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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tinjauan Umum 

Fungsi utama dari struktur adalah dapat memikul secara aman dan efektif 

beban yang bekerja pada bangunan, serta menyalurkannya  ketanah  melalui  

pondasi  Beban  yang  bekerja terdiri dari beban vertikal dan beban horizontal 

(Jimmy S. Juwana, 2005).  

Dalam bab ini akan dibahas mengenai asal mula penggunaan beton 

pracetak, perkembangan beton pracetak di dunia dan Indonesia, kelebihan dan 

kekurangan dari beton pracetak, jenis-jenis pracetak berikut sambungannya 

hingga teori-teori dasar yang diperlukan dan berhubungan dengan analisis dan 

perencanaan struktur, secara khusus konsep desain atau perencanaan struktur 

beton pracetak. Juga akan dbahas pembebanan dan kombinasi pembebanannya, 

konsep desain atau perencanaan struktur, dan metode konstruksi pracetak yang 

mengacu pada peraturan-peraturan maupun standart-standart perencanaan yang 

berlaku sehingga menghasilkan bangunan yang kuat, aman dan nyaman. 

 

2.2  Beton Pracetak 

2.2.1  Pengertian Beton Pracetak 

Beton pracetak adalah teknologi konstruksi struktur beton dengan 

komponen-komponen penyusun yang dicetak terlebih dahulu pada suatu tempat 

khusus (off site fabrication), terkadang komponen-komponen tersebut disusun dan 

disatukan terlebih dahulu (pre-assembly), dan selanjutnya dipasang di lokasi 

(installation), dengan demikian sistem pracetak ini akan berbeda dengan 

konstruksi monolit terutama pada aspek perencanaan yang tergantung atau 

ditentukan pula oleh metode pelaksanaan dari pabrikasi, penyatuan dan 

pemasangannya, serta ditentukan pula oleh teknis perilaku sistem pracetak dalam 

hal cara penyambungan antar komponen join (Abduh, 2007). 

Beberapa prinsip yang dipercaya dapat memberikan manfaat lebih dari 

teknologi beton pracetak ini antara lain terkait dengan waktu, biaya, kualitas, 

predictability, keandalan, produktivitas, kesehatan, keselamatan, lingkungan, 
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koordinasi, inovasi, reusability, serta relocatability (Gibb, 1999 dalam M. Abduh 

2007). 

Pelaksanaan bangunan dengan menggunakan metoda beton pracetak 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal tersebut disebabkan keuntungan metoda 

pelaksanaan dengan mengunakan beton pracetak ini akan mencapai hasil yang 

maksimal jika pada proyek konstruksi tersebut tercapai reduksi waktu pekerjaan 

dan reduksi biaya konstruksi. Pada beberapa kasus desain propertis dengan 

metoda beton pracetak terjadi kenaikan biaya material beton disebabkan karena 

analisa propertis material tersebut harus didesain juga terhadap aspek instalasi, 

pengangkatan, dan aspek transportasi sehingga pemilihan dimensi dan kekuatan 

yang diperlukan menjadi lebih besar daripada desain propertis dengan metoda cor 

ditempat. Selain itu pada proses instalasi elemen beton pracetak memerlukan 

peralatan yang lebih banyak dari proses instalasi elemen beton cor ditempat. 

 

2.2.2  Jenis Komponen Beton Pracetak 

Menurut Hendrawan Wahyudi dan Hery Dwi Hanggoro 2010) ada 

beberapa jenis komponen beton pracetak untuk struktur bangunan gedung dan 

konstruksi lainnya yang biasa dipergunakan, yaitu : 

a. Tiang pancang. 

b. Sheet pile dan dinding diapragma. 

c. Half solid slab (precast plank), hollow core slab, single-T, double-T, triple-

T, channel slabs dan lain-lain. 

d. Balok beton pracetak dan balok beton pratekan pracetak (PC I Girder). 

e. Kolom beton pracetak satu lantai atau multi lantai. 

f. Panel-panel dinding yang terdiri dari komponen yang solid, bagian dari 

single-T atau double-T. Pada dinding tersebut dapat berfungsi sebagai 

pendukung beban (shear wall) atau tidak mendukung beban. 

g. Jenis komponen pracetak lainnya, seperti : tangga, balok parapet, panel-

panel penutup dan unit-unit beton pracetak lainnya sesuai keinginan atau 

imajinasi dari insinyur sipil dan arsitek. 
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Secara umum sistem struktur komponen beton pracetak dapat 

digolongkan sebagai berikut (Nurjaman, 2000 dalam M. Abduh 2007) : 

a. Sistem struktur komponen pracetak sebagian, dimana kekakuan sistem tidak 

terlalu dipengaruhi oleh pemutusan komponenisasi, misalnya pracetak pelat, 

dinding di mana pemutusan dilakukan tidak pada balok dan kolom/bukan 

pada titik kumpul. 

b. Sistem pracetak penuh, diaman dalam sistem ini kolom dan balok serta pelat 

dipracetak dan disambung, sehingga membentuk suatu bangunan yang 

monolit. 

Pada dasarnya penerapan sistem pracetak penuh akan lebih 

mengoptimalkan manfaat dari aspek fabrikasi pracetak dengan catatan bahwa 

segala aspek kekuatan (strength), kekakuan,layanan (serviceability) dan ekonomi 

dimasukkan dalam proses perencanaan. 

 

2.2.3  Keuntungan dan Kerugian Beton Pracetak 

Hendrawan Wahyudi dan Hery Dwi Hanggoro (2010) menjelaskan 

bahwa struktur elemen pracetak memiliki beberapa keuntungan dibandingkan 

dengan struktur konvensional, antara lain :  

a. Penyederhanaan pelaksanaan konstruksi. 

b. Waktu pelaksanaan yang cepat. 

c. Waktu pelaksanaan struktur merupakan pertimbangan utama dalam 

pembangunan suatu proyek karena sangat erat kaitannya dengan biaya 

proyek. Struktur elemen pracetak dapat dilaksanakan di pabrik bersamaan 

dengan pelaksanaan pondasi di lapangan. 

d. Penggunaan material yang optimum serta mutu bahan yang baik. 

e. Salah satu alasan mengapa struktur elemen pracetak sangat ekonomis 

dibandingkan dengan struktur yang dilaksanakan di tempat (cast in-situ) 

adalah penggunaan cetakan beton yang tidak banyak variasi dan biasa 

digunakan berulang-ulang, mutu material yang dihasilkan pada umumnya 

sangat baik karena dilaksanakan dengan standar-standar yang baku, 

pengawasan dengan sistem komputer yang teliti dan ketat. 
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f. Penyelesaian finishing mudah. 

g. Variasi untuk permukaan finishing pada struktur elemen pracetak dapat 

dengan mudah dilaksanakan bersamaan dengan pembuatan elemen tersebut 

di pabrik, seperti: warna dan model permukaan yang dapat dibentuk sesuai 

dengan rancangan. 

h. Tidak dibutuhkan lahan proyek yang luas, mengurangi kebisingan, lebih 

bersih dan ramah lingkungan. 

i. Dengan sistem elemen pracetak, selain cepat dalam segi pelaksanaan, juga 

tidak membutuhkan lahan proyek yang terlalu luas serta lahan proyek lebih 

bersih karena pelaksanaan elemen pracetaknya dapat dilakukan dipabrik. 

j. Perencanaan berikut pengujian di pabrik. 

k. Elemen pracetak yang dihasilkan selalu melalui pengujian laboratorium di 

pabrik untuk mendapatkan struktur yang memenuhi persyaratan, baik dari 

segi kekuatan maupun dari segi efisiensi. 

l. Sertifikasi untuk mendapatkan pengakuan Internasional. Apabila hasil 

produksi dari elemen pracetak memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan, 

maka dapat diajukan untuk mendapatkan sertifikasi ISO yang diakui secara 

internasional. 

m. Secara garis besar mengurangi biaya karena pengurangan pemakaian alat-

alat penunjang, seperti : scaffolding dan lain-lain. 

n. Kebutuhan jumlah tenaga kerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

produksi. 

Namun demikian, selain memiliki keuntungan, struktur elemen pracetak 

juga memiliki beberapa keterbatasan, antara lain : 

a. Tidak ekonomis bagi produksi tipe elemen yang jumlahnya sedikit. 

b. Perlu ketelitian yang tinggi agar tidak terjadi deviasi yang besar antara 

elemen yang satu dengan elemen yang lain, sehingga tidak menyulitkan 

dalam pemasangan di lapangan. 

c. Panjang dan bentuk elemen pracetak yang terbatas, sesuai dengan kapasitas 

alat angkat dan alat angkut. 
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d. Jarak maksimum transportasi yang ekonomis dengan menggunakan truk 

adalah antara 150 sampai 350 km, tetapi ini juga tergantung dari tipe 

produknya. Sedangkan untuk angkutan laut, jarak maksimum transportasi 

dapat sampai di atas 1000 km. 

e. Hanya dapat dilaksanakan didaerah yang sudah tersedia peralatan untuk 

handling dan erection. 

f. Di Indonesia yang kondisi alamnya sering timbul gempa dengan kekuatan 

besar, konstruksi beton pracetak cukup berbahaya terutama pada daerah 

sambungannya, sehingga masalah sambungan merupakan persoalan yang 

utama yang dihadapi pada perencanaan beton pracetak. 

g. Diperlukan ruang yang cukup untuk pekerja dalam mengerjakan sambungan 

pada beton pracetak. 

h. Memerlukan lahan yang besar untuk pabrikasi dan penimbunan (stock 

yard). 011). 

 

2.2.4  Kendala dan Permasalahan Seputar Beton Pracetak 

Dalam perencanaan komponen beton pracetak ada beberapa hal yang 

menjadi perhatian utama seperti pelat lantai, balok, kolom dan dinding adalah 

sambungan (Hendrawan Wahyudi dan Hery Dwi Hanggoro (2010). Selain 

berfungsi untuk menyalurkan beban-beban yang bekerja, sambungan juga harus 

berfungsi menyatukan masing-masing komponen beton pracetak tersebut menjadi 

satu kesatuan yang monolit sehingga dapat mengupayakan stabilitas struktur 

bangunannya. Beberapa kriteria pemilihan jenis sambungan antara komponen 

beton pracetak diantaranya meliputi: 

1. Kekuatan (strength). Sambungan harus memilki kekuatan untuk dapat 

menyalurkan gaya-gaya yang terjadi ke elemen struktur lainnya selama 

waktu layan (serviceability), termasuk adanya pengaruh dari rangkak dan 

susut beton. 

2. Daktalitas (ductility). Kemampuan dari sambungan untuk dapat mengalami 

perubahan bentuk tanpa mengalami keruntuhan. Pada daerah sambungan 

untuk mendapatkan daktilitas yang baik dengan merencanakan besi tulangan 
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yang meleleh terlebih dahulu dibandingkan dengan keruntuhan dari material 

betonnya. 

3. Perubahan volume (volume change accommodation). Sambungan dapat 

mengantisipasi adanya retak, susut dan perubahan temperature yang dapat 

menyebabkan adanya tambahan tegangan yang cukup besar. 

4. Ketahanan (durability). Apabila kondisi sambungan dipengaruhi cuaca 

langsung atau korosi diperlukan adanya penambahan bahan-bahan pencegah 

seperti stainless steel epoxy atau galvanized. 

5. Tahan kebakaran (fire resistance). Perencanaan sambungan harus 

mengantisipasi kemungkinan adanya kenaikan temperatur pada sistem 

sambungan pada saat kebakaran, sehingga kekuatan dari baja maupun beton 

dari sambungan tersebut tidak akan mengalami pengurangan. 

6. Mudah dilaksanakan dengan mempertimbangkan bagian-bagian berikut ini 

pada saat merencanakan sambungan : 

7. Standarisasi produksi jenis sambungan dan kemudahan tersedianya material 

lapangan. 

8. Hindari keruwetan penempatan tulangan pada derah sambungan 

a. Hindari sedapat mungkin pelubangan pada cetakan 

j. Perlu diperhatikan batasan panjang dari komponen pracetak dan 

toleransinya 

k. Hindari batasan yang non-standar pada produksi dan pemasangan. 

l. Gunakan standar hardware seminimal mungkin jenisnya 

m. Rencanakan sistem pengangkatan komponen beton pracetak semudah 

mungkin baik di pabrik maupun dilapangan 

n. Pergunakan sistem sambungan yang tidak mudah rusak pada saat 

pengangkatan 

o. Diantisipasi kemungkinan adanya penyesuaian di lapangan. 

Jenis sambungan antara komponen beton pracetak yang biasa digunakan 

dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok sebagai berikut : 

1. Sambungan kering (dry connection) Sambungan kering menggunakan 

bantuan pelat besi sebagai penghubung antar komponen beton pracetak dan 
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hubungan antara pelat besi dilakukan dengan baut atau dilas. Penggunaan 

metode sambungan ini perlu perhatian khusus dalam analisa dan pemodelan 

komputer karena antar elemen struktur bangunan dapat berperilaku tidak 

monolit. 

2. Sambungan basah (wet connection) Sambungan basah terdiri dari keluarnya 

besi tulangan dari bagian ujung komponen beton pracetak yang mana antar 

tulangan tersebut dihubungkan dengan bantuan mechanical joint, 

mechanical coupled, splice sleeve atau panjang penyaluran. Kemudian pada 

bagian sambungan tersebut dilakukan pengecoran beton ditempat. Jenis 

sambungan ini dapat berfungsi baik untuk mengurangi penambahan 

tegangan yang terjadi akibat rangkak, susut dan perubahan temperatur. 

Sambungan basah ini sangat dianjurkan untuk bangunan di daerah rawan 

gempa karena dapat menjadikan masing-masing komponen beton pracetak 

menjadi monolit. 

 

2.2.5  Perencanaan Beton Pracetak 

Struktur dan komponen pracetak harus direncanakan memenuhi 

ketentuan kekuatan, lendutan, keteguhan join dan kemudahan dalam proses 

pabrifikasi dan ereksi, sebagai berikut (Hendrawan Wahyudi dan Hery Dwi 

Hanggoro (2010) : 

a. Perencanaan komponen struktur beton pracetak harus mempertimbangkan 

semua kondisi pembebanan dan kendala mulai dari saat pabrifikasi awal, 

hingga selesainya pelaksanaan struktur, termasuk pelepasan cetakan, 

penyimpanan, pengangkutan, dan ereksi. 

b. Dalam konstruksi beton pracetak yang tidak berperilaku secara monolit, 

pengaruh pada semua detail sambungan dan pertemuan harus 

dipetimbangkan untuk menjamin tercapainya penampilan yang baik dari 

sistem struktur. 

c. Pengaruh dari lendutan awal dan lendutan jangka panjang harus 

dipertimbangkan, termasuk pengaruh dari komponen struktur lain yang 

saling berhubungan. 
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d. Perencanaan dari joint dan tumpuan harus mencakup pengaruh dari semua 

gaya yang akan disalurkan termasuk susut, rangkak, suhu, deformasi elastis, 

angin dan gempa. 

e. Semua detail harus direncanakan agar mempunyai toleransi yang cukup 

terhadap proses pabrifikasi, ereksi dan terhadap tegangan sementara yang 

terjadi pada saat ereksi. 

 

2.2.6  Perencanaan Komponen Beton Pracetak 

Pada pelat atap dan lantai pracetak satu arah dan pada dinding panel 

pracetak prategang satu arah, yang tidak lebih lebar dari pada 4 m, dan dimana 

komponen-komponen tidak disambung secara mekanis untuk mengekang 

deformasi arah transversal, persyaratan tulangan susut dan temperatur dalam arah 

tegak lurus tulangan lentur dapat diabaikan. Pengabaian ini tidak berlaku untuk 

komponen struktur yang membutuhkan tulangan untuk menahan tegangan lentur 

transversal. 

 

2.2.6.1 Pembebanan 

2.2.6.1.1 Beban Pada Struktur 

Struktur Teknik Sipil akan menerima pengaruh dari luar yang perlu 

dipikul dalam menjalankan fungsinya. Pengaruh dari luar dapat diukur sebagai 

besaran gaya atau beban. Seperti berat sendiri struktur (akibat gaya gravitasi), 

beban akibat hunian atau penggunaan struktur, pengaruh angin atau getaran 

gempa, tekanan tanah atau tekanan hidrostatik air. Tetapi terdapat juga pengaruh 

luar yang tidak dapat diukur sebagai gaya. Seperti pengaruh penurunan pondasi 

pada struktur bangunan, atau pengaruh temperatur/suhu pada elemen-elemen 

struktur. Secara umum, beban luar yang bekerja pada struktur Teknik Sipil dapat 

dibedakan menjadi : 

a. Beban Statis 

Beban statis adalah beban yang bekerja secara terus-menerus pada 

suatu struktur. Beban statis juga diasosiasikan dengan beban-beban yang  

perlahan-lahan timbul serta mempunyai variabel besaran yang bersifat tetap 
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(steady states). Dengan demikian, jika suatu beban mempunyai perubahan 

intensitas yang berjalan cukup perlahan sedemikian rupa sehingga pengaruh 

waktu tidak dominan, maka beban tersebut dapat dikelompokkan sebagai 

beban statik (static load). Deformasi dari struktur akibat beban statik akan 

mencapai puncaknya jika beban ini mencapai nilainya yang maksimum. 

Beban statis pada umumnya dapat dibagi lagi menjadi beban mati, beban 

hidup, dan beban khusus, yaitu beban yang diakibatkan oleh penurunan 

pondasi atau efek temperatur. 

b. Beban Dinamik 

Beban dinamis adalah beban yang bekerja secara tiba-tiba pada 

struktur. Pada umumya, beban ini tidak bersifat tetap (unsteady-state) serta 

mempunyai karakterisitik besaran dan arah yang berubah dengan cepat. 

Deformasi pada struktur akibat beban dinamik ini juga akan berubah-ubah 

secara cepat, yang termasuk dalam beban dinamik ini adalah seperti beban 

akibat getaran gempa/angin. 

 

2.2.6.1.2 Beban yang Diperhitungkan 

Dalam perencanaan struktur rusunawa ini, beban yang bekerja adalah 

beban gravitasi berupa beban mati dan beban hidup dan beban lateral berupa 

beban gempa. 

 

2.2.6.1.3 Beban Mati (Dead Load/DL) 

Beban mati adalah berat semua bagian dari suatu gedung yang bersifat 

tetap, termasuk segala beban tambahan, finishing, mesin-mesin serta peralatan 

tetap yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gedung tersebut. Semua 

metode untuk menghitung beban mati suatu elemen adalah didasarkan atas 

peninjauan berat satuan material yang terlihat dan berdasarkan volume elemen 

tersebut. Beban mati pada sktruktur dapat dilihat pada tabel 
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Tabel 2.1 Beban Mati 

Beban Mati Besar Beban 

Batu Alam 2600 kg / m2 

Beton Bertulang 2400 kg / m2 

Dinding pasangan ½ Bata 250 kg / m2 

Kaca setebal 12 mm 30 kg / m2 

Langit‐langit & penggantung 18 kg / m2 

Lantai ubin semen portland 24 kg / m2 

Spesi per cm tebal 21 kg / m2 

Sumber : Peraturan Pembebanan untuk Rumah Dan Gedung (PPIUG) 1983 

 

2.2.6.1.4 Beban Hidup (Live Load/LL) 

 Fungsi dari elemen struktur khususnya pelat lantai, adalah untuk 

mendukung beban-beban hidup yang dapat berupa berat dari orang-orang atau 

hunian, perabot, mesin-mesin, peralatan, dan timbunan-timbunan barang. 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. Perencanaan pembebanan 

untuk beban hidup disesuaikan dengan standar pembebanan (SNI 1727:2013). 

Berikut merupakan beban hidup yang direncanakan bekerja pada struktur gedung: 

Tabel 2.2 Beban Hidup 

Bagian Beban (KN/m2) 
Beban hidup ruang operasi 2,87 
Beban hidup ruang pasien 1,92 
Beban hidup korridor 3,83 
Beban hidup ruang pertemuan 4,79 
Beban hidup atap 0,96 
Beban hidup tangga 4,79 

Sumber : SNI 1727-2013 Pembebanan 
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2.2.6.1.5 Beban Gempa 

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 2.3 : Resiko bangunan gedung dan non gedung untuk gempa  

Jenis Pemanfaatan Kategori 

Resiko 

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 
kategori resiko 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 

III 
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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 
Gedung dan non gedung yang ditunjukkan sebagai fasilitas yang 
penting, termasuk, tetapi tidak dibatasi untuk: 
 Bangunan-bangunan monumental 
 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. 

IV 

Sumber : SNI 1726-2012 

 

Tabel 2.4 : Faktor keutamaan gempa 

Kategori Resiko Faktor Keutamaan Gempa, Ie 
I atau II 1,0 
III 1,25 
IV 1,50 

Sumber : SNI 1726-2012 

 

 

 



 
 
 

15 
 

 
 

2.2.6.1.5.1 Parameter Spektrum Respons 

Berikut adalah peta gempa untuk SS percepatan pada perioda pendek dan perioda 

1 detik (S1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Ss Gempa maksimum yang dipertimbangkan resiko tertarget 

(MCER) kelas situs SB Sumber SNI 1726-2012 

S1 Gempa maksimum yang dipertimbangkan resiko tertarget (MCER) kelas situs 

SB. Sumber SNI 1726-2012 

Gambar 2.2 : Ss Gempa maksimum yang dipertimbangkan resiko tertarget 

(MCER) kelas situs SB Sumber SNI 1726-2012 
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2.2.6.1.5.2 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 2.5 : 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 

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 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 
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2.2.6.1.5.3 Kategori Desain Seismik  

Tabel 2.6 : Kategori desain seismic berdasarkan parameter respon percepatan 

pada periode 1 detik. 

Nilai SDS 
Kategori Resiko 

I atau II atau III IV 
SD1 < 0,167 A A 

0,167 ≤ SD1 < 0,133 B B 
0,133 ≤ SD1 < 0,20 C C 

0,20 ≤ SD1 D D 
Sumber : SNI 1726-2012 

 

Tabel 2.7 : Koefisien situs, Fa (SNI 1726-2012) 

 
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 2.8 : Koefisien situs, Fv (SNI 1726-2012) 

 
Kelas 
Situs 

Parameter respons spektral percepatan gempa MCER 
Terpetakan pada perioda pendek, T = 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 SSb 
Sumber : SNI 1726-2012 

Parameter percepatan spektral desain untuk periode pendek, SDS dan pada 

periode 1  detik, SD1 harus ditentukan melalui perumusan berikut ini:  
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SDS = 
�

�
 SMS  …………………………………………………………………….2.1 

SD1 = 
�

�
 SM1  …………………………………………………………………….2.2 

Dengan : 

SMS = fa . SS ……………………………………………………………………2.3 

SM1 = fv . S1 ……………………………………………………………………2.4 

Dengan : 

SS dan S1 didapat dari peta gempa 

Fa dan fv didapatkan dari koefisien situs 

 

2.2.6.1.5.4 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 

  

2.2.6.1.5.5 Koefisien Respon Gempa 

Koefisien respon gempa ditentukan dengan persamaan  : 

C� =  
���

�
�

��
�
  ……………………………………………………………………2.7 

Keterangan : 

SDS = parameter percepatan spectrum desain 

R = faktor modifikasi respon 

Ie = faktor keutamaan gempa 

 

2.2.6.1.5.6 Distribusi Vertikal Gaya Gempa 

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

ditentukan dari persamaan berikut : 

FX = CVX . V ……………………………………………………………………..2.8 

dan 
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CVX =  
�� ��

�

∑(�� ��
�)

 …………………………………………………………………...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. 

 

2.2.6.1.6 Beban Terfaktor 

Beban berfaktor merupakan beban kerja yang telah dikalikan dengan 

faktor beban yang sesuai. Faktor yang mempengaruhi struktur beton bertulang  

(SNI 1727-2013): 

Faktor beban U yang menahan beban mati (D) dan beban hidup (L), serta 

kombinasi pembebanan dalam berbagai kondisi : 

1.   U  = 1,4D 

2.   U  = 1,2D + 1,6L + 0,5(Lr  atau  R) 

3.  U = 1,2D + 1,6(Lr atau R) + ( 1,0L atau 0,5W) 

4.   U   = 1,2D + 1,0W + 1,0L + 0,5(Lr  atau R) 

5.  U  = 1,2D + 1,0E + 1,0L 

6.   U  = 0,9D + 1,0W 

7.   U  = 0,9D + 1,0E 

 Pengecualian : Faktor beban untuk L pada kombinasi 3,4,dan 5 boleh 

diambil sama dengan 0,5 kecuali ruangan garasi, ruangan pertemuan, dan 

semua ruangan yang nilai beban hidupnya lebih besar daripada 500 kg/m2. 

Bila beban air F bekerja pada struktur, maka keberadaannya harus 

diperhitungkan dengan nilai faktor beban yang sama dengan faktor beban 

untuk beban mati D pada kombinasi 1 hingga 5 dan 7. Bila beban tanah H 

bekerja pada struktur, maka keberadaannya harus diperhitungkan sebagai 
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berikut : 

a. Bila adanya beban H memperkuat pengaruh variabel beban utama, 

maka perhitungkan pengaruh H dengan faktor beban 1,6 

b. Bila adanya beban H memberi perlawanan terhadap pengaruh variabel 

beban utama, maka perhitungkan pengaruh H dengan faktor beban=0,9 (jika 

bebannya bersifat permanen) atau dengan faktor beban = 0 (untuk kondisi 

lainnya) 

Pengaruh yang paling menentukan dari beban-beban angin dan 

seismik harus ditinjau, namun kedua beban tersebut tidak perlu ditinjau secara 

simultan. 

 

Tabel 2.9 : Faktor Reduksi Kekuatan 

NO Gaya ϕ 

1 Lentur tanpa beban aksial 0,08 

2 Geser dan torsi 0,75 

3 Beban aksial dan beban aksial dengan lentur 0,80 

4 Aksial tarik dan aksial tarik dengan lentur 0,80 

5 Aksial tekan dan aksial tekan dengan lentur (spiral) 0,70 

6 Tumpuan pada beton 0,65 

Sumber : SNI 2847-2013 

 

2.2.7     Perencanaan Struktur  

2.2.7.1    Pelat 

Pelat merupakan komponen struktur bangunan yang berfungsi untuk 

menahan beban hidup secara langsung. Pada pelat yang dibatasi balok pada 

keempat tepinya, perbandingan sisi panjang dan sisi lebar akan mempengaruhi 

model penulangan dari pelat. Untuk pelat dimana perbandingan sisi panjang (ly) 

dan sisi pendeknya (lx) : 

1. 
��

��
  > 2, digunakan penulangan satu arah 

2. 
��

��
  < 2, digunakan penulangan dua arah 
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Penentuan dimensi plat pracetak ditentukan berdasarkan persyaratan 

dengan persyaratan sbb: 

 

2.2.7.1.1 Tebal Minimum 

Pada lantai pracetak dan plat atap pracetak satu arah, panel dindig 

prategang satu arah semuanya tidak lebih lebar dari 3,7 m, dan di mana komponen 

struktur tidak disambung secara mekanis yang menyebabkan kekangan dalam 

arah transversal, persyaratan tulangan susut dan tempertatur dari ACI Pasal 318-

08 dalam arah tegak lurus tulangan lentur boleh diabaikan. 

Tabel 2.10 : Tebal Minimum Pelat 

 Tebal minimum, h 

Komponen 
Struktur 

Tertumpu 
Sederhana 

Satu 
Ujung 
Menerus 

Kedua 
Ujung 
Menerus 

Kantilever 

Komponen struktur tidak mendukung atau tidak 
dihubungkan dengan partisi atau konstruksi lainya yang 
mungkin rusak oleh lendutan yang besar 

Pelat 
massif 
satu arah 

l  / 20 l  / 24 l  / 28 l  / 10 

Balok atau 
pelat 
berusuk 
satu arah 

l  / 16 l  / 18,5 l  / 21 l  / 8 

Catatan: 
Nilai yang diberikan harus digunakan langsung untuk komponen struktur 
dengan beton normal dan tulangan mutu 420. Untuk kondisi lain, nilai 
diatas harus dimodifikasi sebagai berikut: 

a. Untuk struktur beton ringan dengan densitas wc antara 1440kg/m3 dan 
1840kg/m3, nilai harus dikalikan dengan (1,65-0,0003wc), tapi tidak 
kurang dari 1,09 

b. Untuk fy selain 420MPa nilai harua dikalikan dengan (0,4 + fy/700) 
Sumber : SNI 2847 - 2013 
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2.2.7.1.2 Tebal Selimut Beton 

Tabel 2.11 Tebal Selimut Beton 

Beton yang dicor di atas dan selalu berhubungan dengan tanah 75mm 
Beton yang berhubungan dengan tanah atau cuaca: 
Batang tulangan D-19 hingga D-57 
Batang tulangan D-16, kawat M-16 ulir atau polos, dan yang lebih 
kecil 

 
50mm 
40mm 

Beton yang tidak berhubungan dengan cuaca atau berhubungan 
dengan tanah: 
Slab, dinding, balok usuk: 
Batang tulangan D-44 dan D-57  
Batang tulangan D-36 dan yang lebih kecil 

 
 
 

40mm 
20mm 

Balok, kolom: 
Tulangan utama, pengikat, sengkang, spiral  
Komponen struktur cangkang, pelat lipat: 
Batang tulangan D-19 dan yang lebih besar  

 
40mm 

 
20mm 

Sumber : SNI 2847-2012 

 

2.2.7.1.3 Kontrol Lendutan 

Tabel 2.12 Kontrol Lendutan 

Kontrol lendutan yang digunakan adalah sesuai persyaratan sbb: 

Jenis komponen struktur Lendutan terhitung Batas lendutan 

Atap datar yang tidak 

menahan atau tidak 

disatukan dengan 

komponen non-struktural 

yang mungkin akan 

rusak oleh lendutan yang 

besar. 

Lendutan seketika 

akibat beban hidup 

(L) 

l  / 180* 

Lantai yang tidak 

menahan atau tidak 

disatukan dengan 

komponen non-struktural 

yang mungkin akan 

rusak oleh lendutan yang 

besar. 

Lendutan seketika 

akibat beban hidup 

(L) 

l  / 360 

Konstruksi atap atau 

lantai yang menahan 

atau disatukan dengan 

Bagian dari lendutan 

total yang terjadi 

setelah pemasangan 

l  / 480* 
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komponen non-struktural 

yang mungkin akan 

rusak oleh lendutan yang 

besar. 

komponen non-

struktural (jumlah 

dari lendutan jangka 

panjang, akibat 

semua beban tetap 

yang bekerja, dan 

lendutan seketika, 

akibat penambahan 

beban hidup). 

Konstruksi atap atau 

lantai yang menahan 

atau disatukan dengan 

komponen non-struktural 

yang mungkin tidak akan 

rusak oleh lendutan yang 

besar. 

l  / 240* 

*Batasan ini tidak dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan penggenangan 

air. Kemudian penggenangan air harus diperiksa dengan melakukan 

perhitungan lendutan, termasuk lendutan akibat adanya penggenangan air 

tersebut, dan mempertimbangkan pengaruh jangka panjang dari beban yang 

selalu bekerja, lawan lendut, toleransi konstruksi dan keandalan sisten drainase. 

*Lendutan jangka panjang harus dihitung berdasarkan ketentuan 5.2.7.1.4 atau 

ketentuan 5.2.7.1.5 tetapi boleh dikurangi dengan nilai lendutan yang terjadi 

sebelum penambahan elemen non-struktural. Besarnya nilai lendutan ini harus 

ditentukan berdasarkan data teknis yang dapat diterima berkenaan dengan 

karaketristik hubungan waktu dan lendutan dari komponen struktur yang 

serupa dengan komponen struktur yang ditinjau. 

*Batas lendutan boleh dilampaui bila langkah pencegahan kerusakan terhadap 

elemen yang ditumpu atau yang disatukan telah dilakukan. 

*Batas tidak boleh lebih besar dari toleransi yang disediakan untuk komponen 

non-struktural. Batas ini boleh dilampaui bila ada lawan lendut yang 

disediakan sedemikian hingga lendutan total dikurangi lawan lendut tidak 

melebihi batas lendutan yang ada. 

 

Sumber : SNI 2847 - 2013 

 

2.2.7.2 Balok 

Balok merupakan komponen struktur horizontal yang menerima beban 

dari pelat yang kemudian disalurkan pada kolom. Penentuan dimensi balok 

pracetak ditentukan berdasarkan persyaratan: 
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Tabel 2.13 : Tebal Minimum Balok 

 Tebal minimum, h 

Komponen 
Struktur 

Tertumpu 
Sederhana 

Satu 
Ujung 
Menerus 

Kedua 
Ujung 
Menerus 

Kantilever 

Komponen struktur tidak mendukung atau tidak 
dihubungkan dengan partisi atau konstruksi lainya yang 
mungkin rusak oleh lendutan yang besar 

Pelat 
massif 
satu arah 

l  / 20 l  / 24 l  / 28 l  / 10 

Balok atau 
pelat 
berusuk 
satu arah 

l  / 16 l  / 18,5 l  / 21 l  / 8 

Catatan: 
Nilai yang diberikan harus digunakan langsung untuk komponen struktur 
dengan beton normal dan tulangan mutu 420. Untuk kondisi lain, nilai 
diatas harus dimodifikasi sebagai berikut: 

a. Untuk struktur beton ringan dengan densitas wc antara 1440kg/m3 dan 
1840kg/m3, nilai harus dikalikan dengan (1,65-0,0003wc), tapi tidak 
kurang dari 1,09 

b. Untuk fy selain 420MPa nilai harua dikalikan dengan (0,4 + fy/700) 
Sumber SNI 2847 - 2013 

Beban yang bekerja adalah berat sendiri balok pracetak dan pelat yang 

menumpu pada balok, dan berat beton baru yang dituang di atasnya. Struktur 

dianalisa dengan staadpro. 
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2.2.7.2.1 Tebal Selimut Beton 

Tabel 2.15 Tebal Selimut Beton 

Beton yang dicor di atas dan selalu berhubungan dengan tanah 75mm 
Beton yang berhubungan dengan tanah atau cuaca: 
Batang tulangan D-19 hingga D-57 
Batang tulangan D-16, kawat M-16 ulir atau polos, dan yang lebih 
kecil 

 
50mm 
40mm 

Beton yang tidak berhubungan dengan cuaca atau berhubungan 
dengan tanah: 
Slab, dinding, balok usuk: 
Batang tulangan D-44 dan D-57  
Batang tulangan D-36 dan yang lebih kecil 

 
 
 

40mm 
20mm 

Balok, kolom: 
Tulangan utama, pengikat, sengkang, spiral  
Komponen struktur cangkang, pelat lipat: 
Batang tulangan D-19 dan yang lebih besar  

 
40mm 

 
20mm 

Sumber : SNI 2847-2012 

 

2.2.7.2.2 Sengkang 

Persyaratan untuk sengkang dituliskan Pasal 11.5.6.1 (SNI 2847-2013) : 

Tulangan longitudinal yang diperlukan untuk torsi haru diditribusikan di 

sekeliling perimeter sengkang tertutup dengan spasi maksimum 300 mm. 

 

2.2.7.3 Kolom 

Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul 

beban dari balok. Kolom merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang 

peranan penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom 

merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya lantai yang 

bersangkutan dan juga runtuh total seluruh struktur. 

 

2.2.7.3.1 Sengkang dan Rasio Tulangan Minimum 

Sesuai dengan ketentuan persyaratan ditulis sebagai berikut: 

1. Diameter tulangan minimum D10 

2. Jarak spasi tualangan yang digunakan : 16db < Spasi Tulangan > 48db 

3. Rasio penulangan ρg antara 0,01 - 0,08 
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2.2.7.4. Sambugan dan Penyaluran 

Sesuai dengan ketentuan SNI 2847 – 2013 Bab 12.2 mengenai penyaluran 

batang tulangan ulir kondisi tarik dinyatakan tidak boleh kurang dari 300mm dan 

persyaratan panjang penyaluran sebagai berikut : 

ℓ� =
��. Ψ�. Ψ�

2,1 � 1,0 � ���′
��� 

Sesuai dengan ketentuan SNI 2847 – 2013 Bab 12.2 mengenai 

penyaluran batang tulangan tekan kondisi tekan dinyatakan tidak boleh kurang 

dari 200mm dan persyaratan panjang penyaluran sebagai berikut 

ℓ�� =
0,24 � ��

�����
��� ��� ℓ�� = �0,043�������  

Dimana n adalah jumlah batang tulangan atau kawat yang disambung 

atau disalurkan sepanjang bidang pembelahan. Diizinkan untuk menggunakan Ktr 

= 0 sebagai penyederhanaan desain meskipun terdapat tulangan transversal. 

Faktor-faktor yang ditulis dalam rumusan dijelaskan sbb: 

a. Bila tulangan horizontal dipasang sehingga lebih dari 300mm beton segar 

dicor di bawah panjang penyaluran atau sambungan, Ψt = 1,3. Untuk situasi 

lainya Ψt = 1,0. 

b. Untuk batang tulangan dilapisi epoksi, batang tulangan dilapisi ganda bahan 

seng dan epoksi, atau kawat dilapisi epoksi dengan selimut kurang dari 3db, 

atau spesi bersih kurang dari 6db, Ψe = 1,5. Untuk semua batang tulangan 

dilapisi epoksi, batang tulangan dilapisi ganda bahan seng dan epoksi, atau 

kawat dilapisi epoksi lainya, Ψe = 1,2. Untuk tulangan tidak dilapisi dan 

dilapisi bahan seng (digalvanis), Ψe = 1,0. 

Akan tetapi, hasil Ψt  dan Ψe tidak perlu lebih besar dari 1,7 

c. Untuk tulangan atau kawat ulir D-19 atau yang lebih kecil, Ψs = 0,8. Untuk 

batang tulangan D-22 dan yang lebih besar, Ψs = 1,0 

d. Beton normal digunakan λ = 1,0 


