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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 CORE WALL 

Dinding   geser  didefinisikan   sebagai   komponen   struktur vertikal  yang  

relatif  sangat  kaku.  Dinding  geser  pada  umumnya  hanya boleh  mempunyai  

bukaan  sekitar  5%  agar  tidak  mengurangi kekakuannya. Bangunan  beton  

bertulang  yang  tinggi  sering  didesain dengan dinding geser untuk menahan 

gempa. Dinding geser bisa digunakan untuk menahan gaya lateral saja maupun 

sebagai dinding pendukung. Penempatan dinding geser dapat dilakukan pada sisi 

luar bangunan  atau pada pusat bangunan.  Dinding  geser yang ditempatkan pada 

bagian dalam bangunan biasanya disebut dengan inti struktural (structural   

core/corewall)   yang  biasa  digunakan  untuk  ruang  lift  dan tangga. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 dinding geser mengelilingi lift atau tangga. 

Sumber : eprints.undip.ac.id 

Fungsi dinding geser pada gedung secara umum : 

1. Kekuatan 

 Dinding geser harus memberikan kekakuan lateral untuk melawan 

kekuatan gempa horisontal. 

 Ketika dinding geser cukup kuat, maka gaya akan ditransfer ke 

elemen berikutnya dalam jalur beban di bawah, seperti dinding geser 

lainnya, lantai, pondasi dinding, lembaran atau footings.   
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2. Kekakuan  

 Dinding geser juga memberikan kekakuan lateral untuk atap dan tiap 

lantai di atas dari sisi-goyangan yang berlebihan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 dinding geser melintang. 

Sumber : eprints.undip.ac.id 

2.1.1 Karakteristik Bentuk dan Letak Core Wall 

Struktur core wall yang bisa dijumpai dalam aplikasi konstruksi bangunan 

tinggi dewasa ini ada bermacam-macam. Antara lain adalah bentuk   , Δ, O, atau 

core wall dua cell dengan pengaku di tengahnya berbentuk ⊟. Dari masing-masing 

bentuk core wall ini, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam 

memberikan fleksibilitas dan efektivitas pada struktur bangunan. Bangunan tinggi 

yang mempunyai struktur core wall, dibuat dengan salah satu pertimbangan 

adalah fleksibilitas untuk pengaturan posisi (tata letak) yang akan memberikan 

penghematan dan efisiensi maksimum pada bangunan secara keseluruhan. 

Dari segi konstruksi pembuatannya, core wall tersebut dapat dibuat berupa 

struktur konstruksi baja, konstruksi beton bertulang ataupun juga komposit. Dari 

konstruksi bahan tersebut, struktur core wall dapat bersifat massif. Namun 

terjadinya pelemahan struktur core wall itu juga terkadang tak dapat dihindari 

dalam pelaksanaan konstruksi  bangunan,  seperti  pelubangan  struktur  core  wall  

untuk  ruang  pintu,  kisi udara, dan lain-lain. 
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Tetapi dalam proses perencanaan dan perancangan suatu bangunan, adanya 

pelemahan struktur core wall tersebut sudah diperhitungkan tidak akan 

menimbulkan masalah, dengan memberikan solusi teknik yang tepat dan sesuai. 

Penggunaan material beton bertulang dalam pembuatan core wall akan 

memberikan keuntungan berupa kekakuan lateral yang diperoleh cukup tinggi, 

oleh karena konstruksi beton bertulang mempunyai karakteristik kuat tekan yang 

tinggi. Oleh sebab itu core wall dengan konstruksi beton bertulang ini akan sesuai 

untuk diaplikasikan pada struktur-struktur gantung. 

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, penempatan 

struktur core wall ini dalam aplikasi konstruksi bangunan, dapat ditempatkan pada 

posisi tengah bangunan, dapat juga di posisi pinggir bangunan, atau bahkan di luar 

bangunan yang direncanakan sebagai bagian struktur bangunan yang berguna 

untuk mendukung fungsi utilitas bangunan (ruang lift, ruang shaft). 

2.1.2 Elemen Struktur Dinding Geser 

Pada umumnya dinding geser dikategorikan berdasarkan geometrinya, 

yaitu 

(Imran dkk, 2008) : 

a. Flexural wall (dinding langsing), yaitu dinding geser yang memiliki 

rasio hw/lw ≥ 2, dimana desain dikontrol terhadap perilaku lentur, 

b. Squat wall (dinding pendek), yaitu dinding geser yang memiliki rasio hw/lw 

≤ 2, dimana desain dikontrol terhadap perilaku lentur, 

c. Coupled shear wall (dinding berangkai), dimana momen guling yang terjadi 

akibat beban gempa ditahan oleh sepasang dinding geser yang dihubungkan 

dengan balok-balok penghubung sebagai gaya tarik dan tekan yang bekerja 

pada masing-masing dasar dinding tersebut. 

Dalam merencanakan dinding geser, perlu diperhatikan bahwa dinding 

geser yang berfungsi untuk menahan gaya lateral yang besar akibat beban gempa 

tidak boleh runtuh akibat gaya lateral, karena apabila dinding geser runtuh karena 



7 
 

 
 

gaya lateral maka keseluruhan struktur bangunan akan runtuh karena tidak ada 

elemen struktur yang mampu menahan gaya lateral. Oleh karena itu, dinding geser 

harus didesain untuk mampu menahan gaya lateral yang mungkin terjadi akibat 

beban gempa, dimana berdasarkan SNI 03-2847-2013 pasal 14.5.3.1, tebal 

minimum dinding geser (td) tidak boleh kurang dari 100 mm. 

Dalam pelaksanaannya dinding geser selalu dihubungkan dengan sistem 

rangka pemikul momen. Dinding struktural yang biasa digunakan pada gedung 

tinggi  adalah  dinding  geser  kantilever,  dinding  geser  berangkai,  dan  sistem 

rangka-dinding geser (dual system). Kerja sama antara sistem rangka penahan 

momen dan dinding geser merupakan suatu keadaan khusus, dimana dua struktur 

yang berbeda sifat dan perilakunya digabungkan sehingga diperoleh struktur yang 

lebih ekonomis. Kerja sama ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam sistem 

struktur berdasarkan SNI 03-1726-2012 pasal 3.49-52 yaitu: 

a. Sistem ganda yaitu sistem struktur yang merupakan gabungan dari sistem 

rangka pemikul momen dengan dinding geser atau bresing. Rangka 

pemikul momen sekurang-kurangnya mampu menahan 25% dari gaya 

lateral dan sisanya ditahan oleh dinding geser. Nilai koefisien modifikasi 

respons (R) yang direkomendasikan untuk sistem ganda dengan Sistem 

Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK) adalah 7. 

b. Sistem  interaksi  dinding  geser  dan  rangka  yaitu  sistem  struktur  

yang merupakan gabungan dari sistem rangka beton bertulang dan dinding 

geser biasa. Nilai R yang direkomendasikan untuk sistem interaksi 

dinding geser dan rangka adalah 4,5. 

c. Sistem rangka gedung yaitu sistem struktur yang memiliki rangka ruang 

pemikul beban gravitasi secara lengkap. Pada sistem ini, gaya lateral akibat 

gempa yang terjadi dipikul oleh dinding geser atau rangka bresing. 
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2.1.3 Perilaku Struktur Rangka Kaku, Dinding Geser, dan Struktur 

Rangka- Dinding Geser (Dual System) 

2.1.3.1 Perilaku Struktur Rangka Kaku (Rigid Frame) 

Sistem rangka kaku atau rigid frame biasanya berbentuk rangka segi empat 

teratur yang terdiri dari balok horizontal dan kolom vertikal yang terhubung pada 

suatu bidang secara kaku (rigid), sehingga pertemuan antara kolom dan balok 

dapat menahan momen. Pada dasarnya rangka kaku akan ekonomis digunakan 

sampai 30 lantai untuk rangka baja dan sampai 20 lantai untuk rangka beton 

bertulang (Schueller, 1989). Karena sifat hubungan yang kontinuitas antara kolom 

dan balok, maka mekanisme rangka kaku dalam menahan beban lateral merupakan 

suatu respons bersama dari balok dan kolom, terutama respons melalui lentur dari 

kedua jenis elemen tersebut, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.3. 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Respons lenturan balok 

dan kolom 

Sumber: Schueller (1989) 

Schueller (1989) menjelaskan bahwa lendutan lateral yang terjadi pada balok dan 

kolom pada struktur rangka kaku disebabkan oleh dua hal, yaitu: 

a. Lendutan disebabkan oleh lentur kantilever 

Lenturan ini dikenal sebagai chord drift, yaitu dimana saat menahan 

momen guling (overturning moment) akibat beban lateral, struktur rangka beraksi 

sebagai suatu balok kantilever vertikal yang melentur dalam bentuk deformasi 

aksial dari kolom-kolom penyusunnya. Lentur kantilever ini kira-kira 

menyumbangkan 20% dari total simpangan struktur. 
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b. Deflaksi karena lentur balok dan kolom 

Perilaku struktur   akibat lentur balok dan kolom dikenal sebagai shear 

lag atau frame wracking. Adanya gaya geser yang terjadi pada kolom dan balok 

akan menimbulkan momen lentur pada kedua elemen tersebut. Lenturan pada 

kolom  dan  balok  menyebabkan  terjadi  distorsi  secara  keseluruhan  pada rangka 

gedung. Tipe deformasi ini menyebabkan ± 80% dari total simpangan struktur 

yang terdiri dari 65% akibat lenturan balok dan 15% akibat lenturan kolom. 

 

Gambar 2.4   Simpangan pada struktur 

rangka kaku 

Sumber: Schueller (1989) 

Pada Gambar 2.4 menunjukkan suatu struktur rangka kaku yang menerima 

gaya lateral akan mengalami simpangan ke arah beban yang bekerja (Gambar 

2.4c), yang merupakan kombinasi simpangan yang diakibatkan oleh lentur 

kantilever (Gambar 2.4a) sebesar 20% dari total keseluruhan simpangan dan lentur 

balok dan kolom (Gambar 2.4b) sebesar 80% dari total keseluruhan simpangan 

(Schueller,1989). 

2.1.3.2 Perilaku Dinding Geser (Core Wall) 

Dinding geser merupakan suatu sub sistem gedung yang memiliki fungsi 

utama untuk menahan gaya lateral akibat beban gempa. Keruntuhan pada dinding 

geser disebabkan oleh momen lentur karena terjadinya sendi plastis pada kaki 

dinding. Semakin tinggi suatu gedung, simpangan horizontal yang terjadi akibat 

gaya lateral akan semakin besar, untuk itu sering digunakan dinding geser pada 
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struktur bangunan tinggi untuk memperkaku struktur sehingga simpangan yang 

terjadi dapat berkurang. Dinding geser juga berfungsi untuk mereduksi momen 

yang diterima struktur rangka sehingga dimensi struktur rangka dapat dibuat 

seefisien mungkin pada struktur bangunan tinggi akibat gaya lateral. 

Gaya lateral yang terjadi pada suatu gedung, baik diakibatkan oleh beban 

gempa maupun angin akan disebar melalui struktur lantai yang berfungsi sebagai 

diafragma horizontal yang kemudian akan ditahan oleh dinding geser karena 

memiliki kekakuan yang besar untuk menahan gaya lateral (Shueller, 1989). 

Dinding geser dapat dianggap sebagai balok yang tebal karena kekakuannya dan 

berinteraksi terhadap gaya lateral serta lentur terhadap momen guling (overtuning 

momen).  Kemampuan  dinding  geser  dalam  menahan  gaya  lateral,  torsi,  dan 

momen guling tergantung dari konfigurasi geometri, orientasi, dan lokasi dinding 

geser pada suatu bangunan. 

2.1.3.3 Perilaku Struktur Rangka-Dinding Geser (Dual System) 

Semakin tinggi suatu  gedung, penggunaan struktur rangka saja untuk 

menahan gaya lateral akibat beban gempa menjadi kurang ekonomis karena akan 

menyebabkan dimensi struktur balok dan kolom yang dibutuhkan akan semakin 

besar untuk menahan gaya lateral. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kekakuan 

dan kekuatan struktur terhadap gaya lateral dapat digunakan kombinasi antara 

rangka kaku dengan dinding geser (dual system). Pada struktur kombinasi ini, 

dinding geser dan kolom-kolom struktur akan dihubungkan secara kaku (rigid) 

oleh balok-balok pada setiap lantai bangunan. Dengan adanya hubungan yang 

rigid antara kolom, balok, dan dinding geser akan memungkinkan terjadinya 

interaksi antara struktur rangka dan dinding geser secara menyeluruh pada 

bangunan, dimana struktur rangka dan dinding geser akan bekerja bersama-sama 

dalam menahan beban yang bekerja baik itu beban gravitasi maupun beban lateral. 

Selain itu, dengan menggunakan sistem ganda ini, maka simpangan lateral akan 

jauh berkurang seiring dengan peningkatan jumlah lantai struktur. Semakin tinggi 

suatu struktur gedung, semakin kecil simpangan yang terjadi. Besarnya simpangan 
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keseluruhan yang terjadi pada sistem rangka kaku-dinding geser diperoleh dengan 

cara menggabungkan perilaku kedua elemen tersebut seperti yang terdapat pada 

gambar 2.6. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5   Superimpos mode individu dari deformasi 

Sumber: Schueller (1989) 

a. Deformasi mode geser untuk rangka kaku (Gambar 2.5 a) 

Pada struktur rangka kaku, sudut deformasi (lendutan) paling besar terjadi 

pada dasar struktur dimana terjadi geser maksimum. 

b. Deformasi mode lentur untuk dinding geser (Gambar 2.5 b) 

Pada struktur dinding geser, sudut deformasi (lendutan) paling besar terjadi 

pada bagian atas bangunan sehingga sistem dinding geser memberikan kekakuan 

paling kecil pada bagian atas bangunan. 

c. Interaksi antara rangka kaku dan dinding geser (Gambar 2.5 c)  

Interaksi antara struktur rangka kaku dan dinding geser diperoleh dengan 

membuat superposisi mode s defleksi terpisah yang menghasilkan kurva S datar. 

Perbedaan sifat defleksi antara dinding geser dan rangka kaku menyebabkan 

dinding geser menahan simpangan rangka kaku pada bagian bawah, sedangkan 

rangka kaku akan menahan simpangan dinding geser pada bagian atas. Dengan 

demikian, geser akibat gaya lateral akan dipikul oleh rangka pada bagian atas 

bangunan dan dipikul oleh dinding geser dibagian bawah bangunan. 
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2.1.4 Penulangan Longitudinal dan Transversal Dinding Geser 

Sesuai dengan ketentuan SNI 2847:2013 pasal 14.3, disyaratkan : 

1.   Rasio minimum untuk luas tulangan vertikal terhadap luas bruto beton 

haruslah : 

    0,0012  untuk  batang  ulir  ≤  D16  dengan  tegangan  leleh  yang 

disyaratkan > 420 Mpa. 

    0,0015 untuk batang ulir lainnya. 

    0,0012 untuk tulangan kawat las < ϕ16 atau D16. 

2.   Rasio minimum untuk luas tulangan horisontal terhadap luas bruto beton 

haruslah : 

  0,0020  untuk  batang  ulir  ≤  D16  dengan  tegangan  leleh  yang 

disyaratkan > 420 Mpa. 

    0,0025 untuk batang ulir lainnya. 

    0,0020 untuk jaring kawat baja las (polos atau ulir) < ϕ16 atau D16. 

2.2 PEMBEBANAN STRUKTUR 

Beban yang bekerja dan diperhitungkan adalah beban vertikal dan beban 

horisontal. Beban horisontal dapat berupa beban angin dan beban gempa. Struktur 

portal direncanakan terhadap beban horisontal akibat beban gempa saja karena 

perencanaan struktur beton bertulang beban gempa lebih dominan dibandingkan 

beban angin. Beban vertikal meliputi beban mati dan beban hidup. Dari analisa 

pembebanan inilah akan direncanakan untuk dapat menahan beban, sehingga 

konstruksi dapat digunakan dengan aman. 

2.2.1  Beban Hidup 

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. Dalam bukunya Scheller (1989) 
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menjelaskan beban yang disebabkan oleh isi benda-benda di dalam atau di atas 

suatu bangunan disebut bahan penghunian (occupancy load). 

2.2.2  Beban Mati 

Beban mati adalah beban yang tetap atau posisinya tidak berubah selama 

usia penggunaan bangunan. Biasanya beban mati merupakan berat sendiri dari 

suatu bangunan, sehingga 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. 

2.2.3  Kombinasi Beban Untuk Metode ultimit 

Struktur, komponen elemen struktur dan elemen-elemen pondasi harus 

dirancang sedemikian hingga kuat rencananya sama atau melebihi pengaruh beban-

beban terfaktor dengan kombinasi-kombinasi sebagai berikut: 

1. 1,4D 

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

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

4. 1,2D + 1,0W + L + 0,5(Lratau R) 

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

6. 0,9D +1,0W 

7. 0,9D +1,0E 

Keterangan : 

D  : Pengaruh beban mati 

L  : Pengaruh beban hidup 

R : Pengaruh beban hujan 

W : Pengaruh beban angin 

E : Pengaruh beban gempa 

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 dari pada 500 kg/m2. 
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2.3  BEBAN GEMPA 

Dalam SNI 1726 : 2012 telah dijabarkan secara detail tahapan analisa gempa 

untuk bangunan gedung. Tahapan inilah yang akan menentukan aman atau tidaknya 

struktur tersebut ketika menerima beban gempa ditinjau dari simpangan horizontal 

yang dihasilkan dibandingkan dengan simpangan horizontal yang diijinkan. 

Analisa gempa pada bangunan gedung juga berfungsi untuk mengetahui apakah 

sistem struktur yang digunakan pada gedung tersebut mampu menahan beban 

lateral akibat gempa. 

2.3.1  Kategori Resiko Gempa dan Faktor Keutamaan Gempa 

Tabel resiko gempa dikelompokkan menjadi empat kategori resiko 

berdasarkan jenis pemanfaatan gedung. 

Tabel 2.1 Kategori Resiko Gempa  

Jenis Pemanfaatan 

Kategori 

Risiko 

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

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

 Fasilitas pertanian, perkebunan, pertemakan, dan perikanan 

 Fasilitas sernentara 

 Gudang penyimpanan 

 Rumah jaga dan struktur kecil lainnya 

I 

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

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

 Perumahan 

 Rumah toko dan rumah kantor 

 Pasar 

 Gedung perkantoran 

 Gedung apartemen/ rumah susun 

 Pusat perbelanjaan mall 

 Bangunan industn 

 Fasilitas manufaktur 

 Pabrik 

II 

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

saat terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk: 

 Bioskop 

 Gedung pertemuan 

 Stadion 

 Fasilitas kesehatan yang tidak memiliki unit bedah dan unit gawat 

darurat 

 Fasilitas penitipan anak 

 Penjara 

III 
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 Bangunan untuk orang jompo 

Gedung dan non gedung, tidak termasuk kedalam kategori nsiko IV, yang 

memiliki potensi untuk menyebabkan dampak ekonomi yang besar dan/atau 

gangguan massal terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari bila terjadi 

kegagaian, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk: 

 Pusat pembangkit listrik biasa 

 Fasiiitas penanganan air 

 Fasilitas penanganan Iimbah 

 Pusat telekomunikasi 

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

(termasuk, tetapi tidak dibatasi untuk fasilitas manufaktur, proses, penanganan, 

penyimpanan, penggunaan atau tempat pembuangan bahan bakar berbahaya, 

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

yang mengandung bahan beracun atau peiedak di mana jumiah kandungan 

bahannya melebihi nilai batas yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan 

cukup menimbulkan bahaya bagi masyarakatjika terjadi kebocoran 

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 2.2 Faktor Keutamaan Gempa  

Katagori Risiko Faktor Keutamaan Gempa, Ie 

I atau II 1,0 

III 1,25 

IV 1,50 

Sumber : SNI 1726:2012 

2.3.2 Klasifikasi Situs  

 Dalam perumusan kriteria desain seismik suatu bangunan di permukaan 

tanah atau penentuan amplifikasi besaran percepatan gempa puncak dari batuan 

dasar ke permukaan untuk suatu situs, maka situs tersebut harus duklasifikasikan 



16 
 

 
 

terlebih dahulu. Penetapan kelas situs harus melalui penyelidikan tanah di lapangan 

dan laboratorium, yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang atau ahli desain 

geoteknik bersertifikat, dengan minimal mengukur secara independen dua dari tiga 

parameter tanah. Apabila tidak tersedia data tanah yang spesifik pada situs sampai 

kedalaman 30 meter, maka sifat-sifat tanah harus diestimasi oleh seorang ahli 

geoteknik yang memiliki sertifikat keahlian yang menyiapkan laporan penyelidikan 

tanah berdsarkan kondisi geotekniknya. Penetapan situs SA dan kelas situs SB tidak 

diperkenankan jika terdapat lebih dari 3 m lapisan tanah antara dasar telapak atau 

rakit pondasi dan permukaan batuan dasar. 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. 

2.3.2.1 Definisi Kelas Situs  

Tipe kelas situs harus ditetapkan sesuai dengan definisi dari tabel 3 dan 

pasal-pasal sebagai berikut : 

Tabel 2.3 Definisi Kelas Situs  

Kelas Situs Vs  (m/detik) N  atau N ch uS  

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 
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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 

    Catatan : N/A = tidak dapat dipakai 

2.3.3  Koefisien-koefisien situs dan parameter-parameter respons spektral 

percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan resiko-tertarget 

(MCER) 

Tabel 2.4 Koefisien Situs, Fa 

Kelas 

Situs 

 

 

Parameter respons spektral percepatan gempa MCER 

terpetakan 

pada perioda pendek, T=0,2 detik, Ss 
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Ss ≤ 0,25 Ss = 0,5 Ss = 0,75 Ss = 1 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 2.5 Koefisien Situs, Fv 

Kelas 

Situs 

 

 

Parameter respons spektral percepatan gempa MCER 

terpetakan pada perioda 1 detik, Ss 

 

 S1≤ 0,1 S1≤ 0,2 S1≤ 0,3 S1≤ 0,4 S1≤ 0,5 

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

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

SC 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 

SD 2,4 2 1,8 1,6 1,5 

SE 3,5 3,2 2,8 2,4 2,4 

SF SSb 

  Sumber : SNI 1726:2012 
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2.3.3.1 Kecepatan Rata-Rata Gelombang geser, Vs  

Nilai Vs   harus ditentukan sesuai dengan perumusan berikut : 

Vs  = 
∑ 𝑑𝑖𝑛

𝑖=1

∑
𝑑𝑖

𝑉𝑠𝑖

𝑛
𝑖=1 

 

Keterangan : 

di  : tebal setiap lapisan antara kedalaman 0 sampai 30 meter 

Vsi  : kecepatan gelombang geser lapisan i dinyatakan dalam meter per 

detik (m/detik) 

i = ∑ 𝑑𝑖𝑛
𝑖=1  = 30 meter 

2.3.3.2 Peta Gempa Yang Dipertimbangkan Resiko-Tertarget (McER) 

Peta gempa yang dipertimbangkan memiliki dua variabel perioda 1 detik (S1) 

dan percepatan pada perioda pendek (SS), Seperti dibawah ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 S1 Gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko tertarget 

(MCER), kelas situs SB (Sumber : SNI 1726:2012) 
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Gambar 2.7  Ss Gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko tertarget 

(MCER), kelas situs SB (Sumber : SNI 1726 2012) 

2.3.4 Kategori Desain Seismik 

Tabel 2.6 Kategori desain seismik berdasarkan parameter respon 

Percepatan pada periode pendek (SDS) 

Nilai SDS 
Kategori Risiko 

I atau II atau III IV 

SDS < 0,167 A A 

0,167 ≤ SDS < 0,33 B B 

0,33 ≤ SDS < 0,50 C C 

0,50 ≤ SDS D D 

   Sumber : SNI 1726:2012 

Tabel 2.7 Kategori desain seismik berdasarkan parameter respon 

Percepatan pada periode 1 detik (SD1) 

Nilai SDS 
Kategori Risiko 

I atau II atau III IV 

SD1 < 0,167 A A 

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

0,20 ≤ SD1 D D 

    Sumber : SNI 1726:2012 

Parameter percepatan spectral desain untuk periode pendek, SDS dan pada 

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

 SDS = 
2

3
 SMS 

 SD1 = 
2

3
 SM1 

Dengan : 

 SMS = fa . SS 

 SM1 = fv . S1 

Dengan : 

SS dan S1 didapat dari peta gempa 

Fa dan fv didapatkan dari koefisien situs 

Cs = koefisien respon gempa 

W = berat bangunan 

2.3.5  Spektrum Respons Desain 

Berikut ini beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam spektrum 

respons desain, antara lain : 

1. Untuk perioda yang lebih kecil dari To, spektrum respons percepatan desain, 

Sa, harus diambil berdasarkan persamaan berikut ini : 

Sa  = SDS [0.40 + 0.60 
𝑇

𝑇𝑜
] 

2. Untuk perioda lebih besar dari atau sama dengan To dan lebih kecil dari atau 

sama dengan TS, spektrum respons percepatan desain, Sa, sama dengan SDS. 

3. Untuk perioda lebih besar dari TS, spektrum respons percepatan desain, Sa, 

diambil berdasa rkan persamaan : 

Sa = 
𝑆𝐷1

𝑇
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Gambar 2.8  Spektrum Respons Desain 

Sumber : Konsep SNI Gempa 1726 : 201X, Seminar HAKI 2011 

Dimana : 

SDS  : parameter respons spektral percepatan desain pada perioda 

pendek 

SD1  : parameter respons spektral percepatan desain pada perioda 1 

detik 

T : perioda getar fundamental struktur 

To = 0.20 
𝑆𝐷1

𝑆𝐷𝑆
 

TS = 
𝑆𝐷1

𝑆𝐷𝑆
 

 

2.3.6  Gaya Geser Dasar Akibat Gempa 

Besarnya gaya geser dasar ditentukan berdasarkan persamaan : 

V = CS . W 

Dimana :  

Cs = koefisien respon gempa 

W = berat bangunan 

2.3.7  Koefisien respon Gempa 

Koefisien respon gempa ditentukan dengan persamaan  : 
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       CS =  
𝑆𝐷𝑆

(
𝑅

𝑖𝑒
)
  

Dengan : 

SDS  = parameter percepatan spectrum desain 

R   = faktor modifikasi respon 

Ie   = faktor keutamaan gempa 

2.3.8  Distribusi Vertikal Gaya Gempa 

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

dari persamaan berikut : 

FX = CVX . V 

dan 

CVX =  
𝑊𝑥 ℎ𝑥

𝑘

∑(𝑊𝑖 ℎ𝑖
𝑘)

 

Dimana : 

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. 

2.3.9  Distribusi Horisontal Gaya Gempa 

Gaya lateral gempa (Vx) (kN) yang timbul disemua tingkat harsu ditentukan 

dari persamaan berikut : 

Vx = ∑ 𝐹𝑛
𝑖=𝑥 i 

Keterangan : 

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

dalam (kN). 

Geser tingkat desain gempa tingkat (Vx) (kN) harus didistribusikan 

pada berbagai elemen vertikal sistem penahan gaya gempa ditingkat 
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yang ditinjau berdasarkan pada kekauan lateral relatif elemen penahan 

vertikal dan diafragma. 

2.3.10  Penentuan Simpangan Antar Lantai 

Defleksi pusat massa di tingkat xi (δx) mm harus ditentukan sesuai dengan 

persamaan berikut : 

δx = 
𝐶𝑑.δ𝑥𝑒

𝐼𝑒
 

Keterangan : 

Cd = faktor amflikasi 

δxe = defleksi pada lokasi yang diisyaratkan  

Ie = faktor keutamaan gempa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9  Penentuan Simpangan Antar Lantai 

Sumber : SNI 1726 : 2012 

Tabel 2.8 Simpangan Antar Lantai Ijin, Δa 

Struktur 
Kategori Risiko 

I atau II III IV 

Struktur, selain dari struktur dinding 

geser batu bata, 4 tingkat atau 

kurang dengan dinding interior, 

partisi, langit-langit dan sistem 

dinding eksterior yang telah 

didesain untuk mengakomodasi 

simpangan antar lantai tingkat 

0.025hsx
c
 0.020hsx 0.015hsx 
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Struktur dinding geser kantilever 

batu bata 
0.010hsx 0.010hsx 0.010hsx 

Struktur dinding geser batu bata 

lainnya 
0.007hsx 0.007hsx 0.007hsx 

Semua struktur lainnya 0.020hsx 0.015hsx 0.010hsx 

Sumber : SNI 1726 : 2012 

2.3.11  Pengaruh Torsi 

2.3.11.1 Torsi Bawaan 

Untuk diafragma yang fleksibel, distribusi gaya lateral di masing-masing 

tingkat harus memperhitungkan pengaruh momen torsi bawaan, Mt, yang 

dihasilkan dari eksentrisitas antara lokasi pusat massa dan pusat kekakuan. Untuk 

diafragma fleksibel, distribusi gaya ke elemen vertikal harus memperhitungkan 

posisi dan distribusi massa yang didukungnya. 

2.3.11.2 Torsi Tak Terduga 

Jika diafragma fleksibel, desain harus menyertakan momen torsi bawaan 

(Mt) (kN) yang dihasilkan dari lokasi massa struktur ditambah momen torsi tak 

terduga (Mta) (kN) yang diakibatkan oleh perpindahan pusat massa dari lokasi 

aktualnya yang diasumsikan pada masing-masing arah dengan jarak sama dengan 

5 persen dimensi struktur tegak lurus terhadap arah gaya yang diterapkan. 

Jika gaya gempa diterapkan secara serentak dalam dua arah ortogonal, 

perpindahan pusat massa 5 persen yang diisyaratkan tidak perlu diterapkan dalam 

kedua arah ortogonal pada saat bersamaan, tetapi harus diterapkan dalam arah yang 

menghasilkan pengaruh yang lebih besar. 
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Gambar 2.10 Torsi Tak Terduga 

Sumber : Konsep SNI Gempa 1726 : 201X, Seminar HAKI 2011 

2.3.11.3 Pembesaran Momen Torsi Tak Terduga 

Struktur yang dirancang untuk kategori desain seismik C, D, E, dan F, 

dimana tipe 1a atau 1b ketidakberaturan torsi harus mempunyai pengaruh yang 

diperhitungkan dengan mengalikan Mta di masing-masing tingkat dengan faktor 

pembesaran torsi (Ax) yang ditentukan dari persamaan berikut : 

 

Dimana : 

∂max : perpindahan maksimum di tingkat x (mm) yang dihitung 

dengan mengasumsikan Ax = 1 mm  

∂avg : rata-rata perpindahan di titik-titik terjauh struktur di tingkat x 

yang dihitung dengan mengasumsikan Ax = 1 mm 

Faktor pembesaran torsi (Ax) tidak disyaratkan melebihi 3.00. 

pembebanan yang lebih parah untuk masing-masing elemen harus 

ditinjau untuk desain. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11  Pembesaran Torsi Tak Terduga 

Sumber : Konsep SNI Gempa 1726 : 201X, Seminar HAKI 2011 
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2.3.12 Geser Dasar Minimum Untuk Menghitung Simpangan Antar Lantai 

Untuk menentukan kesesuaian dengan batasan simpangan antar lantai 

tingkat dalam diijinkan untuk menentukan simpangan antar lantai elastis (δxe), 

menggunakan gaya desain seismik berdasarkan pada periode fundamental struktur 

yang dihitung tanpa batasan atas (CuTa) yang ditetapkan. 

2.4  Perencanaan Dinding Geser 

2.4.1  Persyaratan Tulangan 

Tulangan geser harus disediakan dalam dua arah tegak lurus pada bidang 

dinding. Rasio tulangan minimum untuk arah vertikal dan horizontal ditentukan 

sebagai berikut : 

 Apabila gaya geser desain, 𝑉𝑢 > 0,083𝜆𝐴𝑐𝑣√𝑓𝑐
′, rasio penulangan 𝜌𝐼 dan 𝜌𝑡 

tidak boleh kurang dari 0,0025 

 

 

 

 

 

Dengan 

𝜌𝐼 = rasio luasan tulangan yang tersebar pada bidang yang tegak lurus bidang 

𝐴𝑐𝑣, terhadap luasan gross beton 𝐴𝑐𝑣 

𝜌𝑡 = rasio luasan tulangan yang tersebar pada bidang yang parallel bidang  𝐴𝑐𝑣, 

terhadap luasan gross beton yang tegak lurus terhadap tulangan tersebut 

 Apabila gaya geser desain, 𝑉𝑢 < 0,083𝜆𝐴𝑐𝑣√𝑓𝑐
′, maka dapat digunakan rasio 

tulangan minimum seperti pada dinding struktural biasa sesuai pasal 14.3 SNI 

2847-2013. 

 Jarak tulangan untuk masing-masing arah pada dinding struktural tidak boleh 

melebihi 450 mm. 

 Paling sedikit harus dipasang tulangan dalam dua lapis apabila 𝑉𝑢 >

0,17𝐴𝑐𝑣𝜆√𝑓𝑐
′ 

2.4.2  Kuat Geser 

Kuat geser suatu dinding geser dikatakan mencukupi apabila dipenuhi 

kondisi berikut: 

𝑉𝑢 ≤ ∅𝑉𝑛 
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Dimana : 

𝑉𝑢 = Gaya geser terfaktor 

𝑉𝑛 = Kuat geser nominal dinding geser 

∅  = Faktor reduksi kekuatan 

Kuat geser nominal dinding struktural ditentukan dalam SNI 2847-2013 

pasal 21.9.4.1, yang menyatakan : 

𝑉𝑛 = 𝐴𝑐𝑣(𝛼𝑐𝜆√𝑓𝑐
′ + 𝜌𝑡𝑓𝑦) 

Dimana : 

𝛼𝑐 = 0,25 untuk 
ℎ𝑤

𝑙𝑤
≤ 1,5 

= 0,17 untuk 
ℎ𝑤

𝑙𝑤
≥ 2,0 

= bervariasi secara linier antara 0,25 dan 0,17 untuk 
ℎ𝑤

𝑙𝑤
 

antara 1,5 dan 2,0 

ℎ𝑤 = tinggi dinding 

𝑙𝑤 = panjang dinding 

2.4.3  Desain Untuk Torsi 

 Kekuatan momen torsi menurut pasal 11.5.3.1 (b) SNI 2847 – 2013 : 

(
𝑉𝑢

𝑏𝑤.𝑑
) + (

𝑇𝑢.𝑃ℎ

1,7.𝐴2𝑜ℎ
) ≤ Ø.( (

𝑉𝑐

𝑏𝑤.𝑑
 + 0,66.√𝑓′𝑐 ) 

Dimana : 

𝑉𝑢 = Gaya geser terfaktor 

𝑇𝑢 = Gaya torsi terfaktor 

𝑏𝑤 = Tebal dinding geser 

𝐴𝑜ℎ = Luas yang dilingkupi oleh garis pusat tulangan torsi 

d  = Jarak dari serat tekan terjauh ke pusat tulangan  

f’c = Kuat tekan beton 

𝑃ℎ = Keliling garis pusat tulangan torsi 

∅  = Faktor reduksi kekuatan 

menurut pasal 11.5.3.5  SNI 2847 – 2013 bila Tu melebihi torsi terkecil yang 

terdeteksi, maka desain penampang harus berdasarkan pada : 

∅ 𝑇𝑛 ≥ 𝑇𝑢 

menurut pasal 11.5.3.7  SNI 2847 – 2013 luas tulangan longitudinal untuk 

menahan torsi , A, tidak boleh dari : 

At = 
𝑇𝑛

2.𝐴0.𝑓𝑦𝑡.𝑐𝑜𝑡Ɵ
 x s 

Dimana : 

𝑇𝑛 = Gaya torsi nominal 
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fyt = Kekuatan leleh tulangan 

𝐴𝑜 = Luas bruto 

s = Spasi tulangan  

Ɵ  = Sudut antara sumbu strat 


