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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Umum  

 Prinsip untuk merencanakan suatu bangunan yang tahan akan gempa yaitu 

kuat terhadap gempa bumi rendah tidak ada kerusakan di bangunan, kuat terhadap 

gempa buni sedang tidak ada kerusakan struktur yang fatal walaupun terjadi 

kerusakan berarti terjadi berada di non struktural, dan kuat terhadap gempa bumi 

besar tidak ada kerusakan besar pada struktunya meskipun ada kerusakan terjadi 

di struktur tetapi penghuni dapat di lindungi dan tidak mengalami keruntuhan. 

 Konsep dari bangunan tahan terhadap gempa untuk menjadikan seluruh 

elemen gedung menjadi  kesatuan yang utuh, yang tidak runtuh / atau lepas akibat 

gempa. Konsep tahan gempa ini diantaranya menggunakan sambungan yang kuat 

diantara berbagai elemen tersebut, mempunyai fleksibilitas berfungsi meredamkan 

suatu getaran yang terjadi.  

 Keutamaan kekakuan struktur gedung untuk membuat struktur akan 

terjadinya guncangan. Bahwa struktur beton bertulang jika  didesain dengan baik 

akan meredamkan suatu getaran yang diakibatkan oleh gempa. Kekakuan struktur 

membuat bangunan tidak runtuh terjadi gempa. Balok pengikat dan kolom-kolom 

harus mampu menahan beban dan ditompang oleh suatu pondasi yang kuat juga. 

 Prinsip fleksibilitas adalah adanya kemungkinan struktur bangunan dapat 

bergerak dalam skala kecil, misalnya dengan menggunakan hubungan roll pada 

tumpuan- tumpuan beban. Yang dimaksud hubungan tumpuan roll adalah jenis 

hubungan pembebanan yang dapat bergerak dalam skala kecil untuk meredam 

getaran. 

 Sistem rangka pemikul momen ini salah satu cara untuk perencanakan 

bangunan gendung tahan terhadap gempa. Dalam perencanaan ini tidak memakai 

dinding geser maka beban gempa, disalurkan kepada gaya lentur yang terjadi pada  

balok dan kolom, jadi balok, kolom maupun sambungan antara keduanya 

emmegang peranan yang sangat penting untuk menunjang struktur bagian atas 
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pada bangunan. Terdapat 3 sistem antara lain Sistem Rangka Pemikul Momen 

yang disingkat SRPMB, Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah di singkat 

SRPMM, dan Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus disingkat SRPMK adalah 

sistem rangka ruang yangmana komponen –komponen suatu bangunan dan join-

joinnya menahan gaya-gaya mengunakan geser, aksial dan aksi lentur  

 

2.2 Pembebanan Struktur 

 Pembebanan Struktur memakai SNI 1727-2013 Peratuan Beban Minimum 

Untuk Perencanaan Bagunan Gedung dan Struktur Lain. Standart ini terdapat 

ketentuan beban minimum dalam mendesain bangunan gedung serta struktur lain. 

kombinasi pembebanan dan beban yang sesuai, telah direview kembali untuk  

digunakan bersama, baik untuk perancangan dengan metode tengangan izin dan 

metode kekuatan. Untuk pembebanan suatu struktur terdapat beberapa beban yang 

diperhitungkan. Antara lain beban mati yang diakibatkan oleh berat yang menjadi 

satu kesatuan dari gedung yang direncanakan, beban hidup yang didapatkan dari 

fungsi bangunan yang sedang dirancang, serta beban gempa akibat percepatan 

yang terjadi dari dalam tanah dalam menimbulkan getaran dan berpengaruh 

terhadap struktur yang direncanakan. Untuk lebih detail akan dijelaskan lebih 

lanjut pada penjelasan berikut di bawah. 

2.2.1 Beban Mati 

Berdasarkan  SNI 2847-2013, berat mati yang ditumpu oleh komponen 

struktur, sebagaimana didefinisikan oleh tata cara bangunan gedung umum 

dimana standar ini merupakan bagiannya (tanpa faktor beban) Beban mati yang 

dimaksud pada struktur merupakan semua beban yang diakibatkan oleh berat 

dari pada suatu struktur itu sendiri. Adapun yang termasuk dalam beban mati 

untuk suatu struktur antara lain terdiri dari berat beton, berat dinding, lantai, 

langit-langit dan lain sebagainya yang merupakan satu-kesatuan dari bagian 

struktur itu sendiri. 

2.2.2 Beban Hidup 

Berdasarkan SNI 2847:2013, beban hidup pada stuktur merupakan 

beban yang didapatkan dari fungsi dari bangunan struktur itu sendiri. Berbeda 
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dengan beban mati yang pada dasarnya untuk tiap bangunan bernilai sama, 

pada beban hidup nilainya berbeda-beda menurut fungsi bangunan struktur itu 

sendiri. Adapaun nilai untuk mendapatkan nilai beban hidup dari suatu struktur 

dapat dilihat melalui tabel yang terdapat di bawah ini. Nilai beban hidup 

didapatkan beban merata maupun terpusatnya.  

2.2.3 Beban Gempa 

Beban gempa yaitu  pembebanan yang berasal dari pecepatan getaran 

yang terjadi pada tanah ketika gempa terjadi. Dalam perencanaan struktur 

bagunan tahan terhadap gempa, perlu di ketahui percepatan yang terdapat di 

batuan dasar/ tanah. SNI 1726-2012 merupakan aturan untuk Tata Cara 

Perencanaan Ketahan Gempa untuk Struktur banguan gedung dan non gedung. 

Tata cara ini meliputi penentuan parameter-parameter yang digunakan dalam 

perhitungan beban gempa pada struktur gedung dan parameter penentuan peta 

gempa dan penentuan klasifikasi wilayah gempa terbaru. 

2.2.3.1 Kategori Resiko Gempa 

Kategori resiko gempa yang terjadi pada suatu struktur bangunan 

digolongkan sesuai dengan fungsi daripada gedung itu sendiri. Adapun 

kategori resiko gempa dapat dilihat melalui tabel berikut di bawa ini:  

 

Tabel 2.1 Kategori Resiko Gempa Berdasarkan SNI 1726 : 2012  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

II 
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Lanjutan  Tabel 2.1 Kategori Resiko Gempa 

 Berdasarkan SNI 1726 : 2012  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis Pemanfaatan Kategori 
Resiko 

• Gedung apartemen/rumah susun 
• Pusat pebelanjaan/mall 
• Bangunan industri 
• Fasilitas manufaktur 
• Pabrik 

I 

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 kandungan bahannya 
melebihi nilai batas yang diisyrakatkan oleh instansi 
yang berwenang dan cukuo menimbulkan bahaya bagi 
masyarakat jika terjadi kebocoran. 

II 

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 yang memiliki 

fasilitas bedah dan unit gawat darurat 
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Lanjutan  Tabel 2.1 Kategori Resiko Gempa 

 Berdasarkan SNI 1726 : 2012  

 

 

Sumber : SNI 1726:2012, halaman 14  

2.2.3.2 Faktor Keutamaan Ie  

Faktor keutamaan berdasarkan kategori risiko dapat dilihat 

berdasarkan tabel sebagai berikut:  

Tabel 2.2 Faktor Keutamaan Gempa 
Kategori risiko Faktor keutamaan gempa, Ie 

I atau II 1,0 
III 1,25 
IV 1,50 

Sumber : SNI 1726:2012, halaman 15  

 

2.2.3.3 Kategori Desain Seismik 

Adapun variabel masukan guna menentukan kategori ini didapatkan 

dari nilai SDS, serta kategori resiko gempa yang didapatkan dari tabel yang 

telah ditentukan terlebih dahulu. 

Tabel 2.3 KDS Berdasarkan SDS 

Nilai SDS 
Kategori resiko 

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

0,067 ≤ SDS < 0,33 B C 
0,33 < SDS < 0,50 C D 

0,50 ≤ S DS D D 
Sumber : SNI 1726:2012, halaman 24 

Jenis Pemanfaatan Kategori 
Resiko 

• 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 
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Kategori desain seismik berdasarkan parameter percepatan respon 

spektral pada periode 1 detik sebagai berikut : 

Tabel 2.4 KDS Berdasarkan SD1 

Nilai SDS 
Kategori resiko 

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

0,067 < SD1 < 0,133 B C 
0,133 < SD1 < 0,20 C D 

0,20 < S D1 D D 
Sumber : SNI 1726:2012, halaman 25 

 

2.2.3.4 Kombinasi Sistem Perangkai 

  Perencanaan bangunan Pasar Sumedang menggunakan sistem 

rangka beton bertulang pemikul momen khusus, sehingga kombinasi system 

perangkai dalam arah yang berbeda. 

 Berdasarkan pada SNI 1726 :2012;39, Jika kombinasi sistem 

struktur berbeda dimanfaatkan untuk menahan gaya lateral dalam arah yang 

sama, nilai R yang digunakan untuk desai dalam arah itu tidak boleh lebih 

besar dari pada nilai R terkecil dari semua sistem yang dimanfaatkan dalam 

arah itu 

Faktor amplifikasi defleksi, Cd ,dan faktor kuat lebih sistem, Ω0 , 

dalam arah yang ditinjau di semua tingkat tidak boleh kurang dari nilai 

faktor ini untuk koefisien R yang digunakan dalam arah yang sama dengan 

yang ditinjau.terbesar  

Tabel 2.5 Faktor R, Cd, dan Ωo untuk Sistem Penahan Gaya Gempa 

 
 

Sistem 
penahan gaya 

seismik 

Koefisien 
modifikasi 
respons, Ra 

Faktor 
kuat lebih 

sistem, 
Ω0g 

Faktor 
pembesaran 

defleksi 
C b d 

Batasan sistem struktur dan 
batasan tinggi struktur, hn (m) 

Kategori desain seismik 
B C Dd Ed Fe 

Sistem Rangka 
Pemikul 
Momen         

1. Rangka baja 
pemikul 
momen khusus 

8 3 5,5  TB TB TB TB 
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Lanjutan Tabel 2.5 Faktor R, Cd, dan Ωo untuk Sistem  
Penahan Gaya Gempa 

 

 

Sistem penahan 
gaya seismik 

Koefisien 
modifikasi 
respons, Ra 

Faktor kuat 
lebih 

sistem 
Ω0g 

Faktor 
pembesaran 

defleksi 
C b d 

Batasan sistem struktur dan 
batasan tinggi struktur, hn (m) 

Kategori desain seismik 

B C Dd Ed Fe 
2.Rangka   
batang baja 
pemikul momen 
khusus 

7 3 5,5 TB TB 48 30 TI 

3.Rangka baja 
pemikul momen  
Menengah 

4,5 3 4 TB TB 10hi TIh TIi 

4.Rangka baja 
pemikul momen 
biasa 

3,5 3 3 TB TB TIh TIh TIi 

5.Rangka beton 
bertulang 
pemikul momen 
khusus 

8 3 5,5 TB TB TB TB TB 

6.Rangka    
beton bertulang   
pemikul momen 
menengah 

5 3 4,5 TB TB TI TI TI 

7.Rangka    
beton bertulang   
pemikul momen 
biasa 

3 3 2,5 TB TI TI TI TI 

8.Rangka    
beton dan  baja  
komposit 
pemikul      
momen khusus 

8 3 5,5 TB TB TB TB TB 

9.Rangka   
beton dan  baja  
komposit 
pemikul      
momen 
menengah 

5 3 4,5 TB TB TI TI TI 

10. Rangka   
beton dan  baja  
komposit 
terkekang     
parsial pemikul 
momen 

6 3 5,5 48 48 30 TI TI 
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Lanjutan Tabel 2.5 Faktor R, Cd, dan Ωo untuk Sistem  
Penahan Gaya Gempa  

Sumber : SNI 1726:2012, halaman 35  

 
 

2.2.3.5 Perioda Fundamental  

 Untuk menghitung suatu perioda fundamental pendekatan (Ta), 

dalam , dengan cara berikut : 

𝑇𝑇𝑎𝑎 = 𝐶𝐶𝑡𝑡.ℎ𝑛𝑛𝑥𝑥 

Keterangan :  

hn adalah tinggi dari stuktur(m), di atas dasar ujung atas struktur,  

Nilai koefisien Cu diambil sebagai berikut:  

Tabel 2.6 Koefisien untuk Batas Atas pada Perioda yang Dihitung 

Parameter percepatan respons 
spektral desain pada 1 detik, SD1 Koefisien Cu 

> 0,4 1,4 

0,3 1,4 

0,2 1,5 

0,15 1,6 

< 0,1 1,7 
Sumber : SNI 1726:2012, halaman 56  

 

 

 

 

Sistem penahan 
gaya seismik 

Koefisien 
modifikasi 
respons, Ra 

Faktor kuat 
lebih 

sistem 
Ω0g 

Faktor 
pembesaran 

defleksi 
C b d 

Batasan sistem struktur dan 
batasan tinggi struktur, hn (m) 

Kategori desain seismik 

B C Dd Ed Fe 
11.Rangka   
beton dan  baja  
komposit 
pemikul      
momen biasa 

3 3 2,5 TB TI TI TI TI 

12. Rangka    
baja canai  
dingin pemikul  
momen 
khusus dengan 
pembautan 

3,5 3 3,5 10 10 10 10 10 
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Nilai koefisien Ct dan x diambil sebagai berikut:  

Tabel 2.7 Nilai Parameter Perioda Pendekatan Ct dan x 

Tipe Struktur Ct x 

Sistem rangka pemikul momen di mana rangka 
memikul 100 % gaya gempa yang disyaratkan 
dan tidak dihubungkan dengan komponen yang 
lebih kaku dan akan mencegah rangka dari 
defleksi jika dikenai gaya gempa: 

 

  

Rangka baja pemikul momen 0,0724a 0,8 
Rangka beton pemikul momen 0,0466a 0,9 
Rangka baja denan bresing eksentris 0,0731a 0,75 
Rangka baja denan bresing terkekang terhadap 
tekuk 0,0731a 0,75 

Semua sistem struktur lainnya 0,0488a 0,75 
Sumber : SNI 1726:2012 halaman 56  

 

2.2.3.6 Faktor Respons Gempa  

Desain Kurva spektrum respons mengacu  grafik dibawah ini 

 
Gambar 2.1 Spektrum Respons Desain 

Sumber : SNI 1726:2012 

 

2.2.3.7 Berat Efektif Bangunan dan Gaya Geser  

Pada suatu bangunan yang memiliki tipe beraturan maka untuk 

masukan gaya geser pada perhitungan gempa menggunakan rumus seperti di 

bawah. Adapun variabel masukannya yaitu koef. respons gempa dan berat 

efektif bangunan. 
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V = Cs W 

Notasi: Cs = koefisien respons gempa  

W  = berat seismik efektif bangunan. 

2.2.3.8 Distribusi Vertikal Gaya Gempa  

Berdasar SNI, Gaya lateral (Fx) (kN) yang muncul di setiap tingkat 

dihitung dari persamaan berikut : 

Fx = Cvx.V  Dan Cvx =
𝑊𝑊𝑥𝑥.ℎ𝑥𝑥𝑘𝑘

∑ 𝑊𝑊𝑖𝑖.ℎ𝑖𝑖
𝑘𝑘𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

Keterangan : 

 Cvx  = faktor distribusi vertikal 

V = gaya lateral desai total atau geser didasar struktur,    

dinyatakan dalam (kN) 

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 diinterpolasiliniar antara 1 dan 2 ,untuk 

struktur yang mempunyai periode 0,5 dan 2,5 dettik 

2.2.3.9 Distribusi Horisontal Gaya Gempa  

Berdasar SNI, gaya geser semua lantai (Vx) satuan (kN) dihitung dari 

rumus berikut : 

Vx = ∑ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=𝑥𝑥  

Keterangan :  

𝐹𝐹𝑖𝑖 adalah bagian dari geser dasar seismik (V) yang timbul di tingkat i,  (kN) 
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2.2.3.10 Penentuan Simpangan Antar Lantai 

  Untuk perencanaan struktur yang masuk kategori desaign seismik 

C,D,E, atau F, untuk menitung simpangan antar lantai desain, ∆, dari selisih 

dari tiap tingkat yang dilihat vertikal , di semua bagian tepi struktur. 

  Defleksi pada pusat massa masing lantai dihitung dengan  rumus 

berikut  

𝛿𝛿𝛿𝛿 =
𝐶𝐶𝑑𝑑𝛿𝛿𝑥𝑥𝑥𝑥
𝐼𝐼𝑥𝑥

 

Keterangan  

Cd  = Faktor amplifikasi depleksi 

δxe  = defleksi pada lokasi yang diisyaratkan dengan analisis elastis 

Ie = faktor keutamaan gempa 

  Simpangan antar lantai tingkat desain (∆) tidak boleh melebihi 

simpangan antar lantai tingkat ijin (∆a) seperti didapat dari tabel dibawah ini 

Tabel 2.8 Simpangan Antar Lantai Ijin 

Tipe Struktur Ct X 
Sistem  rangka  pemikul  momen  di  mana  
rangka  memikul  100 
persen  gaya  gempa  yang  disyaratkan  dan  
tidak  dilingkupi  atau dihubungkan   dengan   
komponen   yang   lebih   kaku   dan   akan 
menvegah rangka dari defleksi jika dikenai 
beban gempa: 

  

Rangka baja pemikul momen 0,0724 0,8 

Rangka beton pemikul momen 0,0466 0,9 

Rangka baja dengan bresing eksentris 0,0731 0,75 

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

Semua sistem struktur lainnya 0,0488 0,75 
Sumber : SNI 1726:2012, halaman 66 

 

2.2.4 Beban Berfaktor 

Beban berfaktor merupakan beban yang bekerja di kalikan dengan 

faktor beban. Dalam SNI 2847-2013 faktor keamanan terdiri dari : 
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2.2.4.1 Faktor Beban 

Kuat yang diperlukan untuk beban-beban terfaktor sesuai pasal 9.2.1   

SNI 2847-2013  

U = 1,4D  

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

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

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

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

U = 0,9D + 1,0W  

U = 0,9D + 1,0E  

Keterangan : 

DL  = Beban Mati 

LL   = Beban Hidup 

E   = Beban Gempa 

W  = Beban Angin 

2.2.4.2 Faktor Reduksi  

Kuat desain yang ada di komponen stuktur, berhubungan  dengan 

komponen struktur lain, dan penampangnya, berhubungan dengan letur, 

beban normal, geser, dan torsi, dipakai sebesar kuat nominal di kalikan 

dengan faktor reduksi kekuatan  (ø) ditentukan berdasarkan pasal  9.3 SNI 

2847:2013. 

Table 2.9  Faktor Kekuatan Desain 
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, halaman 66 
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2.3 Beton Bertulang  

Beton bertulang dapat kita temukan hampir di seluruh struktur bangunan. 

Hampir di seluruh struktur bangunan menggunakan beton bertulang. Beton 

bertulang merupakan beton yang memiliki tulangan di dalamnya. Cara kerja beton 

bertulang ini menjadi satu kesatuan. Pada dasarnya beton sendiri tidak taha 

terhadap tarik. Hal ini dikarenakan sifat beton yang kaku. Sedangan tulangan 

tahan terhadap tarik. Maka dari itu beton bertulang saling membagi beban yang 

diberikan sehingga tahan terhadap tekan maupun tarik. Untuk beton sendiri 

menahan beban tekan, sedangan untuk tulangan bekerja untuk menahan gaya atau 

beban tarik. Namun pada dasarnya setiap bagian struktur pastinya memiliki 

kelebihan dan kekurangan tidak terkecuali dengan beton bertulang sendiri. 

Pada dasarnya kelebihan dari beton bertulang sendiri yaitu fleksible, yakni 

dapat dibentuk dengan sangat mudah. Selain itu tidak memerlukan pemeliharaan 

yang sulit. Adapun kelebihan beton bertulang lainnya sebagai bahan konstruks 

dari suatu bangunan adalah sebagai berikut : 

1. Mampu menahan beban tekan yang diberikan dengan daya tahan yang lebih 

tinggi dibandingankan dengan bahan konstruksi lainnya. 

2. Mampu bertahan terhadap air dan api. Beton bertulang tidak berkarat 

walaupun terkena oleh air. Sedangkan apabila terkena api makan bagian 

beton yang rusak biasanya hanya bagian permukaannya saja. 

3. Strukturnya relatif kokoh. 

4. Rendahnya biaya maintenance. 

5. Memiliki daya tahan yang relatif lama dibandingkan dengan bahan struktur 

lainnya. 

6. Hemat biaya. 

7. Dapat dibuat dengan berbagai macam bentuk. Hal ini dikarenakan sifat dari 

beton bertulang sendiri yang dapat dengan mudah dibentuk. 

8. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat beton bertulang merupakan 

bahan-bahan umum dan dapat dengan mudah ditemukan. Seperti pasir, 

kerikil, air, dan semen. 
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9. Mudah untuk dibuat dan tidak membutuhkan keahlian khusus untuk 

membuat beton bertulang. 

Namun walau banyaknya kelebihan yang ada pada beton bertulang, maka 

tidak terlepas pula dengan adanya kekurang yang ada pada beton bertulang. 

Adapun beberapa kekurangan dari beton bertulang sendiri sebagai berikut : 

1. Beton tahan terhadap tekan namun sangat lemah pada tarik. Sehingga 

dibutuhkannya tulangan tarik untuk menahan gaya tarik. 

2. Tidak ekonomis waktu. Artinya dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk 

pengerjaan beton bertulang. 

3. Ukuran kualitas berpengaruh dari pembuatnya. 

4. Memerlukan bekisting saat pengecoran beton,  

5. Memerlukan penopang untuk bekisting saat dilakukan pengecoran. 

6. Biaya bekisting dan penopang yang relif mahal. 

7. Beton bertulang memiliki massa yang berat. 

8. Sifat beton bervariasi tergantung cara pengadukan  

9. Tidak dapat mengontrol ketepatan saat proses penuangan beton maupun saat 

pemeliharaannya. 

 Menurut Istimawan Dipohusodo, (1994:10) Nilai kuat tekan dan tarik 

beton tidak berbanding lurus, setiap usaha perbaikan mutu kekuatan tekan hanya 

disertai peningkatan kecil nilai kuat tariknya. 

1. Kuat tekan beton terhadap gaya tekan 

 
Gambar 2.2 Tegangan Tekan Benda Uji Beton 

Sumber : Istimawan, 1996 
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2. Kuat Tekan Beton Terhadap Gaya Tarik 

Menurut Dipohusodo, 1996:10 Nilai kuat tekan dan tarik beton tidak 

berbanding lurus, setiap usaha perbaikan mutu kekuatan tekan hanya 

disertai peningkatan kecil nilai kuat tariknya. Suatu perkiraan kasar dapat 

dipakai, bahwa nilai kuat tarik bahan beton normal hanya berkisar antara 

9% - 15% dari kuat tekannya. 

 
Gambar 2.3 Contoh Distribusi Gaya Tengangan Regangan   

pada Beton Bertulang 
Sumber: Istimawan,1996 

 

2.4 Perencanaan Struktur 

Dalam perencanaan struktur beton betulang ini memakai Peraturan SNI 

2847-2013 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung. Peraturan ini 

menjelaskan  syarat-syarat umum perencanaan struktur yang akan digunakan 

untuk suatu bangunan. 

2.4.1 Perencanaan Pelat Lantai 

Plat merupakan salah satu bagian struktur bangunan secara langsung 

menerima beban hidup. Plat pada umumnya ditumpu oleh balok dan nantinya 

akan ditumpu lagi oleh kolom sampai disalurkan kepada pondasi. Perhitungan 

pada plat sangat berpengaruh terhadap gaya atau beban yang akan diterima 

baik pada balok, kolom, maupun pondasi nantinya. Pada umumnya 



19 
 

perencanaan plat terbagi menjadi dua yaitu pelat satu arah dan pelat dua arah. 

Perbedaan dari pelat satu arah maupun pelat dua arah ini sendiri yaitu cara 

perhtungan arah pembebanan.  

2.4.1.1 Pelat Satu Arah  

Pelat satu arah yaitu dimana panjang pelat lebih besar atau lebih 

yang bertumpu ke balok. Karna itu beban dari pelat di tumpu balok dan 

sejajar. Suatu pelat dikalakan pelat satu arah jika Ly/Lx ≥2, dimana Ly dan 

Lx merupakan panjang dari sisi-sisinya. 

 
Gambar 2.4 Pelat Satu arah Ly/Lx ≥ 2 

Sumber: Ilmu Teknik Sipil ,2012 

 

Tebal plat satu arah dilihat dari besar beban atau momen lentur yang 

bekerja. Menurut SNI 2847-2013, tebal minimum yang ditentukan dalam 

tabel berlaku untuk konstruksi satu arah yang tidak menumpu atau tidak 

disatukan dengan partisi atau konstruksi lain yang mungkin akan rusak 

akibat lendutan yang besar, kecuali bila perhitungan lendutan menunjukan 

bahwa ketebalan yang lebih kecil dapat digunakan tanpa menimbulkan 

pengaruh yang merugikan. 

2.4.1.2 Plat 2 Arah  

Plat 2 arah merupakan plat yang ditumpu empat sisinya, 

menyebabkan lenturan terjadi dalam 2 arah. Momen lentur terjadi pada 2 

arah yaitu arah x dan arah y. Arah sisi pendek diberi notasi lx dan arah 

panjang diberi notasi ly. Dalam perencanaan : 

1. Syarat desain tebal pelat  

Tebal pelat minimum dengan balok yang menghubungkan tumpuan 

pada semua sisinya tidak boleh kurang dari nilai yang didapat dari : 



20 
 

h min = 
ln(0,8+ 𝑓𝑓𝑓𝑓1400)

36+5𝛽𝛽(∝𝑓𝑓𝑓𝑓−2)
 (SNI 2847-2013 hal.72 (9.5.3.3)) 

h min = 
ln(0,8+ 𝑓𝑓𝑓𝑓1400)

36+9.𝛽𝛽
 (SNI 2847-2013 hal.72 (9.5.3.3)) 

2. Pembebanan Pelat 

Wu  = 1,2 Wdl + 1,6 Wll 

Wdl = Jumlah beban Mati pada Pelat satuan (kN/m2) 

Wll = Jumlah beban hidup pada Pelat satuan (kN/m2) 

3. Mencari momen yang bekerja arah x dan y 

Mx = 0,001Wu x L2 x koefisien momen lapangan arah x 

My = 0,001Wu x L2 x koefisien momen lapangan arah y 

Mtx = 0,001Wu x L2 x koefisien momen tumpuan arah x 

Mty = 0,001Wu x L2 x koefisien momen tumpuan arah y 

4. Mencari tulangan dari momen yang didapat (Dipohusodo hal.214) 

Tentukan nilai K = 
Mu

 𝜙𝜙.𝑏𝑏.𝑑𝑑2
 untuk mendapatkan nilai (rasio tulangan) 

 ω  = 0,85 –  �0,72 − 1,7 x k
fc

   

 ρ = ω x 
fc′
fy

  

 ρ min =  
1,4
fy

  

 ρb = 
0.85(fc′)

fy
 0.85( 600

600+240
)   

 ρ mak = 0,75.ρb  

Mencari Luas tulangan pokok 

As  = ρ pakai x b x d 

Setelah mendapat nilai As, diameter tulangan dapat di ambil dari tabel A-

5, Istimawan Dipohusodo 
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Gambar 2.5 Contoh Gambar Pelat 

Sumber: Ilmu Teknik Sipil ,2012 

 

5. Setelah perhitungan tulangan maka harus dilakukan cek momen nominal 

kapasitas penampang dengan rumus dibawah ini: 

a = ( As x fy
0,85 x fc′x b

)   

Mn = (As x fy) (d - a/2)   

MR= ϕMn (ϕ=0,8)  

MR > Mu ( Momen rencana harus lebih besar dari momen ultimate)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Diagram Rerangan dan Tegangan Pada Pelat 
Sumber: Istimawan,1996 

 

  b 

As 

    d 
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2.4.2 Perencanaan Balok 

Balok merupakan struktur yang mengalami lentur akibat beban tegak 

lurus yang bekerja terhadap sumbu aksialnya. Balok berfungsi meneruskan 

 Gaya-gaya akibat beban-beban yang bekerja pada plat lantai. Perencanaa 

balok meliputi balok induk, balok anak dan balok untuk struktur penunjang. 

Pada balok ini tulangan dipasang dalam balok  

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Balok Beton Bertulang 
Sumber: Ilmu Teknik Sipil ,2012 

 

Perhitungan yang diperlukan untuk perencanaan Momen Ultimit 

(Mu),Perhitungan tulangan lentur, Perhitungan tulangan geser. 

2.4.2.1 Tulangan Lentur 

Tentukan nilai K = 
Mu

 𝜙𝜙.𝑏𝑏.𝑑𝑑2
 untuk mendapatkan nilai (rasio tulangan) 

 ω   = 0,85 –  �0,72 − 1,7 x k
fc   

  ρ   = ω x 
fc′
fy

  

ρ min =  
1,4
fy

  

 ρb  = 
0.85(fc′)

fy
 0.85( 600

600+240
)   

  ρ mak = 0,75.ρb  

Untuk balok 𝜌𝜌 ≤ 0,025. paling sedikit dua batang tulangan harus   

disediakan menerus pada kedua sisi atas dan bawah 

luas tulangan yang diperlukan  As perlu = 𝝆𝝆𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒃𝒃𝒘𝒘𝒅𝒅 
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jumlah tulangan = 
𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙 1 𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛
 (pembulatan keatas) 

menentukan a dan c; a = 𝐴𝐴𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑓𝑓
0,85.𝑓𝑓′𝑐𝑐.𝑏𝑏𝑤𝑤

 ; c= 𝛼𝛼
𝛽𝛽1

 

menghitung 𝜀𝜀𝑡𝑡 = 0,003 �𝑑𝑑𝑡𝑡−𝑐𝑐
𝑐𝑐
� 

Memeriksa syarat ∅ Mn  (Momen desain) ≥ Mu baru (Momen Terfator) 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 2.8 Diagram Tengangan dan Regangan Balok  
Sumber: Istimawan,1996 

 

2.4.2.2 Tulangan geser 

Nilai kuat lentur maksimum tulangan : 

 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =  𝐴𝐴𝑙𝑙1,25 𝑓𝑓𝑦𝑦 �𝑑𝑑 − 0,59 𝐴𝐴𝑠𝑠1,25 𝑓𝑓𝑓𝑓 

𝑓𝑓′𝑐𝑐 𝑏𝑏𝑤𝑤 
�  

Dengan 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = kuat lentur maksimum tulangan 

Gaya geser akibat gempa dihitung dengan persamaan:   

 𝑉𝑉𝑉𝑉 =  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 1+ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 2
𝑙𝑙𝑛𝑛

 ± 𝑊𝑊𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑛𝑛 
2

 

Jika kontribusi geser dari beton Vc≠ 0, maka kuat geser sebagai 

berikut: 

 𝑉𝑉𝑉𝑉 = 0,17λ�f′c bwd  

dengan λ = 1 untuk beton normal.  

Kuat geser nominal yang harus ditahan oleh tulangan geser dihitung 

dengan persamaan:  

 𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑠𝑠
∅
−  𝑉𝑉𝑐𝑐 

Dengan nilai Vs maks = 2
3�f′c bwd 
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Spasi tulangan geser dihitung dengan persamaan: 

S =  𝐴𝐴𝑣𝑣 𝑓𝑓𝑓𝑓  𝑑𝑑
𝑣𝑣𝑠𝑠 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.9 Tulangan Geser  

Sumber: Ilmu Teknik Sipil ,2012 

 

2.4.3 Perencanaan Kolom 

Berdasarkan SNI Pasal 8.10 SNI 2847:2013. Kolom adalah struktur 

bangunan yang dirancang untuk menahan gaya aksial dari beban terfaktor pada 

semua lantai atau atap dan momen maksimum dari beban terfaktor pada satu 

bentang lantai atau atap besebelahan yang ditinjau. 

Estimasi dimensi kolom ditentukan berdasarkan beban aksial yang 

bekerja di atas kolom tersebut . beban yang bekerja meliputi beban mati dan 

hidup balok, pelat, serta berat dari lantai dia atas kolom tersebut. Kolom di bagi  

menjadi tiga sebagai berikut. 

Kolom ini merupakan kolom beton yang ditulanggi dengan batang 

tulangan pokok memanjang yang dengan jarak spasi tertentu diikat 

dengan sengkang pengikat ke arah lateral. 

1. Kolom menggunakan pengikat spiral 

Kolom ini merupakan kolom beton yang ditulangi dengan batang 

tulangan pokok memanjang yang ditulangi dengan tulangan spiral yang 

dililitkan keliling membentuk heliksmenerus di sepanjang kolom 

2. Struktur kolom komposit 

Tulangan Lentur 

S = jarak tulangan 

Tulangan Geser 
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Kolom komposit merupakan komponen struktur tekan yang diperkuat 

pada arah memanjang dengan gelagar baja profil atau pipa dengan atau 

tanpa diberi batang tulangan pokok memanjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Macam-macam Kolom 
Sumber: Istimawan,1996 

Data yang diperlukan untuk perencanaan penulangan kolom sebagai 

berikut : 

- Momen Ultimit ( Mu ) 

Dari perhitungan statika momen 

- Beban Aksial Berfaktor, normal terhadap penampang ( Pu ) 

Dari perhitungan statika gaya lintang 

2.4.3.1 Kelangsingan Kolom 

Berdasarkan SNI 2847-2013 strutur tekan yang bergoyang, 

pengaruh kelangsingan boleh diabaikan jika: 

a. Untuk struktur tekan tidak terdapat breising untuk  goyangan 

menyamping : 

𝒌𝒌.𝒑𝒑𝒑𝒑
𝒑𝒑

 ≤ 22 

b. Untuk struktur tekan terdapat breising terhadap goyangan menyamping 

: 

  𝒌𝒌.𝒑𝒑𝒑𝒑
𝒑𝒑

 ≤ 34 – 12 [ M1 / M 2 ] ≤ 40 
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Dimana : 

K = Factor panjang efektif kolom 

lu = panjang kolom yang ditopang 

r   = jari-jari potongan lintang kolom = �𝐼𝐼/𝐴𝐴 

2.4.3.2 Tulangan Longitudinal  

Adapun perencacanan perhitungan kolom sebagai berikut menrut 

Istimawan,1996:297 Beban yang bekerja meliputi beban mati dan hidup 

balok, pelat, serta berat dari lantai di atas kolom tersebut.  

• Kuat bahan dan perkiraan pg yang dipastikan 

• Untuk beban rencana terfaktor memakai Pu = 1,6 Pll + 1,2 Pdl 

• Luas kotor penampang kolom yang diperlukan adalah  

Ag perlu = 
𝑃𝑃𝑠𝑠

0,80 ∅ �0,85 𝑓𝑓𝑐𝑐′(1− 𝜌𝜌𝑡𝑡)+𝑓𝑓𝑓𝑓𝜌𝜌𝑡𝑡�
 

• Ukuran struktur kolom bujur sangkar yang diperlukan menjadi 

�𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 

Ag aktual = S2 

• Nilai perkiraan beban yang dapat disangga oleh daerah beton 

• Beban pada daerah beton = 0,8 ∅ (0,85 𝑓𝑓𝑐𝑐′)𝐴𝐴𝑡𝑡(1 − 𝜌𝜌𝐴𝐴)  

• Dengan demikian, tulangan baja menyangga beban sebesar : 

Pu + beban pada daerah beton 

• Batang tulangan baja menyediakan maksimum maksimum sebesar 

0,8 ∅ 𝐴𝐴𝑙𝑙𝑡𝑡𝑓𝑓𝑦𝑦, dengan begitu luas penampang batang tulangan baja 

dihitung 

Ast perlu = 
𝐵𝐵𝑥𝑥𝑏𝑏𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑦𝑦𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎 (103)

0,80∅ 𝑙𝑙
 

• Setelah itu dengan menggunakan tabel A-40 akan didapat diameter dan 

jumlah tulangan. 

• Untuk komponen struktur non-prategang dengan  tulangan sengkang 

berdasarkan pasal 10.3.6.2 SNI 2847:2013:  

ФPn(max) = 0,8 Ф [ 0,85 f’c (Ag – Ast ) + fy Ast ]  
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Dengan nilai Ф = 0,65  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Diagram Regangan, Tegangan dan  

Gaya Dalam Penampang Kolom 
Sumber: Ilmu Teknik Sipil ,2012 

 

2.4.3.3 Gaya geser rencana  

 Gaya geser desain, Ve, Menurut pasal 11.1 SNI 2847:2013 tentang  

harus memenuhi:  

Ф Vn ≥ Vu  

d. Diagram kesetimbangan gaya 

c. Diagram tegangan 

b. Diagram regangan 

a. Penampang kolom 
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Dimana Vu adalah gaya geser terfaktor pada penampang yang 

ditinjau dan Vn adalah kekuatan geser nominal yang dihitung dengan:  

Vn = Vc + Vs   

Dimana Vc adalah kekuatan geser nominal yang disediakan oleh 

beton dan Vs adalah kekuatan geser nominal yang disediakan oleh 

tulangan geser.  

Kuat geser yang disediakan oleh beton untuk komponen struktur 

yang dikenai beban aksial sebagai berikut:  

Vc = 0,17 �1 + 𝑁𝑁𝑙𝑙
14 𝐴𝐴𝐴𝐴

� λ �f′cbwd 

Dan 

Vs = 
𝐴𝐴𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑
𝑙𝑙

 

2.4.3.4 Tulangan Tranversal Kolom  

Ujung-ujung kolom perlu cukup pengekangan untuk menjamin 

daktilitasnya bila terjadi pembentukan sendi plastis. Berdasarkan SNI 

2847:2013, luas penampang tulangan sengkang persegi ditentukan:  

𝐴𝐴𝑉𝑉h = 0,3 𝑙𝑙𝑏𝑏𝑐𝑐𝑓𝑓′𝑐𝑐
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡

�� 𝐴𝐴𝑔𝑔
𝐴𝐴𝑐𝑐ℎ
� − 1� atau 𝐴𝐴𝑉𝑉h = 0,09 𝑙𝑙𝑏𝑏𝑐𝑐𝑓𝑓′𝑐𝑐

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡
 

2.5  Sistem Rangka Pemikul Momen 

SRPM adalah singkatan dari sistem rangka pemikul momen, atau moment 

resisting fram. SRPM sering mucul di pembahasan perencanaan struktur gedung 

tahan gempa. Didalam SRPM ini beban lateral ditransfer diantara balok dan 

kolom melalui mekanisme lentur. Peranan balok, kolom dan sambungan sangat 

penting.  

Berdasarkan SNI-2847:2013 sistem rangka pemikul momen adalah system 

struktur yang pada dasrnya memilik rangka ruang pemikul beban gravitasi secara 

lengkap, sedangkan beban lateral yang diakibatakan oleh gempa dipikul oleh 

rangka pemikul momen melalui mekanisme lentur, system ini terbagi menjadi 3, 

yaitu  

a. Sistem Rangka Pemikul Momen Biasa di singkat  SRPMB  

b. Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah di singkat  SRPMM  
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c. Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus di singkat  SRPMK 

Pembagian sistem tersebut berdasarkan pada jenis tanah wilayah. 

Kabupaten Malang merupakan yang sering terjadi gempa dan masuk pada 

kategori resiko gempa D maka memakai Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus 

dalam perencaannya dengan kolom kuat dan balok lemah atau Strong Coloumn 

and Weak Beam sebagai konsepnya . 

 Dalam sistem ini menggunakan konsep yaitu Agar sebuah desain struktur 

di daerah gempa menjadi ekonomis, strutur yang memiliki  sifat daktail dapat 

berfungsi untuk saat kondisi elastisnya dapat menerima energi gempa. gempa 

nominal dapat tereduksi oleh respons spektrum gempa rencana elastis dengan 

konsekuensi persyaratan desain yang cukup kuat dengan adanya daktilitas ini. 

2.5.1 Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK) 

Sistem rangka pemikul momen khusus disingkat SRPMK adalah struktur 

didesain daktail pada rangka beton bertulangnya artinya agar  semua kapasitas 

daktilitas strukturnya bekerja maksimal. 

Menurut SNI 2847:2013, komponen SRPMK bersifat lentur untuk 

membuat  bagian sistem penahan gaya gempa dan didesain diutamakan untuk 

menahan lentur  

2.5.2 Komponen Struktur Lentur (Balok) pada SRPMK (Balok) (SNI 

2847-2013 pasal 21.5).  

1.  Ruang Lingkup 

Sususan dari struktur rangka momen khusus terbentuk menjadi 

sistem penahan gaya gempa dan didesain utama untuk menahan lentur 

harus memenuhi syarat-syarat dibawah ini : 

a. Untuk Gaya tekan aksial terfaktor berada di komponen struktur, Pu, 

kurang dari Agf’c/10 

b. Panjang bersih pada komponen struktur, ln, tidak lebih kecil dari 

empat kali tinggi efektifnya 

c. Lebar komponen, bw, tidak lebih kecil dari 0,3h dan 250 mm 

2. Tulangan Longitudinal 

Setiap bagian penampang komponen struktur lentur 
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1. Jumnlah tulangan tidak lebih kecil dari 

𝐴𝐴𝑉𝑉𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 =  
�𝑓𝑓′𝑐𝑐
4.𝑓𝑓𝑦𝑦

𝑏𝑏𝑤𝑤𝑑𝑑 

2. Tidak lebih kecil dari dari 1,4 bwd/fy  

3. 𝜌𝜌 rasio tulangan harus kurang dari 0,025. 

4. Minimal harus ada pasangan secara menerus dua batang tulangan 

bawah dan 2 batang tulangan atas. 

3. Tulangan Transversal 

Sruktur di daerah dibawa ini sengkang akan di pasang  pada: 

a. Di daerah sampai dua kali tinggi balok mulai di ukur dari muka 

tumpuan menuju tengah bentang, pada kedua ujung komponen 

struktur lentur. 

b. Dua kali tinggi balok sepanjang daerahnya untuk kedua sisi dari 

suatu penampang saat leleh lentur diinginkan dapat terjadi yang 

berhubungan dengan deformasi inelastik struktur rangka. 

4. Persyaratan Kuat Geser  

a. Gaya geser rencana 

Ve gaya geser rencana harus di tinjaudari gaya statik diantara dua 

muka tumpuan pada bagian komponen struktur. Momen yang  

berlawanan, berkaitan dengan kuat lentur maksimum, pada muka-muka 

tumpuan Mpr dianggap bekerja, dan sepanjang bentang beban gravitasi 

membebani komponen struktur.  

Menurut SNI 03 – 2847 -2013 pasal 21.6.2.2 hitungan Mpr 

Probable Momen Capacities. diisyaratkan : saat gempa pada balok geser 

rencana  dicari dengan sendi plastis diasumsikan terbentuk di ujung – 

ujung balok dengan faktor reduksi kuat lentur Ø = 1 dan tegangan 

tulangan lentur balok mencapai 1,25 fy  
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Gambar 2.12 Probable Momen Capacities (Mpr)  

Sumber: SNI 2847:2013 

b. Gaya geser Balok SRPMK 

 

𝑽𝑽𝒑𝒑 =  
𝑴𝑴𝒑𝒑𝒑𝒑𝑴𝑴 + 𝑴𝑴𝒑𝒑𝒑𝒑𝑴𝑴

𝑳𝑳𝑳𝑳
 ±

𝑾𝑾𝒑𝒑 𝒙𝒙 𝑳𝑳
𝑴𝑴

 

Gambar 2.13 Gaya Geser Balok 
Sumber: SNI 2847:2013 

 

2.5.3 Komponen Stuktur yang Menerima Kombinasi Lentur dan Beban 

Aksial (Kolom) pada SRPMK (SNI 2847-2013 Pasal 21.6) 

1. Kekuatan lentur minimum kolom 

a. Dirancang kuat lentur kolom agar menerima beban aksial tekan 

terfaktor lebih dari Agf’c/10 

b. Terpenuhinya kekuatan lentur kolom: 

• Arah gaya geser Ve tergantung pada besaran relatif beban 

gravitasi dan geser dihasilkan oleh momen-momen ujung. 

• Momen – momen ujung Mpr berdasarkan pada tengangan tarik 

baja sebesar 1,25 fy adalah kekuatan leleh yang ditetapkan. 

• Momen ujung Mpr untuk kolom tidak perlu lebih besar dari 

momen-momen yang dihasilakn oleh Mpr balok-balok yang 

merangka ke dalam joint balok-kolom 

Mpr 1 

Ve 2 Ve 1 

Mpr 2 

Ln 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Geser Desain untuk balok dan kolom 
Sumber: SNI 2847:2013 

 

2. Tulangan memanjang 

 Tidak lebih dari 0,01 Ag atau melebihi  0,06 Ag untuk rasio 

tulangan memanjang, Ast, 

3. Pengengkang 

Confinement atau pengekangan beton adalah  cara untuk agar kuat 

meningkat begitu juga  daktilitas nya. Menurut  SNI 03 – 2847 – 2013,  

kait gempa di pasang pada ujungnya untuk agar kerja kolom lebih 

maksimal dan kemampuan daktilitasnya baik saat terjadi sendi plastis 

beban bolak-balik. Tulangan transversal didesain  untuk menghindarkan 

tulangan memanjang menekuk dan menahan gaya melintang.  
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4. Tulangan Transversal

Menurut SNI 2847-2013, sengkang harus dipasang pada daerah 

komponen struktur rangka berikut :  

Gambar 2.15 Contoh Tulangan Transvesal Kolom 
Sumber: SNI 2847:2013 

a. spasi Tulangan transversal di pasang  tidak melebihi daripada :

• 1/4  dari dimensi terkecil komponen struktur

• L0 sama atau lebih besar Hn

• 6 kali diameter tulangan longitudinal

• 𝑉𝑉𝑜𝑜 = 100 + �350−ℎ𝑥𝑥
3

�

Nilai so tidak lebih dari 150 mm juga tidak kurang dari 100 mm

b. Ketentuan mengenai jumlah tulangan transversal

• Luas total penampang sengkang tertutup persegi tidak boleh kurang

dari

𝐴𝐴𝑙𝑙ℎ = 0,3 �
𝑉𝑉𝑏𝑏𝑐𝑐.𝑓𝑓′𝑐𝑐
𝑓𝑓𝑦𝑦𝑡𝑡

� ��
𝐴𝐴𝑡𝑡
𝐴𝐴𝑐𝑐ℎ

� − 1� 

𝐴𝐴𝑙𝑙ℎ = 0,09 
𝑉𝑉𝑏𝑏𝑐𝑐.𝑓𝑓′𝑐𝑐
𝑓𝑓𝑦𝑦𝑡𝑡

 


