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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Pemilihan Struktur 

Konsep pemilihan struktur pada perencanaan rusunawa  ini dibedakan 

dalam 2 hal, yaitu Struktur Atas (Upper Structure) dan Struktur Bawah (Sub 

Structure).  

a. Struktur Atas 

Struktur atas atau upper structure adalah bagian dari struktur yang 

berfungsi menerima kombinasi pembebanan, yaitu beban mati, beban hidup, berat 

sendiri struktur, dan beban lainnya yang direncanakan. Selain itu, struktur 

bangunan atas harus mampu mewujudkan perancangan arsitektur sekaligus harus 

mampu menjamin segi keamanan dan kenyamanan.  

b. Struktur Bawah 

Struktur bawah atau sub structure merupakan bagian struktur yang 

mempunyai fungsi meneruskan beban ke dalam tanah pendukung. Perencanaan 

struktur harus benar-benar optimal, sehingga keseimbangan struktur secara 

keseluruhan dapat terjamin dengan baik dan sekaligus ekonomis. Selain itu, beban 

seluruh struktur harus dapat ditahan oleh lapisan tanah yang kuat agar tidak terjadi 

penurunan diluar batas ketentuan yang dapat menyebabkan kehancuran atau gagal 

struktur. Oleh karena itu, ketetapan pemilihan sistem struktur merupakan sesuatu 

yang penting karena menyangkut faktor resiko dan efiesiensi kerja, baik waktu 

maupun biaya. 

 

B. Konsep Pembebanan 

a. Beban-Beban Pada Struktur 

Secara umum, beban luar yang bekerja pada struktur  dapat dibedakan 

menjadi beban statis dan beban dinamis.    

a) Beban Statis 

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

struktur. Beban statis juga diasumsikan dengan beban-beban yang secara 
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perlahan-lahan timbul serta mempunyai variabel besaran yang bersifat tetap 

(steady states). Beban statis ini seperti, beban mati dan beban hidup yang terjadi 

pada gedung itu. 

b) Beban Dinamis 

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

Pada umumya, beban  ini tidak bersifat tetap (unsteady-state) serta mempunyai 

karakterisitik besaran dan arah yang berubah dengan cepat. Deformasi pada 

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

dinamik itu adalah seperti beban akibat getaran gempa/angin. 

b. Beban-Beban yang Diperhitungkan 

Dalam perencanaan struktur rusunawa ini, beban yang bekerja adalah 

beban gravitasi berupa beban mati dan beban hidup dan beban lateral berupa 

beban gempa. 

a)  Beban Mati (Dead Load/DL) 

Berdasarkan SNI-1728-2002 yang dimaksud dengan beban mati 

adalah berat semua bagian dari suatu gedung yang bersifat tetap, 

termasuk segala beban tambahan, finishing, mesin-mesin serta peralatan 

tetap yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gedung tersebut. 

Semua metode untuk menghitung beban mati suatu elemen adalah 

didasarkan atas peninjauan berat satuan material yang terlihat dan 

berdasarkan volume elemen tersebut.  

b) Beban hidup (Life Load/LL) 

Berdasarkan SNI-1728-2002 yang dimaksud dengan beban hidup 

adalah semua beban yang terjadi akibat pemakaian dan penghunian suatu 

gedung, termasuk beban-beban pada lantai yang berasal dari barang-

barang yang dapat berpindah dan/atau beban akibat air hujan pada atap. 

c) Beban Gempa (Earthquake Load/EQ) 

Gempa bumi adalah fenomena getaran yang dikaitkan dengan 

kejutan pada kerak bumi. Pada saat bangunan bergetar, timbul gaya-gaya 

pada struktur bangunan karena adanya kecenderungan  massa bangunan 
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untuk mempertahankan dirinya dan gerakan. Gaya yang timbul disebut 

gaya inersia. Besar gaya tersebut bergantung pada banyak faktor yaitu: 

a. Pendistribusian massa bangunan. 

b. Kekakuan struktur. 

c. Jenis tanah. 

d. Mekanisme redaman dan struktur. 

e. Perilaku dan besar alami getaran itu sendiri. 

f. Wilayah kegempaan. 

g. Periode getar alami. 

c. Faktor Beban dan Kombinasi Pembebanan 

 Untuk keperluan desain, analisis dan sistem struktur perlu diperhitungkan 

terhadap kemungkinan terjadinya kombinasi pembebanan (Load Combination) 

dan beberapa kasus beban yang dapat bekerja secara bersamaan selama umur 

rencana. Menurut Peraturan Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung 1983, ada 2 

kombinasi pembebanan yang perlu ditinjau pada struktur yaitu Kombinasi 

Pembebanan Tetap dan Kombinasi Pembebanan Sementara. Disebut pembebanan 

tetap karena beban dianggap dapat bekerja terus menerus pada struktur selama 

umur rencana. Kombinasi pembebanan ini disebabkan oleh bekerjanya beban mati 

(Dead Load) dan beban hidup (Live Load). Kombinasi pembebanan sementara 

tidak bekerja secara terus menerus pada struktur, tetapi pengaruhnya tetap 

diperhitungkan dalam analisa. Kombinasi pembebanan ini disebabkan oleh 

bekerjanya beban mati, beban hidup, beban angin dan beban gempa. Nilai-nilai 

beban tersebut di atas dikalikan dengan suatu faktor magnifikasi yang disebut 

faktor beban, tujuannya agar struktur dan komponennya memenuhi syarat 

kekuatan dan layak pakai terhadap berbagai kombinasi beban. 

Untuk perencanaan beton bertulang, kombinasi pembebanan ditentukan 

berdasarkan Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung (SNI 

03-2847-2002) sebagai berikut : 

Kombinasi Pembebanan 

U = 1,4 D 

U = 1,2 D + 1,6 L  

U = 1,2 D + 1,0 L + 1,0 E   
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Dimana : D = beban mati   L = beban hidup 

 E = beban gempa  

d. Faktor reduksi 

Dalam menentukan kuat rencana suatu komponen struktur, maka kuat 

minimalnya harus direduksi dengan faktor reduksi kekuatan sesuai dengan sifat 

beban, hal ini dikarenakan adanya ketidakpastian kekuatan bahan terhadap 

pembebanan.  

 

C. Konsep Desain/Perencanaan Struktur 

a. Desain Terhadap Beban Lateral (Gempa) 

 Dalam mendesain struktur, kestabilan lateral adalah hal terpenting karena 

gaya lateral mempengaruhi desain elemen-elemen vertikal dan horisontal struktur. 

Mekanisme dasar untuk menjamin kestabilan lateral diperoleh dengan 

menggunakan hubungan kaku untuk memperoleh bidang geser kaku yang dapat 

memikul beban lateral. 

 Beban lateral yang paling berpengaruh terhadap struktur adalah beban 

gempa dimana efek dinamisnya menjadikan analisisnya lebih kompleks. Tinjauan 

ini dilakukan untuk mengetahui metode analisis, pemilihan metode dan kriteria 

dasar perancangannya. 

b. Metode Analisis Struktur Terhadap Beban Gempa 

 Metode analisis yang dapat digunakan untuk memperhitungkan pengaruh 

beban gempa terhadap struktur adalah sebagai berikut: 

a) Metode Analisis Statis 

Merupakan analisis sederhana untuk menentukan pengaruh gempa 

tetapi hanya digunakan pada bangunan sederhana dan simetris, penyebaran 

kekakuan massa menerus, dan ketinggian tingkat kurang dari 40 meter. 

Analisis statis prinsipnya menggantikan beban gempa dengan gaya-gaya 

statis ekivalen bertujuan menyederhanakan dan memudahkan perhitungan, 

dan disebut Metode Gaya Lateral Ekuivalen (Equivalent Lateral Force 

Method), yang mengasumsikan gaya gempa besarnya berdasarkan hasil 

perkalian suatu konstanta/massa dan elemen struktur tersebut. 
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b) Metode Analisis Dinamis 

Analisis dinamis dilakukan untuk evaluasi yang akurat dan 

mengetahui perilaku struktur akibat pengaruh gempa yang sifatnya 

berulang. Analisis dinamik perlu dilakukan pada struktur-struktur 

bangunan dengan karakteristik sebagai berikut: 

a. Gedung-gedung dengan konfigurasi struktur sangat tidak beraturan. 

b. Gedung-gedung dengan loncatan-loncatan bidang muka yang besar. 

c. Gedung-gedung dengan kekakuan tingkat yang tidak merata. 

d. Gedung-gedung dengan yang tingginya lebih dan 40 meter. 

Metode ini ada dua jenis yaitu Analisis Respon Dinamik Riwayat 

Waktu (Time History Analysis) yang memerlukan rekaman percepatan 

gempa rencana dan Analisis Ragam Spektrum Respon (Spectrum Modal 

Analysis) dimana respon maksimum dan tiap ragam getar yang terjadi 

didapat dari Spektrum Respon Rencana (Design Spectra). 


