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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Dasar Sistem Pracetak 

Konsep perencanaan bangunan tahan gempa pada masa kini merupakan 

hasil penelitian dari para pakar selandia baru sejak tahun 1960, yaitu Park, 

Paulay dan Pristly. Konsep ini dikenal dengan konsep “Desain Kapasitas”, 

yang secara prinsip struktur harus dapat mengembangkan perilaku daktail 

sehingga dapat direncanakan dengan beban gempa yang direduksi sesuai 

tingkat daktilitasnya. Konsep ini menghasilkan perencanaan ekonomis, namun 

perlu dilakukan pendetailan khusus pada sambungan yang direncanakan 

sebagai pemancar energi gempa (Park, 1968). Masalah utama pada setiap 

sistem pracetak adalah bagaimana mendesain sistem sambungan sehingga 

dapat berperilaku seperti sistem sambungan monolit. 

Pada sistem pracetak, masalah  sambungan harus memenuhi beberapa 

pernyataan berikut ( Elliot, 2002) 

1. Sambungan direncanakan bertranslasi dalam batasan terentu (pada titik 

kumpul umumnya terjadi deformasi geser yang signifikan dan timbul retak). 

2. Sambungan direncanakan mampu menahan beban sesuai perencanaan baik 

sebagai sistem keseluruhan struktur maupun secara individual elemen. 

3. Sambungan direncanakan memiliki kekuatan dan kekakuan yang cukup 

agar dapat berperilaku monolit. 

4. Sambungan pada join direncanakan terhadap adanya penyimpangan baik 

dalam hal pemasangan/pelaksanaan maupun ukuran masing-masing elemen 

pracetak (dalam pembuatan toleransi minimum yang diizinkan sebesar 3 

mm). 

 

B. Klasifikasi Sistem Pracetak 

Pada prinsipnya, struktur bangunan sistem pracetak dapat dibagi menjadi 

dua kelompok besar yaitu (Siddiq, 1995): 

1. Kelompok pracetak panel, pracetak wall structures. 

Pracetak bidang seperti dinding dan lantai. Dinding berfungsi sebagai 
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struktural dan lantai berfungsi sebagai diafragma stabilitas struktur tercipta 

setelah keempat dinding yang dirangkai membentuk suatu ruang yang 

dilengkapi oleh slab lantai diatas atau dibawahnya. Dinding sebagai shear 

wall hanya efektif terhadap beban lateral yang bekerja sejajar bidangnya. 

Sistem pracetak panel umumnya pada pelaksanaan hanya cocok untuk jenis 

bangunan perumahan bertingkat rendah sampai sedang tapi tidak cocok 

untuk jenis bangunan bertingkat banyak, berbentang lebar, berbentuk 

kompleks (rumit) dan persyaratan desain yang cukup variatif. 

2. Kelompok pracetak rangka 

Pracetak rangka  adalah suatu sistem struktur bangunan yang 

menggunakan komponen pracetak yang membentuk frame (rangka) kaku, 

dan mampu bersifat monolit dan berprilaku daktail seperti beton cast insitu, 

serta mempunyai kehandalan tinggi terhadap intensitas beban gempa sedang 

sampai gampa kuat. Sistem ini terdiri dari dari komponen-komponen seperti 

kolom, balok dan lantai (Slab) yang merupakan komponen pracetak terpisah 

dan setengah jadi. Komponen-komponen tersebut harus disatukan dengan 

sistem wet join yaitu beton yang dicor ditempat. Setelah itu barulah 

komponen-komponen tersebut mamun bersifat monolit sama seperti rangka 

beton konvensional. 

C. Struktur Kantilever 

Struktur kantilever adalah sebuah balok dengan tumpuan hanya pada salah 

satu sisi saja dan sisi lain dari tumpuan tersebut menggantung bebas. Contoh 

gambar skematis balok kantilever adalah sebagai berikut : 

 

 

Gambar 3.1 Skematik jenis kantilever 
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a. Kantilever yang memiliki koneksi momen penuh dapat dilihat pada 

Gambar 3.1a 

b. Kantilever dengan perpanjangan dari balok tumpuan sederhana dapat 

dilihat pada Gambar 3.1b 

c. Kantilever dengan menambahkan syarat batas robin pada elemen balok 

dapat dilihat pada Gambar 3.1c 

 

D. Sistem Sambungan 

Prinsip perencanan sambungan pada elemen pracetak terbagi menjadi dua 

kategori (Pristley, 1996) yaitu : 

1. Sambungan kuat (strong connection), apabila sambungan antar elemen 

pracetak tetap berperilaku elastis pada saat gempa kuat, sistem sambungan 

harus dan terbukti secara teoritis dan eksperimental memiliki kekuatan dan 

ketegaran yang minimal sama dengan yang dimiliki struktur sambungan 

monolit yang setara. 

2. Sambungan daktail (ductile connection), apabila pada sambungan boleh 

terjadi deformasi inelastis, sistem sambungan harus terbukti secara teoritis 

dan eksperimental memenuhi persyaratan kehandalan dan kekakuan 

struktur tahan gempa. 

E. Pembebanan Statis 

Pembebanan Statik adalah beban yang bekerja pada suatu struktur dengan 

intensitas yang tetap, tempat yang tetap, dan arah atau garis kerja ynag tetap. 

Analisis beban statik merupakan penyederhanaan anaisis dinamik suatu 

struktur yang dilanda gempa dengan menggunakan gaya lateral (Ajeng, 2014) 

F. Hubungan Tegangan dan Regangan 

Tegangan normal merupakan intensitas gaya yang bekerja tegak lurus 

terhadap potongan tampang melintang, apabila tegangan nrmal tersebu bekerja 

kearah luar dari penampang maka disebut sebagai tegangan tarik dengan tanda 

positif, sedangkan tegangan yang menuju potongan tampang disebut tegangan 

tekan dengan tanda negatif. 

 Besarnya tegangan normal dapat dirumuskan sebagai berikut. 

𝜎 =  
𝑃

𝐴
         (3.1) 
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 dengan:  𝜎= Tegangan (N/mm2) 

   P  = Beban (N) 

   A = Luas Penampang (mm2) 

 

 Besarnya tegangan lentur dapat dirumuskan sebagai berikut. 

𝜎 =  
𝑀.𝑦

𝐼
          (3.2)  

dengan: 𝜎  = Tegangan (N/mm2) 

  M  = Momen maksimum (Nmm) 

  y  = Jarak pusat titik berat (mm) 

  I  = Inersia (Nmm4) 

Regangan dapat didefinisikan sebgai skspresi non-dimensional dari 

deformasi. Berdasarkan dimensi panjang elemen batang (Lo) yang menerima 

menerima beban tarik sebesar P (Gambar 3.4), akan terjadi perpanjangan 

sebesar ΔL pada elemen batang. Besaran regangan normal dapat dinatakan 

dalam benuk persamaan berikut :  

ɛ =  
ΔL

Lo
       (3.3) 

dengan:  ɛ = Regangan 

  𝛥𝐿 = Selisih jarak 

  Lo = Panjang awal 

Perbandingan antara tegangan dan regangan dapat digambarkan dalam 

Gambar 3.4.  

 

Gambar 3.2 Hubungan tegangan dan regangan  
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Semakin besar nilai tegangan suatu benda maka semakin besar juga nilai 

tekanannya karena tegangan dan tekanan berbanding lurus, peryataan tersebut 

sering dikenal dengan Hukum Hooke. Secara matematik, pernyataan tersebut 

dapat ditulis sebagai berikut: 

𝐸 =  
𝜎

ɛ
       (3.4) 

   Dimana :  𝜎 = Nilai tegangan 

      E  = Modulus elastisitas 

      ɛ = Nilai Regangan 

Dalam Gambar 3.4 Menjelaskan bahwa tegangan ultimate merupakan 

tegangan teringgi sebelum mencapai titik putus. 

G. Daktilitas 

Daktilitas adalah kemampuan stuktur atau komponen struktur untuk 

mengalami deformasi inelastic bolak-balik berulang setelah leleh pertama, 

sambil mempertahankan kekuatan dan kekakuan yang cukup untuk 

mendukung bebannya, sehingga struktur tetap berdiri walaupun sudah 

retak/rusak dan diambang keruntuhan. 

Faktor daktalitas struktur gedung µ adalah rasio antara simpangan 

maksimum struktur gedung akibat pengaruh gempa pada saat mencapai kondisi 

di ambang keruntuhan (⸹m) dengan simpanan struktur gedung pada saat 

terjadinya pelelahan pertama (⸹y). pada kondisi elastik penuh nilai µ = 1,0. 

Tingkat dakilitas struktur dipengaruhi olah pola retak atau sendi plastis terjadi 

di ujung-ujung balok dan bukan pada kolom dan dinding yang memikulnya. 

Menurut Paulay  dan Priestly (1992) daktilitas terbagi dalam: 

1. Daktilitas regangan (strain ductility) dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝜇𝜀 =  
𝜀𝑢

𝜀𝑦
         (3.5) 

dengan:   𝜇𝜀  = daktilitas regangan 

 휀𝑢 = regangan ultimate 

 휀𝑦 = regangan yield 

Seperti terlihat pada Gambar 3.3 



15 
 

 
 

 

 

 

Gambar 3.3 Daktilitas regangan (Paulay, 1992) 

2. Daktilitas kelengkungan (curvature ductility), dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

𝜇𝜑 =  
𝜑𝑢

𝜑𝑦
      (3.6) 

dimana  ϕ = sudut kelengkungan (putaran sudut per unit panjang) 

 

Gambar 3.4 Daktilitas kelengkungan (Paulay, 1992) 

3. Daktilitas perpindahan (displacement ductility) adalah perbandungan anara 

perpindahan struktur maksimum pada arah lateal terhadap perpinahan 

struktur saat leleh. 

 

𝜇∆ =  
∆𝑢

∆𝑦
      (3.7) 

 Dengan: 𝜇∆ = daktilitas perpindahan 

   ∆𝑢 = perpindahan ultimate 



16 
 

 
 

   ∆𝑦 = perpindahan yield  

Seperti terlihat pada gambar berikut : 

 

 

Gambar 3.5 Daktilitas perpindahan (Paulay, 1992) 

H. Lendutan Pada Balok 

Hubungan Beban-Lendutan balok beton bertulang pada dasarnya terdapat 

diidealisasikan menjai benruk trilinier seperti pada Gambar 3.5. Hubungan ini 

terdiri atas tiga daerah sebelum terjadinya runtuh (Nawy, 2003) 

Daerah I :Taraf praretal, dimana batang-batang strukturalnya bebas    

retak. 

Daerah II :Taraf pascaretak, dimana batang-batang strukturalnya 

mengalami retak terkontrol yang masih bisa diterima, baik 

dalam segi distrbusinya maupun lebarnya. 

Daerah III :Taraf pasca-servicebiality, dimana tegangan pada tulangan 

tarik sudah mencapai tegangan lelehnya. 

 

Gambar 3.6 Hubungan beban dan lendutan pada balok (Nawy, 2003) 
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I. Kekakuan 

Kekakuan merupakan kemampuan struktur untuk tetap kaku, kekakuan ada 

balok didefinisikan sebagai hasil bagi anara beban dan lendutan dari uji lentur 

dan dihitung dangan menggunkan persamaan 3.8. 

K =  
P

𝛿
        (3.8) 

Dimana: K =Kekakuan (N/mm) 

  P = Beban (N) 

  δ = Displacement (mm) 

Kekakuan pada struktur sangatlah penting untuk menjaga beton tetap 

pada bentuk semula saat menerima beban. 

 

J. Disipasi Energi 

Disipasi energi adalah parameter yang penting untuk struktur yang 

direncanakan dengan beban gempa dengan periode ulang yang lama (Legeron, 

2000). Struktur yang terdisipasi dapat dihitung nilai disipasi energinya melalui 

luas luas area hysteresis loop.  

Luasan area hysteresis loop dapat dihitung secara pendekatan menggunkan 

aturan trapezium dengan banyak pias (Triatmodjo, 1996) seperti pada Gambar 

3.6. 

 

Gambar 3.7 Aturan trapesium dengan banyak pias. 

Luas area (A) dihitung dengan persamaan beriku ini: 

 

𝐴 =  ∑ 𝛥𝑥𝑖
𝑓(𝑥𝑖)+𝑓(𝑥𝑖−1)

2

𝑛
𝑖=1      (3.9) 
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K. Pola Retak  

Retak merupakan terjadinya pemisahan antara massa beton yang relatif 

panjang dengan sempit. Secara visual retak nampak seperti garis yang 

beraturan. Retak yang terjadi setelah beton mengeras salah satunya adalah retak 

struktur. Retak ini terjadi karena adanya pembebanan yang mengakibatkan 

timbulnya tegangan lentur, tegangan geser dan tegangan tarik. 

Pada dasarnya ada tiga jenis keretakan pada balok, Gilnert (1990) 

1. Retak Lentur (flexural crack) dapat dilihat pada gambar 3.6 (a) 

2. Retak geser pada bagian balok (web shear crack) dapat dilihat pada 

gambar 3.6 (b) 

3. Retak geser-lentur (flexural shear crack) dapat dilihat pada gambar 3.6 (c) 

 

 

Gambar 3.8 Retakan pada balok (Nawy, 2003) 

 

L. Pemodelan Elemen Hingga Abaqus 

 ABAQUS merupakan program computer berbasis elemen hingga untuk 

menganalisis berbagai macam permasalahan nonlinier termasuk beton 

bertulang. Kemampuan program ini tidaklah diragukan karena mampu untuk 

melakukan meshing dengan akurat dengan berbagai pilihan model elemen agar 

dapat semakin mendekati dengan kondisi sebenarnya serta mampu melakukan 

analisis dinamik dan siklik loading. ABAQUS memberikan solusi berbagai 

persamaan konstitutif untuk menyelesaikan permasalahan nonlinier sehingga 

mudahkan pengguna untuk memilih solusi yang tepat untuk model yang akan 

dianalisis. Gambar 3.7 menunjukkan ilustrasi proses yang akan dilakukan 

terkait dalam pembuatan dan analisis model numerik. Beberapa parameter awal 

yang merupakan sifat material, geometri yang tepat dan pemilihan solusi untuk 

memecahkan masalah yang terjadi bagian yang penting. 
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Gambar 3.9 Ilustrasi proses model numerik (Hibbitt, 2006) 

Konsentrasi ABAQUS dalam pengembangan software memberikan 

kemajuan dalam ketetapan permodelan material, geometri dan model 

pembebanan sehingga bisa semakin diperoleh hasil yang eksak dan mendekati 

kondisi nyata dalam pemodelan, ABAQUS memberikan banyak pilihan model 

yang dapat digunakan. Pengguna dapat memilih model sesuai dengan geometri, 

material, perilaku benda uji yang dimodelkan. Gambar 3.8 menunjukkan 

beberapa bentuk model yang dapat dipilih secara langsung dengan 

menggunakan program ABAQUS. 

 

Gambar 3.10  Macam-macam model elemen (Hibbitt, 2006) 
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1. Material beton 

 Dalam pemodelannya, beton dimodelkan sebagai three-dimensional 

solid part/continuum element. Pertimbangannya adalah penggunaan 

Three-dimensional model akan memberikan kemungkinan untuk 

menggunakan konsisi batas yang lebih kompleks dan diharapkan lebih 

mendekati kondisi aktual sebenarnya dari benda uji. Tipe elemen ini 

memiliki delapan titk dengan tiga derajat kebebesan tiap titiknya dan 

translasinya pada arah x, y, z. Elemen ini mampu untuk melakukan 

deformasi, retak pada tiga arah sumbu orthogonal dan kemudian hancur.  

Geomerti dan posisi titik dapat dilihat pada Gambar 3.11 berikut. 

 

 

Gambar 3.11 Three dimensional solid element (Hibbitt, 2006) 

2. Model Baja Tulangan & Plat Sambung 

 Model truss disediakan pada ABAQUS untuk memodelkan baja 

tulangan. Diperlukan minimal dua titik untuk menggunakan elemen ini. 

Tiap titiknya memiliki tiga derajat kebebasan dan translasinya pada arah 

x, y, z. Elemen ini mempunyai kemampuan untuk mengalami deformasi 

plastis. Bentuk geometi dan posisi penempatan titik dapat dilihat pada 

Gambar 3.12. 
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Gambar 3.12 Truss elemen (Hibbitt, 2006) 

ABAQUS memberikan dua pilihan untuk mendiskripsikan tulangan 

diskrit dalam model tiga dimensi. Tulangan dapat didesain sebagai 

embedded surface dengan model rebar layer atau embedded dengan 

menggunkan truss elemen. Namun umumnya pada pilihan pertama 

biasanya digunakan dalam pemodelan untuk plat, untuk benda uji berupa 

balok kolom atau joint digunakan dalam pemodelan plat, untuk benda uji 

berupa balok kolom beton atau joint yang digunakan embedded of truss 

element. Untuk plat sambung digunakan permodelan embedded dalam 

interaksinya dengan elemen beton. Konsep jika interaksi elemen 

didefinisikan sebagai embedded maka akan terjadi interaksi yang sama 

antara elemen embedded dengan host elemennya. Translasional derajat 

kebebasan dari titik embedded terkait dengan hasil interpolasi berdasarkan 

derajat kebebasan dari host elemennya. Jadi host elemen sebagai constrain 

pada embedded elemen, sehingga translasi yang terjadi pada titik 

embedded akan identik dengan host elemennya. Penjelasan dapat dilihat 

pada Gambar 3.13. 
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Gambar 3.13 Konsep embedded elemen (Hibbitt, 2006) 

 

3. Model Material Grouting 

 Material Grouting sebagai pengisi memiliki karakter yang sama 

dengan beton sehingga permodelannya pun menggunakan three-

dimensional solid part. Perbedaannya pada interaksi antara beton basah 

dengan beton pracetak dimana diusulkan oleh lin xin (2007) 

menggunakan tie function dalam pemodelannya sehingga terjadi 

perbedaan perilaku pada daerah pertemuan antara beton pracetak dengan 

material pengisi. Pada Tabel 3.1 didapat dilihat jenis karakter permukaan 

permukaan yang dapat diterapkan dalam interaksi tie function. Ilustrasi 

mengenai tie function dapat dilihat pada Gambar 3.14. 

 

Tabel 3.1 Perbandingan karakter permukaan tie formulation (Hibbitt, 2006) 

 

Tie Formulation 
Optimized 

stress accuracy 

Node-based 

surfaces 

allowed 

Mixture of rigid 

and deformable 

subreglons 

Treatment of 

nodes/facets 

shared between 

master and 

slave surfaces 

1Surface-to-

surface 

(abaqus/Standard 

or 

Abaqus/Explicit) 

Yes Reverts to node-

to-surface 

formulation 

No Eliminated form 

slave 

 

Node-to-surface in 

Abaqus/Standard 

No Yes No Eliminated form 

slave 

 

Node-to-surface in 

Abaqus/Explicit 

No Yes Yes Eliminated form 

slave 
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Gambar 3.14 Model Tie Function (hibbitt, 2006) 

 

4. Mashing Beton 

 Pemodelan elemen hingga pada penelitian ini dibatasi oleh jenis 

material yang tersedia didalam ABAQUS yang dinamakan brick 

elements sehingga dapat diperoleh distribusi gaya yang paling tepat pada 

analisis 3 dimensi. ABAQUS menyediakan beberapa tipe dalam 

contonya C3D8R elemen, dengan penjelasan pada Gambar 3.15. 

 

Gambar 3.15 Model brick element 3D untuk beton (Hibbitt, 2006) 

 

5. Mashing baja tulangan 

 Tulangan merupakan elemen tarik pada beton bertulang, dapat 

didefinisikan sebagai elemen truss tiga dimensi baik secara linier (T3D2) 

atau pun quadric order (T3D3). Pemilihan elemen ini sebagai truss, 

terkait dengan sifat tulangan yang menerusakan distribusi gaya 

sepanjang tulangan. Hal ini sesuai dengan sifat elemen truss pada 

ABAQUS yang mendistribusika gaya sepanjang elemen. Sehingga dapat 

diperoleh perilaku yang tepat pada baja tulangan. 
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Gambar 3.16 Model truss element 3D (Hibbitt, 2006) 

  

 


