukannya pada kolom. Hal ini dimaksudkan 

karena adanya bahaya ketidakstabilan akibat perpindahan balok jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan kolom, selain itu kolom juga lebih sulit untuk diperbaiki 

daripada balok sehingga harus dilindungi dengan tingkat keamanan yang lebih 

tinggi. Oleh sebab itu konsep yang diterapkan adalah kolom harus lebih kuat 

daripada balok (strong coloum weak beam).Oleh karena perencanaan ini berada 

dalam zona gempa ringan maka prinsip yang digunakan adalah disain biasa. 

 

2.3. Perencanaan Struktur Atas 

 Struktur atas adalah bangunan gedung yang secara visual berada di atas tanah 

yang terdiri dari atap, pelat, tangga, lift, balok anak dan struktur portal utama yaitu 

kesatuan antara balok, kolom dan shear wall. Perencanaan struktur portal utama 

direncanakan dengan menggunakan prinsip strong columm weak beam, dimana sendi-

sendi plastis diusahakan terletak pada balok. 

2.3.1 Metode Analisis Gedung Struktur Beton 

2.3.1.1 Tinjauan terhadap beban lateral (gempa) 

 Kestabilan lateral dalam desain struktur merupakan faktor yang sangat penting, 

karena gaya lateral tersebut akan mempengaruhi elemen-elemen vertikal dan horisontal 

dari struktur.  

 Beban lateral yang sangat berpengaruh adalah beban gempa dimana efek 

dinamisnya menjadikan analisisnya lebih komplek. Pada dasarnya ada dua buah 

metode analisis yang digunakan untuk menghitung pengaruh beban gempa pada 

struktur yaitu: 

1. Metode analisa statik 

Analisa statik merupakan analisa sederhana untuk menentukan pengaruh gempa 
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yang hanya digunakan pada bangunan sederhana dan simetris, penyebaran 

kekakuan massa merata, dan tinggi struktur kurang dari 40 meter. 

Analisa statik pada prinsipnya adalah menggantikan beban gempa dengan 

gaya-gaya statik ekivalen yang bertujuan menyederhanakan dan memudahkan 

perhitungan. Metode ini disebut juga Metode Gaya Lateral Ekivalen (Equivalent 

Lateral Force Method), yang mengasumsikan besarnya gaya gempa berdasarkan 

hasil perkalian suatu konstanta / massa dari elemen tersebut. 

Besarnya beban geser dasar nominal statik ekivalen V yang terjadi di tingkat 

dasar menurut Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung 

(SNI 03-1726-2003 pasal 6.1.2) dapat dihitung menurut persamaan: 

R
WIC

V t..
=                                    (2.1)                                             

 Dimana :  

V = Beban gempa dasar nominal  

Wt = Berat total struktur sebagai jumlah dari beban-beban berikut ini: 

1) Beban mati total dari struktur bangunan gedung 

2) Bila digunakan dinding partisi pada perencanaan lantai maka harus 

diperhitungkan tambahan beban sebesar 0.5 kPa; 

3) Pada gudang-gudang dan tempat-tempat penyimpanan barang maka 

sekurang-kurangnya 25% dari beban hidup rencana harus diperhitungkan; 

4) Beban tetap total dari seluruh peralatan dalam struktur bangunan gedung 

harus diperhitungkan.. 

C = Faktor spektrum respon gempa yang didapat dari spektrum respon gempa 

rencana menurut grafik C-T (Gambar 2.1) 

I = Faktor keutamaaan struktur (Tabel 2.1) 

R = Faktor reduksi gempa (Tabel 2.2) 

 Tabel 2.1 Faktor keutamaan struktur (I)  
Jenis Struktur bangunan gedung I 

 

Gedung umum seperti untuk penghunian, perniagaan dan perkuliahan 1 

Monumen dan bangunan monumental 1 

Gedung penting pasca gempa sperti rumah sakit, instalasi air bersih, pembangkit 

tenaga listrik, pusat penyelamatan dalam keadaan darurat, fasilitas radio dan televisi 

1,5 
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Gedung untuk menyimpan bahan berbahaya seperti gas, produk minyak bumi, 

asam, bahan beracun 

1,5 

 

Cerobong, tangki di atas menara 1,25 

    

Tabel 2.2 faktor daktilitas ( µ ) dan faktor reduksi (R)  

Sistem dan subsistem 

struktur  bangunan gedung 

Uraian sistem pemikul beban gempa µm Rm f 

1.Sistem dinding penumpu  

(Sistem struktur yang tidak 

memiliki rangka ruang 

pemikul beban gravitasi 

secara lengkap. Dinding 

penumpu atau system 

bresing memikul hamper 

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 dimana bresingnya memikul beban 

gravitasi 

   

a. Baja 2.8 4.4 2.2 

b. Beton bertulang (tidak untuk wilayah 5 dan 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) 

Sistem dan subsistem  

struktur  bangunan gedung 

1. Rangka bresding eksentrisitas 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 

b. Beton bertulang (tidak untuk wilayah 5 dan 6)     

 

3.6 

3.6 

 

5.6 

5.6 

 

2.2 

2.2 

4. Rangka bresing konsentrik khusus  

    a. Baja 

 

4.1 

 

6.4 

 

2.2  

5. Dinding geser beton bertulang berangkai daktail 

Uraian sistem pemikul beban gempa 

4.0 

µm 

6.5 

Rm 

2.8 

f 

 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 

1. rangka pemikul momen khusus (SRPMK) 

    a. Baja  

    b. Beton bertulang 

 

5.2 

5.2 

 

8.5 

8.5 

 

2.8 

2.8 

2. Rangka pemikul momen menengah beton (SRPMM) 

(tidak untuk wilayah 5 dan 6) 

 

3.3 

 

5.5 

 

2.8 

3. rangka pemikul momen biasa (SRPMB) 

    a. Baja 

 

2.7 

 

4.5 

 

2.8 
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pemikul momen tetrutama 

melalui mekanisme lentur)  

    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 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 system harus 

direncanakan untuk 

memikul secara bersama-

sama seluruh beban lateral 

dengan memperhatikan 

interaksi/sistem ganda) 

Sistem dan subsistem  

struktur  bangunan gedung 

1. Dinding geser 

     a. Beton bertulang dengan SRBPMK beton  bertulang 

     b. Beton bertulang dengan SRPMB baja 

     c. Beton bertulang dengan SRPMM beton bertulang 

 

5.2 

2.6 

4.0 

 

8.5 

4.2 

6.5 

 

2.8 

2.8 

2.8 

2. RBE baja  

    a. Dengan SRPMK baja  

    b. Dengan SRPMB baja 

 

5.2 

2.6 

 

8.5 

4.2 

 

2.8 

2.8 

3. Rangka bresing biasa 

    a. Baja dengan SRPMK baja  

    b. Baja dengan SRPMB baja 

    c. Beton bertulang dengan SRPMK beton bertulang 

(tidak untuk wilayah 5 dan 6) 

    d. Beton bertulang dengan SRPMM beton bertulang 

(tidak untuk wilayah 5 dan 6) 

 

4.0 

2.6 

 

4.0 

 

2.6 

 

6.5 

4.2 

 

6.5 

 

4.2 

 

2.8 

2.8 

 

2.8 

 

2.8 

4. Rangka bresing konsentrik khusus 

    a. Baja dengan SRPMK baja 

    b. Baja dengan SRPMB baja 

 

 

Uraian sistem pemikul beban gempa 

 

4.6 

2.6 

 

 

µm 

 

7.5 

4.2 

 

 

Rm 

 

2.8 

2.8 

 

 

f 

5. Sistem struktur bangunan 

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 menengah 

(tidak untuk wilayah 3,4,5,dan 6) 

3.4 5.5 2.8 

7. Subsistem tunggal 

(Subsistem struktur bidang 

yang membentuk bangunan 

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 
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Untuk menentukan harga C harus diketahui terlebih dahulu jenis tanah tempat struktur 

tersebut berdiri. SNI 03-1726-2003 membagi jenis tanah ke dalam tiga jenis tanah 

yaitu tanah keras, tanah sedang dan tanah lunak. Dalam tabel 2.3 jenis tanah ditentukan 

berdasarkan kecepatan rambat gelombang geser (vs), nilai hasil tes penetrasi standar 

(N), dan kuat geser niralir (Sn). Untuk menentukan kuat geser niralir dapat digunakan 

rumus tegangan dasar tanah sebagai berikut : 

Si  = c + Σ σi . tan ∅ ( 2.2 ) 

σi = γi . ti 

Dimana : 

Si =  Tegangan geser tanah  

C  = Nilai kohesi tanah pada lapisan paling dasar lapisan yang ditinjau 

σI = Tegangan normal masing-masing lapisan tanah  

γI = Berat jenis masing-masing lapisan tanah  

ti = Tebal masing-masing lapisan tanah  

∅ = Sudut geser pada lapisan paling dasar lapisan yang ditinjau  

 Dari persamaan diatas, untuk nilai γ, h, c yang berbeda (tergantung dari 

kedalaman tanah yang ditinjau) akan didapatkan kekuatan geser rerata ( nS ) dengan 

persamaan berikut: 

∑

∑
= m

i
ii

m

i
i

n

St

t
S

)/(
        ( 2.3 ) 

∑

∑
= m

i
ii

m

i
i

s

vt

t
v

)/(
    ( 2.4 ) 

∑

∑
= m

i
ii

m

i
i

Nt

t
N

)/(
  ( 2.5 ) 

dimana: 

ti =  tebal lapisan tanah ke-i  

vsi = kecepatan rambat gelombang geser melalui lapisan tanah ke-i 
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Ni = nilai hasil tes penetrasi standar lapisan tanah ke-i 

Sni = kuat geser niralir lapisan tanah ke-I yang harus memenuhi ketentuan 

bahwa Sni ≤ 250 kPa 

m = jumlah lapisan tanah yang ada di atas tanah dasar. 

Tabel 2.3 Definisi jenis tanah        

Jenis tanah Kecepatan rambat 

gelombang geser 

rerata, vs (m/det) 

Nilai hasil test 

penetrasi standar 

rerata N 

Kuat geser 

niralir rerata Sn 

(kPa) 

Tanah Keras  vs ≥ 350 N ≥ 50 Sn ≥ 100 

Tanah sedang 175 ≤ vs < 350 15 ≤ N  < 50 50 ≤  Sn < 100 

Tanah Lunak vs < 175 N < 15 Sn < 50 

Atau semua jenis tanah lempung lunak dengan tebal total 

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

Tanah Khusus Diperlukan evaluasi khusus di setiap lokasi 

 

Spektrum respon nominal gempa rencana untuk struktur dengan daktilitas penuh pada 

beberapa jenis tanah dasar, diperlihatkan pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 2.1 Spektrum Respon Gempa SNI 03-1726-2003 

 Beban geser dasar nominal V menurut persamaan 2.1 harus dibagikan sepanjang 

tinggi struktur bangunan gedung menjadi beban-beban gempa nominal statik ekivalen 

Fi yang menangkap pada pusat massa lantai tingkat ke-i menurut persamaan: 

V
zW

zW
F n

i
ii

ii
i

∑
=

=

1
).(

.
      (2.6) 

dimana: 

Wi =  berat lantai tingkat ke-i 

zi  =  ketinggian lantai tingkat ke-i 

n  =  nomor lantai tingkat paling atas 

 Apabila rasio antara tinggi struktur bangunan gedung dan ukuran denahnya 

dalam arah pembebanan gempa sama dengan atau melebihi 3, maka 0.1V harus 

dianggap beban horizontal terpusat yang bekerja pada pusat massa lantai tingkat paling 

atas, sedangkan 0.9V sisanya harus dibagikan sepanjang tingkat struktur bangunan 

gedung menjadi beban-beban gempa nominal statik ekivalen menurut persamaan 2.6. 
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 Waktu getar alami fundamental struktur bangunan gedung beraturan dalm arah 

masing-masing sumbu utama dapat ditentukan dengan rumus Rayleigh sebagai berikut: 

∑

∑

=

== n

i
ii

n

i
ii

dFg

dW
T

1

1

2

1

.

.
3.6       (2.7) 

dimana: 

di =  simpangan horizontal lantai tingkat ke-i akibat beban Fi (mm) 

g =  percepatan gravitasi sebesar 9.81 mm/detik2 

 Apabila waktu getar alami fundamental T1 struktur bangunan gedung untuk 

penentuan faktor Respon Gempa C1 ditentukan dengan rumus-rumus empiris atau 

didapat dari analisis vibrasi bebas tiga dimensi, nilainya tidak boleh menyimpang lebih 

dari 20% dari nilai yang dihitung menurut persamaan diatas. 

 

2. Metode analisa dinamik 

Analisa dinamik pada perencanaan gedung tahan gempa diperlukan untuk evaluasi 

yang lebih akurat dari gaya-gaya gempa yang bekerja pada struktur serta untuk 

mengetahui perilaku dari struktur akibat pengaruh gempa yang sifatnya berulang. 

Analisa dinamik perlu dilakukan pada struktur bangunan tidak beraturan dengan 

karakteristik sebagai berikut: 

- Gedung dengan konfigurasi struktur yang tidak beraturan 

- Gedung dengan loncatan bidang muka yang besar 

- Gedung dengan kekakuan tingkat yang tidak merata 

- Gedung yang tinngginya lebih dari 40 meter 

Daktilitas struktur bangunan gedung tidak beraturan harus ditentukan yang 

representative mewakili daktilitas struktur 3D. Tingkat daktilitas tersebut dapat 

dinyatakan dalam faktor reduksi gempa R representative, yang nilainya dapat 

dihitung sebagai nilai rerata berbobot dari faktor reduksi gempa untuk 2 arah 

sumbu koordinat ortogonal dengan gaya geser dasar yang dipikul oleh struktur 

bangunan gedung dalam masing-masing arah tersebut sebagai besaran 

pembobotnya menurut persamaan: 
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yyxx

yx

RVRV
VV

R
// +

+
=     (2.8) 

dimana Rx dan Vx adalah faktor reduksi gempa dan gaya geser dasar untuk 

pembebanan gempa dalam arah sumbu-x, sedangkan Ry dan Vy faktor reduksi 

gempa dan gaya geser dasar untuk pembebanan gempa dalam arah sumbu-y. 

Metoda ini hanya dipakai apabila rasio antara nilai-nilai faktor reduksi gempa 

untuk reduksi dua arah pembebanan gempa tersebut tidak lebih dari 1,5. 

Nilai akhir respon dinamik struktur bangunan gedung terhadap pembebanan 

gempa nominal dalam suatu arah tertentu, tidak boleh diambil kurang dari 80% 

nilai respon gempa yang pertama. Bila respon dinamik struktur bangunan gedung 

dinyatakan dalam gaya geser dasar nominal Vt maka persyaratan tersebut dapat 

dinyatakan menurut persamaan: 

Vt  ≥ 0.8V1       (2.9) 

dimana V1  adalah gaya geser dasar nominal sebagai respons ragam yang pertama 

terhadap pengaruh Gempa Rencana menurut persamaan: 

R
WIC

V t..1
1 =       (2.10) 

dengan C1 adalah nilai Faktor Respon Gempa yang di dapat dari spektrum Respons 

Gempa Rencana (gambar 2.1) untuk waktu getar alami pertama T1. 

Perhitungan respon dinamik struktur bangunan gedung tidak beraturan terhadap 

pembebanan Gempa Nominal, dapat dilakukan dengan metoda analisis ragam 

spektrum respon dengan memakai diagram spektrum respon gempa rencana 

berdasar wilayah gempa dengan periode ulang 500 tahun pada Gambar 2.1. Dalam 

hal ini, jumlah ragam vibrasi yang ditinjau dalam penjumlahan respon ragam 

menurut metode ini harus sedemikian rupa, sehingga partisipasi massa ragam 

efektif dalam menghasilkan respon total harus mencapai sekurang-kurangnya 90%. 

 

2.3.1.2 Pemilihan Metode Analisis 

  Pemilihan metoda analisis untuk perencanaan struktur gedung tahan gempa, 

ditentukan berdasarkan konfigurasi struktur dan fungsi bangunan yang berkaitan 

dengan tanah dasar dan wilayah kegempaan. 

1. Perancangan struktur bangunan yang kecil dan tidak bertingkat serta elemen-
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elemen non struktural, tidak diperlukan adanya analisa terhadap pengaruh beban 

gempa. 

2. Perancangan beban gempa untuk bangunan yang berukuran sedang dapat 

menggunakan analisa beban statik ekivalen. Hal ini disarankan untuk memeriksa 

gaya-gaya gempa yang bekerja pada struktur dengan menggunakan desain yang 

sesuai dengan kondisi struktur. 

3. Perancangan struktur bangunan yang besar dan penting dengan distribusi kekakuan 

dan massa yang tidak merata ke arah vertikal dengan menggunakan analisa 

dinamik. 

4. Perancangan struktur bangunan yang besar dan penting, konfigurasi struktur sangat 

tidak beraturan dengan tinggi lebih dari 40 meter, analisa dinamik dan inelastik 

diperlukan untuk memastikan bahwa struktur tersebut aman terhadap gaya gempa. 

Berdasarkan ketentuan diatas, maka perencanaan struktur gedung dalam tugas akhir 

ini menggunakan  metode analisa beban statik ekivalen. 

2.3.2 Perencanaan Atap 

 Atap merupakan struktur yang paling atas dari suatu bangunan gedung. Struktur 

atap dapat terbuat dari kayu, beton ataupun dari baja. Dalam Tugas Akhir ini 

direncanakan struktur atap yang digunakan adalah struktur beton, yaitu menggunakan 

pelat beton bertulang. Untuk perencanaan pelat atap metode yang digunakan sama 

halnya dengan perencanaan pelat lantai.  

 

2.3.3 Perencanaan Pelat 

 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. 

 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 
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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 2.2 Dimensi bidang pelat 

 

Langkah-langkah perencanaan penulangan pelat adalah sebagai berikut : 

1.  Menentukan syarat-syarat batas, tumpuan dan panjang bentang. 

2.  Menentukan tebal pelat. 

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

ketentuan sebagai berikut : 

h min = 
β936

)
1500

8.0ln(

+

+ yf

      ( 2.11 ) 

hmak =
36

)15008.0ln( yf
+

 ( 2.12 ) 

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

ditetapkan sebesar 9 cm. 

3. Menghitung beban yang bekerja pada pelat, berupa beban mati dan beban hidup 

terfaktor. 

4. Menghitung momen-momen yang menentukan.  

5. Mencari tulangan pelat 

 Berdasarkan buku CUR 1, langkah-langkah perhitungan tulangan pada pelat 

adalah sebagai berikut : 

a. Menetapkan tebal penutup beton menurut Grafik dan Tabel Perhitungan Beton 
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Bertulang hal. 14. 

a. Menetapkan diameter tulangan utama yang direncanakan dalam arah x dan arah y. 

a. Mencari tinggi efektif dalam arah x dan arah y. 

a. Membagi Mu dengan b x d2  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

× 2db
Mu     ( 2.13 ) 

a. Mencari rasio penulangan (ρ) dengan persamaan : 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
××−××=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

× cf
fyfy

db
Mu

'
588,012 ρφρ     ( 2.14 ) 

a. Memeriksa syarat rasio penulangan (ρmin < ρ < ρmak) 

a. Mencari luas tulangan yang dibutuhkan ( )610×××= dbAs ρ  ( 2.15 ) 

 

2.3.4 Perencanaan Balok 

2.3.4.1 Perencanaan Lentur Murni 

d

As

gayateganganreganganpenampang 
beton

z = d-a/2

Ts = Asxfy

Cc = 0.85xf'cxaxb

fs = fy

c
h

b

 
Gambar 2.3 Tegangan, regangan dan gaya yang terjadi pada perencanaan lentur 

murni beton bertulang 

 

Dari gambar didapat: 

 Cc =  0,85.fc’.a.b  (Vis dan Kusuma,1997)  ( 2.16 ) 

 Ts =  As.fy  (Vis dan Kusuma,1997)  ( 2.17 ) 

Sehingga: 

 0,85.fc’.a.b  =  As.fy       ( 2.18 ) 

dimana 

 a   =  β.c     (Vis dan Kusuma,1997)  ( 2.19 ) 

 As =  ρ.b.d  (Vis dan Kusuma,1997)  ( 2.20 ) 

dan menurut Ir. Udiyanto (2000) untuk: 

 fc’  ≤  30 Mpa , β =  0,85   

εs 

εc=0.003 

a=β.c 
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 fc’  >  30 Mpa , β =  0,85 – 0,008 (fc’ – 30)   ( 2.21 ) 

Pada Tugas Akhir ini digunakan fc’ =  25 Mpa, sehingga didapat: 

 0,85.fc’. β.c.b =  As.fy 

        0,85.fc’. 0,85c.b  =  ρ.b.d.fy 

 0,7225.b.c.fc’ =  ρ.b.d.fy 

              c =  
'...7225,0

...
fccb

fydbρ  

         c =  d
fc
fy .

'
.384,1 ρ           ( 2.22 ) 

Besarnya momen yang mampu dipikul oleh penampang adalah: 

 Mu =  Cc (d - 0,5a)  atau  Ts (d – 0,5a) 

  =  As.fy (d – 0,5.0,85c) 

  =  As.fy (d – 0.425c) 

 Berdasarkan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Tata Cara 

Perencanaan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung 2002 pasal 11.3, dalam suatu 

perencanaan diambil faktor reduksi kekuatan �dimana besarnya � untuk lentur tanpa 

beban aksial adalah sebesar 0,8; sehingga didapat: 

 Mu =�.As.fy (d – 0,425c) 

  =  0,8.ρ.b.d.fy (d – 0,425c)        

Subtitusi harga c, 

 Mu =  0,8.ρ.b.d.fy (d – 0,425. d
fc
fy .

'
.384,1 ρ ) 

Bentuk di atas dapat pula dituliskan sebagai berikut: 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

'
.588,01..8,0

. 2 fc
fyfy

db
Mu ρρ      

dimana: 

Mu =  momen yang dapat ditahan penampang (Nmm) 

b  =  lebar penampang beton (mm) 

d  =  tinggi efektif beton (mm) 

ρ  =  rasio luas tulangan terhadap luas efektif penampang beton 

fy =  mutu tulangan (Mpa) 

fc’ =  mutu beton (Mpa) 
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 Dari rumus di atas, apabila momen yang bekerja dan luas penampang beton telah 

diketahui, maka besarnya rasio tulangan ρ dapat diketahui untuk mencari besarnya 

kebutuhan luas tulangan. 

 

2.3.4.2 Persentase Tulangan Minimum, Balance dan Maksimum 

a. Rasio tulangan minimum (ρmin) 

  Rasio tulangan minimum ditetapkan sebesar 
4.1

fy  ( Vis dan Kusuma, 1993) 

b. Rasio tulangan balance (ρb) 

  Dari gambar regangan penampang balok (Gambar 2.3) didapat: 

 
sycu

cu

Efyd
c

+
=

+
=

003,0
003,0

εε
ε

     

  Berdasarkan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Tata Cara 

Perencanaan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung 2002 pasal 10.5(2) 

ditetapkan Es sebesar 2 x105 Mpa, sehingga didapat 

 
fyd

c
+

=
600

600         

 Keadaan balance: 

 0,85.fc’. β.c.b =  ρ.b.d.fy 

                     
fydb

bcfc
..

..'..85,0 βρ =  

 
fy

fc
fy

'.85,0
600

600 βρ
+

=      

c. Rasio tulangan minimum (ρmax) 

 Berdasarkan SKSNI T15-1991-03 pasal 3.3.3-3 besarnya ρmax ditetapkan sebesar 

0,75ρb. 

 Berdasarkan buku CUR 1, langkah-langkah perhitungan tulangan pada balok 

adalah sebagai berikut : 

a. Menetapkan tebal penutup beton menurut Grafik dan Tabel Perhitungan Beton 

Bertulang hal. 14. 

b. Menetapkan diameter tulangan utama yang direncanakan dalam arah x dan arah y. 

c. Mencari tinggi efektif dalam arah x dan arah y. 
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d. Membagi Mu dengan b x d2  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

× 2db
Mu  

e. Mencari rasio penulangan (ρ) dengan persamaan : 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
××−××=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

× cf
fyfy

db
Mu

'
588,012 ρφρ  

f. Memeriksa syarat rasio penulangan (ρmin < ρ < ρmak) 

g. Mencari luas tulangan yang dibutuhkan ( )610×××= dbAs ρ  

 

2.3.4.3 Perhitungan Geser  

 Berdasarkan Rancangan Standar Nasional Indonesia Tata Cara Perhitungan 

Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung Tahun 2002 pasal 13.3 ditentukan besarnya 

kekuatan gaya nominal sumbangan beton adalah: 

  
dbfV wcc .'

6
1

=
      

atau besarnya tegangan yang dipikul beton adalah: 

  
'

6
1

cc fv =
    

   Untuk penampang yang menerima beban aksial, besarnya tegangan yang mampu 

dipikul beton dapat dituliskan sebagai berikut: 

  
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+=

6
'

14
1

cf
A

P
v

g

u
c

 
     

Sedangkan besarnya tegangan geser yang harus dilawan sengkang adalah: 

  cus vvv φφ −=        

Besarnya tegangan geser yang harus dipikul sengkang dibatasi sebesar: 

   
cfvs '

3
2max =φ

      
Untuk besarnya gaya geser yang mampu dipikul oleh penampang ditentukan dengan 

syarat sebagai berikut: 

  nu VV φ≤        

dimana: 

Vu =  gaya lintang pada penampang yang ditinjau. 
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Vn =  kekuatan geser nominal yang dihitung secara Vn = Vc + Vs 

Vc =  kekuatan geser nominal sumbangan beton 

Vs =  kekuatan geser nominal sumbangan tulangan geser 

vu =  tegangan geser yang terjadi pada penampang 

vc =  tegangan geser nominal sumbangan beton 

vs =  tegangan geser nominal sumbangan tulangan geser 

� =  faktor reduksi kekuatan = 0,75  

b =  lebar balok (mm) 

d =  tinggi efektif balok (mm) 

f’c =  kuat mutu beton (Mpa) 

Berdasarkan persamaan 2.86, tulangan geser dibutuhkan apabila cu vv φ> . Besarnya 

tulangan geser yang dibutuhkan ditentukan dengan rumus berikut: 

  
y

cu
v f

sbvv
A

φ
φ .)( −

=      (Vis dan Kusuma, 1997)  

dimana: 

Av =  luas tulangan geser yang berpenampang ganda dalam mm2 

s =  jarak sengkang dalam mm 

Rumus di atas juga dapat ditulis sebagai berikut: 

  
y

cu
v f

bvv
A

φ
φ 1000.)( −

=    (Vis dan Kusuma, 1997)  

dimana Av adalah luas tulangan geser yang berpenampang ganda untuk tiap meter 

panjang yang dinyatakan dalam mm2. 

 Namun apabila cu vv φ
2
1

>  harus ditentukan besarnya tulangan geser minimum 

sebesar (RSNI Tata Cara Perhittungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung Tahun 

2002): 

  
y

w
v f

sbA
3

=        

dimana: 

Av =  luas tulangan geser yang berpenampang ganda dalam mm2 

s =  jarak sengkang dalam mm 

Rumus ini juga dapat ditulis sebagai berikut: 
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y

w
v f

bA
3
1000

=
    

(Vis dan Kusuma, 1997)   

dimana Av adalah luas tulangan geser yang berpenampang ganda untuk tiap meter 

panjang yang dinyatakan dalam mm2. 

Jarak sengkang dibatasi sebesar d/2, namun apabila '
3
1 fcvs >φ  jarak sengkang 

maksimum harus dikurangi setengahnya. 

 

 Langkah-Langkah Perhitungan Tulangan Geser Balok : 

• Vmaks = Vu = ….. (gaya lintang, dari perhitungan SAP2000) 

• Vu terpakai = ………. 

• Vn = Vu / φ   (φ = 0.6)  

• Vc = (1/6) . √ f’c  . b . d 

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

• Vu > φ .Vc / 2  perlu tulangan geser 

• Cek Penampang : 

Vs max = 2/3 x √ f’c x b x d 

Vs = Vn - Vc 

Vs < Vs max ……..OK! penampang cukup  

• 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  

                Av.d.fy                       

s  =  ------------     , dengan Av = luas penampang 2 kaki tulangan geser (mm2)      

             Vn – Vc  

Syarat :      

s < d / 4 ( pada daerah sendi plastis  y = d ) 

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

Mutu beton    = 25 MPa 

Mutu tulangan (fy)   = 240 Mpa 
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Tulangan sengkang rencana  = 10 mm 

Selimut beton    = 40 mm 

Berikut disajikan flow chart perhitungan tulangan lentur dan geser balok: 

 
Gambar 2.3 Flow chart perhitungan tulangan lentur dan geser balok 

 

2.3.5 Perencanaan Kolom 

Langkah –langkah perhitungan kolom adalah sebagai berikut : 

 Tulangan Pokok 

 Cek Perhitungan Tekuk 

Diketahui bbalok, hbalok, bkolom, hkolom, Mu, Pu, Lu, f’c, fy, Ec :  

• Ib   = 1/12 . b . h3  

• Ik   = 1/12 . b . h3  
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                           [ Σ E . Ik / Lk ]          

• WA = WB = ---------------------  

                           [ Σ E . Ib / Lk ] 

Berdasarkan Nomogram (Gambar 3.29 hlm. 103  Buku “Menghitung Beton 

Bertulang berdasar ACI, SNI“ oleh Ir. Udiyanto) didapat harga k. 

• r = 0.3 . h (jari-jari girasi) 

           k . Lu 

• K = ----------  

                  R 

Untuk rangka bergoyang : 

K>22  pengaruh kelangsingan diperhitungkan 

K<22  pengaruh kelangsingan diabaikan 

Untuk rangka tak bergoyang : 

[K>{34 – 12(M1/M2)}]  pengaruh kelangsingan diperhitungkan  

[K<{34 – 12(M1/M2)}]  pengaruh kelangsingan diabaikan                                    

• Ig   = 1/12 . b . h3  

• E.I  = Ec . Ig . 0.4 / (1 + Bd) 

              π2 . E . I        .         

• Pcr = ---------------  

                   (k . Lu)2       

• Cm = 1  

• Cs  = Cm / [1 – Pu / (φ . Pcr)] > 1 

• Mc = Cs . Mu  

• ea = Mc / Pu  

• eamin = 15 + 0.03 . h  

 Perhitungan Penulangan (Uniaxial) 

• ea = Mu / Pu 

• e = ea + (h/2) – d’’ 

• ab =
)600(

.600.1

fy
d

+
β  

• a = Pn / ( Rl . b )   
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• jika a < ab ; As digunakan rumus : 

 As = As’ = 
)'.(

]..2/).[(
ddfy

bRlPdeP
−
+−  

• jika a > ab ataupun As = As’ didapatkan hasil negatif digunakan rumus : 

 As = As’ = 
)'.(

)]2/1.(....[ 2

ddfy
FbRldbFbeP

−
−−  

= 
)'.(
.... 2

ddfy
dbRlKbeP

−
−

 

• jika hasil As = As’ masih negatif digunakan rumus : 

As total = 
fy

AgRlP .−   jika hasil masih negatif digunakan :  

( syarat tulangan 1 - 6 % )     As = 3% . Ag 

• jika As hasil perhitungan < As minimum, maka gunakan As minimum. 

 

 Tinjauan Lentur Arah-X dan Arah-Y ( Biaxial Bending ) : 

Prosedur perhitungan apabila diketahui b, h, Mu, dan Pu ialah : 

• Mn = Mu / φ (φ = 0.8) 

• Pn = Pu / φ (φ =0.65) 

• ea =  Mn / Pn 

• cb x/y = 600 . d x/y  / ( 600 + fy )  dan ab x/y  = β1 . cb x/y 

• Fb x/y  = ab x/y  /  d x/y 

• Kb x/y  = Fb . ( 1 – Fb /2 ) 

• Mn b x/y = 0.85 . fc’ . Kb x/y . b x/y . d x/y
2 +   As’ .  fy . ( d x/y – d’ ) 

• Pn b x/y = 0.85 . fc’ . b x/y . ab x/y 

• ebx / y = Mn b x/ y  /  Pn b x/ y 

• ex / y = ea + hx / y  / 2 – d’’  < ebx / y 

• Jika e < eb dan 0.3 d  + h / 2  - d’’ < ex/ y 

c = cb  

d'/c <=(1-fy/600), tulangan tekan telah meleleh  

Px/y = Po  - ( ex/y  /  ebx/y )2  .  ( Po – Pn bx/y ) 

• Jika e < eb dan 0.3 d  + h / 2  - d’’ > ex/ y 
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Px/y = 0.85 . fc’ . b . d + fy . Ast 

• Po = 0.85 . fc’ . ( Ag – Ast )  + fy . Ast 

Tinjauan Biaxial Bending : 

Pi
1  = 

Px
1  + 

Py
1  - 

Po
1   ;  syarat : Pi > P 

 Tulangan Geser 

 Penulangan Geser Dengan Gaya Tekan 

V = Vu = ….. (gaya lintang/geser, dari perhitungan SAP2000) 

P = Nu = ….. (gaya normal, dari perhitungan SAP2000) 

Vn = Vu / φ   (φ = 0.6)  

Vc =0.17( 1+0.073xNu/Ag)x√ fc’.bw.d   ( Ir. Udiyanto, 2000) 

Jika (Vn – Vc) ≥ (2/3) . √ fc’ . bw . d , maka ukuran penampang diperbesar 

Jika (Vn – Vc) < (2/3) . √ fc’ . bw . d , maka penampang cukup 

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

Jika Vu > φ .Vc/2  perlu tulangan geser 

• Jika Vu < φ .Vc  perlu tulangan geser minimum 

s = 3 fy . Av / b  

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

(mm) 

• Jika Vu > φ .Vc  perlu tulangan geser  

            Av.d.fy                       

s  =  ----------------    , dengan Av = luas penampang 2 kaki tul. geser (mm2)  

            Vn – Vc       

s =  …….    < d/2  

Bila (Vn – Vc) ≥ 0.33 . √ fc’ . bw . d  , maka 

s =  …….    < d/4 

 

2.3.6 Perencanaan Tangga  

 Struktur tangga digunakan untuk melayani aksesibilitas antar lantai pada gedung 

yang mempunyai tingkat lebih dari satu. Tangga merupakan komponen yang harus ada 

pada bangunan berlantai banyak walaupun sudah ada peralatan transportasi vertikal 

lainnya, karena tangga tidak memerluan tenaga mesin. 
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Gambar 2.5 Model struktur tangga 

 

 Adapun parameter yang perlu diperhatikan pada perencanaan struktur tangga 

adalah sebagai berikut : 

- Tinggi antar lantai - Tinggi Optrede 

- Tinggi Antrede -  Lebar Bordes 

- Jumlah anak tangga -  Lebar anak tangga 

- Kemiringan tangga  -  Tebal selimut beton 

- Tebal pelat beton -  Tebal pelat tangga 

a

o

h

 
Gambar 2.6 Pendimensian struktur tangga 

o = tan α  x a          

2 x o + a = 61~ 65        

dimana :     o = optrade (langkah naik) 



 

BAB II – STUDI LITERATUR  II - 26 

 

 

 a = antrede (langkah datar) 

 

Langkah-langkah perencanaan penulangan tangga : 

1. Menghitung kombinasi beban Wu dari beban mati dan beban hidup. 

2. Menentukan tebal selimut beton, diameter tulangan rencana, dan tinggi efektif arah 

x (dx) dan arah y (dy). 

3. Dari perhitungan SAP 2000, didapatkan momen pada tumpuan dan lapangan baik 

pada pelat tangga maupun pada bordes.  

4. Menghitung penulangan pelat tangga dan bordes. 

Berdasarkan Buku CUR 1, langkah-langkah perhitungan tulangan pada pelat tangga 

adalah sebagai berikut : 

a. Menetapkan tebal penutup beton menurut Buku Grafik dan Tabel Perhitungan 

Beton Bertulang. 

b. Menetapkan diameter tulangan utama yang direncanakan dalam arah x dan arah y. 

c. Mencari tinggi efektif dalam arah x dan arah y. 

d. Membagi Mu dengan b x d2  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

× 2db
Mu                                       

Dimana b = lebar pelat per meter panjang  

                d = tinggi efektif 

e. Mencari rasio penulangan (ρ) dengan persamaan : 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
××−××=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

× cf
fyfy

db
Mu

'
588,012 ρφρ                                 

f. Memeriksa syarat rasio penulangan (ρmin < ρ < ρmak) 

      
fy
4,1

min =ρ          

      
fy

cf
fymak

'85,0
600

450 ×
×

+
×

=
βρ       

g. Mencari luas tulangan yang dibutuhkan  

     ( )610×××= dbAs ρ        

 

 

2.3.7 Perencanaan Struktur Bawah (Sub Structure) 



 

BAB II – STUDI LITERATUR  II - 27 

 

 

 Dalam merencanakan suatu struktur bawah dari konstruksi bangunan dapat 

digunakan beberapa macam tipe pondasi, pemilihan tipe pondasi didasarkan pada hal-

hal sebagai berikut : (Sardjono, 1984) 

• Fungsi bangunan atas  

• Besarnya beban dan berat dari bangunan atas 

• Keadaan tanah dimana bangunan tersebut akan didirikan 

• Jumlah biaya yang dikeluarkan 

 Tipe pondasi yang sering digunakan dalam struktur bangunan antara lain pondasi 

telapak, pondasi rakit, pondasi tiang pancang, minipile, dan pondasi kaison bor 

(sumuran).  

 Berdasarkan data tanah diketahui bahwa tanah keras terdapat pada kedalaman -

7,5 m. Dalam perencanaan gedung kampus ini digunakan  jenis tipe pondasi, yaitu 

pondasi minipile segitiga.  

 

2.3.8 Perencanaan Struktur Baja 

 Dalam melakukan analisis desain suatu struktur bangunan, perlu adanya 

gambaran yang jelas mengenai perilaku dan besar beban yang bekerja pada struktur. 

Struktur baja sangat tepat digunakan pada bangunan bertingkat tinggi karena material 

baja mempunyai kekuatan serta tingkat daktilitas yang tinggi bila dibandingkan dengan 

material-material struktur yang lain. Dalam tugas akhir ini, penyusun membuat 

perencanaan struktur gedung dengan membandingkan antara struktur gedung beton dan 

baja. Perencanaan masing-masing struktur dilakukan sesuai dengan peraturan 

perencanaan yang berlaku termasuk dalam perencanaan beban yang bekerja pada 

struktur sehingga keselamatan publik dapat dijamin pada suatu tingkat keamanan 

tertentu.  

2.3.8.1 Pembebanan 

 Beban-beban yang bekerja pada struktur yang akan dianalisis harus ditentukan 

dalam perencanaan sesuai dengan peraturan pembebanan yang berlaku di negara kita. 

2.3.8.1.1 Jenis-jenis Beban 

 Jenis-jenis beban yangbbiasa dipergunakan di dalam prencanaanstruktur gedung 

pada srtruktur baja pada prinsipnya sama dengan pembebanan pada struktur beton 

yaitu antara lain: 
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 Beban mati (dead load/ DL) 

 Beban mati adalah semua beban yang berasal dari berat bangunan, termasuk segala 

unsur tambahan tetap yang merupakan satu kesatuan dengannya. 

Tabel 2.4 Beban Mati pada Struktur 

Beban Mati Besar Beban 

Beton Bertulang 2400 kg/m3

Dinding Pasangan ½ Bata 250 kg/m2

Langit-langit + penggantung 18 kg/m2

Lantai ubin dari semen Portland 24 kg/m2

Spesi per cm tebal 21 kg/m2

 

 Beban Hidup ( Live Load/LL) 

 Beban hidup adalah semua beban tidak tetap, kecuali beban angin, beban gempa 

dan pengaruh-pengaruh khusus yangdiakibatkan oleh selisih suhu, pemasangan 

(erection), penurunan pondasi, susut, dan pengaruh-pengaruh khusus lainnya. 

Meskipun dapat berpindah-pindah, beban hidup masih dapat dikatakan bekerja 

perlahan-lahan pada struktur. Beban hidup diperhitungkan berdasarkan perhitungan 

matematis dan menurut kebiasaan yang berlaku pada pelaksanaan konstruksi di 

Indonesia. Untuk menentukan secara pasti beban hidup yang bekerja pada suatu 

lantai bangunan sangatlah sulit, dikarenakan fluktuasi beban hidup bervariasi, 

tergantung dari banyak faktor. Oleh karena itu faktor pengali pada beban hidup 

lebih besar jika dibandingkan dengan faktor pengali pada beban mati. 

Tabel 2.5 Beban Hidup pada Struktur 

Beban Hidup Pada Lantai Bangunan Besar Beban 

Lantai Apartemen 250 kg/m2 

Tangga dan Bordes 300 kg/m2

Plat Atap 100 kg/m2 

Lantai Ruang rapat 400 kg/m2 

Beban Pekerja 100 kg 

 

 

 Beban Gempa 
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 Gempa bumi adalah fenomena getaran yang dikaitkan dengan kejutan pada kerak 

bumi. Beban kejut ini dapat disebabkan oleh banyak hal, tetapi salah satu faktor 

utamanya adalah benturan/pergesekan kerak bumi yang mempengaruhi permukaan 

bumi. Lokasi gesekan ini  disebut fault zone. Kejutan tersebut akan menjalar dalam 

bentuk gelombang. Gelombang ini menyebabkan permukaan bumi dan bangunan 

di atasnya bergetar. Pada saat bangunan bergetar timbul gaya-gaya pada struktur 

bangunan karena adanya kecenderungan dari massa bangunan untuk 

mempertahankan dirinya dari gerakan. Gaya yang timbul disebut gaya inersia, 

besar gaya tersebut bergantung pada banyak faktor  yaitu: 

 Massa bangunan 

 Pendistribusian massa bangunan  

 Kekakuan struktur 

 Jenis tanah 

 Mekanisme redaman dari struktur 

 Perilaku dan besar alami getaran itu sendiri 

 Wilayah kegempaan  

 Periode getar alami 

Dalam tugas akhir ini, faktor-faktor yang berpengaruh antara lain: 

o Faktor Keutamaan Struktur (I) 

Untuk gedung apartemen, nilai faktor keutamaan struktur yang dimiliki 

sebesar 1. 

o Faktor Reduksi Gempa (R) 

Gedung apartemen dalam Tugas Akhir ini menurut tabel 2.2 masuk dalam 

kategori point 3.3(a), yaitu sistem rangka pemikul momen dimana sistem 

struktur memiliki rangka ruang pemikul beban gravitasi secara lengkap 

dan beban lateral dipikul rangka pemikul momen terutama melalui 

mekanisme lentur. Sistem pemikul beban gempanya adalah struktur 

rangka pemikul momen biasa (SPRMB) beton bertulang. Nilai faktor 

reduksi gempa (R) dari sistem tersebut di atas adalah sebesar 4,5 

o Faktor Respon Gempa (C) 

Faktor respon gempa ini bergantung pada spektrum respon gempa yang 

besarnya dipengaruhi oleh: 



 

BAB II – STUDI LITERATUR  II - 30 

 

 

 Zona gempa 

Lokasi pembangunan apartemen ini adalah di kota Semarang yang 

masuk zona kegempaan 2 

 Jenis tanah 

Jenis tanah tergantung pada kecepatan rambat gelombang geser vs, 

nilai hasil test penetrasi standar N, dan kuat geser niralir Sn. 

 

2.3.8.2 Faktor Beban dan Kombinasi Pembebanan 

 Untuk keperluan desain, analisis dari sistem struktur perlu diperhitungkan 

terhadap adanya kombinasi pembebanan ( Load combinatian ) dari beberapa kasus 

beban yang dapat bekerja secara bersamaan selama umur rencana. Kombinasi 

pembebanan dan factor resistansi berdasarkan konsep LRFD adalah sebagai berikut: 

 Kombinasi pembebanan 

1,4 D 

1,2 D + 1,6L + 0,5 (Lr atau S atau R)  

1,2 D + 1,6 (Lr atau S atau R) + (0,5 L atau 0,8 W) 

1,2 D + 1,3 W + 0,5 L + 0,5  (Lr atau S atau R) 

1,2 D + 1,5 E + (0,5 L atau 0,2 S) 

0,9 D – 1,3 W atau 1,5 E 

D =  beban mati 

L =  beban hidup 

Lr  =  beban hidup atap 

W =  beban angina 

S =  beban salju 

E =  beban gempa 

R =  beban air hujan atau beban es 

 Factor resistensi (φ) 

Factor resistensi berkaitan dengan keamanan, dimana factor ini berkaitan bervariasi 

menurut type batang dan keadaan batas yang sedang diperhitungkan. Berikut ini 

diberikan beberapa nilai factor resistensi: 

 Batang tarik   0,9 (untuk keadaan batas leleh) 
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  0,7 (untuk keadaan batas retakan) 

 Batang tekan   0,85 

 Balok    0,9 

 Penyambung (baut)   0,75 (untuk kekuatan tarik) 

 0,65 (untuk kekuatan geser)  

 

2.3.8.3 Pemilihan Material 

 Pemilihan material suatu bangunan didasarkan atas pertimbangan kekuatan dan 

kemudahan  dalam pelaksanaan. Material profil baja yang dipakai adalah BJ 37, karena 

kemudahan dalam pelaksanaan dan banyak tersedia di pasaran. 

2.3.8.4 Faktor Reduksi Kekuatan 

 Dalam menentukan kuat rencana suatu struktur, kuat minimalnya harus direduksi 

dengan faktor reduksi kekuatan sesuai dengan sifat beban yang bekerja.  SKSNI T-15-

1991-01 menetapkan berbagai nilai reduksi kekuatan (φ) untuk berbagai jenis besaran 

gaya dalam perhitungan struktur. 

Tabel 2.6 Faktor reduksi kekuatan 

Kondisi Pembebanan Faktor Reduksi ( φ ) 

Beban lentur tanpa gaya aksial 

Gaya aksial tarik, aksial tarik dengan lentur 

Gaya aksial tekan, aksial tekan dengan lentur 

 Dengan tulangan spiral 

 Dengan tulangan biasa 

Lintang dan torsi 

Tumpuan pada beton 

0,8 

0,8 

 

0,7 

0,65 

0,75 

0,65 

 

2.3.8.5 Pemeriksaan Keamanan Rangka Baja 

 Pemeriksaan keamanan profil berdasarkan konsep LRFD. Keadaan batas 

kekuatan yang berpengaruh bagi suatu batang tarik dapat berupa pelelehan penampang 

lintang bruto batang pada tempat yang jauh dari titik sambungan dan retakan dari luas 

bersih efektif (yaitu melalui lubang-lubang) pada sambungan. Sedangkan pada batang 

tekan untuk profil ganda perlu diperiksa faktor tekuk pada sumbu bahan dan sumbu 



 

BAB II – STUDI LITERATUR  II - 32 

 

 

bebas bahan. 

• Batang tarik 

Syarat  :  ∅Tn > Tu 

o Akibat pelelehan penamang bruto 

∅Tn = ∅*Fy*Ag = 0,9*Fy*Ag 

o Akibat retakan pada penampang bersih 

∅Tn = ∅*Fu*Ae = 0,75*Fu*Ae 

Pilih ∅Tn terkecil (yang berpengaruh) 

Dimana: 

∅ = faktor resistansi (faktor reduksi kekuatan), yaitu 0,9 (akibat 

pelelehan penampang bruto) dan 0,75 (akibat retakan penampang 

bersih) 

Fy = tegangan leleh profil 

Fu = kekuatan tarik 

Ag = luas penampang bruto 

Ae = luas bersih efektif  = 0,85*Ag 

Tu = beban terfaktor pada batang tarik 

Tn = kekuatan nominal pada batang tarik 

∅Tn = kekuatan desain 

• Batang tekan  

Persyaratan kekuatan dalam desain faktor beban dan resistansi menurut LRFD 

  Pu <  ∅Pn 

Pn =  Ag*Fcr =  
ω

fyAg *  

λ c = λ x*
sE

Fy
2π

……………..(untuk sb x-x sebagai sumbu kuat) 

λ x =  
ix

Lkx  

λ c = λ iy*
sE

Fy
2π

……………..(untuk sb x-x sebagai sumbu kuat) 
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λ iy =  2
1

2

2
λλ m

y +  = 
22

min
1

2
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
i

Lm
iygab
Lky  

 λ s = 0,837*λ c 

λ sy  <  0,183  maka :  ω  = 1 

0,183 <  λ sy   < 1,   maka :  ω  = 
sy) *75,0(6,1

5,1
λ−

 

λ sy   > 1  maka :  ω  = 1,76* 2
sλ  

Syarat kestabilan batang :  1λ     <  50 

xλ     <  1,2 1λ  

λ iy   > 1,2 1λ  

∅ = faktor resistansi sebesar 0,85 

Fy = tegangan leleh profil 

Fcr = tegangan kritis penampang 

Pu = beban layan terfaktor  

Pn = kekuatan nominal  

Lk = panjang tekuk 

m = jumlah profil tunggal yang membentuk satu kesatuan 

1L  = jarak pelat kopel (min. 3 medan) 

Es = modulus elastisitas baja (2,1. 106 kg/cm2)  

Tahap-tahap pemeriksaan batang tekan 

IWF

Y

X

 
   Gambar 2.7 Titik Berat profil 

• Mencari Iy gab dan Iy gab 
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• Mencari angka kerampingan (λ c) 

 Tekuk pada sumbu bahan (sb x-x) 

 P batang (Lkx)  λ x =  
ix

Lkx  

Syarat λ x   > 1,2 1λ  

 

 λ c = λ s*
sE

Fy
2π

 = 
ix
Lk

sE
Fy
2π

 

λ s = 0,837*λ c  maka didapat ω   

 Tekuk pada sumbu bebas bahan (sb y-y) 

Lky = ΣL* ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+

NB
NA*25,075,0  

N = gaya-gaya di ujung batang 

NA = gaya tekan pada batang (yang lebih kecil) 

NB = gaya tekan pada batang (yang lebih besar) 

o Mencari besarnya ω  

  Sambungan direncanakan menggunakan baut  

λ iy =  2
1

2

2
λλ m

y +  = 
22

min
1

2
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
i

Lm
iygab
Lky  

 λ c  = λ iy*
sE

Fy
2π

 

 λ iy   > 1,2 1λ  

λ s = 0,837*λ c  maka didapat ω   

 Pilih ω  yang terbesar 

2.3.8.6 Perhitungan Sambungan 

 Pada perhitungan sambungan ini digunakan sambungan dengan baut, dimana 

menurut konsep LRFD kekuatan ditinjau atas: 

• Kuat geser baut 

 ØRn = Ø* (m * A baut *0,6*Fub) 
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 Dimana : 

∅  = faktor resistansi diambil 0,65 

Fub = kekuatan tarik baut 

m  = 2 (banyaknya bidang geser untuk irisan ganda  

Ab  = luas baut  

dn  = diameter nominal baut 

∅Rn = kekuatan geser 1 baut 

• Kekuatan tumpu pada lubang baut 

  ØRn = Ø* (2,4*d*t*Fup) 

 Dimana : 

∅  = faktor resistansi diambil 0,75 

Fup = kekuatan tari profil / plat yang disambung 

m  = 2 (banyaknya bidang geser untuk irisan ganda  

t  = tebal profil / plat yang disambung 

dn  = diameter nominal baut 

dari kedua kondisi tersebut dipilih kondisi yang menentukan (ØRn) terkecil 

jumlah baut (n) :  n = 
minRn

Ru
φ

 

2.3.8.7 Perhitungan Balok dan Kolom 

2.3.8.7.1 Perencanaan Balok 

• Balok direncanakan secara plastis 

• Beban mengalami kombinasi yaitu tekan dan lentur 

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk merencanakan balok: 

1. kuat nominal lentur penampang pengaruh tekuk local 

 Batasan momen 

Momen plastis Mp adalah momen lentur yang menyebabkan seluruh 

penampang mengalami tegangan leleh adalah Fy*Z dimana Z adalah modulus 

penampang plastis 

     Mp = Fy*Z 

Momen leleh My adalah momen lentur yang menyebabkan penampang mulai 
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mengalami tegangan leleh yaitu diambil sama dengan S*Fy dimana S adalah 

modulus penampang elastis 

     My = S*Fy 

 Kelangsingan penampang 

Pengertian penampang kompak, tidak kompak, langsing suatu komponen yang 

mengalami momen lentur, ditentukan oleh bagian-bagian pelat tekannya.  

Untuk profil I 

λ  = 
tf
bf     dan     λ p  =  

fy
170  

Dimana:   bf  = lebar flens  

  Tf  = tebal flens 

 Penampang kompak  

Untuk penampang yang memenuhi λ  < λ p kuat nominal penampang terhadap 

lentur adalah: 

Mn = Mp 

 Penampang tak kompak  

Untuk penampang yang memenuhi  λ p < λ  < λ r  kuat nominal penampang 

terhadap lentur adalah: 

  Mn  = My + (Mp – My) (λ r  -λ )/(λ r  -λ p) 

 Penampang langsing  

Untuk penampang yang memenuhi  λ r < λ p  kuat nominal penampang 

terhadap lentur adalah: 

Mn  = My (λ r  /λ )2  untuk momen terhadap sumbu lemah 

Mn  = My (λ r  /λ )   untuk momen terhadap sumbu lemah 

2. Kuat nominal lentur penampang pengaruh tekuk lateral 

 Batasan momen 

Momen plastis Mp  

Momen batas tekuk (Mr) diambil sama dengan S*(Fy – Fr) dimana Fr adalah 

tegangan sisa (Fr = 0,3* Fy) 

 Pengekang lateral 

Kuat komponen struktur dalam menerima momen lentur tergantung dari 
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panjang bentang antara dua pengekang lateral yang berdekatan (L). Batas-batas 

bentang pengekangan lateral ditentukan: 

Untuk profil I 

 Lp = 1,76*iy 
fy
E  

Lr = iy . 
1F

Xi  . )!.2(11 2FX++  

 Dimana: 

Fr = 0,3 . fy 

F1 = fy – fr = 0,7 . fy 

E = 2,1 . 106 kg/cm2 

G = modulus geser = 
6,2

E  = 
6,2
10 . 2,1 6

 = 807692,31 kg/cm2 

Iw = konstanta puntir lengkung 

 = 
6
. 2hIy  

J = konstanta puntir torsi 

 = 
3
..2

3tfB  + (1/3.dw.tw3),    dimana  dw = H-2.tf 

X1 = 
Wx
π  . 

2
E.G.J.A  

X2 = 4.
Iy
Iw  . 

2

.
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

JG
Wx   

 Bentang pendek 

Untuk komponen struktur yang memenuhi L < Lp kuat nominal penampang 

terhadap momen lentur adalah :  Mn = Mp 

Bentang menengah 

Untuk komponen struktur yang memenuhi Lp < L  < Lp 

Dimana :  

Mnx = Cb. ( )
( )⎥⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

−+
LpLr
LbLrMrMpMr ).(   < Mp 

Dengan : 
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Cb = 
McMbMaMu

Mu
.3.4.3.5,2

.5,12
+++

<  2,3 

Dimana: 

Mmax = momen maximum pada bentang yang ditinjau 

MA =  momen pada ¼ bentang 

MB =  momen pada ½ bentang 

MC =  momen pada ¾  bentang 

Bentang panjang 

Untuk komponen struktur yang memenuhi Lr < L kuat nominal penampang 

terhadap momen lentur adalah :  Mn = Mcr   <  Mp 

3. analisa tekuk 

 Terhadap beban aksial 

 Pn =  Ag*Fcr =  
ω

fyAg *  dan   ∅Pn = 0,85 x Pn 

λ c = λ x*
sE

Fy
2π

 

λ x =  
ix

Lkx  

 λ s = 0,837*λ c 

λ s     <  0,183  maka :  ω  = 1 

0,183 <  λ s   < 1,   maka :  ω  = 
sy) *75,0(6,1

5,1
λ−

 

λ s   > 1  maka :  ω  = 1,76* 2
sλ  

 Terhadap momen 

 Mu = δ b . Mntu dan δ b = 

Ncr
Nu

cm

−1
  >  1 

 Dimana :  

Nu  = gaya aksial terfaktor pada batang tersebut 

Ncr = beban kritis elastik 

Cm  = 0,6 + 0,4 
2
1

m
m  
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m1  = momen minimum di ujung batang  

m2  = momen maksimum di ujung batang  

Ncr   =  2

*
c

fyAg
λ

 

4. Cek penampang terhadap beban kombinasi 

Komponen struktur yang mengalami momen lentur dan gaya aksial harus 

direncanakan memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

Nn
Nu
φ

 < 0,2 ==> 
Nn

Nu
φ2

 + ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

Mny
Muy

Mnx
Mux

φφ
 < 1 

 

Nn
Nu
φ

 > 0,2 ==> 
Nn
Nu
φ

 + 
9
8

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

Mny
Muy

Mnx
Mux

φφ
 < 1 

Dimana : 

Mux =  momen lentur terfaktor terhadap sb x dari analisa struktur 

Muy =  momen lentur terfaktor terhadap sb y dari analisa struktur 

Nu  =  gaya aksial tarik atau tekan terfaktor 

Nn  =  kuat nominal penampang terhadap tekan atau tarik 

Mnx =  kuat nominal lentur penampang terhadap sumbu x  

Mny =  kuat nominal lentur penampang terhadap sumbu y 

∅ =  faktor resduksi kekuatan (0,9 untuk tarik dan 0,85 untuk tekan) 

5. cek geser badan balok  

Pelat badan yang memikul gaya geser rencana (V) harus memenuhi V  < ∅Vn 

  dimana: 

∅ = faktor reduksi 

Vn  = kuat geser plat badan nominal 

Kuat geser nominal plat badan nominal (Vn) harus diambil seperti ketentuan di 

bawah ini: 

 Jika perbandingan maksimum tinggi terhadap tebal panel h/tw memenuhi 

tw
H  < 1,1 * 

fy
Ekn *  

Dimana : 
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kn = 5 + 2

5

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

H
a

 

a = jarak antar pengaku 

h = lebar flens 

maka kuat nominal pelat badan harus diambil terhadap kuat leleh geser 

  Vn = 0.6 * Aw * fy   Aw = luas kotor plat badan 

• 1,1 * 
fy
Ekn *  < 

tw
H  < 1,37 * 

fy
Ekn *  

   Maka kuat nominal pelat badan harus diambil terhadap kuat tekuk geser 

elasto-plastis 

   Vn = 0.6 * Aw * fy   
( )

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

tw
H

Fy/E*kn  * 1,1
 

• 1,37 * 
fy
Ekn * < 

tw
H  

   Maka kuat nominal pelat badan ahrus diambil terhadap kuat tekuk geser 

elastic 

   Vn = 0,9 * Aw *   2

*

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

tw
H

Ekn  

2.3.8.7.2 Perencanaan Kolom 

 Untuk perencanaan suatu kolom harus diperhitungkan dari beberapa keadaan 

berikut ini: 

• Kuat nominal lentur penampang terhadap pengaruh tekuk local 

• Kuat nominal lentur penampang terhadap pengaruh tekuk lateral 

• Amplifikasi momen untuk struktur tak bergoyang 

• Amplifikasi momen untuk struktur  bergoyang 

1. kuat nominal lentur penampang pengaruh tekuk local 

 pada point ini sama dengan pada balok 
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2. kuat nominal lentur penampang terhadap pengaruh tekuk lateral 

 pada point ini sama dengan pada balok 

3. amplifikasi momen untuk struktur tak bergoyang 

Langkah-langkah perhitungannya sebagai berikut: 

a. mencari factor panjang tekuk 

   Ψ = 
∑

∑

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

Lb
EIb
Lc
EIc

 = 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

21

21

Lb
Ixb

Lb
Ixb

Lc
Ixc

Lc
Ixc

 

   Dimana: c = kolom 

    b = balok  

   L = panjang balok atau panjang kolom 

  Setelah Ψ joint  bawah diketahui maka dengan bantuan nomogram untuk portal 

tak bergoyang akan diketahui nilai factor panjang tekuk (kc) 

b. Analisa tekuk elemen kolom 

Lk = L * kc = 400* 0,67 =  600  cm 

λ c   = 
π*ix

Lk *
E
fy  = 

π*5,17
268 * 610*1,2

2400  = 0,165 

λ s = 0,837 * λ c  

maka :  ω   didapat 

Nn = 
ω

fyAg *  

∅Nn = 0,85*Nn 

c. Analisa momen 

Untuk komponen struktur tak bergoyang dengan gaya aksial tekan terfaktor 

(Nu) dan momen lentur rencana terfaktor (Mu) dihitung: 

Mu = δ b . Mntu 

Dimana δ b adalah factor amplifikasi momen untuk komponen struktur tak 

bergoyang dan dihitung sebagai berikut: 

δ b = 

Ncr
Nu

cm

−1
  >  1 
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Dimana :  

 Nu = gaya aksial terfaktor pada batang tersebut 

 Ncr = beban kritis elastik 

 Cm = 0,6 + 0,4 
2
1

m
m  

 m1 = momen minimum di ujung batang  

 m2 = momen maksimum di ujung batang  

 Ncr   =  2

*
c

fyAg
λ

 

4. amplifikasi momen untuk struktur bergoyang 

  langkah-langkah perhitungannya sebagai berikut: 

 a. mencari factor panjang tekuk 

  Ψ = 
∑

∑

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

Lb
EIb
Lc
EIc

 = 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

21

21

Lb
Ixb

Lb
Ixb

Lc
Ixc

Lc
Ixc

 

  Dimana: c = kolom 

    b = balok  

    L = panjang balok atau panjang kolom 

 Setelah  Ψ joint  bawah diketahui maka dengan bantuan nomogram untuk 

portal tak bergoyang akan diketahui nilai factor panjang tekuk (kc) 

 b. Analisa tekuk elemen kolom 

  Lk = L * kc = 400* 0,67 =  600  cm 

  λ c = 
π*ix

Lk *
E
fy  = 

π*5,17
268 * 610*1,2

2400  = 0,165 

  λ s = 0,837 * λ c  

maka :  ω   didapat 

Nn = 
ω

fyAg *  

∅Nn = 0,85*Nn 

 c. Analisa momen 

Untuk komponen struktur  bergoyang dengan gaya aksial tekan terfaktor (Nu) 

dan momen lentur rencana terfaktor (Mu) dihitung: 
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  Mu = δ b . Mntu  +  δ s  . Mltu 

Dimana δ b adalah factor amplifikasi momen untuk komponen struktur tak 

bergoyang dan dihitung sebagai berikut: 

  δsx  = 

∑
∑−

Pcr
Pu

cm

1
 

  ΣPu =  jumlah gaya aksial terfaktor akibat gravitasi untuk seluruh kolom  

pada satu tingkat ynag ditinjau 

  Σcr = jumlah gaya tekuk elastic terfaktor akibat gravitasi untuk seluruh 

kolom pada satu tingkat ynag ditinjau 

  Mltu  = momen lentur rencana terfaktor yang diakibatkan beban lateral 

  Mntu = momen lentur rencana yang diakibatkan oleh beban 

   Cm  = 0,6 + 0,4 
2
1

m
m  

   m1  = momen minimum di ujung batang  

   m2  = momen maksimum di ujung batang  

  Pcr = 2

*
c

fyAg
λ

 

5. cek penampang terhadap beban kombinasi 

Komponen struktur yang memenuhi momen lentur dan gaya aksial harus 

direncanakan menentuk memenuhi ketentuan  sbb 

Nn
Nu
φ

 < 0,2 ==> 
Nn

Nu
φ2

 + ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

Mny
Muy

Mnx
Mux

φφ
 < 1 

 

Nn
Nu
φ

 > 0,2 ==> 
Nn
Nu
φ

 + 
9
8

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

Mny
Muy

Mnx
Mux

φφ
 < 1 

Mux =  momen lentur terfaktor terhadap sb x dari analisa struktur 

Muy =  momen lentur terfaktor terhadap sb y dari analisa struktur 

Nu =  gaya aksial tarik atau tekan terfaktor 

Nn =  kuat nominal penampang terhadap tekan atau tarik 

Mnx =  kuat nominal lentur penampang terhadap sumbu x  

Mny =  kuat nominal lentur penampang terhadap sumbu y 
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∅ =  faktor resduksi kekuatan (0,9 untuk tarik dan 0,85 untuk tekan) 

 

2.3.8.8 Perencanaan Struktur Bawah 

Perencanaan struktur bawah sama dengan perencanaan stu\ruktur bawah pada 

bangunan struktur beton 

 

 


