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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Umum  

Beton adalah material konstruksi yang tersusun dari pencampuran pasir, 

kerikil/batu pecah, semen serta air. Beberapa macam bahan tambahan terkadang 

dicampurkan dengan tujuan memperbaiki sifat-sifat dari beton, yakni antara lain 

untuk meningkatkan workability, durability, serta waktu pengerasan beton. 

Sedangkan beton pracetak (precast) sendiri merupakan beton yang sudah dicetak 

dahulu baru kemudian dipasang/ dirakit dengan elemen yang lain sehingga 

membentuk satu sistem konstruksi utuh. Pencetakan beton tersebut bisa dilakukan 

di site atau dipabrik jika memerlukan dudukan/peralatan khusus. 

2.2 Pembebanan  

Beban yang diperhitungkan dalam suatu perencanaan gedung beton adalah 

beban gravitasi (beban vertikal) dan beban lateral. Beban gravitasi meliputi beban 

mati dan beban hidup. Sedangkan beban lateral adalah beban yang terjadi akibat 

gempa (beban gempa). Dari analisa pembebanan inilah akan direncanakan untuk 

dapat menahan beban, sehingga konstruksi dapat digunakan dengan aman. 

2.2.1 Beban Hidup ( L )  

 Beban hidup merupakan beban yang disebabkan oleh aktivitas diatas 

bangunan. Aktivitas yang timbul diatas bangunan sebenarnya tak menentu, hal ini 

disebabkan oleh fungsi dari bangunan itu sendiri.  

 

2.2.2 Beban Mati ( D ) 

 Beban mati merupakan beban yang intensitasnya tetap dan posisinya tidak 

berubah selama usia penggunaan bangunan. Biasanya beban mati merupakan 

berat sendiri dari suat bangunan, sehingga besarnya dapat dihitung secara akurat 

berdasarkan ukuran, bentuk, dan berat jenis materialnya. Jadi, berat dinding, 

lantai, balok-balok, langit-langit, dan sebagainya dianggap sebagai beban mati.
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2.2.3 Beban Berfaktor 

 Beban berfaktor merupakan beban yang telah dikalikan dengan faktor 

beban yang sesuai. 

Dalam SNI 2847-2013 faktor keamanan terdiri dari : 

1). Faktor Beban 

2). Faktor Reduksi  

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  

       U  = 0,9D + 1,0E 

Tabel 2.1. Faktor reduksi kekuatan 

NO Gaya ϕ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Lentur tanpa beban aksial 

Geser dan torsi 

Beban aksial dan beban aksial dengan lentur 

Aksial tarik dan aksial tarik dengan lentur 

Aksial tekan dan aksial tekan dengan lentur (spiral) 

Tumpuan pada beton 

0,08 

0,75 

0,80 

0,80 

0,70 

0,65 

Sumber : SNI 2847-2013 

Maka dapat dinyatakan bahwa kuat momen yang digunakan MR 

(kapasitas Momen) sama dengan momen ideal Mn dikalikan faktor ϕ  

MR = ϕ.Mn 
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2.2.4 Beban Gempa (E) 

Beban gempa merupakan beban yang bekerja pada struktur elemen 

struktur akibat dari gerakan tanah yang disebabkan gempa tersebut. 

   Dalam  SNI 1726-2012 , beban gempa bisa dianalisis dengan metode gaya 

lateral ekivalen, respon spektrum, dan time history. Dalam tugas akhir ini 

dilakukan dengan metode gaya lateral statis ekivalen. Dengan mengacu pada SNI 

1726-2012 maka yang direncanakan antara lain: 

o Kategori Resiko Gempa dan Faktor Keutamaan Gempa  

Tabel resiko gempa dikelompokkan menjadi empat kategori resiko 

berdsarkan jenis pemanfaatan gedung. 

Tabel 2.2 kategori resiko gempa 

Jenis Pemanfaatan Kategori 
Resiko 

Gedung dan non gedung yang memiliki risko rendah terhadap jiwa 

manusia pada saat terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi 

untuk, antara lain : 

- Fasilitas pertanian,perkebunan,perternakan, dan perikanan 

- Fasilitas sementara 

- Gudang penyimpanan 

- Rumah jaga dan struktur kecil lainnya 

I 

Semua gedung dan struktur lain, kecuali yang termasuk dalam 

kategori I,III,IV, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk : 

- Perumahan 

- Rumah toko dan rumah kantor 

- Pasar 

- Gedung perkantoran 

- Gedung apartemen/rumah susun 

- Pusat pebelanjaan/mall 

II 
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- Bangunan industri 

- Fasilitas manufaktur 

- pabrik 

Gedung dan non gedung yang memiliki risiko tinggi terhadap jiwa 

manusia pada saat terjadi kegagalan,termasuk,tapi tidak dibatasi 

untuk : 

- Bioskop 

- Gedung pertemuan 

- Stadion 

- Fasilitas kesehatan yang tidak memiliki unit bedah dan unit 

gawat darurat 

- Fasilitas penitipan anak 

- Penjara 

- Bangunan untuk orang jompo 

Gedung dan non gedung, tidak termasuk ke dalam kategori risiko 

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 

- Fasilitas penanganan air 

- Fasilitas penanganan limbah 

- 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, 

limbah berbahaya, atau bahan bakar berbahaya, bahan kimia 

berbahaya,limbah berbahaya, atau bahan yang mudah meledak) 

yang mengandung bahan beracun atau peedak di mana jumlah 

III 
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kandungan bahannya melebihi nilai batas yang diisyrakatkan oleh 

instansi yang berwenang dan cukuo menimbulkan bahaya bagi 

masyarakat jika 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 

- Struktur tambahan(termasuk menara telekomunikasi, tangki, 

penyimpanan bahan bakar, menara pendingin, struktur 

stasiun listrik, tangki air pemadam kebakaran atau struktur 

rumh atau struktur pendikung air atau material atau 

peralatan pemadam kebakaran ) yang disyrakatkan untuk 

beoperasi pada saat keadaan darurat. 

Gedung dan non gedung yang dibutuhkan untuk 

mempertahankan fungsi struktur bangunan lain yang masuk ke 

dalam kategori risiko IV 

IV 

Sumber : SNI 1726-2012 
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Tabel 2.3 Faktor keutamaan gempa 

Kategori risiko Faktor keutamaan gempa,Ie 

 I atau II 1,0 

III 1,25 

IV 1,50 

   Sumber : SNI 1726-2012 

o Klasifikasi Situs 

Lapisan tanah pada lokasi suatu proyek dapat dikategorikan menjadi 

beberapa kelas situs dari kelas A hingga F. Klasifikasi kelas situs dilakukan 

berdasarkan pada hasil pengujian kecepatan rata-rata gelombang geser (vs), 

tahanan penetrasi standar lapangan rata-rata, serta nilai kuat geser niralir rata-rata. 

Klasifikasi situs berdasarkan ketiga hal tersebut ditunjukkan dalamtabel 2.4  

Tabel 2.4 Klasifikasi situs 

Kelas Situs  푉  (m/detik) 푁atau  푁  푆 (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 3m tanah dengan karakteristik sebagai berikut : 

1. Indeks elastisitas PI >20 

2. Kadar air, w≥40% 

3. Kuat geser niralir  푆 <25 kPa 
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SF (tanah khusus, yang 

membutuhkan 

investigasi geoteknik 

spesifik dan analisis 

respons spesifik-situs 

yang mengikuti 

Setiap profil lapisan tanah yang memiliki salah satu 

atau lebih dari karakteristik berikut : 

- Rawan dan berpotensi gagal atau runtuh 

akibat beban gempa seperti mudah 

likuifikasi, lempung sangat sensitif, tanah 

tersementasi lemah 

- Lempung sangat organik dan/atau gambut 

(ketebalan H>3m) 

- Lempung berplastisitas sangat tinggi 

(ketebalan H>7,5 m dengan Indeks 

Plastisitas PI>75) 

Lapisan lemung lunak atau setengah teguh dengan 

ketebaklan H>35m dengan 푆 <50 kPa 

Catatan :N/A = tidak dapat dipakai 

o Koefisien Situs (Fa) 

Tabel 2.5 Koefisen situs 

Kelas 

Situs 

Parameter respons spektral percepatan gempa( MCER) 

terpetakan pada Periode 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  
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o Kecepatan Rata – Rata Gelombang geser, 푽풔 

Nilai 푉  harus ditentukan sesuai dengan perumusan berikut :  

 푉 = ∑

∑
 

Keterangan : 

 푑             = tebal setiap lapisan antara kedalaman 0 sampai 30 meter 

푉                   = kecepatan gelombang geser lapisan i dinyatakan dalam 

meter per detik  (m/detik) 

              푖 = ∑ 푑   = 30 meter 

o Peta Gempa yang Dipertimbangkan Resiko-Tertarget(McER) 

Peta gempa yang dipertimbangkan memiliki dua variabel yaitu S1 dan SS, 

seperti dibawah ini : 

 
Gambar 2.1 S1 Gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko-tertarget 

 
Gambar 2.2 Ss Gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko-tertarget 
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o Pengaruh Beban Gempa  

Ev  atau pengaruh beban gempa vertikal, ditentukan sebagai berikut: 

Ev = 0,2 SDS. D 

dan, 

SDS = . SMS 

SMS = Fa,Ss 

 Keterangan : 

SDS = parameter percepatan spektrumresponsdesain pada periode pendek 

yang 

D = pengaruh beban mati 

Fa = Faktor amplifikasi getaran terkait percepatan pada getaran periode 

pendek 

SMS =Parameter spektrum respons percepatan pada periode pendek 

Ss= Parameter respons spektral percepatan gempa MCER terpetakan untuk 

periode Pendek 

 

Gambar 2.3 Spektrum respons desain 
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o Geser Dasar Seismik 

Gaya dasar seismik ,V, dalam arah yang ditetapkan harus ditentukan sesuai 

dengan persamaan berikut : 

V = Cs.W 

Keterangan : 

Cs = koefisien respons seismik yang ditentukan 

W = berat seismik efektif 

 

o Koefisien Respons Seismik 

Koefisien respons seismik harus ditentukan dengan persamaan sebagai 

berikut : 

 Cs =  

Keterangan : 

푆  = parameter percepatan spektrum respons desai dalam rentang 

periode pendek 

R = faktor modifikasi respons 

Ie = faktor keutamaan gempa yang ditentukan 

 

o Periode Fundamental Pendekatan 

Periode fundamental pendekatan (Ta) ditentukan sebagai berikut: 

푇 = 퐶 .ℎ   

Keterangan : 

hn adalah ketinggian struktur (m), diatas dasar sampai tingkat tertinggi 

struktur, dan koefisien Ct dan x ditentukan tabel dibawah ini : 
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Tabel 2.6 Nilai Parameter Periode Pendekatan Ct dan x 

Tipe Struktur Ct x 

Sistem rangka pemikul momen di mana rangka 

mmikul 100 persen gaya gempa yang 

diisyaratkan dan tidak dilingkupi atau 

dihubungkan dengan komponen yang lebih 

kaku dan akan mencegah rangka dari defleksi 

jika dikenai gaya gempa 

  

Rangka baja pemikul momen 0,0724 a 0,8 

Rangka beton pemikul momen 0,0466 a 0,9 

Rangka baja dengan bresing eksentris 0,0731 a 0,75 

Rangka baja dengan bresing terkekang 

terhadap tekuk 

0,0731 a 0,75 

Semua sistem struktur lainnya 0,0488 a 0,75 

 

o Distribusi Vertikal Gaya Gempa 

Gaya gempa lateral (Fx) (kN) yang timbul di semua tingkat harus 

ditentukan dari persamaan berikut : 

Fx = Cvx.V 

Dan 

Cvx = .
∑ .

 

Keterangan : 

Cvx  = faktor distribusi vertikal 

  V = gaya lateral desai total atau geser didasar struktur, dinyatakan  

dalam (kN) 
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wi dan wx = bagian dari berat seismik efektif total struktur (W) yang 

ditempatkan    atau ditempatkan pada tingkat i atau x 

hi dan hx = tinggi dari dasar sampai tingkat i atau x, dinyatakan dalam 

meter(m) 

k = eksponen yang terkait dengan periode struktur sebagai berikut 

 k = 1, untuk struktur yang mempunyai periode 0,5 detik atau kurang 

 k = 2, untuk struktur yang mempunyai periode 2,5 detik atau lebih 

 k = 2 atau harus diinterpolasi linear antara 1 dan 2 , untuk struktur yang 

mempunyai periode 0,5 dan 2,5 dettik 

  

o Distribusi Horisontal Gaya Gempa 

Geser tingkat desain gempa di semua tingkat (Vx) (kN) ditentukan dari 

persamaan berikut : 

Vx = ∑ 퐹  

Keterangan : 

퐹  adalah bagian dari geser dasar seismik (V) yang timbul di tingkat i, 

dalam (kN)  

 

o Simpangan Antar Lantai (Δ) 

Untuk mencegah kerusakan elemen-elemen non struktural dan menjamin 

kenyamanan serta keamanan, suatu perencanaan struktur harus terkontrol terhadap 

stabilitasnya. Simpangan izin antar lantai yang terjadi akibat gaya lateral harus 

sesuai SNI 1726:2012. 

δx  = 
d. ex  

dimana :  

Cd = faktor pembesaran defleksi 
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δex  = defleksi pada lokasi lantai yang ditinjau yang mengakibatkan 

gaya gempa lateral 

Ie = faktor keutamaan struktur 

Menurut SNI 1726:2012 Pasal 7.12.1 memberikan batasan untuk simpangan 

antar lantai tingkat desain (Δi) tidak boleh melebihi simpangan antar lantai 

izin (Δa). 

Δi ≤ Δa      dimana : Δi = simpangan yang terjadi  

                                           Δa = simpangan izin antar lantai (Pasal 7.12.1 tabel 16) 
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Perhitungan simpangan antar lantai : 

Δa  = 0,010 x hsx dimana : hsx = tinggi tingkat di bawah tingkat x 

Perhitungan Δi 

Δ1 =  
d. e1  (mm) 

Drift indeks maksimum = 0,0025  

Drift Indeks = 
 
n

  ≤ 0,0025 

hn  = tinggi tingkat x jumlah tingkat atau tinggi total bangunan (mm) 

2.3  Beton Pracetak  

Beton pracetak atau yang sering disebut sebagai beton precast yaitu  

konstruksi yang komponen pembentuknya melalui proses difabriksi atau dicetak. 

Proses ini bisa dilakukan baik di lahan produksi maupun di lapangan langsung 

yang kemudian dirakit dengan elemen struktur lain sehingga membentuk sebuah 

konstruksi utuh. Sistem beton pracetak merupakan metode konstruksi yang 

mampu memberikan banyak kelebihan. Selain praktis, kelebihan sistem pracetak 

pada umumnya adalah penghematan cost dan durability yang cenderung lebih 

cepat dibandingkan sistem konvensional.  

2.3.1 Sistem Komponen Beton Pracetak (Precast) 

Terdapat beberapa jenis komponen beton pracetak diantaranya: 

1.  Komponen pondasi (tiang pancang) 

2.  Komponen struktur (balok, kolom, dinding geser, box girder) 

3.  Komponen lantai (hollow core, solid slab, single T,double T) 

4. Komponen pracetak lainnya, seperti : tangga, balok parapet, box culvert, 

buis beton, paving blok, panel-panel penutup dan unit-unit beton pracetak 

lainnya 

2.3.2  Jenis Sambungan Komponen Beton Pracetak  

 Jenis koneksi antar komponen beton pracetak dapat diklasifikasikan 

menjadi dua macam yaitu: 
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1. Dry connection (sambungan kering) 

Sambungan kering menggunakan komponen-komponen seperti plat 

besi, yang kemudian dihubungkan menggunakan baut atau las. Sambungan 

ini perlu diperhatikan khusus, karena elemen struktur dengan 

menggunakan tipe sambungan ini dapat berperilaku tidak monolit. 

2. Wet connection (sambungan basah)  

Sambungan berupa keluarganya besi (tulangan) dari bagian ujung 

komponen beton pracetak. Kemudian pada sambungan tersebut dilakukan 

pengecoran setempat, sehingga menjadikan masing-masing komponen 

beton pracetak menjadi monolit. 

2.4  Pelat Beton Pracetak (Precast Slab) 

 Penerapan konstruksi slab pracetak sudah banyak dijumpai. Adapun pelat 

lantai yang biasa dijumpai adalah sebagai berikut: 

o Pelat Pracetak Berlubang (Hollow Core Slab) 

 Pelat HCS merupakan plat berongga diamana biasanya pelat ini 

menggunakan sistem prategang. Dengan adanya lubang di bagian tengah sehingga 

mereduksi berat sendiri dari pelat itu sendiri sehingga lebih ringan dibandingkan 

dengan pelat solid. 

 
                 

 

o Pelat Pracetak Tanpa Lubang (Solid Slab) 

Pelat solid berbeda halnya dengan HCS. Pelat solid tidak menerapkan 

sistem lubang pada desainya. Sehingga pelat ini lebih mirp dengan plat beton 
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konvensional biasa akan tetapi pelat ini biasanya menggunakan sistem prategang 

sebagai penahan lenturnya.   

 

        

o Pelat Pracetak Double Tee dan Single Tee 

 Pelat ini mempunyai satu kaki untuk Single Tee dan Double Tee memiliki 

dua kaki kaki yang saling terhubung. Umumnya plat ini digunakan pada jembatan 

dengan beban yang berat dan bentang yang panjang. 

 

 

 

 

 

2.5 Pelat Berongga (Hollow Core Slab) 

 HCS adalah pelat beton berongga yang mana pelat ini biasa di fungsikan 

sebagai pelat lantai. Keberadaan rongga pada pelat tersebut sangat berguna jika 

diaplikasian pada bangunan tinggi karena dapat mengurangi bobot lantai. 

 Beberapa keuntungan dari pelat Hollow Core : 

1. Menggunakan sistem prategang, sehingga gaya-gaya bisa lebih 

terkontrol  

2. “Precompression Effect”, sehingga lebih tahan suhu tinggi  

dibandingkan beton konvensioanal. 

3. Lubang di tengah HCS membuat berat sendirinya lebih ringan 28-49% 

jika dibandingkan lantai konvensioanal, membuat struktur bangunan 

dan dimensi pondasi lebih kecil. 
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4. Dapat mereduksi dimensi balok dan kolom bahkan mengurangi balok 

dan kolom bila dibandingkan dengan sistem konvensional sehingga 

menghasilkan ruangan yang lebih luas. 

5. HCS dapat langsung dipasang keramik. 

6. Permukaan bawah expose sehingga dapat langsung dijadikan plafond. 

7. Pekerjaan pembuatan bekisiting dapat dihilangkan. 

8. Pemasangan tidak membutuhkan scafolding/perancah sehingga lantai 

bawah dapat digunakan sebagai lantai kerja. 

2.6 Sistem Sambungan Pelat Hollow Core 

Beberapa macam sambungan plat HCS terhadap elemen struktur lain 

dijelaskan pada gmabar-gambar berikut: (Orry. G, 2008). 

 

Gambar 2.8 Sambungan pelat HCS pada balok beton 
 

 
Gambar 2.9 Sambungan pelat HCS pada dinding beton 

 

 

Gambar 2.10 Sambungan pelat HCS pada balok baja 
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Gambar 2.11 Sambungan antara 2 pelat HCS 
 

 
 

Gambar 2.12 Sambungan pelat HCS pada dinding sebelah luar dan dalam 

 
 

Gambar 2.13 Sambungan pelat HCS pada balok-kolom sebelah luar dan dalam. 
 

 

Gambar 2.14 Sambungan pelat HCS pada balok sebelah luar dan dalam 
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2.7  Konsep Perencanaan HCS 

 Perencanaan pelat hollow core / perencanaan struktur prategang pada 

umumnya,berdasarkan peraturan SNI 2847-2013 maupun ACI 318-14 harus 

dikontrol terhadap tegangan transfer,pengangkatan, maupun pada saat layan serta 

kontrol terhadap lendutanya.  

2.8   Konsep Dasar Prategang 

 Terdapat tiga konsep dasar untuk menjelaskan dan menganalisa beton 

prategang:  

1. Konsep pertama, sistem prategang untuk mengubah beton menjadi bahan 

elastis. 

 Dengan memberikan gaya tekan (desakan) terlebih dahulu pada beton, 

sehingga beton bertransformasi dari bahan getas menjadi bahan yang elastis.    

 
Gambar 2.15 Distribusi tegangan sepanjang penampang beton prategang  

konsentris 

 
Gambar 2.16 Distribusi tegangan sepanjang penampang beton prategang  

eksentris 
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2. Konsep Kedua, sistem prategang kombinasi baja mutu tinggi dengan beton. 

 Konsep ini seperti pada beton bertulang, menggabungkan beton dan 

baja mutu tinggi dimana beton menahan tekan dan baja menahan tarik.  

 
Gambar 2.17 Balok beton dengan baja mutu tinggi 

3. Konsep ketiga, sistem prategang untuk mencapai keseimbangan beban. 

 Konsep ini menggunakan sistem penyeimbangan beban. Dimana 

penggunaan prategang sebagai usaha untuk menyeimbangkan gaya-gaya 

yang bekerja. 

 
Gambar 2.18 Balok prategang dengan tendon parabola 

2.9 Kehilangan Gaya Prategang  

Perhitungan kehilangan prategang dianggap terjadi pada:  

1. Perpendekan elastis beton  

퐸푆 =  퐾푒푠 
퐸푠
퐸푐

 퐾푐푖푟
푃푖
퐴

+
푃 푒
퐼

−
푀 푒
퐼

 

Kcir = 0.9 untuk komponen pratarik 

Kes  = 1,0 untuk komponen pratarik 
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2.  Rangkak pada beton  

퐶푅 = 퐾푐푟 
퐸푠
퐸푐

 퐾푐푖푟
푃푖
퐴

+
푃 푒
퐼

−
푀 푒
퐼

−
푀 푒
퐼

 

 Kcr = 2,0 untuk beton normal komponen pratarik 

 Kcr = 1,6 untuk beton ringan komponen pratarik 

 Es   = Modulus elastisitas tendon prategang 

 Ec   = Modulus elastisotas beton umur 28 hari, yang bersesuaian dengan  

fc’  (SNI 2847-13 mensyaratkan  퐸푐 = 4700 푓푐′ ) 

3.  Susut pada beton  

푆퐻 = 8,2푥10  퐾  퐸푠 1 − 0.06 
푉
푆

[100 − 푅퐻] 

 Ksh = 1,0 untuk komponen pratarik 

 V/S = Volume / Luas permukaan 

 RH  = Kelembaman (%) 

Tabel 2.7 Tipe Kabel Prategang 

Tipe Tendon Kre (MPa) J 

Tegangan kabel mutu 270 (1860 Mpa) 138 0.15 

Tegangan kabel mutu 250 (1720 Mpa) 128 0.14 

Tegangan kabel mutu 240 atau 235  

(1655 Mpa) atau (1620 Mpa) 121 0.13 

Tegangan kabel relaksasi rendah mutu 270  

(1860 Mpa) 35 0.040 

Tegangan kabel relaksasi rendah mutu 250  

(1720 Mpa) 32 0.037 

Tegangan kabel relaksasi rendah mutu 240 

atau 235 (1655 Mpa) atau (1620 Mpa)  30 0.035 
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Tegangan batang mutu 145 atau 160  

(1000 Mpa) atau (1100 Mpa) 41 0.05 

 
   NB: Nilai dengan tipe kabel prategang (tipe wire) yang tidak tercantum 

dianalisa dengan nilai pendekatan. 

4. Relaksasi baja  
푅퐸 =  [퐾 − 퐽(푆퐻 + 퐶푅 + 퐸푆)] 퐶 

Tabel 2.8 Harga C 
fpi/fpu Strand atau Kawat Strand / kawat relaksasi rendah 

0.80  1.28 

0.79  1.22 

0.78  1.16 

0.77  1.11 

0.76  1.05 

0.75 1.45 1.00 

0.74 1.36 0.95 

0.73 1.27 0.90 

0.72 1.18 0.85 

0.71 1.09 0.80 

0.70 1.00 0.75 

0.69 0.94 0.70 

0.68 0.89 0.66 

0.67 0.83 0.61 

0.66 0.78 0.57 

0.65 0.73 0.53 

0.64 0.68 0.49 
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0.63 0.63 0.45 

0.62 0.58 0.41 

0.61 0.53 0.37 

0.60 0.49 0.33 
 

5. Total Kehilangan Prategang 

  Kehilangan total = ES+CR+SH+RE 

2.10 Kontrol Tegangan 

Berdasarkan SNI 2847-2013, tegangan izin beton untuk struktur lentur 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Tegangan beton sesaat sesudah penyaluran gaya prategang (sebelum terjadinya 

kehilangan tegangan sebagai fungsi waktu) tidak boleh melampaui nilai 

berikut:  

1) Tegangan serat terjauh dalam kondisi tekan kecuali seperti yang diizinkan 

dalam (b) tidak boleh melebihi........................................................ 0,6 f’ci  

2) Tegangan serat terjauh dalam kondisi tekan pada ujung-ujung komponen 

tumpuan sederhana tidak boleh melebihi............................................. 0,7푓 푐푖 

3) Bila kekuatan tarik beton yang dihitung, ft, melebihi 0,5 푓 푐푖 pada 

ujung ujung kpmponen struktur terdukung sederhana, atau 0,25 푓 푐푖 

pada lokasi lainya, tulangan dengan lekatan tambahan harus disediakan 

dalam daerah tarik untuk menahan gaya tarik total dalam beton yang 

dihitung dengan asumsi penampang tak retak 

b. Tegangan beton pada kondisi beban layan tidak boleh melampaui nilai berikut:  

1) Tegangan serat terjauh dalam kondisi tekan akibat prategang ditambah 

beban tetap....................................................................... 0.45fc’  

2) Tegangan serat terjauh dalam kondisi tekan akibat prategang ditambah 

beban total ........................................................................0.6fc’  

3) Teragangan serat terjauh dalam kondisi tekan akibat prategang ditambah 

beban total 0,5 푓푐 
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2.11  Perencanaan Balok 

 Balok adalah elemen struktur yang memikul beban dari plat untuk 

diteruskan kepada kolom. Selain daripada itu, balok juga berfungsi sebagai rangka 

penguat horizonal bangunan dan pengikat antar kolom. 

 Untuk menghindari kehancuran yang bersifat mendadak tanpa diawali 

tanda-tanda keruntuhan, SNI 2847-2013 menjelaskan bahwa rasio tulangan yang 

dipakai adalah sebagai berikut: 

ρ = 
.

  

ρb = 
ß ( )  ( )   

ρmaks = 0,75 x ρb 

Untuk pengecekan  tulangan tarik sudah luluh atau belum, maka 

ditetapkan beberapa ketentuan. Tulangan mencapai luluh apabila Ɛs > ɛy. 

Sedangkan untuk kekuatan balok itu sendiri dengan metode beban ultimit maka 

ditetapkan, ɸMn ≥ Mu 

   
Untuk desain SRPMK maka perlu perlu pendetailan khusus dengan 

menambahkan panjang penyaluran pada balok. SNI 2847-2013 Ps. 12.5.2 

menjelaskan bahwa untuk panjang penyaluran (ℓdh) dengan tulangan ulir kait 90   

ℓdh =
0,24 .휓푒 .푓푦

휆 푓푐′
푥 푑푏 

2.12  Perencanaan Kolom 

Analisis dan desain dari penampang kolom yang mengalami lentur dua 

arah tidak mudah dilakukan hanya dengan hanya menggunakan prinsip-prinsip 

dasar kesetimbangan statika. Sumbu netral akan terletak pada suatu sudut tertentu 

dari sumbu x dan sumbu y, sehingga akan dibutuhkan perhitungan yang cukup 

panjang dan rumit untuk menentukan lokasi sumbu netral tersebut, regangan, dan 
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gaya dalam beserta letak titik tangkap gaya tersebut. Kuat lentur dua arah dari 

kolom yang memikul beban aksial dapat direpresentasikan sebagai diagram 

interaksi tiga dimensi (Setiawan, A., 2016 hal 188-189).  

Apabila Pn bekerja pada sumbu y dengan eksentrisitas ey, akan dihasilkan 

momen terhadap sumbu x yang besarnya adalah Mnx = Pn.ey. atau Pn dapat pula 

bekerja pada sumbu x dengan eksentrisitas ex yang menghasilkan momen Mny = 

Pn.ex. Namun beban Pn dapat juga bekerja pada suatu titik yang bekerja Key 

terhadap sumbu x, dan berjarak ex terhadapa sumbu y. Pada kasus yang terakhir 

ini, akan timbul beban kombinasi antara Pn, Mnx = Pn.ey dan Mny = Pn.ey. 

Kolom pada kondisi ini dikatakan mengalami lentur dua arah (Biaxial Bending). 

Untuk kolom persegi yang mengalami lentur dua arah, terdapat beberapa 

metode pendekatan yang dapat digunakan. Salah satu metodenya yaitu metode 

Resiprokal Bresler. Metode ini adalah metode analisis pendekatan yang 

dikembangkan oleh Boris Bresler dan sering disebut sebagai metode Resiprokal 

Bresler. Menurut metode ini, kapasitas beban dari kolom yang mengalami lentur 

dua arah dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut:  

1
푃푛 =  

1
푃푛푥 +

1
푃푛푦 −  

1
푃표 

Dimana : 

Pn   = beban tekan nominal kolom pada saat lentur dua arah terjadi 

Pnx = beban tekan nominal yang bekerja dengan eksentrisitas ey, dengan 

ex = 0 

Pny = beban tekan nominal yang bekerja dengan eksentrisitas ex, dengan 

ey = 0 

Po   = beban tekan aksial murni dengan ex = ey = 0 

Nilai-nilai Pnx, Pny, Po, apa dihitung dengan metode-metode yang telah 

dijelaskan sebelumnya untuk kasus lentur satu arah. Persamaan Bresler ini berlaku 

apabila nilai Pn sama dengan atau lebih besar daripada 0,10Po. Persamaan ini 

tidak berlaku apabila beban aksial yang bekerja adalah berupa beban aksial tarik.   

 



29 
 

 
 

Berdasarkan SNI (2847-2013) penetapan kriteria kelangsingan kolom 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk komponen struktur tekan yang tidak dibreising terhadap goyangan 

menyamping : 
.

 ≤ 22 

b. Untuk komponen struktur tekan yang dibreising terhadap goyangan 

menyamping : 
.

 ≤ 34 – 12 [ M1 / M 2 ] ≤ 40 

Dimana : 

K = Factor panjang efektif kolom 

lu = panjang kolom yang ditopang 

r  = jari-jari potongan lintang kolom = 퐼/퐴 

Dimana M1/M2 adalah positif jika kolom dibengkokan dalam kurvatur 

tunggal, dan negatif jika komponen struktur dibengkokkan dalam kurvatur ganda. 

Menurut SNI (2847-2013), faktor panjang efektif tahanan ujung k, 

dijelaskan pada tabel 2.9 

Tabel 2.9 Faktor Panjang Efektif Kolom 

Kondisi K 

Kedua ujung sendi, tidak bergerak lateral 

Kedua ujung jepit 

Satu ujung, ujung lain bebas 

Kedua ujung jepit 

1.0 

0.5 

2.0 

1.0 

Sumber : Istimawan (1994) 

 Nilai k dapat pula ditentukan dengan menggunakan nomogram, dengan 

terlebih dahulu menghitung faktor tahanan ujung atau kekakuan relatif ѱA dan ѱB 

pada sisi atas dan bawah pada kolom, yaitu: 
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Gambar 2.19 Nomogram untuk menentukan faktor panjang efektif (k) kolom  

(Sumber : SNI 2847:2013 Pasal 10.10.7.2) 

2.13     Perencanaan Dinding Geser 

Dinding geser (shear wall)  merupakan komponen dari suatu sistem 

struktur yang  difungsikan  menahan beban-beban gravitasi maupun beban lateral 

yang bekerja pada struktur. Dinding geser memiliki kekakuan yang lebih besar 

dibanding dengan kekakuan struktur rangka pemikul momen  terbuka (open 

frame), sehingga pada saat  menahan gaya gempa, dinding geser akan 

menunjukkan kinerja yang lebih baik (Setiawan, A., 2016).  

Dengan demikian dinding geser harus direncakanan sesuai SNI 03-2847-

2013, dimana tebal minimum (td) = 100 mm  

Adapun syarat tulangan dnding geser menurut SNI 2847:2013 rasio 

tulangan ditentukan sebagai berikut: 

1. Apabila, Vu > 0,083 Acv λ 푓′  , rasio penulangan 휌l dan 휌t tidak boleh 

kurang dari 0,0025     
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0,0025  ≥  휌l =   

휌t =    

2. Apabila Vu < 0,083 Acv λ 푓′  , maka dapat digunakan rasio ruangan 

minimum seperti pada dinding struktural biasa (SNI 2847:2013 pasal 14.3), 

a. Rasio tulangan vertikal terhadap luas bruto penampang beton, 휌l , harus 

diambil : 

- 0,0012 untuk tulangan ulir dengan diameter tidak > D16 dan fy tidak < 

420 MPa 

- 0,0015 untuk tulangan ulir lainnya, atau 

- 0,0020 untuk jaring kawat baja las yang diameter tidak lebih dari 16 

Rasio minimum tulangan horizontal terhadap luas bruto penampang beton, 

b. Rasio tulangan minimum horizontal terhadap luas bruto penampang beton, 

휌l , harus diambil : 

- 0,0020 untuk tulangan ulir dengan diameter tidak > D16 dan fy tidak < 

420 MPa 

- 0,0025 untuk tulangan ulir lainnya, atau 

- 0,0020 untuk jaring kawat baja las yang diameter tidak lebih dari 16 

3. Jarak tulangan untuk masing-masing dinding struktural tidak boleh 

diambil melebihi 450 mm. 

4. Paling sedikit harus dipasang tulangan dalam dua lapis apabila Vu < 0,17 

Acv λ 푓′  

Kuat geser dinding struktural (SNI 2847:2013 pasal 21.9.4), kuat geser 

suatu dinding struktural dikatakan mencukupi apabila dipenuhi kondisi berikut : 

Vu ≤ ϕ Vn 

Kuat geser nominal dinding struktural ditentukan dalam SNI 2847:2013 

pasal 21.9.4.1, yang menyatakan : 

Vn = Acv (αc λ 푓′  + 휌t fy)  
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Sedangkan kuat geser nominal (Vc) yang digunakan tidak boleh lebih dari      

2√fc′ .tw.d untuk dinding yang menerima beban tekan aksial terfaktor Nu. Jika 

dinding menerima beban tarik Nu, nilai Vc tidak boleh lebih besar dari nilai yang 

diperoleh dari persamaan berikut 

Vc = 2 1 + Nu
500.Ag √fc′ .tw.d 

 

Sesuai SNI 2847:2013 Pasal 11.9.6, dengan analisa yang lebih detail, nilai Vc bisa 

diambil nilai terkecil dari hasil dua persamaan berikut: 

dimana  

 

Vc = 0,27. λ. √fc′.h.d + 
.

.ℓw
 atau, 

Vc = 0,05λ√fc′ +
ℓ (0,1λ√ +0,2 Nu

ℓ .h )
Mu
Vu−

lw
2

 .h.d 

 


