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BAB II             

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fajri, dkk (2014) dengan judul 

“Evaluasi Kinerja Struktur Gedung 10 Lantai Dengan Analisis Time History Pada 

Tinjauan Drift Dan Displacement Menggunakan Software ETABS”. Hasil 

penelitiannya sebagai berikut: 

a. Hasil dari kontrol batas layan berdasarkan SNI-03-1726-2002 pasal 8.1 

adalah: 

1. Untuk Gempa Rencana bila bangunan dianalisis dengan rekaman gempa 

El Centro 1940, displacement untuk arah x aman dan arah y terdapat 3 

lantai yang tidak memenuhi syarat kinerja batas layan. Bila dianalisis 

dengan analisis statik, rekaman gempa Chi Chi Taiwan 1999, rekaman 

gempa Friuli Italia 1976, dan rekaman gempa Sumatra maka displacement 

untuk arah x dan arah y aman terhadap kinerja batas layan. 

2. Untuk Gempa Aktual bila bangunan dianalisis dengan rekaman gempa El 

Centro 1940, displacement untuk arah x terdapat 8 lantai yang tidak 

memenuhi syarat dan arah y terdapat 7 lantai yang tidak memenuhi syarat 

kinerja batas layan. Bila dianalisis dengan rekaman gempa Chi Chi Taiwan 

1999, rekaman gempa Friuli Italia 1976, dan rekaman gempa Sumatra 

maka displacement untuk arah x dan arah y aman terhadap kinerja batas 

layan. 

b. Hasil dari kontrol batas ultimit berdasarkan SNI-03-1726-2002 pasal 8.2 

adalah: 

1. Untuk Gempa Rencana bila bangunan dianalisis dengan rekaman gempa 

El Centro 1940, displacement untuk arah x aman dan arah y terdapat 4 

lantai yang tidak memenuhi syarat kinerja batas ultimit. Bila dianalisis 

dengan analisis statik, displacement untuk arah x aman dan arah y terdapat 

3 lantai yang tidak memenuhi syarat kinerja batas ultimit. Bila dianalisis 

dengan rekaman gempa Chi Chi Taiwan 1999, rekaman gempa Friuli Italia 

1976, dan rekaman gempa Sumatra maka displacement untuk arah x dan 

arah y aman terhadap kinerja batas ultimit. 

2. Untuk Gempa Aktual bila bangunan dianalisis dengan rekaman gempa El 

Centro 1940, displacement untuk arah x terdapat 8 lantai yang tidak 

memenuhi syarat dan arah y terdapat 7 lantai yang tidak memenuhi syarat 

kinerja batas ultimit. Bila dianalisis dengan rekaman gempa Chi-chi 
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Taiwan 1999, rekaman gempa Friuli Italia 1976, dan rekaman gempa 

Sumatra maka displacement untuk arah x dan arah y aman terhadap kinerja 

batas ultimit. 

c. Hasil dari kontrol maksimum total drift berdasrkan ATC-40: 

Menurut ATC-40, untuk gempa rencana maupun gempa aktual setelah 

dianilisis dengan rekaman gempa El Centro 1940, gempa Chi Chi Taiwan 

1999, gempa Friuli Italia 1976, dan gempa Sumatra Indonesia termasuk 

dalam Immadiate Occupancy (IO). 
 

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elly, dkk (2018) dengan judul 

“Analisis Respons Struktur Portal Baja Bertingkat Akibat Kandungan Frekuensi 

Gempa Yang Berbeda”. Hasil penelitiannya sebagai berikut: 

a. Respons struktur berupa perpindahan, kecepatan, dan percepatan akan 

bertambah besar seiring meningkatnya jumlah tingkat suatu struktur 

bangunan. Hal ini terjadi karena semakin tinggi bangunan maka akan semakin 

berat bangunan tersebut dan besar pula gaya yang diterima lantai tersebut 

untuk berdeformasi. 

b. Percepatan tanah maksimum tidak serta merta memberikan pengaruh paling 

besar terhadap respons struktur, terbukti dari respons yang dihasilkan oleh 

gempa Northridge yang memiliki PGA 1 g lebih kecil dibandingkan respons 

struktur yang dihasilkan oleh gempa Fredericksburg yang memiliki PGA 

hanya 0,135 g. 

c. Pada gempa kandungan frekuensi rendah, gempa Kobe merupakan gempa 

yang memberikan respons terbesar pada bangunan model 1 (5 tingkat), dan 

bangunan model 2 (10 tingkat), namun pada bangunan model 3 (15 tingkat) 

yang paling berpengaruh terhadap respons struktur yaitu gempa Mexico. 

d. Gempa dengan kandungan frekuensi rendah memiliki pengaruh yang sangat 

besar terhadap respons struktur baik pada struktur 5 tingkat, struktur 10 

tingkat, maupun struktur 15 tingkat. 
 

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fendy, dkk (2017) dengan judul 

“Perencanaan Elemen Struktur Baja Berdasarkan SNI 1729-2015”. Hasil 

penelitiannya sebagai berikut: 

a. Secara umum, peraturan SNI 1729-2002 dan SNI 1729-2015 memiliki 

banyak perbedaan terutama pada desain komponen struktur untuk tekan, 

lentur, dan sambungan. Selain itu, terdapat metode desain baru pada SNI 

1729-2015 yaitu Direct Analysis Method (DAM). 

b. Perbedaan rasio kuat kolom antara ELM dan DAM adalah 6.7 %. Ini 

menunjukkan bahwa rancangan kolom dengan cara DAM menghasilkan 
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kapasitas profil yang lebih besar dibandingkan rancangan kolom dengan cara 

ELM sehingga profil yang digunakan dapat lebih hemat. 
 

4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ngurah, dkk (2010) dengan judul 

“Analisis Perilaku Dan Kinerja Struktur Rangka Bresing Eksentris V-Terbalik 

Dengan L/H Bervariasi”. Hasil penelitiannya sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1. Deformed Shape Hasil Penelitian Dengan L/H Bervariasi 

(Sumber: Ngurah, dkk, 2010) 

a. SRBE dengan L/H=1,75 memiliki kekakuan dan gaya geser dasar maksimal 

yang paling besar dibandingkan dengan struktur lainnya. Namun, dilihat dari 

mekanisme terjadinya sendi plastis, SRBE dengan L/H=1,75 tidak 

menunjukkan mekanisme keruntuhan yang baik karena terjadi sendi plastis 

pada kolom lantai dasar bagian atas. 

b. SRBE L/H=1,75 juga memiliki berat total struktur 11,34% lebih besar 

dibandingkan SRPM, sehingga menjadi salah satu kekurangan struktur 

tersebut. 

c. Penggunaan sambungan kaku pada model struktur terbukti menghasilkan 

struktur yang lebih kaku dibandingkan dengan struktur sederhana, namun 

perbedaan simpangan dan gaya geser dasar tersebut tidak signifikan. 

d. Dalam perencanaan suatu gedung struktur baja 10 lantai dengan bresing V-

terbalik, sebaiknya digunakan pemilihan Struktur Rangka Bresing Eksentris 

(SRBE) dengan rasio L/H lebih besar dari 1,25 karena memiliki gaya geser 

dasar yang lebih besar dibandingkan SRPM. 

e. Diperlukan adanya program bantu yang bisa mendefinisikan elemen link 

sebagai sendi plastis, sehingga dapat memberikan perilaku yang medekati 

kenyataan. 
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5. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wiryanto Dewobroto (2005) dengan 

judul “Evaluasi Kinerja Struktur Baja Tahan Gempa dengan Analisa Pushover”. 

Hasil penelitiannya sebagai berikut: 

a. Program SAP2000 telah menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk 

perencanaan berbasis kinerja seperti yang terdapat pada FEMA 273/35, 

meskipun demikian ada beberapa hal yang masih memerlukan cara 

perhitungan manual, antara lain: 

• Menentukan waktu getar alami efektif pasca leleh yaitu pembuatan kurva 

bi-linier berdasarkan kurva pushover. 

• Menentukan titik evaluasi kinerja (target perpindahan, δT). 

b. Titik evaluasi kinerja atau target displacement, δT, merupakan hal yang 

penting untuk mengevaluasi kinerja struktur terhadap suatu gempa rencana, 

menjadi indikasi sejauh mana kondisi struktur bila ada gempa tertentu. 

Ternyata beberapa metode yang digunakan untuk menentukan δT tersebut 

memberikan hasil yang berbeda satu sama lain. Metode yang sudah built-in 

di program SAP2000 yaitu metode Spektrum Kapasitas, memberi nilai δT 

yang paling kecil dibanding tiga metode lain yang ditinjau. Kebetulan ketiga 

metode tersebut (FEMA 356, FEMA 440, SNI 1726) belum tersedia secara 

built-in dalam program SAP2000 dan harus dihitung secara manual. 

c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Koefisien Perpindahan FEMA 

273/356 dan persyaratan Kinerja Batas Ultimit SNI 1726 menghasilkan nilai 

δT menentukan. 

d. Meskipun portal arah X berperilaku elastis pada gempa rencana, tetapi 

perilaku pasca leleh secara keseluruhan bersifat kurang daktail dibanding 

portal arah Y. Itu disimpulkan berdasarkan bentuk kurva pushover yang 

dihasilkan. Pada portal X, kurva pushover berhenti pada suatu titik puncak 

setelah leleh dan mengalami “fail” yang mendadak. Sedangkan kurva 

pushover portal Y, setelah titik puncak masih mampu menunjukkan perilaku 

penurunan kekuatan yang bertahap yang diikuti deformasi yang besar. 

e. Jadi meskipun kedua portal (arah pendek dan memanjang) telah memenuhi 

kriteria perencanaan biasa, tetapi ternyata perilaku pasca leleh diantara 

keduanya berbeda. Hal tersebut tidak bisa dideteksi tanpa melakukan analisa 

pushover. 

f. Kesimpulan akhir yang dapat diperoleh dari tulisan ini adalah bahwa 

perencanaan berbasis kinerja dapat memberikan informasi sejauh mana suatu 

gempa akan mempengaruhi struktur. Dengan demikian sejak awal pemilik 

bangunan, insinyur perencana maupun pemakai mendapat informasi 

bagaimana bangunan tersebut berperilaku bila ada gempa. 
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2.2. Baja Profil 
 

2.2.1. Sejarah & Penjelasan Baja 
 

Baja adalah logam campuran yang tediri dari besi (Fe) dan karbon (C). 

Jadi baja berbeda dengan besi (Fe), alumunium (Al), seng (Zn), tembagga 

(Cu), dan titanium (Ti) yang merumakan logam murni. Dalam senyawa antara 

besi dan karbon (unsur nonlogam) tersebut besi menjadi unsur yang lebih 

dominan dibanding karbon. Kandungan kabon berkisar antara 0,2 – 2,1% dari 

berat baja, tergantung tingkatannya. Secara sederhana, fungsi karbon adalah 

meningkatkan kualitas baja, yaitu daya tariknya (tensile strength) dan tingkat 

kekerasannya (hardness). Selain karbon, sering juga ditambahkan unsur 

chrom (Cr), nikel (Ni), vanadium (V), molybdaen (Mo) untuk mendapatkan 

sifat lain sesuai aplikasi dilapangan seperti antikorosi, tahan panas, dan tahan 

temperatur tinggi. 

Besi ditemukan digunakan pertama kali pada sekitar 1500 SM Tahun 

1100 SM, Bangsa Hittites yang merahasiakan pembuatan tersebut selama 400 

tahun dikuasai oleh bangsa Asia Barat, pada tahun tersebut proses peleburan 

besi mulai diketahui secara luas. Tahun 1000 SM, Bangsa Yunani, Mesir, 

Jews, Roma, Carhaginians dan Asiria juga mempelajari peleburan dan 

menggunakan besi dalam kehidupannya. Tahun 800 SM, India berhasil 

membuat besi setelah di invasi oleh bangsa Arya. Tahun 700 – 600 SM, China 

belajar membuat besi. Tahun 400 – 500 SM, Baja sudah ditemukan 

penggunaannya di Eropa. Tahun 250 SM, Bangsa India menemukan cara 

membuat baja. Tahun 1000 M, Baja dengan campuran unsur lain ditemukan 

pertama kali pada 1000 M pada kekaisaran Fatim yang disebut dengan baja 

Damaskus. 1300 M, Rahasia pembuatan baja damaskus hilang. 1700 M, Baja 

kembali diteliti penggunaan dan pembuatannya di Eropa. 

Penggunaan logam sebagai bahan struktural diawali dengan besi tuang 

untuk bentang lengkungan sepanjang 100 ft (30 m) yang dibangun di Inggris 

pada tahun 1777 – 1779. Dalam kurun waktu 1780 – 1820. Dibangun lagi 

sejumlah jembatan dari besi tuang, kebanyakan berbentuk lengkungan dengan 

balok-balok utama dari potongan-potongan besi tuang indivudual yang 

membentuk batang-batang atau kerangka (truss) konstruksi. Besi tuang juga 

digunakan sebagai rantai penghubung pada jembatan-jembatan suspensi 

sampai sekitar tahun 1840. 

Setelah tahun 1840, besi tempa mulai mengganti besi tuang dengan 

contoh pertamanya yang penting adalah Brittania Bridge diatas selat Menai 

di Wales yang dibangun pada 1846 – 1850. Jembatan ini menggunakan 
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gelagar-gelagar tubular yang membentang sepanjang 230 – 460 – 460 – 230 

ft (70 – 140 – 140 – 70 m) dari pelat dan profil siku besi tempa. 

Proses canai (rolling) dari berbagai profil mulai berkembang pada saat 

besi tuang dan besi tempa telah semakin banyak digunakan. Batang-batang 

mulai dicanai pada skala industrial sekitar tahun 1780. Perencanaan rel 

dimulai sekitar 1820 dan diperluas sampai pada bentuk – I menjelang tahun 

1870-an. 

Perkembangan proses Bessemer (1855) dan pengenalan alur dasar pada 

konverter Bessemer (1870) serta tungku Siemens-Martin semakin 

memperluas penggunaan produk-produk besi sebagai bahan bangunan. Sejak 

tahun 1890, baja telah mengganti kedudukan besi tempa sebagai bahan 

bangunan logam yang terutama. Pada tahum 1990-an, baja telah memiliki 

tegangan leleh dari 24.000 sampai dengan 100.000 pounds per square inch, 

psi (165 sampai 690 MPa), dan telah tersedia untuk berbagai keperluan 

struktural. 

 

2.2.2. Jenis-Jenis Baja 
 

1. Jenis baja sesuai dengan komposisi penyusunnya 
 

g. Baja Karbon 

Baja karbon terbagi menjadi beberapa klasifikasi lagi yakni baja 

karbon rendah, baja karbon menengah, dan baja karbon tinggi. 

Klasifikasi tersebut tentunya dibedakan sesuai dengan jumlah karbon 

yang menyusun baja tersebut. 
 

h. Baja Paduan 

Yang dimaksud dengan baja paduan adalah baja yang sudah 

mendapatkan tambahan unsur tertentu. Tujuan diadakannya 

penambahan unsur tersebut adalah untuk menaikkan sifat mekanik 

baja, menaikkan sifat mekanik pada temperatur yang rendah, semakin 

meningkatkan daya tahan terhadap reaksi kimia dalam hal ini oksidasi 

dan reduksi, serta membuat sifat-sifat spesial baja paduan ini terdiri 

dari beberapa jenis, yakni low alloy steel, medium alloy steel, serta high 

alloy steel. Selain itu, baja paduan juga dibedakan menjadi baja 

campuran khusus dan high speed steel yang akan dijelaskan lebih 

lengkap di bawah ini. 
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i. Baja Paduan Khusus 

Baja paduan khusus atau biasa disebut dengan special alloy steel 

merupakan baja yang mengandung berbagai logam, misalnya nikel, 

chromium, mangan, molybdenum, tungsten, dan vanadium. Logam 

tersebut apabila ditambahkan ke dalam baja maka akan mengubah sifat 

mekanik dan kimia baja menjadi lebih keras, kuat, dan ulet. 
 

j. High Speed Steel 

Baja high speed steel ini memilii kandungan karbon sekitar 

0,7%-1,5%. Jenis-jenis baja dan penggunaannya antara lain untuk alat 

potong seperti drills, milling cutters, reamers, dan sebagainya. Alasan 

penyebutan baja high speed steel ini karena alat-alat potong yang 

terbuat dari baja jenis ini memang memiliki kecepatan saat 

dioperasikan, lebih cepat bahkan hingga 2x lipat dibandingkan dengan 

penggunaan dari baja carbon steel. Namun tentu saja harga yang 

ditawarkan produk baja high speed steel ini jelas lebih mahal 

dibandingkan dengan baja jenis carbon steel. 
 

2. Jenis-jenis baja dan penggunaannya pada pekerjaan konstruksi 
 

Klasifikasi baja dan penggunaannya pada pekerjaan proyek 

konstruksi yang dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain sebagai 

berikut: 
 

a. Baja konstruksi 

Jenis baja ini mengandung karbon kurang dari 0,7% C. Jenis baja 

ini sesuai dengan namanya sudah pasti digunakan dalam penggunaan 

konstruksi bahan bangunan. 
 

b. Baja perkakas 

Baja jenis ini mengandung karbon lebih dari 0,7% C. baja 

perkakas harus memiliki sifat yang tahan pakai, tajam, mudah diasah, 

tahan panas, serta kuat dan ulet. 
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2.2.3. Kelebihan Dan Kekurangan Struktur Baja 
 

1. Kelebihan Baja: 

a. Kuat tarik tinggi. 

b. Tidak dimakan rayap. 

c. Hampir tidak memiliki perbedaan nilai muai dan susut. 

d. Bisa di daur ulang. 

e. Dibanding Stainless Steel lebih murah. 

f. Dibanding beton lebih lentur dan lebih ringan. 

g. Dibanding alumunium lebih kuat. 
 

2. Kekurangan Baja: 
 

a. Bisa berkarat. 

b. Lemah terhadap gaya tekan. 

c. Tidak fleksibel seperti kayu yang dapat dipotong dan dibentuk berbagai 

profil. 

d. Tidak kokoh 

e. Tidak tahan api. 

 
2.3. Gempa Bumi 

 

2.3.1. Pengertian Gempa Bumi 
 

Gempa bumi 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 gempa bumi 

dihasilkan dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Energi yang 

dihasilkan dipancarkan kesegala arah berupa gelombang gempa bumi 

sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi (BMKG,2017). 
 

2.3.2. Penyebab Terjadinya Gempa Bumi 
 

Gempa bumi biasanya terjadi di perbatasan lempengan lempengan 

tersebut. Gempa bumi yang paling parah biasanya terjadi di perbatasan 

lempengan kompresional dan translasional. Gempa bumi fokus dalam 

kemungkinan besar terjadi karena materi lapisan litosfer yang terjepit 

kedalam mengalami transisi fase pada kedalaman lebih dari 600 km. 

Beberapa gempa bumi lain juga dapat terjadi karena pergerakan magma 

di dalam gunung berapi. Gempa bumi seperti itu dapat menjadi gejala akan 

terjadinya letusan gunung berapi. Beberapa gempa bumi (jarang namun) juga 

terjadi karena menumpuknya massa air yang sangat besar di balik dam, 
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seperti Dam Karibia di Zambia, Afrika. Hal ini dapat membuat para ilmuwan 

memonitor tes rahasia senjata nuklir yang dilakukan pemerintah. Gempa 

bumi yang disebabkan oleh manusia seperti ini dinamakan juga seismisitas 

terinduksi. 

Banyak teori yang telah dikemukan mengenai penyebab terjadinya 

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

adalah sebagai berikut: 

1. 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. 

2. 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 m 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. 

3. 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. 
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2.3.3. Teori Lempeng 
 

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. Terdapat tiga jenis 

pergerakan batas lempeng yaitu batas pergerakan divergen, batas pergerakan 

konvergen, batas pergerakan sesar (transform). 

Batas pergerakan divergen adalah batas lempeng yang bergerak 

berlawanan arah sehingga medorong magma keluar ke permukaan bumi. 

Batas pergerakan konvergen adalah batas lempeng yang bergerak mendekat 

satu sama lain sehingga menimbulkan subdaksi antar lempeng. Sedangkan 

batas pergerakan sesar (transform) adalah batas lempeng yang bergerak 

berlawanan arah dan saling bergesekan dan membentuk sebuat patahan. 

Pergerakan lempeng divergen dan konvergen dapat terjadi di laut dan di darat, 

sedangkan pergerakan sesar hanya dapat terjadi di daratan. 
 

 
 

Gambar 2.2. Batas Pergerakan Lempeng 

(Sumber: BMKG, 2017) 
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Teori lempeng tektonik merupakan kombinasi dari teori sebelumnya 

yaitu: Teori Pergerakan Benua (Continental Drift) dan Pemekaran Dasar 

Samudra (Sea Floor Spreading). 

 
 

Gambar 2.3. Pergerakan Lempeng Bumi 

(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.  
 

 
 

Gambar 2.4. Gambaran Struktur Bumi 

(Sumber: BMKG, 2017) 
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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 0-15 cm pertahun. Gerakan lempeng ini terkadang berhenti dan saling 

mengunci, sehingga terjadi pengumpulan energi yang berlangsung sampai 

suatu saat batuan pada lempeng tektonik tersebut tidak lagi kuat menahan 

gerakan tersebut, sehingga terjadi pelepasan mendadak yang kita kenal 

sebagai gempa bumi (BMKG, 2017). 
 

 
 

Gambar 2.5. Peta Lempeng Dunia 

(Sumber: BMKG, 2017) 
 

2.3.4. Jalur Gempa Bumi Dunia 
 

Cincin api pasifik atau lingkaran api pasifik (Ring of Fire) adalah 

daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang 

mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Daerah ini berbentuk seperti tapal 

kuda dan mencakup wilayah sepanjang ±40.000 km. Daerah ini juga sering 

disebut sebagai sabuk gempa Pasifik. 

Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi 

terbesar terjadi di sepanjang Cincin Api ini. Daerah gempa berikutnya (5-6% 

dari seluruh gempa dan 17% dari gempa terbesar) adalah sabuk Alpide yang 

membentang dari Jawa ke Sumatra, Himalaya, Mediterania hingga ke 

Atlantika. 



17 

 

 
 

Gambar 2.6. Ring of Fire 

(Sumber: USGS, 2004) 
 

Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi karena dilalui oleh 

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

Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke 

arah utara dan menyusup kedalam lempeng Eurasia, sementara lempeng 

Pasifik bergerak relatif ke arah barat. Jalur pertemuan lempeng berada di laut 

sehingga apabila terjadi gempa bumi besar dengan kedalaman dangkal maka 

akan berpotensi menimbulkan tsunami, sehingga Indonesia juga rawan terjadi 

tsunami. 

Belajar dari pengalaman kejadian gempa bumi 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 bencana baik ditingkat pemerintah maupun 

masyarakat untuk mengurangi resiko akibat bencana gempa bumi dan 

tsunami. 

Mengingat terdapat selang waktu antara terjadinya gempa bumi 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). 
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Gambar 2.7. Jalur Gempa Bumi Dunia 

(Sumber: BMKG, 2017) 
 

2.3.5. 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 permukaanbumi. 

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

4. Ground acceleration, yaitu percepatan pada permukaan bumi 

akibatgempa bumi. 

5. Amplification factor, yaitu faktor pembesaran percepatan gempa yang 

terjadi pada permukaan tanah akibat jenis tanah tertentu. 

 

2.3.6. Gelombang Permukaan (Surface Wafe) 
 

Gelombang permukaan (Surface Wafe) adalah gelombang seismik 

yang merambat secara paralel ke permukaan bumi tanpa adanya penyebaran 

energi kedalam interior bumi. Amplitudonya akan berkurang secara 

eksponensial terhadap kedalaman dan kebanyakan energi merambat pada 

daerah dangkal yang setara dengan satu panjang gelombang (Ariestrianti, 

2010). 
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Gelombang permukaan (Surface Wafe) terjadi di permukaan tanah, 

gerakan gelombangnya hanya terletak di atas permukaan air dan di kedalaman 

di bawah permukaan perpindahan gelombang menjadi semakin kecil. Namun 

getaran gelombang permukaan terasa lebih besar seperti tercatat pada gambar 

gelombang seismik dalam Sesismograph.  
 

 
 

Gambar 2.8. Gelombang Seismik 

(Sumber: Tavio dkk, 2016) 

 
2.4. Peta Hazard Gempa Indonesia 

Peta percepatan maksimum gempa di batuan dasar untuk Indonesia pada 

tahun 1983 mulai digunakan untuk peraturan perencanaan melalui PPTI-UG 

(Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia untuk Gedung) – 1983 

(Gambar 2.4.1). Peta gempa ini merupakan hasil studi oleh Beca Carter dalam 

kerjasama bilateral Indonesia-New Zealand (Beca Carter Hollings dan Ferner, 

1978). Peta gempa ini membagi Indonesia menjadi enam zona gempa. Dari peta 

ini dapat dipilih respon spektra di permukaan tanah dengan memperhitungkan 

kondisi tanah lokal. Dalam PPTI-UG ini, kondisi tanah lokal dikelompokkan 

menjadi dua kategori, yaitu tanah keras (hard soil) dan tanah lunak (soft soil) 

(Irsyam, Masyhur dkk, 2010). 
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Gambar 2.9. Peta Percepatan Gempa Maksimum Indonesia 1983 

(Sumber: PPTI-UG 1983 dalam Buku Peta Gempa 2017) 
 

PPTI-UG 1983 diperbaharui pada tahun 2002 dengan keluarnya Tata 

Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung SNI 03-1726-

2002 (Gambar 2.4.2). Peraturan baru ini disusun dengan mengacu pada UBC 

1997. Pada SNI 2002 tersebut, penentuan beban gempa rencana dilakukan 

dengan menggunakan peta gempa. Pada peta gempa yang ada di SNI 2002 

tersebut, percepatan maksimum gempa di batuan dasar (SB) telah disusun 

berdasarkan probabilitas terlampaui 10% untuk masa layan bangunan 50 tahun 

atau bersesuaian dengan perioda ulang gempa 475 tahun. Peta ini merupakan 

kompilasi dari empat peta gempa hasil analisis probabilistik dari empat tim 

peneliti yang berbeda yang mewakili, yaitu a) Universitas (ITB, Firmansyah 

dan Irsyam, 1999), b) Depertemen Pekerjaan Umum (Najoan), c) Pusat 

Penelitian Geologi (Kertapati), dan d) Konsultan (Shah dan Boen, 1996). 

 Pada SNI ini, nilai percepatan maksimum dan spektra percepatan di 

permukaan tanah, ditentukan berdasarkan lokasi dan kondisi tanah lokal. 

Berbeda dengan peta sebelumnya, kondisi tanah dalam SNI ini dikelompokkan 

menjadi 3 kategori, yaitu keras (hard), sedang (medium), dan lunak (soft) 

mengikuti UBC 1997. Kategori tersebut berdasarkan parameter dinamis tanah 

hingga kedalaman tertentu yang umumnya diambil 30 m di bawah permukaan. 
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Gambar 2.10. Peta Percepatan Gempa Maksimum di Batuan Dasar (Sb) 

Indonesia SNI 03-1726-2002 

(Sumber: SNI 03-1726-2002 dalam Buku Peta Gempa 2017) 
 

Menurut Buku “Peta Sumber Dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 

2017”, pada tahun 2010, telah diterbitkan Peta Gempa Nasional 2010 (Gambar 

2.4.3 dan Gambar 2.4.4) yang diinisiasi dari kerjasama Departemen Pekerjaan 

Umum dengan dukungan ITB (Institut Teknologi Bandung), LIPI (Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia), BMKG (Badan Meteorolgi Klimatologi dan 

Geofisika), asosiasi profesi yang berhubungan dengan industri konstruksi 

seperti Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI) dan Himpunan Ahli 

Konstruksi Indonesia (HAKI), serta didukung melalui kerjasama dengan 

United States Geological Survey (USGS). Selain itu, peta gempa nasional 2010 

juga dihasilkan dari penelitian lanjutan dan studi oleh berbagai tim ahli di 

Indonesia. 

Pada peta gempa nasional 2010, jumlah sesar di Indonesia memiliki 

estimasi slip-rates yang tidak akurat lebih dari 30%. Tahun 2017, seiring 

dengan perkembangan teknologi dalam metode perhitungan PSHA 

(Probabilistic Seismic Hazard Analysis), serta banyaknya penelitian, publikasi, 

dan disertasi terkait dengan parameter Sumber gempa di Indonesia, dengan 

kerjasama dari berbagai pihak dan kerjasama, baik nasional maupun 

internasional dengan menggunakan data terkini dari bidang geologi, seimologi, 

geodesi, dan seismic hazard analysis yang didasarkan pada kaidah ilmiah dan 

metodologi yang ketat telah dimutakhirkan dan diterbitkan Peta Gempa 
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Nasional 2017. Peta gempa terbaru tersebut telah menggunakan USGS Software 

dan OpenQuake Software dalam proses pembuatannya.  
 

 
 

Gambar 2.11. Peta Sumber Gempa Indonesia 

(Sumber: Tim Revisi Peta Gempa Indonesia, 2010) 
 
 

 
 

Gambar 2.12. Peta Percepatan Puncak di Batuan Dasar Indonesia 2010 untuk 

Probability of Excedence 2% dalam 50 Tahun 

(Sumber: Tim Revisi Peta Gempa Indonesia, 2010) 
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Gambar 2.13. Peta Hazard Percepatan Spektra 0,2 Detik di Batuan Dasar 

Indonesia 2017 untuk Probabilitas Terlampaui 2% dalam 50 Tahun 

(Sumber: PusGeN, 2017) 
 

 
Gambar 2.14. Peta Hazard Percepatan Spektra 1 Detik di Batuan Dasar 

Indonesia 2017 untuk Probabilitas 2% dalam 50 Tahun 

(Sumber: PusGeN, 2017) 
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2.5. Metode Analisis Dinamik Terhadap Gaya Gempa 
 

Terdapat 2 (dua) metode dalam analisis dinamik terhadap gaya gempa, 

yaitu analisis dinamik linear dan analisis dinamik nonlinear. 
 

1. Analisis dinamik linear 

Respon 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 

derajat kebebasan. Prosedur ini dinamakan analisis riwayat waktu. Analisis 

respon dinamik riwayat waktu linear adalah suatu cara analisis untuk 

menentukan riwayat respon dinamik struktur gedung 3 dimensi yang 

berperilaku elastik penuh terhadap gerakan tanah akibat gempa rencana 

pada taraf pembebanan gempa nominal sebagai data masukan dimana 

respon 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 spectrum 

response. 

Analisis ragam spectrum response adalah suatu cara analisis untuk 

menentukan respon dinamik struktur gedung beraturan 3 dimensi yang 

berperilaku secara elastik penuh terhadap pengaruh suatu gempa dimana 

respon dinamik total struktur gedung tersebut didapat sebagai hasil 

superposisi dari respon dinamik maksimum masing-masing ragamnya yang 

didapat melalui spectrum response 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. 
 

2. Analisis dinamik nonlinear 

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

dari sistem yang menggunakan prosedur analisis dinamik nonlinear 

ditentukan dengan analisis respon 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). 
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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 

respon untuk analisis dinamik nonlinear ini menggunakan analisis riwayat 

waktu. Analisis respon dinamik riwayat waktu nonlinear adalah suatu cara 

analisis untuk menentukan riwayat waktu respon dinamik struktur gedung 

3 dimensi yang berperilaku elastik penuh (linear) maupun elastoplastis 

(nonlinear) terhadap gerakan tanah akibat gempa rencana sebagai data 

masukan dimana respon dinamik dalam setiap interval waktu dihitung 

dengan metode integrasi langsung. 

 
2.6. Analisis Level Kinerja Dengan Pushover Analysis (Static Nonlinear) 

Kinerja struktur adalah tingkatan performa suatu struktur terhadap 

gempa rencana. Tingakatan performa struktur dapat diketahui dengan melihat 

tingkat kerusakan pada struktur saat terkena gempa rencana dengan periode 

ulang tertentu, oleh karenanya tingkatan kinerja struktur akan selalu 

berhubungan dengan biaya perbaikan terhadap bangunan tersebut. Dalam 

mendisain struktur berbasis kinerja, struktur didesain sesuai dengan tujuan dan 

kegunaan suatu bangunan, dengan pertimbangan faktor ekonomis terhadap 

perbaikan bangunan saat terjadi gempa tanpa mengesampingkan keselamatan 

terhadap pengguna bangunan. 

Tujuan analisis kinerja yaitu untuk menentukan tingkatan kinerja yang 

diinginkan dari bangunan. Kinerja seismik dengan menetapkan tingkat 

kerusakan maksimum yang diizinkan (performance level) untuk 

mengidentifikasi bahaya gempa. 

 

2.6.1. Analisis Level Kinerja Statik Nonlinier (Pushover) Menggunakan Metode    

ATC-40 dan Metode FEMA 356 

Analisa statik nonlinear (Pushover) adalah suatu cara analisis statik dua 

atau tiga dimensi linier dan nonlinier, dimana pengaruh gempa rencana 

terhadap struktur gedung dianggap sebagai beban-beban statik yang 

menangkap pada pusat massa masing-masing lantai, yang nilainya ditingkatkan 

secara berangsur-angsur sampai melampaui pembebanan, yang menyebabkan 

terjadinya pelelehan (sendi plastis) pertama di dalam struktur gedung, 

kemudian dengan peningkatan beban lebih lanjut mengalami perubahan bentuk 
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elastoplastis yang besar sampai mencapai kondisi di ambang keruntuhan. 

Analisa ini memerlukan program komputer untuk dapat merealisasikannya 

pada bangunan nyata. Beberapa program komputer komersil yang tersedia 

adalah SAP2000, ETABS. 

Tujuan analisis pushover adalah untuk memperkirakan gaya maksimum 

dan deformasi yang terjadi serta memperoleh informasi bagian mana saja yang 

kritis. Selanjutnya dapat diidentifikasi bagian-bagian yang memerlukan 

perhatian khusus untuk pendetailan atau stabilitasnya.  
 

 

2.6.1.1. Level Kinerja Struktur Menggunakan Metode ATC-40 

Respon bangunan terhadap gerakan tanah akibat gempa menyebabkan 

perpindahan lateral dan deformasi pada setiap elemen struktur. Pada level 

respon rendah, deformasi elemen akan berada didalam rentang elastis (linear) 

dan tidak akan ada kerusakan yang timbul. Pada level respon tinggi, deformasi 

elemen akan melebihi kapasitas linear elastis dan bangunan akan mengalami 

kerusakan. Untuk memberikan kinerja seismik yang andal, bangunan harus 

memiliki sistem penahan gaya lateral yang lengkap, yang mampu membatasi 

perpindahan lateral akibat gempa pada level kerusakan yang berkelanjutan dan 

untuk tujuan kinerja yang diinginkan. Faktor-faktor dasar yang yang 

mempengaruhi kemampuan sistem penahan gaya lateral untuk melakukan hal 

tersebut meliputi massa bangunan, kekakuan, redaman, dan konfigurasi 

kapasitas deformasi pada elemen, kekuatan dan karakter gerakan tanah               

(ATC-40,1996). 

Beberapa tingkatan kinerja sesuai ATC-40, dimana tingkatan kinerja 

digambarkan kurva hubungan antara perpindahan lateral dan besar gaya yang 

bekerja atau kurva kapasitas. Kurva kapasitas menggambarkan plot dari total 

gaya geser dasar akibat gempa , ‘V ’ pada struktur, untuk berbagai kenaikan 

pembebanan dan perpindahan lateral gedung pada atap, pada tingkat gaya 

lateral tertentu. 
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Gambar 2.15. Tipikal Kurva Kapasitas Pada Berbagai Tingkat Kinerja 

(Sumber: Applied Technology Council 40) 

 

Level kinerja tersebut dapat di deskripsikan atas bagaimana kondisi 

bangunan pasca gempa dan kategori bangunan yang diizinkan terhadap level 

kinerja tertentu. 
 

Tabel 2.1. Level Kinerja Struktur 

Level 

Kinerja 

Probabilitas 

Gempa 

Rencana 

Keterangan 

Operational 50%/50 Th 

Tidak ada kerusakan struktural dan non 

struktural yang berarti, bangunan dapat tetap 

berfungsi. 

Immediate 

Occupancy 

(IO) 

20%/50 Th 

Tidak terjadi kerusakan struktural, komponen 

non struktural masih berada di tempatnya dan 

bangunan tetap dapat berfungsi tanpa 

terganggu masalah perbaikan. 

Life Safety 

(LS) 
10%/50 Th 

Terjadi kerusakan struktural tetapi tidak terjadi 

keruntuhan, komponen non struktural tidak 

berfungsi tetapi bangunan masih dapat 

digunakan setelah dilakukan perbaikan. 



28 

 

 
 

Tabel 2.1. Level Kinerja Struktur (Lanjutan) 

Level 

Kinerja 

Probabilitas 

Gempa 

Rencana 

Keterangan 

Collapse 

Prevention 

(CP) 

2%/50 Th 

Kerusakan terjadi pada komponen struktural 

dan non struktural, bangunan hampir runtuh, 

dan kecelakaan akibat kejatuhan material 

bangunan sangat mungkin terjadi. 

(Sumber: Applied Technology Council 40) 

 

Gambar 2.16. Ilustrasi Perancangan Berbasis Kinerja 

(Sumber: Applied Technology Council 40) 

Dalam metode ATC-40 metode yang digunakan untuk menentukan 

tingkat kinerja dari struktur adalah dengan metode spektrum kapasitas 

(capacity spectrume). Metode spektrum kapasitas adalah satu format antara 

spektral percepatan , spektral perpindahan atau disebut sebagai format 

Acceleration-Displacement Response Spectra (ADRS). 

Kurva kapasitas (capacity curve) diperoleh dari analisis Pushover yaitu 

dengan memberikan beban lateral statik tertentu pada struktur, yang kemudian 

ditingkatkan secara bertahap hingga struktur mencapai suatu batas tertentu atau 

mengalami kegagalan struktur. Respon struktur terhadap pemberian beban 
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lateral yang diberikan secara bertahap dan dibuat kurva hubungan gaya geser 

‘V’ dan perpindahan pada atap, ‘∆atap’, kurva tersebut yang dinamakan kurva 

kapasitas. 

Kurva kapasitas menggambarkan kekuatan struktur yang besarnya 

sangat tergantung dari kemampuan deformasi dari masing-masing komponen. 

Jadi, pada desain struktur bangun baru, level kinerja yang direkomendasikan 

adalah Live Safety Level, (struktur bangunan mengalami kerusakan tetapi tidak 

diperkenankan mengalami keruntuhan yang menyebabkan korban jiwa 

manusia (resiko korban jiwa sangat rendah) setelah terjadi gempa maka 

bangunan dapat berfungsi kembali setelah dilakukan perbaikan komponen 

struktural maupun non-struktural). Hal ini dikarenakan pada berbagai 

percobaan yang dilakukan menghasilkan respon dengan deformasi yang besar 

sehingga proporsional untuk detailing pada bangunan baru (ATC-40). 
 

2.6.1.2. Level Kinerja Struktur Menggunakan Metode FEMA 356 

Berdasarkan FEMA 356 tingkat kinerja pada FEMA 356 secara garis 

besar adalah sama dengan tingkat dalam ATC-40, 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 diizinkan 

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 tidak ada kerusakan yang berarti pada komponen 

struktural maupun non struktural. Secara spesifikasi hal ini ditandai dengan 

tidak ada pergeseran permanen pada bangunan, sebagian besar struktur 

dapat mempertahankan kekuatan dan kekakuannya, sedikit retak serta semua 

sistem penting pada gedung dapat beroperasi dengan normal.  

b. Immediate Occupancy 

Pada level ini gedung tidak ada kerusakan yang berarti pada komponen 

struktural. Kekuatan dan kekakuan gedung masih hampir sama dengan 

kondisi sebelum struktural dilanda gempa. Pada komponen non-struktural, 

peralatan dan isi gedung umumnya masih aman, tetapi secara operasional 

tidak dapat bekerja karena kegagalan mekanik atau kurangnya utilitas. 
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c. Life Safety 

Pada level ini gedung pasca terjadi gempa beberapa kerusakan komponen 

struktur dan kekuatan serta kekakuannya berkurang. Struktur masih 

mempunyai kekuatan cukup untuk memikul beban-beban yang terjadi pada 

ambang keruntuhan. Komponen non-struktural masih ada tetapi tidak dapat 

berfungsi dan dapat digunakan kembali apabila telah dilakukan perbaikan. 

Contoh : fasilitas-fasilitas umum, perkantoran, perumahan, gudang, dll. 

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 2.17. Derajat Keruntuhan (Degree of Damage) 

(Sumber: FEMA 356) 
 

Kurva diatas menunjukkan hubungan gaya dan perpindahan serta 

karakteristik sendi plastis yang bergerak dari titik A-B-C-D kemudian E. Titik- 

titik tersebut menunjukkan karakteristik sendi plastis yang timbul pada elemen 

struktur hasil analysis Pushover. Titik A adalah titik otigin, titik B menandakan 

pelelehan pertama, titik C menandakan kapasitas ultimate, titik D adalah 

kekuatan sisa (residual strength). Dan titik E menandakan elemen struktur 

tersebut telah mengalami keruntuhan (failure). Level kinerja bangunan ( IO,LS, 

dan CP ) terletak diantara sendi plastis leleh pertama sampai mencapai batas 

ultimitnya. 
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Gambar 2.18. Kurva Hubungan Gaya dan Perpindahan 

(Sumber: FEMA 356) 

Metode perpindahan FEMA 356  adalah suatu metode pendekatan yang 

menyediakan perhitungan numerik langsung dari perpindahan global 

maksimum pada struktur. Penyelesaian dilakukan dengan memodifikasi respon 

elastis dari sistem SDOF ekuivalen dengan faktor koefisien C0, C1, C2 dan C3. 

Sehingga diperoleh perpindahan global maksimum (elastis dan inelastis) yang 

disebut target perpindahan (δT). 

Parameter – parameter tersebut diambil dari idealisasi kurva kapasitas 

struktur atau kurva linear struktur. Kurva kapasitas tersebut biasanya memiliki 

2 kemungkinan perilaku, yaitu berkemiringan positif dan negatif. 

Selanjutnya target perpindahan (δT) didapat dari modifikasi respon 

elastik linear dari sistem SDOF ekuivalen dengan beberapa faktor koefisien 

perpindahan dan dihitung dengan persamaan berikut ini. 

     (δT) = C0 C1 C2 C3 Sa 
𝑇𝑒2

4 𝜋2
 g   ( 2.1 ) 

 Dimana: 

Te    : Waktu getar efektif 

(δT)  : Target Perpindahan 

C0  : Faktor modifikasi untuk perpindahan spektral menjadi perpindahan   

atap/puncak (lantai teratas yang tidak dihuni). Umumnya 

menggunakan faktor partisipasi ragam pertama atau berdasarkan 

Tabel 3-2 FEMA 356. 
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C1  : Faktor modifikasi untuk menghubungkan perpindahan inelastik 

maksimum dengan perpindahan yang dihitung dari respon elastik 

linear. 

C2   : Faktor modifikasi yang mewakili efek dari bentuk histerestis pada 

perpindahan maksimum, diambil berdasarkan Tabel 3-3 FEMA 356. 

C3   : Koefisien untuk menghitungkan pembesaran lateral akibat P-Delta 

effect. Jika gedung pada kondisi pasca leleh kekakuannya positif         

(kurva meningkat), sedangkan jika perilaku pasca lelehnya negatif     

(kurva menurun). 

g   : Percepatan gravitasi bumi (9,81 m/detik2). 

 

2.7. Klasifikasi Desain Struktur Berdasarkan Tingkat Daktilitas 
 

a. Elastic Response (Respon Elastis) 

 Dalam analisis 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. 
 

b. Ductile Response 

 Dalam analisis 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. 

1. Fully Ductility Structure: dalam keadaan ini, struktur didesain untuk 

memiliki daktalitas yang maksimum sehingga dibutuhkan pendetailan 

khusus (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 keadaan ini, struktur memiliki tingkat 

daktalitas yang terbatas dengan kata lain tidak semua struktur bisa 

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

dipengaruhi oleh salah satunya faktor konfigurasi struktur yang terdiri 
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dari sistem struktur yang berbeda-beda. Sehingga sulit untuk memastikan 

atau merencanakan keseluruhan struktur mampu berperilaku fully 

ductality. 
 

 Maka dari itu diperlukan adanya desain tertentu untuk struktur 

tertentu pada tinglat daktalitas yang memungkinkan dilihat dari konfigurasi 

struktur. 

 

2.8. Konsep Perencanaan Gedung Tahan Gempa 
 

2.8.1. Desain Kapasitas 
 

Menurut SNI 1726-2019 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 gedung meliputi pemilihan 

dimensi dan jenis elemen yang memiliki kekuatan untuk memikul beban-

beban pada kondisi layan (Service Load) dan kondisi batas (Ultimate Load). 

Dari segi struktural, salah satu ketentuan 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, 

tergantung 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. 
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Gambar 2.19. Sendi Plastis Struktur Bangunan 

(Sumber: Nasution, 2016) 
 

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 

daristruktur bangunan pada suatu tingkat, akibat penggunaan balok-balok 

yang kaku dan kuat (Strong Beam Weak Column). 
 

 
 

Gambar 2.20. Mekanisme Keruntuhan Lokal dan Global 

(Sumber: Nasution, 2016) 
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Tiap Negara mempunyai desain sendiri dalam merencanakan tingkat 

daktilitas untuk keamanan bangunan yang mereka bangun, hal ini tergantung 

dari letak geologi negara masing- masing. Berikut ini adalah macam- macam 

tingkat daktlitas beserta kondisi yang ditimbulkan: 

a. Daktilitas 1:  Keadaan elastis. 

b. Daktilitas 2:  Keadaan plastis (intermediate). 

c. Daktilitas 3:  Keadaan plastis dengan struktur yang daktil. 
 

2.8.2. Sistem Rangka Baja Pemikul Momen Khusus 

SRPMK (Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus) adalah desain 

strukur bangunan 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 kelelehan tanpa kegagalan fungsi). 

Ketentuan SRPMK dijelaskan dalam SNI 03- 2847-2013 yang sama 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-

2019 atau ASCE 7-16. 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam SNI 1726-2019 dan ASCE 

7-16 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 dengan batasan peraturan. 

Drift dari struktur dihitung dengan beban terfaktor yang diamplifikasi 

dengan faktor Cd (SNI 1726-2019 tabel 9). Dalam analisis tersebut, kekakuan 

efektif dari frame juga harus mempertimbangkan efek dari keretakan beton 

(post elastic desain). Analisis P-Delta juga perlu dilakukan karena dapat 

memberikan efek yang signifikan. 
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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. 

 

2.8.3. Sistem Rangka Baja Dengan Bresing Eksentris 
 

Sistem Rangka Bresing Eksentrik (SRBE) adalah kombinasi gabungan 

dari Sistem Rangka Pemikul Momen (SRPM) yang sangat daktail dan Sistem 

Rangka Bresing Konsentrik (SRBK) yang memiliki kekakuan dan kekuatan 

yang cukup baik. 

Kelebihan SRBE terletak pada balok link yang berperilaku sebagai 

sekering yang dapat mendisipasi energi akibat gempa. Kinerja dari balok link 

dapat maksimal jika elemen-elemen di luar dari balok link direncanakan lebih 

kuat. 

Perencanaan yang mendetail dari SRBE perlu perhatian ekstra ketat, 

agar dihasilkan suatu sistem rangka yang mengacu pada metodologi 

perencanaan seismik berdasarkan keseimbangan mekanisme kelelehan. 

Konsep perencanaan SRBE yang berdasarkan keseimbangan mekanisme 

kelelehan akan mencegah terjadinya cara keruntuhan yang tidak diinginkan 

yaitu elemen-elemen struktur tidak mengalami penurunan kekakuan dan 

kekuatan saat struktur menerima pembebanan lateral. 

Pelat buhul direncanakan bersifat daktail dan mampu menyediakan 

rotasi di daerah pertemuan pelat buhul dengan bresing. Pelat buhul yang 

bersifat daktail dapat menahan kapasitas gaya aksial tarik maupun kapasitas 

gaya aksial desak dari bresing. Kekuatan dan kekakuan dari pelat buhul akan 

menentukan performa dan resistance dari pelat buhul dalam menahan 

kapasitas gaya aksial dari bresing. 
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2.9. Pembebanan 

Perencanaan pembebanan pada struktur gedung terdiri atas beban mati, 

beban hidup, beban angin, dan beban gempa. 

a. Beban mati 

Menurut SNI 1727-2013 pasal 3.1, beban mati adalah berat seluruh 

bahan konstruksi bangunan gedung yang terpasang, termasuk dinding, 

lantai, atap, plafon, tangga, klading gedung dan komponen arsitektural dan 

struktural lainnya serta peralatan layan terpasang. 

b. Beban Hidup 

Menurut SNI 1727-2013 pasal 4.1, beban hidup adalah beban yang 

diakibatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan gedung atau struktur 

lain yang tidak termasuk beban konstruksi dan beban lingkungan. 

c. Beban Hujan 

Menurut SNI 1727-2013 pasal 8.3, beban hujan adalah beban dari 

semua air hujan yang terkumpul apabila system drainase primer untuk 

bagian tersebut tertutup ditambah beban merata yang disebabkan oleh 

kenaikan air di atas lubang masuk sistem drainase sekunder pada aliran 

rencananya. 

d. Beban Angin 

Bangunan gedung dan struktur lain, termasuk Sistem Penahan Beban 

Angin Utama (SPBAU) dan seluruh komponen, serta klading gedung harus 

dirancang dan dilaksanakan untuk menahan beban angin seperti yang 

ditetapkan menurut pasal 21 sampai pasal 31 SNI 1727-2013. 

e. Beban Gempa 

Menurut PPIUG pasal 1.0.4, beban gempa ialah semua beban statik 

ekuivalen yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang menirukan 

pengaruh dari gerakan tanah akibat gempa itu. 

Dalam perencanaan gedung ini, beban gempa dihitung berdasarkan 

SNI 1726-2019 dan SNI 1727-2013. 

1. Arah kriteria pembebanan 

• Untuk KDS B, arah penerapan gaya gempa berdasarkan SNI 

1726-2019 pasal 7.5.2 yang menetapkan bahwa gaya gempa 

terjadi pada dua arah ortogonal. 

• Untuk KDS C, arah penerapan gaya gempa menggunakan 

SNI 1726-2019 pasal 7.5.3.a yang menetapkan bahwa 100% 

gaya untuk satu arah ditambah 30% gaya untuk tegak lurus. 
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2. Kombinasi pembebanan 

Berdasarkan SNI 1726-2019 pasal 4.2.2 bahwa struktur, 

komponen-elemen struktur dan elemen-elemen fondasi harus 

dirancang hingga kuat rencananya sama atau melebihi pengaruh beban-

beban terfaktor dengan kombinasi-kombinasi sebagai berikut: 

▪ 1,4 D 

▪ 1,2 D + 1,6 L + 0,5 (Lr atau R) 

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

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

▪ 1,2 D + 1,0 E + L 

▪ 0,9 D + 1,0 W 

▪ 0,9 D + 1,0 E 

Keterangan: 

▪ D = beban mati yang diakibatkan oleh berat konstruksi permanen, 

termasuk dinding, lantai, atap, plafon, partisi tetap, tangga, dan 

peralatan layan tetap. 

▪ L = beban hidup yang ditimbulkan oleh penggunaan gedung, 

termasuk kejut, tetapi tidak termasuk beban lingkungan. 

▪ Lr = beban hidup di atap yang ditimbulkan selama perawatan oleh 

pekerja, peralatan, dan material. 

▪ R = beban hujan, tidak termasuk akibat dari genangan air. 

▪ W = beban angin. 

▪ E = beban gempa. 
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2.10. 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 2.2. 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 risiko I, III, IV, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk: 

- Perumahan 

- Rumah toko dan rumah kantor 

- Pasar 

- Gedung Perkantoran 

- Gedung apartemen/rumahsusun 

- Pusat Perbelanjaan/mall 

- Fasilitas manufaktur 

- Pabrik 

 

 

 

 

II 
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Tabel 2.2. Kategori Resiko Bangunan Gedung dan Struktur Lainnya untuk 

Beban Gempa (Lanjutan) 

Jenis Pemanfaatan 
Kategori 

Resiko 

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 

- 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 

- Pusat telekomunikasi 

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 

 

 



41 

 

Tabel 2.2. Kategori Resiko Bangunan Gedung dan Struktur Lainnya 

untuk Beban Gempa (Lanjutan) 

Jenis Pemanfaatan 
Kategori 

Resiko 

Gedung dan non gedung yang ditunjukkan sebagai fasilitas 

yang penting, termasuk, tetapi tidak dibatasi untuk: 

- Bangunan-bangunan monumental 

- Gedung sekolah dan fasilitaspendidikan 

- 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 daruratlainnya. 

- Fasilitas kesiapan darurat, komunikasi, pusat operasi, 

dan fasilitas lainnya untuk tanggapdarurat. 

- 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. 

Gedung dan non gedung yang dibutuhkan untuk 

mempertahankan fungsi struktur bangunan lain yang masuk 

ke dalam kategori risiko IV 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV 

 

(Sumber: Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur 

Bangunan Gedung Dan Non Gedung SNI 1726-2019) 

 

2. Faktor Keutamaan Gempa 

Berdasarkan kategori resiko yang telah didapat dari Tabel 2.3, dapat 

disimpulkan faktor pengali keutamaan gempa yang terjadi, antara lain: 
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Tabel 2.3. 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 Gedung SNI 1726-2019) 

 

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 1726-2019 Tabel 3 tentang 

klasifikasi situs untuk desain seismik. 

Tabel 2.4. Klasifikasi Situs 

Kelas Situs 
 

 

Vs(m/detik) 

 

 

N̅ atau Nch 

 
 

Su (kPa) 

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

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

SC (tanah keras, 

sangat padat, dan 

batuan lunak) 

350 - 750 > 50 ≥ 100 

SD (tanah sedang) 175 - 350 15 - 50 50 - 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 karakteristikberikut: 

- Rawan dan berpotensi gagal atau runtuh akibat 

beban gempa seperti mudah lukuifaksi, lempung 

sangat sensitif, tanah tersementasilemah. 

- Lempung sangat organik dan/atau gambut 

(ketebalan H > 3m) 

- Lempung berplastisitas sangat tinggi (ketebalan 

H > 7,5) dengan Indeks Plastisitas PI > 75) 

(Sumber: Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur 

Bangunan Gedung Dan Non Gedung SNI 1726-2019) 
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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 1726-2019 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 2.5. Koefisien Situs, Fa untuk Menentukan 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 Ss ≥ 1,50 

SA 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

SB 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

SC 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 

SD 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 

SE 2,4 1,7 1,3 1,1 0,9 0,8 

SF SS(a) 

(Sumber: Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur 

Bangunan Gedung Dan Non Gedung SNI 1726-2019) 

Catatan: 

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

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

respons situs-spesifik yang terdapat pada SNI 1726-2019 Pasal 6.10. 
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Tabel 2.6. 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 S1 > 0,6 

SA 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

SB 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

SC 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 

SD 2,4 2,2 2,0 1,9 1,8 1,7 

SE 4,2 3,3 2,8 2,4 2,2 2,0 

SF SS(a) 

(Sumber: Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur 

Bangunan Gedung Dan Non Gedung SNI 1726-2019) 

Catatan: 

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

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

respons situs spesifik yang terdapat pada SNI 1726-2019 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 berikutini: 

SMS  = Fa. SS                                                                                   ( 2.2 ) 

SM1  = Fv. S1                                                                                   ( 2.3 ) 

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

digunakan perhitungan tentang desain struktur 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, SDS dan 

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

        SDS =
2

3
 x Fa x Ss    ( 2.4 ) 

        SD1 = 
2

3
 x Fv x S1                     ( 2.5 ) 

Jika digunakan perhitungan tentang desain struktur yang di 

sederhanakan untuk dinding penumpu atau sistem rangka bangunan 

sederhana tidak perlu menentukan SDS dan 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: 
 

 Sa = SDS ( 0,4 + 0,6 
𝑇

𝑇0
 ) ( 2.6 ) 

 

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 : 
 

                              Sa = 
𝑆𝑑1

𝑇
                                                            ( 2.7 ) 

Keterangan :  

SDS = parameter respons spectral percepatan desain pada perioda 

pendek. 

SD1 = parameter respons spektral percepatan desain pada perioda 

1 detik. 

T  =  perioda getar fundamental struktur. 

    T0  = 0,2 
𝑆𝑑1

𝑆𝑑𝑠
   ( 2.8 ) 

    Ts  = 
𝑆𝑑1

𝑆𝑑𝑠
    ( 2.9 ) 
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Gambar 2.21. Desain Respon Spektrum 

(Sumber: Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur 

Bangunan Gedung Dan Non Gedung SNI 1726-2019) 

 

8. Kategori Desain Seismik 

Tabel 2.7. 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 Gedung SNI 1726-2019) 
 

Tabel 2.8. Kategori Desain Seismik Berdasarkan Parameter Respons 

Percepatan Pada Periode 1,0 Detik 

Nilai SD1 
Kategori Resiko Bangunan (KRB) 

I, 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 

(Sumber: Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur 

Bangunan Gedung Dan Non Gedung SNI 1726-2019) 
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Tabel 2.9. Kategori Desain Gempa (KDG) dan Resiko Kegempaan 

Kode Tingkat Resiko Kegempaan 

 

SNI 1726- 

2019 

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 Gedung SNI 1726-2019) 

 

9. Pemilihan Sistem Struktur 

Tabel 2.10. Faktor R, Cd, dan Ω0 untuk Sistem Penahan Gaya Gempa 

Sistem 

Penahan 

Gaya Seismik 

Ra g 

Ω0 

b 

C
d 

Batasan sistem struktur 

dan batasan tinggi 

struktur, hn (m)c
 

Kategori Desain Seismik 

B C Dd Ed Fe 

Sistem ganda - 

rangka baja 

dengan bresing 

eksentris 

8 2½ 4 TB TB TB TB TB 

Keterangan 

R  =  Koefisien modifikasi respons 

Ω0  =  Faktor kuat lebih system 

Cd  =  Faktor pembesaran defleksi 

(Sumber: Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur 

Bangunan Gedung Dan Non Gedung SNI 1726-2019) 

 

2.11. Klasifikasi Struktur Beraturan Dan Tidak Beraturan 

Berdasarkan SNI 1726-2019, “Struktur harus diklasifikasikan beraturan 

atau tidak beraturan berdasarkan pada kriteria dalam pasal 7.3.2. Klasifikasi 

tersebut harus didasarkan pada konfigurasi horisontal dan vertikal dari 

struktur”. 
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2.11.1. Ketidakberaturan Horisontal 

Struktur yang mempunyai satu atau lebih tipe ketidakberaturan seperti 

yang terdapat dalam Tabel 13 SNI 1726-2019 harus dinyatakan mempunyai 

ketidakberaturan struktur horisontal. Struktur-struktur yang didesain untuk 

kategori desain seismik sebagaimana yang terdapat dalam Tabel 13 SNI 

1726-2019 harus memenuhi persyaratan dalam pasal-pasal yang dirujuk 

dalam tabel tersebut. Tabel 13 SNI 1726-2019 tentang ketidakberaturan 

horisontal struktur bisa dilihat pada tabel 2.11 dibawah ini. 

Tabel 2.11. Ketidakberaturan Horisontal pada Struktur 

Tipe dan penjelasan ketidakberaturan 
Pasal 

referensi 

Penerapan 

kategori desain 

seismik 

1a Ketidakberaturan torsi. 

Didefinisikan ada jika simpangan antar 

tingkat maksimum, yang dihitung termasuk 

torsi tak terduga dengan Ax = 1,0 di salah satu 

ujung struktur melintang terhadap suatu 

sumbu adalah lebih dari 1,2 kali simpangan 

antar tingkat rata-rata di kedua ujung 

struktur. Persyaratan ketidakberaturan torsi 

dalam pasal-pasal referensi berlaku hanya 

untuk struktur dimana diafragmanya kaku 

atau setengah kaku. 

 

7.3.3.4 

7.7.3. 

7.8.4.3 

7.12.1 

Tabel 16 

11.3.4 

 

D, E, dan F 

B, C, D, E, & F 

C, D, E, dan F 

C, D, E, dan F 

D, E, dan F 

B, C, D, E, & F 

1b Ketidakberaturan torsi berlebihan. 

Didefinisikan ada jika simpangan antar 

tingkat maksimum dihitung termasuk akibat 

torsi tak terduga dengan Ax = 1,0 di salah satu 

ujung struktur melintang terhadap suatu 

sumbu adalah lebih dari 1,4 kali simpangan 

antar tingkat rata-rata di kedua ujung 

struktur. Persyaratan ketidakberaturan torsi 

berlebihan dalam pasal-pasal referensi 

berlaku hanya untuk struktur dimana 

diafragmanya kaku atau setengah kaku. 

 

7.3.3.1 

7.3.3.4 

7.3.4.2 

7.7.3 

7.8.4.3 

7.12.1 

Tabel 16 

11.3.4 

 

E dan F 

D 

B, C, dan D 

C dan D 

C dan D 

D 

B, C, dan D 

2 Ketidakberaturan sudut dalam. 

Didefinisikan ada jika kedua dimensi 

proyeksi denah struktur dari lokasi sudut 

dalam lebih besar dari 15% dimensi denah 

struktur dalam arah yang ditinjau. 

 

7.3.3.4 

Tabel 16 

 

D, E, dan F 

D, E, dan F 
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Tabel 2.11. Ketidakberaturan Horisontal pada Struktur (Lanjutan) 

Tipe dan penjelasan ketidakberaturan 
Pasal 

referensi 

Penerapan 

kategori desain 

seismik 

3 Ketidakberaturan diskontinuitas 

diafragma. 

Didefinisikan ada jika terdapat suatu 

diafragma yang memiliki diskontinuitas atau 

variasi kekakuan mendadak, termasuk yang 

mempunyai daerah terpotong atau terbuka 

lebih besar dari 50% daerah diafragma bruto 

yang tertutup atau perubahan kekakuan 

diafragma efektif lebih dari 50% dari suatu 

tingkat selanjutnya 

 

 

7.3.3.4 

Tabel 16 

 

 

D, E, dan F 

D, E, dan F 

 

4 Ketidakberaturan akibat pergeseran 

tegak lurus terhadap bidang. 

Didefinisikan ada jika terdapat suatu 

diskontinuitas dalam lintasan tahanan gaya 

lateral, seperti pergeseran tegak lurus 

terhadap bidang pada setidaknya satu elemen 

vertikal pemikul gaya lateral. 

 

 

7.3.3.4 

7.7.3.4 

7.3.3 

Tabel 16 

11.3.4 

 

 

B, C, D, E, & F 

D, E, dan F 

B, C, D, E, & F 

D, E, dan F 

B, C, D, E, & F 

5 Ketidakberaturan sistem nonparalel. 

Didefinisikan ada jika elemen vertikal 

pemikul gaya lateral tidak parallel terhadap 

sumbu-sumbu orthogonal utama sistem 

pemikul gaya seismik. 

 

7.5.3 

7.7.3 

Tabel 16 

11.3.4 

 

C, D, E dan F 

B, C, D, E, & F 

D, E, dan F 

B, C, D, E, & F 

(Sumber: Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur 

Bangunan Gedung Dan Non Gedung SNI 1726-2019) 

 

2.11.2. Ketidakberaturan Vertikal 

Struktur yang mempunyai satu atau lebih tipe ketidakberaturan seperti 

yang terdapat dalam Tabel 14 SNI 1726-2019 harus dinyatakan mempunyai 

ketidakberaturan vertikal. Struktur-struktur yang didesain untuk kategori 

desain seismik sebagaimana yang terdapat dalam Tabel 14 SNI 1726-2019 

harus memenuhi persyaratan dalam pasal-pasal yang dirujuk dalam tabel 

tersebut. Tabel 14 SNI 1726-2019 tentang ketidakberaturan horisontal 

struktur bisa dilihat pada tabel 2.12 dibawah ini. 
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Tabel 2.12. Ketidakberaturan Vertikal pada Struktur 

Tipe dan penjelasan ketidakberaturan 
Pasal 

referensi 

Penerapan 

kategori desain 

seismik 

1a Ketidakberaturan kekakuan tingkat 

lunak. 

Didefinisikan ada jika terdapat suatu 

tingkat yang kekakuan lateralnya kurang dari 

70% kekakuan lateral tingkat diatasnya atau 

kurang dari 80% kekakuan rata-rata tiga 

tingkat di atasnya. 

 

 

Tabel 16 

 

 

 

D, E, dan F 

 

1b Ketidakberaturan tingkat lunak 

berlebihan. 

Didefinisikan ada jika terdapat suatu 

tingkat yang kekakuan lateralnya kurang dari 

60% kekakuan lateral tingkat diatasnya atau 

kurang dari 70% kekakuan rata-rata tiga 

tingkat di atasnya. 

 

 

7.3.3.1 

Tabel 16 

 

 

 

E dan F 

D, E, dan F 

2 Ketidakberaturan berat (massa). 

Didefinisikan ada jika massa efektif di 

sebarang tingkat lebih dari 150% massa 

efektif di dekatnya. Atap lebih ringan dari 

lantai di bawahnya tidak perlu ditinjau. 

 

Tabel 16 

 

D, E, dan F 

 

3 Ketidakberaturan geometri vertikal. 

Didefinisikan ada jika dimensi 

horisontal sistem pemikul gaya seismik di 

sebarang tingkat lebih dari 130% dimensi 

horisontal sistem pemikul gaya seismik 

tingkat di dekatnya. 

 

Tabel 16 

 

D, E, dan F 

 

4 Ketidakberaturan akibat diskontinuitas 

bidang pada elemen vertikal pemikul 

gaya lateral. 

Didefinisikan ada jika pergeseran arah 

bidang elemen pemikul gaya lateral lebih 

besar dari panjang elemen itu atau terdapat 

reduksi kekakuan elemen pemikul pada 

tingkat di bawahnya. 

 

 

 

7.3.3.3 

7.3.3.4 

Tabel 16 

 

 

 

B, C, D, E, & F 

D, E, dan F 

D, E, dan F 
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Tabel 2.12. Ketidakberaturan Vertikal pada Struktur (Lanjutan) 

Tipe dan penjelasan ketidakberaturan 
Pasal 

referensi 

Penerapan 

kategori desain 

seismik 

5a Ketidakberaturan tingkat lemah akibat 

diskontinuitas pada kekuatan lateral 

tingkat. 

Didefinisikan ada jika kekuatan lateral 

suatu tingkat kurang dari 80% kekuatan 

lateral tingkat di atasnya. Kekuatan lateral 

tingkat adalah kekuatan total semua elemen 

pemikul seismik yang berbagi geser tingkat 

pada arah yang ditinjau. 

 

 

 

7.3.3.1 

Tabel 16 

 

 

 

 

E dan F 

D, E, dan F 

 

5b Ketidakberaturan tingkat lemah 

berlebihan akibat diskontinuitas pada 

kekuatan lateral tingkat. 

Didefinisikan ada jika kekuatan lateral 

suatu tingkat kurang dari 65% kekuatan 

lateral tingkat di atasnya. Kekuatan lateral 

tingkat adalah kekuatan total semua elemen 

pemikul seismik yang berbagi geser tingkat 

pada arah yang ditinjau. 

 

 

 

7.3.3.1 

7.3.3.2 

Tabel 16 

 

 

 

 

D, E, dan F 

B dan C 

D, E, dan F 

(Sumber: Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur 

Bangunan Gedung Dan Non Gedung SNI 1726-2019) 

 

2.12. Komponen Struktur Baja Profil 
 

2.12.1. Konsep Dasar LRFD 
 

LRFD (Load And Resistance Factor Deisgn) adalah spesifikasi yang 

dikeluarkan oleh AISC (American Institute of Steel Construction) untuk 

desain konstruksi baja, berdasarkan ketahanan metode kekuatan ultimit 

(Metode Plastis). LRFD memberikan perbandingan yang lebih spesifik antara 

beban Q dan resistensi Rn, seperti persamaan untuk persyaratan mendapatkan 

keamanan sebagai berikut: 

 ϕ Rn ≥  ∑ Yi Qi  (2.10) 
 

Keterangan: 
 

∑  =  penjumlahan 

i =  menunjukan berbagai kondisi 

Qi  =  pengaruh beban nominal 

Yi  =  faktor beban terkait beban Qi yang ditinjau 
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Yi Qi  =  kuat perlu, dari kondisi batas yang paling ekstrim 

Rn  =  kuat nominal, kekuatan elemen yang dihasilkan 

ϕ =  faktor tahanan sesuai jenis struktur yang di tinjau  

ϕ Rn  =  kuat rencana, kekuatan struktur yang direncanakan 
 

Dimana ruas kiri mewakili resistensi (kekuatan) dari komponen atau sistem, 

sedangkan ruas kanan mewakili beban yang diharapkan akan ditanggung 

sehingga cenderung memberikan struktur yang lebih aman, Pada sisi 

kekuatan harga nominasi resistensi Rn dikalikan dengan faktor resistensi 

(reduksi kekuatan) ϕ untuk mendapatkan kekuatan desain. Pada sisi beban 

berbagai efek beban Qi (seperti beban mati, beban hidup, dan beban hujan) 

dikalikan dengan faktor-faktor kelebihan beban γi untuk mendapatkan jumlah 

∑ Yi Qi dari beban-beban terfaktor (Dewobroto, 2016). 

Mengacu AISC (2010) dan diadopsi penuh versi Indonesia dalam SNI 

03-1729-2015, perencanaan LRFD dianggap memenuhi syarat jika kuat perlu 

(Ru) lebih kecil dari kuat rencana (ϕRn), dengan ϕ adalah faktor tahanan yang 

nilainya bervariasi tergantung perilaku aksi komponen yang ditinjau dalam 

tabel 2.12. Jadi konsep dasar ketentuan LRFD adalah: 

 Ru  ≤ ϕ Rn (2.11) 

Kuat perlu, Ru adalah nilai maksimum dari berbagai kombinasi beban 

terfaktor yang dicari dengan bantuan analisis struktur. Faktor beban dan 

kombinasi yang digunakan tidak boleh lebih kecil dari ketentuan pasal 2.3.2 

ASCE/SEI 7-10, yaitu sebagai berikut: 

• 1,4 D 

• 1,2 D + 1,6 L + 0,5 (Lr atau R) 

• 1,2 D ± 1,6 (Lr atau R) + (L atau R) 

• 1,2 D ± 1,0 W + L + 0,5 (Lr atau R) 

• 1,2 D ± 1,0 E + L 

• 0,9 D ± 1,0 W 

• 0,9 D ± 1,0 E 
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Tabel 2.13. Faktor Tahanan, ϕ (AISC 2010) 

Komponen struktur Faktor tahanan, ϕ 

Lentur 0,90 

Tekan aksial 0,90 

Tarik aksial 

- Tarik leleh 

- Tarik fraktur 

 

0,90 

0,75 

Geser*) 0,90 

Sambungan baut 

- Baut geser 

- Baut tarik 

- Kombinasi geser dan tarik 

- Baut tumpuk 

 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

Sambungan las 

- Las tumpul penetrasi penuh 

- Las sudut / tumpul penetrasi sebagian 

- Las pengisi 

 

0,90 

0,75 

0,75 

*) kecuali Section G2.1(a)  
 

(Sumber: AISC, 2010) 

 

2.12.2. Desain Stabilitas Struktur 

2.12.2.1. Dyrect Analysis Method (DAM) 

Istilah Direct Analysis Method (DAM) mulai muncul di Chapter C – 

Design for Stability (AISC 2010), yang mensyaratkan bahwa stabilitas 

adalah hal penting pada perencanaan struktur baja, dan harus ditinjau secara 

keseluruhan, baik sebagai struktur (global), atau sebagai elemen-elemen 

penyusunnya (lokal). Dalam memperhitungkan stabilitas, perlu dimasukkan 

juga faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu: 

2. Deformasi elemen akibat momen lentur, gaya aksial atau gaya 

geser, juga bentuk deformasi lain yang dapat mempengaruhi 

perilaku struktur. 

3. Pengaruh orde-2, baik P-Δ (global - struktur) atau P-δ (lokal – 

elemen). 

4. Ketidak-sempurnaan geometri (geometry imperfection) 

5. Reduksi penampang akibat kondisi inelastic. 
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6. Ketidak-pastian kekuatan dan kekakuan perencanaan. Jika 

diperhatikan, faktor-faktor tersebut terkait dengan gaya-gaya 

internal batang dan deformasi struktur, yang untuk memprediksinya 

diperlukan analisis struktur.  

Istilah memprediksi gaya-gaya internal dan deformasi struktur perlu 

ditekankan, karena memang yang dapat diproses dengan analisis struktur 

adalah model dan bukan struktur yang sebenarnya. Ketepatan prediksi, 

persyaratan dan konfigurasi model yang perlu dibuat, tergantung dari jenis 

analisis struktur yang dipilih. Oleh sebab itu membahas analisis-analisis 

struktur apa saja yang secara rasional dapat diterima adalah sangat penting 

dan akan mempengaruhi tinjauan terhadap stabilitas struktur (Dewobroto, 

2016). 
 

2.12.2.2. Panjang Efektif Kolom (Effective Length Method, ELM) 

Sejak pertama kalinya teori Euler dikemukakan (1744) sampai 

dipublikasikannya AISC (2010), atau sekitar 266 tahun, maka selama itu 

pula telah muncul berbagai teori tentang kolom, yang diuji dan akhirnya 

banyak pula yang berguguran. Jadi ketika konsep panjang efektif kolom 

selalu dipakai untuk melengkapi teori tentang kolom tersebut, itu 

menunjukkan bahwa konsep tersebut tentu suatu yang luar biasa. Sebagai 

suatu teori yang terbukti tangguh tetapi herannya baru pada AISC (2010) 

diberi nama “Effectif Length Method” (ELM). Itupun terpaksa diberikan 

karena untuk membedakan dengan “Direct Analysis Method” (DAM) yang 

dijadikan unggulan baru setelah selama hampir tiga abad cara perencanaan 

struktur baja secara rasional dikenal oleh para insinyur (Dewobroto, 2014). 

Oleh sebab itu sebelum ELM ditinggalkan atau bahkan dilupakan, 

maka perlu dipelajari terlebih dahulu secara mendalam, apa keunggulan dan 

kekurangan metode tersebut, khususnya ketika tersedia teknologi komputer, 

sehingga dapat beralih ke DAM secara mantap dan tidak ada penyesalan 

agar kedepannya dapat diperoleh sesuatu yang lebih baik dari perencanaan 

struktur baja selama ini (Dewobroto, 2014). 

Fungsi utama konsep “panjang efektif kolom” adalah 

menghubungkan “kolom terisolasi” yang menjadi dasar pembuatan kurva 

kapasitas kolom kepada sistem struktur secara keseluruhan. Seperti tadi 

telah diungkapkan di awal, bahwa untuk “kolom terisolasi” maka 

sebenarnya cara ELM dan cara DAM yang terdapat pada AISC (2010) 

adalah sama saja. Perbedaan baru timbul ketika itu dikaitkan dengan adanya 

elemen-elemen struktur rangka yang lain. Oleh sebab itu pembahasan 
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tentang “panjang efektif kolom” ini dipisah dari uraian tentang teori kolom 

yang telah ditulis sebelumnya. 
 

2.12.3. Desain Kolom Baja Profil H-X-T 

1. Kolom baja profil-H 

Kolom baja profil-H didesain terhadap beban aksial tekan saja. Sebagai 

kolom dengan penampang simetri ganda perlu ditinjau perilaku tekuk-lentur 

atau tekuk-puntir yang mungkin dapat terjadi. Keduanya dihitung, nilai 

terkecil adalah yang menentukan (Dewobroto, 2016). 

 

Gambar 2.22. Konfigurasi Kolom Profil-H 

(Sumber: Dewobroto, 2016) 

 

2. Kolom baja profil-X 

Kolom baja profil-X didesain terhadap beban aksial tekan saja. Agar 

dapat tereksploitasi perilaku tekuk-lentur dan tekuk-puntirnya maka dibuatlah 

dua konfigurasi panjang kolom yang berbeda (Dewobroto, 2016).  
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Gambar 2.23. Konfigurasi Kolom Profil-X 

(Sumber: Dewobroto, 2016) 

 

3. Kolom baja profil-T 

Kolom baja profil-T didesain terhadap beban aksial tekan saja. Sebagai 

profil simetri tunggal, perilaku tekuk tiap sumbunya bias saja berbeda, 

sehingga masing-masing perlu ditinjau. Beban kritis terkecil dari tekuk 

tersebutlah yang menentukan (Dewobroto, 2016).  

 

Gambar 2.24. Konfigurasi Kolom Profil-T 

(Sumber: Dewobroto, 2016) 
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2.12.4. Desain Balok Komposit 

Pelat komposit terdiri dari decking baja profil dengan diperkuat oleh 

pengecoran beton di tempat. Decking tidak hanya bertindak sebagai bekisting 

permanen pada beton, tetapi juga memberikan ikatan geser yang cukup 

dengan beton sehingga, ketika beton telah memperoleh kekuatan, dua bahan 

bertindak bersama-sama secara komposit (Gillett dan Watson 1987). 

Balok komposit berupa canai panas atau dibuat bagian baja yang 

bertindak secara komposit dengan pelat. Interaksi komposit dicapai oleh 

penghubung geser yang menghubungkan balok dengan pelat. Penghubung ini 

umumnya berbentuk headed stud. Penghubung geser ini memberikan cukup 

gaya geser memanjang antara balok dan beton sehingga mereka bertindak 

bersama-sama secara struktural (Rackham et al. 2009). 

Beberapa jenis balok komposit antara lain: 

a. Balok komposit penuh 

Untuk balok komposit penuh, penghubung geser harus disediakan 

dalam jumlah yang memadai sehingga balok mampu mencapai kuat lentur 

maksimumnya. Pada penentuan distribusi tegangan elastis, slip antara baja 

dan beton dianggap tidak terjadi. 

b. Balok komposit parsial 

Pada balok komposit parsial, kekuatan balok dalam memikul lentur 

dibatasi oleh kekuatan penghubung geser. Perhitungan elastis untuk balok 

seperti ini, seperti pada penentuan defleksi atau tegangan akibat beban 

layan, harus mempertimbangkan pengaruh adanya slip antara baja dan 

beton. 

c. Balok baja yang diberi selubung beton 

Balok baja yang diberi selubung beton di semua permukaannya 

dianggap bekerja secara komposit dengan beton. Walaupun tidak diberi 

angkur, selama hal-hal berikut terpenuhi. 

• Tebal minimum selubung beton yang menyelimuti baja tidak kurang 

daripada 50 mm, kecuali yang disebutkan pada butir ke-2 di bawah. 

• Posisi tepi atas balok baja tidak boleh kurang daripada 40 mm di bawah 

sisi atas pelat beton dan 50 mm di atas sisi bawah pelat. 

• Selubung beton harus diberi kawat jaring atau baja tulangan dengan 

jumlah yang memadai untuk menghindari terlepasnya bagian selubung 

tersebut pada saat balok memikul beban. 
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Gambar 2.25. Penampang Balok Komposit 

(Sumber: Rahman, 2016) 

 

2.12.5. Desain Penghubung Geser (Shear Connector) 

Penghubung geser (shear connector) berfungsi untuk menahan geser 

horisontal yang terjadi selama pembebanan. Untuk mendapatkan penampang 

yang sepenuhnya komposit, penghubung geser harus cukup kaku sehingga 

dapat menahan geseran yang terjadi pada bidang pertemuan antara beton dan 

balok baja (Lahamukang et al. 2014). 

Desain penghubung geser merupakan aspek penting dalam desain 

balok komposit. Penghubung geser terdiri dari berbagai jenis, dan sesuai 

dengan distribusi gaya geser dan ketergantungan fungsional antara kekuatan 

dan deformasi. Penghubung geser sering dikategorikan sebagai kaku (rigid) 

atau fleksibel. Untuk penghubung geser kaku, gaya geser yang tertahan 

melalui sisi depan dengan menggeser, dan dalam pendekatan kekuatan 

ultimit, deformasi yang terjadi tidak signifikan. Kuat tekan yang 

terkonsentrasi di sekitar beton dihasilkan oleh jenis penghubung kaku (rigid), 

yang menghasilkan kegagalan pada beton atau kegagalan pada las. 

Penghubung geser yang fleksibel, gaya geser yang tertahan oleh lendutan, 

tarikan atau geser pada bagian dasar. Pada titik sambungan balok baja yang 

mencapai nilai kekuatan ultimate, penghubung tersebut mengalami deformasi 

plastis. Penghubung geser fleksibel lebih ulet dan tidak cepat dalam hal 

kegagalan. Bahkan dengan banyak gerakan antara beton dan balok baja, 

kekuatan geser dikelola oleh penghubung geser (Shariati et al. 2012). 
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Gambar 2.26. Letak Penghubung Geser Pada Balok Komposit 

(Sumber: Salmon et. al, 2009) 
 

Head stud merupakan jenis yang paling umum digunakan sebagai 

penghubung geser untuk menahan geser horisontal dan pasukan 

pengangkatan vertikal dalam struktur baja-beton komposit. Jenis konektor ini 

berkontribusi untuk transfer geser dan mencegah uplift, seperti yang 

dirancang untuk bekerja sebagai las busur elektroda, dan, secara bersamaan, 

setelah pengelasan, bertindak sebagai penghubung yang kuat dengan head 

stud yang cocok (Zingoni, 2001). 

Kekuatan geser nominal satu angkur steel headed stud yang ditanam 

pada suatu pelat beton solid atau pada suatu pelat komposit dengan dek harus 

ditentukan sebagai persamaan: 

𝑄𝑛 =  0,5 . 𝐴𝑠𝑎 . √𝑓′𝑐 𝐸𝑐  ≤ 𝑅𝑔 .  𝑅𝑝 .  𝐴𝑠𝑎 . 𝐹𝑢  (2.12) 

dimana: 

Asa = luas penampang dari angkur steel headed stud, in2 (mm2) 

Ec = modulus elastisitas beton 

 = 𝑊𝑐1,5 √𝑓′𝑐  , ksi (0,043 𝑊𝑐1,5 √𝑓′𝑐  , MPa)  

Fu = kekuatan tarik minimum yang disyaratkan dari suatu angkur 

  steel headed stud, ksi (MPa) 

Rg & Rp = konstanta penghubung geser 
 

(Sumber: BSN, 2015) 
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