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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

2.1 Umum 

Desain struktur beton bertulang dengan SRPMK sudah dimulai sejak 

tahun 1960 (Blume et al, 1961) dan pertama kali diwajibkan penggunaannya untuk 

wilayah yang memiliki resiko gempa tinggi dalam Uniform Building Code (ICBO 

1973). Saat ini, SPRMK wajib digunakan untuk wilayah dengan resiko gempa 

tinggi (ketagori desain sesimik D, E dan F dalam SNI 1726-2012 atau ASCE-7). 

SPRMK dapat digunakan juga dalam kategori desain seismik A, B dan C, namun 

perlu diperhatikan jika tidak ekonomis.Berdasarkan pengalaman para praktisi, 

untuk desain yang ekonomis dengan SPRMK, bentang balok yang proporisional 

adalah 6 sampai 9 m. Untuk jarak antar lantai disarankan tidak lebih dari 6 m. 

Untuk jarak antar lantai yang tinggi, perlu diperhatikan kemungkinan soft 

story.Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam SNI 1726-2012 dan ASCE-7 

faktor reduksi gaya gempa R dapat diambil sebesar 8. Hal ini disebabkan karena 

struktur SPRMK memiliki sifat yang fleksibel dengan daktilitas yang tinggi, 

sehingga bisa direncanakan dengan gaya gempa rencana yang minimum.  

Prinsip SPRMK Struktur SPRMK diharapkan memiliki tingkat daktilitas yang 

tinggi, yaitu mampu menerima mengalami siklus respon inelasitis pada saat 

menerima beban gempa rencana. Pendetailan dalam ketentuan SRPMK adalah 

untuk memastikan bahwa respon inelastis dari strukur bersifat daktail. Prinsip ini  

terdiridaritiga: 

1. Strong-Column/weak-beam yang bekerja menyebar di sebagian besar lantai 

2. Tidak terjadi kegagalan geser pada balok, kolom dan joint 

3.  Menyediakan detail yang memungkinkan perilaku daktail ,Strong-

Column/Weak-Beam Pada saat struktur mengalami gaya lateral gempa, distribusi 

kerusakan sepanjang ketinggian bangunan bergantung pada distribusi lateral story 

drift (simpangan antar lantai). Jika struktur memiliki kolom yang lemah, 

simpangan antar lantai akan cenderung terpusat pada satu lantai (gambar a). 



5 
 

Sebaliknya jika kolom sangat kuat, maka drift akan tersebar merata, dan 

keruntuhan lokal di satu lantai dapat diminimalkan (gambar c dan b). 

 

Gambar 1. Desain SPRMK mencegah terjadinya mekanisme soft story (a) dengan 

membuat kolom kuat sehingga drfit tersebar merata sepanjang lantai (c) atau sebagian 

besarlantai(b). 

 Respon yang bersifat daktail diharapkan terjadi pada balok, dan pada saat 

yang sama tidak boleh terjadi keruntuhan geser. Keruntuhan geser, khususnya pada 

kolom, sangat fatal bagi struktur karena kolom pada satu lantai menumpu semua 

lantai diatasnya.Dalam ketentuan SRPMK, keruntuhan geser dihindari dengan 

pendekatan desain kapasitas. Gaya geser yang diperhitungkan bukan hanya berasal 

dari gaya geser akibat beban gravitasi (beban hidup, beban mati) tapi juga 

mempertimbangkan beban geser yang berasal dari kapasitas momen maksimum balok 

pada saat balok mengalami yielding.Pendetailan dalam SRPMK bertujuan untuk 

mendapat kanstruktur yang bersifat daktail. 

BeberapaketentuanSRPMK: 

-Tulangan sengkang dipasang dengan rapat terutama pada bagian struktur yang 

mengalami kelelehan seperti hubungan balok-kolom untuk mencegah keruntuhan 

geser. 

-Pada analisa kekuatan geser pada balok atau kolom, kekuatan geser dari beton (Vc) 

diabaikan terutama pada balok yang mengalami gaya aksial kecil, sehingga hanya 

https://hastomiaf.files.wordpress.com/2013/09/s1.jpg
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tulangansajayangmenahangayageser. 

-Lokasi dan pendetailan splice untuk mencegah keruntuhan akibat splice Dalam 

menganalisa pengaruh gempa, ada tiga metode yang dapat digunakan yaitu ; 

a. Equivalent Lateral Force (ELF).  

b. Modal Response Spectrum (MRS).  

Seismic Response History (SRH). Metode ELF atau lebih dikenal dengan metode 

statik ekivalen dapat digunakan untuk struktur bangunan yang sederhana dan 

beraturan. Untuk struktur bangunan yang tinggi, kompleks atau memiliki periode 

panjang, metode kedua dan ketiga harus dilakukan untuk mengevaluasi kekuatan dari 

struktur dalam menahan gaya gempa. Dalam analisa struktur dengan SRPMK, 

reduksi kekakuan akibat keretakan pada balok, kolom, joint harus diperhatikan, 

karena hal ini akan berpengaruh pada periode, base shear, story drift dan distribusi 

gaya dalam. Reduksi kekuatan dimaksudkan untuk mempertimbangkan keretakan 

pada elemen struktur, karena analisa SRPMK adalah saat struktur mengalami 

kelelehan namun tidak terjadi keruntuhan. Dalam kondis tersebut, luasan penampang 

yang efektif yang diperhitungkan.Atap merupakan bagian dari bangunan gedung 

(rumah) yang letaknya berada dibagian paling atas, sehingga untuk perencanaannya 

atap ini haruslah diperhitungkan dan harus mendapat perhatian yang khusus dari si 

perencana (arsitek). Karena dilihat dari penampakannya ataplah yang paling pertama 

kali terlihat oleh pandangan setiap yang memperhatikannya. Untuk itu dalam 

merencanakan bentuk atap harus mempunyai daya arstistik. Bisa juga dikatakan 

bahwa atap merupakan mahkota dari suatu bangunan rumah. Atap sebagai penutup 

seluruh ruangan yang ada di bawahnya, sehingga akan terlindung dari panas, hujan, 

angin dan binatang buas serta keamanan. Ketebalan pelat lantai menurut SNI 

2847:2013 Pasal 9.5.3.3 sebagai berikut : 

Dimana : fc=30 Mpa ; fy=400 Mpa ; direncanakan tebal pelat lantai = 120 mm 

Ln  = L – ½ (sisi dimensi kolom + sisi dimensi kolom) 
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Untuk balok induk:BI = 
  
  

   

Control duntuk balok induk yaitu 훼fm = 
  αBI >2,0 

Untuk mencari momen dapat menggunakan rumus sebagai berikut : 

Mo =    ℓ   ℓ
 

Tabel 2.1 Distribusi Momen pada Pelat Dua Arah 

 Tepi 

Eksterior 

Tak-

Terkekang 

Pelat dengan 

Balok di 

Antara 

Semua 

Tumpuan 

Pelat Tanpa Balok diantara 

Tumpuan Interior 

Tepi Eksterior 

Terkekang 

Penuh Tanpa 

Balok 

Tepi 

Dengan Balok 

Tepi 

Momen 

Teraktor 

Negatif 

Interior 

0,75 0,70 0,70 0,70 0,65 

Momen 

Teraktor 

Postif 

0,63 0,57 0,52 0,50 0,35 

Momen 

Teraktor 

Negatif 

Eksterior 

0 0,16 0,26 0,30 0,65 

Sumber : SNI 2847:2013 
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Setelah mendapatkan momen yang bekerja dapat melanjutkan dengan penulangan 

plat dengan momen yang diddapat dan dimensi yang direncanakan juga ketentuan 

mutu baja dan  beton d rencana = h(tebal) – 30 

K   =  
. .

  

ω    = 0,85 - 0,72 − 1,7 푥  

휌  = ω x  = 0,035x  = 0,0026 

휌 min  = 
,  

휌b  = 
, ( ) 훽  ( ) 

Dalam pemeriksaan rasio tulangan tarik syarat dan ketentuan adalah 휌 min > 휌 > 휌 

maks.Untuk luas tulangan pokok As = 휌 pakai x b x d dan jika menggunakan 

tulangan susut As = 0,002 x b x h setelah itu dilakukan pemeriksaan daktual  = h – 

selimut beton – ½ Ø tulangan. Dengan syarat dan ketentuan daktual > drencana. 

a = 
  

,     
 

Mn = (As x fy) x (d – a/2) 

Control momen harus memenuhi syarat yaitu MR > Mu dengan MR  = ϕ Mn 

Kemudian dalam perencaan balok P = ½ x a x b , RA =  ½ x P untuk mencari 

momen Max  dari distribusi beban plat Mmax = 2 x q x (RA (a) – ½ P (  a))  

Mmax  = 18 x qeq x L2 
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Sebagai contoh diagram regangan dan tegangan pada potongan balok ditampilkan 

sebagai gambar berikut :  

 

(A)                            (B)                                      (C) 

A = potongan balok penampang 

B = satuan regangan 

C = satuan tegangan 

Gambar 2.1  Penulangan Balok 

 

Atap merupakan bagian dari struktur bangunan yng berfungsi sebagai penutup 

pelindung bangunan dari panas terik matahari dan hujan sehingga memberikan 

kenyamanan  bagi penggunan bangunan. Struktur atap pada umumnya terdiri dari tiga 

bagian utama yaitu : struktur penutup atap, gording dan rangka kuda-kuda. Penutup 

atap akan didukung oleh struktur rangka atap, yang terdiri dari kuda-kuda, gording, 

usuk dan reng. Beban-beban atap akan diteruskan ke dalam fondasi melalui kolom 

dan atau balok.Konstruksi atap yang baik memungkinkan terjadinya sirkulasi udara 

dengan baik. Sudah sewajarnya setiap rumah dilengkapi dengan atap. Atap rumah 

merupakan bagian dari bangunan yang befungsi sebagai penutup atau pelindung 

bangunan dari panas terik matahari dan hujan, sehingga memberikan kenyamanan 

bagi pengguna bangunan.Atap rumah merupakan bagian penting pada konstruksi 

ey

h 

b 

tarik  

tekan Ec=0,003 

Cc 

z 
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bangunan rumah karena berada di atas untuk menutupi seluruh bagian 

bangunan.Untuk konstruksi atau struktur, pada umumnya, atap terdiri dari tiga bagian 

utama yaitu struktur penutup atap, gording dan rangka kuda-kuda. Penutup atap akan 

didukung oleh struktur rangka atap, yang terdiri dari kuda-kuda, gording, usuk dan 

reng. Beban-beban atap akan diteruskan ke dalam fondasi melalui kolom dan atau 

balok.Struktur atap pada umumnya juga dibuat dengan mengikuti atau menyesuaikan 

dengan denah atau bentuk keseluruhan bangunan (desain atap rumah). Jika rumah 

terdiri atas dua lantai, struktur atap dibuat mengikuti denah atau layout rumah pada 

lantai dua.Baja merupakan salah satu bahan bangunan yang unsur utamanya terdiri 

dari besi. Baja ditemukan ketika dilakukan penempaan dan pemanasan yang 

menyebabkan tercampurnya besi dengan bahan karbon pada proses pembakaran, 

sehingga membentuk baja yang mempunyai kekuatan yang lebih besar dari pada 

besi.Bila dibandingkan dengan bahan konstruksi lainnya, baja lebih banyak memiliki 

keunggulan-keunggulan yang tidak terdapat pada bahan-bahan konstruksi lain. 

Disamping kekuatannya yang besar untuk menahan kekuatan tarik dan kekuatan 

tekan tanpa membutuhkan banyak volume, baja juga mempunyai sifat-sifat lain yang 

menguntungkan sehingga menjadikannya sebagai salah satu material yang umum 

dipakai.Kuda-kuda ini banyak dipergunakan pada bangunan dengan bentang atap 

yang lebar, misalnya gedung pertemuan, aula, atau pabrik. Berbeda dengan kuda-

kuda baja ringan yang mempergunakan profil tipis, kuda-kuda baja konvensional ini 

mempergunakan baja profil yang cukup tebal. Cukup banyak jenis profil yang 

tersedia di pasaran, misal profil C, profil I, profil H, profil siku, atau bentuk lain 

seperti pipa dan persegi. Jarak di antara kuda-kuda bisa cukup jauh, yaitu antara 4-

5m. Di atas kuda-kuda ini barulah dipasang usuk yang biasanya menggunakan kanal 

C yang mirip dengan profil baja ringan. di atas usuk biasanya langsung dipasang atap 

metal (spandeck) atau asbes. Bila ingin mempergunakan genteng bisa saja. Kanal C 

tersebut berfungsi sebagai gording, dan ditambahi lagi usuk dan reng dari kayu di 

atasnya. 
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Kelebihan konstruksi atap baja konvensional adalah : 

 Waktu pengerjaan sangat cepat 

 Biaya relatif lebih mahal 

 Kekuatan lebih terjamin 

Sedangkan Kelemahan konstruksi atap konvensional adalah : 

 Beban konstruksi kepada pondasi dan kolom menjadi berat. 

Profil WF (Wide Flange) adalah salah satu profil baja struktural yang paling 

populer digunakan untuk konstruksi baja.Balok Castella dibuat dengan memotong 

balok profil I atau profil WF (Wide Flange) secara zig-zag sepanjang garis netral 

dengan menggunakan las sepanjang balok. Kemudian salah satu dari dua bagian yang 

sama di balik dari ujungnya, setengah bagian dari potongan tersebut diputar sampai 

ujungnya bertemu ujung setengah bagian yang lain dan disatukan dengan las menjadi 

satu balok yang lebih tinggi hingga 1,5 kali profil aslinya dan berlubang di tengahnya 

yang berbentuk seperti sarang tawon. Tinggi profil balok yang menjadi 1,5 kali dari 

profil aslinya akan dapat memberikan modulus section yang lebih besar.Bentuk badan 

profil tergantung dari teknis pembelahan pelat badan profil yang disesuaikan dengan 

kebutuhannya. Ada beberapa macam bentuk yang sering dipergunakan dilapangan, 

sebagai berikut : 

1. Dibelah zig-zag horisontal dengan ukuran sama antara bagian ujung bentang 

dan bagian tengah bentang, ada juga yang pembelahannya berbetuk bulat 

horisantal. Bentuk semacam ini cocok digunakan untuk pelat girder. Gambar 1.1, 

menunjukan profil I yang dibelah zig-zag lurus di tengah pelat badan, kemudian 

hasil belahan bagian bawah dibalik dan disatukan kembali dengan bagian atas 

dengan cara dilas seperti yang terlihat pada Gambar 1.2. 

 

 

 

 

 

 bagian yang 
dipotong 

bawah 

atas 
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Gambar 2.2. Profil balok I dipotong zig-zag sepanjang badannya 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Profil balok I dipotong zig-zag sepanjang badannya 

 

2. Dibelah zig-zag miring bagian pelat badan. Bentuk semacam ini sangat cocok 

digunakan untuk konsol. Gambar 1.3, menunjukan profil I yang dibelah zig-zag 

miring pada bagian pelat badan, kemudian hasil belahan bagian bawah dibalik dan 

disatukan kembali dengan bagian atas dengan cara dilas seperti yang terlihat pada 

Gambar 1.4. 

 

 

 

 

 

                         Gambar 2.4. Profil balok I dipotong zig-zag miring sepanjang 

badannya 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Balok Castella non prismatis dengan lubang segi enam. 

 

 dilas  

atas 

bawah 
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3. Dibelah miring pada pelat badannya, sehingga setelah satukan akan 

menghasilkan profil yang non prismatis, yang mempunyai luas potongan tidak 

sama.  Bentuk semacam ini sangat cocok digunakan untuk konsol. Gambar 1.5, 

menunjukan profil I yang dibelah miring pada pelat badannya, kemudian hasil 

belahan bagian bawah dibalik dan disatukan kembali sehingga menghasilkan 

balok non prismatis seperti yang terlihat pada Gambar 1.6. 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Profil balok I dipotong zig-zag miring sepanjang 

badannya 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Balok Castella non prismatis tanpa lubang. 

4. Dibelah zig-zag horisontal dengan ukuran tidak sama antara bagian ujung 

bentang dengan bagian tengah bentang. Bentuk semacam mampu menahan 

momen yang sangat besar di bagian tengah bentang dan menahan gaya geser 

yang sangat besar pada bagian tumpuan pada pelat girder. Gambar 1.7, 

menunjukan profil I yang dibelah zig-zag lurus tidak sama, kemudian hasil 

belahan bagian bawah dibalik dan disatukan kembali dengan bagian atas 

dengan cara dilas sehingga menghasilkan lubang yang tidak sama antar ujung 

bentang dengan tengah bentang seperti yang terlihat pada Gambar 1.8. 
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Gambar 2.8. Profil balok I dipotong zig-zag sepanjang badannya 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Balok Castella segi enam dengan luas lubang ujung bentang tidak sama 

dengan luas lubang tengah bentang. 

 

5. Bagian tengah bentang lebih tinggi dari pada bagian tumpuan, bisa berlubang 

atau tidak berlubang. Gambar 1.9 menunjukan pelat yang dipertinggi bagian 

tengahnya namun tidak berlubang,  bentuk semacam mampu menahan momen 

yang sangat besar di bagian tengah bentang dan menahan gaya geser yang 

sangat besar pada bagian tumpuan pada pelat girder . 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Balok Castella yang dipertinggi bagian tengah 

bentangnya. 

 Dengan cara ini hampir tidak ada bahan yang terbuang. Konstruksi menjadi 

lebih ringan yaitu sekitar 35 % lebih ringan daripada menggunakan profil aslinya 

sehingga dapat menghemat bahan dan biaya pengangkutan serta biaya pemasangan 

sehingga dapat menekan biaya proyek secara keseluruhan. Hanya pada waktu 

pembuatan ada tambahan pekerjaan yaitu pemotongan balok secara zig-zag dan 

pengelasan untuk penggabungan balok. Penggunaan las yang baik akan 

menghasilkan kekuatan sambungan yang lebih besar daripada material yang di 

 

 bagian ujung bentang   bagian tengah bentang 
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sambung. Lubang yang dihasilkan dapat dipakai sebagai tempat memasang saluran 

AC, pipa listrik dan sebagainya. 

Pada konstruksi baja dipakai beberapa macam alat sambung yaitu : 

a. Paku keeling ( Rivet ) 

b. Baut ( Bolt ) 

c. Hight Strength Bolt ( baut mutu tinggi ) 

d. Las 

Dalam perencanaan jarak gording dapat menggunakan rumus sebagai berikut : 

Sisi miring =   

Sisi tegak = sisi bentang x tanα  

Untuk perhitungan beban angin menentukan angka Cp maka menggunakan  qh.G.Cp 

Tabel 2.2 Cp akibat beban angin 

 

Dalam perencanaan gording dicari terlebih dahulu nominal penampang tersebut 

mengunakan rumus :  
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푍푥 = ℎ푡푡2 + 푎푡 (ℎ푡 – 푎) + (푏 − 2푡) (ℎ푡− 푡) 

푍푦 = ℎ푡푡 (푐y – 푡) + 2푎푡 (푏 − 푐y – 푡) + (푐y − 푡)2 + 푡(푏 − 푡 − 푐y)2 

Mnx = Zx fy 

Mny = Zyfy 

Setelah Perhitungan Momen Nominal dilakukan Pengecekan momen biaxial. 

 

Adapun persyaratan momen biaxial dalam perhitungan Gording : 

Mny x ØMnx x Ø
MuyMux

 < 1,0 

Kemudian dilakukan pengecekan terghadap lendutan yaitu : 

Lendutan Sumbu ∆x = 
x

x

IE
Lq

.
.

.
384

5 4

+
x

x

IE
LP

.
.

.
48
1 3

  
 

Lendutan Sumbu ∆y = 
y

y

IE
Lq

.
.

.
384

5 4

+
y

y

IE
LP

.
.

.
48
1 3

 

Lendutan keseluruhan ∆ = 22 )()( yx 
  

< ∆max 

Lendutan rencana harus lebih kecil dari lendutan maksimal, sedangkan lendutan 

maksimal nya mengunakan rumus ∆max = 
240
L

 

Selanjutnya dalam perencanaan bracing hal yang harus diperhitungkan adalah ; 

a. 0,9.Ag.fy  

b. 0,75.Ae.fu   

Nu < ϴNn 
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Juga dalam hal kelangsingan profil bracing tersebut dengan cek kontrol mengunakan 

λ =  <300 

Perencanaan balok castella dan analisa perhitungan : 

Asumsi dipakai perencanaan sudut kemiringan no 

tan  훼 =
350

b  

tan  푛 =
350

b  

푛 =
350

b  

Maka akan mendapatkan b. 

dg = db+h 

S = 2 (b+e) 

Keterangan  

Dengan = dg = tinggi profil castella 

db = tinggi profil balok awal 

h = tinggi pemotong profil 

syarat tinggi penampang : 

2 y >  h (ok) 

Yang perlu diperhatikan lagi jika profil WF tersebut telah termodifikasi menjadi 

Honeycomb. 
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e
profil WF

profil T

Maka rumus yang digunakan untuk tahan geser pada bagian lubang  yaitu V =

f . t  .
√

 karena dibagian berlubang ini sangatlah kritis dalam menahan geser.Apabila 

∅V <  V  maka akan ada tambahan Plat untuk menutupi lubang profil hingga 

mampu menahan gaya geser pada bagian badan Profil. 

Penampang balok penampang cukup aman menerima gaya-gaya kombinasi.Kontrol 

terhadap Lendutan Δmax <   Δijin 

Sambungan Geser 

    

                                             

 

 

 

Sambungan Geser eksentris 
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Sambungan Tarik 

 

 

 

 

  

Sambungan kombinasi Geser – Tarik 

 

 

 

 

 

 Beban ditransfer dari satu batang ke batang yang lain melalui sambungan 

diantara mereka 

 Alat yang sederhana untuk mentransfer beban dari satu batang ke batang yang 

lain adalah sebuah pen ( baja silindris ) / baut 

 Kekuatan nominal pada sambungan tarik 

 

Rn = fub . An 

 

 fub = kekuatan tarik bahan baut 
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 An = luas tegangan tarik baut pada bagian berulir 

 An = ( 0,75 – 0,79 ). Ab    ; sering dipakai 0,75 Ab 

Persamaan menjadi : Rn = Fub  ( 0,75. Ab ) 

 

LRFD – Penyambung 

Umum :  Ø Rn ≥   i Qi 

Ø = factor reduksi 

 Rn = Resistensi Nominal  

 i  = factor kelebihan beban 

Qi  = beban yang bekerja 

Untuk sambungan  :  Ø Rn ≥ Pu 

          Ø  = 0,75 untuk retakan dalam tarik & tumpu terhadap  sisi lubang 

      = 0,65 untuk geser pada baut mutu tinggi 

 Pu = beban terfaktor 

 Kekuatan Geser Desain  -  Tanpa ulir pada bidang geser 

Ø Rn = Ø ( 0,6 Fub ) m Ab 
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S1>1,5 d

>3dS2

Ø Rn = 0,65 ( 0,6 Fub ) m Ab 

                        m = banyaknya bidang geser  ;  

m = 1  irisan tunggal 

                            m = 2  irisan ganda 

 

 Kekuatan Geser – Desain – Ada ulir pada bidang geser 

 

Ø Rn = Ø ( 0,45. Fub). m. Ab 

        = 0,65 ( 0,45 Fub ) m. Ab 

 Kekuatan Tarik Desain 

Ø Rn = Ø Fub ( 0,75. Ab )   Ø = 0,75 

 Kekuatan Tumpu Desain 

 

1. Ø Rn = Ø ( 2,4. dt. Fu )  Ø = 0,75 

 - jarak ujung tidak kurang 1,5 d 

 - jarak pusat ke pusat baut tidak kurang 3 d 

            d= diameter lubang 

       t = tebal plat  

2. Untuk lubang beralur pendek tegak lurus pada 

arah transmisi beban 

 Ø Rn = Ø ( 2. d. t. Fu ). Ø = 0,75 
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3. Untuk baut yang paling berdekatan di pinggir

Ø Rn = Ø ( L. t. Fu ) Ø = 0,75

L  = jarak ujung 

4. Untuk baut di lubang yang berjarak lebih 0,25

Ø Rn = Ø ( 0,3 . d. t. Fu ) Ø = 0,75

Dalam perencanaan sambungan kuat geser baut di cek dengan rumus Vd = Øf  Vd = 

Øf  x Vn 

= Øf  x r1  x fu  x Ab 

 

 

sedangkan untuk kuat tarik baut 

Td = Øf x 0,75 x fu x Ab 

Mn =2 x Tx z  (Simetris terhadapa sumbu) > Mu 

Vn = n . Vd   n adalah jumlah baut rencana 

Vn > Vu (OK) 




