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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Umum 

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. 

2.2. Beton Bertulang 

2.2.1. Definisi Beton 

Beton bertulang adalah penggabungan dari dua material, yaitu material 

beton yang berasal dari campuran pasir, semen, krikil, dan air yang telah 

dihitung mix desainnya agar dapat menghasilkan mutu kuat tekan tertentu 

agar bisa menjadi suatu komponen material yang menahan gaya tekan 

(adapun beberapa campuran tertentu pada mix desain beton dengan mutu 

tertentu). 

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

pecah, atau agregat-agregat lain yang dicampur menjadi satu dengan suatu 
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pasta yang terbuat dari 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. (Mc Cormac, 2004:1) 

Beton 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 akan mengemban tugas menahan  gaya  tarik yang 

bakal timbul didalam sistem (Dipohusodo, 1999:12) 

2.2.2. Kelebihan Beton 

Menurut Mc Cormac (2004), ada banyak kelebihan dari beton sebagai 

strukturbangunan diantaranya adalah: 

1. Beton memiliki kuat tekan lebih tinggi dibandingkan dengan kebanyakan 

bahan lain; 

2. Beton bertulang mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap api dan air, 

bahkan merupakan  bahan  struktur  terbaik untuk bangunan yang banyak 

bersentuhan dengan air. Pada peristiwa kebakaran dengan intensitas rata-

rata, batang – batang struktur  dengan ketebalan penutup beton yang 

memadai sebagai pelindung tulangan hanya mengalami kerusakan pada 

permukaanya saja tanpa mengalami keruntuhan; 

3. Beton bertulang tidak memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi; 
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4. Beton biasanya merupakan satu-satunya bahan yang ekonomis untuk 

pondasitelapak, dinding basement, dan tiang tumpuan jembatan; 

5. Salah satu ciri khas beton adalah kemampuanya untuk dicetak menjadi 

bentuk yang beragam, mulai dari pelat, balok, kolom yang sederhana 

sampai atap kubah dan cangkang besar; 

6. Di bagian besar daerah, beton terbuat dari bahan-bahan lokal yang murah 

(pasir, kerikil,  dan  air)  dan  relative hanya membutuhkan sedikit semen 

dan tulangan baja, yang mungkin saja harus didatangkan dari daerah lain. 

2.2.3. Kekurangan Beton 

Lebih lanjut, Mc Cormac (2004), juga menyatakan kekurangan dari 

penggunaan beton sebagai suatu bahan struktur yaitu: 

1. Beton memiliki kuat tarik yang sangat rendah, sehingga memerlukan 

penggunaan tulangan tarik; 

2. Beton bertulang memerlukan bekisting untuk menahan beton tetap 

ditempatnya sampai beton tersebut mengeras; 

3. Rendahnya kekuatan per satuan berat dari  beton mengakibatkan beton 

bertulang menjadi berat. Ini akan sangat berpengaruh pada struktur 

bentang panjang dimana berat beban mati beton yang besar akan sangat 

mempengaruhi momen lentur; 

4. Rendahnya kekuatan per satuan volume mengakibatkan beton akan 

berukuran relatif  besar,  hal penting yang harus dipertimbangkan untuk 

bangunan - bangunan tinggi dan struktur-struktur berbentang panjang; 
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5. Sifat-sifat beton sangat bervariasi karena bervariasinya proporsi campuran 

dan pengadukannya. Selain itu, penuangan dan perawatan beton tidak bisa 

ditangani seteliti seperti  yang  dilakukan  pada  proses  produksi  material  

lain seperti baja dan kayu lapis. 

Dalam perencanaan struktur beton bertulang, beton diasumsikan tidak 

memiliki kekuatan tarik sehingga diperlukan material lain untuk menanggung 

gaya tarik yang bekerja.Material yang digunakan umumnya berupa batang-

batang baja yang disebut tulangan. Baja tulangan adalah baja berbentuk bulat 

dan panjang, umumnya panjang maksimal adalah 12 meter, baja tulangan 

adalah komponen material yang bertugas / bekerja sebagai penahan gaya tarik  

Untuk meningkatkan  kekuatan lekat antara tulangan dengan beton di 

sekelilingnya telah dikembangkan jenis tulangan uliran pada permukaan 

tulangan, yang selanjutnya disebut sebagai baja tulangan deform atau 

ulir.Mengacu SII 0136-80, Dipohusodo menyebutkan pengelompokan baja 

tulangan untuk beton bertulang sebagaimana ditunjukan pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 Jenis dan kelas baja tulangan menurut SII 0136-80 

Jenis Kelas Simbol 
Batas Ulur 

Maksimum (Mpa) 

Kuat Tarik 

Maksimum (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 
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Berdasarkan SNI 2847 – 2013, untuk melindungi tulangan terhadap 

bahaya korosi  maka di sebelah tulangan luar harus diberi selimut 

beton.Untuk beton bertulang, tebal selimut beton minimum yang harus 

disediakan untuk tulangan harus memenuhi ketentuan berikut: 

Tabel 2.2 Batasan tebal selimut beton 

Sumber : Tata cara perencanaan Struktur Beton Bertulang untuk bangunan gedung  

SNI 03- 2847 – 2013. 

 

Kondisi Struktur 
Tebal Selimut 

Minimum ( mm) 

a) Beton yang langsung dicor diatas tanah dan 

selalu berhubungan dengan tanah 

b) Beton yang berhubungan dengan tanah atau 

cuaca 

-. Batang D-16 sampai D-56 

-. Batang D-16, jaring kawat polos P-16 

   atau Ulir D16 yang lebih kecil 

c) Beton yang tidak langsung berhubungan dengan 

cuaca atau tanah 

Pelat dinding, pelat berusuk : 

-. Batang D-44 dan D-56 

-. Batang D-36 dan yang lebih kecil 

d) Balok dan Kolom :  

-. Tulangan Utama, pengikat, sengkang,   lilitan 

spiral 

e) Komponen struktur cangkang, pelat pelipat: 

-. Batang D-19 dan yang lebih besar 

-. Batang D-16, jaring kawat polos P16    atau 

ulir D-16 dan yang lebih kecil 

70 

 

 

 

50 

40 

 

 

 

 

40 

20 

 

40 

 

 

20 

15 
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2.3. Gempa 

2.3.1. Definisi Gempa  

Gempa adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan 

bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba – tiba yang menciptakan 

gelombang seismik (sumber : id.m.wikipedia.org) yang menyebabkan 

kerusakan pada permukaan tanah dan bergelombangnya permukaan air yang 

terkena gempa tersebut. 

Gempa adalah suatu sentakan asli yang terjadi di Bumi, bersumber 

dari dalam bumi dan kemudian merambat ke permukaan (Katilli, 1996). Pada 

saat terjadi gempa bumi, kita dapat merasakan getaran bumi di tempat kita 

berpijak. 

Wilayah Indonesia dapat dibagi ke dalam 5 wilayah zona gempa. 

Tabel 2.3 Wilayah Gempa Kota-kota Besar di Indonesia 

No Kota 
SNI 1726 - 2012 

Wil. Gempa Ss S1 

1 Banda Aceh 3 1,4 0,65 

2 Medan 3 0,52 0,33 

3 Padang 5 1,3 0,6 

4 Bengkulu 5 1,1 0,55 

5 Bandar Lampung 3 0,75 0,33 
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No Kota 
SNI 1726 - 2012 

Wil. Gempa Ss S1 

6 Palembang 2 0,275 0,175 

7 Jakarta 4 0,69 0,26 

8 Bandung 4 1,4 0,51 

9 Yogyakarta 4 1,5 0,45 

10 Semarang 3 1,1 0,39 

11 Surabaya 3 0,65 0,24 

12 Cilacap 4 0,98 0,39 

13 Denpasar 4 0,95 0,35 

14 Mataram 4 0,95 0,35 

15 Kupang 4 1,1 0,29 

16 Banjarmasin 1 0,06 0,04 

17 Samarinda 1 0,125 0,09 

18 Makassar 2 0,3 0,14 

19 Kendari 4 0,95 0,35 

20 Palu 4 2,15 0,55 

21 Manado 5 1,2 0,48 

22 Jayapura 5 1,5 0,6 

23 Sorong 3 1,5 0,55 

Sumber : Data zona wilayah gempa dari Akademi Asuransi tahun 2012 - 2013 

2.3.2 Penyebab Gempa  

Penyebab terjadinya gempa ada bermacam-macam, berikut 

merupakan macam-macam gempa berdasarkan penyebabnya : 
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1. Gempa Vulkanik 

Adalah gempa yang disebabkan adanya aktifitas vulkanisme atau letusan 

gunung  api. Gempa ini hanya terasa di sekitar gunung api itu saja, dan 

dapat sebelum atau sesudah letusan gunung api. 

2. Gempa Tektonik 

Gempa Tektonik disebabkan adanya pergeseran lempeng di dalam Bumi. 

Gejala ini sangat erat hubungannya dengan pembentukan pegunungan 

biasanya diikuti dengan pembentukan sesar-sesar baru. Ketegangan yang 

terjadi di dalam Bumi akan mengaktifkan kembali sesar-sesar lama yang 

sudah tidak aktif. Apabila pergerakan tersebut cukup besar dan terekam 

oleh seismograf akan menyebabkan terjadinya gempa tektonik. 

3. Gempa Runtuhan / Terban 

Gempa yang terjadi akibat jatuhnya massa tanah di bagian atas rongga 

dalam bumi, biasanya terjadi, di daerah pertambangan, dll. 

4. Gempa Tumbukan 

Gempa ini terjadi karena disebabkan oleh meteor besar yang jatuh ke 

Bumi. Gempa seperti ini jarang terjadi. 

Pusat gempa di bawah permukaan Bumi disebut hiposentrum, dari 

hiposentrum gelombang menjalar ke segala arah. Ada dua bentuk 

hiposenturm, yaitu hiposentrum garis dan hiposentrum titik. Hiposentrum 
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berbentuk garis jika penyebabnya patahan kerak Bumi dan hiposentrum 

berbentuk titik jika penyebabnya adalah gunung api atau tanah longsor. 

Permukaan tanah yang tepat berada di atas hiposentrum disebut 

episentrum. Di sekitar episentrum inilah biasanya terjadi kerusakan paling 

parah. Dari episentum getaran permukaan akan menjalar horizontal ke segala 

arah. Di Indonesia, episentrum umumnya terdapat di bawah permukaan laut. 

Hal inilah yang meyebabkan terjadinya tsunami. 

Berdasarkan kedalaman hiposentrumnya gempa dibedakan menjadi tiga, 

yaitu: 

1. Gempa bumi dalam, gempa ini memiliki kedalaman hiposentrum lebih 

dari 300 km. letak hiposentrum yang dalam mengakibatkan gempa ini 

tidak terlalu mengguncang permukaan bumi. 

2. Gempa bumi menengah, gempa ini memiliki kedalaman hiposentrum 

antara 100-300 km. biasanya gempa ini menimbulkan kerusakan ringan. 

3. Gempa bumi dangkal, gempa ini memiliki kedalaman hiposentrum 

kurang 100 km. gempa ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan 

kerusakan besar. 

2.4. Ketentuan Perencanaan pembebanan 

Perencanaan pembebanan menggunakan beberapa acuan standar sebagai 

berikut : 

1. Tata cara perhitungan  ketahanan gempa struktur bangunan gedung  

( SNI 1726 – 2012 )  
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2. Tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung (SNI 2847 - 

2013). 

3. Tata cara perhitungan beban minimum untuk perancangan bangunan 

(SNI 1727 – 2013). 

2.5. Pembebanan 

Beban yang bekerja pada struktur dikelompokkan menjadi dua bagian, 

yaitu beban vertikal dan beban horisontal. Beban vertikal meliputi beban mati 

dan beban hidup. Untuk beban horisontal dalam hal ini yaitu berupa beban 

gempa. 

2.5.1  Beban Vertikal 

2.5.1.1 Beban Mati 

Beban  mati  merupakan  semua  berat  sendiri  gedung  dan  segala 

unsur tambahan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gedung 

tersebut. Sesuai SNI 1727:2013, yang termasuk beban mati adalah seperti 

dinding, lantai, atap, plafon, tangga dan finishing. 

2.5.1.2 Beban Hidup 

Beban hidup merupakan semua beban yang terjadi akibat penghunian 

atau penggunaan suatu gedung, termasuk beban-beban pada lantai yang 

berasal dari barang-barang yang dapat berpindah. Beban hidup pada lantai 

gedung diambil menurut SNI 1727:2013 seperti terlihat pada Tabel 2.1 
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Tabel 2.4 Beban Hidup Gedung (SNI 1727:2013) 
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2.5.2  Beban angin (wind load) 

Beban angin adalah semua beban yang bekerja pada gedung atau bagian 

gedung yang disebabkan oleh selisih dalam tekanan udara. Beban angin 

ditentukan dengan menganggap adanya tekanan positif dan tekanan negatif 

(isapan), yang bekerja tegak lurus pada bidang-bidang yang ditinjau. Besarnya 
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tekanan positif dan tekanan negatif dinyatakan dalam kg/m
2
, ditentukan dengan 

memperhatikan parameter – parameter desain tekanan angin rencana yang 

ditentukan dalam SNI 1727 – 2013 Pasal 26. Adapun urutan perhitungan beban 

angin adalah sebagai berikut :  

2.5.2.1 Parameter Dasar 

a. Menentukan Kategori Resiko (Tabel 1.5-1 SNI 1727.2013) 

b. Menentukan Faktor Kepentingan (Tabel 1.5-2 Pasal1.5.1 SNI 1727.2013) 

c. Menentukan Kecepatan Angin Dasar  (Tabel Kecepatan Angin Dasar dari 

BMKG wilayah setempat) 

d. Menentukan Faktor Arah Angin (Pasal 26.6 SNI 1727.2013) 

e. Menentukan Kategori Eksposur (Pasal 26.7.3 SNI 1727.2013) 

f. Menentukan Faktor Topografi (Kzt) (Pasal 26.8.1 &Pasal 26.8.2 SNI 

1727.2013) 

g. Menentukan Efek Tiupan Angin (Pasal 26.9.1 SNI 1727.2013) 

h. Menentukan KoefisienTekanan Internal (Gcpi) (Pasal 26.11.1 SNI 

1727.2013) 

i. Menentukan Koefisien TekananVelositas (Kh) (Tabel 27.3-1 SNI 

1727.2013) 

2.5.2.2 Menentukan Koefisien Tekanan Dinding 

a. Menentukan Koefisien Tekanan Eksternal (Cp) (Gambar 27.-1 SNI 

1727.2013) 

b. Menentukan Tekanan Velositas (qz) (Pasal 27.3.2 SNI 1727.2013) 
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c. Menentukan Beban Angin (p) (Cp * qz) 

2.5.2.3 Beban Angin Minimum 

a. Menentukan Beban Angin Minimum (p) (Pasal 27.1.5 SNI 1727.2013) 

2.5.3   Beban gempa (earthquake load) 

Beban gempa adalah semua beban statistik ekivalen yang bekerja pada 

gedung atau bagian gedung yang menirukan pengaruh dari gerakan tanah 

akibat gempa itu. Untuk merencanakan struktur bangunan tahan gempa, perlu 

diketahui percepatan yang terjadi pada batuan dasar. Wilayah Indonesia dapat 

dibagi ke dalam 5 wilayah zona gempa. 

Untuk wilayah gempa berdasarkan SNI 1726-2012 pasal  14, 

ditetapkan berdasarkan parameter Ss (percepatan batuan dasar pada periode 

0,2 detik) dan S1 (percepatan batuan dasar pada periode 1 detik). 

Faktor keutamaan dari gedung ini yang merupakan bangunan asrama 

memiliki faktor keutamaan gempa (Ie) 1. Menurut SNI 1726-2012 bangunan 

hotel termasuk dalam kategori resiko II. 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 
 

Tabel 2.5 Kategori resiko gedung (Sumber : SNI 1726 – 2012 Tabel 1) 

Jenis pemanfaatan 

Kategori 

risiko 

Gedung dan struktur lainnya yang memiliki resiko rendah 

terhadap jiwa manusia pada saat terjadi kegagalan, termasuk, 

tapi tidak dibatasi untuk : 

- Fasilitas pertanian, 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 risiko I, III, IV, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk : 

- Perumahan 

- Rumah toko dan rumah kantor 

- Pasar 

- Gedung perkantoran 

- Gedung apartemen / rumah susun 

- Pusat perbelanjaan / mall 

- Bangunan industri 

- Fasilitas manufaktur 

- Pabrik 

II 

Gedung dan struktur lainnya yang memiliki risiko tinggi 

terhadap jiwa manusia pada saat terjadi kegagalan, termasuk, 

tapi tidak dibatasi untuk : 

- Bioskop 

- Gedung pertanian 

- Stadion 

- Fasilitas kesehatan yang tidak memiliki unit bedah 

dan unit gawat darurat 

III 
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- Fasilitas penitipan anak 

- Penjara 

- Bangunan untuk orang jompo 

Gedung dan struktur lainnya, tidak termasuk dalam kategori 

risiko IV, yang memiliki potensi untuk menyebabkan dampak 

ekonomi yang besar dan/atau gangguan massal terhadap 

kehidupan masyarakat sehari-hari bla terjadi kegagala, 

termasuk, tapi, tidak dibatasi untuk : 

- Pusat pembangkit listrik biasa 

- Fasilitas penanganan air 

- Fasilitas penanganan limbah 

- Pusat telekomunikasi 

Gedung dan struktur lainnya yang tidak termasuk dalam 

kategori risiko IV, (termasuk, tetapi tisak dibatasi untuk 

fasilitas 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 

diisyaratkan oleh instansi yang berwenang dan 

cukupmenimbulkan bahaya bagi masyarakat jika terjadi 

kebocoran. 

Gedung dan struktur alinnya yang ditunjukkan sebagai fasilitas 

yang penting, termasuk, tetapi tidak dibatasi untuk : 

- Bangunan-bangunan monumental 

- Gedung sekolah dan fasilitas pendidikan 

- Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang 

memiliki fasilitas bedah dan unit gawat darurat 

- Fasilitas pemadam kebakaran, ambulans, dan kantor 

polisi, serta garasi kendaraan darurat 

- Tempat perlindungan terhadap gempa bumi, angin 

IV 
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badai, dan tempat perlindungan darurat lainnya  

- Fasilitas kesiapan darurat, komunikasi, pusat operasi 

dan fasilitas lainnya untuk tanggap darurat 

- Pusat pembangkit energi dan fasilitas publik lainnya 

yang dibutuhkan pada saat keadaan 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 diisyaratkan untuk 

beroperasi pada saat keadaan darurat 

Gedung dan struktur lainnya yang dibutuhkan untuk 

mempertahankan fungsi struktur bangunan lain yang termasuk 

ke dalam kategori risiko IV. 

 

Tabel 2.6 Faktor keutamaan gempa (Sumber : SNI 1726 – 2012 Tabel 2) 

Kategori risiko Faktor keutamaan gempa Ie 

I atau II 1,0 

III 1,25 

IV 1,50 

 

Respon spektra merupakan konsep pendekatan yang digunakan untuk 

merencanakan bangunan tahan gempa. Respon spektra menggambarkan 

respon maksimum dari suatu sistem Single Degree of Freedom (SDOF) baik 

berupa percepatan (a), kecepatan (v) maupun perpindahan (d)  untuk periode 

natural tertentu akibat beban gempa. 
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• Parameter percepatan batuan dasar 

Parameter Ss (percepatan batuan dasar pada periode pendek) dan 

S1 (percepatan batuan dasar pada periode 1 detik) harus ditetapkan 

masing-masing dari percepatan 0,7 detik dan 0,3 detik dalam peta gempa 

untuk periode ulang 2500 tahun. 

• Parameter kelas situs 

Berdasarkan sifat-sifat tanah, maka situs harus diklasifikasikan 

sebagai kelas situs SA, SB, SC, SD, SE, SF. 

Tabel 2.7 Klasifikasi situs (SNI 1726-2012, Tabel 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koefisien situs dan parameter-parameter respon spektra 

percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan resiko tertarget 

(MCER). 

Untuk menentukan respon spektra percapatan gempa (MCER) di 

permukaan tanah diperlukan suatu faktor amplifikasi seismic periode 0,2 

detik dan periode 1 detik. 
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Gambar 2.1 Peta wilayah gempa Indonesia dengan resiko tersesuaikan MCE-

percepatan 0,2 detik, probabilitas 2% dalam 50 tahun(SNI 1726 – 2012) 

 

Gambar 2.2 Peta wilayah gempa Indonesia yang dipertimbangkan resiko tersesuaikan 

MCE-percepatan 1 detik, probabilitas 2% dalam 50 tahun(SNI 1726 – 2012) 

 

Parameter spektrum respon percepatan pada periode pendek (SMS) 

dan periode 1 detik (SM1) yang disesuaikan dengan pengaruh klasifikasi 

situs harus ditentukan dengan rumus sebagai berikut : 

SMS = Fa . SS 

SM1 = FV . S1 
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Dimana : 

SS = paremeter respon spektra percepatan gempa MCER terpetakan 

untuk periode pendek. 

S1 = paremeter respon spektra percepatan gempa MCER terpetakan 

untuk periode 1 detik. 

Fa = koefisien situs pada tabel 4 SNI 1726-2012 untuk periode pendek 

(Fa = 1,3) 

Fv = koefisien situs pada tabel 5 SNI 1726-2012 untuk periode 1 detik 

(Fv = 2,8) 

Tabel 2.8 Klasifikasi situs Fa (SNI 1726-2012, Tabel 4) 
 

 

 

 

 

 

Tabel 2.9 Klasifikasi situs Fv (SNI 1726-2012, Tabel 5) 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 
 

Parameter percepatan spektra rencana 

Parameter percepatan spektra disain untuk periode pendek (SDS) dan 

periode 1 detik (SD1) harus ditentukan melaului rumus berikut : 

SDS = 2/3 SMS 

SD1 = 2/3 SM1 

Dimana : 

SDS = parameter respon spektra percepatan rencana pada periode pendek 

SD1 = parameter respon spektra percepatan rencana pada periode 1 detik 

Semua parameter respon rencana diplot dalam grafik dan menghasilkan 

respon spektra rencana. 

Untuk nilai Todan Tsdapat menggunakan rumus berikut : 

�� = 0,2 ��1��� 

�
 = 	��1��� 

Untuk periode yang lebih kecil dati Tospektrum respon percepatan desain 

Sa harus diambil dari persamaan : 

�� = ��� 0,4 + 0,6	.		 ���� 

Untuk periode yang lebih besar dari atau ama dengan To dan lebih kecil 

dari atau sama dengan Tsspektrum respon disain Sa = SDS untuk periode 

lebih besar dari Tsspektrum respon percepatan disain Sa diambil 

persamaan : 

�� = 	��1�  
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Dimana : 

SDS = parameter respon spektra percepatan disain pada periode pendek. 

SD1 = parameter respon spektra percepatan disain pada periode 1 detik. 

T    = periode getar fundamental struktur. 

Hasil dari perhitungan respon spektrum dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Spektrum respons desain (SNI 1726 – 2012) 

 

Perioda waktu getar alami fundamental (T) 

Perioda fundamental pendekatan (Ta) dalam detik harus ditentukan dari 

persamaan berikut (SNI 1726-2012 Pasal 7.8.2.1) : 

�� = ��ℎ�� 

Dimana : 

Ta = periode fundamental pendekatan 

hn = ketinggian struktur 

Ctdan x ditentukan dari table 
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Tabel 2.10 Koefisien untuk batas atas pada perioda yang dihitung (SNI 1726-2012, 

Tabel 14) 

 
Tabel 2.11 Nilai parameter perioda pendekatan Ct dan x (SNI 1726-2012, Tabel 15) 

 

Kategori desain seismic 

Setiap struktur ditetapkan memiliki suatu kategori desain seismic. 

Menurut SNI 1726-2012 klasifikasi desain seismic dapat dilihat pada 

table berikut : 

Tabel 2.12 kategori desain seismic berdasarkan parameter respon percepatan pada 

periode pendek. (SNI 1726 – 2012 Tabel 6) 
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Tabel 2.13 kategori desain seismic berdasarkan parameter respon percepatan pada 

periode 1 detik. (SNI 1726 – 2012 Tabel 7) 

 

Menentukan sistem dan parameter struktur dari tabel 9 SNI 1726-2012. 

Tabel 2.14 Tabel faktor R, Cd, dan Ωo untuk sistem penahan gaya gempa (SNI 1726 – 

2012 Tabel 9) 
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Gaya Seismik Lateral 

Gaya gempa lateral (Fx) yang timbul di semua tingkat harus 

ditentukan dari persamaan berikut (SNI 1726-2012 Pasal 7.8.3) : 

��� = 	 ��ℎ��
∑ ��ℎ������

 

Untuk T ≤ 0,5 s; maka nilai k = 1 

T ≥ 2,5 s; maka nilai k =2 

0,5 s ≤ T ≤ 2,5 s; maka nilai k diperoleh dengan cara 

interpolasi dari kedua nilai k diatas. 

Arah Pembebanan gempa  

Dalam merencanakan suatu struktur bangunan gedung, arah utama 

pengaruh gempa rencana harus ditentukan sedemikian rupa. Untuk 

menstimulasikan arah pengaruh gempa rencana 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, 

tetapi dengan efektifitas hanya 30%. Hal ini ditetapkan pada SNI 1726- 

2012. 
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Berikut ini adalah empat kombinasi gempa : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kombinasi gempa 

2.6. Sistem Portal 

Portal adalah suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian struktur 

yang paling berhubungan dan berfungsi menahan beban sebagai satu kesatuan 

lengkap. Sebelum merencanakan portal terlebih dahulu kita harus 

mendimensi portal. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendimensian portal adalah 

sebagai berikut : 

a. Pendimensian balok 

Tebal minimum balok ditentukan dalam SK SNI 2847-2013 hal. 

70 adalah untuk balok dengan dua tumpuan sederhana memiliki tebal 

minimum  ℓ/16,  untuk  balok  dengan  satu  ujung  menerus  memiliki 
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tebal minimum ℓ/18,5, untuk balok dengan kedua ujung menerus 

memiliki tebal minimum ℓ/21, untuk balok kantilever ℓ/8. 

b. Pendimensian kolom  

c. Analisa pembebanan 

d. Menentukan gaya-gaya dalam 

Dalam menghitung dan menentukan besarnya momen yang 

bekerja pada suatu struktur bangunan, kita menggunakan metode  

dengan menggunakan bantuan komputer yaitu menggunakan program 

STAAD PRo. 

2.6.1 Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus 

Ini adalah jenis yang didesain dapat bekerja secara inelastik penuh. 

Oleh karena itu pada bagian yang akan mengalami sendi plastis perlu didesain 

secara khusus. Rangka hatus memenuhi syarat Strong Column-Weak Beam 

agar tidak terjadi sendi plastis di kolom yang dapat menyebabkan kegagalan 

struktur. 

2.7. Kombinasi pembebanan 

Kombinasi pembebanan yang digunakan adalah berdasarkan SNI 1726-2012 

yaitu : 

- 1,4D 

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

- 1,2D + 1,6 (Lratau S atau R) + (L atau 0,5W) 

- 1,2D + 1,0E + L + 0,2S 

- 0,9D + 1,0W 
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- 0,9D + 1,0E 

Dimana : 

D = beban mati   Lr = beban hidup atap 

L = beban hidup   S  = beban salju 

E = beban gempa  R  = beban hujan 

W = beban angin 


