
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pendahuluan 

Filosofi dasar dari perencanaan bangunan tahan gempa adalah 

terdapatnya komponen struktur yang diperbolehkan untuk mengalami 

kelelehan. Komponen struktur yang leleh tersebut merupakan komponen yang 

menyerap energi gempa selama bencana gempa terjadi. Agar memenuhi 

konsep perencanaan struktur bangunan tahan gempa tersebut, maka pada saat 

gempa kelelehan yang terjadi hanya pada balok. Oleh karena itu kolom dan 

sambungan harus dirancang sedemikian rupa agar kedua komponen struktur 

tidak mengalami kelelehan ketika gempa terjadi dengan konsep dasar strong 

column, weak beam. 

 

2.2 Bangunan Tahan Gempa 

Dalam perencanaan struktur bangunan tahan gempa, diperlukan standar 

dan peraturan-peraturan perencanaan bangunan untuk menjamin keselamatan 

penghuni terhadap gempa besar yang mungkin terjadi serta menghindari dan 

meminimalisasi kerusakan struktur bangunan dan korban jiwa terhadap gempa 

bumi yang sering terjadi. Oleh karena itu, struktur bangunan tahan gempa harus 

memiliki kekuatan, kekakuan, dan stabilitas yang cukup untuk mencegah 

terjadinya keruntuhan bangunan. Filosofi dan konsep dasar perencanaan 

bangunan tahan gempa adalah: 

1. Pada saat terjadi gempa ringan, struktur bangunan dan fungsi bangunan 

harus dapat tetap berjalan (servicable) sehingga struktur harus kuat dan 

tidak ada kerusakan baik pada elemen struktural dan elemen 

nonstruktural bangunan. 

2. Pada saat terjadi gempa sedang, struktur diperbolehkan mengalami 

kerusakan pada elemen nonstruktural, tetapi tidak diperbolehkan terjadi 

kerusakan pada elemen struktural. 

3. Pada saat terjadi gempa besar, diperbolehkan terjadi kerusakan pada 

elemen struktural dan nonstruktural, namun tidak boleh sampai 

menyebabkan bangunan runtuh sehingga tidak ada korban jiwa atau dapat 

meminimalkan jumlah korban jiwa. 

 

Struktur yang direncanakan diharapkan mampu bertahan oleh beban 

bolak-balik memasuki perilaku inelastik tanpa mengurangi kekuatan yang 

berarti. Karena itu, selisih energi beban gempa harus mampu disebarkan dan 

diserap oleh struktur yang bersangkutan dalam bentuk kemampuan 



berdeformasi secara inelastis. Kemampuan ini yang disebut sebagai 

kemampuan daktilitas struktur. 

 

1.2.1 Pengertian Daktalitas 

Pengertian daktilitas secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan 

suatu elemen struktur untuk berdeformasi baik rotasi ataupun translasi pada 

saat menyerap energi dari luar sistem tanpa mengalami kegagalan/putus. Untuk 

lebih jelasnya, daktilitas akan diuraikan pada poin di bawah ini: 

1) Daktilitas material 

Adalah kemampuan suatu material baik baja, beton, maupun kayu dalam 

mengembangkan regangannya dari pertama kali leleh hingga akhirnya 

putus. Atau, daktilitas bisa juga kita artikan seberapa plastis material 

tersebut. Semakin panjang kemampuannya meregang setelah melewati 

batas elastisitasnya (plastis), maka semakin daktail material tersebut. 

2) Daktilitas struktur 

Juga dapat diartikan sebagai kemampuan suatu struktur gedung untuk 

mengalami simpangan pasca-elastik yang besar secara berulang kali dan 

bolak-balik akibat beban gempa yang menyebabkan terjadinya pelelehan 

pertama, sambil mempertahankan kekuatan dan kekakuan yang cukup, 

sehingga struktur gedung tersebut tetap berdiri, walaupun sudah berada 

dalam kondisi diambang keruntuhan. 

Daktilitas inilah yang menjadi dasar dari perencanaan bangunan tahan 

gempa. Lebih tepatnya adalah, sambungan balok ke kolom inilah yang 

direncanakan sebagai elemen struktur yang mengalami leleh (kondisi 

plastis) ketika struktur balok menyerap beban gempa. Semakin daktail suatu 

struktur, maka kuat ultimate dari struktur tersebut semakin tinggi dan 

kemampuan berdeformasinya semakin besar. 

Namun yang perlu diperhatikan adalah, seberapa besar kemampuan 

struktur tersebut dalam memikul beban tambahan setelah mengalami leleh dan 

akhirnya putus. Struktur tahan gempa yang baik adalah struktur dengan 

kemampuan daktilitas yang tinggi agar dapat memberikan tanda-tanda 

kerusakan ketika gempa terjadi sehingga tersedia banyak waktu untuk 

menyelamatkan diri sebelum akhirnya keruntuhan terjadi. Maka dari itulah 

struktur balok direncanakan agar mengalami leleh sesuai konsep weak beam 

strong column. 

Perencanaan bangunan gedung pada tugas akhir ini adalah struktur 

diharapkan mampu berperilaku daktail dengan tingkat daktilitas penuh (µm = 

5,2), oleh karena itu struktur direncanakan terhadap beban siklis gempa kuat 

sedemikian rupa dengan pendetailan khusus sehingga mampu menjamin 

terbentuknya sendi-sendi plastis dengan kapasitas pemencaran energi yang 



diperlukan. Untuk mendapatkan suatu struktur yang mampu berperilaku 

daktail dengan daktilitas penuh, maka dalam skripsi ini “Desain Struktur 

Gedung Apartemen Sun City Residence Sidoarjo” direncanakan dengan 

menggunakan sistem rangka pemikul momen Khusus (SRPMK). 

 

2.3 Eksentrisitas Pusat Massa Terhadap Pusat Rotasi Lantai Tingkat 

Pusat massa lantai tingkat suatu struktur gedung adalah titik tangkap 

resultant beban hidup yang sesuai, yang bekerja pada lantai tingkat itu. Pada 

perencanaan struktur gedung, pusat massa adalah titik tangkap beban gempa 

statik ekuivalen atau gaya gempa dinamik. 

Pusat rotasi lantai tingkat suatu struktur gedung adalah suatu titik pada 

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

tingkat tersebut tidak berotasi, tetapi hanya bertranslasi, sedangkan lantai-

lantai tingkat lainnya yang tidak mengalami beban horisontal semuanya 

berotasi dan bertranslasi. 

Antara pusat massa dan pusat rotasi lantai tingkat (e) harus ditinjau suatu 

eksentrisitas rencana ed. Apabila ukuran horisontal terbesar denah struktur 

gedung pada lantai tingkat itu, diukur tegak lurus pada arah pembebanan 

gempa, dinyatakan dengan b, maka eksentrisitas rencana ed harus ditentukan 

sebagai berikut : 

Untuk 0 < e ≤ 0,3 b : 

ed = 1,5 e + 0,05 b atau ed = e – 0,05 b 

dan pilih diantara keduanya yang pengaruhnya paling menentukan untuk unsur 

atau subsistim struktur gedung yang di tinjau : 

Untuk e > 0,3 b 

ed  = 1,33 e + 0,1 b atau ed  = 1,17 e – 0,1 b 

dipilih diantara keduanya yang pengaruhnya paling menentukan untuk unsur 

subsistim struktur gedung yang di tinjau. 

Dimana : 

e = Eksentrisitas teoretis antara pusat massa dan pusat rotasi lantai tingkat 

struktur gedung dalam subskrip menunjukkan kondisi elastik penuh. 

ed = Eksentrisitas rencana antara pusat massa dan pusat rotasi lantai tingkat 

struktur gedung. 

b = ukuran horisontal terbesar denah struktur gedung pada lantai tingkat. 

Dalam perencanaan struktur gedung terhadap pengaruh Gempa 

Rencana, eksentrisitas rencana ed antar pusat massa dan pusat rotasi lantai 

tingkat menurut pasal 5.4.3. harus ditinjau baik dalam analisis statik, maupun 

dalam analisis dinamik 3 dimensi. (sumber : Standar Perencanaan Ketahanan 

Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung SNI-2847-2019) 

Pada objek proyek ini bentuknya cenderung simetris menyebabkan 



Pusat Massa (Center of Mass) terhadap Pusat Kekakuan (Center of Rigidity) 

cenderung kemungkinan berimpit maka, akan tetapi efek eksentrisitas perlu 

ditinjau untuk mengetahui apakah diperlukan suatu eksentrisitas rencana. Dan 

perlu dianalisa apakah puntir yang mungkin ditimbulkan oleh efek 

eksentrisitas rencana tadi berpengaruh terhadap dinding geser. 

 

2.4 Pengertian Sistem Rangka 

Yang dimaksud dengan sistem rangka pemikul momen munurut buku 

“Perencanaan Struktur Beton Bertulang Tahan Gempa” oleh Prof. Ir. Raohmat 

Purwono, M.Sc adalah suatu sistem rangka ruang dimana komponen-

komponen struktur dan joint-jointnya menahan gaya-gaya yang bekerja 

melalui aksi lentur, geser dan aksial. Ada 3 jenis sistem rangka pemikul momen 

yaitu SRPMB, SRPMM, SRPMK yang dapat diterapkan dalam perencanaan 

struktur gedung yang ditinjau dari Wilayah Gempa (WG) dan Resiko Gempa 

(RG) struktur tersebut, pembagiannya adalah sebagai berikut: 

a. WG 1 dan 2 atau RG Rendah 

Suatu struktur yang berada di WG 1 dan 2 dapat direncanakan dengan 

sistem rangka pemikul momen biasa (SRPMB) dan harus memenuhi 

persyaratan desain SNI -2847-2019 pasal 1 s/d 18, yaitu: khusu pendetailan. 

b. WG 3 dan 4 atau RG Menengah 

Untuk memikul gaya-gaya akibat gempa didaerah dengan resiko 

menengah, yaitu Wilayah Gempa (WG) 3 dan 4 menurut SNI -2847-2019 

pasal 21.3 harus digunakan: 

- Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM) 

- Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK) 

- Sistem Dinding Sruktur Biasa (SDSB) atau Sistem Dinding Struktur 

Khusus (SDSK). 

c. WG 5 dan 6 RG Tinggi 

Daerah dengan resiko gempa tinggi yaitu WG 5 dan 6, sesui SNI -

2847-2019 pasal 21.1 untuk memikul gaya akibat gempa harus 

mengunakan: 

- Sistem Rangka Pemikul Momen Khusu (SRPMK) 

- Sistem  Dinding Struktur  Khusus(SDSK)  dan  diafragma  serta rangka 

batang sesuai pasal 21.2 sampai dengan pasal 21.8. Karena gedung “ 

Apartemen Suncity Residence Sidoarjo” berada di kota Sidoarjo yang 

menurut SNI-2847-2019 gambar 2.1 berada diwilaya 3 dan 4. Namun 

dalam penyusunan tugas akhir ini penulis akan meredesign ulang dan 

di bangun di wilayah gempa 6 yang mempunya resiko gempa sangat 

tinggi, maka gedung “Apartemen SunCity Residence Sidoarjo”. Hal ini 

dimaksudkan agar kami dapat merencanakan struktur dengan syarat-



syarat pendetailan secara khusus dan lebih teliti dalam perencanaannya 

sehingg akan didapat suatu struktur yang mampu berperilaku daktail 

secara penuh ketika menahan gaya gempa. 

 

2.5 Ketentuan Perencanaan Pembebanan 

Perencanaan pembebanan ini digunakan beberapa acuan standar sebagai 

berikut: 

- Tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung (SNI 03-

2847-2019); 

- Standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktu bangunan gedung 

(2847-2019); 

- Pedoman perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung (SKBI - 

1987); 

 

1.5.1 Pembebanan 

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas, struktur sebuah gedung harus 

direncanakan kekuatannya terhadap beban-beban berikut: 

- Beban Mati (Dead Load), dinyatakan dengan lambang DL; 

- Beban Hidup (Live Load), dinyatakan dengan lambang LL; 

- Beban Gempa (Earthquake Load), dinyatakan dengan lambang E; 

- Beban Angin (Wind Load), dinyatakan dengan lambang W. 

  

1.5.2 Deskripsi Pembebanan 

Beban-beban yang bekerja pada struktur bangunan ini adalah sebagai 

berikut: 

  



1.5.2.1 Beban Mati (DL) 

Beban mati yang diperhitungkan dalam struktur gedung bertingkat ini 

merupakan berat sendiri elemen struktur bangunan yang memilik fungsi 

struktural menahan beban. Beban dari berat sendiri elemen-elemen tersebut 

diantaranya sebagai berikut: 

 Beton = 2400 kg/m3 

  Berat keramik 1.2 cm tebal = 21 kg/m2 

 Plafond + penggantung = 18 kg/m2 

  Berat Pasangan batu merah = 1700 kg/m3 

Beban tersebut harus disesuaikan dengan volume elemen struktur yang akan 

digunakan.  

 

1.5.2.2 Beban Hidup (LL) 

Beban hidup yang diperhitungkan adalah beban hidup selama masa 

layan. Beban hidup selama masa konstruksi tidak diperhitungkan karena 

diperkirakan beban hidup masa layan lebih besar daripada bebah hidup pada 

masa kontruksi. Beban hidup yang direncanakan adalah sebagai berikut: 

Beban Hidup Pada lantai Gedung 

Beban hidup yang yang digunakan mengacu pada standar pedoman 

pembebanan yang ada yaitu sebesar 250 kg/m2 

 

 Beban Hidup Pada Atap Gedung 

Beban hidup yang digunakan mengacu pada standar pedoman pembebanan 

yang ada yaitu sebesar 100 kg/m2 

 

1.5.2.3 Beban Angin 

Beban agin adalah semua beban yang bekerja pada gedung atau bagian 

gedung yang disebabkan oleh selisih dalam tekanan udara. 

 

1.5.2.4 Beban Gempa (E) 

Beban gempa adalah beban yang timbul akibat percepatan getaran 

tanah pada saat gempa terjadi. Untuk merencanakan struktur bangunan tahan 

gempa, perlu diketahui percepatan yang terjadi pada batuan dasar. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, wilayah Indonesia dapat 

dibagi ke dalam 6 wilayah zona gempa. 

Struktur bangunan yang akan direncanakan terletak pada wialaya 

gempa 6. Berikut ini adalah grafik dan table Respons Spektra pada wilayah 



gempa zona 6 untuk kondisi tanah lunak, sedang, dan keras. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Respons Spektrum Gempa Rencana (sumber: SNI 2847-2019 

hal. 4.2.1) 

 

  



Menurut peraturan SNI-2847-2019 untuk menentukan beban gempa 

diperlukan data-data antara lain : 

Faktor keutamaan (I) 

I = I1•I2 

dimana: 

I  = faktor keutamaan 

I1 = faktor keutamaan untuk menyesuaikan periode ulang gempa 

berkaitan dengan penyesuaian probabilitas terjadinya gempa selama 

umur gedung. 

I2 = faktor keutamaan untuk menyelesaikan periode ulang gempa berkaitan 

dengan penyesuaian umur gedung. 

 

Adapun faktor-faktor keutamaan I1, I2, I sebagai berikut : 

 

  Faktor  

Kategori Gedung Keutamaan 

 I1  I2  I 

Gedung umum seperti untuk penghunian, perniagaan, dan      

perkantoran 1.0  1.0  1.0 

      

Momen dan bangunan monumental 1.0  1.6  1.6 

      

Gendung penting pasca gempa seperti rumah sakit, instalasi air      

bersih, pembangkit tenaga listrik, pusat penyelamatan dalam      

keadaan darurat, fasilitas radio dan televise 1.4  1.0  1.4 

      

      

 

Catatan: 

Gedung untuk menyimpan bahan berbahaya seperti gas, produk     

minyak bumi, asam, bahan beracun 1.6 1.0 1.6  

     

Cerobong, tangki diatas menara 1.5 1.0 1.5  

     

Tabel 2.1:  Faktor keutamaan I untuk berbagai gedung dan  bangunan  



Untuk semua struktur bangunan gedung yang ijin penggunaannya diterbitkan 

sebelum berlakunya Standar ini maka Faktor Keutamaam, I, dapat dikalikan 

80%. Sumber Tabel 2.1 : SNI 2847-2019 

Analisa yang digunakan dalam perencanaan gempa ini adalah metode anlisisa 

gempa dinamik yang bekerja pada gedung yang menirukan pengaruh dari 

gerakan tanah akibat gempa tersebut. 

Menurut pedoman perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung 

di Indonesia (1987), analisa dinamis harus dilakukan untuk gedung-gedung 

berikut: 

- Gedung-gedung yang strukturnya tidak beraturan 

- Gedung-gedung dengan loncatan-loncatan bidang muka besar, 

- Gedung-gedung dengan kekakuan yang tidak merata, 

- Gedung-gedung yang tingginya lebih dari 40 m, 

- Gedung-gedung yang bentuk, ukuran dan penggunaannya tidak umum. 

 

1.5.2.5 Arah Pembebanan Gempa 

Dalam perencanaan struktur gedung, arah utama pengaruh gempa 

rencana harus ditentukan sedemikian rupa, sehingga pengaruh terbesar 

terhadap unsure-unsur subsistem dan system struktur secara keseluruhan. 

Untuk menstimulasikan arah pengaruh gempa rencana yang 

sembarang terhadap struktur gedung, pengaruh pembebanan gempa dalam 

arah utama yang ditentukan harus dianggap efektif 100% dan harus dianggap 

terjadi bersamaan dengan pengaruh pembebanan gempa dalam arah tegak 

lurus pada arah utama pembebanan tadi, tetapi dengan efektifitasnya hanya 

30%. Hal ini telah ditetapkan pada SNI 2847-2019 pasal 21.12.2.4 

  



Berikut adalah 4 kombinasi gempa: 

 
Gambar 2.2 Kombinasi Arah Beban Gempa 

 

1.5.3 Kombinasi Pembebanan 

Sesuai dengan yang tertera dalam (SNI 2847-2013 pasal 9.2.4), bahwa 

struktur dan komponen struktur harus direncanankan hingga semua 

penampang mempunyai kuat rencana minimum sama dengan kuat perlu, yang 

dihitung berdasarkan kombinasi dan gaya terfaktor yang sesuai dengan 

ketentuan: 

Kuat perlu U untuk beban mati D paling tidak harus sama dengan U=1,4D 

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

atap A atau beban huja R, paling tidak harus sama dengan 

U = 1,2 D + 1,7 L + 0,5 (A atau R) 

Bila ketahan struktur terhadap beban gempa E harus diperhitungkan dalam 

perencanaan, maka nilai kuat perlu U harus diambil sebagai 

U=1,2D+1,0L+1,0E 

Atau 

U=0,9D+1,0E 

Untuk struktur beton bertulang yang berada di wilayah rawan gempa 

harus didesain khusus sebagai struktur strong column weak beam (gambar 2.3). 



Yang bertujuan agar kolom yang didesain harus lebih kuat dari balok, agar jika 

saat terjadi gempa yang cukup kuat, walaupun balok mengalami kerusakan 

yang cukup parah, kolom masih tetap berdiri dan mampu menahan beban-

beban yang bekerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3a Strong column weak beam  Gambar 2.3b Strong beam weak 

column 

 

Gambar 2.3a diatas menunjukan keruntuhan Global dimana balok leleh 

terlebih dahulu sebelum kolom, sedangkan gambar 2.3b menunjukan 

keruntuhan lokal  

dimana kolom leleh lebih daluhu sebelum balok. 

Dan dalam perencanan proposal skripsi ini yang direncanakan adalah gambar 

2.3a dimana pada saat bangunan dilanda oleh gempa dengan kekuatan yang 

melebih kekuatan struktur namun sebelum bangunan itu roboh penghuni masih 

bisa menyelamatkan diri, karena desain tersebut lebih mengutamakan nyawa 

manusia (Humanism Concept Design). 

Menurut peraturan SNI-03-1726-2002 sub bab 4.7.1 Indonesia 

ditetapkan terbagi dalam 6 wilayah gempa, dimana wilayah gempa 1 & 2 

adalah wilayah dengan rasio gempa paling rendah, 3 & 4 adalah wilayah 

dengan rasio gempa sedang dan wilayah gempa 5 & 6 adalah wilayah dengan 

rasio gempa paling tinggi. Dibawa ini adalah gambar peta lokasi gempa di 

Indonesia. 

 

1.5.4 Wilayah gempa 

Berdasarkan SNI 1726-2019 pasal 14, wilayah gempa ditetapkan 

berdasarkan parameter Ss (percepatan batuan dasar pada perode pendek 0,2 

detik) dan S1 (percepatan batuan dasar pada periode 1 detik). Pada Peta wilayah 

Sendi plastis 



gempa SNI 1726-2019, wilayah gempa dibagi berdasarkan percepatan 

maksimum batuan dasar dan respon spektra di batuan dasar. Pada SNI 1726-

2019 ini, zonasi peta gempa menggunakan peta gempa untuk probabilitas 2% 

terlampaui dalam 50 tahun atau memiliki periode ulang 2500 tahun. Untuk 

klasifikasi wilayah gempa, peta gempa terbaru ini menggunakan warna-warna 

yang menunjukkan parameter SS dan S1 untuk setiap besaran spektrum respon 

percepatan. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada gambar dibawah ini. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Peta respons spektra percepatan 0,2 detik (SS) di batuan dasar SB 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Peta respons spektra percepatan 0,2 detik (SS) di batuan dasar SB 

Untuk probabilitas terlampaui 2% dalam 50 tahun berdasarkan SNI 

1726-2019 Di dalam peta zonasi gempa ini, setiap warna mewakili besaran 

parameter percepatan batuan dasar mulai dari yang terendah hingga yang 

paling tinggi. Daerah yang tidak memiliki wana (Daerah abu-abu) adalah 

daerah yang tidak terpengaruh oleh gempa karena berada jauh dari lempeng 

benua yang merupakan pusat gempa bumi terjadi. Untuk mengetahui nilai 

percepatan batuan pada tiap-tiap kota yang ingin direncanakan maupun lokasi 



yang lebih akurat dari peta diatas, bi sa dilakukan analisa menggunakan 

program bantu Desain Spektra Indonesia yang bisa diakses situs:  

http://puskim.pu.go.id/Aplikasi/desain_spektra_indonesia_2011/ 

 

1.5.5 Faktor Reduksi Gempa Rencana (R) 

Faktor Reduksi Gempa adalah rasio antara beban gempa maksimum 

akibat pengaruh Gempa Rencana pada struktur gempa elastik penuh dan beban 

gempa nominal akibat pengaruh Gempa Rencana pada struktur gedung daktail, 

bergantung pada faktor daktilitas struktur gedung tersebut; faktor reduksi 

representative struktur gedung tidak beraturan. Faktor Reduksi Gempa dapat 

diambil menurut tabel 2: 

1, 6 ≤ R = μ • f1 ≤ Rm 

Dimana: 

R   =  faktor reduksi gempa 

μ   =  faktor daktilitas untuk struktur gedung 

f1   =  faktor kuat lebih beban beton dan bahan 1, 6 

Rm =  faktor reduksi gempa maksimum 

 

Nilai R dan µ ditetapkan berdasarkan tabel : 

Taraf Kinerja Struktur Gedung µ R 

   

Elastik Penuh 1.0 1.6 

   

 1.5 2.4 

 2.0 3.2 

 2.5 4.0 

 3.0 4.8 

Daktail Parsial   

 3.5 5.6 

 4.0 6.4 

 4.5 7.2 

 5.0 8.0 

   

Daktail Penuh 5.3 8.5 

   

 

Tabel 2.2 Parameter Daktilitas Struktur Gedung 

 

http://puskim.pu.go.id/Aplikasi/desain_spektra_indonesia_2011/


1.5.6 Faktor Respon Gempa (C1) 

Nilai respon gempa didapat dari spektrum respon gempa rencana untuk waktu 

getar alami fundamental (T) dari struktur gedung. Nilai tersebut bergantung 

pada: 

1.Waktu getar alami struktur (T), dinyatakan dalam detik 

T = 0, 06 H3/4 

Dimana: 

=   tinggi struktur bangunan (m) 

Nilai respons gempa juga tergantung dari jenis tanah. Berdasarkan SNI- 2847-

2013, jenis tanah dibagi menjadi tiga bagian yaitu tanah keras, sedang dan 

lunak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan SNI 2847-2019 nilai respons gempa bergantung pada waktu getar 

alami struktur dan kurvanya ditampilkan dalam spektrum respons gempa. 

 Sistem dan subsistem Uraian sistem pemikul beban m Rm f 

 struktur gedung  gempa    

      

 Sistem rangka 1. Rangka pemikul momen    

 pemikul Mmomen: khusus (SRPMK)     

 

(sistem struktur yang 

      

 

a. Baja 

 

5,2 8,5 2,8    



 pada dasarnya       

       

 

memiliki rangka ruang 

b. Betong bertulang 5,2 8,5 2,8 

       

 

pemikul beban 

      

 

2. Rangka pemikul momen 3,3 5,5 2,8   

 gravitasi secara 

menegah beton (SRPMM) 

   

     

 lengkap.       

      

 

Beban lateral dipikul 

3. Rangka pemikul momen biasa    

       

 rangka pemikul SRPMB)     

       

 

momen terutama 

      

 a. Baja  2,7 4,5 2,8 

 

melalui mekanisme 

      

 

b. Beton bertulang 2,1 3,5 2,8   

 lentur)       

      

  4. Rangka batang baja pemikul 4,0 6,5 2,8 

  momen khusus (SRPMK)    

       

 Sistem ganda 1. Dinding geser     

        

Tabel 2.4. Faktor daktilitas maksimum, faktor reduksi gempa maksimum, faktor 

tahanan lebih struktur dan faktor tahanan lebih total beberapa jenis sistem dan 

subsistem struktur gedung. 

 

Sistem dan subsistem Uraian sistem pemikul beban m Rm f 

struktur gedung  gempa    



     

  Sistem rangka 1. Rangka pemikul momen    

pemikul Mmomen: khusus (SRPMK)     

(sistem struktur yang 

      

a. Baja 

 

5,2 8,5 2,8   

pada dasarnya       

      

memiliki rangka ruang 

b. Betong bertulang 5,2 8,5 2,8 

      

pemikul beban 

      

2. Rangka pemikul momen 3,3 5,5 2,8  

gravitasi secara 

menegah beton (SRPMM) 

   

    

lengkap.       

     

Beban lateral dipikul 

3. Rangka pemikul momen biasa    

      

rangka pemikul 

SRPMB)     

      

momen terutama 

      

a. Baja  2,7 4,5 2,8 

melalui mekanisme 

      

b. Beton bertulang 2,1 3,5 2,8  

lentur)       

     

 4. Rangka batang baja pemikul 4,0 6,5 2,8 

 momen khusus (SRPMK)    

      

Terdiri dari: a. Beton bertulang dengan 5,2 8,5 2,8 



1) rangka ruang yang 

 SRPMK     

      

memikul seluruh beban  beton bertulang    

       

 

Sistem dan subsistem Uraian sistem pemikul beban m Rm f 

struktur gedung  gempa    

     

  Sistem rangka 1. Rangka pemikul momen    

pemikul Mmomen: khusus (SRPMK)     

(sistem struktur yang 

      

a. Baja 

 

5,2 8,5 2,8   

pada dasarnya       

      

memiliki rangka ruang 

b. Betong bertulang 5,2 8,5 2,8 

      

pemikul beban 

      

2. Rangka pemikul momen 3,3 5,5 2,8  

gravitasi secara 

menegah beton (SRPMM) 

   

    

lengkap.       

     

Beban lateral dipikul 

3. Rangka pemikul momen biasa    

      

rangka pemikul 

SRPMB)     

      

momen terutama 

      

a. Baja  2,7 4,5 2,8 

melalui mekanisme       



b. Beton bertulang 2,1 3,5 2,8  

lentur)       

     

 4. Rangka batang baja pemikul 4,0 6,5 2,8 

 momen khusus (SRPMK)    

     

gravitasi; b. Beton bertulang dengan 2,6 4,2 2,8 

2) Pemikul beban lateral 

 SRPMB baja     

      

       

 

Sistem dan subsistem Uraian sistem pemikul beban m Rm f 

struktur gedung  gempa    

     

  Sistem rangka 1. Rangka pemikul momen    

pemikul Mmomen: khusus (SRPMK)     

(sistem struktur yang 

      

a. Baja 

 

5,2 8,5 2,8   

pada dasarnya       

      

memiliki rangka ruang 

b. Betong bertulang 5,2 8,5 2,8 

      

pemikul beban 

      

2. Rangka pemikul momen 3,3 5,5 2,8  

gravitasi secara 

menegah beton (SRPMM) 

   

    

lengkap.       

     



Beban lateral dipikul 

3. Rangka pemikul momen biasa    

      

rangka pemikul 

SRPMB)     

      

momen terutama 

      

a. Baja  2,7 4,5 2,8 

melalui mekanisme 

      

b. Beton bertulang 2,1 3,5 2,8  

lentur)       

     

 4. Rangka batang baja pemikul 4,0 6,5 2,8 

 momen khusus (SRPMK)    

     

berupa dinding geser atau c. Beton bertulang dengan 4,0 6,5 2,8 

rangka bresing dengan SRPMM beton     

rangka pemikul momen.  

bertulang 

    

      

Rangka pemikul momen       

 2. RBE baja     

       

 

Sistem dan subsistem Uraian sistem pemikul beban m Rm f 

struktur gedung  gempa    

     

  Sistem rangka 1. Rangka pemikul momen    

pemikul Mmomen: khusus (SRPMK)     

(sistem struktur yang 

      

a. Baja 

 

5,2 8,5 2,8   



pada dasarnya       

      

memiliki rangka ruang 

b. Betong bertulang 5,2 8,5 2,8 

      

pemikul beban 

      

2. Rangka pemikul momen 3,3 5,5 2,8  

gravitasi secara 

menegah beton (SRPMM) 

   

    

lengkap.       

     

Beban lateral dipikul 

3. Rangka pemikul momen biasa    

      

rangka pemikul 

SRPMB)     

      

momen terutama 

      

a. Baja  2,7 4,5 2,8 

melalui mekanisme 

      

b. Beton bertulang 2,1 3,5 2,8  

lentur)       

     

 4. Rangka batang baja pemikul 4,0 6,5 2,8 

 momen khusus (SRPMK)    

     

harus direncanakan a.Dengan SRPMK baja 5,2 8,5 2,8 

secara terpisah mampu 

      

b.Dengan SRPMB baja 2,6 4,2 2,8  

memikul sekurang-       

 3. Rangka bresing biasa    

kurangnya 25% dari       

     



 a.Baja dengan SRPMK baja 4,0 6,5 2,8 

       

 

Keterangan tabel : 

m adalah faktor daktilitas struktur gedung, rasio antara simpangan maksimum 

struktur gedung akibat pengaruh Gempa Rencana pada saat mencapai kondisi di 

ambang keruntuhan dan simpangan struktur gedung pada saat terjadinya pelelehan 

pertama. 

Rm adalah faktor reduksi gempa maksimum yang dapat dikerahkan oleh suatu jenis 

atau subsistem struktur gedung. 

f adalah kuat lebih total yang terkandung di dalam struktur gedung secara 

keseluruhan, rasio antara beban maksimum akibat pengaruh Gempa Rencana yang 

dapat diserap oleh struktur gedung pada saat mencapai kondisi di ambang keruntuhan 

dan beban gempa nominal. 

Wilayah Gempa  

  

1 0,20 

2 0,19 

3 0,18 

4 0,17 

5 0,16 

6 0,15 

  

Sumber Tabel 2.3. SNI 03-1726-2002 hal 26 

 

2.6 Dasar Perencanaan Balok 

Metode perkiraan yang digunakan baik untuk balok T murni maupun persegi 

pada pelaksanaannya dilakukan dengan memperkirakan nilai z yang kemudian 

digunakan untuk untuk menentukan nilai AS. Cara tersebut dapat digunakan 

untuk berbagai macam bentuk balok karena bagaimanapun perkiraan rencana 

tersebut selalu diikuti dan diperiksa dengan proses analisis. Tetapi secara khusu 

metode tersebut bekerja dengan baik untuk perencanaan balok- T yang bentuk 

dasarnya sedemikian sehingga titik pusat balok tegangan tekan berlokasi di 

tempat yang tidak jauh dari tengah-tengah flens sehingga mudah untujk 



memperkirakan nilai z. 

 

(Istimawan Dipohusodo, Struktur beton bertulang hal :83) 

Dalam tugas akhir ini balok didesain dengan menggunakan balok T. adapun 

beban-beban yang bekerja pada balok tersebut berdasarkan pada peraturan 

pembebanan yaitu 1983 yang dimodelkan dalam suatu mekanika pembebanan 

. 

 
(sumber Ir. Gideon H. Kusuma M. Eng, dasar-dasar perencanaan beton 

bertulang hal : 104) 

 

1.6.1 Perencanaan Balok dengan Tulangan Tekan dan Tarik (Rangkap) 

Apabila pengamatan menunjukan bahwa penampang balok persegi 

pertulangan tarik saja tidak kuat untuk menahan beban tertentu dan ukurannya 

tidak memungkinkan untuk diperbesar karena alas an tertentu. Bila saja 

tulangan ditambah, balok akan mendapatkan tulangan tambahan dengan resiko 

bahwa baja tidak akan melampaui batas leleh. Hal ini berarti, bila beban pada 

balok ditingkatkan dapat terjadi keruntuhan tiba-tiba karena hancurnya beton 

pada daerah tekan, resiko ini dapat diatasi dengan memasang tulangan 

tambahan baik pada daerah tekan, maupun daerah tarik (tulangan rangkap). 

Bila  > max maka terdapat dua alternative 

 Sesuaikan ukuran penampang balok 

  

 Bila tidak memungkinkan, maka dipasang tulangan rangkap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 2.5 Diagram Regangan Tegangan 

 

  



Analisa penampang balok bertulangan rangkap 

Langka-langka analisa balok bertulangan rangkap (beton bertulang, Istimawan 

Dipohusodo, hal 95) 

 

3) Anggap bahwa penulangan meluluh,maka   fs  fs'  fy, dan As 2   As'. 

Dengan menggunakan persamaan pasangan kopel beton tekan dan 

tulangan baja tarik, dan As1  As  As', hitunglah tinggi balok 

tegangan tekan a 

As  As'fy 



 As. fy 2.2 

0,85 fc'b   (0,85 fc' )b  

  3. Tentukan letak garis netral, c 

 a   2.3 
1   

4. dengan menggunakan diagram regangan memeriksa regangan tulangan 

baja tekan maupun tarik, untuk membuktikan apakah anggapan pada langka 

awal benar. 

 

Dengan menganggap  s    y , yang berarti tulangan baja tarik leleh meluluh, 

akan timbul salah satu dari dua kondisi berikut: 

Kondisi I : s   y , menunjukkan bahwa anggapan pada langka awal 

betul dan tulangan baja tekan leleh. 

b. Kondisi II  : sy,menunjukkan  bahwa  anggapan  pada langka awal 

tidak betul dan tulangan baja tekan belum leleh. 

Harap dicatat bahwa masih ada dua kemungkinan lagi, salah satunya 

ialah apabila  s    y , yang berarti tulangan baja tarik masih belum 

melampaui tegangan luluh. Keadaan tersebut termasuk jarang terjadi tetapi 

terkadang juga timbul pada balok atau plat bertulang rangkap dengan 

penulangan berlebihan. 

 

  



Kondisi I 

Apabila   s ' dan   s keduanya melampaui   y , hitunglah kapasitas momen 

teoritis Mn1  dan Mn2 . untuk pasangan kopel gaya tekan dan tarik Mn2  As' 

fy(d  d ' ) . Untuk pasangan kopel gaya beton tekan dan tulangan tarik: 

demikian 

Mn   Mn1  Mn2 

M R   Mn 

 

Pemeriksaan  syarat  daktilitas  dengan  membuktikan  bahwa  rasio 

penulangan () pasangan kopel gaya beton tekan dan tulangan baja Tarik tidak 

melampaui 0,75b,  atau  membuktikan  bahwa  luas penampang tulangan baja 

tarik tidak lebih dari   As(max s) 
 

Kondisi II 

1.    Jika   s '   y , dan   s    y , untuk   mendapatkan nilai   c 

diguanakan persamaan sebagai berikut:  

(0,85 fc'.b. 1 )c
2   (600.As'As. fy)c  600.d '.As'  0 2.5 

   

 

Dapatkan nilai c dari persamaan kuadrat baik dengan cara biasa maupun 

pendekatan menghitung tegangan pada tulangan baja tekan, 

fs' 
c  d ' 

(600) 
2.6 

c  

dapatkan a dengan menggunakan persamaan a  1 .c menghitung gaya-

gaya tekan N D1   (0,85. fc' )b.a.   N D2   As'. fs'                          2.7 

 

Kemudian diperiksa dengan menghitung gaya tarik, NT   As. fy dimana 

NT  harus sama dengan N D1   N D2 menghitung kuat momen tahanan ideal 

untuk masing-masing kopel, 

Mn1  ND1(d 1/ 2a)  

Mn2   N D2 (d  d ' ) 2.8 

Mn  Mn1   Mn2  

M R  .Mn 

  



Pemeriksaan syarat daktilitas dengan membuktikan bahwa rasio penulangan 

pasangan kopel gaya beton bertulang tidak melampaui 0,75 b dan As1 dihitung 

berdasarkan keadaan bahwa tekanan pada tulangan baja tekan belum mencapai 

fy, 

As1   As'
As'.Fs' 

dan aktual 
As1 

2.9 
fy b.d 

  

Atau pesyaratan daktilitas diperiksa dengan membandingkan As dengan As 

(maxs), dimana dilakukan penyelidikan apakah kondisi seimbang tercapai. 

Langka-langka perencanaan balok bertulang rangkap adalah sebagai berikut 

(beton bertulang, Istimawan Dipohusodo, hal 100)

 

Ukuran balok penampang sudah ditentukan: 

Anggap bahwa d = h – 100 

Menghitung momen rencana total M u , 

Menghitung rasio penulangan pasang kopel gaya beton tekan dan tulangan 

tarik, 0,90(maks)0,90(0,75.b). Nilai tersebut digunakan untuk 

mencapai k pada tabel 

Menentukan kapasitas momen dari pasangan kopel gaya beton tekan dan 

tulangan baja tarik. Mu  .b.a2 .k menghitung tulangan baja tarik diperlukan 

untuk pasangan kopel gaya beton tekan dan tulangan baja tarik As1 perlu  

.b.d. 

Menghitung selisih momen, atau momen yang harus ditahan oleh 

pasangan gaya tulangan baja tekan dan tarik tambahan, M R2   Mu  M R1 . 

(anggap bahwa d’+70mm). ND  
 M R 2 

 d  d '  

 

Dengan berdasarkan pada pasangan gaya tulangan baja tekan dan tarik 

tambahan, hitung gaya tekan pada tulangan yang diperlukan 

Dengan ND  As'. fs' hitung fs' sedemikian sehingga As' dapat ditentukan. 

Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengunakan letak garis netral dari 

pasangan gaya beton tekan dan tulangan baja tarik kemudian memeriksa s ' 

pada tulangan tekan, sedangkan nilai  y ' 

  



     Asl. fy 

2.10a 

        

didapat dari a  0,85 fc 'b  

 

c 

a    

2.10b  

1 

  

     

 

s ' 

c  d ' 

(0,003) 2.10c   

     c    

 

 Apabila  s '   y   tulangan baja tekan meluluh pada momen ultimit 

 dan  fs '  f y sedangkan apabila s '   y   hitunglah  fs '  s ' Es  dan 

 digunakan tegangan tersebut untuk langka berikutnya. 

8. Karena N 

D2 

 A '. f 

s 

' maka A 

 



 ND 2 

    

  s   s ( perlu)   

fs'             

9. Menghitung A , A 

 



fs '.As ' 

   

   s 2 perlu  s 2( perlu)   

f y 

    

             

10. Menghitung jumlah luas tulangan baja tarik total yang diperlukan,           As 

 As1  As 2 

11.  Memilih batang tulangan baja tekan As' 

Memilih batang tulangan baja tarik (As) periksa lebar balok dengan 

memgusahakan agar tulangan dapat dipasang dalam satu lapis saja. 

Memeriksa daktual dan bandingkan dengan d teoritis. Apabila daktual sedikit 

lebih besar, berarti rancangan agak konservatif (lebih aman). Apabila 

daktual lebih kecil yang berarti perencanaan kurang aman, dilakukan 

perencanaan ulang. 

 

  



1.6.2 Perhitungan Tulangan Geser 

Komponen struktur yang mengalami lentur akan mengalami juga 

kehancuran geser, selain kehancuran tarik/tekan. Sehingga dalam perencanaan 

struktur yang mengalami lentur selain direncanakan tulangan lentur selain 

direncanakan tulangan lentur, juga harus direncanakan tulangan geser. 

Vu  V n 

Vn  V cVs 

Dimana: 

Vu = gaya geser terfaktor pada penampang yang ditinjau 

Vc =  kuat  geser  nominal  yang  disumbangkan  oleh  beton  pada 

penampang yang ditinjau . 

Vs =  kuat  geser  nominal  yang  disumbangkan  oleh  beton  pada 

penampang yang ditinjau 

Vn   = kuat geser nominal pada penamapang yang ditinjau 

Gaya geser terfaktor (Vu ) ditinjau pada penampang sejarak (d) dari 

muka tumpuan dan untuk penampang yang jaraknya kurang dari d dapat 

direncanakan sama dengan penampang yang sejarak d. 

Kuat geser yang disumbangkan oleh beton sesuai dengan SNI 2013 

pasal 8.13.5.1 adalah: 

Vc  1/ 6.  fc'.bw .d 

Dimana: 

bw = lebar badan balok 

         d = jarak dari serat terkena terluar ke titik berat tulangan tarik 

longitudinal ada dua keadaaan : 

bila Vu  1/ 2Vc , maka harus dipasang tulangan geser minimum dengan 

luas tulangan:  

Av  bw .s 

 

 fy 



 
X0 = ½ bentang atau jarak dari perletakan kesuatu titik dimana Vu = 0 

X1 = daerah harus dipasang tulangan geser yang diperlukan 

X2 = daerah yang harus dipasang tulangan geser. 

 

  



2.7 Perencanaan Struktur Dengan Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus 

(SRPMK) 

1.7.1 Perencanaan Komponen Lentur Pada Sistem Rangka Pemikul Momen 

Khusus (SRPMK) 

Kuat lentur pada komponen lentur adalah Mu harus ditentukan dengan 

kombinasi sebagai berikut : Mu = 1,4 MD 

Mu = 1,2 MD + 1,6 ML 

Mu = 1,2 MD + 1,0 ML ± 1,0 ME 

Mub = 0,9 MDb ± MEb 

Dimana : 

MD = Momen lentur komponen portal akibat beban mati tak terfaktor 

MLb = Momen lentur komponen portal akibat beban hidup tak terfaktor 

MEb = Momen lentur komponen portal akibat beban gempa tak terfaktor 

Selain penentuan kuat lentur, tiap komponen-komponen struktur yang 

menerima beban lentur dalam SRPMK sesuai dengan SNI 2847-2019 pasal 

21.6.1.1 sampai dengan 21.6.1.2 harus memenuhi kondisi berikut : 

Gaya tekan aksial terfaktor Pu ≤ Ag . f’c / 10 

bw/h ≥ 0,4 

bw ≥ 300 mm 

dimana: 

Ag = luas bruto penampang (mm2) 

d = tinggi efektif penampang (mm) 

bw = lebar badan (mm) 

h = tinggi total komponen struktur (mm) 

Persyaratan penulangan untuk komponen lentur pada SRPMK menurut 

SNI 2847-2019 pasal 21.5.2.1 dan Pasal 21.5.2.2 adalah sebagai berikut : 

Tulangan minimal baik atas maupun bawah harus sedikitnya : 

Dan Rasio tulangan ρ ≤ 0,025 

Kekuatan momen positif pada muka joint ≥ ½ kuat momen negatif yang 

disediakan pada muka joint tersebut. 

Paling sedikit dua batang tulangan harus disediakan menerus pada kedua sisi 

atas dan bawah. 

Baik kekuatan momen negatif atau positif pada sebarang penampang 

sepanjang panjang komponen struktur tidak boleh kurang dari ¼ kekuatan 

momen maksimum yang disediakan pada muka salah satu joint tersebut. 

 



 
 

2.8 Persyaratan Penulangan Komponen Lentur Pada SRPMK 

Sementara untuk sambungan lewatan (SL) harus diletakkan di luar 

daerah sendi plastis. Bila dipakai SL, maka sambungan itu harus didesain 

sebagai SL tarik dan harus dikekang sebaik-baiknya. Menurut SNI 2847-2019 

persyaratannya adalah : 

SL diizinkan hanya jika tulangan sengkang atau spiral disediakan sepanjang 

panjang sambungan. 

Spasi  tulangan  transversal  yang  melingkupi  batang tulangan yang 

disambung lewatkan tidak boleh melebihi d/4 dan 100 mm. 

SL tidak boleh digunakan dalam Joint, dalam jarak 2d dari muka joint, 

di lokasi kemungkinan terjadi sendi plastis dan di daerah momen maksimum 

 
Pengekangan yang cukup disyaratkan harus ada di ujung-ujung 

komponen kentur yang kemungkinan besar akan terjadi sendi plastis untuk 

menjamin kemampuan daktilitas struktur tersebut, bila terkena beban bolak-

balik. Persyaratan tulangan pengekang disyaratkan di SNI 2847-2019 : 

Hoops diperlukan sepanjang 2d dari muka kolom pada dua ujung 

komponen lentur, dengan meletakan hoops pertama sejarak 50 mm dari muka 

kolom. 



Hoops juga diperlukan sepanjang 2 x d di dua sisi potongan yang momen 

leleh mungkin timbul berkenaan dengan lateral displacement inelastic dari 

rangka. 

Hoops disyaratkan s harus tidak melebihi d/4, 6 x tulangan memanjang 

terkecil, dan 150 mm, spasi batang tulangan lentur tidak melebihi 350 mm. 

Dimana hoops tidak disyaratkan, begel dengan hoops gempa di dua 

ujung harus dipasang dengan s ≤ d/2 sepanjang komponen. 

Tulangan transversal harus pula dipasang untuk menahan gaya geser 

(Ve). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Sambungan Lewatan dan Sengkang Tertutup pada SRPMK 

 



 
 

2.9 Persyaratan Kuat Geser Pada Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus 

(SRPMK) 

Tulangan geser pada Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK) 

harus didesain sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kegagalan getas oleh 

geser mendahului kegagalan oleh lentur. Kebutuhan tulangan geser harus 

dibandingkan dengan kebutuhan tulangan pengekangan untuk dipakai yang 

lebih banyak agar memenuhi kebutuhan keduanya. 

Pada komponen struktur yang menerima beban lentur harus didesain 

dengan gaya geser dengan memakai momen maksimum yang mungkin terjadi 

(Mpr). Mpr merupakan momen kapasitas balok dengan tegangan tulang 

sebesar fs = 1,25 fy dan ϕ = 1, ditambah dengan beban gravitasi di balok. 

Bila gaya geser akibat saja ≥ 0,5 maksimum kuat geser rencana, dan 

gaya aksial tekan terfaktor termasuk efek gempa kurang dari Ag f’c/20 maka 

kontribusi kuat geser beton Vc boleh diambil sama dengan nol. 

Untuk komponen struktur yang kena beban aksial dan lentur pada 

SRPMK, gaya geser rencana Ve harus ditentukan dari gaya-gaya maksimum 

yang dapat terjadi di muka HBK di tiap ujung komponen kolom oleh Mpr 

maksimum terkait dengan beban-beban aksial terfaktor yang bekerja pada 

komponen struktur yang bersangkutan Ve yang didapat tak perlu lebih besar 

dari gaya melintang HBK yang diperoleh dari Mpr komponen transversal dan 

tak boleh lebih kecil dari hasil analisa struktur. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Geser Desain Untuk Balok dan Kolom 

 

  



2.10 Perencanaan  Komponen  Terkena  Beban  Lentur  dan  Aksial  Pada 

Struktur Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK) 

Berdasarkan prinsip “Capacity Design” dimana kolom harus diberi 

cukup kekuatan, sehingga kolom-kolom tidak leleh lebih dahulu sebelum 

balok. Goyangan leteral memungkinkan terjadinya sendi plastis di ujung-ujung 

kolom akan menyebabkan kerusakan berat, karena itu harus dihindarkan. Oleh 

sebab itu kolom-kolom selalu didesain 20% lebih kuat dari balok-balok di 

suatu Hubungan Balok Kolom (HBK). 

Komponen rangka yang termasuk dalam klasifikasi komponen struktur 

yang terkena beban lentur dan aksial dalam SRPMK harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut : 

Beban aksial tekan terfaktor ≤ Ag . f’c/10. 

Dimensi terkecil penampang ≥ 300 mm. 

Ratio dimensi terkecil oenampang terhadap dimensi tegak lurusnya ≥ 0,4. 

Ratio tulangan (ρg) tidak boleh kurang dari 0,01 dan tidak boleh lebih dari 0,06 

SL hanya diijinkan di sekitar tengah panjang komponen, harus sebagai 

sambungan tarik, yang harus dikenai tulangan transversal sepanjang 

penyalurannya 

 



 
  



Perlu dipasang sepanjang lo dari muka HBK dikena ujung kolom dimana 

lentur leleh kemungkinan dapat terjadi lo harus tak boleh lebih kecil dari : 

Tinggi penampang komponen struktur pada HBK. 

1/6 panjang bentah bersih. 

450 mm 

Spasi tulangan transversal sepanjang panjang lo tidak boleh melebihi ¼ 

dimensi komponen struktur minimum, 

6 x Ø tulangan longitudinal, 100 mm ≤ so ≤ 150 mm. 

Spasi pengikat sengkang atau kaki-kaki sengkang persegi, hx dalam 

penampang komponen struktur tidak boleh melebihi 350 mm pusat ke pusat. 

Tulangan vertikal tidak boleh berjarak bersih lebih dari 150 mm dari 

tulangan yang didukung secara lateral. Bila TT untuk pengekangan tidak lagi 

disyaratkan maka sisa panjang kolom harus terpasang tulangan hoops dengan 

jarak s tak melebihi 6 x diameter tulangan memanjang atau 150 mm. 

 

2.11 Hubungan Balok Kolom (HBK) Pada Sistem Rangka Pemikul Momen 

Khusus (SRPMK) 

Penulangan memanjang harus menerus menembus HBK dan dijangkar 

sebagai batang tarik atau tekan dengan panjang penyaluran yang benar dalam 

suatu inti kolom terkekang. Lekatan antara tulangan memanjang dan beton 

tidak boleh sampai lepas atau slip di dalam HBK yang berakibat menambah 

rotasi dalam HBK. Menurut SNI 2847-2013 Pasal 21.7 persyaratan ukuran 

minimum harus dipenuhi agar mengurangi kemungkinan kegagalan dan 

kehilangan lekatan pada waktu terjadi beban berbalik di atas tegangan leleh 

tulangan. 

Bila tulangan memanjang balok menerus melewati HBK. Maka dimensi 

kolom yang sejajar tulangan balok harus tidak boleh lebih kecil dari 20 kali 

diameter terbesar tulangan memanjang. 

Faktor paling penting dalam menentukan kuat geser nominal HBK 

adalah luas efektif (Aj) dari HBK. Untuk HBK yang dikekang oleh balok-balok 

di ke-empat mukanya, maka kapasitas atau kuat geser nominal HBK adalah 

sebesar 1,7 Aj √ . Untuk hubungan yang terkekang di tiga sisinya atau dua sisi 

yang berlawanan, maka kapasitasnya maka 1,25 Aj √ . Dan untuk kasus-kasus 

lainnya, kuat geser nominal = 1,0 Aj √ . Penting untuk dipahami bahwa 

kapasitas geser adalah hanya fungsi dari kekuatan beton dan luas Aj. 

 

 

 



Dalam menghitung gaya geser di HBK gaya dalam tulangan memanjang 

balok di muka HBK, harus dianggap mempunyai tegangan tarik sebesar 1,25 

fy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Luas Efektif dari HBK 

 

 


