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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kriteria desain 

Untuk merencanakan atau mendesain suatu struktur beton bertulang 

mensyaratkan bahwa pengaruh gempa rencana yang harus ditinjau dalam 

perencanaan dan evaluasi struktur bangunan gedung dan non gedung sert berbagai 

bagian dan peralatannya secara umum. Gempa rencana ditetapkan sebagai gempa 

dengan kemungkinan terlewati besarnya selama umur struktur bangunan 50 tahun 

adalah 2 persen. (SNI 1726-2012 pasal 4.1.1) 

Prosedur analisis dan desain seismik yang digunakan seperti yang dijelaskan 

pada SNI 1726-2012 pasal 7.1.1 bahwa dalam perencanaan struktur bangunan 

gedung harus memiliki sistem penahan gaya lateral dan vertikal yang lengkap, yang 

mampu memberikan kekuatan, kekakuan, dan kapasitas disipasi energi yang cukup 

untuk menahan gerak tanah desain dalam batasan-batasan kebutuhan deformasi dan 

kekuatan yang disyaratkan. Gerak tanah desain harus diasumsikan terjadi di 

sepanjang setiap arah horisontal struktur bangunan gedung. Gaya gempa desain dan 

distribusinya di sepanjang ketinggian struktur bangunan gedung, harus ditetapkan 

berdasarkan salah satu prosedur yang sesuai yang ditunjukkan dalam SNI 1726-2012 

tabel 13 dan gaya dalam serta deformasi yang terkait pada komponen-elemen 

struktur tersebut harus ditentukan. 

 

Tabel 2. 1 Prosedur analisis yang boleh digunakan 
 

Kategori 

desain 

seismik 

 

 

Karakteristik struktur 

Analisis 

gaya 

lateral 

kivalen 

pasal 7.8 

Analisis 

spektrum 

respons 

ragam 

pasal 7.9 

Prosedur 

riwayat 

respon 

seismik 

pasal 11 

B, C Bangunan dengan kategori risiko I 

atau II dari konstruksi rangka ringa 

dengan ketinggian tidak melebihi 3 

tingkat 

I I I 

Bangunan lainnya dengan kategori 

risiko I atau II dengan ketinggian 

tidak melebihi 2 tingkat 

I I I 

Semua struktur lainnya I I I 

D, E, F Bangunan dengan kategori risiko I 

atau II dari konstruksi rangka ringa 

dengan ketinggian tidak melebihi 3 

I I I 
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tingkat 

Bangunan lainnya dengan kategori 

risiko I atau II dengan ketinggian 

tidak melebihi 2 tingkat 

I I I 

Struktur beraturan dengan    T< 

3,5Ts dan semua struktur dari 

konstruksi rangka ringan 

I I I 

Struktur tidak berturan dengan T< 

3,5Ts dan mempunyai hanya 

ketidakteraturan horisontal tipe 2, 

3, 4, atau 5 dari tabel 10 atau 

ketidakteraturan vertikal tipe 4, 5a 

atau 5b dari tabel 11   

I I I 

Semua struktur lainnya TI I I 

CATATAN I : Diijinkan TI : Tidak Diijinkan 

(Sumber : SNI 1726-2012 tabel 13) 

 

2.2 Tinjauan Sistem Struktur  

Di dalam  SNI 1726-2012 pasal 3.53 disebutkan bahwa sistem struktur yang 

pada dasarnya memiliki rangka ruang pemikul beban gravitasi secara lengkap, 

sedangkan beban lateral yang diakibatkan oleh gempa dipikul oleh rangka pemikul 

momen melalui mekanisme lentur. sistem ini terbagi menjadi 3,  yaitu: 

1. Sistem Rangka Pemikul Momen Biasa (SRPMB) 

Metode ini digunakan untuk perhitungan struktur gedung yang termasuk 

dalam zona 1 dan 2 yaitu wilayah tingkat gempa rendah. 

2. Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM) 

Metode ini digunakan untuk perhitungan struktur gedung yang termasuk 

dalam zona 3 dan 4 yaitu wilayah tingkat gempa sedang. 

3. Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK) 

Metode ini digunakan untuk perhitungan struktur gedung yang termasuk 

dalam zona 5 dan 6 yaitu wilayah tingkat gempa tinggi. 

Sistem rangka pemikul momen khusus (SRPMK) adalah sistem struktur 

yang terdiri dari rangka balok kolom untuk menahan beban dari gempa, di 

mana dinding pengisi tak diperhitungkan memikul beban gempa.Rangka 

pemikul momen mempunyai kemampuan menyerap energi yang baik, tetapi 

memerlukan terjadinya simpangan antar lantai yang cukup besar supaya 

timbul sendi-sendi plastis pada balok yang akan berfungsi untuk menyerap 

energi gempa. Simpangan yang terjadi begitu besar akan menyebabkan 

struktur tidak kaku sehingga mengakibatkan kerusakan non-struktural yang 
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besar disamping akan menambah pengaruh efek P-∆ terutama pada 

bangunan tinggi. ( Isdarmanu,dkk.2006) 

 

2.3 Pembebanan  

Suatu struktur memerlukan tinjauan berbagai  kondisi  pembebanan.  Hal  ini 

umum untuk mencari kombinasi gaya-gaya yang maksimum dalam proses desain   

penampang.  Perlu diperhatikan bahwa secara default program  SAP2000 otomatis 

akan menghitung berat sendiri berdasarkan data luas penampang elemen  dan berat 

jenis material yang dipakai. Dalam hal demikian, perlu pengelompokan beban  yang  

memiliki  tipe  yang  sama. Misalnya, kelompok beban mati, beban  hidup dan beban 

lateral (Kalalo, Tenda, & Dapas, 2014). 

 

2.3.1 Beban Mati 

Beban mati adalah berat dari semua bagian suatu gedung/bangunan yang 

bersifat tetap selama masa layan struktur, termasuk unsur-unsur tambahan, finishing, 

mesin-mesin, serta peralatan tetap yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 

gedung/bangunan tersebut. Termasuk dalam beban ini adalah berat struktur, pipa-

pipa, saluran listrik, AC, lampu-lampu, penutup lantai, dan plafond. (Setiawan, 

2016). 

Beban mati adalah berat seluruh bahan konstruksi bangunan gedung yang 

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

finishing, klading gedung dan komponen arsitektural dan struktural lainnya serta 

peralatan layan terpasang lain termasuk berat keran. (SNI 1727-2013 pasal 3.1.1). 

Dalam menentukan beban mati untuk perancangan, harus digunakan berat bahan dan 

konstruksi yang sebenarnya, dengan ketentuan bahwa jika tidak ada informasi yang 

jelas, nilai yang harus digunakan adalah nilai yang disetujui oleh pihak yang 

berwenang. (SNI 1727-2013 pasal 3.1.2)  

 

2.3.2 Beban Hidup 

Beban hidup adalah beban grafitasi yang bekerja pada struktur dalam masa 

layannya, dan timbul akibat penggunaan suatu gedung. Termasuk dalam beban ini 

adalah berat manusia, prabotan yang dapat dipindah-pindah, kendaraan, dan barang-

barang lain. Karena besar dan lokasi beban yang senantiasa berubah-ubah, maka 

penentuan beban hidup secara pasti adalah merupakan suatu hal yang sangat sulit. 

(Setiawan, 2016). Menurut SNI 1727:2013 pasal 4 Beban Hidup adalah Beban yang 

diakibatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan gedung atau struktur lain yang 

tidak termasuk beban konstruksi dan beban lingkungan, seperti beban angin, beban 

hujan, beban gempa, beban banjir, atau beban mati. Beban hidup yang digunakan 
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dalam perancangan bangunan gedung dan struktur lain harus beban maksimum yang 

diharapkan terjadi akibat penghunian dan penggunaan bangunan gedung, akan tetapi 

tidak boleh kurang dari beban merata minimum yang ditetapkan dalam SNI 

1727:2013 Tabel 4-1. 

 

Tabel 2. 2 Beban hidup terdistribusi merata minimum, L0 dan beban hidup terpusat 

minimum 

Hunian atau penggunaan 
Merata psf 

(kN/m2) 

Terpusat lb 

(kN) 

Apartemen (lihat rumah tinggal)   

Sistem lantai akses 

Ruang kantor 

Ruang computer 

 

50 (2.4) 

100 (4.79) 

 

2 000 (8.9) 

2 000 (8.9) 

Gudang persenjataan dan ruang latihan 150 (7.18)a  

Ruang pertemuan 

Kursi tetap (terikat di lantai) 

Lobi 

Kursi dapat dipindahkan 

Panggung pertemuan 

Lantai podium 

 

100 (4.79)a 

100 (4.79)a 

100 (4.79)a 

100 (4.79)a 

150 (7.18)a 

 

Balkon dan dek 1.5 kali beban hidup 

untuk daerah yang 

dilayani. Tidak 

perlu melebihi 100 

psf (4.79 kN/m2) 

 

Jalur untuk akses pemeliharaan 40 (1.92) 300 (1.33) 

Koridor 

Lantai pertama 

Lantai lain 

 

 

100 (4.79) 

Sama seperti 

pelayanan hunian 

kecuali disebutkan 

lain 

 

Ruang makan dan restoran 100 (4.79)a  

Hunian (lihat rumah tinggal)   

Ruang mesin elevator (pada daerah 2 in. x 2 in. [50 

mm x 50 mm]) 
 300 (1.33) 

Konstruksi pelat lantai finishing ringan (pada area 1 

in. x 1 in. [25 mm x 25 mm] 
 200 (0.89) 

Jalur penyelamatan terhadap kebakaran 100 (4.79)  
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Hunian satu keluarga saja  

40 (1.92) 

Tangga permanen 

 
Lihat pasal 4.5 

Garasi/parkir  

Mobil penumpang saja 

Bus dan truk 

40 (1.92)a,b,c 
c 

Susuran tangga, rel pengaman dan bata pegangan Lihat pasal 4.5 

Helipad 60 

(2.87)de tidak boleh 

direduksi 

e,f,g 

Rumah sakit 

Ruang operasi, laboratorium 

Ruang pasien 

Koridor di atas lantai pertama 

 

60 (2.87) 

40 (1.92) 

80 (3.83) 

 

1 000 (4.45) 

1 000 (4.45) 

1 000 (4.45) 

Hotel (lihat rumah tinggal)   

Perpustakaan 

Ruang baca 

Ruang penyimpanan 

Koridor di atas lantai pertama 

 

60 (2.87) 

150 (7.18)a,h 

80 (3.83) 

 

1 000 (4.45) 

1 000 (4.45) 

1 000 (4.45) 

Pabrik 

Ringan 

Berat 

 

125 (6.00)a 

250 (11.97)a 

2 000 (8.90) 

3 000 

(13.40) 

Gedung perkantoran 

Ruang arsip dan komputer harus dirancang 

untuk beban yang lebih berat berdasarkan 

pada perkiraan hunian 

Lobi dan koridor lantai pertama 

Kantor 

Koridor di atas lantai pertama 

 

 

 

 

100 (4.79) 

50 (2.40) 

80 (3.83) 

 

 

 

 

2 000 (8.90) 

2 000 (8.90) 

2 000 (8.90) 

 

Lembaga hokum 

Blok sel 

Koridor 

 

40 (1.92) 

100 (4.79) 

 

Tempat rekreasi 

Tempat bowling, kolam renang,  dan 

penggunaan yang sama 

Bangsal dansa dan ruang dansa 

Gimnasium 

Tempat menonton baik terbuka atau tertutup 

Stadium dan tribun /arena dengan tempat 

 

75 (3.59)a 

 

100 (4.79)a 

100 (4.79)a 

100 (4.79)a,k 

60 (2.87)a,k 
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duduk tetap (terikat pada lantai) 

Rumah tinggal 

Hunian (satu keluarga dan dua keluarga) 

Loteng yang tidak didiami tanpa gudang 

Loteng yang tidak didiami dengan gudang 

Loteng yang dapat didiami dan ruang tidur 

Semua ruang kecuali tangga dan balkon 

Semua hunian rumah tinggal lainnya 

Ruang pribadi dan koridor yang melayani 

mereka 

Ruang publika dan koridor yang melayani mereka 

 

 

 

10 (0.48)l 

20 (0.96)m 

30 (1.44) 

40 (1.92) 

 

40 (1.92) 

 

100 (4.79) 

 

Atap  

Atap datar, berbubung dan lengkung 

Atap digunakan untuk taman atap 

Atap yang digunakan untuk tujuan lain 

 

Atap yang digunakan untuk hunian lainnya 

Awning dan kanopi 

Konstruksi pabrik yang didukungoleh 

struktur rangka kaku ringan 

Rangka tumpu layar penutup 

 

 

 

 

 

 

Semua konstruksi lainnya 

Komponen struktur atap utama, yang terhubung 

langsung dengan pekerjaan lantai 

Titik panel tunggaldari batang bawah 

rangka atap atau setiap titik sepanjang 

komponenstruktur utama yang 

mendukungatap di atas pabrik, gudang dan 

perbaikan garasi 

Semua komponen struktur atap utama 

lainnya 

Semua permukaan atap dengan beban pekerja 

pemeliharaan 

 

20 (0.96)n 

100 (4.79) 

Sama seperti hunian 

dilayani 
a 

 

5 (0.24) tidak boleh 

direduksi 

5 (0.24) tidak boleh 

direduksi dan 

berdasarkan luas 

tributary dari atap 

yang ditumpu oleh 

rangka 

 

20 (0.96) 

 

 

 
l 

 

 

 

 

 

200 (0.89) 

 

 

 

 

 

 

2 000 (8.9) 

 

 

 

300 (1.33) 

 

 

 

300 (1.33) 

 

Sekolah   
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Ruang kelas 

Koridor di atas lantai pertama 

Koridor lantai pertama 

40 (1.92) 

80 (3.83) 

100 (4.79) 

1 000 (4.5) 

1 000 (4.5) 

1 000 (4.5) 

Bak – bak/scuttles, rusuk untuk atap kaca dan langit 

– langit yang dapat diakses 

 200 (0.89) 

Pinggir jalan untuk pejalan kaki, jalan lintas 

kendaraan dan lahan/jalan untuk truk – truk 

250 (11.97)a,p 8 000 (35.6)q 

Tangga dan jalan keluar 

Rumah tinggal untuk satu dan dua keluarga 

saja 

100 (4.79) 

40 (1.92) 

300r 

300r 

Gudang di atas langit – langit 

 

Gudang penyimpanan barang sebelum disalurkan 

ke pengecer  (jika diantisipasi menjadi gudang 

penyimpanan, harus dirancang untuk beban lebih 

berat) 

Ringan 

Berat  

20 (0.96) 

 

 

 

 

 

125 (6.00)a 

250 (11.97)a 

 

Toko 

Eceran 

Lantai pertama 

Lantai di atasnya 

Grosir, di semua lantai 

 

 

100 (4.79) 

75 (3.59) 

125 (6.00)a 

 

1 000 (4.45) 

1 000 (4.45) 

1 000 (4.45) 

Penghalang kendaraan Lihat pasal 4.5  

Susuran jalan dan panggung yang ditinggikan 

(selain jalan keluar) 

60 (2.87)  

Pekarangan dan teras, jalur pejalan kaki 100 (4.79)a  

(Sumber : SNI 1727:2013 Tabel 4-1) 

 

2.3.3 Beban Angin  

Beban angina desain untuk bangunan dan struktur lain, termasuk SPBAU 

serta elemen komponen dan klading bangunan gedung, harus ditentukan dengan 

menggunakan salah satu prosedur seperti disyaratkan dalam pasal ini. Garis besar 

dari keseluruhan proses untuk penentuan beban angin, termasuk referensi pasal, 

diberikan pada Gambar 26.1-1.( SNI 1727-2013 pasal 26.1.2) 
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Gambar 2. 1 Proses penentuan beban angin(Sumber:SNI 1727-2013 Gambar26.1-1) 

 

2.3.4 Beban Gempa 

Tata cara ini menentukan pengaruh gempa rencana yang harus ditinjau dalam 

perencanaan dan evaluasi struktur bangunan gedung dan non gedung serta berbagai 

bagian dan peralatannya secara umum. Gempa rencana ditetapkan sebagai gempa 

dengan kemungkinan terlewati besarannya selama umur struktur bangunan 50 tahun 

adalah sebesar 2 persen. (SNI 1727-2013 pasal 4.1.1). Untuk berbagai kategori 

risiko struktur bangunan gedung dan non gedung sesuai Tabel 1 pengaruh gempa 

rencana terhadapnya harus dikalikan dengan suatu faktor keutamaan e I menurut 

Tabel 2. Khusus untuk struktur bangunan dengan kategori risiko IV, bila dibutuhkan 

pintu masuk untuk operasional dari struktur bangunan yang bersebelahan, maka 

struktur bangunan yang bersebelahan tersebut harus didesain sesuai dengan kategori 

risiko IV. (SNI 1727-2013 pasal 4.1.2). Berikut langkah-langkah untuk menghitung 

beban gempa menurut SNI 1727-2013 “Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa 

untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung”. 

a. Kategori Risiko Bangunan 

Menentukan kategori risiko bangunan didasarkan atas fungsi pemanfaatan 

suatu bangunan atau gedung. Dalam menentukan kategori risiko bangunan dapat 

dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut: 
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Tabel 2. 3 Kategori Risiko Bangunan Gedung 

Jenis Pemanfaatan Kategori Risiko 

 

Gedung dan struktur lainnya yang memiliki risiko rendah 

terhadap jiwa manusia pada saat terjadi kegagalan seperti: 
I 

- Fasilitas Pertanian 

- Gudang Penyimpanan 

 

 

Semua Gedung dan struktur lain, kecuali  yang termasuk 

dalam kategori risiko I,III,IV, termasuk, tapi dibatasi untuk:  

II 

- Perumahan 

- Rumah toko dan rumah kantor 

- Pasar 

- Gedung perkantoran  

- Gedung apartemen/ Rumah susun 

- Pusat Perbelanjaan/ Mall 

 

 

Gedung dan struktur lainnya yang tidak termasuk dalam 

kategori risiko IV seperti: 

III - Bioskop 

- Stadion 

- Penjara 

 

 

Gedung dan strultur lainnya yang ditunjukkan sebagai 

fasilitas yang penting, tetapi tidak dibatasi, untuk: 

IV 

- Gedung sekolah dan fasilitas pendidikan 

- Rumah Sakit dan Fasilitas kesehatan lainnya 

- Fasilitas Pemadam kebakaran 

- Tempat perlindungan terhadap bencana alam 

- Fasilitas kesiapan darurat, kominikasi, dan pusat 

operasi 

 

(Sumber: SNI 03-1726:2012) 
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b. Faktor Keutaman Gempa, (Ie) 

Faktor keutamaan gempa, (Ie) adalah faktor yang digunakan untuk 

mengamplifikasi beban gempa rencana. Faktor ini dapat ditentukan setelah diketahui 

jenis pemanfaatan apa yang digunakan untuk gedung atau bangunan yang telah 

didesain. Faktor keutamaan gempa disajikan dalam Tabel 2.4 sebagai berikut: 

Tabel 2. 4 Faktor keutamaan gempa 

Kategori risiko Faktor keutamaan gempa, (Ie) 

I dan II 1,0 

III 1,25 

IV 1,50 

(Sumber: SNI 03-1726:2012) 

 

c. Kelas Situs dan Koefisien Situs 

Lapisan tanah pada suatu proyek dikategorikan menjadi beberapa situs dari 

kelas A hingga F. Klasifikasi situs dilakukan berdasarkan hasil pengujian kecepatan 

rata-rata gelombang geser, tahanan penetrasi standar lapangan rata-rata. Hal tersebut 

ditunjukkan pada Tabel 2.5 sebagai berikut: 

 

Tabel 2. 5 Kelas Situs dan Koefisien Situs 

kelas situs Vs (m/detik) N atau Nch Su (kPa) 

SE (tanah lunak) <175 <15 <50 

Atau setiap profil tanah yang mengandung lebih dari 3 m 

tanah dengan karakteristik sebagai berikut: 

1. indek plastis PI  > 20 

2. Kadar air, w ≥  40% 

3. kuat geser niralir Su  < 25 kPa) 

SF (tanah khusus 

yang 

membutuhkan 

investigsi 

geoteknik spesifik 

dan analisis 

respons spesifik-

situs yang 

mengikuti 6.10.1) 

Setiap profil lapisan tanah yang memiliki salah satu atau 

lebih dari karakteristik berikut: 

- Rawan dan berpotensi gagal atau runtuh akibat beban 

gempa seperti mudah likuifaksi, lempung sangat sensitif, 

tanah tersementasi lemah 

-  Lempung sangat organik dan/ gambut (ketebalan H >3m) 

-  Lempung berplastis sangat tinggi (ketebala H > 7,5m 

dengan Indeks Plastis PI >75) 

Lapisan lempung lunak / setengah teguh dengan ketebalan H 

> 35m dengan Su< 50 kPa 

CATATAN : N/A = tidak dipakai 

   (Sumber: SNI 03-1726:2012) 
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Setelah ditentukan kelas situsnya, maka selanjutnya berdasarkan nilai (Ss) dan 

(S1) dapat ditentukan besarnya koefisien situs, (Fa) dan (Fv). Koefisien situs (Fa) 

merupakan faktor amplifikasi getaran yang terkait percepatan pada getaran periode 

pendek, sedangkan Koefisien situs (Fv) merupakan faktor amplifikasi terkait 

percepatan pada getaran periode 1 detik. Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 memperlihatkan 

nilai koefisien situs untuk berbagai kelas situs yang ada. Berikut adalah tabelnya: 

 

Tabel 2. 6 Koefisien Situs, (Fa) 

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 Ss>1,25 

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

SB 1 1 1 1 1 

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

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

SE 2,5 1,7 1,2 0,9 0,9 

SF SSb 

(Sumber: SNI 1726-2012) 

Tabel 2. 7 Koefisien Situs, (Fv) 

Kelas 

Situs 

  

Parameter respons spektral percepatan gempa MCEr 

terpetakan pada perioda pendek,T=1,0 detik, S1 

S1<0,1 S1=0,2 S1=0,3 S1=0,4 S1>0,5 

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

SB 1 1 1 1 1 

SC 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 

SD 2,4 2 1,8 1,6 1,5 

SE 3,5 3,2 2,8 2,4 2,4 

SF SSb 

 (Sumber: SNI 1726-2012) 

 

Nilai (Fa) dan (Fv) selanjutnya digunakan untuk menghitung parameter 

respons percepatan pada periode pendek (SMS) dan pada periode 1 detik (SM1), 

yang ditentukan berdasarkan rumus berikut: 

SMS = Fa Ss (2.1) 

SM1 = Fv S1 (2.2) 
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Sehingga parameter percepatan spektral desain untuk periode pendek (SDS) dan 

untuk periode 1 detik (SD1) dapat tentukan dengan rumus sebagai berikut: 

SDS = 2/3 SMS (2.3) 

SD1 = 2/3 SD1 (2.4) 

 

d. Menentukan Kategori Desain Seismik (KDS) 

Langkah selanjutnya adalah menentukan jenis Kategori Desain Seismik 

(KDS) berdasarkan hasil perhitungan rumus (2.3) dan (2.4). Jenis Kategori Desain 

Seismik (KDS) disajikan dalam Tabel 2.8 dan 2.9. 

 

Tabel 2. 8 Kategori Desain Seismik Berdasarkan SDS Berdasarkan Parameter 

Respon Percepatan pada Perioda Pendek 

Nilai Sds 
Kategori risiko 

I atau II atau III IV 

Sds < 0,167 A A 

0,167 ≤ Sds <0,33 B C 

0,33 ≤ Sds <0,50 C D 

0,50 ≤ Sds D D 

 (Sumber: SNI 1726-2012) 

 

Tabel 2. 9 Kategori Desain Seismik berdasarkan Sd1 Berdasarkan Parameter 

Respon Percepatan pada Perioda 1 Detik 

Nilai Sd1 
Kategori risiko 

I atau II atau III IV 

Sd1 < 0,067 A A 

0,067 ≤ Sd1 < 0,133 B C 

0,133 ≤ Sd1 < 0,20 C D 

0,20 ≤ Sd1 D D 

(Sumber: SNI 1726-2012) 

 

Selanjutnya adalah menentukan sistem struktur yang dipakai pada gedung / 

bangunan yang didesain yang tersedia pada Tabel 2.10. Cara menentukan sistem 

struktur yang dipakai ialah berdasarkan hasil nilai terbesar dari Tabel 2.8 dan 2.9. 
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Tabel 2. 10 Pemilihan Sistem Struktur 

KDS  versus Resiko Kegempaan  

kode 
Tingkat Resiko Desain Kegempaan (SNI 2847 -201x) 

Rendah Menengah Tinggi 

RSNI 1726 - 

201x 

KDS KDS KDS 

A,B C D,E,F 

 

   

 

SRPMB / K / SRPMM / K / SRPMK / 

 

SDSB / K SDSB / K SDSK 

SRPM = SISTEM RANGKA MOMEN 

SDS = SISTEM DINDING STRUKTUR 

B ; M ; K = BIASA ; MENENGAH ; KHUSUS 

(Sumber : SNI 1726 – 2012) 

 

e. Menentukan Periode Fundamental Pendekatan (Ta) 

Sebagaai alternatif, diijinkan untuk menentukan perioda fundamental 

pendekatan (Ta), dalam detik, dari persamaan berikut untuk struktur dengan 

ketinggian tidak melebihi 12 tingkat dimana sistem penahan gaya gempa terdiri dari 

rangka penahan beton atau baja secara keseluruhan dan tinggi tingkat paling sedikit 

3 m. Berikut rumus mencari (Ta): 

Ta = 0,1N (2.5) 

Di mana: 

N = jumlah tingkat 

 

f. Menentukan Spektrum Respon Desain (Sa) 

Setelah diperoleh hasil dari Fundamental Pendekatan (Ta) berdasarkan rumus 

(2.13), maka bisa digunakan untuk menentukan spektrum respon desain. Dibawah 

ini adalah rumus-rumus perhitungannya: 

T0 = 0,2 x  
SDS

SD1
    (2.6) 

Ts =  
SDS

SD1
  (2.7) 

Jika: 

• Ta < T0; Maka Sa = 









0
6,04,0

T

T
SDS   (2.8) 



18 

 

 

 

• Ts ≥ Ta ≥ T0; Maka Sa = SDS   (2.9) 

• Ta ≥ Ts; Maka Sa =  
Ta

SD1
 (2.10) 

Di mana: 

Sds = parameter respons spektral percepatan desain pada perioda pendek; 

SD1  = parameter respons spektral percepatan desain pada perioda 1 detik; 

T      = perioda getar fundamental struktur. 

 
Gambar 2. 2 Spektrum Respons Desain (Sumber: SNI 1726-2012) 

 

g. Faktor R untuk Penahan Gaya Gempa Lanjutan 

Berdasarkan halaman SNI 1726:2012, “Tata Cara Perencanaan Ketahanan 

Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung”. Untuk sistem penahan 

gaya gempa lanjutan, karena struktur rangka beton gedung beton bertulang didesain 

untuk memikul momen khusus (SRPMK), maka diambil  nilai dari Tabel 2.10. 

berikut adalah tabelnya: 

 

Tabel 2. 11 Faktor R, Ω dan Cd untuk Penahan Gaya Gempa Lanjutan 

 Sistem Penahan Gaya Seismik R Ω Cd 
 

Rangka Beton Bertulang Pemikul Momen Khusus 8 3 5,5  

Rangka Beton Bertulang Pemikul Momen Menengah 5 3 4,5  

Rangka Beton Bertulang Pemikul Momen Biasa 3 3 2,5  

(Sumber: SNI 2847:2013) 
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Di mana: 

R = koefisien modifikasi respons, Ra 

Ω = faktor kuat-lebih sistem, Ω0g 

Cd = faktor pembesaran defleksi, Cdb 

g   = 9,81 m/s² (percepatan gravitasi bumi) 

Ie  = 1,25 (faktor keutamaan gempa kategori III) 

Rumus perhitungan beban gempa (Earthquake): 

E =  
R

gxI
 (2.11) 

h. Menentukan Nilai Koefisien Respon Seismik (Cs) 

Mengacu peraturan SNI 1726:2012, maka rumus perhitungan Cs adalah 

sebagai berikut: 

Cs =  
IR

SDS

/
 (2.12) 

Cs Max = 
)/(

1

IRT

SD
   (2.13) 

Cs min= 0,044 x Sds x Ie (2.14) 

 

i. Menentukan Beban Geser Dasar 

 Menentukan beban geser berdasarkan rumus: 

V = Cs x W (2.15) 

 

Di mana: 

V  = gaya lateral desain total atau geser di dasar struktur (kN) 

Cs  = koefisien respon seismik yang ditentukan (pada poin h) 

W  = berat total gravitasi bangunan 

 

j. Perhitungan Gaya Gempa 

Rumus perhitungan gaya gempa adalah sebagai berikut: 

Fx = Cv x V (2.16) 

 

Dan 

 

Cvx =  




n

n

k

ii

k

xx

hw

hw

)1(

 (2.17) 
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Di mana: 

Cvx = faktor distribusi vertikal; 

V = gaya lateral desain total atau geser di dasar struktur, dinyatakan 

   dalam (kN); 

wi, wx = bagian berat seismic efektif total struktur (W) yang ditempatkan 

    atau dikenakan pada tingkat i atau x; 

hi & hx = tinggi dari dasar sampai tingkat I atau x, dinyatakan dalam (m); 

k  = eksponen yang terkait dengan perioda struktur sebagai berikut: 

 untuk struktur yang mempunyai perioda sebesar 0,5 detik atau 

 kurang, k = 1; 

untuk struktur yang mempunyai perioda sebesar 2,5 detik atau lebih, 

k = 2; 

 untuk struktur yang mempunyai perioda antara 0,5 dan 2,5 detik, k 

 harus sebesar = 2 atau harus ditentukan dengan interpolasi linier 

 antara 1 dan 2. 

 

2.3.5 Kombinasi Beban 

Berdasarkan persyaratan dalam SNI 2847:2013 Pasal 9.2 besarnya kuat perlu, 

U, yang harus dipertimbangkan sebagai kondisi paling kritis yang harus dipikul 

suatu elemen struktur adalah: 

 

U = 1,4DL (2.18) 

U = 1,2DL+1,6LL+0,5(Lr atau S atau R) (2.19) 

U = 1,2DL+1,6(Lr atau S atau R)+(L atau 0,5W) (2.20) 

U = 1,2DL+1W+1LL+0,5(Lr atau S atau R) (2.21) 

U = 1,2DL+1E+ILL+0,2S (2.22) 

U = 0,9DL+1W (2.23) 

U = 0,9DL+1E (2.24) 

 

Di mana: 

DL  = Beban Mati 

LL  = Beban Hidup 

Lr = Beban Atap 

 S = Salju 

W = Angin 

R = Hujan 

E = Beban Gempa 
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2.4  Preliminary desain 

Preliminary desain merupakan salah satu tahapan yang penting. Tahapan  ini 

melibatkan sekitar 70% dari total biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan  proyek 

itu sendiri. Dengan demikian, pilihan yang dibuat selama desain awal sangat 

mendasar (Zaghar dkk, 2012). 

 

2.4.1 Pelat 

Pelat memiliki tugas ganda yaitu sebagai penerima dan penyalur beban serta 

pembagi ruangan. Fungsi utama dari pelat lantai yaitu: 

 Daya tahan lebih kuat terhadap kebakaran 

 Menstabilkan mengatur suhu pada suatu ruangan. 

 Mendukung beban pada dinding dan kolom 

 Pemisah antara ruang bawah dan ruang atas. 

 Peredam suara dari ruang atas maupun ruang bawah. 

Ditinjau dari perbandingan panjang dan lebarnya pelat dibagi menjadi 2, yaitu  pelat 

satu arah dan pelat dua arah. (Nugroho, 2014). 

 

2.4.1.1 Pelat satu arah 

Pelat satu arah yaitu suatu pelat yang memiliki panjang lebih besar  atau  tiga  

kali  atau  lebih  dari  lebar  yang  bertumpu  menerus melalui  balok-balok. Maka 

hampir semua beban lantai dipikul oleh balok-balok yang sejajar (Sitohang, 2008). 

Tebal pelat minimum untuk pelat satu arah  menurut SNI 2847-2013 dapat di 

tentukan dari tabel berikut: 

 

Tabel 2. 12 Tabel minimum pelat satu arah 

 Tebal minimum, h 

Komponen 

struktur 

Tertumpu 

sederhana 

Satu ujung 

menerus 

Kedua ujung 

menerus 

Kantilever 

Komponen struktur tidak menumpu atau tidak dihubungkan 

dengan partisi atau kontruksi lainya yang mungkin rusak oleh 

lendutan yang besar 

Pelat masif 

satu arah 

ℓ/20 ℓ/24 ℓ/28 ℓ10 

Balok atau 

pelat rusuk 

satu-arah 

ℓ/16 ℓ/18,5 ℓ/21 ℓ/8 
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CATATAN : 

Panjang bentang dalam mm. 

Nilai yang diberikan harus digunakana langsung untuk komponen struktur dengan 

beton normal dan tulangan tulangan mutu 420 Mpa. Untuk kondisi lain, nilai diatas 

harus dimodifikasikan sebagai berikut : 

(a) Untuk struktur beton ringan dengan berat jenis (equilibrium density) , Wc di 

antara 1440 sampai 1840kg/m3, nilai tadi harus dikalikan dengan (1,65-0,0003Wc) 

tetapi tidak kurang dari 1,09. 

(b) untuk fy selain 420 Mpa, nilainya harus dikalikan dengan  (0,4 + fy/700) 

 

(Sumber : SNI 03-2847-2013, Tabel 9.5(a)) 

 

2.4.1.2 Pelat dua arah 

Tebal pelat minimun menurut SNI 2847-2013 pasal 9.5.3 bahwa tebal pelat 

minimum dengan balok yang menghubungkan tumpuan pada semua sisinya dengan    

< 2,0 maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : 

 Untuk αm ≤ 0,2, digunakan : 

 Pelat tanpa penebalan       >120mm 

 Pelat dengan penebalan    >100mm 

 Untuk 0,2 < αm < 2,0, ketebalan pelat minimum harus memenuhi : 

  h =      
 2,0m536

1400

fy
8,0n















l

> 125 mm.  (2.25) 

 Untuk αm > 2,0 ketebalan pelat minimum tidak boleh kurang dari  

  h =       
936

1400
8,0ln













fy

> 90 mm  (2.26) 

Di mana : 

In = panjang bentang bersih dalam arah momen yang ditinjau, diukur dari       

muka ke muka tumpuan 

ɑ  = rasio kekuatan lentur penampang balok terhadap kekakuan lentur pelat. 

ɑm = nilai rata-rata dari ɑ untuk semua balok pada tipe panel. 

β = rasio panjang bentang arah memanjang dengan arah memendek. 
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 Tebal pelat minimum tanpa balok yang menghubungkan tumpuan pada 

semua sisinya dengan  
Lx

Ly
  < 2,0 maka harus memenuhi ketentuan sebagai 

berikut 

 

Tabel 2. 13 Tebal minimum pelat dua arah 

Tegangan 

Leleh (fy, 

Mpa) 

Tanpa Penebalan Dengan Penebalan 

Panel Luar 
Panel 

Dalam 
Panel Luar 

Panel 

Dalam 

 Tanpa 

 Balok  

 Pinggir 

 

Dengan 

Balok 

Pinggir 

 Tanpa 

Balok 

Pinggir 

 

Dengan 

Balok 

Pinggir 

 

280 ln/33 ln/36 ln/36 ln/36 ln/40 ln/40 

420 ln/30 ln/33 ln/33 ln/33 ln/36 ln/36 

520 ln/28 ln/31 ln/31 ln/31 ln/34 ln/34 

 Untuk kontruksi dua arah, ln adalah panjang bentang bersih dalam 

arah panjang, diukur muka ke muka tumpuan pada pelat balok dan 

muka ke muka balok atau tumpuan lainya pada kasusu yang lain. 

 Untuk Fy antara nilai yang diberikan dalam tabel, tebal minimum 

harus ditentukan dengan interpolasi linier. 

 Panel drop didefinisikan   dalam 13.2.5 

 Pelat dengan balok di antara kolom kolomnya disepanjang tepi 

eksterior. Nilai α untuk balok tepi tidak boleh kurang dari 0,8 

 

2.4.2 Balok 

Persyaratan yang mengharuskan sedikitnya ada 2 batang tulangan menerus 

disisi  atas maupun bawah balok, dimaksudkan untuk keperluan pelaksanaan untuk 

penentuan kondisi balok berdasarkan SNI 03-2847-2013, Pasal 23.3(1) . Komponen 

Lentur SRPMK harus memenuhi kondisi berikut : 

1. Beban aksial tekan < Ag fc/10 

2. Bentang bersih > 4 d 

3. Bw/h > 0,3 

4. Bw  > 250 mm 
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2.4.2.1 Balok Tulangan longitudinal 

Balok Tulangan Longitudinal menurut SNI 2847:2013 Pasal 21.5.2 

“Tulangan Longitudinal” 

a. Pasal 21.5.2.1 Jumlah tulangan atas mupun bawah tidak boleh kurang 

dari yang diberikan pers. (10-3) tetapi tidak kurang dari: 

As min =  
fy

dxbx4,1
         (2.27) 

b. Pasal 21.5.2.2(1) Momen positif tidak boleh kurang dari setengah momen 

negatif yang disediakan pada muka join tersebut. 

M(+) ≥  
2

1
 x M(-)     (2.28) 

Pasal 21.5.2.2(2) Sedikitnya harus disediakan dua buah tulangan 

menerus, baik di sisi atas maupun sisi bawah penampang. 

c. Pasal 21.5.2.3 Baik kuat lentur negatif maupun kuat lentur momen positif 

pada setiap penampang disepanjang bentang tidak boleh kurang dari 
4

1
  

kuat lentur terbesar yang disediakan pada kedua muka kolom tersebut. 

M(+) ≥  
4

1
Mmax      (2.29) 

M(-) ≥  
4

1
 Mmax      (2.30) 

 

2.4.2.2 Balok Tulangan transfersal 

Dalam desain tulangan transversal balok SRPMK, diasumsikan seluruh 

beban geser dipikul oleh tulangan geser. Sehingga dalam desain tulangan 

geser harus diperhitungkan sedemikian rupa agar tulangan transversal 

mampu menahan gaya geser yang terjadi akibat beban gempa arah bolak-

balik maupun gaya gravitasi struktur gedung itu sendiri. 
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Gambar 2. 3 Contoh Sengkang Tertutup (Sumber: SNI 2847:2013) 

 

Menurut SNI 2847:2013 Pasal 21.5.3 Rumus perhitungan geser balok 

SRPMK sebagai berikut: 

 

Vu =  
L

MprMpr )( 21   ± 
2

LxQu
     (2.31) 

Di mana: 

Mpr1 = 









2
)''25,1(

a
dsfsAfyAs   (2.32) 

Mpr2 = (A’s x f’s) x (d-d’)     (2.33) 

Qu = 1,2DL + LL       (2.34) 

L = Panjang bersih bentang balok 

 

Di dalam  SNI 2847:2013  Pasal 21.5.4.1 Gaya Rencana Gaya geser rencana 

Ve harus ditentukan dari peninjauan gaya statik pada bagian komponen 

struktur antara dua muka tumpuan. Momen-momen dengan tanda 

berlawanan sehubungan dengan kuat lentur maksimum, Mpr, harus 

dianggap bekerja pada muka-muka tumpuan, dan komponen struktur 

tersebut dibebani dengan beban gravitasi terfaktor di sepanjang bentangnya. 

Di dalam SNI 2847:2013  Pasal 21.5.4.2 nilai Vc = 0 Jika: 
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a. Gaya geser maksimum yang diakibatkan oleh gempa lebih besar daripada 

50% gaya geser total. 

Vgempa > 50% Vtotal    (2.35) 

b. Gaya tekan aksial <   
20

'cfxAg
    (2.36) 

 

2.4.3 Kolom 

Kolom merupakan komponen struktur  yang berfungsi menyangga semua  

beban-beban  di atasnya  dan  meneruskan  ke  bawah. Kolom memegang   peranan   

penting agar bangunan tetap berdiri karena keruntuhan kolom berarti keruntuhan 

struktur yang berada di atasnya atau  keruntuhan seluruh bangunan (Adi, 2015).  Di 

dalam struktur kolom terdapat tulangan longitudinal dan tulangan transversal yang 

berfungsi untuk membantu kinerja beton. 

  

2.4.3.1 Kolom Tulangan Longitudinal 

Berdasarkan SNI 2847:2013 persyaratan dari subpasal ini berlaku untuk 

komponen struktur rangka momen khusus yang membentuk bagian sistem 

penahan gaya gempa dan yang menahan gaya tekan aksial terfaktor Pu 

akibat sebarang kombinasi beban yang melebihi Agf’c/10. Komponen 

struktur rangka ini harus juga memenuhi kondisi-kondisi dari pasa 21.6.1.1 

dan pasal 21.6.1.2. 

a. Pasal 21.6.1.1 Dimensi penampang terpendek, diukur pada garis lurus 

yang melalui pusat geometri, tidak boleh kurang dari 300 mm. 

b. 21.6.1.2 Rasio dimensi penampang terpendek terhadap dimensi tegak 

lurus tidak boleh kurang dari 0,4. 

 

2.4.3.2 Kolom Tulangan Transversal 

Berdasarkan SNI 2847:2013 Ketentuan mengenai jumlah tulangan 

transversal Pasal 21.6.4.4 

a. Rasio volumetrik tulangan spiral atau sengkang cincin ρs, tidak boleh 

kurang dari:  

 ρs =   
hxfy

cfx '12,0
      (2.37) 

 Dan tidak boleh kurang dari: 

 ρs = 0,45 x  
fy

cf
x

Ac

Ag '
1







     (2.38) 
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 Dengan fy adalah kuat leleh tulangan spiral, tidak boleh diambil lebih 

dari 400 MPa. 

b. Luas total penampang sengkang tertutup persegi tidak boleh kurang dari:  

Ash = 0,3 x  
















 11

'

Ach

Ag

hxfy

cfxshc
   (2.39) 

Ash = 0,09 x 







1

'

hxfy

cfxshc
     (2.40) 

c. Tulangan transversal harus berupa sengkang tunggal atau tumpuk. 

Tulangan pengikat silang dengn diameter dan spasi yang sama dengan 

diameter dan spasi sengkang tertutup boleh dipergunakan. Tiap ujung 

tulangan pengikat silang harus terikat pada tulangan longitudinal terluar. 

Pengikat silang yang berurutan harus ditempatkan secara berselang-

seling berdasarkan bentuk kait ujungnya.  

d. Bila kuat rencana pada bagian inti komponen struktur telah memenuhi 

ketentuan kombinasi pembebanan termasuk pengaruh gempa maka 

persamaan (2.16) dan (2.15) tidak perlu diperhatikan.  

e. Bila tebal selimut beton di luar tulangan transversal pengekang melebihi 

100 mm, tulangan transversal tambahan perlu dipasang dengan spasi 

tidak melebihi 300 mm. Tebal selimut di luar tulangan transversal 

tambahan tidak boleh melebihi 100 mm.  

 
Gambar 2. 4 Contoh Tulangan Transversal pada Kolom (Sumber: SNI 

2847:2013) 
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Berdasarkan SNI 2847:2013 Pasal 21.6.4.3 Spasi tulangan transversal 

sepanjang Lo komponen struktur tidak boleh melebihi yang terkecil dari (a), 

(b), dan (c): 

a. Seperempat dimensi komponen struktur minimum; 

b. Enam kali diameter batang tulangan longitudinal yang terkecil; dan 

c. o = 100+ 






 

3

350 hx
    (2.41) 

Nilai so tidak boleh melebihi 150 mm dan tidak perlu diambil kurang dari 

100 mm. 

 

2.4.4 Hubungan Balok Kolom 

Berdasarkan SNI 2847:2013 Pasal 21.6.1; kuat lentur dari suatu kolom harus 

memenuhi persayaratan sebagai berikut : 

∑Mnc ≥ 
6

5
 ∑Mnb      (2.42) 

Di mana : 

∑Mnc = jumlah kuat lentur nominal kolom yang merangka pada suatau hubungan 

balok-kolom ( HBK ). Kuat lentur kolom harus dihitung untuk gaya aksial 

terfaktor yang sesuai dengan arah gaya-gaya lateral yang ditinjau yang 

menghasilkan nilai kuat lentur yang terkecil 

∑Mnb = jumlah kuat lentur nominal balok yang merangka pada suatu hubungan 

balok-kolom ( HBK ). 

 Pendekatan ini seiring dikenal sebagai konsep kolom kuat – balok lemah ( strong 

column – weak beam ). Dengan menggunakan konsep ini diharapkan bahwa kolom 

tidak akan mengalami kegagalan terlebih dahuu sebelum balok. Tulangan lentur 

harus dipilih sedemikian sehingga persamaan diatas terpenuhi. Sedangkan rasio 

tulangan harus dipilih sehingga terpenuhi syarat: 

0,01 ≤ ρg ≤ 0,06                   (2.43) 

( Mnc a + Mnc b ) ≥ 
6

5
 ( Mnb b + Mnb a )         (2.44) 
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Mnc a Mnc a

Mnb b

Mnc b

Mnb a

Mnb b

Mnc b

Mnb a

 
Gambar 2. 5 Konsep kolom kuat – balok lemah (strong column – weak 

beam) (Sumber: Dokumen Pribadi) 

 
Kuat lentur nominal  balok- balok. Pada konstruksi balok T, tulangan pelat 

pada lebar effektif balok sesuai pasal 10.10 harus ikut menentukan kuat lentur ini. 

Konstruksi balok T dapat dianggap sebgai balok/ penampang segi empat biasa 

apabila tinggi a dari balok tegangan segi empat ekuivalen lebih besar dari tebal 

flens. Nilai a dari setiap elemen balok dapat diliha di Tabel penulangan balok. Pada 

perhitungan  kapasitas momen balok, akan berdasarkan tinjauan arah gempa. 

 

Penentuan lebar efektif balok : 

bw + 2hb = bw + 8hf

hb

bw

hf

 
Gambar 2. 6 Penampang balok T (Sumber: dokumen pribadi) 

 
Nilai be pada penampang balok T   

   be = bw + 8hf      (2.45)  

be = bw + 2hb     (2.46)  

Di mana: 

bw : lebar penampang (m) 

hf : tinggi plat beton, (mm) 

hb : tinggi penampang balok dari serat tekan sampai bawah plat (mm) 

Dipakai nilai terkecil be. 
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Dalam analisa hubungan balok- kolom, akan ditinjau pengaruh gaya gempa bolak- 

balik dari arah x dan dari arah y. 

Berdasarkan SNI 2847:2013 Pasal 21.7.2 telah ditentukan bahwa: 

a. Gaya-gaya pada tulangan longitudinal balok di muka hubungan balok-

kolom harus ditentukan dengan menganggap bahwa tegangan pada tulangan 

tarik lentur adalah 1,25fy. 

b. Kuat hubungan balok-kolom harus direncanakan menggunakan faktor 

reduksi kekuatan. 

c. Tulangan longitudinal balok yang berhenti pada suatu kolom harus 

diteruskan hingga mencapai sisi jauh dari inti kolom terkekang. 

d. Bila tulangan longitudinal balok diteruskan hingga melewati hubungan 

balok-kolom, dimensi kolom dalam arah paralel terhadap tulangan 

longitudinal balok tidak boleh kurang daripada 20 kali diameter tulangan 

longitudinal terbesar balok untuk beton berat normal. Bila digunakan beton 

ringan maka dimensi tersebut tidak boleh kurang daripada 26 kali diameter 

tulangan longitudinal terbesar balok. 

Berdasarkan SNI 2847:2013 Pasal 21.7.4 telah ditentukan  

a. Tulangan berbentuk sengkang tertutup harus dipasang dalam daerah 

hubungan balok-kolom, kecuali bila hubungan balok-kolom tersebut 

dikekang oleh komponen-komponen struktur.  

b. Pada hubungan balok-kolom dimana balok-balok, dengan lebar setidak-

tidaknya sebesar ¾ lebar kolom, merangka pada keempat sisinya, harus 

dipasang tulangan transversal setidak-tidaknya sejumlah ½ dari yang 

ditentukan. Tulangan transversal ini dipasang di daerah hubungan balok-

kolom disetinggi balok terendah yang merangka ke hubungan tersebut. Pada 

daerah tersebut, spasi tulangan transversal dapat diperbesar menjadi 150 

mm.  

c. Pada hubungan balok-kolom, dengan lebar balok lebih besar daripada 

kolom, tulangan transversal harus dipasang pada hubungan tersebut untuk 

memberikan kekangan terhadap tulangan longitudinal balok yang berada 

diluar daerah inti kolom, terutama bila kekangan tersebut tidak disediakan 

oleh balok yang merangka pada tulangan tersebut. 

Seperti halnya dalam perhitungan Hubungan Balok- Kolom, dalam analisa ini 

akan ditinjau pengaruh gaya gempa bolak- balik dari arah x dan dari arah y. 

Perhitungan kapasitas momen pada setiap penampang akan dihitung Rangkap, 

mengingat ini adalah perhitungan desain. 
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   Mn1   = 









2
)'.'25,1.(

a
dxsfsAfyAs    (2.47) 

Mn2   =  ')'.'( ddxsfsA       (2.48) 

Mn    = Mn1+Mn2      (2.49) 

Di mana: 

a = luas keseluruhan tulangan tarik (mm2) 

As  = luas tulangan tarik (mm2) 

As
’ = luas tulangan tekan (mm2) 

fy = kuat tarik baja (Mpa) 

sf '  = tegangan leleh tulangan  (Mpa) 

T = Kuat momen torsi nominal yang disumbangkan oleh beton  

Mn = Momen nominal dari beton (Nmm) 

d’ = Jarak dari serat tekan terluar ke pusat tulangan tekan (mm) 

d       = Jarak dari serat tekan terluar ke pusat tulangan tarik (mm) 

Gaya geser dalam hubungan Balok- Kolom ; 

 

10D28 10D28

5D28 5D28

A B

Mu=959,175 KNm

Vh=618,82 KN

C2=T2

C1=T1

Vh=618,82 KN

Mu=959,175 KNm

T2=1538KN

T1= 1557KN

Mpr(+)=781,2 KNm Mpr(-)=1137,15 KNm

K1(800/800)

B1(400/600)B1(400/600)

 
Gambar 2. 7 Gaya- gaya dalam arah balok X (Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Akan didapat gaya geser didalam Hubungan Balok Kolom berdasarkan 

tulangan terpasang Vx-x 

               Vx-x = T1 + T2 – Vh      (2.50) 

    T1 = As1 x 1,25fy      (2.51) 

    T2 = As2 x 1,25fy      (2.52) 
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Di mana : 

Vh = gaya geser pada kolom (N) 

T            =  Kuat momen torsi nominal yang disumbangkan oleh beton (Nmm) 

As = luas tulangan tarik (mm2) 

fy = kuat tarik tulangan (Mpa) 

 

Vh gaya geser dikolom dihitung dari Mpr kedua ujung balok yang menyatu 

di HBK. Dalam hal ini, karena panjang kolom atas dan bawah adalah sama, maka 

masing- masing ujung kolom memikul jumlah Mpr balok- balok sama besarnya 

(Mu). 

2

)()( 


MprMpr
Mu       (2.53) 

Sehingga : 

2/

2

h

Mu
Vh       (2.54) 

 

Di mana : 

Mu = momen ultimit (Nmm)  

Mpr  = Kekuatan lentur mungkin komponen struktur (kNm).  

Vh = gaya geser pada kolom (n) 

h = tinggi bersih kolom (m) 

Luas Effektif pada inti Sambungan, berdasarkan arah geser pada sambungan 

berdasarkan balok yang ditinjau. 

 

Arah Gaya Geser

Arah Gaya Geser

Y

X

Penampang melintang kolom

       K2 ( 400 x 500 )

beb

d

12D19mm

Penampang melintang kolom

       K1 ( 800 x 800 )

28 D28mm

d

beb

Arah Gaya Geser

Arah Gaya Geser
 

Gambar 2. 8 Luas daerah geser efektif pada inti sambungan 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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b   = Untuk pengurungan yang cukup 

be = Untuk kurungan yang tak cukup oleh balok Arah y 

 

Untuk pertemuan ini, balok- balok arah y memiliki lebar balok ( bw ) > ¾ lebar 

kolom ( 400mm > 350mm ) sehingga memberikan efek kurungan  saat terjadi 

perpindahan geser pada balok arah X. Maka dari itu akan digunakan Luasan Efektif 

Acv : 

 

Acv = b x d       (2.55) 

   



Acv

Vu
Vn

2      (2.56) 

  
Acv

dbw
Ag

Nu
cf

Vc

























14

1'
6

1

   (2.57) 

Dimana : 

Vu = gaya geser terfaktor pada suatu penampang (N) 

Vn = gaya nominal geser (N) 

Vc = kuat geser nominal yang disumbangkan oleh beton  (N) 

Acv = Luas tulangan geser (dua kaki) (mm2) 

bw = lebar penampang balok (mm) 

d = jarak dari serat tekan terluar ke pusat tulangan tarik (mm) 

  = faktor reduksi kekuatan 

Nu = gaya aksial kolom (kNm) 

Ag = luas penampang bruto (mm2) 

 

Oleh karena Vn > Vc, dibutuhkan tulangan geser. Penulangan geser yang 

dibutuhkan dapat direncanakan dengan : 

 

dfy

sdbeVcVn

dfy

sVs
Av











)(
   (2.58) 

 

fy

beVcVn

S

Av 


)(
     (2.59) 
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Di mana: 

Vs =  Kuat geser nominal yang disumbangkan oleh tulangan geser (kN) 

Vn = gaya nominal geser (N) 

Vc = kuat geser nominal yang disumbangkan oleh beton  (N) 

Av = Luas tulangan geser (dua kaki) (mm2) 

be = lebar penampang balok (mm) 

d = jarak dari serat tekan terluar ke pusat tulangan tarik (mm) 

s = jarak spasi tulangan (mm) 

fy = kuat tarik tulangan (Mpa) 
 

Untuk HBK yang terkekang keempat sisinya berlaku kuat geser nominal. 

Ø(Vc) = 0,75 x 1,7 x Ag x  2 'cf    (2.60) 

Ø(Vc) > Vx-x….  OK     (2.61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


