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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan pustaka 

Andalas (2016) meneliti tentang membandingkan periode getar struktur dan 

drift rasio yang nantinya akan menghasilkan parameter performance gedung itu 

baik atau tidak dari beberapa model penempatan shearwall, dari penelitian ini di 

semua penempatan menghasilkan level Immediate Occupancy dimana kondisi 

gedung hampir sama dengan kondisi sebelum gempa. Penelitian terdahulu ini 

berbeda dengan penulis karena pada penelitian penulis hanya membandingkan nilai 

simpangan antar lantai dan periode getar struktur apakah sudah memenuhi standar 

dalam SNI 1726:2012. 

Batu dkk. (2016), Fauziah dkk. (2013), Majore dkk. (2015) dan Windah  

(2011), meneliti tentang nilai simpangan antar lantai dengan berbagai penempatan 

shearwall pada suatu bangunan, diperoleh hasil yang berbeda-beda ini disebabkan 

karena perbedaan bentuk bangunan dan ketingian bangunan yang di tinjau karena 

setiap bangunan akan memiliki sumbu lemah yang berbeda beda sehingga 

keefektifan penempatan shearwall akan berbeda. Penelitian terdahulu ini berbeda 

dengan penelitian penulis karena pada penelitian penulis hanya menempatkan pada 

satu posisi dan di bandingkan dengan keadaan semula bangunan. 

Gushendra dan Agus (2015) meneliti tentang perbandingan displacment, 

nilai simpangan antar lantai dan gaya dalam yang terjadi antara shearwall dan 

bresing dari penelitian ini di dapatkan hasil  bahwa shearwall menghasilkan gaya 

dalam, displacment dan nilai simpangan antar lantai yang lebih kecil di bandingkan 

dengan bresing. Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penulis karena pada 

penelitian penulis menghasilkan output jumlah tulangan dari gaya dalam dan juga 

penulis membandingkan sebuah bangunan asli dengan bangunan yang di 

tambahkan shearwall. 



5 
 

 
 

Manalip dkk. (2015) meneliti tentang membandingkan base shear, target 

Displacement untuk 3  jenis hazard gempa pada berbagai kelas situs tanah dan 

berbagai macam posisi shearwall dari penelitian ini di dapatkan hasil yang bisa 

untuk di bandingkan dan menjadi tolak ukur satu sama lain pada suatu 

bangunan.Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penulis karena pada penelitian 

penulis hanya membandingkan simpangan antar lantai, periode getar struktur dan 

kebutuhan tulangan pada satu bangunan dengan penambahan shearwall dan 

keadaan tanah sesuai dengan data yang di dapatkan dari hasil uji tanah. 

Nugroho (2017) meneliti tentang perbandingan kebutuhan tulangan pada 

kolom dan balok pada sauatu bangunan ketika di tambahkan shearwall dari hasil 

penelitian ini di dapatkan 39% kebutuhan tulangan kolom dan 13% kebutuhan 

tulangan balok lebih kecil di bandingkan ketika tidak menggunakan shearwall. 

Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penulis karena pada penelitian penulis 

menghasilkan output jumlah tulangan dari gaya dalam dan juga penulis 

membandingkan sebuah bangunan asli dengan bangunan yang di tambahkan 

shearwall. 

Nursandah (2016) meneliti tentang membandingkan nilai simpangan antar 

lantai dengan berbagai bentuk shearwall dari penelitian ini di dapatkan shearwall 

berbentuk H lebih efektif di banding bentuk lain untuk mendapatkan nilai 

simpangan antar lantai yang kecil.penelitian terdahulu ini berbeda dengan penulis 

karena pada penelitian penulis hanya membandingkan dengan menempatkan 

shearwall pada satu bentuk dengan keadaan semula bangunan. 

Turambi dkk. (2016) meneliti tentang membandingkan nilai simpangan dan 

periode struktur dengan berbagai variasi bentuk kolom dan shearwall dari 

penelitian ini di dapatkan hasil model A4 merupakan struktur yang paling baik 

karena dapat memperbaiki nilai simpangan secara efektif dan juga memenuhi syarat 

aman periode struktur. Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penulis karena pada 

penelitian penulis membandingkan simpangan antar lantai dan juga menggunakan 

gedung yang lebih tinggi dan berbentuk lebih kompleks. 
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2.2. Dasar Teori 

Suatu bangunan bertingkat harus dapat menahan beban-beban yang terjadi 

pada struktur bangunan tersebut di antaranya beban mati dari bangunan 

sendiri,beban hidup dari penggunaan bangunan tersebut, beban angin dan beban 

gempa. Pada beban gempa dan beban angin ini dapat menimbulkan defleksi lateral 

yang mengakibatkan terjadinya simpangan antar lantai,semakin tinggi suatu 

bangunan maka akan semakin besar juga defleksi lateral. 

Suatu bangunan bertingkat harus didesain dengan tujuan bangunan yang 

tahan gempa, dimana bangunan tersebut harus memiliki tiga standar untuk 

menghindari dari kegagalan struktur dan meminimalisir kerugian yang terjadi di 

antaranya : 

a. Tidak mengalami kerusakan ketika terjadi gempa kecil 

b. Ketika gempa sedang bangunan hanya boleh terjadi kerusakan arsitektural 

c. Ketika gempa kuat struktur boleh terjadi kerusakan tetapi tidak sampai 

membuat bangunan tersebut runtuh 

Hal yang penting  dalam merancang suatu struktur bangunan bertingkat 

adalah kekakuan, kestabilan dan bagaimana perilaku struktur dalam menahan beban 

yang terjadi. Menurut Schodek (1991) struktur stabil apabila dikenakan beban, 

struktur tersebut akan terjadi deformasi yang lebih kecil dibandingkan dengan 

struktur yang kurang stabil, hal tersebut disebabkan karena struktur yang stabil 

memiliki kekuatan dan kestabilan dalam menahan beban yang terjadi. Penjelasan 

tentang stabilitas struktur diilustrasikan dalam gambar 2.1, gambar 2.2 dan gambar 

2.3. 

Gambar 2.1 menjelaskan suatu struktur stabil karena belum di beri beban 

dari luar, apabila struktur tersebut di berikan gaya horizontal maka terjadi 

deformasi,ini disebabkan karena struktur tidak mempunyai kapasitas yang cukup 

untuk menahan gaya horizontal dan juga tidak mempunyai kemampuan untuk 

menggembalikan ke bentuk semula sehingga apabila gaya horizontal di hilangkan 
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akan terjadi simpangan yang berlebih yang dapat mengakibatkan keruntuhan pada 

struktur tersebut. 

 

Gambar 2.1 Struktur sebelum dan sesudah di beri beban horizontal 

(Sumber : Schodek, (1991)) 

Gambar 2.2 menjelaskan tentang 3 metode dasar agar struktur tetap stabil 

dan kaku, cara pertama adalah dengan menambahkan elemen struktur diagonal pada 

struktur tersebut sehingga gaya yang terjadi akan di sebar keseluruh bagian 

termasuk ke elemen diagonal tersebut yang efeknya gaya-gaya yang diterima tiap 

bagian struktur akan berkurang sehingga simpangan yang di hasilkan lebih 

kecil.Kedua dengan cara menggunakan dinding geser, karena dinding geser adalah 

elemen permukaan bidang kaku yang otomatis akan dapat menahan deformasi 

akibat gaya horizontal yan terjadi dan simpangan yang di hasilkan lebih 

kecil.Ketiga dengan cara memperkuat hubungan antar elemen struktur dengan cara 

sedemikian rupa sehingga dapat menahan gaya horizontal yang terjadi. 

 

Gambar 2.2 Tiga metode dasar untuk menjamin kestabilan struktur sederhana 

(Sumber : Schodek, (1991)) 

2.2.1. Pembebanan 

Menurut SNI 1727:2012 beban adalah gaya atau aksi lainnya yang terjadi 

dari berat struktur bangunan sendiri, penghuni, barang-barang yang ada di 

dalamnya, efek lingkungan, selisih perpindahan dan gaya kekangan akibat 

perubahan dimensi yang terjadi. 
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Jenis beban yang di gunakan dalam perencanaan suatu struktur gedung 

biasanya meliputi : 

a. Beban akibat gaya luar, yaitu : 

1) Beban gempa 

Besarnya simpangan yang terjadi bergantung pada kemampuan struktur 

untuk menahan gaya gempa yang terjadi, apabila struktur memiliki 

kekakuan yang baik untuk melawan gaya gempa yang terjadi maka 

simpangan yang terjadi pada struktur akan kecil. Berdasarkan SNI 

1726:2012 analisis sprektrum respon yang di gunakan untuk merancang 

suatu struktur harus memodelkan dengan getaran yang bersamaan, 

100% gerak tanah arah kritis dan 30% gerak tanah arah tegak lurusnya. 

2) Beban angin 

Beban angin adalah beban horizontal yang terjadi akibat gaya luar yang 

harus di sertakan dalam merancang suatu struktur karena pada beberapa 

tempat tertentu tekanan angin yang besar bisa merubuhkan suatu 

struktur. Berdasarkan SNI 1727:2012 langkah untuk mendapatkan 

beban angin adalah  

a) tentukan parameter yang sesuai dengan keadaan struktur dan 

lingkungan sekitarnya seperti 

i. kecepatan angin pada daerah tersebut 

ii. pilih pada tabel 2.1 faktor arah angin (kd) sesuai tipe struktur 

Tabel 2.1  Faktor arah angin (kd) sesuai tipe struktur (BSN, 2013) 

Tipe Struktur Faktor arah angin kd 

Bangunan gedung  

Sistem penahan beban angin utama 0,85 

Komponen dan kalding bangunan gedung 0,85 

Atap lengkung 0,85 

Cerobong asap, tangki dan struktur sama  

Segi empat 0,9 
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Tabel 2.1  Faktor arah angin (kd) sesuai tipe struktur lanjutan (BSN, 2013) 

Tipe Struktur Faktor arah angin kd 

Segi enam 0,95 

Bundar 0,95 

Dinding pejal berdiri bebas dan papan reklame 

pejal berdiri bebas dan papan reklame terikat 

0,85 

Papan reklame terbuka dan kerangka kisi 0,85 

Rangka batang menara  

Segitiga, segiempat, segi panjang 0,85 

Penampang lainnya 0,85 

 

iii. tentukan eksposur yang sesuai,dari muali eksposur B, C dan D. 

Dimana B adalah daerah perkotaan, hutan atau banyak 

penghalang, untuk C adalah dataran terbuka atau padang rumput 

dan untuk D adalah untuk daerah angin yang sangat besar atau 

untuk bangunan yang sanggat tinggi. 

iv. Tentukan faktor topografi 

v. Tentukan faktor efek tiupan angin (G) dalam faktor ini di 

tentukan nilainya adalah 0,85 

vi. Tentukan klasifikasi ketertutupan dari bangunan 

vii. Tentukan koefisien tekanan internal (Gcpi) pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Tabel koefisien tekanan internal (BSN, 2013) 

Klasifikasi ketertutupan (GCpi) 

Bangunan gedung terbuka 0,00 

Bangunan gedug tertutup sebagian 0,55 

-0,55 

Bangunan gedung tertutup 0,18 

-0,18 
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b) tentukan koefisien eksposur tekanan velositas (kz) seperti yang 

tercantum pada pasal 27.3.1. 

𝑘𝑧 = 2,01 × (
𝑧

𝑧𝑔
)

2

∝      (2.1) 

Keterangan : 

kz = koefisien eksposur tekanan 

z  = tinggi dari elevasi tanah 

zg = tinggi batas atmosfir di dapatkan dari tabel 2.3 

α = eksponen kecepatan angin di dapatkan dari tabel 2.3 

Tabel 2.3 Konstanta eksposur (BSN, 2013) 

Eksposur 𝛼 Zg (ft) â �̂� �̅� �̅� c ℓ(ft) ∊̅ Zmin (m) 

B 7,0 365,76 1/7 0,84 1 /4,0 0,45 0,30 97,54 1/3,0 9,14 

C 9,5 274,32 1/9,5 1,00 1/6,5 0,65 0,20 152,4 1/5,0 4,57 

D 11,5 213,36 1/11,5 1,07 1/9,0 0,80 0,15 198,12 1/8,0 2,13 

 

a) tentukan tekanan velositas (q) seperti yang tercantum pada pasal 

27.3.2. 

𝑞 = 0,613 × 𝑘𝑧 × 𝑘𝑧𝑡 × 𝑘𝑑 × 𝑉2    (2.2) 

Keterangan : 

 q = tekanan velositas angin  

kz = koefisien eksposur tekanan 

kzt = faktor sekitar lingkungan  

kd = faktor untuk arah pada angin 

V = kecepatan angin 

b) tentukan tekanan angin sesuai struktur seperti pada gambar 2.3 

Dengan menggunaka persamaan seperti pada pasal 27.4.1. 

𝑃 = 𝑞 × 𝐺 × 𝑐𝑝      (2.3) 

Keterangan : 

P = teknan angin  
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 q = tekanan velositas angin  

cp = koefisien tekanan internal seperti terdapat pada tabel 2.4 

 

 

Gambar 2.3 Arah angin pada dinding dan atap 

(Sumber : BSN, (2013)) 

Tabel 2.4 Koefisien tekanan internal (BSN, 2013) 

Koefisien tekanan dinding, CP 

Permukaan L/B CP Digunakan dengan 

Dinding di sisi angin datang Seluruh nilai 0,8 qz 

 

Dinding di sisi angin pergi 

0-1 0,5  

qh 2 -0,3 

≥4 -0,7 

Dinding tepi Seluruh nilai -0,2 qh 

 

b. Beban gravitasi, yaitu : 

1) Beban hidup 

Besarnya beban hidup dapat berbeda-beda setiap tempat karena beban 

hidup ini tergantung pada fungsi tempat tersebut. Beban hidup ini adalah 
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beban dari berat manusia dan berbagai barang.Berdasarkan SNI 

1727:2012 beban hidup dari ruangan publik seperti koridor adalah 4,79 

𝑘𝑁

𝑚2 ,beban hidup dari ruangan pribadi adalah 1,92 
𝑘𝑁

𝑚2 , beban hidup atap 

adalah 0,96 
𝑘𝑁

𝑚2 , beban hidup tangga adalah 1,92 
𝑘𝑁

𝑚2 dan beban hidup 

pada ruang mesin lift adalah 4,79 
𝑘𝑁

𝑚2. 

2) Beban mati 

beban mati adalah beban yang terjadi secara vertikal pada elemen 

struktur dan memiliki karakteristik bangunan, besarnya beban mati pada 

suatu elemen dapat di lakukan dengan cara meninjau berat satuan 

material berdasarkan volume suatu elemen tersebut dengan acuan satuan 

bahan menurut PPURG 1987. 

Berdasarkan peraturan SNI 2847:2013 dan SNI 1726:2012 pembebanan 

yang di gunakan untuk perancangan struktur sebagai kondisi paling kritis yang 

harus dipikul suatu elemen struktur adalah : 

1) 1,4D 

2) 1,2D + 1,6L 

3) 1,2D + 0,5W 

4) 1,2D + 1W + 1L  

5) 1,2D + 1L ± 0,3(𝜌 QEx + 0,2 Sds DL) ± 1 (𝜌 QEy + 0,2 Sds DL) 

6) 1,2D + 1L ± 1 (𝜌 QEx + 0,2 Sds DL) ± 0,3 (𝜌 QEy + 0,2 Sds DL) 

7) 0,9D + 1W 

8) 0,9D  ± 0,3(𝜌 QEx - 0,2 Sds DL) ± 1 (𝜌 QEy - 0,2 Sds DL) 

9) 0,9D  ± 1 (𝜌 QEx - 0,2 Sds DL) ± 0,3 (𝜌 QEy - 0,2 Sds DL) 

Keterangan : 

D = beban mati 

L = beban hidup 

W = beban angin 

𝜌 = faktor redudansi 

QEx = pengaruh gaya seismik horizontal arah x 
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 QEy = pengaruh gaya seismik horizontal arah x 

 Sds = parameter percepatan spektrum respons pada periode pendek 

2.2.2. Perencanaan ketahanan gempa 

a. Respons spektra 

Menurut Budiono dan Supriatna (2011) respons spektra adalah respons 

maksimum dari suatu sistem struktur single degree of freedom (SDOF) baik 

percepatan (a),kecepatan (v) dan perpindahan (d) dengan struktur tersebut di bebani 

oleh gaya luar tertentu, respons spektra merupakan konsep pendekatan yang 

digunakan untuk keperluan perencanaan sautu struktur. 

Untuk mendapatkan parameter percepatan bantuan yaitu Ss (percepatan 

bantuan dasar pada periode pendek) dan S1 (percepatan bantuan dasar pada periode 

1 detik) maka harus menentukan parameter kelas situs sesuai dengan data tanah 

pada struktur yang akan di bangun, untuk detail dari klasifikasi situs ini dapat di 

lihat pada tabel 2.5. Pada penelitian yang di gunakan adalah nilai SPT (Standard 

penetration test) maka untuk parameter menggunakan acuan nilai n rata-rata,untuk 

mencari nilai N rata-rata dapat menggunakan persamaan 

�̅� =  
∑  𝑑𝑖𝑛

𝑖=1

∑
𝑑𝑖

𝑁𝑖
𝑛
𝑖=1 

       (2.4) 

Keterangan  

𝑑𝑖  = kedalaman  

𝑁𝑖  = nilai n pada suatu kedalaman 

Tabel 2.5  Klasifikasi situs berdasarkan SNI 1726:2012 (BSN, 2012) 

Kelas situs 𝑣�̅�(m/detik) �̅�atau �̅�ch 𝑠̅u 

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

SB (batuan) 750 sampai 1500 N/A N/A 
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Tabel 2.5  Klasifikasi situs berdasarkan SNI 1726:2012 (lanjutan) (BSN, 2012) 

Kelas situs 𝑣�̅�(m/detik) �̅�atau �̅�ch 𝑠̅u 

SC (tanah keras, 

sangat padat dan 

batuan lunak) 

350 sampai 750 >50 ≥ 100 

SD (tanah 

sedang) 

175 sampai 350 15 sampai 50 50 sampai 100 

SE (tanah lunak) < 175 < 15 < 50 

Atau setiap profil tanah yang mengandung lebih dari 3 m 

tana dengan karakteristik sebagai berikut : 

1. Indeks plastisitas, PI > 20 

2. Kadar air, w > 40 dan kuat geser niralir < 25 

SF (tanah 

khusus,yang 

membutukan 

investigasi 

geoteknik spesifik 

dan analisis 

respons spesifik 

situs) 

Setiap profil tanah yang memiliki salah satu atau lebih dari 

karakteristik berikut : 

- Rawan dan berpotensi gagal atau runtuh akibat 

beban gempa seperti mudah likuifaki,sangat sensitif 

dan tanah tersementasi lemah 

- Lempung sangat organik dan atau gambut (ketebalan 

H > 3m) 

- Lempung berplastisitas sangat tinggi (ketebalan H > 

7,5m dengan indeks plastisitas PI > 75) 

 

Untuk penentuan respons spektra percepatan gempa di suatu permukaan 

tanah di perlukan suatu faktor amplifikasi seismik pada periode 0,2 detik dan 

periode 1 detik, berdasarkan SNI 1726:2012 faktor amplikasi getaran percepatan 

pada getaran periode pendek (𝐹𝛼) akan disajikan pada tabel 2.6 dan faktor 

amplifikasi getaran percepatan periode 1 detik (𝐹𝑣)  akan di sajikan pada tabel 2.7. 
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Tabel 2.6 Koefisien situs, Fα (BSN, 2012) 

Kelas 

situs 

Parameter respons spektral percepatan gempa MCER 

terpetakan pada perioda pendek, T=0,2, SS 

 SS ≤ 0,1 SS = 0,2 SS= 0,3 SS = 0,4 SS  ≥ 0,5 

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

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

SC 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 

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

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

SF SS
b
 

 

Tabel 2.7 Koefisien situs, Fv (BSN, 2012) 

Kelas 

situs 

Parameter respons spektral percepatan gempa MCER 

terpetakan pada perioda 1 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 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

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 SS
b
 

 

Untuk parameter spektrum respons percepatan periode pendek (Sms) dan 

periode 1 detik (Sm1) yang sudah di sesuaikan dengan klasifikasi situs harus di 

tentukan seperti pada pasal 6.2, 6.3 dan 6.4 yang menggunakan persamaan sebagai 

berikut 

Sms = 𝐹𝛼  Ss        (2.5) 

Keterangan  

Sms = parameter spektrum respons percepatan pada periode pendek 

𝐹𝛼 = faktor amplikasi getaran percepatan pada getaran periode pendek 

Ss = parameter percepatan gempa periode pendek  
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Sm1 = 𝐹𝑣 S1        (2.6) 

Keterangan  

Sm1 = parameter spektrum respons percepatan pada periode 1 detik 

𝐹𝛼 = faktor amplikasi getaran percepatan pada getaran periode 1 detik 

Ss = parameter percepatan gempa periode 1 detik 

Untuk penentuan percepatan spektra desain periode pendek (SDS) dan 

periode 1 detik (SD1) harus di tentukan menggunakan persamaan sebagai berikut 

SDS = 
2

3
 Sms        (2.7) 

Keterangan 

SDS = parameter percepatan respons spektra desain periode pendek 

Sms = parameter spektrum respons percepatan pada periode pendek 

SD1 = 
2

3
 Sm1        (2.8) 

Keterangan 

SD1 = parameter percepatan respons spektra desain periode 1 detik 

Sm1 = parameter spektrum respons percepatan pada periode 1 detik 

Untuk Menghitung nilai periode getar struktur To dan Ts dapat 

menggunakan persamaan sebagai berikut 

To = 0,2 x 
𝑆𝐷1

𝑆𝐷𝑆
       (2.9) 

Ts =  
𝑆𝐷1

𝑆𝐷𝑆
        (2.10) 

Pada gambar 2.4 adalah respons spektra desain yang di dapat dari mengplot 

semua parameter respons desain yaitu percepatan respon spektra terhadap 

periode.pada bagian ini terdapat 3 kondisi yaitu  

1) periode yang lebih kecil dari To (0 ≤ T ≤ To) dapat menggunakan 

persamaan sebagai berikut  

Sa = Sds (0,4+0,6 
𝑇

𝑇0
 )       (2.11) 
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2) periode lebih besar atau sama dengan To dan lebih kecil dari atau 

sama dengan Ts  (To ≤ T ≤ Ts) dapat menggunakan persamaan sebagai berikut  

Sa = Sds         (2.12)  

3) periode lebih besar dari Ts (To ≥ Ts) dapat menggunakan persamaan 

sebagai berikut  

Sa = 
𝑆𝑑1

𝑇
        (2.13) 

 

Gambar 2.4 Spektrum respons desain 

(Sumber : Budiono dan Supriatna, (2011)) 

b. Simpangan antar lantai 

Berdasarkan SNI 1726:2012 simpangan antar lantai ini di tinjau ketika 

kinerja batas ultimit suatu struktur.Penentuan simpangan antar lantai desain (∆) 

harus dihitung sebagai perbedaan defleksi pada pusat massa di tingkat teratas dan 

terbawah yang di tinjau. Apabila pusat massa tidak segaris maka diizinkan untuk 

menghitung defleksi di dasar tingkat berdasarkan proyeksi vertikal dari pusat massa 

di tingkat atasnya. 

Struktur yang di rancang untuk kategri desain seismik C, D, E atau F yang 

memiliki ketidak beraturan maka simpangan antar lantai desain (∆) harus di hitung 

sebagai selisih terbesar dari defleksi, penentuan simpangan antar lantai ini terdapat 

pada gambar 2.5 dimana F adalah kekuatan gempa desain tingkat kekuatan, 𝛿en 

adalah perpindahan elastis yang ditihung karena adanya gaya gempa desain, 𝛿n 
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adalah 
𝐶𝑑𝛿en  

𝐼𝑒
 atau perpindahan yang di perbesar seperti yang tercantum pada pasal 

7.8.6. 

 

Gambar 2.5 Penentuan simpangan antar lantai 

(Sumber : Budiono dan Supriatna, (2011)) 

Simpangan antar lantai desain (∆) ini tidak boleh melebihi simpangan antar 

lantai izin (∆𝛼) pada tabel 2.8 ini adalah simpangan antar lantai izin pada setiap 

kategori struktur. Untuk Simpangan antar lantai desain (∆) ini ketika di bandingkan 

harus sudah di kalikan dengan faktor koefisien seperti pada persamaan berikut  

∆ = 
𝑝𝑒𝑟𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ𝑎𝑛 × 𝐶𝑑

𝐼𝑒
       (2. 14) 

Keterangan 

𝐶𝑑  = faktor koefisien terdapat pada tabel 2.10 

𝐼𝑒  = faktor keutamaan gempa pada tabel 2.9 

Tabel 2.8 Simpangan antar lantai izin (∆𝛼) (BSN,2012) 

Struktur kategori risiko 

I atau II III IV 

Sturuktur, selain dari struktur dinding geser 

batu bata, 4 tingkat atau kurang dengan 

interior, partisi, langit-langit dan sistem 

dinding eksterior yang telah didesain untuk 

mengakomodasi simpangan antar lantai 

tingkat. 

 

0,025 hsx 

 

0,020 hsx 

 

0,015 hsx 
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Tabel 2.8 Simpangan antar lantai izin (∆𝛼) (lanjutan) (BSN,2012) 

Struktur kategori risiko 

 I atau II III IV 

Struktur dinding geser kantilever batu bata 0,010 hsx 0,010 hsx 0,010 hsx 

Struktur dinding geser batu bata lainnya 0,007 hsx 0,007 hsx 0,007 hsx 

Semua struktur lainnya 0,020 hsx 0,015 hsx 0,010 hsx 

 

Tabel 2.9 Faktor keutamaan gempa (BSN,2012) 

KATEGORI RISIKO FAKTOR KEUTAMAAN GEMPA (Ie) 

I atau II 1,00 

III 1,25 

IV 1,50 

 

Tabel 2.10 Faktor koefisien (BSN,2012) 

Sistem penahan 

gaya seismik 

Pasal SNI 

1726 

dimana 

persyaratan 

pendetailan 

Koefisien 

modifikasi 

respons, 

Ra 

Faktor 

kuatlebih 

sistem, 

𝛺 

Faktor 

pembesaran 

defleksi, Cd 

Batasan sistem struktur 

dan batasan tinggi 

struktur (m) 

Kategori desain seismik 

B C D E F 

D. Sistem ganda 

dengan rangka 

pemikul momen 

khusus ang 

mampu 

menahan paling 

sedikit 25 persen 

gaya gempa 

5.2.5.1         

1. Rangka beja 

dengan bresing 

eksentris 

7.1 8 2 1/2 4 TB TB TB TB TB 

2. Rangka baja 

dengan bresing 

konsentris 

7.1 7 2 1/2 5 1/2 TB TB TB TB TB 
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Tabel 2.10 Faktor koefisien (lanjutan) (BSN,2012) 

Sistem penahan 

gaya seismik 

Pasal SNI 

1726 

dimana 

persyaratan 

pendetailan 

Koefisien 

modifikasi 

respons, 

Ra 

Faktor 

kuatlebih 

sistem, 𝛺 

Faktor 

pembesar

an 

defleksi, 

Cd 

Batasan sistem struktur dan 

batasan tinggi struktur (m) 

Kategori desain seismik 

B C D E F 

3. Dinding geser 

beton bertulang 

khusus 

7.2 7 2 1/2 5 1/2 TB TB TB TB TB 

4. Dinding geser 

beton bertulang 

biasa 

7.2 6 2 1/2 5 TB TB TI TI TI 

5. Rangka baja 

dan beton 

komposit 

dengan bresing 

eksentris 

7.3 8 2 1/2 4 TB TB TB TB TB 

6. Rangka baja 

dan beton 

komposit 

dengan bresing 

konsentris 

khusus 

7.3 6 2 1/2 5 TB TB TB TB TB 

 

c. Periode struktur 

Periode adalah besarnya waktu untuk mencapai satu getaran dari struktur 

sendiri.Hubungan periode dengan kekakuan adalah ketika periode semakin besar 

maka nilai kekakuan struktur itu akan semakin kecil, begitupun sebaliknya. 

Setiap struktur ini memiliki nilai minimum periode bangunan (𝑇𝛼 minimum) 

dan nilai maksimum periode bangunan (𝑇𝛼 maksimum) seperti yang tercantum pada 

pasal 7.8.2 dan 7.8.2.1 sebagai berikut : 

𝑇𝛼 minimum = Cr hn
x       (2.15) 

Keterangan  

𝑇𝛼 minimum = nilai batas bawah periode suatu bangunan 

Cr  = para meterpendekatan terdapat pada tabel 2.11 

hn  = ketinggian struktur dalam m 
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x  = para meterpendekatan terdapat pada tabel 2.11 

𝑇𝛼 maksimum = Cu 𝑇𝛼 minimum      (2.16) 

Keterangan  

𝑇𝛼 maksimum = nilai batas atas periode suatu bangunan 

Cu  = koefisien yang terdapat pada tabel 2.12 

𝑇𝛼 minimum = nilai batas bawah periode suatu bangunan 

Tabel 2.11 Nilai parameter periode pendekatan Cr dan x (BSN,2012) 

Tipe struktur Cr x 

Sistem rangka pemikul momen dimana rangka 100% seismik 

yang diisyaratkan dan tidak diligkupi atau di hubungkan 

dengan komponen yang lebih kaku dan akan mencegah 

rangka dari defleksi jika gaya gempa : 

  

Rangka baja pemikul momen 0,0724 0,8 

Rangka beton pemikul momen 0,0466 0,9 

Rangka baja dan bresing eksentris 0,0731 0,75 

Rangka baja dengan bresing terkekang terhadap tekuk 0,0731 0,75 

Semua sistem struktur lainnya 0,0488 0,75 

 

Tabel 2.12 Koefisien untuk batas atas (BSN,2012) 

Parameter percepatan respons spektra desain pada 1 Detik SD1 Koefisien (Cu) 

0,4 1,4 

0,3 1,4 

0,2 1,5 

0,15 1,6 

0,1 1,7 

 

2.2.3.Elemen struktur 

a. Kolom 

Kolom adalah suatu elemen struktur yang berfungsi sangat vital untuk 

menumpu atau meneruskan beban dari balok untuk di salurkan ke pondasi, kolom 

ini merupakan elemen struktur yang menyangga beban aksial tetapi kolom dengan 
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beban aksial murni jarang dijumpai pada struktur bangunan gedung karena 

umumnya selain beban aksial tekan pada saat yang bersamaan juga memikul 

momen lentur, momen lentur ini dapat timbul pada elemen kolom karena kolom 

adalah bagian dari portal gedung yang ototmatis harus memikul momen lentur dari 

balok atau momen lentur yang terjadi akibat gaya-gaya lateral seperti gempa dan 

angin selain itu ketidak sempurnaan pelaksanaan akan menimbulkan eksentrisitas 

pada kolom yang akhirnya akan menimbulkan momen lentur. Karena alasan 

tersebut maka dalam proses desain elemn kolom harus di perhitungkan terhadap 

aksi simultan antara beban aksial dan momen lentur. 

Menurut Setiawan (2016) pada proses pendesainan kolom ini menggunakan 

diagram interaksi kolom dengan beban aksial dan momen lentur pada 5 keadaan 

yaitu keadaan eksentris kecil, keadaan seimbang, keadaan momen murni, keadaan 

patah tarik dan keadaan patah desak, 5 keadaan tersebut akan di plot dan gaya yang 

terjadi pada struktur kolom yaitu beban aksial dan momen lentur harus berada di 

dalam diagram interaksi tersebut. Berikut persamaan yang di gunakan dalam 5 

keadaan tersebut : 

1) Pada keadaan sentris menggunakan persamaan 

𝜙𝑃𝑛𝑚𝑎𝑥
=  𝜃(0,85 𝑥 𝐹𝑐′𝑥 (𝐴𝑔 − 𝐴𝑠𝑡) + 𝐹𝑦 𝑥 𝐴𝑠𝑡)   (2.17) 

Keterangan 

𝜙𝑃𝑛𝑚𝑎𝑥
 = kekuatan aksial maksimal yang telah di reduksi 

𝑓𝑐′  = kekuatan tekan beton 

𝐴𝑔  = luas bruto penampang beton 

𝐴𝑠𝑡  = luas tulangan longitudinal  

𝐹𝑦  = kekuatan leleh tulangan 

2) Pada keadaan eksentris kecil menggunakan persamaan 

𝜙𝑃𝑛 =  𝜙 𝑥 𝜙𝑃𝑛𝑚𝑎𝑥
         (2.18) 

Keterangan 
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𝜙𝑃𝑛  = kekuatan aksial nominal yang telah di reduksi 

𝜙𝑃𝑛𝑚𝑎𝑥
 = kekuatan aksial maksimal yang telah di reduksi 

𝜙  = faktor reduksi 

3) keadaan seimbang menggunakan persamaan 

𝐶𝑏 =  
0,003

0,003+ 𝑓𝑦/𝐸𝑠
 𝑑       (2.19) 

 Keterangan 

𝐶𝑏 = keadaan sepert pada gambar 2.6 

𝑓𝑦 = kekuatan tulangan leleh 

𝐸𝑠 = modulus elastisitas 

𝑑 = keadaan sepert pada gambar 2.6 

휀𝑠′ =  
𝐶𝑏−𝑑′

𝐶𝑏
        (2.20) 

Keterangan 

휀𝑠’ = regangan tulangan tekan 

𝐶𝑏 = keadaan sepert pada gambar 2.6 

𝑑′ = keadaan sepert pada gambar 2.6 

휀𝑦 =  
𝑓𝑦

𝐸𝑆
        (2.21) 

 keterangan 

 휀𝑦 = tulangan mengalami keluluhan 

 𝑓𝑦 = kekuatan tulangan leleh 

 𝐸𝑠 = modulus elastisitas 

𝑎𝑏 =  𝛽1𝐶𝑏        (2.22) 

Keterangan 

𝑎𝑏 = keadaan sepert pada gambar 2.6 

𝛽1 = faktor pengali 
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𝐶𝑏 = keadaan sepert pada gambar 2.6 

𝐶𝑐 = 0,85𝑓𝑐′𝑎𝑏 𝑏       (2.23) 

Keterangan 

𝐶𝑐 = keadaan sepert pada gambar 2.6 

𝑓𝑐′ = kekuatan tekan beton 

𝑎𝑏 = keadaan sepert pada gambar 2.6 

b = lebar kolom 

T = 𝐴𝑆𝑓𝑦        (2.24) 

Keterangan 

T = keadaan sepert pada gambar 2.6 

𝐴𝑆 = luas tulangan tarik longitudinal 

𝑓𝑦 = kekuatan tulangan leleh 

𝐶𝑠 = 𝐴𝑆′(𝑓𝑦 − 0,85 𝑓𝑐
′)      (2.25) 

keterangan 

𝐶𝑠 = keadaan sepert pada gambar 2.6 

𝐴𝑆’ = tulangan tekan 

𝑓𝑦 = ekuatan tulangan leleh 

𝑓𝑐′ = kekuatan tekan beton 

𝑃𝑏 = 0,85 𝑓𝑐
′ 𝑎𝑏 𝑏 + 𝐴𝑆

′ ( 𝑓𝑆
′ − 0,85 𝑓𝑐

′) −  𝐴𝑆𝑓𝑦   (2.26) 

Keterangan 

𝑃𝑏 = kekuatan aksial nominal 

𝑓𝑐′ = kekuatan tekan beton 

𝑎𝑏 = keadaan sepert pada gambar 2.6 

b = lebar kolom 

𝐴𝑆’ = tulangan tekan 
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𝑓𝑆
′ = tegangan tarik tulangan tekan terfakor 

𝐴𝑆 = luas tulangan tarik longitudinal 

𝑓𝑦 = kekuatan tulangan leleh 

𝑀𝑏 =  𝐶𝑐 ( 𝑑′′ − 
𝑎

2
) + Cs(d''- d') + 𝑇(𝑑 − 𝑑")   (2.27) 

Ketrangan  

𝑀𝑏  = momen yang terjadi 

𝐶𝑐 = keadaan sepert pada gambar 2.6 

𝑑 = keadaan sepert pada gambar 2.6 

𝑑′ = keadaan sepert pada gambar 2.6 

𝑑" = keadaan sepert pada gambar 2.6 

𝑎𝑏 = keadaan sepert pada gambar 2.6 

T = keadaan sepert pada gambar 2.6 

4) Keadaan momen murni menggunakan persamaan 

𝑎 =  
𝐴𝑠𝑓𝑦

0,85𝑓𝑐
′ 𝑏

        (2.28) 

Ketrangan  

𝐴𝑆  = luas tulangan tarik longitudinal 

𝑓𝑦  = kekuatan tulangan leleh 

𝐶  = kekuatan tekan beton 

b  = lebar kolom 

𝑀𝑛 =  𝐴𝑆𝑓𝑦(𝑑 − 
𝑎

2
 )       (2.29) 

Keterangan 

𝐴𝑆  = luas tulangan tarik longitudinal 

𝑓𝑦  = kekuatan tulangan leleh 

𝑑  = keadaan sepert pada gambar 2.6 
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5) Keadaan patah tarik 

𝑃𝑛 =  𝐶𝑐 +  𝐶𝑠 + 𝑇       (2.30) 

Keterangan   

𝑃𝑛 = kekuatan aksial nominal 

Cc = seperti pada persamaan (2.14) 

Cs = seperti pada persamaan (2.16) 

T = seperti pada persamaan (2.15) 

Tetapi pada Cc ada nilai 𝑎 yang harus di cari dari persamaan 

A𝑎2+ B𝑎 + C = 0       (2.31) 

Dimana 

A = 0,425𝑓𝑐′b        (2.32) 

B = 2A (e’ – d)       (2.33) 

C = 𝐴𝑆′(𝑓𝑦 − 0,85𝐹𝑐
′)(𝑒′ − 𝑑 + 𝑑′) − 𝐴𝑆′𝑓𝑦𝑒′   (2.34) 

Keterangan 

𝑓𝑐′  = kekuatan tekan beton 

𝑓𝑦  = kekuatan tulangan leleh 

b  =  lebar kolom 

e  =  keadaan sepert pada gambar 2.6 

𝑑  = keadaan sepert pada gambar 2.6 

𝑑’  = keadaan sepert pada gambar 2.6 

𝐴𝑆’  = tulangan tekan 

𝑀𝑛 =  𝑃𝑛𝑒        (2.35) 

Keterangan 

𝑀𝑛  = momen lentur nominal 

𝑃𝑛  = kekuatan aksial nominal  
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e  = eksentrisitas yang terjadi 

6) Keadaan patah tekan 

𝑃𝑛 = 𝐶𝑐 + 𝐶𝑠 − 𝑇       (2.36) 

Keterangan   

𝑃𝑛 = kekuatan aksial nominal 

Cc = seperti pada persamaan (2.14) 

Cs = seperti pada persamaan (2.16) 

T = seperti pada persamaan (2.15) 

𝑃𝑛1 =
1

𝑒′
[𝐶𝐶 (𝑑 −

𝑎

2
) + 𝐶𝑠(𝑑 − 𝑑′)] 𝑒′    (2.37) 

Keterangan 

𝑃𝑛 = kekuatan aksial nominal 

e’ = eksentrisitas yang terjadi 

Cc = seperti pada persamaan (2.14) 

Cs = seperti pada persamaan (2.16) 

𝑑 = keadaan sepert pada gambar 2.6 

𝑑’ = keadaan sepert pada gambar 2.6 

Pada persamaan (2.28) dan (2.29) di persamaan Cs terdapat nilai 𝑎 yang 

memiliki nilai 𝑎 = 0,85𝐶,dimana C adalah nilai asumsi yang lebih besar dari nilai 

cb 

 
Gambar 2.6 Gambaran kondisi keruntuhan penampang kolom persegi 

(Sumber : Setiawan, (2016)) 
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Sedangkan untuk tulangan geser tentukan dahulu daerah ℓ𝑜 yang terbesar 

dan tidak lebih dari : 

1) dimensi terbesar pada kolom 

2) 1/6 bentang kolom 

3) 450 mm 

Penentuan jarak kolom pada ℓ𝑜 diambil dari spasi maksimum di ambil yang 

terkecil dari :  

1) ¼ lebar kolom 

2) 6 kali diameter longitudinal 

3) 100 + 
(350−ℎ𝑥)

3
       (2.38) 

Dimana  

hx =  
2

3
 hc        (2.39) 

hc = b – (selimut beton - 
𝐷

2
)      (2.40) 

keterangan 

b = lebar dimensi kolom 

D = diameter tulangan yang di gunakann 

Untuk di luar daerah ℓ𝑜 diambil dari yan terkecil di antara 

1) 6 kali diameter longitudinal 

2) 150 mm 

Perhitungan tulangan geser harus lebih besar dari persamaan berikut 

Ash1 = 0,3 (S x hc x 
𝑓𝑐′

𝑓𝑦
)(

𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
− 1)     (2.41)  

Ash2 = 0,3 (S x hc x 
𝑓𝑐′

𝑓𝑦
)      (2.42) 

 



29 
 

 
 

Dimana  

Ach  = (b-2selimut beton) (h-2selimut beton)   (2.43)  

Ag = b x h        (2.44) 

Keterangan 

b = lebar dimensi kolom 

h = tinggi dimensi kolom 

s = jarak tulangan geser 

𝑓𝑐′ = kekuatan tekan beton 

 𝑓𝑦 = kekuatan tulangan leleh 

n = 
𝐴𝑠ℎ

(
𝜋

4
𝐷2)

        (2.45) 

keterangan 

Ash = luas tulangan minimum 

D = diameter tulangan 

Lalu cek kebutuhan tulangan geser dengan membandingkan ∅Vc dengan 

𝑉𝑢,kekuatan geser beton dapat menggunakan persamaan berikut 

Vc = 0,17 (1+ 
𝑁𝑢

14 ×𝐴𝑔
)x e x √𝑓𝑐′ x b x d    (2.46) 

Keterangan  

Nu = gaya aksial  

Ag = luasan penampang kolom 

𝑓𝑐′ = kekuatan tekan beton 

b = lebar dimensi kolom 

d =  tinggi efektif kolom 

b. Balok  

Balok adalah bagian dari elemen struktur utama yang berfungsi untuk 

meneruskan beban menuju kolom selain itu balok juga berfungsi sebagai pengaku 
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anatar kolom atau pengaku suatu struktur. Beban yang di terima oleh balok akan 

menghasilkan gaya geser dan momen lentur yang akan menimbulkan gaya dalam 

pada balok berupa tarik dan tekan yang akhirnya akan menimbulkan lendutan pada 

balok.Untuk mencari kebutuhan tulangan pada balok menggunakan persamaan 

sebagai berikut yang pada akhirnya 

Untuk mencari 𝛽1untuk 28 Mpa < fc’ < 56 Mpa 

𝛽1 = 0,85 −
0,05 (𝑓𝑐′−28)

7
      (2.47) 

Keterangan 

𝑓𝑐′  = kekuatan tekan beton 

 Untuk  rasio tulangan  maksimum (𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠) 

𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75𝜌𝑏       (2.48) 

dimana  

𝜌𝑏 = 0,85 𝑥 𝛽1
𝑓𝑐

𝑓𝑦
(

600

600+𝑓𝑦
)      (2.49) 

 Keterangan 

𝑓𝑐′  = kekuatan tekan beton 

 𝑓𝑦  = kekuatan tulangan leleh 

𝐸𝑠  = modulus elastisitas 

 Untuk mencari faktor tahanan momen (Rn maks) 

 𝑅𝑛𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75𝜌𝑏𝑓𝑦(1 −
1

2
×0,75×𝜌𝑏𝑓𝑦

0,85𝑓𝑐
)     (2.50) 

 Keterangan 

 𝜌𝑏  = rasio tulangan  kondisi balance 

 𝑓𝑐  = kekuatan tekan beton 

 𝑓𝑦  = kekuatan tulangan leleh 
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Untuk mencari faktor tahanan momen (Rn) 

 𝑅𝑛 =
𝑀𝑛

𝑏 𝑑2
         (2.51) 

 Keterangan 

𝑀𝑛  = momen nominal rencana 

b  =  lebar balok 

d  = tinggi efektif balok 

Untuk  rasio tulangan  yang dinperlukan (𝜌) 

 𝜌 =
0,85𝑓𝑐

𝑓𝑦
(√1 −

2𝑅𝑛

0,85𝑓𝑐
)      (2.52) 

 Keterangan 

𝑓𝑐  = kekuatan tekan beton 

 𝑓𝑦  = kekuatan tulangan leleh 

𝑅𝑛  = faktor tahanan momen 

untuk luas tulangan yang di butuhkan 

As = 𝜌 x b x d         (2.53) 

Keterangan 

𝜌  = rasio tulangan  yang dinperlukan 

b  =  lebar balok 

d  = tinggi efektif balok 

untuk jumlah tulangan yang di butuhkan 

n = 
𝐴𝑠

(
𝜋

4
𝐷2)

        (2.54) 

keterangan 

As  = luas tulangan yang di butuhkan 

D  = diameter tulangan 
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Untuk momen minimal  

Mn = 𝐴𝑠𝑓𝑦(𝑑 −
𝑎

2
)       (2.55) 

Dimana 

𝑎 = 
𝐴𝑠 ×𝑓𝑦

0,85𝑓𝑐′𝑏
        (2.56) 

keterangan 

As  = luas tulangan yang di butuhkan 

 𝑓𝑦  = kekuatan tulangan leleh 

d  = tinggi efektif balok 

𝑓𝑐’  = kekuatan tekan beton 

 b  = lebar balok 

 mencari regangan netto menggunakan persamaan berikut 

 휀𝑡 =  
𝑑−𝐶

𝐶
        (2.57) 

 Dimana  

 C = 
𝑎

2
         (2.58) 

 Keterangan 

 d   = tinggi efektif balok 

yang pada akhirnya momen nominal harus lebih besar dari momen yang 

terjadi 

∅Mn ≥ 𝑀𝑢        (2.59) 

Keterangan 

∅Mn  = momen nominal 

𝑀𝑢  = momenn ultimit 
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Untuk kebutuhan tulangan geser pada balok  

Vc = 
√𝑓𝑐′

6 
 b x d        (2.60)  

Keterangan 

𝑓𝑐′  = kekuatan tekan beton 

b  =  lebar balok 

d  = tinggi efektif balok 

cek kebutuhan tulangan yang di butuhkan 

∅Vc ≤  𝑉𝑢 maka gunakan 

Vs = Vu – Vc        (2.61) 

Keterangan 

Vs  = gaya geser dari tulangan 

Vu  = gaya geser ultimit 

Vc  = gaya geser dari beton 

 Jika ∅Vc >  𝑉𝑢 maka gunakan di gunakan S maksimal 

luas tulangan geser tulangan geser 

Av = 𝑛𝑠
𝜋

4
𝑃2        (2.62) 

 Keterangan 

 Av  = luas tulangan geser 

 𝑛𝑠  = jumlah tulangan yang di pakai  

 𝑃  = diameter tulangan tulangan geser 

 Jarak tulangan geser yang di butuhkan 

 S = 
𝐴𝑣𝑓𝑦𝑑

𝑉𝑠
        (2.63) 

Keterangan 

Av  = luas tulangan geser 
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Vs  = gaya geser dari tulangan 

d  = tinggi efektif balok 

Smax = 
𝑑

2
        (2. 64) 

Keterangan  

d  = tinggi efektif balok 

c. Pelat 

Pelat adalah elemen horizontal untuk melakukan segala aktifitas pada suatu 

gedung yang menahan beban mati atau hidup untuk di salurkan ke elemen struktur 

utama yaitu balok dan kolom.Sistem penulangan plat sendiri terbagi menjadi 2 yaitu 

plat satu arah dan plat dua arah. Pelat satu arah dan pelat dua arah dapat dibedakan 

dari nilai rasio perbandingan sisi panjang (ly) dan sisi pendek (lx) dari pelat. 

Pelat satu arah, apabila : ly/lx > 2,0 Pelat satu arah ini ini akan dijumpai jika 

pelat beton lebih dominan menahan beban yang berupa momen lentur pada bentang 

satu arah saja. Karena momen lentur hanya bekerja pada 1 arah saja maka tulangan 

pokok juga dipasang 1 arah dan untuk menjaga agar kedudukan tulangan pokok 

(pada saat pengecoran beton) tidak berubah dari tempat semula maka dipasang pula 

tulangan bagi yang arahnya tegak lurus tulangan pokok. 

Pelat dua arah, apabila : 1,0 ≤ ly/lx ≤ 2,0, Pelat dengan tulangan pokok 2 

arah ini akan dijumpai jika pelat beton menahan beban yang berupa momen lentur 

pada bentang 2 arah. Karena momen lentur bekerja pada 2 arah, yaitu searah dengan 

bentang (lx) dan bentang (ly), maka tulangan pokok juga dipasang pada 2 arah yang 

saling tegak lurus(bersilangan), sehingga tidak perlu tulangan lagi. Tetapi pada 

pelat di daerah tumpuan hanya bekerja momen lentur 1 arah saja, sehingga untuk 

daerah tumpuan ini tetap dipasang tulangan pokok dan bagi. 

Untuk mendapatkan jumlah tulangan pada pelat ini dapat menggunakan 

persamaan sama seperti pada persamaan 2.47 hingga 2.53 dan selanjutnya 

menggunakan persamaan 
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Jarak tulangan yang di perlukan 

S  = 
𝜋

4
𝐷2 𝑏

𝐴𝑠
       (2.65) 

Keterangan 

D  =  diameter tulangan yang di gunakan 

b  = lebar plat yang di tinjau 

As  = luas tulangan yang di butuhkan 

Jarak tulangan maksimum 

S  = 2 x h        (2.66) 

Keterangan n plat 

h  = tebal plat lantai 

setelah mendapatkan kebutuhan tulangan lakukan kontrol lendutan 𝛿tot ≤

𝛿 dengan menggunakan persamaan berikut  

batas lendutan maksimum 

𝛿  = 
𝐿𝑥

240
        (2.67) 

 keterangan  

 Lx  = panjang bentang arah x 

momen inersia penampang retak yang ditransformasikan ke beton 

Icr  = 
1

3
× 𝑏 × 𝑐3 + 𝑛 × 𝐴𝑠 × (𝑑 − 𝑐)2    (2. 68) 

 dimana 

 n  = 
𝐸𝑠

𝐸𝑐
         (2.69) 

c  = 
𝑛×𝐴𝑠

𝑏
        (2.70) 
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keterangan 

 b  = tinjauan plat 

 c  = jarak haris netral terhadap sisi atas beton 

 n  = nilai perbandingan modulus elastis 

 As  = luas tulangan terpakai 

 d  = tebal efektid plat lantai 

 Es = modulus elastisitas baja 

 Ec = modulus elastisitas beton 

 momen retak 

 Mcr  = fr×
𝐼𝑔

𝑌𝑡
       (2.71) 

 dimana 

 fr  = 0,7 × √𝐹𝑐’       (2.72) 

 Ig  = 
1

12
× 𝑏 × ℎ3       (2.73) 

 Yt  = 
ℎ

2
        (2.74) 

 keterangan 

 fr  = modulus keruntuhan lentur beton 

 fc’ = kekuatan tekan beton 

 b  = tinjauan plat 

 h = tebal plat 

 Ig = momen inersia bruto penampang plat 

momen maksimum akibat beban  

 Ma  = 
1

8
× 𝑄 × 𝐿𝑥2       (2.75) 

 Keterangan 

 Q  = perkiraan beban terfaktor 

 Lx =  panjang bentang arah x 
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 Inersia efektif untuk perhitungan lendutan 

 Ie  = (
𝑀𝑐𝑟

𝑀𝑎
)3 × 𝐼𝑔 + (1 − (

𝑀𝑐𝑟

𝑀𝑎
)

3

) × 𝐼𝑐𝑟    (2. 76) 

 Keterangan  

 Mcr  = momen retak 

 Ma  = momen maksimum akibat beban 

 Ig = moemen inersia bruto penampang plat 

 Icr  = momen inersia penampang retak 

 Lendutan total yang terjadi 

 𝛿total  = 𝛿e + 𝛿g       (2.77) 

 dimana 

 𝛿e  = 
5

384
× 𝑄 ×

𝐿𝑥4

(𝐸𝑐×𝐼𝑒)
      (2.78) 

 𝛿g  =𝜆 × 
5

384
× 𝑄 ×

𝐿𝑥4

(𝐸𝑐×𝐼𝑒)
     (2.79) 

 𝜆 = 
𝜁

(1+50×𝑝)
       (2.80) 

 𝑝 = 
𝐴𝑠

𝑏𝑑
        (2.81) 

 Keterangan  

 𝛿e = lendutan elastis seketika 

 𝛿g = lendutan jangka pajang 

 Q  = perkiraan beban terfaktor 

 Lx =  panjang bentang arah x 

 Ec = modulus elastisitas beton 

 Ie = inersia efektif 

 𝑝 = rasio tulangan 

As  = luas tulangan terpakai 
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 d  = tebal efektid plat lantai 

b  = tinjauan plat  

d. Shear wall 

Shear wall adalah struktur vertikal pada suatu struktur untuk menahan beban 

lateral yang terjadi seperti gaya gempa dan angin, Shear wall ini dapat di bagi 

menjadi 3 jenis yaitu 

1) Bearing wall yaitu dinding geser yang dapat menahan sebagian beban 

gravitasi,biasanya ini adalah tembok menggunakan partisi. 

2) Frame wall yaitu dinding geser yang dapat menahan beban lateral 

biasanya ini di buat di antara kolom 

3) Core wall yaitu dinding geser yan berada di daerah pusat gedung dan 

biasanya digunakan untuk lift 

Shear wall ini biasanya di kombinasikan dengan struktur open frame yang 

biasa di sebut dual system.Dengan hubungan yang baik atau kaku maka kombinasi 

ini akan sangat efisien dalam menahan gaya gravitasi dan juga gaya lateral yan 

terjadi selain itu dengan kombinasi ini simpangan lateral bangunan akan semakin 

mengecil,ini semua dapat di uraikan seperti pada gambar 2.7 pada posisi a adalah 

deformasi mode geser pada rangka kaku yang terjadi terbesar pada dasar struktur 

ketika geser terjadi maksimum. Pada posisi b deformasi mode lentur dinding geser 

yang terjadi lendutan paling besar terjadi pada atas bangunan, pada posisi c adalah 

gabungan dari rangka kaku dan dinding geser.Interaksi tersebut diperoleh dengan 

membuat superposisi mode s defleksi terpisah yang nantinya akan menghasilkan 

kurva S datar. Perbedaan sifat  antara dinding geser dan rangka kaku menyebabkan 

dinding geser akan menahan simpangan rangka kaku pada bagian bawah dan rangka 

kaku akan menahan simpangan dinding geser di bagian atas. Dengan demikian, 

geser akibat gaya lateral akan di tahan oleh rangka pada bagian atas bangunan dan 

tahan oleh dinding geser dibagian bawah bangunan. 



39 
 

 
 

 

Gambar 2.7 Superposisi mode s dari deformasi 

(Sumber : Schueller, (1989)) 

Persamaan yang di gunakan untuk mendapatkan kebutuhan tulangan shear 

wall adalah sebagai berikut  

1) Menentukan rasio tulangan 

Apabila  Vn > Vu maka rasio penulangan 𝜌𝑙 dan 𝜌𝑡 adalah 0,0025 

Vn < Vu maka rasio penulangan 𝜌𝑙 adalah 0,0015 dan 𝜌𝑡 adalah 

0,0025 

Vn = 0,083Acv𝜆√𝑓𝑐′       (2.82) 

dimana 

Acv = tw × lw        (2.83) 

Keterangan 

tw  = tebal dinding 

lw  = lebar dinding 

𝑓𝑐′  = kekuatan tekan beton 

Acv  = luas bruto beton 

2) Menentukan berapa lapis tulangan 

Apabila  Vc > Vu maka hanya di butuhkan satu lapis 

 Vc < Vu maka hanya di butuhkan dua lapis 
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Vc = 0,17Acv𝜆√𝑓𝑐′       (2.84) 

Keterangan 

𝑓𝑐′  = kekuatan tekan beton 

Acv  = luas bruto beton 

3) Perhitungan jarak tulangan vertikal dan horizontal dinding struktural 

S = 

1

4
𝜋𝑑2

0,0025𝐴𝑐𝑣
        (2.85) 

Dimana  

Acv = tw × 1000       (2.86) 

Keterangan 

d = diameter tulangan 

Acv  = luas bruto beton 

tw  = tebal dinding 

4) Cek kuat geser dinding  

 ∅Vn = ∅Acv(αc 𝜆√𝑓𝑐′ + 𝜌𝑡 × 𝑓𝑦)     (2.87) 

Dimana  

Αc = 0,25 bila 
ℎ𝑤

𝑙𝑤
  ≤ 1,5 

Αc = 0,17 bila 
ℎ𝑤

𝑙𝑤
  ≥ 2 

𝜌𝑡 = 

1

4
𝜋𝑑2

 𝑆 ×𝑡𝑤
        (2.88) 

keterangan 

Acv  = luas bruto beton 

lw  = lebar dinding 

hw  = tinggi dinding 

𝑓𝑐’  = kekuatan tekan beton 
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 𝑓𝑦 = kekuatan tulangan leleh 

d = diameter tulangan 

𝜌𝑡 = rasio tulangan  

S  = jarak antar tulangan 

 


