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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

2.1.1 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lexono Nadeak (2016) dengan 

judul “Analisis Desain Gedung Whiz Hotel Metode Sistem Rangka Pemikul 

Momen Khusus”. Hasil penelitiannya menghasilkan sebagai berikut: 

1. Distribusi sendi plastis sesuai dengan yang diharapkan yaitu kolom kuat 

balok lemah, karena terbentuknya sendi plastis diawali dari elemen balok 

terlebih dahulu kemudian diikuti elemen kolom. 

2. Berdasarkan nilai performance point didapatkan target perpindahan untuk 

arah x sebesar 0,048 m dan arah y sebesar 0,416 m. 

3. Level kinerja struktur berdasarkan performance point yang didapat 

menunjukkan bahwa bangunan yang didesain berada pada kondisi 

Immediate Occupancy dimana kondisi gedung saat menerima beban 

gempa diharapkan struktur tidak akan mengalami kerusakan. 

 

2.1.2 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kubilay Kaptan (2013) dengan 

judul “Seismic Base Isolation and Energy Absorbing Devices”. Hasil 

penelitiannya menghasilkan sebagai berikut: 

1. Saat bantalan steker digunakan untuk mengisolasi bangunan dari gerakan 

tanah, periode dasar bangunan meningkat dari T = 0,57 detik sampai T = 

2,23 detik. Dengan demikian, respon bangunan terhadap gerakan tanah 

gempa berkurang secara signifikan, rasio drift turun dari nilai s = 1,2 per 

mil yang tinggi ke nilai s = 0,325 per mil yang rendah, momen lentur pada 

kolom eksterior dikurangi dari M = 159.3 KNm menjadi M = 48 KNm. 

2. Juga ditentukan bahwa, isol 

3. asi dasar menjadi lebih efektif jika bangunan bertumpu pada kondisi tanah 

yang relatif kuat.Artinya, jika periode spektral yang dominan dari gerak 

ground masukan dalam rentang waktu pendek, seperti T = 0,10 detik 

sampai T = 0,30 detik, maka pengaruh isolasi dasar menjadi sangat nyata. 

Efektivitas isolasi dasar menurun namun demikian, karena kondisi tanah 

menjadi lebih lembut. Ini terjadi, ketika rekaman tipe B gempa digunakan 

dengan periode spektral prediktif T = 1,43 detik. 
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2.1.3 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mrunmayi Gursale dan P.S.Patil 

(2015) dengan judul “Comparative Parametric Study of Linear and Non-

linear Behavior of Multistory Structures”. Hasil penelitiannya menghasilkan 

sebagai berikut: 

1. Hasil geser geser yang diperoleh untuk G + 14, G + 17, dan G + 20 dengan 

metode respons spektrum masing-masing 37%, 30,63%, dan 34,24% lebih 

banyak daripada metode time history analysis. 

2. Hasil perpindahan bertingkat yang diperoleh untuk G + 14, G + 17, dan G 

+ 20 dengan metode respon spektrum masing-masing 44,59%, 30,63%, 

dan 34,24% lebih banyak daripada metode time history analysis. 

3. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa periode waktu struktur meningkat 

dengan kenaikan tinggi bangunan. 

4. Sebagai dasar geser tergantung pada berat struktur, diamati bahwa ia 

meningkat dengan kenaikan tinggi baik oleh metode respon spektrum dan 

metode time history analysis. 

5. Dari hasil disarankan bahwa analisis riwayat waktu harus dilakukan karena 

memprediksi respons struktural lebih akurat daripada analisis respon 

spektrum. 

 

2.2 Beton Bertulang 

2.2.1 Definisi Beton 

Beton adalah suatu campuran yang terdiri dari pasir, kerikil, batu pecah, atau 

agregat-agregat lain yang di campur menjadi satu dengan suatu pasta yang terbuat 

dari campuran semen dan air membentuk suatu massa mirip batuan. Terkadang, satu 

atau lebih bahan aditif ditambahkan untuk menghasilkan beton dengan karakteristik 

tertentu, seperti kemudahan pengerjaan (workability), durabilitas, dan waktu 

pengerasan (Taufik, 2013). 

Beton memiliki kekuatan tekan yang tinggi akan tetapi tidak dapat menahan 

gaya tarik melebihi nilai tertentu tanpa mengalami retak. Untuk itu, agar beton dapat 

bekerja dengan baik dalam suatu sistem struktur, perlu dibantu dengan memberinya 

perkuatan penulangan yang terutama berfungsi untuk menahan gaya tarik yang ada 

(Mc.Cormac, 2004). 

Beton bertulang adalah kombinasi dari beton serta tulangan baja, yang bekerja 

secara bersama-sama untuk memikul beban yang ada. Tulangan baja akan 

memberikan kuat Tarik yang tidak dimiliki oleh beton. Selain itu tulangan baja juga 

mampu memikul beban tekan, seperti digunakan pada elemen kolom beton (Agus 

Setiawan, 2013). 
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Untuk meningkatkan kekuatan lekat antara tulangan dengan beton di 

sekelilingnya telah dikembangkan jenis tulangan uliran pada permukaan tulangan, 

yang selanjutnya disebut baja tulangan deform atau ulir. Mengacu SII 0136-80, 

Dipohusodo menyebutkan pengelompokan baja tulangan untuk beton bertulang 

ditunjukkan pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.1 Jenis dan Kelas Baja Tulangan Menurut SII 0136-80 

Jenis Kelas Simbol 

Batas Ulur 

Maksimum 

(Mpa) 

Kuat Tarik 

Minimum 

(Mpa) 

Polos 
1 BJTP 24 235 382 

2 BJTP 30 294 480 

Ulir 

1 BJTP 24 235 382 

2 BJTP 30 294 480 

3 BJTP 35 343 490 

4 BJTP 40 392 559 

5 BJTP 50 490 610 

(Sumber : Dipohusodo,1999) 

 

2.2.2 Kelebihan dan Kekurangan Beton 

Menurut (Tjokrodimuljo, 2007) beton memiliki beberapa kelebihan antara 

lain sebagai berikut ini : 

1. Harga yang relatif lebih murah karena menggunakan bahan-bahan dasar yang 

umumnya mudah didapat. 

2. Termasuk bahan yang awet, tahan panas, tahan terhadap pengkaratan atau 

pembusukan oleh kondisi lingkungan, sehingga biaya perawatan menjadi 

lebih murah. 

3. Mempunyai kuat tekan yang cukup tinggi sehingga jika dikombinasikan 

dengan baja tulangan yang mempunyai kuat tarik tinggi maka dapat menjadi 

satu kesatuan struktur yang kuat terhadap tarik dan tekan, untuk itu struktur 

beton bertulang dapat diaplikasikan atau dipakai untuk pondasi, kolom, balok, 

dinding, perkerasan jalan, landasan pesawat udara, penampung air, pelabuhan, 

bendungan, jembatan dan sebagainya. 

4. Pengerjaan atau workability mudah karena beton mudah untuk dicetak dalam 

bentuk dan ukuran sesuai keinginan. Cetakan beton dapat dipakai beberapa 

kali sehingga secara ekonomi menjadi lebih murah.  
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Walaupun beton mempunyai beberapa kelebihan, beton juga memiliki 

beberapa kekurangan, menurut (Tjokrodimuljo, 2007) kekurangan beton adalah 

sebagai berikut ini : 

1. Bahan dasar penyusun beton agregat halus maupun agregat kasar bermacam-

macam sesuai dengan lokasi pengambilannya, sehingga cara perencanaan dan 

cara pembuatannya bermacam-macam. 

2. Beton mempunyai beberapa kelas kekuatannya sehingga harus direncanakan 

sesuai dengan bagian bangunan yang akan dibuat, sehingga cara perencanaan 

dan cara pelaksanaan bermacam-macam pula. 

3. Beton mempunyai kuat tarik yang rendah, sehingga getas atau rapuh dan 

mudah retak. Oleh karena itu perlu diberikan cara-cara untuk mengatasinya, 

misalnya dengan memberikan baja tulangan, serat baja dan sebagainya agar 

memiliki kuat tarik yang tinggi. 

 

2.2.3 Jenis Beton 

Pada umumnya, beton sering digunakan sebagai struktur dalam konstruksi 

suatu bangunan. Dalam teknik sipil, beton digunakan untuk bangunan sebagai 

fondasi, kolom, balok dan pelat. Menurut Mulyono(2003), terdapat beberapa jenis 

beton yang dipakai dalam konstruksi suatu bangunan yaitu sebagai berikut ini : 

1. Beton normal adalah beton yang menggunakan agregat normal. 

2. Beton bertulang adalah beton yang menggunakan tulangan dengan jumlah dan 

luas tulangan tanpa pratekan dan direncanakan berdasarkan asumsi bahwa 

kedua material bekerja secara bersama-sama dalam menahan gaya yang 

bekerja. 

3. Beton pracetak adalah beton yang elemen betonnya tanpa atau dengan 

tulangan yang dicetak di tempat yang berbeda dari posisi akhir elemen dalam 

strukur. 

4. Beton pratekan dalah beton dimana telah diberikan tegangan dalam bentuk 

mengurangi tegangan tarik potensial dalam beton akibat pemberian beban 

yang bekerja. 

5. Beton ringan adalah beton yang memakai agregat ringan atau campuran antara 

agregat kasar ringan dan pasir alami sebagai pengganti ageragat halus ringan 

dengan ketentuan tidak boleh melampaui berat isi maksimum beton 1850 

kg/m3 kering udara dan harus memenuhi ketentuan kuat tekan dan kuat tarik 

beton ringan untuk tujuan struktural. 
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2.3 Teori Gempa Bumi 

2.3.1 Pengertian 

Gempabumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di 

dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada 

kerak bumi. Akumulasi energi penyebab terjadinya gempabumi dihasilkan dari 

pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Energi yang dihasilkan dipancarkan kesegala 

arah berupa gelombang gempabumi sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke 

permukaan bumi (BMKG, 2017). 

 

2.3.2 Penyebab Terjadinya Gempa Bumi 

Banyak teori yang telah dikemukan mengenai penyebab terjadinya gempa 

bumi. Menurut pendapat para ahli, sebab-sebab terjadinya gempa adalah sebagai 

berikut: 

1. Runtuhnya gua-gua besar yang berada di bawah permukaan tanah. Namun, 

kenyataannya keruntuhan yng menyebabkan terjadinya gempa bumi tidak 

pernah terjadi. 

2. Tabrakan meteor pada permukaan bumi. Bumi merupakan salah satu planet 

yang ada dalam susunan tata surya. Dalam tata surya kita terdapat ribuan 

meteor atau batuan yang bertebaran mengelilingi orbit bumi. Sewaktu-waktu 

meteor tersebut jatuh ke atmosfir bumi dan kadang-kadang sampai ke 

permukaan bumi. Meteor yang jatuh ini akan menimbulkan getaran bumi jika 

massa meteor cukup besar. Getaran ini disebut gempa jatuhan, namun gempa 

ini jarang sekali terjadi. Kejadian ini sangat jarang terjadi dan pengaruhnya 

juga tidak terlalu besar. 

3. Letusan gunung berapi. Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas 

magma, yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Gempa bumi jenis ini 

disebut gempa vulkanik dan jarang terjadi bila dibandingkan dengan gempa 

tektonik. Ketika gunung berapi meletus maka getaran dan goncangan 

letusannya bisa terasa sampai dengan sejauh 20 mil. Sejarah mencatat, di 

Indonesia pernah terjadi letusan gunung berapi yang sangat dahsyat pada 

tahun 1883 yaitu meletusnya Gunung Krakatau yang berada di Jawa barat. 

Letusan ini menyebabkan goncangan dan bunyi yang terdengar sampai sejauh 

5000 Km. Letusan tersebut juga menyebabkan adanya gelombang pasang 

“Tsunami” setinggi 36 meter dilautan dan letusan ini memakan korban jiwa 

sekitar 36.000 orang. Gempa ini merupakan gempa mikro sampai menengah, 

gempa ini umumnya berkekuatan kurang dari 4 skala Richter. 
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4. Kegiatan tektonik. Semua gempa bumi yang memiliki efek yang cukup besar 

berasal dari kegiatan tektonik. Gaya-gaya tektonik biasa disebabkan oleh 

proses pembentukan gunung, pembentukan patahan, gerakan-gerakan patahan 

lempeng bumi, dan tarikan atau tekanan bagian-bagian benua yang besar. 

Gempa ini merupakan gempa yang umumnya berkekuatan lebih dari 5 skala 

Richter.  

Dari berbagai teori yang telah dikemukan, maka teori lempeng tektonik inilah 

yang dianggap paling tepat. Menurut teori lempeng tektonik, permukaan bumi 

terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik besar. Lempeng tektonik adalah 

segmen keras kerak bumi yang mengapung diatas astenosfer yang cair dan panas. 

Oleh karena itu, maka lempeng tektonik ini bebas untuk bergerak dan saling 

berinteraksi satu sama lain. Daerah perbatasan lempeng-lempeng tektonik, 

merupakan tempat-tempat yang memiliki kondisi tektonik yang aktif, yang 

menyebabkan gempa bumi, gunung berapi dan pembentukan dataran tinggi. Teori 

lempeng tektonik merupakan kombinasi dari teori sebelumnya yaitu: Teori 

Pergerakan Benua (Continental Drift) dan Pemekaran Dasar Samudra (Sea Floor 

Spreading). 

 

Gambar 2.1 Lempeng Dunia  

(Sumber: BMKG,2017) 

 

Lapisan paling atas bumi, yaitu litosfir, merupakan batuan yang relatif dingin 

dan bagian paling atas berada pada kondisi padat dan kaku. Di bawah lapisan ini 

terdapat batuan yang jauh lebih panas yang disebut mantel. Lapisan ini sedemikian 

panasnya sehingga senantiasa dalam keadaan tidak kaku, sehingga dapat bergerak 

sesuai dengan proses pendistribusian panas yang kita kenal sebagai aliran konveksi. 

Lempeng tektonik yang merupakan bagian dari litosfir padat dan terapung di atas 

mantel ikut bergerak satu sama lainnya. Ada tiga kemungkinan pergerakan satu 
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lempeng tektonik relatif terhadap lempeng lainnya, yaitu apabila kedua lempeng 

saling menjauhi (spreading), saling mendekati(collision) dan saling geser 

(transform). 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Bumi 

(Sumber: BMKG,2017) 

 

Jika dua lempeng bertemu pada suatu sesar, keduanya dapat bergerak saling 

menjauhi, saling mendekati atau saling bergeser. Umumnya, gerakan ini 

berlangsung lambat dan tidak dapat dirasakan oleh manusia namun terukur sebesar 

0-15cm pertahun. Kadang-kadang, gerakan lempeng ini macet dan saling mengunci, 

sehingga terjadi pengumpulan energi yang berlangsung terus sampai pada suatu saat 

batuan pada lempeng tektonik tersebut tidak lagi kuat menahan gerakan tersebut 

sehingga terjadi pelepasan mendadak yang kita kenal sebagai gempa bumi. 

 

 

 

Gambar 2.3 Pergerakan Lempeng Bumi 

(Sumber: BMKG,2017) 
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2.3.3 Jalur Gempa Bumi Dunia 

Indonesia merupakan daerah rawan gempabumi karena dilalui oleh jalur 

pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu: Lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, 

dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak relatip ke arah utara dan 

menyusup kedalam lempeng Eurasia, sementara lempeng Pasifik bergerak relatip ke 

arah barat. Jalur pertemuan lempeng berada di laut sehingga apabila terjadi 

gempabumi besar dengan kedalaman dangkal maka akan berpotensi menimbulkan 

tsunami sehingga Indonesia juga rawan tsunami. 

Belajar dari pengalaman kejadian gempabumi dan tsunami di Aceh, 

Pangandaran dan daerah lainnya yang telah mengakibatkan korban ratusan ribu jiwa 

serta kerugian harta benda yang tidak sedikit, maka sangat diperlukan upaya-upaya 

mitigasi baik ditingkat pemerintah maupun masyarakat untuk mengurangi resiko 

akibat bencana gempabumi dan tsunami. Mengingat terdapat selang waktu antara 

terjadinya gempabumi dengan tsunami maka selang waktu tersebut dapat digunakan 

untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat sebagai salah satu upaya 

mitigasi bencana tsunami dengan membangun Sistem Peringatan Dini Tsunami 

Indonesia (Indonesia Tsunami Early Warning System / Ina-TEWS). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Jalur Gempa Bumi Dunia 

(Sumber: BMKG,2017) 

 

2.3.4 Parameter Dasar Gempa Bumi 

Beberapa parameter dasar gempa bumi yang perlu kita ketahui, yaitu: 

1. Hypocenter, yaitu tempat terjadinya gempa atau pergeseran tanah di dalam 

bumi. 

2. Epicenter, yaitu titik yang diproyeksikan tepat berada di atas hypocenter pada 

permukaan bumi. 
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3. Bedrock, yaitu tanah keras tempat mulai bekerjanya gaya gempa. 

4. Ground acceleration, yaitu percepatan pada permukaan bumi akibat gempa 

bumi. 

5. Amplification factor, yaitu faktor pembesaran percepatan gempa yang terjadi 

pada permukaan tanah akibat jenis tanah tertentu. 

6. Skala gempa, yaitu suatu ukuran kekuatan gempa yang dapat diukur dengan 

secara kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran kekuatan gempa secara 

kuantitatif dilakukan pengukuran dengan skala Richter yang umumnya 

dikenal sebagai pengukuran magnitudo gempa bumi. Magnitudo gempa bumi 

adalah ukuran mutlak yang dikeluarkan oleh pusat gempa. Pengukuran 

kekuatan gempa secara kualitatif yaitu dengan melihat besarnya kerusakan 

yang diakibatkan oleh gempa. Kerusakan tersebut dapat dikatakan sebagai 

intensitas gempa bumi  

 

2.4 Metode Analisis Gaya Gempa 

Metode analisis gempa yang digunakan untuk merencanakan bangunan tahan 

gempa dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu analisis statik dan analisis dinamik. 

Dalam menganalisis perilaku struktur yang mengalami gaya gempa, semakin teliti 

analisis dilakukan, perencanaannya semakin ekonomis dan dapat diandalkan. Untuk 

bangunan satu tingkat dapat direncanakan hanya dengan menetapkan besarnya 

beban lateral yang dapat ditahan elemen struktur dan dengan mengikuti ketentuan-

ketentuan dalam peraturan. 

Untuk bangunan berukuran sedang, prosedur analisis dapat dilakukan dengan 

metode analisis statik sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan. 

Untuk bangunan yang besar dan mempunyai nilai kepentingan yang besar harus 

menggunakan metode analisis dinamik. Selain itu, analisis dinamik juga harus 

dilkakukan untuk struktur yang mempunyai kekakuan atau massa yang berbeda-beda 

tiap tingkatnya. 

 

2.4.1 Analisis Statik 

1. Analisis statik linear 

Analisis statik linear dapat digunakan untuk berbagai tujuan, di 

antaranya yaitu untuk menganalisis struktur yang mempunyai material dan 

geometri yang tidak linear, untuk membentuk kekakuan P-delta setelah 

analisis linear, untuk memeriksa konstruksi dengan perilaku material yang 

bergantung pada waktu, untuk melakukan analisis beban dorong statik dan 

lain-lain. Analisa beban dorong statik merupakan prosedur analisa untuk 

mengetahui perilaku keruntuhan suatu terhadap gempa. 
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2. Analisis statik nonlinear 

Analisis statik nonlinear secara langsung menghitung redistribusi gaya-

gaya dan deformasi yang terjadi pada struktur ketika mengalami respons 

inelastis. Oleh karena itu, analisis statik nonlinear lebih akurat daripada 

analisis statik linear. Namun, analisis statik nonlinear tidak dapat digunakan 

untuk menganalisis respons struktur bangunan tinggi yang fleksibel. Untuk 

itu, prosedur analisis dinamik nonlinear harus dilakukan untuk bangunan 

tinggi atau bangunan dengan ketidakteraturan dalam arah vertikal yang cukup 

besar. 

 

2.4.2 Analisis Dinamik 

1. Analisis dinamik linear 

Respons elastis dari suatu struktur akibat gaya gempa dapat ditentukan 

dengan analisis modal. Riwayat waktu dari respons tiap ragam karakteristik 

harus diperoleh terlebih dahulu dan kemudian dijumlahkan untuk memperoleh 

respons riwayat waktu dari kumpulan massa dengan sistem n derajat 

kebebasan. Prosedur ini dinamakan analisis riwayat waktu. Analisis respons 

dinamik riwayat waktu linear adalah suatu cara analisis untuk menentukan 

riwyat respons dinamik struktur gedung 3 dimensi yang berperilaku elastik 

penuh terhadap gerakan tanah akibat gempa rencana pada taraf pembebanan 

gempa nominal sebagai data masukan dimana respons dinamik dalam setiap 

interval waktu dihitung dengan metode integrasi langsung atau dapat juga 

melalui metode analisis ragam. 

Analisis riwayat waktu tidak selamanya diperlukan karena sering kali 

hanya nilai maksimum respons yang diperlukan untuk perencanaan gempa. 

Dalam hal ini, nilai maksimum dari respons tiap ragam diperoleh dari desain 

spektra dan ditambahkan untuk menentukan respons maksimum dari 

keseluruhan sistem. Prosedur ini dinamakan analisis ragam spektrum respons. 

Analisis ragam 

 spektrum respons adalah suatu cara analisis untuk menentukan respons 

dinamik struktur gedung beraturan 3 dimensi yang berperilaku secara elastik 

penuh terhadap pengaruh suatu gempa dimana respons dinamik total struktur 

gedung tersebut didapat sebagai hasil superposisi dari respons dinamik 

maksimum masing-masing ragamnya yang didapat melalui spectrum respons 

gempa rencana. Namun, metode ini tidak dapat digunakan jika ada ragam 

dimana periode getaran translasional atau torsional mendekati nilai periode 

alami. Dalam hal ini, harus digunakan integrasi langsung dari persaman 

geraknya. 
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2. Analisis dinamik nonlinear 

Gaya gempa rencana, gaya dalam, dan perpindahan (displacement) dari 

sistem yang menggunakan prosedur analisis dinamik nonlinear ditentukan 

dengan analisis respons dinamik inelastis. Dengan analisis dinamik nonlinear, 

displacement yang direncanakan tidak ditentukan dengan target displacement 

tetapi ditentukan secara langsung melalui analisis dinamik dengan riwayat 

gerakan tanah (ground-motion histories). Analisis ini sangat dipengaruhi oleh 

terhadap asumsi dalam pemodelan dan gerakan tanah yang mewakilinya. 

Analisis dinamik nonlinear mempunyai dasar-dasar, pendekatan dalam 

pemodelan, dan kriteria-kriteria yang hampir sama dengan prosedur untuk 

analisis statik nonlinear. Perbedaan utamanya yaitu perhitungan respons untuk 

analisis dinamik nonlinear ini menggunakan analisis riwayat waktu. Analisis 

respons dinamik riwayat waktu nonlinear adalah suatu cara analisis untuk 

menentukan riwayat waktu respons dinamik struktur gedung 3 dimensi yang 

berperilaku elastik penuh (linear) maupun elastoplastis (nonlinear) terhadap 

gerakan tanah akibat gempa rencana sebagai data masukan dimana respons 

dinamik dalam setiap interval waktu dihitung dengan metode integrasi 

langsung. 

 

2.5 Konsep Structural Performance Levels 

Berdasarkan FEMA 356 (2000), konsep Structural Performance Levels 

didasari pada Performance Based Design yang menetapkan tingkat kinerja 

(Performance Level) yang diharapkan dapat dicapai saat struktur mengalami gempa 

dengan intensitas tertentu. Adapun penetapan tingkat kinerja suatu bangunan dapat 

didasarkan atas aturan tingkat keselamatan yang diberikan kepada penghuni gedung 

selama dan sesudah terjadi gempa serta biaya terhadap kerusakan maksimum yang 

masih diijinkan sesuai dengan tingkat kepentingan, pertimbangan ekonomis dari 

pemilik bangunanan yang akan dibangun. FEMA mengatur tingkat kinerja suatu 

bangunan sebagai berikut : 

a. Operasional  

Pada level ini gedung diperkirakan dapat meminimalkan kerusakan yang 

terjadi pada komponen struktural dan nonstruktural. Dan gedung masih dapat 

dipakai secara normal.  

b. Immediate Occupancy  

Pada level ini gedung diperkirakan dapat meminimalkan kerusakan yang 

terjadi pada komponen struktural sedangkan pada komponen non struktural 

terjadi keruskaan kecil. Gedung masih dapat berfungsi kembali dengan sedikit 

perbaikan. Resiko terhadap keamanan gedung adalah sangat kecil.  
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c. Life Safety  

Pada level ini gedung diperkirakan mengalami banyak kerusakan struktural 

dan nonstruktural. Perbaikan dibutuhkan sebelum gedung dapat dipakai 

kembali dan mungkin tidak ekonomis.  

d. Collapse Prevention  

Pada level ini gedung diperkirakan terjadi kegagalan pada komponen 

struktural. Karena gedung tersebut mengalami keruntuhan (collapse) maka 

korban jiwa dapat diminimalisir. 

 

Gambar 2.5 Derajat Keruntuhan (Degree of Damage) 

(Sumber: FEMA 356) 

 

2.6 Klasifikasi Struktur Berdasarkan Desain Tingkat Daktalitas 

Hal  ini  memungkinkan  untuk  memenuhi  kriteria  desain  dari prinsip 

Performance Based Design denga menggunakan pendekatan yang dinyatakan dalam 

level daktalitas dari suatu struktur, antara lain : 

a. Elastic Response (Respon Elastis) 

Dalam analisa elastis, pada bagian elemen struktur yang penting (struktur 

utama) harus dipastikan memiliki kekuatan yang cukup untuk memastikan 

struktur tetap berperilaku elastis saat menerima beban luar. Penentuan syarat 

desain pada setiap penampang selalu didasarkan pada prinsip desain kekuatan 

dengan propertis kekuatan material dan berbagai macam faktor reduksi 

kekuatan yang ditentutkan untuk menjamin tidak terjadinya deformasi 

inelastis selama terjadinya beban gempa. Meskipun terjadi deformasi elastis, 

namun tidak berarti terhadap kekuatan struktur. Karenanya special detailing 

terhadap elemen struktur tidak dibutuhkan. 
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b. Ductile Response 

Dalam analisa respon daktail, kebutuhan akan tingkat daktilitas dipengaruhi 

dari berbagai macam hal sehingga ada tingkat daktilitas yang tidak 

memerlukan detailing dan ada tingkat daktilitas yang membutuhkan special 

detailing. Sehingga respon daktail dibagi menjadi dua kategori : 

1. Fully Ductile Structure : dalam keadaan ini, struktur didisain untuk 

memiliki daktilitas yang maksimum seingga dibutuhkan special detail 

pada daerah Inelastik. Perencanaan yang khusus harus dilakukan guna 

memastikan efek dari struktur terhadap beban dinamis, sehingga tidak 

terjadi deformasi inelastis pada daerah yang tidak diinginkan. 

2. Restricted Ductility : dalam keaadaan ini, struktur memiliki tingkat 

daktalitas yang terbatas dengan kata lain tidak semua struktur bisa 

direncanakan untuk memiliki daktalitas penuh (fully ductility). Hal ini 

dipengaruhi oleh salah satunya, faktor konfigurasi struktur yang terdiri dari 

sistem struktur yang berbeda-beda. Sehingga sulit untuk memastikan atau 

merencanakan keseluruhan struktur mampu berperilaku fully ductility. 

Maka dari itu diperlukan adanya desain tertentu untuk struktur tertentu pada 

tingkat daktalitas yang memungkinkan dilihat dari konfigurasi struktur.  

 

2.7 Menentukan Ductility Demand 

Sejumlah gedung multistory frames yang merespon secara nonlinier telah 

dianalisa secara dinamis, namun sulit untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

kesimpulan umum dari perilaku tersebut. Analisa ini telah menunjukkan bahwa 

displacement ductulity factorr dari SDOF yang memiliki order yang sama, memiliki 

karakteristik force-displacement.  

 

 

Gambar 2.6 Elemen struktur dalam keadaan symmetrical double curvature 

(Sumber: Park dan Paulay, 1974 “Reinforced Concrete Structure”) 
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Nilai dari rotational ductility factor yu  / pada gambar 2.6, dinyatakan 

sebagai berikut : 

6

ly

y


  dan   pyup l      (2.1) 

pyu        (2.2) 
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Sehingga nilai dari daktalitasnya : 
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Konsentrasi dari ductility demand pada struktur terletak pada bagian terlemah 

dari struktur, terlihat baik dari pendekatan analisa dinamis nonlinier dan pendekatan 

mekanisme keruntuhan secara statis. Analisa dinamis juga menunjukkan bahwa 

sendi plastis tidak selalu terjadi pada semua balok dari semua tingkat dalam waktu 

bersamaan, namun hanya pada beberapa tingkat saja (Park dan Paulay, 1974). 

 

2.8 Konsep Desain Seismic Base Isolation 

Menurut (Kelly, 2001), desain sistem isolation dan prosedur evaluasi 

menghasilkan gaya geser maximum, displasement dan gaya pada struktur untuk 

setiap level gempa DBE (Design Basis Earthquake) dan MCE (Maximum Capable 

Earthquake). Gaya elastis yang dihasilkan akan disalurkan melalui sistem isolation 

kepada struktur diatasnya. Meskipun gedung yang menggunakan base isolation 

memiliki gaya yang lebih kecil dibandingkan dengan gedung yang non-isolated, ini 

masih belum efektif untuk mendapatkan desain elastis pada level MCE dan 

terkadang diijinkan terjadi leleh pada level DBE. 

Dalam desain gaya geser, sistem isolation, pondasi dan semua elemen yang 

berada dibawah sistem isolation, didisain dengan gaya : 

DDMAXB DKV       (2.5) 

Dimana 
DMAXK  ialah kekakuan efektif maximum dari sistem isolation dan 

DD  

massa. Dengan kata lain dengan persyaratan ini, semua elemen yang berada 

dibawah isolator didisain secara elastis untuk gaya maksimum ditransfer melalui 

sistem isolation pada level desain beban gempa. Sedangkan gaya geser minimum 

untuk struktur yang berada diatas isolator : 

1R

DK
V DDMAX

S      (2.6) 
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Ini adalah gaya elastis pada sistem isolation, yang digunakan pada elemen yang 

berada dibawah isolator, yang direduksi oleh faktor RI (isolated). 

Nilai Vs dihitung tidak boleh lebih kecil dari nilai dibawah ini : 

1. Gaya gempa lateral untuk fixed base structure dengan berat (W) yang sama 

dan periode yang sama (TD).  

2. Gaya geser sesuai dengan desain beban angin.  

3. Gaya lateral yang disyaratkan pada sistem isolation dengan faktor 1,5. 

 

Tabel 2.2 Nilai R untuk fixed base dan isolated structure 

Structural System 
Lateral Force Resisting 

System 

Fixed-

base R 

Isolated-base 

R1 

Bearing Wall System 
Concrete Shear Wall 4,5 2 

Mansonry Shear Wall 4,5 2 

Building Frame 

System 

Steel Eccentrically Braced 

Frame (EBF) 
7 2 

Concrete Shear Wall 5,5 2 

Mansonry Shear Wall 5,5 2 

Ordinary Steel Braced 

Frame 
5,6 1,6 

Special Steel Concentric 

Braced Frame 
6,4 2 

Moment Resisting 

Frame System 

Special Moment Resisting Frame (SMRF) 

Steel 8,5 2 

Concrete 8,5 2 

Intermediate Moment Resisting Frame (IMRF) 

Concrete 5,5 2 

Ordinary Moment Resisting Frame (OMRF) 

Steel 4,5 2 

Dual System 

Shear Walls 

Concrete with SMRF 8,5 2 

Concrete with steel SMRF 4,2 2 

Mansory with SMRF 5,5 2 

Mansory with steel SMRF 4,2 2 

Steel EBF 

With Steel SMRF 8,4 2 

With Steel OMRF 4,2 2 
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Structural System 
Lateral Force Resisting 

System 

Fixed-

base R 

Isolated-

base R1 

Dual System 

Ordinary braced frames 

Steel with steel SMRF 6,5 2 

Steel with steel OMRF 4,2 2 

Special Concentric Braced Frame 

Steel with steel SMRF 7,5 2 

Steel with steel OMRF 4,2 2 

Cantilever Column 

Building System Cantilever Column Element 
2,2 1,4 

(Sumber: Kelly, 2001 “Design Guidelines base Isolation of Structure”) 

 

Pada umumnya koefisien geser dasar untuk fixed base ialah : 

RT

IC
C V              (2.7) 

 

Sedangkan untuk isolated structure : 

BTR

C
C

I

VD
I       (2.8) 

Batas drift untuk isolated structure dilihat dari desain sistem struktural : 

Response Spectrume Analysis   0,0015 / RI              (2.9) 

Time History Analysis    0,0020 / RI                       (2.10) 

 

2.9 Mekanikal Karakteristik dari Elastomeric Isolators 

Menurut Naeim dan Kelly (1999), mekanikal karakteristik dari elastomeric 

bearings telah lama dipelajari dan analisa menggunakan teknik nonlinier masih 

cukup sulit. Pendekatan sederhana yang didasarkan pada teori elastis telah 

dikembangkan oleh banyak peneliti dan dibuktikan dengan tes laboratorium bahkan 

baru- baru ini digunakan juga FEM untuk menganalisanya. Parameter paling penting 

dari isolation bearing, tentunya ialah kekakuan horizontal yang dinyatakan dengan 

persamaan : 

r

H
t

GA
K       (2.11) 

Kekakuan vertikal dari rubber bearing dinyatakan dengan rumus : 

r

C
V

t

AE
K       (2.12) 
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Untuk tingkat kekuatan dari isolated structure, tingkat tahanan terhadap beban 

gempa pada dasarnya semakin meningkat dengan bertambahnya nilai isolation ratio 

 FTT /11   dimana TF merupakan periode getaran dari fixed base structure dan TI 

merupakan periode getaran dari isolated structure. 

Dalam analisa, isolated structure diasumsikan memiliki tingkat kekuatan yang 

sama dengan fixed base structure, tetapi dengan perbedaan distribusi kekuatan pada 

isolated structure melalui nilai isolation ratio nya. Perbedaan nilai isolation ration 

antara 1 s/d 8, dengan nilai  11 

 

memiliki arti sama dengan fixed base structure. 

Variasi nilai dari isolation ratio berasal dari penentuan kekakuan dari isolator yang 

digunakan (Vulcano, 1998). 

 

2.10 Buckling dan Stabilitas dari Elastomeric Isolators 

Menurut Naeim dan Kelly (1999), multilayer elastomeric bearing peka 

terhadap tipe buckling dari ketidakstabilan sama halnya dengan yang terjadi kolom 

sederhana namun lebih didominasi oleh low-shear stiffness dari bearing. Metode 

analisa elastis dari Euler buckling kolom bisa dijadikan pendekatan. Model rubber 

isolation sebagai contiouse beam. Dengan menganggap bearing menjadi kolom 

dengan ketinggian h dengan cross-sectional area A dan penentuan kekakuan geser 

per unit panjang sebagai 
SGAPs   dimana As luas geser efektif yang dinyatakan 

dengan : 

r

S
t

h
AA           (2.13) 

Dimana h adalah total tinggi dari rubber (rubber dan pelat baja) dan tr 

ditentutkan lebih awal saat menentukan h. Peningkatan nilai A dibutuhkan untuk 

memperhitungkan  kenyataan  bahwa pengaruh  dari  plat  baja  yang  tidak 

berdeformasi  dalam sistem komposit ini. Kekakuan lentur dimodifikasi sehingga 

 effEI untuk single pad dengan ketebalan t : 

r

CS
t

h
lEEI 









3

1
    (2.14) 

Dalam hal ini, kekakuan horizontal dapat dinyatakan menjadi : 

h

GA
K S

H            (2.15) 

Dan beban bucling Euler (Euler Bucling Load) untuk kolom tanpa deformasi geser : 

2h

EI
P S

E             (2.16) 
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Dapat dilihat pada gambar 2.7, bearing dipaksa untuk menahan melawan 

rotasi yang terjadi pada bagian dasar (fixed) dan pada bagian atas (free) untuk 

bergerak kesatu arah pada bagian atasnya. 

 

 

 

Gambar 2.7 Boundary condition isolation system dalam pengaruh beban P 

(Sumber: Nacim dan Kelly, 1999 “Design of Seismic Isolated Structure From 

Theory to Practice”) 

 

Untuk memperoleh nilai dari Pcr, bisa diperoleh dengan solusi dibawah ini : 

02  ESS PPPPP         (2.17) 

2

42
Ess

cr

PPPP
P


              (2.18) 

Bila diasumsikan GAPS   
















A

IS
GA

h

IGS
PE

22

2

22 26

3

1 
             (2.19) 

Untuk tipe bearing yang umum,yang memiliki nilai S > 5, PE > PS, Critical Load 

bisa ditaksir dengan rumus : 

 2

1

EScrit PPP             (2.20) 

 

2.11 Analisis SRPMK 

 SRPMK (Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus) adalah desain strukur 

beton bertulang dengan pendetailan yang menghasilkan struktur yang fleksibel 

(memiliki daktilitas yang tinggi). Dengan pendetailan mengikuti ketentuan SRPMK, 

maka faktor reduksi gaya gempa R dapat diambil sebesar 8,5 yang artinya bahwa 

gaya gempa rencana hanya 1/8 dari gaya gempa untuk elastisdesain (Pengambilan 

nilai R > 1 untuk mempertimbangkan post-elastic desain, yaitu struktur mengalami 
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kelelehan tanpa kegagalan fungsi). Ketentuan SRPMK dijelaskan dalam SNI 03-

2847-2013 yang idem dengan ketentuan ACI 318-02. 

 Desain struktur beton bertulang dengan SRPMK sudah dimulai sejak tahun 

1960 (Blume et al, 1961) dan pertama kali diwajibkan penggunaannya untuk 

wilayah yang memiliki resiko gempa tinggi dalam Uniform Building Code (ICBO 

1973). Saat ini, SPRMK wajib digunakan untuk wilayah dengan resiko gempa tinggi 

(ketagori desain sesimik D, E, dan F dalam SNI 1726-2012 atau ASCE-7). 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam SNI 1726-2012 dan ASCE-7 

faktor reduksi gaya gempa R dapat diambil sebesar 8,5. Hal ini disebabkan karena 

struktur SPRMK memiliki sifat yang fleksibel dengan daktilitas yang tinggi, 

sehingga bisa direncanakan dengan gaya gempa rencana yang minimum. 

Namunkekuatan dan kekakuan dari struktur juga harus diperhatikan untuk mampu 

menahan beban rencana, baik beban gravitasi maupun angin dan gempa, dan juga 

struktur harus menghasilan story drift yang sesuai denganbatasan peraturan. 

  Drift dari struktur dihitung dengan beban terfaktor yang diamplifikasi 

dengan faktor Cd (SNI 1726-2012 tabel 9). Dalam analisa tersebut, kekakuan efektif 

dari frame juga harus mempertimbangkan efek dari keretakan beton (post elastic 

desain). Analisa P-Delta juga perlu dilakukan karena dapat memberikan efek yang 

signifikan. 

 Prinsip SPRMK adalah Struktur diharapkan memiliki tingkat daktilitas yang 

tinggi, yaitu mampu menerima mengalami siklus respon inelasitis pada saat 

menerima beban gempa rencana. Pendetailan dalam ketentuan SRPMK adalah untuk 

memastikan bahwa respon inelastis dari strukur bersifat daktail. Prinsip ini terdiri 

dari tiga yaitu Strong Column weak beam (kolom kuat balok lemah) yang bekerja 

menyebar di sebagian besar lantai, tidak terjadi kegagalan geser pada balok, kolom, 

dan joint, dan menyediakan detail yang memungkinkan perilaku daktail. 

  

2.12 Kriteria Desain  

 Menurut SNI 1726-2013 mempunyai konsep dasar yakni: 

1. Menghindari terjadinya korban jiwa manusia oleh runtuhnya gedung akibat 

gempa kuat. 

2. Membatasi kerusakan gedung akibat gempa ringan sampai sedang, sehingga 

masih dapat diperbaiki. 

Desain atau perencanaan merupakan perhitungan setelah dilakukan analisis  

struktur. Lingkup desain pada struktur beton bertulang meliputi pemilihan dimensi 

elemen dan perhitungan tulangan yang diperlukan agar penampang elemen memiliki 

kekuatan yang cukup untuk memikul beban-beban pada kondisi layan (Service 

Load) dan Kondisi Batas (Ultimate Load). Dari segi struktural, salah satu ketentuan 
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yang perlu diperhatikan dalam perencanaan struktur agar struktur tahan terhadap 

gempa, adalah Perencanaan Kapasitas (Capacity Design). 

Untuk memenuhi persyaratan kinerja batas layan struktur, dalam segala hal 

simpangan anatar tingkat yang dihitung dari simpanhan sruktur gedung tidak boleh 

melampaui 0,03/R x tinggi tingkat yang bersangkutan atau 30mm, tergantungan 

yang mana yang nilainya kecil. 

Agar struktur bangunan dapat bernilai lebih ekonomis, tetapi tetap tidak 

mengalami keruntuhan pada terjadi gempa kuat adalah menggunakan sistem struktur 

yang bersifat daktail. Dan untuk mendapatkan sifat daktail, terdapat prosedur desain 

kapasitas, yakni  elemen dari struktur bangunan yang memancarkan energi gempa 

melalui mekanisme perubahan bentuk atau deformasi plastis, dapat direncanakan 

titik-titik penempatannya terlebih dahulu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Sendi Plastis 

(Sumber: Rekayasa Gempa,2013) 

 

Pada struktur beton bertulang, tempat-tempat terjadinya deformasi plastis 

yaitu tempat-tempat dimana penulangan mengalami pelelehan, dimana sendi-sendi 

plastis dirancang sedemikian rupa agar kelelehan baja atau beton terjadi pada balok 

telebih dahulu,sebelum energi gempa menyebar merata menuju kolom. 

Ada 2 jenis mekanisme kelelehan atau terbentuknya sendi-sendi plastis pada 

struktur portal, antara lain: 

1. Mekanisme Kelelehan pada Balok (Beam Sidesway Mechanism), yaitu keadaan 

dimana sendi-sendi plastis terbentuk pada balok-balok dari struktur bangunan, 

akibat penggunaan kolom-kolom yang kuat (Strong Column Weak Beam). 

2. Mekanisme Kelelehan pada Kolom (Column Sidesway Mechanism), yaitu 

keadaan dimana sendi-sendi plastis terbentuk pada kolom-kolom dari struktur 
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bangunan pada suatu tingkat, akibat penggunaan balok-balok yang kaku dan 

kuat (Strong Beam Weak Column). 

 

 

Gambar 2.9 Mekanisme Keruntuhan Lokal dan Global 

(Sumber: Rekayasa Gempa,2013) 

 

2.13 Konsep Perencanaan Gedung Tahan Gempa 

2.13.1 Jenis Beban 

Beban yang akan ditanggung oleh suatu struktur atau elemen struktur tidak 

selalu dapat diramalkan sebelumnya.Meski beban-beban tersebut telah diketahui 

dengan baik pada salah satu lokasi struktur tertentu, distribusi dari elemen yang satu 

ke elemen yang lain pada keseluruhan struktur masih membutuhkan asumsi dan 

pendekatan. 

Jenis beban yang biasa digunakan dalam bangunan gedung meliputi: 

1. Beban Lateral, yang terdiri atas: 

a. Beban Gempa (Earthquake Load) 

 Besarnya simpangan horisontal (drift) bergantung pada kemampuan 

struktur dalam menahan gaya gempa yang terjadi. Apabila struktur 

memiliki kekakuan yang besar untuk melawan gaya gempa maka struktur 

akan mengalami simpangan horizontal yang lebih kecil dibandingkan 

dengan struktur yang tidak memiliki kekakuan yang cukup besar.  

 Berdasarkan SNI 03-1726-2012 pasal 15.11.2.3, untuk 

mensimulasikan arah pengaruh Gempa Rencana yang sembarang terhadap 

struktur gedung baja, pengaruh pembebanan gempa dalam arah utama 

harus dianggap efektif 100% dan harus dianggap terjadi bersamaan dengan 

pengaruh gempa dalam arah tegak lurus pada arah utama tetapi 

efektifitasnya hanya sebesar minimal 30% tapi tidak lebih dari 70%. 
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b. Beban Angin (Wind Load) 

 Beban angin pada struktur terjadi karena adanya gesekan udara 

dengan permukaan struktur dan perbedaan tekanan dibagian depan dan 

belakang struktur. Beban angin tidak memberi konstribusi yang besar 

terhadap struktur dibandingkan dengan beban yang lainnya. Menurut 

(Schodek, 1999), besarnya tekanan yang diakibatkan angin pada suatu titik 

akan tergantung kecepatan angin, rapat massa udara, lokasi yang ditinjau 

pada struktur, perilaku permukaan struktur, bentuk geometris struktur, dan 

dimensi struktur. 

2. Beban Gravitasi, yang terdiri atas: 

a. Beban Hidup (Live Load) 

 Beban hidup adalah semua beban yang terjadi akibat penghunian 

atau penggunaan suatu gedung dan ke dalamnya termasuk beban-beban 

pada lantai yang berasal dari barang-barang yang dapat berpindah, mesin-

mesin serta peralatan yang tidak merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari gedung dan dapat diganti selama masa hidup gedung tersebut, 

sehingga mengakibatkan perubahan pembebanan pada lantai dan atap. 

 

Tabel 2.3 Beban Hidup Pada Lantai Gedung 

Hunian atau Penggunaan Merata psf (kN/m2) 
Terpusat Lb 

(kN) 

Sistem lantai akses Ruang Kantor 50 (2,4) 2000 (8,9) 

Ruang Komputer 100 (4,79) 2000 (8,9) 

Jalur untuk akses pemeliharaan 40 (1,92) 300 (1,33) 

Lantai pertama 100 (4,79)    

Ruang makan dan restoran 100 (4,79)a   

Hunian (lihat rumah tinggal) 100 (4,79)a   

Tangga permanen Lihat pasal 4.5 

Konstruksi pelat lantai finishing ringan 

(pada area 1in.x1in.[25mmx25mm]) 
  200 (0,89) 

Hunian satu keluarga saja 40 (1,92)   

Jalur penyelamatan terhadap kebakaran 100 (4,79)   

Mobil penumpang saja C 

Ruang operasi, laboratorium 60 (2,87) 1000 (4,45) 

Ruang Pasien 40 (1,92) 1000 (4,45) 
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Hunian atau Penggunaan Merata psf (kN/m2) 
Terpusat Lb 

(kN) 

Koridor diatas lantai pertama 80 (3,83) 1000 (4,45) 

Ruang baca 60 (2,87) 1000 (4,45) 

Ruang penyimpanan 150 (7,18)a,h 1000 (4,45) 

Koridor diatas lantai pertama 80 (3,83) 1000 (4,45) 

Lobi dan koridor lantai pertama 100 (4,79) 2000 (8,90) 

Kantor 50 (2,40) 2000 (8,90) 

Koridor diatas lantai pertama 80 (3,83) 2000 (8,90) 

Tempat menonton baik terbuka/tertutup 100 (4,79) a 

Stadium dan tribun/arena dengan tempat 

duduk tetap (terikat pada lantai) 
100 (4,79) a 

 (Sumber: SNI 1727-2013 “Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung 

dan Struktur Lain”) 

 

b. Beban Mati (Dead Load) 

 Beban Mati (DL) adalah berat dari semua bagian gedung yang 

bersifat tetap. Beban mati terdiri dari dua jenis yaitu berat struktur itu 

sendiri dan superimpossed deadload (SiDL). Beban superimpossed adalah 

beban mati tambahan yang diletakkan pada struktur, dimana dapat berupa 

lantai  keramik dan sebagainya. Perhitungan besarnya beban mati suatu 

elemen dilakukan dengan meninjau berat satuan material tersebut 

berdasarkan volume elemen. Berat satuan (unit weight) material secara 

empiris telah ditentukan dan telah banyak dicantumkan tabelnya pada 

sejumlah standar atau peraturan pembebanan. 

 

2.13.2 Kombinasi Pembebanan 

Menurut SNI 1726-2012 pasal 4.2.3,kombinasi beban ultimate yang dipakai 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. U = 1,4D 

2. U = 1,2D + 1,6L 

3. U = 1,2D + 1L + 1E 

4. U = 0,9D + 1E 

5. U = 0,9D + 1W  
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2.13.3 Ketentuan Umum Bangunan Gedung Dalam Pengaruh Gempa 

1. Faktor Keutamaan 

 Untuk berbagai kategori gedung bergantung pada kemungkinan 

terjadinya keruntuhan struktur gedung selama umur gedung yang diharapkan. 

Pengaruh gempa rencana terhadap struktur gedung harus dikalikan dengan 

suatu faktor keutamaan (Ie). 

 

Tabel 2.4 Kategori Resiko Bangunan Gedung dan Struktur Lainnya untuk 

Beban Gempa 

Jenis Pemanfaatan 
Kategori 

Resiko 

Gedung dan non gedung yang memiliki resiko rendah terhadap jiwa 

manusia pada saat terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi 

untuk, antara lain: 

- Fasilitas petanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan 

- Fasilitas sementara 

- Gudang penyimpanan 

- Rumah jaga dan struktur kecil lainnya 

I 

Semua gedung dan struktur lain, kecuali yang termasuk dalam 

kategori resiko I, III, IV, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk: 

- Perumahan 

- Rumah toko dan rumah kantor 

- Pasar 

- Gedung Perkantoran 

- Gedung apartemen/rumah susun 

- Pusat Perbelanjaan/mall 

- Fasilitas manufaktur 

- Pabrik 

II 

Gedung dan non gedung yang memiliki resiko tinggi terhadap jiwa 

manusia pada saat terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi 

untuk: 

- Bioskop 

- Gedung Pertemuan 

- Stadion 

- Fasilitas kesehatan yang tidak memiliki unit bedah dan unit 

gawat darurat 

- Fasilitas penitipan anak 

- Penjara 

III 
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Jenis Pemanfaatan 
Kategori 

Resiko 

- Bangunan untuk orang jompo 

Gedung dan non gedung, tidak termasuk kedalam kategori resiko IV, 

yang memiliki potensi untuk menyebabkan dampak ekonomi yang 

besar dan/atau gangguan massal terhadap kehidupan masyarakat 

sehari-hari bila terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk: 

- Pusat pembangkit listrik biasa 

- Fasilitas penanganan air 

- Fasilitas penanganan limbah 

Gedung dan non gedung yang tidak termasuk dalam kategori resiko 

IV, (termasuk, tetapi tidak dibatasi untuk failitas manufaktur, proses, 

penanganan, penyimpanan, penggunaan, atau tempat pembuangan 

bahan bakar berbahaya, bahan kimia berbahaya, limbah berbahaya, 

atau bahan yang mudah meledak) yang mengandung bahan beracun 

atau peledak dimana jumlah kandungan bahannya melebihi nilai 

batas yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan cukup 

menimbulkan bahaya bagi masyarakat jika terjadi kebocoran. 

III 

Gedung dan non gedung yang ditunjukkan sebagai fasilitas yang 

penting, termasuk, tetapi tidak dibatasi untuk: 

- Bangunan-bangunan monumental 

- Gedung sekolah dan fasilitas pendidikan 

- Pusat pembangkit energi dan fasilitas publik lainnya. 

- Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang memiliki 

fasilitas bedah dan unit gawat darurat 

- Tempat perlindungan terhadap gempa bumi, angin badai, dan 

tempat perlindungan darurat lainnya. 

- Fasilitas kesiapan darurat, komunikasi, pusat operasi, dan 

fasilitas lainnya untuk tanggap darurat. 

- Struktur tambahan (termasuk menara telekomunikasi, tangki 

penyimpanan bahan bakar, menara pendingin, struktur stasiun 

listrik, tangki air pemadam kebakaran, atau struktur rumah atau 

struktur pendukung air atau material atau peralatan pemadam 

kebakaran) yang disyaratkan untuk beroperasi pada saat 

keadaan darurat. 

IV 

(Sumber: Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan 

Gedung Dan Non GedungSNI 1726-2012) 
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2. Faktor Keutamaan Gempa 

 Berdasarkan Kategori Resiko yang telah didapat dari Tabel 2.5, dapat 

disimpulkan Faktor Pengali Keutamaan Gempa yang terjadi, antara lain: 

 

Tabel 2.5 Faktor Keutamaan Gempa 

Kategori Resiko Faktor Keutamaan Gempa 

I dan II 1,00 

III 1,25 

IV 1,50 

(Sumber: Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan 

Gedung Dan Non GedungSNI 1726-2012) 

 

3. Klasifikasi Situs 

Dalam perumusan Kategori Desain Seismik suatu bangunan yang 

berada di permukaan tanah, penentuan besaran percepatan suatu batuan dasar 

sampai ke permuaan tanah yang berdasarkan suatu situs, harus 

diklasifikasikan terlebih dahulu. Dalam SNI 1726-2012 Tabel 3 tentang 

klasifikasi situs untuk desain seismik.  

 

Tabel 2.6 Klasifikasi Situs 

Kelas Situs 𝑽𝒔  (m/detik) �̅� atau 𝑵𝒄𝒉  𝑺𝒖 (kPa) 

SA (batuan keras) > 1500 N/A N/A 

SB (batuan) 750 sampai 1500 N/A N/A 

SC (tanah keras, sangat 

padat, dan batuan lunak) 
350 sampai 750 > 50 ≥ 100 

SD (tanah sedang) 
175 sampai 350 15 sampai 50 50 sampai 

100 

SE (tanah lunak) < 175 < 15 < 50 

SF (tanah khusus, yang 

membutuhkan 

investigasi geoteknik 

spesifik dan analisis 

respons spesifik situs 

yang mengikuti 6.10.1) 

Setiap profil lapisan tanah yang memiliki salah 

satu atau lebih dari karakteristik berikut: 

- Rawan dan berpotensi gagal atau runtuh akibat 

beban gempa seperti mudah lukuifaksi, lempung 

sangat sensitif, tanah tersementasi lemah. 

- Lempung sangat organik dan/atau gambut 

(ketebalan H> 3m) 

- Lempung berplastisitas sangat tinggi (ketebalan H 

> 7,5) dengan Indeks Plastisitas PI > 75) 
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 (Sumber: Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan 

Gedung Dan Non GedungSNI 1726-2012) 

 

4. Faktor Respon Gempa 

Faktor respon gempa dinyatakan dalam percepatan gravitasi, besarnya 

nilai faktor respon gempa diperoleh dari perhitungan SS dan S1. Parameter Ss 

(percepatan batuan dasar pada periode pendek) dan S1 (percepatan batuan 

dasar pada periode 1 detik) harus ditetapkan masing-masing dari respons 

spektral percepatan T = 0,2 detik dan T = 1 detik pada SNI 1726-2012 pada 

pasal 14 mengenai Peta-peta gerak tanah seismik, dengan kemungkinan 2 

persen terlampaui dalam 50 tahun (MCER, 2 persen dalam 50 tahun), dan 

dinyatakan dalam bilangan desimal terhadap percepatan gravitasi. Bila 

S1≤0,04g dan Ss≤0,15g, maka struktur bangunan boleh dimasukkan ke dalam 

kategori desain seismik A, dan cukup memenuhi persyaratan dalam pasal 6.6 

mengenai kategori desain seismik A tersebut. 

 

Tabel 2.7 Koefisien Situs, Fa untuk Menentukan Nilai SS 

Kelas 

Situs 

Parameter respons spektral percepatan gempa (MCER) 

terpetakan pada perioda pendek, T=0,2 detik, SS 

Ss ≤ 0,25 Ss = 0,5 Ss = 0,75 Ss = 1,0 Ss ≥ 1,25 

A 0,8 0.8 0.8 0,8 0.8 

B 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

C 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 

D 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 

E 2,5 1,7 1,2 0,9 0,9 

F SSb 

(Sumber: Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan 

Gedung Dan Non GedungSNI 1726-2012) 

Catatan :  

1. Untuk nilai-nilai antara Ss dapat digunakan interpolasi linier 

2. SS = Situs yang memerlukan investigasi geoteknik spesifik dan analisis 

respons situs-spesifik yang terdapat pada SNI 1726-2012 Pasal 6.10. 
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Tabel 2.8 Kategori Lokasi Fv untuk Menentukan Nilai S1 

Kelas 

Situs 

Parameter respons spektral percepatan gempa (MCER) 

terpetakan pada perioda pendek, T=1 detik, S1 

S1< 0,1 S1 = 0.2 S1= 0.3 S1 = 0.4 S1> 0.5 

A 0,8 0.8 0.8 0,8 0.8 

B 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

C 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 

D 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 

E 2,5 1,7 1,2 0,9 0,9 

F SSb 

(Sumber: Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan 

Gedung Dan Non GedungSNI 1726-2012) 

Catatan :  

1. Untuk nilai-nilai antara S1 dapat digunakan interpolasi linier 

2. SS = Situs yang memerlukan investigasi geoteknik spesifik dan analisis 

respons situs spesifik yang terdapat pada SNI 1726-2012 Pasal 6.10. 

  

5. Koefisien-koefisien situs dan parameter-parameter respons spektral 

percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan resiko-tertarget 

(MCER) 

Untuk penentuan respons spektral percepatan gempa MCER di 

permukaan tanah, diperlukan suatu faktor amplifikasi seismik pada perioda 

0,2 detik dan perioda 1 detik. Faktor amplifikasi meliputi faktor amplifikasi 

getaran terkait percepatan yang mewakili getaran perioda pendek (Fa) dan 

faktor amplifikasi terkait percepatan yang mewakili getaran perioda 1 detik 

(Fv). Parameter spektrum respons percepatan pada periode pendek (SMS) dan 

perioda 1 detik (SM1) yang disesuaikan dengan pengaruh klasifikasi situs, 

harus ditentukan sesuai dengan perumusan berikut ini: 

SMS = Fa . SS           (2.21) 

SM1 = Fv . S1           (2.22) 

dan Koefisien Situs Fa dan Fv mengikuti Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 Jika 

digunakan perhitungan tentang desainstruktur yang disederhanakan untuk 

dinding penumpu atau sistem rangka bangunan sederhana tidak perlu 

menentukan SMS dan SM1. 
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6. Parameter percepatan spektral desain 

Parameter percepatan spektral desain untuk perioda pendek, SDSdan 

pada perioda 1 detik SD1, harus ditentukan melalui perumusan berikut: 

SaDS SFS 
3

2
           (2.23) 

11
3

2
SFS vD             (2.24) 

Jika digunakan perhitungan tentang desainstruktur yang disederhanakan 

untuk dinding penumpu atau sistem rangka bangunan sederhana tidak perlu 

menentukan SDSdan SD1. 

 

7. Spektrum respons desain 

Bila spektrum respons desain diperlukan oleh tata cara ini dan prosedur 

gerak tanah dari spesifik-situs tidak digunakan, maka kurva spektrum respons 

desain harus dikembangkan dengan mengacu dan mengikuti ketentuan di 

bawah ini : 

1. Untuk perioda yang lebih kecil dari T0, spektrum respons percepatan 

desain, Sa , harus diambil dari persamaan; 













0

6,04,0
T

T
SS DSa

           (2.25) 

2. Untuk perioda lebih besar dari atau sama dengan T0 , dan lebih kecil dari 

atau sama dengan TS , spektrum respons percepatan desain, Sa , sama 

dengan SDS 

3. Untuk perioda lebih besar dari TS , spektrum respons percepatan desain, 

Sa , diambil berdasarkan persamaan: 

T

S
S D

a
1             (2.26) 

Keterangan: 

SDS  = parameter respons spektral percepatan desain pada 

    perioda pendek 

SD1  = parameter respons spektral percepatan desain pada 

    perioda 1 detik 

T  = perioda getar fundamental struktur.
     

    DS

D

S

S
T 1

0 2,0                 (2.27) 

      DS

D
S

S

S
T 1                 (2.28) 
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Gambar 2.10 Spektrum respons desain 

(Sumber: Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan 

Gedung Dan Non Gedung SNI 1726-2012) 

 

8. Kategori desain seismik 

 

Tabel 2.9 Kategori Desain Seismik Berdasarkan Parameter Respons 

Percepatan Pada Perioda Pendek 

Nilai SDS 
Kategori Resiko Bangunan (KRB) 

I,II, atau III IV 

SDS< 0,167 A A 

0,167< SDS< 0,33 B C 

0,330< SDS< 0,50 C D 

0,500< SDS D D 

(Sumber: Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan 

Gedung Dan Non GedungSNI 1726-2012) 

 

Tabel 2.10 Kategori Desain Seismik Berdasarkan Parameter Respons 

Percepatan Pada Perioda 1,0 detik 

Nilai SD1 
Kategori Resiko Bangunan (KRB) 

I atau II atau III IV 

SD1< 0,067 A A 

0,067< SD1< 0,133 B B 

0,133< SD1< 0,20 C C 

0,20< SD1 D D 
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(Sumber: Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan 

Gedung Dan Non GedungSNI 1726-2012) 

 

Tabel 2.11 Kategori Desain Gempa (KDG) dan Resiko Kegempaan 

Kode Tingkat Resiko Kegempaan 

SNI 1726-

2012 

Rendah Menengah Tinggi 

KDG 

A,B 

KDG 

C 

KDG 

D,E,F 

SRPMB/M/K SRPMM/K SRPMK 

(Sumber: Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan 

Gedung Dan Non GedungSNI 1726-2012) 

 

2.13.4 Pemilihan Sistem Struktur 

 

Tabel 2.12 Faktor R,Cd, dan Ω0 untuk Sistem Penahan Gaya Gempa 

Sistem 

Penahan 

Gaya 

Seismik 

Koef. 

modifik

asi 

Respon

s 

Fakto

r kuat 

lebih 

sistem

, 

Faktor 

pembes

a-ran 

defleksi, 

Batasan sistem struktur 

dan batasan tinggi 

struktur, hn (m)c 

Kategori Desain Seismik 

Ra Ω0
g Cd

b B C Dd Ed Fe 

Rangka 

beton 

bertulang 

pemikul 

momen 

khusus 

8 3 5½ TB TB TB TB TB 

(Sumber: Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan 

Gedung Dan Non GedungSNI 1726-2012) 

 

a. Sistem Rangka Pemikul Momen 

   Berdasarkan SNI 1726-2012, wilayah Indonesia memiliki 6 (enam) 

wilayah gempa,dimana wilayah gempa 1 adalah wilayah dengan kegempaan 

paling rendah, dan wilayah gempa dengan kegempaan paling 

tinggi.Pembagian wilayah gempa ini,didasarkan atas percepatan puncak 

batuan dasar akibat pengaruh gempa rencana dengan periode ulang 500 tahun. 
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  Dengan kata lain, sebagai perencana juga dituntut untuk menciptakan 

suatu  konstruksi bangunan yang daktail, yaitu bangunan yang dapat menahan 

respon inelastik yang diakibatkan oleh beban gempa. Hal ini juga terkait 

dengan rangka pemikul momen yang dapat memikul beban lateral terutama 

melalui mekanisme lentur.  

 

Tabel 2.13 Faktor R untuk Sistem Penahan Gaya Gempa 

Sistem Rangka Pemikul Momen 
Koefisien Modifikasi 

Respons (R) 

1. Rangka beton bertulang pemikul momen 

khusus 
8 

2. Rangka beton bertulang pemikul momen 

menengah 
5 

3. Rangka beton bertulang pemikul momen biasa 3 

(Sumber: SNI 1726-2012-Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk 

Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung) 

 

Di Indonesia ada 3(tiga) macam Sistem Struktur Pemikul Momen yang 

digunakan, yaitu: 

1. Sistem Rangka Pemikul Momen Biasa (SRPMB) 

Metode ini digunakan untuk perhitungan struktur gedung yang masuk pada zona  

1 dan 2 yaitu wilayah dengan tingkat kegempaan rendah.Faktor reduksi gempa (R) 

sistem SRPMB memiliki nilai 3.Maka penggunaan SRPMB pada wilayah gempa 

tinggi akan sangat boros pada sisi ekonomi karena menghasilkan dimensi beton 

yang sangat besar.  

2. Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM) 

Sistem rangka ruang dimana komponen-komponen struktur dan joint-jointnya 

menahan gaya yang bekerja melalui aksi lentur,geser,dan aksial.Sistem ini pada 

dasarnya memiliki daktilitas sedang, dan SRPMM adalah struktur tahan gempa 

untuk wilayah gempa sedang/menengah,dapat digunakan di Wilayah Gempa zona 1 

hingga zona 4. Memiliki Faktor Reduksi Gempa (R) antara 5~5,5. 

3. Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK) 

Sistem rangka ruang dimana komponen-komponen struktur dan joint-jointnya 

menahan gaya yang bekerja melalui aksi lentur,geser,dan aksial.Sistem ini pada 

dasarnya memiliki daktilitas penuh dan wajib digunakan untuk perhitungan struktur 

gedung yang masuk pada zona 5 dan 6.Struktur harus direncanakan menggunakan 

sistem penahan beban lateral yang memenuhi persyaratan pendetailan yang khusus 

dan mempunyai daktilitas penuh. Memiliki Faktor Reduksi Gempa (R) antara 8~8,5. 
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2.14 Komponen Struktur Beton Bertulang 

2.14.1 Pelat Lantai 

Pelat lantai merupakan elemen horizontal utama yang bertugas menyalurkan 

beban transversal ke rangka vertikal pada suatu sistem struktur. Pelat lantai juga 

difungsikan sebagai diafragma struktur, yakni menyalurkan gaya-gaya yang 

ditimbulkan oleh pergerakan tanah gempa pada struktur yang telah ditetapkan. 

Pelat lantai dapat didesain berupa sistem satu arah (one way slab) sehingga 

menyalurkan beban dalam satu arah, dapat juga berupa sistem dua arah (two way 

slab) berfungsi menyalurkan beban dalam dua arah. Pelat satu arah dan dua arah 

dibedakan dari nilai rasio perbandingan sisi panjang (ln) dan sisi pendek (sn) dari 

pelat. 

Pelat satu arah, apabila :  ln/sn ≥ 2,0          (2.29) 

Pelat dua arah, apabila  :      1,0 ≤ ln/sn ≤ 2,0          (2.30) 

Prosedur perencanaan pelat lantai dalam hal ini akan bersamaan dengan 

balok, karena kedua elemen ini dicor secara monolit. 

1. Tinggi balok 











700
4,0

16

Fy
h


                             (2.31) 

2. Lebar balok 

hb
3

2
                (2.32) 

3. menentukan lebar efektif, be. 

Untuk interior bediambil yang terkecil dari  

bbe 
4

1
1                (2.33) 

tbwbe 82                  (2.34) 

 

 

Gambar 2.11 Penampang Balok T Interior 
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Untuk eksteriorbediambil terkecil dari 

bbe 
12

1
1                (2.35) 

tbwbe 62                 (2.36) 

 

 

 

Gambar 2.12 Penampang Balok T Eksterior 
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23

2

1
yhbadanbadanLuasbagianhbadanbw   (2.38) 

 

2.14.2 Balok 

Balok adalah elemen struktur yang menyalurkan beban-beban tributary dari 

slab lantai ke kolom penyangga vertikal. Pada umumnya elemen balok dicor secara 

monolit dengan slab dan secara struktural ditulangi bagian bawah, atau di bagian 

atas serta bawahnya. Karena balok dicor secara monolit dengan slab, maka elemen 

tersebut membentuk penampang balok T untuk tumpuan dalam dan balok L untuk 

tumpuan tepi (Erward G. Nawi, 1985). 

Balok merupakan salah satu elemen struktur yang dominan dalam menerima 

momen lentur, lentur terjadi akibat beban-beban yang berada pada balok, apabila 

balok tidak cukup kuat maka akan terjadi deformasi dan regangan yang 

mengakibatkan retak pada balok, selanjutnya balok akan mengalami keruntuhan jika 

beban terus bertambah. 
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Dengan menganut sistem perencanaan metode kekuatan (Strenght Design 

Method) untuk mendesain struktur secara umum dan termasuk balok secara khusus 

dalam subbab ini beberapa asumsi berikut harus dipenuhi oleh seorang perencana 

struktur : 

 Regangan pada beton berbanding lurus terhadap jaraknya ke sumbu netral 

penampang. 

 Distribusi regangan dianggap linier. Penampang yang datar akan tetap datar 

setelah lentur. 

 Pada kondisi keruntuhan regangan maksimum yang terjadi pada serat tekan 

beton terluar ditetapkan sebesar εcu= 0,003. 

 Untuk perhitungan kuat rencana, bentuk dari distribusi tegangan tekan beton 

diasumsikan berupa persegi empat. 

 

1. Batas Regangan 

Pada pasal 10.3SNI 03-2847:2013 ditetapkan batasan regangan pada 

penampang beton dan tulangan baja. Tipe penampang dapat dikelompokkan 

menjadi 3 (tiga) bagian: 

1. Penampang terkontrol tekan (compression controlled section). Hal ini 

terjadi bilamana regangan baja tarik terluar, εt, kecil, Seperti di dalam 

anggota elemen tekan, menjadi sama atau kurang dari batas regangan 

terkontrol tekan (0,002). 

2. Penampang terkontrol tarik (tension controlled section). Terjadi ketika 

regangan baja mencapai 0,005 atau lebih, dan beton mencapai regangan 

mencapai ultimitnya sebesar 0,003. 

3. Kondisi seimbang (balanced strain condition). Kondisi ini terjadi ketika 

tulangan baja mencapai regangan leleh, εy, secara bersamaan dengan beton 

mencapai regangan ultimit, εcu. 

 

2. Desain Balok T 

Proses desain balok T yang memikul momen terfaktor Mu, tebal sayap, 

t, dan lebar sayap, b, telah ditentukan pada saat proses desain pelat dilakukan. 

Dengan demikian apabila Mu, f’c, dan fy diketahui maka tinggal dua variabel 

yang perlu ditentukan yaitu d dan As. Berikut penjelasan prosedurnya (Agus 

Setiawan, 2013) : 

1. Jika d diketahui dan As harus dicari: 

a. Periksa apakah penampang memenuhi syarat untuk dianggap sebagai 

penampang T, asumsi a = t dan hitung kuat momen pada seluruh 

bagian sayap: 
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2
85,0

t
dtbcfM enf           (2.39) 

Jika Mu > Ø Mnf, maka a > t. Jika Mu < Ø Mnf, maka a < t. 

b. Jika a < t, hitung 
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 Q

fy

cf 285,085,0           (2.40) 

       dan As = dbp   periksa bahwa min w  

c. jika a > t, tentukan Asf: 

 
fy

t
bwbecfAsf  85,0           (2.41) 











2
2

t
dFyAM su            (2.42) 

Momen yang dipikul bagian badan adalah : 

21 uuu MMM             (2.43) 

Hitung ρ1 menggunakan Mu1, bw dan d 

dbwAs  1
1

            (2.44) 

Lalu periksa bahwa  As ≤  As maks’ dan periksa pula ρw = As’ (bw d) ≥ ρmin 

d. Jika a = t, maka   

 
fy

t
becfAs  85,0           (2.45) 

2. jika d danAsdua besaran yang harus dicari : 

a. Asumsikan a = tdan hitung luas tulangan yang diperlukan untuk 

memikul gaya tekan di seluruh penampang sayap : 

fy

tbecf
Asft




85,0
           (2.46) 

b. Hitung dberdasarkan pada Asft dan a = t dari persamaan berikut : 











2

t
dFyAMu sft           (2.47) 
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Jika d diperoleh, maka  

As = Asft                  (2.48)

  

dan  h = d + db/2 + 50 mm (untuk 1 lapis tulangan)         (2.49) 

atau h = d + db/2 + 62,5 mm (untuk 2 lapis tulangan)         (2.50) 

c. Jika nilai d1 lebih besar dari nilai d perhitungan, penampang berlaku 

sebagai penampang persegi, dan nilai ρ dapat dihitung                     

   
sfts AdbwA              (2.51) 

d. Bila diambil nilai d2 yang lebih kecil dari nilai dperhitungan, maka 

penampang akan berlaku sebagai penampang balok T, dan As > Asft. 

Selanjutnya dapat dihitung seperti langkah 1(c) untuk menghitung nilai 

As. 

 

2.14.3 Kolom 

Kolom merupakan elemen penting dalam suatu struktur bangunan. Kolom 

didesain untuk menyangga gaya aksial dari beban terfaktor pada semua lantai 

diatasnya, namun sering juga kolom didesain sebagai pemikul beban kombinasi 

aksial dan lentur, hal ini disebabkan oleh eksentresitas meskipun nilainya kecil. Pada 

perkembangannya kolom juga didesain untuk memikul beban lateral yang berasal 

dari gempa maupun angin. 

Sedemikian rupa SNI 03-2847-2013 telah memberikan persyaratan mengenai 

dimensi, tulangan, kekangan lateral dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kolom 

beton bertulang. Berikut diantara beberapa persyaratan yang ada di SNI 03-2847-

2013 : 

1. Pasal 9.3.2.2, mencantumkan nilai faktor reduksi kekuatan, ϕ, untuk sengkang 

penampang persegi sebesar 0,65 dan untuk sengkang spiral sebesar ϕ = 0,75. 

2. Pasal 10.9.1, berbunyi luas tulangan longitudinal, Ast, untuk komponen 

struktur tekan non-komposit tidak boleh kurang dari 0,01Ag (1% dari luas 

penampang kolom) dan tidak boleh lebih dari 0,08Ag (8% dari luas 

penampang kolom). 

3. Pasal 10.9.2, mensyaratkan jumlah tulangan minimum batang tulangan 

longitudinal pada kolom berpenampang persegi dan spiral, yakni 4 buah 

tulangan. Sedang untuk penampang segitiga minimal 3 buah tulangan 

memanjang. 

4. Pasal 7.10.5.2, jarak vertikal antar sengkang tidak boleh melebihi 16 kali 

diameter batang tulangan memanjang, 48 kali diameter batang 

tulangan/sengkang, atau dimensi terkecil dari komponen kolom. Berikut tabel 

jarak maksimum antar sengkang vertikal. 
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A. Desain Kolom 

Agar diperoleh komponen kolom yang sesuai ketentuan yang berlaku 

maka perlu diperhatikan beberapa langkah maupun asumsi berikut (SNI 03-

2847-2013) : 

a. Menentukan dimensi awal yang diperoleh dari adanya beban hidup dan 

beban mati terfaktor dengan rumus  

   
cf

w
A





3            (2.52) 

Ab 2                         (2.53) 

Ab                          (2.54) 

b. Hitung beban aksial terfaktor (Pu) dan momen lentur terfaktor (Mu), hitung 

juga eksentrisitasnya 

u

u

P

M
e                          (2.55) 

c. Kesetimbangan gaya dan kompabilitas regangan harus dipenuhi. 

d. Regangan tekan maksimum pada beton dibatasi sebesar 0,003. 

e. Tegangan pada tulangan baja adalah fs = εEs < fy. 

f. Asumsikan angka penulangan ρantara 1 s/d 4% dari luas tulangannya. 

g. Blok pada tegangan dianggap persegi sebesar 0,85 f’c didistribusikan secara 

merata dari serat tekan terluar setinggi a = 𝜷1c. Nilai 𝜷1 adalah  0,85, jika f’c 

≤ 30 MPa. Nilai 𝜷1 akan berkurang 0,05 setiap kenaikan 7 MPa, namun 

tidak boleh diambil kurang dari 0,65. Apabila Pu = ϕPn  ≥ 0,1 f’cAg, maka ϕ 

= 0,65. 

 

Gambar 2.13 Variasi Nilai ϕ terhadap Nilai Regangan Tulangan Tarik Baja 
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B. Desain Kolom Kondisi Eksentris (Beban Aksial dan Momen Lentur) 

Pada umumnya kolom akan menerima kombinasi beban aksial dan 

momen lentur, sangat jarang ditemui kolom yang menerima beban aksial saja, 

hal ini dikarenakan adanya gaya-gaya lateral berupa angin maupun gempa 

yang mengakibatkan terjadinya momen lentur. Untuk persamaan 

kesetimbangan gaya dan momen dapat dinyatakan sebagai berikut (SNI 03-

2847-2013) : 

sssn fAsfAabcfP  85,0   (2.56) 




















222
85,0

h
dfAd

h
sfAa

h
abcfPM sss

e

nn
 (2.57) 

Dimana : 

 
fy

c

dc
EsEsf ss 




003,0
   

 (2.58) 

 
fy

c

cd
EsEfs ss 




003,0
           (2.59) 

Langkah-langkah desain kolom yang dibebani aksial dan momen lentur 

(Agus Setiawan, 2013) : 

1. Tentukan nilai e = Mu/ Pu 

2. Hitung nilai d = h - ds 

3. Hitung nilai γh = h – 2(ds ) 

4. Hitung nilai γ = γh / h 

5. Jika nilai e < d maka kolom kategori keruntuhan tekan. Diambil ϕ = 

0,65. 

6. Cari nilai yang dibutuhkan untuk menentukan nilai ρ pada diagram 

interaksidengan rumus :  

65,0

u
n

P
P             (2.60) 

65,0

u
n

M
M              (2.61) 

Agcf

P
K u

n


              (2.62) 

hAgcf

Pne
Rn


                (2.63) 

hbAs ..                     (2.64) 
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2.15 Persyaratan Untuk Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK) 

2.15.1 Komponen Struktur Lentur Rangka Momen Khusus (SNI 2847-2013) 

Syarat ini menjamin kekuatan dan daktailitas bila terjadi lateral 

displacement yang besar. Berdasarkan SNI 2847-2013, Pasal 21.5.1 

komponen Lentur SRPM harus memenuhi kondisi berikut : 

a. Gaya tekan aksial terfaktor pada komponen struktur (Pu), tidak boleh 

melebihi : 

10

cFAg 
              (2.65) 

b. Bentang bersih untuk komponen struktur (ln), tidak boleh kurang dari 

empat kali tinggi efektifnya. 

 Bentang bersih > 4 d           (2.66) 

c. Lebar komponen (bw), tidak boleh kurang dari : 

bw > 0,3 h               (2.67) 

bw > 250 mm                 (2.68) 

d. Lebar komponen struktur (bw), tidak boleh melebihi lebar komponen 

struktur penumpu (c2), ditambah suatu jarak pada masing-masing sisi 

komponen struktur penumpu yang sama dengan yang lebih kecil dari lebar 

komponen struktur penumpu (c2), dan 0,75 kali dimensi keseluruhan 

komponen struktur penumpu (c1). 

 

1. Tulangan Longitudinal 

Berdasarkan SNI 2847-2013, Pasal 21.5.2, Syarat tulangan minimal 

harus sedikitnya : 

a. Pada setiap irisan penampang komponen struktur lentur : 

1. Jumlah tulangan atas dan bawah tidak boleh kurang dari 

dbw
Fy

cF
AS 


 25,0min             (2.69) 

2. Tidak kurang dari 

Fy

dbw
AS




4,1
min

                 (2.70) 

3. Rasio tulangan 

025,0                   (2.71) 

4. Sedikitnya dipasang 2 tulangan diatas dan bawah ditiap potongan 

secara menerus. 
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b. Kekuatan momen positif dimuka kolom > 0,5 kuat momen negatif dimuka 

kolom. Ditiap potongan sepanjang komponen tidak boleh ada kuat momen 

negatif maupun positif yang kurang dari 0,25 kuat momen maksimum 

yang terpasang dikedua muka kolom. 

c. Sambungan lewatan tulangan lentur diizinkan hanya jika tulangan 

sengkang atau spiral disediakan sepanjang panjang sambungan. Spasi 

tulangan transversal yang melingkupi batang tulangan yang disambung 

lewatan tidak boleh melibihi yang lebih kecil dari d/4 dan 100 mm. 

Sambungan lewatan yang tidak boleh digunakan : 

1. Dalam Joint 

2. Dalam jarak dua kali tinggi komponen struktur dari muka joint,dan 

3. Bila analisis menunjukkan pelelehan lentur diakibatkan 

olehperpindahan lateral inelastis rangka. 

 

2. Tulangan Transversal 

Berdasarkan SNI 2847-2013, Pasal 21.5.3.1 mengenai Tulangan 

Transversal,  

a. Sengkang harus dipasang pada daerah komponen struktur rangka berikut: 

 

Gambar 2.14 Contoh-Contoh Sengkang Tertutup Saling Tumpuk 

(Sumber: SNI 2847-2013) 
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1. Sepanjang suatu panjang yang sama dengan dua kali tinggi komponen 

struktur yang diukur dari muka komponen struktur penumpu ke arah 

tengah bentang, dikedua ujung komponen struktur lentur. 

2. Sepanjang panjang-panjang yang sama dengan dua kali tinggi 

komponen pada kedua sisi suatu penampang dimana pelelahan lentur 

sepertinya terjadi dalam hubungan dengan perpindahan lateral inelastis 

rangka. 

b. Sengkang tertutup pertama harus ditempatkan tidak lebih dari 50 mm dari 

muka komponen struktur penumpu. Spasi sengkang tertutup tidak boleh 

melebihi yang terkecil dari : 

4

d
              (2.72) 

  6db dari tulangan longitudinal            (2.73) 

150 mm                   (2.74) 

c. Bila sengkang tertutup diperlukan, batangan lentur utama yang terdekat ke 

muka tarik dan tekan harus mempunyai tumpuan lateral yang memenuhi 

(tidak melebihi 135 derajat dan tidak boleh ada batang tulangan yang lebih 

jauh dari 150 mm, dan ujung-ujung pengikat bulat harus tumpang tindih 

dengan tidak lebih kurang dari 150 mm dan berhenti dengan kait standar 

yang memegang batang tulangan kolom longitudinal) sesuai SNI 2847-

2013, Pasal 7.10.5.3 atau 7.10.5.4. Spasi batang tulangan lentur yang 

tertumpu secara transversal tidak boleh melebihi 350mm. 

d. Bila sengkang tertutup tidak diperlukan, sengkang dengan kait gempa pada 

kedua ujung harus dispasikan dengan jarak tidak lebih dari 
2

d
sepanjang 

panjang komponen struktur. 

e. Sengkang atau pengikat yang diperlukan untuk menahan geser harus 

berupa sengkang sepanjang panjang komponen struktur dalam SNI 2847-

2013, Pasal 21.5.3.1 

f. Sengkang pada komponen struktur lentur diizinkan terbentuk dari dua 

potong tulangan, sebuah sengkang yang mempunyai kait gempa pada 

kedua ujungnya dan ditutup oleh pengikat silang. Pengikat silang 

berurutan yang mengikat batang tulangan memanjang yang sama harus 

mempunyai kait 90 derajatnya pada sisi komponen struktur lentur yang 

berlawanan. Jika batang tulangan memanjang yang diamankan oleh 

pengikat silang dikekang oleh slab hanya pada satu sisi komponen struktur 
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rangka lentur, kait pengikat silang 90 derajat harus ditempatkan pada sisi 

tersebut. 

 

3. Persyaratan Kuat Geser 

Berdasarkan SNI 2847-2013, Pasal 21.5.3 mengenai persyaratan kuat 

geser meliputi Gaya Desain dan Tulangan Transversal, antara lain: 

a. Gaya Desain 

Gaya geser desain (Ve) harus ditentukan dari peninjauan gaya statis 

pada bagian komponen struktur antara muka-muka joint. Harus 

diasumsikan bahwa momen-momen dengan tanda berlawanan yang 

berhubungan dengan kekuatan momen lentur yang mungkin (Mpr), bekerja 

pada muka-muka joint dan bahwa komponen struktur dibebani dengan 

beban gravitasi tributari teraktor sepanjang bentangnya (Gambar 2.12 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Geser Desain untuk Balok dan Kolom 

(Sumber: SNI 2847-2013) 
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Catatan : 

1. Arah gaya geser (Ve), tergantung pada besaran relatif beban gravitasi 

dan geser dihasilkan oleh momen-momen ujung. 

2. Momen-momen ujung (Mpr), berdasarkan pada tegangan tarik baja 

sebesar 1,25fy adalah kekuatan leleh yang ditetatpkan. (Kedua momen 

ujung harus ditinjau dalam kedua arah, searah jarum jam dan 

berlawanan jarum jam). 

3. Momen ujung (Mpr) untuk kolom tidak perlu lebih besar dari momen-

momen yang dihasilkan oleh Mpr balok-balok yang merangka ke dalam 

joint balok-kolom. Ve tidak boleh kurang dari yang disyaratkan oleh 

analisis struktur. 

b. Tulangan Transversal 

 Tulangan transversal sepanjang panjang yang diidentifikasi dalam 

Pasal 21.5.3.1 harus diproporsikan untuk menahan geser dengan 

mengasumsikan Vc= 0, bila: 

(a) Gaya geser yang ditimbulkan gempa yang dihitung sesuai dengan gaya 

desain mewakili setengah atau lebih dari kekuatan geser perlu 

maksimum dalam panjang tersebut. 

(b) Gaya tekan aksial terfaktor (Pu), termasuk pengaruh gempa kurang dari : 

20

cFAg 
                 (2.75) 

2.15.2 Komponen Struktur Rangka Pemikul Momen Khusus yang dikenai 

beban lentur dan aksial 

1. Ruang Lingkup 

Komponen struktur rangka ini harus juga memenuhi kondisi-kondisi dari : 

a. Dimensi penampang terpendek, diukur pada garis lurus yang melalui 

pusat geometri, tidak boleh kurang dari 300mm. 

b. Rasio dimensi penampang terpendek terhadap dimensi tegak lurus tidak 

boleh kurang dari 0,4. 

 

2. Kekuatan Lentur Minimum Kolom 

Kekuatan lentur kolom harus sesuai dengan SNI 2847-2013, Pasal 21.6.2.2  

  nbnc MM 2,1              (2.76) 

Keterangan: 

(a) ∑ 𝑀𝑛𝑐 Jumlah kekuatan lentur nominal kolom yang merangka ke dalam 

Joint, yang diebaluasi di muka-muka Joint. Kekuatan lentur kolom harus 
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dihitung untuk gaya aksial teraktor, konsisten dengan arah gaya-gaya 

lateral yang ditinnjau, yang menghasilkan kekuatan lentur terendah. 

(b) ∑ 𝑀𝑛𝑐 Jumlah kekuatan lentur nominal balok yang merangka ke dalam 

joint, yang dievaluasi di muka-muka joint. Pada konstruksi balok-T, 

bilamana slab dalam kondisi tarik akibat momen-momen dimuka joint, 

tulangan slab dalam lebar slab efektif yang didefinisikan harus 

diasumsikan menyumbang pada Mnb, jika tulangan slab disalurkan pada 

penampang kritis untuk lentur. 

 

3. Tulangan Memanjang 

a. Luas tulangan (Ast), tidak boleh kurang dari 0,01Ag atau lebih dari 

0,06Ag 

b. Pada kolom dengan sengkang tertutup bulat, jumlah batang tulangan 

longitudinal minimum harus 6. 

c. Sambungan mekanis harus memnuhi paling sedikit 1,25 fy dan 

sambungan las harus memenuhi paling sedikit 1,25 fy. Sambungan 

lewatan yang diizinkan hanya dalam setengah sambungan lewatan tarik, 

dan harus dilingkupi dalam tulangan transversal. 

 

4. Tulangan Transversal 

a. Kekuatan mengenai jumlah tulangan transversal panjang lo tidak boleh 

kurang dari: 

1. Tinggi komponen struktur pada muka joint atau pada penampang 

dimana pelelehan lentur sepertinya terjadi. 

2. Seperenam bentang bersih komponen struktur. 

3. 450 mm 

b. Tulangan transversal harus disediakan dengan salah satu dari spiral 

tunggal atau saling tumpuk yang memenuhi SNI 287-2013, Pasal 7.10.4, 

sengkang bulat atau sengkang persegi, dengan atau tanpa pengikat silang. 

Pengikat silang dengan ukuran batang tulangan yang sama atau yang 

lebih kecil seperti begelnya diizinkan. Setiap ujung pengikat silang harus 

memegang batang tulangan longitudinal terluar. Pengikat silang yang 

berurutan harus diseling ujung-ujungnya sepanjang tulangan 

longitudinal. Spasi pengikat silang atau kaki-kaki sengkang persegi (hx), 

dalam penampang komponen struktur tidak boleh melebihi 350 mm ke 

pusat. 
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c. Spasi tulangan transversal sepanjang panjang lo, komponen struktur tidak 

boleh melebihi yang terkecil dari: 

1. Seperempat dimensi komponen struktur minimum 

2. Enam kali diameter batang tulangan longitudinal terkecil 

3. Nilai So tidak boleh melebihi 150 mm dan tidak boleh kurang dari 

100 mm. 

3

350
100

hx
So


               (2.77) 

 

 

Gambar 2.16 Tulangan Transversal pada Kolom 

(Sumber: SNI 2847-2013) 

 

d. Ketentuan mengenai jumlah tulangan transversal: 

(a) Rasio volume tulangan spiral atau sengkang bulat ρs, tidak boleh 

melebihi 700Mpa. Untuk fyt lebih besar dari 420Mpa, sambungan 

lewatan menurut Pasal 7.10.4.5 tidak boleh digunakan. Dan tidak 

boleh kurang dari pers. 2.78 , dan tidak lebih kecil dari pers. 2.79 . 

Fyt

cF
Ps


 12,0               (2.78) 
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Fyt

cF

Ach

Ag
Ps










 145,0                    (2.79) 

(b) Luas penampang total tulangan sengkang persegi (Ash), tidak boleh 

kurang dari SNI 2847-2013, Pasal 2.80 dan 2.81 : 























 13,0

ch

c
sh

A

Ag

Fyt

cFsb
A              (2.80) 

Fyt

cFsb
A c

sh


 9,0                (2.81) 

e. Diluar panjang lo yang ditetapkan dalam (a), kolom harus mengandung 

tulangan spiral atau sengkang yang memenuhi SNI 2847-2013, Pasal 

7.10 dengan spasi pusat ke pusat S, tidak melebihi yang lebih kecil dari 

enam kali diameter batang tulangan kolom longitudinal terkecil dan 

150mm, kecuali bila jumlah tulangan transversal yang lebih besar 

disyaratkan (jumlah batang tulangan longitudinal minimum harus 6 atau 

memiliki kekuatan geser). 

f. Kolom yang menumpu reaksi dari komponen struktur kaku yang tak 

menerus, seperti dinding harus memenuhi: 

(a) Tulangan transversal yang seperti yang disyaratkan pada 2 hingga 5 

harus disediakan sepanjang tinggi keseluruhannya pada semua tingkat 

dibawah diskontinuitas jika gaya tekan aksial terfaktor pada 

komponen struktur ini berhubungan dengan pengaruh gempa, 

melebihi
10

cFAg 
Bila gaya desain telah diperbesar untuk 

mempehitungkan kekuatan lebih elemen vertikal sistem penahan gaya 

gempa, batasan
10

cFAg 
 harus ditingkatkan menjadi 

4

cFAg 
. 

(b) Tulangan transversal harus menerus ke dalam komponen struktur tak 

menerus paling sedikit jarak sama dengan ld, dimana ld ditentukan 

sesuai dengan panjang penyaluran batang tulangan dalam kondisi 

tarik untu batang tulangan kolom longitudinal terbesar. Bila ujung 

bawah kolom berhenti pada suatu dinding, tulangan transversal perlu 

menerus ke dalam dinding paling sedikit ld dari batang tulangan 

kolom longitudinal terbesar di titik pemutusan. Bila kolom berhenti 

pada pondasi tapak (footing), setempat, atau penutup tiang pondasi, 

tulangan transversal perlu harus menerus paling sedikit 300 mm ke 

dalam pondasi tapak, setempat, atau penutup tiang pondasi. 
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g. Bila selimut beton diluar tulangan transversal pengekang yang ditetapkan 

1, 2, dan 7, melebihi 100mm, tulangan transversal tambahan harus 

disediakan. Selimut beton untuk tulangan transversal tambahan tidak 

boleh melebihi 300mm. 

 

5. Persyaratan Kuat Geser 

Berdasarkan SNI 2847-2013, Pasal 21.6.5, Persyaratan kekuatan geser telah 

ditentukan sebagai berikut: 

a. Gaya Desain 

 Gaya desain Ve, harus ditentukan dari peninjauan terhadap gaya-

gaya maksimum yang dapat dihasilkan di muka-muka pertemuan-

pertemuan (joints) di setiap ujung komponen struktur. Gaya-gaya joint 

ini harus ditentukan menggunakan kekuatan momen maksimum yang 

mungkin Mpr, di setiap ujung komponen struktur yang berhubungan 

dengan rentang dari beban aksial terfaktor (Pu), yang bekerja pada 

komponen struktur. Geser komponen struktur tidak perlu melebihi yang 

ditentukan dari kekuatan joint berdasarkan pada Mpr komponen struktur 

transversal yang merangka ke dalam joint. Dalam semua kasus Ve, tidak 

boleh kurang dari geser terfaktor yang ditentukan oleh analisis struktur. 

b. Tulangan Transversal 

 Tulangan transversal sepanjang panjang lo, yang diidentifikasi 

dalam (persyaratan transversal 1) harus diproporsikan untuk menahan 

geser dengan mengasumsikan Vc = 0, bila : 

(a) Gaya Geser yang ditimbulkan gempa, yang dihitung sesuai dengan 

gaya desain geser, mewakili setengah atau lebih dari kekuatan geser 

perlu maksimum dalam lo. 

(b) Gaya tekan aksial terfaktor Pu, termasuk pengaruh gempa kurang dari

10

cFAg 
. 

 

2.15.3 Joint Rangka Momen Khusus 

Berdasarkan SNI 2847-2013, Pasal 21.7, ketentuan Joint pada Rangka 

Momen khusus, terdapat syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Persyaratan Umum 

a. Gaya-gaya pada tulangan balok longitudinal dimuka joint harus 

ditentukan dengan mengasumsikan bahwa tegangan pada tulangan tarik 

lentur adalah 1,25 fy. 
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b. Tulangan longitudinal  balok yang dihentikan dalam suatu kolom harus 

diteruskan ke muka jauh inti kolom terkekang dan diangkur dalam 

kondisi tarik. 

c. Bila tulangan balok longitudinal menerus melalui joint balok-kolom 

dimensi kolom yang sejajar terhadap tulangan balok tidak boleh kurang 

dari 20 kali diameter batang tulangan balok longitudinal terbesar untuk 

beton normal (normalweight). Untuk beton ringan (lightweight), 

dimensinya tidak boleh kurang dari 26 kali diameter batang tulangan. 

 

2. Tulangan Transversal (SNI 2847-2013, Pasal 21.7.3.2) 

a. Tulangan transversal joint harus memenuhi salah satu dari SNI 2847-

2013,Pasal 21.6.4.4.(a) atau 21.6.4.4.(b), dan juga harus memenuhi 

21.6.4.2, 21.6.4.3, dan 21.6.4.7, kecuali seperti diizinkan dalam 21.7.3.2. 

b. Bila komponen-komponen struktur merangka ke dalam semua empat sisi 

joint dan bila setiap lebar komponen struktur adalah paling sedikit tiga 

perempat lebar kolom, jumlah tulangan yang ditetapkan dalam SNI 2847-

2013,Pasal 21.6.4.4.(a) atau 21.6.4.4.(b) diizinkan untuk direduksi 

dengan setengahnya, dan spasi yang diisyaratkan dalam 21.5.4.2.(4).(c) 

diizinkan untuk ditingkatkan sampai 150mm dalam tinggi keseluruhan h 

komponen struktur rangka yang terpendek. 

c. Tulangan balok longitudinal diluar inti kolom harus dikekang dengan 

tulangan transversal yang melewati kolom yang memenuhi persyaratan 

spasi dari SNI 2847-2013,Pasal 21.5.3.2, dan persyaratan dari 21.5.3.3 

dan 21.5.3.6, jika pengekangan tersebut tidak disediakan oleh suatu balok 

yang merangka ke dalam joint. 

 

3. Kekuatan Geser  (SNI 2847-2013, Pasal 21.7.4) 

a. Untuk beton berat normal Vn, joint tidak boleh diambil sebagai yang 

lebih besar dari nilai yang ditetapkan sebagai berikut: 

1. Untuk joint yang terkekang oleh balok-balok pada semua empat 

muka: 

AjcF 7,1                (2.82) 

2. Untuk joint yang terkekang oleh balok-balok pada tiga muka atau 

pada dua muka yang berlawanan: 

AjcF 2,1
 

              (2.83) 
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3. Untuk kasus-kasus lainnya: 

AjcF 0,1                (2.84) 

 Dimana Aj adalah luas penampang efektif dalam suatu joint yang dihitung 

dari tinggi joint kali lebar joint efektif. Tinggi joint harus merupakan 

tinggi keseluruhan kolom, h. Lebar joint efektif harus merupakan lebar 

keseluruhan kolom, kecuali bila suatu balok merangka ke dalam suatu 

kolom yang lebih lebar, lebar joint efektif tidak boleh melebihi yang 

lebih kecil dari: 

1. Lebar balok ditambah tinggi joint 

2. Dua kali jarak tegak lurus yang lebih kecil dari sumbu longitudinal 

balok ke sisi kolom.  

Suatu balok yang merangka ke dalam suatu muka dianggap memberikan 

pengekangan pada joint bila balok tersebut menutupi paling sedikit tiga 

perempat muka joint. Perpanjangan balok paling sedikit satu kali tinggi 

balok keseluruhan h melewati muka joint diizinkan untuk dianggap 

mencukupi untuk mengekang muka joint tersebut.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Luas Joint Efektif 

(Sumber: SNI 2847-2013) 
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b. Untuk beton ringan (lightweight), kekuatan geser nominal joint tidak 

boleh melebihi tiga perempat batasan yang diberikan dalam persyaratan 

SNI 2847-2013,Pasal 21.7.4.1. 

 

4. Panjang Penyaluran Batang Tulangan Dalam Kondisi Tarik (SNI 2847-

2013, Pasal 21.7.5) 

a. Untuk ukuran batang tulangan ∅-10 sampai D-36, panjang penyaluran 

ldh, untuk batang tulangan dengan kait 90 derajat standar pada beton 

normal (normalweight) tidak boleh kurang dari yang terbesar dari: 

1. 8𝑑𝑏 

2. 150mm 

3. 
cF

dbFy
Idh






4,5  
                           

 Untuk beton ringan (lightweight), ldh, untu suatu batang tulangan dengan 

kait 90 derajat standar tidak boleh kurang dari yang terbesar dari: 

1. 10𝑑𝑏 

2. 190mm 

3. Idh25,1
 ............................................................................................................. 

                                      (2.82) 

 kait 90 derajat harus ditempatkan dalam inti terkekang dari suatu kolom 

atau dari suatu elemen pembatas. 

b. Untuk ukuran batang tulangan ∅-10 sampai D-36, ld, panjang penyaluran 

dalam kondisi tarik untuk batang tulangan lurus, tidak boleh kurang dari 

yang lebih besar dari: 

1. Bila tinggi beton yang dicetak dalam satu kali angkat dibawah batang 

tulangan tidak melebihi 300 mm : 

dhI5,2
 
               (2.85) 

2. Bila tinggi beton yang dicetak dalam satu kali angkat dibawah batang 

tulangan melebihi 300 mm: 

dhI25,3                  (2.86) 

c. Batang tulangan lurus yang berhenti pada suatu joint harus melewati inti 

terkekang dari suatu kolom atau dari suatu elemen pembatas. Sebarang 

bagian ld, tidak dalam inti terkekang harus ditingkatkan dengan faktor 

sebesar 1,6 kali. 

d. Bila tulangan berlapis epoksi atau berlapis ganda bahan seng dan epoksi 

digunakan, panjang penyaluran dalam SNI 2847-2013,Pasal 21.7.5.1 

hingga 21.7.5.3 harus dikalikan dengan faktor-faktor yang sesuai dalam 

SNI 2847-2013, Pasal 12.2.4 atau 12.5.2. 


