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BAB II 
LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep Perencanaan 

2.1.1 Sistem Struktur Baja Castellated Beam 

Struktur balok kastela adalah balok baja yang berasal dari modifikasi profil WF (Wide 

Flange) yang mendapatkan bentuk yang baru dan mendapatkan perubahan pada tinggi 

dari profil tersebut. Stuktur kastela memiliki lubang-lubang yang dapat digunakan untuk 

mengurangi bebansendiri dari struktur. 

Balok castela memilki kekakuan yang lebih dari profil awalnya ini dikarenakan 

dengan modifikasi yang sedemikian rupa menambah tinggi pada profil sehingga nilai 

inersia juga menjadilebih besar. 

Balok Kastella (castellated beam) adalah balok yang dipakai untuk konstruksi bentang 

panjang, yang berupa 2 profil baja yang disatukan menjadi 1 untuk mendapatkan tinggi 

profil yang sesuai. Balok kastella disebut juga honey comb beam, karena bentuk lubang 

segi enamnya yang menyerupai sarang lebah. Profil tersebut dilubangi untuk 

memperkecil berat sendiri profil dan agar sambungan las nya dapat lebih efekti dan 

efisien. 

Balok kastela memiliki perlakuan khusus dalam perhitungan momen nominalnya 

yang dirumuskan pada jurnal ASCE sebagai berikut : 

𝑀𝑛 = 𝑀𝑝 − 𝐹𝑦.ᐃ𝐴𝑠
ℎ0

4
+ 𝑒

Dimana : 

Mn = Momen nominal Castellated beam 

Mp = Momen Plastis = Zx fy 

fy = Kuat leleh baja 

ᐃAs = ho tw 

ho = Tinggi lubang 

tw = Tebal web 

e = Eksentrisitas lubang 

sedangkan untuk gaya geser maximum yang dapat di tahan oleh profil kastela 

ditunjukan dengan rumus:
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  Dimana :  

  Vpt  = Kapasitas Geser Plastis dari web = fy.tw.st / √3 

  fy = Kuat leleh baja 

  tw = Tebal web 

  v   = rasio dari tee = ao / st (gunakan ao/�̅�𝑡untuk perkuatan bukaan) 

  ao = panjang bukaan 

  st = kedalamn tee 

 sedangkan untuk control tekuk pada web (Web Bukling) dirumuskan : 

d − 2tf

tw
≤

1100

√fy
, fy dalam MPa 

d − 2tf

tw
≤

420

√fy
, fy dalam ksi 

  Dengan memenuhi batasan :  

𝑎𝑜

ℎ𝑜
≤ 3.0 

 

𝑉𝑚 ≤
2

3
�̅�𝑝 

Dimana : 

 Vm  = Gaya Geser maksimum 

 fy = Kuat leleh baja 

 tw = Tebal web 

 tf = Tebal sayap 

 d = kedalaman lubang 

 v   = rasio dari tee = ao / st (gunakan ao/�̅�𝑡untuk perkuatan bukaan) 

 ao = panjang bukaan 

 ℎ𝑜 = tinggi bukaan bukaan  

 st = kedalamn tee 

 𝑉𝑚 = Kapasitas geser maksimum 

 �̅�𝑝 = kapasitas geser plasis 



 
 

 
 

 Besarnya sudut kemiringn θ antara 45' sampai 70', sedangkan yang sering dipakai 

di lapangan adalah 45' dan 60'. Sudut θ ditentukan dengan memperhitungkan tegangan 

geser yang terjadi pada bagian garis netral badan sehingga tidak melebihi tegangan 

ijinnya. Analisis perhitungan penampang balok kastella adalah sebagai berikut :  

 

 

Gambar 2.1 Penampang Asli Profil WF 

 

Gambar 2.2 Penampang Profil Castellated 
 

             
           

            

       dg    = tinggi profil castella. 

      db    = tinggi profil balok awal. 

 h     = tinggi pemotongan profil. 

 Syarat tinggi penampang balok kastella  



 
 

 
 

                                 2 y > h 

2.1.2 Sistem Struktur Baja Tahan Gempa 

 Indonesia merupakan negara yang termasuk kedalam wilayah peta ring of fire, 

berarti resiko gempa akan sering terjadi dengan waktu yang tidak dapat dipastikan. 

Baja secara alami mempunyai rasio kuat dibanding berat-volume yang tinggi, 

sehingga mampu menghasilkan bangunan yang relatif ringan. Ini merupakan faktor 

penting pada suatu bangunan tahan gempa.  

 Untuk pembebanan gravitasi (akibat berat sendiri, beban mati tambahan dan 

beban hidup), beban angin dan beban gempa sedang (gempa yang sering terjadi) maka 

diharapkan struktur dapat berperilaku elastis (beban hilang maka deformasi hilang). 

Tetapi pada gempa besar, yaitu suatu kondisi gempa sedemikian sehingga jika struktur 

didesain secara elastis akan sangat tidak praktis dan mahal, maka diijinkan mengalami 

kondisi inelastis.  

 Perencanaan struktur tahan gempa adalah didasarkan pada metodologi capacity 

design. Dengan cara tersebut struktur direncanakan sedemikian rupa sehingga bila 

terjadi kondisi inelastis, hanya terjadi pada tempat yang ditentukan, yang memang 

telah direncanakan. Kondisi inelastis yang terjadi juga terkontrol, sebagai tempat 

dissipasi energi. Sedangkan bagian struktur lainnya tetap berperilaku elastis.  

2.1.3 Sistem Struktur Komposit 

 Usaha untuk memaksimalkan material terhadap gaya-gaya yang bekerja 

merupakan motivasi dibuatnya sistem-sistem baru agar efisien. Jika hanya 

membicarakan tentang kemampuan material untuk menerima tegangan maka sebenarnya 

untuk baja tidak ada masalah, tegangan tarik atau tekan sama saja. Ini jelas berbeda 

dibandingkan beton, dimana dalam desain bahkan kuat tariknya diabaikan, apalagi jika 

telah mengalami retak. Oleh karena itulah maka untuk struktur beton diperlukan tulangan 

baja untuk mengantisipasinya. Jadi dalam struktur beton bertulang telah terjadi kerja 

sama sebagai satu kesatuan antara beton dan baja, sehingga mekanisme seperti itu juga 

disebut sebagai komposit. Tetapi secara umum istilah komposit dikaitkan dengan elemen 

struktur yang mekanisme kerjanya ditentukan oleh kerja sama beton (bertulang) dan 

profil baja. Elemen struktur yang dimaksud dapat berupa balok maupun kolom.  

 Sistem balok komposit paling sesuai diterapkan pada balok yang mendukung 

lantai (yang terbuat dari beton bertulang), baik digunakan pada bangunan gedung 



 
 

 
 

maupun pada jembatan. Pada sistem balok lantai, agak susah membedakan dari tampilan 

luar apakah sistemnya komposit atau non-komposit. Perbedaan hanya ditentukan oleh 

keberadaan shear stud atau shear connector yang tertanam dalam pelat betonnya, yang 

menyebabkan kedua komponen struktur (profil baja dan lantai beton) berperilaku 

komposit. 

 Komponen struktur komposit ini dapat menahan beban sekitar 33 hingga 50% 

lebih besar daripada beban yang dapat dipikul oleh balok baja saja tanpa adanya perilaku 

komposit. Struktur komposit mampu memberikan kinerja struktur yang lebih baik dan 

efektif dalam meningkatkan kapasitas pembebanan dan kekakuan. Keuntungan 

penggunaan struktur komposit adalah ; 

 1) dapat mereduksi berat profil baja yang dipakai 

 2) tinggi profil baja yang dipakai dapat dikurangi 

 3) meningkatkan kekakuan lantai 

 4) dapat menambah panjang bentang layan  

2.2 Konsep Pembebanan  

2.2.1 Beban Gravitasi 

 Beban gravitasi merupakan beban yang bekerja pada gedung dan lebih 

dipengaruhi oleh gaya gravitasi Bumi. Berikut merupakan beban gravitasi yang bekerja 

pada struktur gedung : 

 a). Beban Hidup (Live Load) 

 Beban hidup adalah beban yang bisa ada atau tidak ada pada struktur untuk suatu waktu 

yang diberikan. Meskipun dapat berpindah-pindah, beban hidup masih dapat dikatakan 

bekerja secara perlahan-lahan pada struktur.  

 b). Beban Mati (Dead Load) 

 Beban mati yang diperhitungkan dalam struktur gedung ini adalah beban elemen 

struktur gedung yang memiliki fungsi struktural maupun non struktural. Untuk 

menghitung besarnya beban mati suatu elemen dilakukan dengan meninjau berat satuan 

material tersebut berdasarkan volume elemen.  

 



 
 

 
 

 

 c). Beban Hujan (Rain Load) 

  Setiap bagian dari suatu atap harus dirancang mampu menahan beban dari semua 

air hujan yang terkumpul apabila sistem drainase primer untuk bagian tersebut tertutup 

ditambah beban merata yang disebabkan oleh kenaikan air di atas lubang masuk sistem 

drainase sekunder pada aliran rencananya. Menurut SNI 1727 2013 (8;3) pembebanan 

air hujan pada atap gedung dihitung sebagai berikut: 

 RL = 0,0098 . (ds + dh)   (6.1) 

 Keterangan : 

 R    = beban air hujan pada atap yang tidak melendut (kN/m2 ) . 

ds = kedalaman air pada atap yang tidak melendut meningkat ke lubang masuk  

sistem drainase sekunder apabila sistem drainase primer tertutup (mm). 

dh  =  tambahan kedalaman air pada atap yang tidak melendut diatas lubang 

masuk sistem drainase sekunder pada aliran air rencana (mm). 

 

2.2.2 Beban Gempa (Earthquake Load) θ 

2.2.2.1 Ketegori Resiko Struktur Bangunan 

Ketegori Resiko Struktur Bangunan sangat dipengaruhi oleh jenis pemanfaatan 

atau fungsi bangunan tersebut. Berdasarkan SNI 1726-2012 Tata cara perencanaan 

ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, seperti pada tabel 

berikut: 

 Tabel 2.1 Ketegori resiko bangunan gedung dan non gedung untuk gempa 

Jenis Pemanfaatan 
Kategori 

Risiko 

Gedung dan non gedung yang memiliki nsiko rendah terhadap jiwa manusia pada 

saat terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk, antara lain: 

 Fasilitas pertanian, perkebunan, pertemakan, dan perikanan 

 Fasilitas sernentara 

 Gudang penyimpanan 

 Rumah jaga dan struktur kecil lainnya 

I 



 
 

 
 

Semua gedung dan struktur lain, kecuali yang termasuk dalam kategon nsiko 

I,II,III,dan IV termasuk, tapi tidak dibatasi untuk: 

 Perumahan 

 Rumah toko dan rumah kantor 

 Pasar 

 Gedung perkantoran 

 Gedung apartemen/ rumah susun 

 Pusat perbelanjaan mall 

 Bangunan industn 

 Fasilitas manufaktur 

 Pabrik 

II 

Gedung dan non gedung yang memiliki nsiko tinggi terhadap jiwa manusia pada saat 

terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk: 

 Bioskop 

 Gedung pertemuan 

 Stadion 

 Fasiiitas kesehatan yang tidak memiliki unit bedah dan unit gawat darurat 

 Fasilitas penitipan anak 

 Penjara 

 Bangunan untuk orang jompo 

Gedung dan non gedung, tidak termasuk kedalam kategori resiko IV, yang memiliki 

potensi untuk menyebabkan dampak ekonomi yang besar dan/atau gangguan massal 

terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari bila terjadi kegagalan, termasuk, tapi 

tidak dibatasi untuk: 

 Pusat pembangkit listrik biasa 

 Fasiiitas penanganan air 

 Fasilitas penanganan Iimbah 

 Pusat telekomunikasi 

Gedung dan non gedung yang tidak termasuk dalam kategori risiko IV, (termasuk, 

tetapi tidak dibatasi untuk fasilitas manufaktur, proses, penanganan, penyimpanan, 

penggunaan atau tempat pembuangan bahan bakar berbahaya, bahan kimia 

berbahaya, Iimbah berbahaya, atau bahan yang mudah meledak) yang mengandung 

bahan beracun atau peiedak di mana jumiah kandungan bahannya melebihi nilai 

batas yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan cukup menimbulkan 

bahaya bagi masyarakatjika terjadi kebocoran 

III 

Gedung dan non gedung yang ditunjukkan sebagai fasilitas yang penting, termasuk, 

tetapi tidak dibatasi untuk: 

 Bangunan-bangunan monumental 

IV 



 
 

 
 

 Gedung sekolah dan fasilitas pendidikan 

 Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang memiliki fasilitas bedah 

dan unit gawat darurat 

 Fasilitas pemadam kebakaran, ambulans, dan kantor polisi, serta garasi 

kendaraan darurat 

 Tempat perlindungan terhadap gempa bumi, angin badai, dan tempat 

perlindungan darurat lainnya 

 Fasilitas kesiapan darurat, komunikasi, pusat operasi dan fasilitas lainnya 

untuk tanggap darurat 

 Pusat pembangkit energi dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan pada 

saat keadaan darurat 

Gedung dan non gedung yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi struktur 

bangunan lain yang masuk ke dalam kategon risikoIV. 

Sumber : SNI 1726 2012 

 

Tabel 2.2 Faktor keutamaan gempa 
Katagori Risiko Faktor Keutamaan Gempa, Ie 

I atau II 1,0 

III 1,25 

IV 1,50 

Sumber : SNI 1726 2012 

2.2.2.2 Parameter spektrum respons 

 Berikut adalah peta gempa untuk SS percepatan pada perioda pendek dan 

perioda 1 detik (S1). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Gambar 2.3 SS Gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko tertarget (MCER), 
kelas situs SB (Sumber : SNI 1726 2012) 

 

 

Gambar 2.4  S1 Gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko tertarget (MCER), 
kelas situs SB (Sumber : SNI 1726 2012) 

 

 

 

 

 

2.2.2.3 Kelas Situs 

  Berdasarkan sifat-sifat tanah pada situs, maka tanah tersebut harus 

diklasifikasikan sebagai kelas situs SA, SB, SC, SD, SE atau SF. Bila sifat-sifat tanah 

tidak teridentifikasi secara jelas sehingga tidak bisa ditentukan kelas situs-nya, maka 

kelas situs SE dapat digunakan kecuali jika pemerintah/dinas yang berwenang memiliki 

data geoteknik yang dapat menentukan kelas situs SF. 

 Tabel 2.3 Klasifikasi Situs 
Kelas Situs Vs  (m/detik) N  atau N ch uS (kPa) 

SA (batuan keras) 
> 1500 N/A 

N/A 

 

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

SC (tanah keras,sangat 350 sampai 750 >50 > 100 



 
 

 
 

padat dan batuan lunak)  

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 tanah 

dengan 

karateristik sebagai berikut : 

1. Indeks plastisitas, PI > 20, 

2. Kadar air, w > 40 %, dan 

3. Kuat geser niralir uS <25 kPa 

 

SF (tanah khusus,yang 

Membutuhkan investigasi 

geoteknik spesifik dan 

analisis respons 

spesifiksitus 

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/atau gambut (ketebalan H > 3 m), 

- Lempung berplastisitas sangat tinggi (ketebalan H > 7,5 m 

dengan 

Indeks Plasitisitas, PI > 75), 

- Lapisan lempung lunak/medium kaku dengan ketebalan H > 35 

m 

dengan uS  < 50 kPa. 

 Sumber : SNI 1726 2012 

2.2.2.4 Kategori Desain Seismik 

 



 
 

 
 

Tabel 2.4 Kategori desain seismik berdasarkan parameter respon percepatan pada 
periode pendek (SDS) 

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 2.5 Kategori desain seismik berdasarkan parameter respon percepatan pada 
periode 1 detik (SD1) 

Nilai SDS 
Kategori Risiko 

I atau II atau III IV 

SD1 < 0,167 A A 

0,167 ≤ SD1 < 0,133 B C 

0,133 ≤ SD1 < 0,20 C D 

0,20 ≤ SD1 D D 

Sumber : SNI 1726 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 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 = 1,0 

                                  

Ss ≥ 1,25 

 

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 SSb 

Sumber : SNI 1726 2012 

 

 Tabel 2.7 Koefisien situs, Fv 

Kelas 

Situs 

 

 

Parameter respons spektral percepatan gempa MCER 

terpetakan pada perioda 1 detik, Ss 

 

 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 

Sumber : SNI 1726 2012 

 

Parameter percepatan spektral desain untuk periode pendek, SDS dan pada periode 1  

detik, SD1 harus ditentukan melalui perumusan berikut ini:  

 SDS = 2
3
 SMS   ......................................................................................  (2.2) 

 SD1 = 2
3
 SM1    .............................................................................. (2.3) 



 
 

 
 

Dengan : 

 SMS = fa . SS  .....................................................................................  (2.4) 

 SM1 = fv . S1  .....................................................................................  (2.5) 

Dengan : 

SS dan S1 didapat dari peta gempa 

Fa dan fv didapatkan dari koefisien situs 

 

2.2.2.5 Gaya Geser Dasar Akibat Gempa 

Besarnya gaya geser dasar ditentukan berdasarkan persamaan : 

V = CS . W   ............................................................................................  (2.6) 

Keterangan :  

Cs = koefisien respon gempa 

W = berat bangunan 

 

2.2.2.6 Koefisien Respon Gempa 

Koefisien respon gempa ditentukan dengan persamaan  : 

CS =  
𝑆𝐷𝑆

(
𝑅

𝐼𝑒
)
   ..............................................................................................  (2.7) 

Keterangan : 

SDS = parameter percepatan spectrum desain 

R = faktor modifikasi respon 

Ie = faktor keutamaan gempa 

 

2.2.2.6 Distribusi Vertikal Gaya Gempa 

Gaya lateral gempa (Fx) (kN) yang timbul disemua tingkat harus ditentukan dari 

persamaan berikut : 

FX = CVX . V  ................................................................................................  (2.8) 

dan 

CVX =  𝑊𝑥 ℎ𝑥
𝑘

∑(𝑊𝑖 ℎ𝑖
𝑘)

  .............................................................................................  (2.9) 

Keterangan : 

CVX   = faktor distribusi vertikal 

V   = gaya lateral desain total geser didasar struktur, kN 

Wi dan Wx = berat efektif total struktur pada tingkat yang ditinjau. 



 
 

 
 

hi dan hx = tinggi dasar struktur sampai tingkat yang ditinjau. 

k   = eksponen yang terkait periode struktur sebagai berikut: 

T ≤ 0,5 detik, maka k = 1 ; T ≥ 2,5 detik, maka k = 2 

Jika T antara 0,5 – 2,5 detik, harus dilakukan dengan interpolasi. 

2.2.3 Kombinasi Pembebanan 

 Berdasarkan peraturan yang berlaku pada SNI 1727-2013 tentang Beban 

minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain, digunakan kombinasi 

dasar pembebanan metode desain kekuatan sebagai berikut : 

1) 1.4D 

2) 1.2D + 1.6L + 0.5(Lr atau R) 

3) 1.2D ± 1.6(Lr atau R) + (L atau 0.5W) 

4) 1.2D ± 1.0W + L + 0.5(Lr atau R) 

5) 1.2D ± 1.0E + L  

6) 0.9D ± 1.0W 

7) 0.9D ± 1.0E 

 Keterangan : 

 D  = beban mati 

 E  = beban gempa 

 L  = beban hidup 

 Lr = beban hidup atap 

 R  = beban hujan 

 W = beban angin 

2.3 Metode Perhitungan Statika 

  Untuk menyelesaikan perhitungan statika dalam tugas akhir ini penulis akan 

memanfaatkan aplikasi komputer yaitu dengan bantuan program komputer analisa 

struktur. 

2.4 Perencanaan Struktur 

2.4.1 Metode Load Resistance and Factor Design (LRFD)  

  LRFD adalah metode perencanaan struktur baja yang mendasarkan perencanaan 

dengan membandingkan kekuatan struktur yang telah diberi suatu faktor resistensi (ϕ) 



 
 

 
 

terhadap kombinasi beban terfaktor yang direncanakan bekerja pada struktur tersebut 

(∑ γ𝑖 𝑄𝑖). 

 a). Kondisi Batas 

 Kondisi batas menunjukkan kemampuan batas struktur agar bisa digunakan. 

Kriteria perencanaan memastikan bahwa kondisi batas harus kecil kemungkinan 

terlampaui, caranya dengan memilih kombinasi gaya, faktor tahanan dan nilai 

ketahanan yang tidak mungkin terlampaui berdasarkan kriteria perencanaan yang ada. 

Ada dua jenis kondisi batas yang diterapkan pada struktur, yaitu : 

1. Kondisi batas kekuatan (ultimate strength), yang menetapkan besarnya keamanan 

terhadap kondisi beban ekstrim selama masa pakai struktur. 

2. Kondisi batas layan yang menetapkan batasan-batasan agar struktur dapat berfungsi 

sesuai yang direncanakan. 

 Fokus perencanaan struktur LRFD adalah kondisi batas kekuatan (limit states of 

strength) yang menjamin keselamatan publik (manusia dan barang miliknya). Untuk 

menerapkan kondisi batas pada perencanaan struktur, terdapat ketentuan LRFD yang 

pada dasarnya terdiri dari parameter-parameter berikut. 

 ∑ γ𝑖 𝑄𝑖 ≤ ϕ Rn   ................................................................................  (6.2) 

 Dimana :  

 ∑  = adalah penjumlahan 

 i   = menunjukkan berbagai kondisi yang ditinjau 

 𝑄𝑖  = pengaruh beban nominal 

 γ𝑖  = faktor beban terkait beban 𝑄𝑖 yang ditinjau 

  γ𝑖 𝑄𝑖  = kuat perlu, dari kondisi batas yang paling ekstrim 

  Rn  = kuat nominal, kekuatan elemen yang dihasilkan 

  ϕ  = faktor tahanan sesuai jenis struktur yang ditinjau 

  ϕ Rn   = kuat rencana, kekuatan struktur yang direncanakan 

 b). Ketentuan LRFD – SNI 03-1729-2015 (Mengacu pada AISC 2010) 



 
 

 
 

 Perencanaan LRFD dianggap memenuhi syarat jika kuat perlu, Ru  lebih kecil 

dari kuat rencana, ϕ Ru dengan ϕ adalah faktor tahanan yang nilainya bervariasi 

tergantung perilaku aksi komponen yang ditinjau. Konsep dasar ketentuan LRFD 

adalah : 

  Ru  ≤ ϕ Ru  ...............................................................................  (6.3) 

 Kuat perlu, Ru adalah nilai maksimum dari berbagai kombinasi beban terfaktor 

yang dicari dengan bantuan analisis struktur. Untuk mencari kuat perlu, Ru untuk tiap-

tiap elemen struktur, maka diperlukan analisa struktur secara menyeluruh (global). 

Faktor kombinasi beban disiapkan untuk analisis struktur cara elastis. Jika alat analisis 

struktur dilengkapi opsi memperhitungkan efek P-∆ (nonlinier geometri), maka 

ketentuan analisis stabilitas struktur selain memakai Efective Length Method (ELM) 

juga dapat memakai Direct Analysis Method (DAM). 

 Tabel 2.8 Faktor tahanan ϕ 
Komponen  Struktur Faktor Tahanan ϕ 

Lentur 0,90 

Tekan aksial 0,90 

Tarik aksial 

- tarik leleh 

- tarik fraktur 

 

0,90 

0,75 

Geser 0,90 

Sambungan baut 

- baut geser 

- baut tarik 

- kombinasi geser dan tarik 

- baut tumpu 

 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

Sambungan las 

- las tumpul penetrasi penuh 

- las sudut/tumpul penetrasi sebagian 

- las pengisi 

 

0,90 

0,75 

0,75 
       Sumber : Struktur Baja Perilaku, Analisis & Desain – AISC 2010, Wiryanto Dewobroto 

 c).  Dek Baja Gelombang 



 
 

 
 

 Persyaratan dek baja gelombang dan penghubung gesernya untuk digunakan 

dalam komponen struktur komposit diatur dalam SNI 03-1729-2015 pasal I3.2c. Dalam 

pasal ini diisyaratkan : 

1. Tinggi maksimum dek baja, hr ≤ 75 mm, lebar rata-rata minimum dari dek 

gelombang, wr > 50 mm tetapi tidak boleh diambil dalam perhitungan sebagai lebih 

dari lebar bersih minimum di dekat bagian paling atas dari dek baja. 

2. Pelat beton harus disambungkan ke balok baja dengan angkur steel headed stud di 

las baik pada dek atau penampang melintang baja. Diameter stud maksimum 19 

mm. 

3. Tebal pelat di atas dek baja tidak boleh kurang dari 50 mm 

4. Dek baja harus diangkurkan ke semua komponen struktur pendukung pada spasi 

tidak lebih dari 460 mm. 

1.4.1. Dasar Perencanaan Batang Tarik 

 a).  Batas Kelangsingan 

 Karena mutu material baja relatif tinggi, dimensi batang tariknya bisa sangat 

langsing. Secara teoritis, kondisi kelangsingan hanya diperhitungkan untuk elemen 

tekan, untuk mengantisipasi tekuk. Batang tarik secara teoritis tidak mengalami tekuk, 

oleh karena itu batang tarik tidak dibatasi kelangsingannya, hanya disarankan L/r ≤ 300.  

 b).  Kuat Tarik Nominal 

  Kuat tarik rencana ϕt Pn , dengan ϕt sebagai faktor ketahanan tarik dan Pn sebagai 

kuat aksi nominal, adalah nilai terkecil dari dua tinjauan batas keruntuhan yang terjadi 

pada penampang utuh dan penampang berlubang (tempat sambungan). Kuat tarik 

penampang utuh terhadap keruntuhan leleh (yield) : 

  Pn = Fy . Ag 

 Dimana : 

 ϕt = 0,9 terhadap keruntuhan leleh 

 Ag = luas penampang bruto (gross) 

 Kuat tarik penampang berlubang (ditempat sambungan) akan memanfaatkan 

perilaku strain-hardening (peningkatan tegangan) pada kondisi regangan inelastis yang 

dipicu oleh lonjakan tegangan terkonsentrasi di sekitar lubang. 



 
 

 
 

  Pn = Fu . Ae = Fu . An . U..........................................................  (6.4) 

 Dimana : 

 ϕt = 0,75 terhadap keruntuhan fraktur 

 An = luas penampang bersih (netto), dikurangi lubang 

 Ae = luas penampang efektif 

 U = faktor shear lag 

 Nilai Fy dan Fu tergantung dari mutu material, yaitu kuat leleh dan kuat tarik 

minimum (kuat batas) dari bahannya. Keruntuhan leleh (yield) tingkat daktilitasnya 

lebih tinggi dari keruntuhan fraktur, oleh sebab itu maka faktor ketahanan tarik (ϕt) 

antara keduanya berbeda. Faktor keamanan untuk fraktur tentunya lebih tinggi. 

1.4.2. Dasar Perencanaan Batang Tekan 

 a).  Tekuk dan Parameter Penting Batang Tekan 

 Parameter material, Fy dan Fu akan menentukan kuat batang tarik, tetapi pada 

batang tekan hanya Fy yang penting, Fu tidak pernah tercapai. Selain material, maka 

batang tekan juga dipengaruhi oleh parameter lain, yaitu konfigurasi bentuk fisik atau 

geometri.  

 Parameter geometri terdiri dari luas penampang (A), pengaruh bentuk 

penampang terhadap kekakuan lentur (Imin), panjang batang dan kondisi pertambatan 

atau tumpuan, yang diwakili oleh panjang efektif (KL). Ke tiganya dapat diringkas lagi 

menjadi satu parameter tunggal, yaitu rasio kelangsingan batang (KL/rmin), dimana rmin 

= √𝐼 𝑚𝑖𝑛

𝐴
  adalah radius girasi pada arah tekuk. Secara visual, tekuk dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu (1) tekuk lokal pada elemen penampang, dan (2) tekuk global pada 

kolom atau batang secara menyeluruh. 

 b).  Panjang Efektif Kolom (KL) 

 Panjang efektif kolom atau KL adalah cara sederhana tetapi efektif dalam 

memprediksi kekuatan kolom, yaitu dengan mencari korelasi bentuk tekuk yang 

berkesesuaian dengan rumus Euler (𝑃𝑐𝑟 =  
𝜋2𝐸𝐼

(𝐾𝐿)2). Kondisi ideal tumpuan tidak mudah 

dievaluasi di lapangan, untuk itu rekomendasinya nilai K diperbesar. Meskipun akurat, 



 
 

 
 

tetapi implementasi tidak mudah, diperlukan proses penyederhanaan dari struktur real 

yang kompleks terlebih dahulu. Dalam hal ini cukup diklasifikasikan menjadi dua 

kategori dengan nilai K yang berbeda, yaitu : 

 a). rangka tidak bergoyang: 0,5 ≤ K ≤ 1,0 

b). rangka bergoyang        : 1,0 ≤ K ≤ ∞ 

 

Gambar 2.5 Panduan memprediksi nilai K (Sumber: Struktur Baja Perilaku, Analisis 
& Desain – AISC 2010, Wiryanto Dewobroto) 

 c).  Kuat Tekan Nominal 

 Tekuk global ditentukan oleh kelangsingan elemen penampang dan bentuknya. 

Ada tiga perilaku tekuk, yaitu (1) tekuk lentur; (2) tekuk torsi dan (3) tekuk lentur-torsi. 

Adapun tekuk global atau lokal tergantung klasifikasi penampang, jika penampangnya 

tidak-langsing maka tidak terjadi tekuk lokal, dan sebaliknya penampang langsing 

berisiko tekuk lokal terlebih dahulu. Karena tekuk terjadi pada kondisi elastis, sebelum 

leleh maka agar efisien perlu dipilih kolom penampang tidak langsing.  

 1). Tekuk lentur 

 Tekuk lentur yang dimaksud adalah fenomena tekuk global pada penampang 

dengan klasifikasi elemen tidak langsing. Beban kritis yang menyebabkan tekuk 

tersebut telah dirumuskan oleh Euler. Sampai saat ini rumus tersebut tetap dijadikan 

dasar menentukan kuat nominal batang tekan (Pn). Agar berkesesuaian dengan cara 

perencanaan batang tarik, maka luas penampang utuh atau gross (Ag) dijadikan 



 
 

 
 

konstanta tetap, adapun variabelnya adalah tegangan kritis (Fcr), yang dituliskan dalam 

format berikut. 

 Pn = Fcr . Ag  .....................................................................................  (6.5) 

 Tegangan kritis, Fcr dihitung berdasarkan syarat berikut, jika  

 (a). 𝐾𝐿

𝑟
 ≤ 4,71 √ 𝐸

𝐹𝑦
 atau 𝐹𝑦

𝐹𝑒
 ≤ 2,25 , tekuk inelastis , maka : 

 Fcr = (0,658
𝐹𝑦

𝐹𝑒) . Fy  .........................................................................  (6.6) 

 (b). 𝐾𝐿

𝑟
 > 4,71 √ 𝐸

𝐹𝑦
 atau 𝐹𝑦

𝐹𝑒
 > 2,25 , tekuk elastis , maka : 

 Fcr = 0,877. Fe  .................................................................................  (6.7) 

 Dimana Fe = Tegangan tekuk Euler (elastis) sebagai berikut. 

 Fe = 𝜋2𝐸

(
𝐾𝐿

𝑟
)

2   .............................................................................. (6.8) 

 2). Tekuk torsi dan tekuk lentur-torsi 

 Fenomena tekuk, selain lentur ada lagi yaitu puntir (tekuk torsi), atau gabungan 

keduanya yaitu tekuk lentur-torsi. Biasa terjadi pada penampang dengan kekakuan torsi 

yang relatif kecil, atau pusat geser dan pusat beratnya tidak berhimpit. Kapasitas tekan 

nominal penampang kolom tidak-langsing terhadap tekuk torsi dan lentur-torsi adalah 

sebagai berikut. 

 Pn = Fcr . Ag  .....................................................................................  (6.9) 

 Tegangan kritis, Fcr dihitung berdasarkan syarat berikut, jika  

 (a). Penampang siku ganda atau tee  

 Fcr = (𝐹𝑐𝑟𝑦+ 𝐹𝑐𝑟𝑧

2𝐻
).[1 − √1 −

4𝐹𝑐𝑟𝑦.𝐹𝑐𝑟𝑧.𝐻

(𝐹𝑐𝑟𝑦+ 𝐹𝑐𝑟𝑧)
2]  .......................................  (6.10) 

(b). Untuk penampang yang lain, Fcr tetap dengan rumus tekuk lentur, tetapi tegangan 

tekuk elastis Fe dihitung dengan memasukkan pengaruh kekakuan torsi batangnya 

sebagai berikut. 

  - profil dengan sumbu simetri ganda, maka: 



 
 

 
 

 Fe = (𝜋2𝐸𝐶𝑤

(𝐾𝑧𝐿)2 +  𝐺𝐽) .
1

𝐼𝑥+𝐼𝑦
  ................................................................  (6.11) 

 - profil dengan sumbu simetri tunggal, maka: 

 Fe = (𝐹𝑒𝑦+𝐹𝑒𝑧

2𝐻
) . [1 − √1 −

4𝐹𝑒𝑦𝐹𝑒𝑧𝐻

(𝐹𝑒𝑦+𝐹𝑒𝑧)
2]  .............................................  (6.12) 

1.4.3. Dasar Perencanaan Sambungan Struktur 

 Pemilihan jenis dan detail sambungan adalah ciri utama perencanaan konstruksi 

baja, yang jumlahnya sendiri relatif banyak dan bervariasi. Sistem sambungan untuk 

struktur baja relatif istimewa jika dibanding struktur beton. Umumnya pada struktur 

beton tidak mengenal istilah sambungan, maklum umumnya cor ditempat. Komponen 

struktur baja berbeda, tidak bisa dibuat sekaligus, tetapi dalam bentuk elemen-elemen 

lepas untuk dirakit dengan sambungan di lapangan. Oleh sebab itu sistem sambungan 

yang dipilih akan mempengaruhi kekuatan, biaya, cara, dan waktu pelaksanaannya 

sendiri.  

 a).  Sambungan End-Plate 

 Sambungan baut tipe tarik memiliki jumlah baut yang relatif sedikit, dan ada 

tambahan pelat khusus dilas pada ujungnya sehingga sering disebut sebagai sambungan 

end-plate. Jika terpasang komponen sambungan saling menempel rapat dengan lawan 

sambungannya, yang bisa berupa end-plate juga, atau pelat sayap profil kolom. 

Aplikasi sambungan end-plate dapat dipasang untuk balok-balok atau portal (kolom-

balok).  

 b).  Sambungan Base-Plate 

 Struktur baja umumnya untuk bangunan di bagian atas, dibagian bawah 

khususnya pondasi mengandalkan struktur beton. Untuk menghubungkan keduanya 

perlu sambungan, yaitu base-plate. Pada prinsipnya pelat landasan (base-plate) dibuat 

untuk transfer gaya atau momen dari struktur baja yang relatif lebih kuat ke struktur 

beton yang lebih lemah tanpa menimbulkan kerusakan.  

  Base plate yang biasa, umumya terdiri dari pelat landasan dan baut angkur. 

Adapun pelat landasan tersambung ke kolom baja dengan las. Secara teoritis, bisa saja 

baut angkur tidak diperlukan, tetapi dalam pelaksanaan harus dipasang. Minimal dua 

buah, untuk antisipasi momen tidak terduga selama masa konstruksi.  
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