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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Umum 

Proses desain suatu struktur secara garis besar dilakukan melalui dua 

tahapan : (1) menetukan gaya - gaya internal yang terjadi pada struktur tersebut 

dengan menerapkan metode-metode analisa struktur yang tepat dan                                     

(2) menentukan dimensi atau ukuran dari tiap elemen struktur secara ekonomis 

dengan mempertimbangkan faktor keamanan, stabilitas, kemampulayanan, serat 

fungsi dari struktur tersebut. Beton adalah salah satu jenis material yang paling 

sering digunakan dalam pembuatan berbagai jenis struktur. 

2.1.1 Pelat Dua Arah 

Dinamakan plat dua arah jika perbandingan sisi panjang terhadap sisi 

pendek kurang dari  atau sama dengan dua, dan lenturan yang terjadi akan timbul 

pada dua arah yang saling tegak lurus. Struktur gedung beton bertulang dengan 

sistem cetak ditempat dapat terdiri dari plat lantai menerus yang dicetak menjadi 

satu kesatuan monolit dengan balok-balok penompangnya. Pelat merupakan 

elemen horizontal dimana beban hidup dan beban mati dialirkan ke balok dan 

kolom pada struktur. 

Metode dasar di dalam perencanaan sistem plat dua arah mencangkup 

khayalan atas pemotongan vertikal di sepanjang garis tengah antar kolom-kolom 

pada seluruh bangunan. Pemotongan menghasilkan beberapa portal yang melebar 

diantara garis-garis tengah pada dua panel yang berdekatan seperti Gambar 7.1. 

 

Gambar 2.1 Denah portal ekivalen (daerah X yang diasir) 
( sumber : Nawy, 1990) 
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Suatu portal dicirikan terdiri dari :  

1. Kolom-kolom di atas dan bawah lantai, dan  

2. Sistem lantai dengan atau tanpa balok-balok yang secara lateral dibatasi 

di anatara garis-garis dari dua panel (suatu panel untuk barisan kolom-

kolom luar) yang berdekatan dengan garis kolom-kolom (Wang, 1985) 

Pada pinggiran yang tidak menerus boleh disertakan suatu balok pinggir 

boleh jadi tidak dengan suatu rasio kekuatan α tidak kuarang dari 0.08, atau pada 

bagian panel dengan suatu bagian tepi yang tidak menerus. Sistem pelat dua arah 

sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berikut : 

a. Sistem balok-pelat dua arah 

Pada sistem  struktur ini pelat beton ditumpu oleh balok di keempat 

sisinya. Beban dari pelat ditransfer ke keempat balok penumpu yang 

selanjutnya menstransfer bebannya ke kolom. Sistem ini dapat digunkan 

untuk bentang 6-9 meter, dengan beban hidup sebesar 2,5-5,5 kN/m2. 

Balok akan meningkatkan kekuatan pelat, sehingga lendutan yang 

terjadi akan relatif kecil. 

b. Sistem slab datar (flat slab) 

Ini merupakan sistem struktur pelat beton dua arah yang tidak memiliki 

balok penumpu di masing-masing sisinya. Beban pelat ditransfer 

langsung ke kolom. Kolom cenderung akan menimbulkan kegagalan 

geser pons pada pelat, yang dapat diceganh dengan beberapa alternatif : 

- memberikan penebalan setempat pada pelat (drop panel) serta 

menambahkan kepala kolom (column capital) 

- menambahkan penebalan panel namun tanpa kepala kolom, panel di 

sekitar kolom harus cukup tebal untuk memikul terjadinya tegangan 

tarik diagonal yang muncul akibat geser pons 

- menggunakan kepala kolom tanpa ada penebalan panel, namun hal 

ini jarang diaplikasikan 

sistem slab datar dapat digunakan untuk bentang 6-9 meter, dengan 

beban hidup sebesar 4-7 kN/m2. 
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c. Sistem pelat datar (flat plate) 

Sistem ini terdiri dari pelat yang tertumpu langsung ke kolom tanpa 

adanya penebalan panel dan kepala kolom. Kemungkinan kegagalan 

struktur terbesar akan timbul akibat geser pons, yang akan menghasilkan 

tegangan tarik diagonal. Sebagai akibat tidak adanya penembalan panel 

dan kepala kolom, maka dibutuhkan ketebalan pelat yang lebih besar 

atau dengan memberikan penulangan ektra di area sekitar kolom. Sistem 

slab datar dapat digunakan untuk struktur pelat dengan bentang                

6-7,5 meter dan beban hidup sebesar 2,5-4,5 kN/m2. 

d. Pelat dua arah berusuk dan pelat waffle. 

Ini merupakan sistem pelat dua arah dengan ketebalan pelat antara       

50-100 mm yang ditumpu oleh rusuk-rusuk dalam dua arah. Jarak antar 

rusuk berkisar antara 500-750 mm. Tepi-tepi pelat dapat di tanah oleh 

balok, atau juga pelat langsung menumpu pada kolom dengan 

memberinya penebalan pada  pelat di sekitar kolom.  

 

Gambar 2.2 Jenis-jenis pelat dua arah (sumber : Perencanaan Struktur Beton Bertulang 
Berdasarkan SNI 2847:2013, Agus Setiawan)  

2.2. Pembebanan 

Berdasarkan peruntukannya, tiap struktur mendapatkan pengaruh dari luar 

berdasarkan apa yang ditahan. Selain itu, struktur yang berbahan dari material yang 

bermassa, maka akan menahan berat sendiri yang disebabkan oleh gaya gravitasi.  



7 
 

2.2.1 Beban Vertikal 

Akibat dari adanya gaya gravitasi, maka komponen struktur gedung serta 

beban fungsi yang ditahan adalah merupakan bagian dari beban vertikal. Berikut 

merupakan beban vertikal yang terdapat pada struktur gedung : 

2.2.1.1. Beban Hidup (Live Load)  

Komponen struktur seperti pelat lantai berfungsi sebagai penahan beban-

beban hidup seperti beban berupa manusia, perabotan, mesin - mesin, 

perlengkapan, dan tumpukan-tumpukan barang. Beban hidup bisa dikatakan beban 

yang dinamis pada bangunan di waktu-waktu tertentu. Walaupun tidak tetap, beban 

hidup didefinisikan bekerja secara perlahan-lahan. Acuan untuk perencanaan beban 

hidup didasarkan pada standar pembebanan  SNI 1727:2013 tabel 4-1. 

2.2.1.2. Beban Mati (Dead Load)  

Perencanaan beban mati yaitu menghitung berat sendiri masing-masing 

komponen struktur gedung berdasarkan berat massa masing-masing mataeria yang 

digunakan. Untuk mengetahui besarnya beban mati pada suatu elemen maka perlu 

diketahui berat suatu material tersebut berdasarkan volume. Berat satuan untuk 

klasifikasi jenis material konstruksi serta komponen bangunan gedung boleh 

mengacu pada peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu Peraturan Pembabanan 

Indonesia Untuk Gedung 1983.  

2.2.2. Beban Horisontal (Beban Gempa)  

2.2.2.1. Ketegori Resiko Struktur Bangunan 

Menentukan kategori resiko struktur pada bangunan harus berdasarkan jenis 

fungsi atau pemanfaatan konstruksi banguna tersebut. SNI 1726-2012 memberi 

persyaratan untuk tata cara perencanaan ketahanan gempa pada struktur bangunan 

gedung dan non gedung, sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Ketegori resiko bangunan gedung dan non gedung untuk 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 
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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 

 Fasiiitas kesehatan yang tidak memiliki unit bedah dan unit gawat darurat 

 Fasilitas penitipan anak 

 Penjara 

 Bangunan untuk orang jompo 

Gedung dan non gedung, tidak termasuk kedalam kategori resiko IV, yang memiliki 

potensi untuk menyebabkan dampak ekonomi yang besar dan/atau gangguan massal 

terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari bila terjadi kegagalan, termasuk, tapi 

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 

III 

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) 
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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) 

2.2.2.2. Parameter spektrum respons 

berikut adalah jenis peta gempa untuk SS percepatan pada periode pendek 

dan perioda 1 detik (S1). 

Gambar 2.3 SS Maksimum gempa yang persyaratkan untuk standar risiko (MCER), kelas situs SB          

(Sumber : SNI 1726 2012) 

 

Gambar 2.4  S1 Maksimum gempa yang persyaratkan untuk standar risiko (MCER), kelas situs SB 

(Sumber : SNI 1726 2012) 
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2.2.2.3. Kelas Situs 

Mengklasifikasikan tanah menjadi kelas situs SA, SB, SC, SD, SE atau SF 

berdasarkan karakteristik tanah pada suatu situs. Jika karakteristik tanah tidak dapat 

diketehui dengan jelas sehingga tidak bisa menentukan kelas situsnya, dapat 

menggunakan kelas situs SE. Namun jika pemerintah atau dinas yang berwenang 

mempunyai data geoteknik yang bisa menetapkan kelas situs SF. 

Tabel 2.3 Klasifikasi situs berdasarkan jenis tanah  

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

SA(batuan keras) > 1500 N /A 
N /A 

 

SB(batuan) 750 s/d 1500 N /A N /A 

SC(tanah keras,sangat 

padat dan batuan lunak) 
350 s/d 750 >50 > 100 

SD(tanah sedang) 175 s/d 350 15 s/d 50 50 s/d 100 

SE(tanah lunak) 

<175 <15 <50 

Atau setiap profil tanah yang mengandung lebih dari 3 meter 

tanah dengan karateristik sebagai berikut : 

1. Indeks plastisitas, PI > 20, 

2. Kadar air, w > 40 %, dan 

3. Kuat geser niralir uS <25 kPa 

 

SF(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) 

2.2.2.4. Kategori Desain Seismik 

Tabel 2.4 Kategorindesainnseismiknberdasarkannparameterrresponnpercepatannpadanperiode 

pendek (SDS)  

Nilai SDS 
Kategorii Risikoi 

I atau II atau III IV 

SDS<0,167i Ai Ai 

0,167≤SDS< 0,33i Bi Ci 

0,33≤SDS<0,50i Ci Di 

0,50≤SDSi Di Di 

(Sumberi : SNI 1726 2012) 
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Tabel 2.5 Kategorindesainnseismiknberdasarkannparameternresponnpercepatannpadanperiode 

1ndetik (SD1)  

Nilai SDS 
Kategori Risiko 

I / II / III IV 

SD1<0,167i Ai Ai 

0,167≤SD1< 0,133i Bi Ci 

0,133≤SD1<0,20i Ci Di 

0,20≤SD1i Di Di 

(Sumber : SNI 1726 2012) 

Tabel 2.6 Koefisien situs, Fa  

 

Kelas 

Situs 

 

 

Parameter respons spektral percepatan gempa MCER 

Terpetakan pada perioda pendek, T=0,2 detik, Ss 

 

 

Ss ≤ 0,25 Ss = 0,5 Ss = 0,75 Ss = 1,0 
                                  

Ss ≥ 1,25 

 

SAi 0,8i 0,8i 0,8i 0,8i 0,8i 

SBi 1,0i 1,0i 1,0i 1,0i 1,0i 

SCi 1,2i 1,2i 1,1i 1,0i 1,0i 

SDi 1,6i 1,4i 1,2i 1,1i 1,0i 

SEi 2,5i 1,7i 1,2i 0,9i 0,9i 

SFi SSb 

(Sumber : SNI 1726 2012) 

Tabel 2.7 Koefisien situs, Fv  

Kelas 

Situs 

 

Parameter respons spektral percepatan gempa MCER 

terpetakan pada perioda 1 detik, Ss 

 

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

SAi 0,8i 0,8i 0,8i 0,8i 0,8i 

SBi 1,0i 1,0i 1,0i 1,0i 1,0i 

SCi 1,7i 1,6i 1,5i 1,4i 1,3i 

SDi 2,4i 2i 1,8i 1,6i 1,5i 

SEi 3,5i 3,2i 2,8i 2,4i 2,4i 

SFi SSbi 

(Sumberi : SNI 1726 2012) 

Untuk mendapatkan parameter percepatan spetral desain priode pendek 

SDS dan SD1 pada periode 1 detik, harus berdasarkan perumusan berikut : 

SDSi = 
2

3
 SMSi   ............................................................................................  (2.1) 

SD1i = 
2

3
 SM1i   ............................................................................................  (2.2) 

Dengani : 

SMSi = fai . SSi ..........................................................................................  (2.3) 

SM1i = fvi . S1i  ..........................................................................................  (2.4) 
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Dengan : 

SS dan S1 didapat berdasarkan peta gempa 

Fa dan fv didapat berdasarkan koefisien situs 

2.2.2.5. Gaya Geser Dasar  Akibat Gempa 

Gaya geser pada dasar bangunan dihitung berdasarkan persamaan : 

V = CS . W  ..............................................................................................  (2.5) 

Keterangan :  

Cs = koefisien respon gempa 

W = berat bangunan 

2.2.2.6. Koefisien Respon Gempa 

Koefisien respon gempa dihitung dengan rumus sebagai berikut  : 

CS =  
𝑆𝐷𝑆

(
𝑅

𝐼𝑒
)
   ................................................................................................  (2.6) 

Keterangan : 

SDS = parameter percepatan spectrum desain 

R = faktor modifikasi respon 

Ie = faktor keutamaan gempa 

2.2.2.7. Distribusi Vertikal Gaya Gempa  

Gaya lateral gempa (Fx) di tiap tingkat harus ditentukan dari persamaan 

berikut : 

FX = CVX . V  ............................................................................................  (2.7) 

dan 

CVX =  
𝑊𝑥  ℎ𝑥

𝑘

∑(𝑊𝑖 ℎ𝑖
𝑘)

  .........................................................................................  (2.8) 

Keterangan : 

CVX   = faktor distribusi vertikal 

V   = gaya lateral desain total geser didasar struktur, kN 

Wi dan Wx = berat efektif total struktur pada tingkat yang ditinjau. 

hi dan hx = tinggi dasar struktur sampai tingkat yang ditinjau. 

k   = eksponen yang terkait periode struktur sebagai berikut: 

T ≤ 0,5 detik, maka k = 1 ; T ≥ 2,5 detik, maka k = 2 

Jika T antara 0,5 – 2,5 detik, harus dilakukan dengan interpolasi. 
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2.2.3 Beban Terfaktor 

Untuk menjamin keamanan dalam komponen struktur, maka diterapkan  

faktor beban ( U ) yang memperhitungkan kelebihan beban (tabel 2.0) dan faktor 

reduksi (ϕ), yang memperhitungkan kemungkinan kurang sempurnanya dalam 

pelaksanaan di lapangan. 

Tabel 2.8 Faktor beban ( U )  

 No. Kombinasi Beban Faktor Pembebanan  

 
1.i D 1,4D 

 

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

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

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

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

 
6.i  D,W 0,9D+1,0W  

 
7.i D,E 0,9D+1,0E  

(Sumber : SNI 1727 – 2013) 

Keterangan : 

D = beban matii 

E = beban gempai 

L = beban hidupi 

Lr = beban hidup atapi 

R = beban hujani 

W = beban anginai  

Keterangan : Faktor beban untuk beban hidup (L) pada kombinasi ke3, ke4, 

dan ke5 boleh ditetapkam sama dengan 0,5 kecuali ruang garasi, ruang pertemuan, 

dan semua ruangan dimana nilai beban hidupnya lebih besar dari pada 500 kg/m2. 

Efek yang sangat menentukan dari beban - beban angin dan gempa harus ditinjau, 

namun kedua beban tersebut tidak perlu ditinjau secara bersamaan.   
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2.3. Perencanaan Struktur 

2.3.1 Flat Slab  

Flat Slab adalah suatu konstruksi pelat beton dua arah (two way slab with 

drops) dimana hanya memiliki komponen struktur horizontal berupa pelat tanpa 

ditopang oleh balok dan ditahan kolom. Sistem flat slab mempunyai ciri khusus 

yaitu, tidak direncanakan balok sepanjang garis kolom dalam (interior), sementara 

balok-balok tepi sepanjang garis kolom luar (eksterior), boleh direncanakan atau 

tidak (Wang. C.K.:Salman C.G., 1989). Untuk menahan gaya geser pada kekuatan 

flat slab, berdasarkan dari salah satu atau kedua elemen berikut : 

1. Drop panel, adalah penambahan tebal pelat di sekitar area kolom untuk 

mengurangi tekanan pada bagian pelat. 

2. Kepala kolom (column head), ialah pembesaran (penebalan) dari 

kolomnya yang bertemu dengan pelat diatasnya (sumber : John 

Scott.,2001) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5  Konstruksi Flat Slab 

(Sumber:Wang, C.G.;hariandja, B., 1989 : 19 )  

Dengan diterapkannya salah satu atau kedua elemen diatas,  sistem flat slab 

berdasarkan sumber-sumber cenderung lebih tepat diterapkan pada ukuran dimensi 

pelat yang lebih besar atau pada pembebanan yang lebih berat, bila dibandingkan 

dengan sistem pelat datar (flat plate) yang tidak dilengkapi oleh salah satu atau 

kedua elemen di atas. 

Untuk perencanaan plat tanpa balok interior yang membentang diantara 

tumpuan dan mempunyai rasio bentang panjang terhadap bentang pendek yang 

tidak lebih dari dua, berdasarkan SNI 2847-2013 persyaratan tebal minimum harus 

memenuhi ketentuan sebagai berikut : 
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Tabal 2.9 Tebal Minimum untuk flat slab 

Tegangan 

leleh, fy 

MPa 

Tanpa penebalan Dengan penebalan 

Panel eksterior 
Panel 

interior 
Panel eksterior 

Panel 

interior 

Tanpa 

balok 

pinggir 

Dengan 

balok 

pinggir 

 

Tanpa 

balok 

pinggir 

Dengan 

balok 

pinggir 

 

280 ln/33 ln/36 ln/36 ln/36 ln/40 ln/40 

420 ln/30 ln/33 ln/33 ln/33 ln/36 ln/36 

520 ln/28 ln/31 ln/31 ln/31 ln/34 ln/34 

(Sumber : SNI 2847– 2013) 

Flat slab memiliki kelebihan dari pada sistem struktur lainnya, diantaranya: 

1. Menghemat tinggi total bangunan. 

2. Tidak menggunakan struktur balok pada lajur kolom, maka dapat  

menambah tinggi antar lantai.  

3. Penggunaan bakesting pada balok hanya untuk bagian  balok tepi 

saja, jika merencanakan balok tepi. 

4. Unggul dari sisi arsitektural. 

kelemahan flat slab yang menjadi faktor penyebab perencana tidak memilih 

mengaplikasikan sistem ini, adalah : 

1. Dengan tidakadanya kontruksi balok disepanjang garis kolom, maka 

kekuatan untuk menahan beban menjadi tidak maksimal. 

2. Menimbulkan meningkatnya tegangan gaya geser pons yang terjadi 

pada pelat di sekitar area kritis kolom. Hal ini dapat menyebabkan 

kegagalan pons, apalagi jika terjadi momen unbalance akibat gaya 

lateral. 

3. Kekakuan pada konstruksi flat slab cenderung rendah, maka dari itu 

untuk menahan  beban lateral menjadi tidak maksimal. (Sumber : Wang, 

C.K., 1989 :118). 

Penebalan  pelat di dalam sekitar kolom berguna untuk meminimalis gaya 

geser pons. Berdasarkan SNI 2847:2013 pasal 13 butir 13.2.5, ukuran penurunan 

panel adalah sebagai berikut :  

1. Menurun di bawah pelat paling sedikit seperempat tebal pelat                     

di atasnya. 
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2. Menerus pada setiap arah garis pusat tumpuan dengan jarak tidak 

kurang dari seperenam panjang bentang yang ditinjau dari pusat ke 

pusat tumpuan dalam masing-masing arah. 

3. Untuk merencanakan penulangan pelat yang diperlukan, tebal pelat 

tidak boleh direncanakan lebih besar dari seperempat dari jarak antara 

tepi penebalan pelat sampai tepi kolom atau kepala kolom. 

Penulangan Pelat 
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Bila Vc> Vu Maka tidak perlu tulangan geser  

2.3.2. Drop panel 

Berdasarkan SNI 03-2847-2013  pasal 15 butir 13.2.5, ukuran penebalan 

pelat antara lain :  

1. Diantara setiap arah, penebalan pelat harus menerus dari garis titik 

tumpuan sepanjang samadengan atau lebih dari seperenam panjang 

bentang yang diukur dari as ke as tumpuan pada arah tersebut (Gambar 

6.4) 

2. Penebalan pelat setidaknya harus setebal seperempat dari tebal pelat yang 

berada diluar penebalan panel tersebut. 
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3. Pada perencanaan penulangan pelat yang dibutuhkan, tebal elat tidak 

boleh direncanakan lebih besar dari seperempat jarak antara tepi 

penebalan pelat sampai tepi kolom atau kepala kolom. 

ln
6

1
a ..............................................................................................(2.15) 

ttdroppanel 
4

1
......................................................................................(2.16) 

 

Gambar 2.6 Persyaratan ketebalan flat slab dan drop panel 

2.3.3. Kepala Kolom (colomn capital) 

Kepala Kolom yang diterapkan pada konstruksi flat slab merupakan 

pembesaran di bagian atas kolom atau pada pertemuan pelat-kolom. Karena struktur 

tidak menggunakan balok-balok, maka kepala kolom tersebut bertujuan untuk 

mendapatkan panjang keliling kolom agar geser akibat beban lantai berpindah serta 

untuk meningkatkan tebal dengan berkurangnya perimeter di dekat kolom. Dengan 

memisahkan garis maksimus 45 untuk distribusi dari geser kepala kolom, ACI-

13.1.2 menyaratkan bahwa kepala kolom efektif untuk pertimbangan kekuatan agar 

berada di dalam kerucut bulat terbesar, piramida, atau baji yang mengecil dengan 

puncak 90 yang dapat diikutkan di dalam cakupan dari elemen pendukung yang 

sebenarnya. Jarak dari pusat tumpuan biasanya sekitar 20 s/d 25% dari bentang rata-

rata antar kolom.(Wang, C.K.,1987:136). 

a>
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6
 × 𝑙𝑛 

a>
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6
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a>
1

4
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Gambar 2.7 Dimensi efektif dari kepala kolom 

2.3.4. Dinding Geser (Shear Wall) 

Dinding geser (Shear Wall) cocok untuk diaplikasikan pada gedung 

bertingkat tinggi. Karena dinding geser merupakan struktur penahan gaya lateral 

akibat beban gempa dan gaya geser dasar horizontal yang diakibatkan oleh gaya 

lateral tersebut. 

Menurut letak dan fungsinya, dinding geser diklasifikasikan dalam 3 

klasifkasi, yaitu : 

1. Bearing walls. Struktur yang  dapat menahan sebagian besar beban 

gravitasi . Dinding-dinding ini juga menggunakan struktur partisi antar 

apartemen yang berdekatan. 

2. Frame walls. Struktur yang dapat menahan beban lateral, dimana beban 

gravitasi bermula dari rangka beton bertulang. Dinding-dinding ini 

direncanakan diantara lajur kolom. 

3. Core walls. Struktur yang terletak pada  inti pusat bagian dalam gedung 

yang umumnya dfungsikan sebagai tangga atau bahkan poros lift. 

Dinding yang terletak di area inti ini dianggap menjadi pilihan paling 

ekonomis karena memiliki fungsi ganda.  
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Gambar 2.8 Bearing walls (a), Frame wall (b), Core walls (c) 

Jenis dinding geser (shear wall) dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Dinding tunggal yang diletakan terpisah pada tiap sisi bangunan, 

2. Beberapa dinding geser yang disusun membentuk core dan diletakan di 

tengah gedung, seperti pada Gambar 6.7 

 

Gambar 2.9 Jenis dinding geser 

Dalam mendesain letak dinding struktur di suatu denah bangunan yang akan 

dibangun perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Dinding geser harus diatur sedemikian rupa hingga tidak terjadi torsi 

atau puntir yang berlebihan pada bangunan akibat gaya horisontal 

(beban angin dan gempa), 

2. Dinding geser diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi tekangan 

(restrain) pada pelat lantai ketika mengalami susut atau perubahan 

temperatur. 

(a) 

(c) 

(b) 
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Berdasarkan SNI 2847-2013 pasal 14.5.3.1, minimum tebal dinding geser 

(t) tidak disyarankan kurang dari 100 mm. 

ht 
25

1
 ........................................................................................(2.17) 

Kontrol kapasitas shear wall terhadap kombinasi beban aksial dan beban 

lentur 

Menurut SNI 2847-2013 pasal 14.5.2 kapasitas beban aksial dinding geser 

tidak dipersyaratkan kurang dari beban aksial terfaktor pada hasil analisa struktur. 

Kontrol : .Pn> Pu,dimana : 
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Evaluasi kapasitas kuat geser shear wall (SNI 2847-2013 pasal 11.9.6) 
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Diambil hasil terbesar, bila Vu >Vc maka tulangan geser Vs harus 

direncakakan 

s

dfA
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2.3.5. Metode Desain Flat Slab 

Analisa yang eksak dari sistem dua arah cukup kompleks, karena struktur 

ini dapat dikategorikan sistem struktur statis tak tentu sederajat tinggi. Guna 

melakukan analisis terhadap sistem pelat dua arah, dapat digunakan metode 

numerik seperti metode elemen hingga. Namun guna keperluan praktis dalam hal 

desain plat dua arah, maka dalam SNI 2847:2013 Bab 13 diberikan metode 

penyederhanaan analisis. Dalam hal analisis makan boleh diasumsikan bahwa pelat 
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adalah merupakan balok lebar dan pendek, yang bersama-sama dengan kolom di 

atas dan bawahnya membentuk suatu portal kaku.    

2.3.5.1. Metode Desain Langsung (Direct Design Method )  

Metode ini merupakan rangkuman dari pendekatan ACI-13.6.1, serta SNI-

2847:2013 untuk mengevaluasi dan mendistribusikan momen total pada panel slab 

dua arah. 

Batasan penggunaan metode desain langsung adalah sebagai berikut :  

1. Pada masing-masing arah minimum ada tiga bentang menerus. 

2. Rasio antara bentang pelat yang panjang dengan pelat yang pendek pada 

satu pelat tidak lebih dari 2,0. 

3. Lebar pelat yang bersinggungan pada masing-masing arah tidak boleh 

berbeda dari sepertiga bentang yang panjang. 

4. Offset pada baris kolom harus maksimum 10% dari bentang dalam arah 

offset dari kedua sumbu antara garis pusat kolom yang bersinggungan. 

5. Semua beban yang ditahan hanya akibat beban dari gravitasi saja dan 

merata di seluruh pelat. Beban hidup tidak melebihi tiga kali dari beban 

mati. 

6. Jika pelat tersebut ditahan oleh balok pada setiap sisinya, maka 

kekakuan balok pada dua arah yang saling tegak lurus tidak boleh 

kurang dari 0,2 dan tidak boleh lebih besar dari 5,0. 

2.3.5.2. Metode Rangka Ekuivalen (Equivalent Frame Method) 

Untuk menganalisa beban horizontal, metode rangka ekuivalen berbeda dari 

metode perencanaan langsung yang hanya dalam perhitungan momen-momen 

longitudinal sepanjang portal kaku ekuivalen. Pada metode perencanaan langsung 

hanya dapat digunakan apabila beban merata yang bekerja adalah seragam, dan 

jarak antar kolom penompang pelat seragam juga. Selain kondisi itu, maka metode 

perencanaan langsung tidak akan memberikan hasil yang memuaskan. Oleh karena 

itu sebagai alternatif untuk menentukan gaya-gaya dalam pada sistem struktur pelat, 

dapat digunakan metode portal ekuivalen. 

Struktur dibagi menjadi portal (rangka, frame) menerus yang berpusat pada 

kolom dalam masing-masing arah yang saling tegak lurus. Masing-masing portal 
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ini terdiri atas sederetan kolom dan slab lebar dengan balok apabila ada, di antara 

garis pusat panel. 

 

Gambar 2.10 definisi metode rangka ekivalen (sumber : Perencanaan Struktur Beton Bertulang 

Berdasarkan SNI 2847:2013, Agus Setiawan) 

Berdasarkan statika, beban yang bekerja harus diperhitungkan untuk dua 

arah yang saling tegak lurus. Untuk memperhitungkan deformasi torsional balok 

tumpuan, dipakai kolom ekuivalen yang fleksibilitasnya merupakan jumlah 

fleksibilitas kolom aktual dan fleksibelitas torsional balok transversal atau jalur 

slab. 

2.3.5.3. Metode Sederhana (Simplified Method) 

Menurut BS-8110-3.5.2.3, pada prinsipnya slab harus dirancang untuk 

menahan susunan yang paling tidak baik dari beban desain. Namun, pelat biasanya 

akan dapat memenuhi persyaratan ini jika dirancang untuk menahan momen dan 

gaya yang timbul dari beban sendiri dari beban maksimum semua bentang atau 

pelat pada kondisi berikut. 

a. Dalam satu arahpelat yang membentangmasing-masing melebihi 3 m2. 

Dalam konteks ini, berarti jalur di lebar penuh struktur dibatasi pada dua 

sisi lainnya oleh garis tumpuan/kolom. 

b. Rasio beban yang di tahan pada beban mati tidak melebihi 1,25. 

c. Beban ditahan tidak melebihi 5 kN/m2 termasuk partisi. 
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2.3.5.4. Metode Elemen Hingga (Finite Element Method) 

Teknik elemen hingga adalah pendekatan numerik lain yang baru dan 

berbeda untuk analisis struktur flat slab. Metode FE telah direkomendasikan oleh 

banyak dari Kode Praktek seperti ACI318, EC2, AS3600-2001 (kode Australia), 

CSA A23.3-94 (kode Kanada) dan BS8110. Metode ini sangat baik dalam 

menangani tata letak yang tidak teratur dari struktur flat slab dari pada metode kode 

konvensional seperti metode langsung desain (ACI) dan metode koefisien 

disederhanakan (EC2 dan BS8110). 

Dalam metode ini, struktur flat slab dibagi menjadi beberapa persegi 

panjang, daerah segitiga atau segiempat, atau elemen. Pelat persegi panjang 

dibentuk oleh sejumlah elemen persegi panjang dari grid. Setiap elemen kecil lentur 

sifat deformasi bisa cermat. 

2.3.6. Lajur Kolom dan Lajur Tengah 

Gambar 2.  Memperlihatkan bagian dalam dari suatu pelat dua arah yang 

ditopang oleh kolom A, B, C dam D. Apabila pelat debebani secara merata, maka 

pelat akan mengalami lendutan dalam kedua arah, dengan lendutan terbesar terjadi 

di tengah pelat, pada daerah O. Bagian O, E, F, G dan H akan mengalami momen 

positif, sedangkan daerah di sekitar kolom akan mengalami momen negatif 

maksimum. 

Pada lajur AFB mengalami lentur seperti halnya suatu balok menerus, yang 

memiliki momen negatif di A dan B, serta momen positif di F. Lajur ini menerus di 

kedua sisinya, dan membentuk lajur kolom. Selanjutnya lajur pada lajur EOG akan 

timbul momen negatif pada E dam G, serta momen positif pada O, lajur ini disebut 

lajur tengah. Lajur berikutnya pada lajur DHC, yang memiliki perilaku sama seperti 

lajur AFB. Dalam arah horisontal, pelat tersebut dapat dibagi menjadi 3 lajur, 

demikian juga pada arah vertikal. 
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Gambar 2.11 Lajur kolom dan lajur tengah (sumber : Perencanaan Struktur Beton Bertulang 

Berdasarkan SNI 2847:2013, Agus Setiawan) 

Lebar lajur kolo, ditentukan dalam SNI 2847:2013 pasal 13.2.1, yang 

menyatakan bahwa lajur kolom adalah suatu lajur rencana dengan lebar pada 

masing-masing sisi sumbu kolom sebesar nilai terkecil antara 0,25l2 dan 0,25l2, 

termasuk balok di dalamnya jika ada.  

2.3.7. Distribusi Momen pada Pelat  

Apabila sebuah balok tertumpu sederhana den memikul beban merata            

q kN/m2, maka momen positif maksimum akan terjadi di tengah bentang sebesar 

M0 = ql1
2/8, dengan l1 adalah panjang bentang balok. Apabila balok terjepit di kedua 

sisinya atau merupakan menerus dengan momen negatif yang sama di kedua 

ujungnya, maka momen total M0 = Mp (momen positif pada tengah bentang) + Mn 

(momen negatif pada tumpuan) = ql1
2/8.  

 

Gambar 2.12 Momen lentur pada balok terjepit pada kedua sisinya (sumber : Perencanaan 

Struktur Beton Bertulang Berdasarkan SNI 2847:2013, Agus Setiawan) 

 

 Untuk pelat-pelat pada sisi dalam yang tipikal, maka besarnya M0 akan 

terbagi menjadi momen positif di tengah bentang (Mp), dan momen negatif pada 

tumpuan (Mn) yang besarnya : 
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   Momen terfaktor negatif = 0,65 M0 

   Momen terfaktor positif = 0,35 M0 

 

Gambar 2.13 Distribusi momen pada suatu pelat dalam. (sumber : Perencanaan Struktur Beton 

Bertulang Berdasarkan SNI 2847:2013, Agus Setiawan) 

 Untuk panel pelat ujung, sebagian dari momen rencana pelat yang tidak 

didistribusikan ke jalur kolom, akan ditahan oleh setengah dari lajur tengah. Nilai 

distribusi untuk lajur kolom dan lajur tengah ditunjukan pada gambar 2. 

 

Gambar 2.14 Distribusi momen  pelat ke lajur kolom dan lajur tengah. (sumber : Perencanaan 

Struktur Beton Bertulang Berdasarkan SNI 2847:2013, Agus Setiawan) 

 

Terdapat juga persyaratan koefisien distribusi momen berdasarkan British 

Standard (BS 8110-1:1997-3.7.4.2). Persyaratan tersebut lebih tepat digunakan 

untuk struktur yang juga dibebani oleh beban horizontal. 
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Tabel 2.10 koefesien distribusi berdasarkan BS 8110-1:1997  

Momen rencana 

Pembagian lajur kolom dan lajur tengah 

ditetapkan sebagai persentase dari total momen 

negatif atau positif 

 Lajur kolom Lajur tengah 

Negatif 75% 25% 

Positif 55% 45% 

CATATAN Untuk kasus dimana lebar lajur kolom sama dengan labar drop panel dan 

lajur tengah, momen rencana yang harus ditahan oleh lajur tengah harus ditingkatkan 

secara proporsional sebanding dengan lebar yang bertambah. Momen rencana yang 
harus ditahan oleh lajur kolom dapat dikurangi dengan jumlah sedemikian rupa 

sehingga total momen positif dan negatif yang ditahan oleh lajur kolom dan lajur 

tengah tidak berubah. 

(Sumber : BS 8110-1997) 

2.3.8. Transfer Momen Pelat pada Kolom dan Tegangan Geser 

 Momen lentur yang timbul pada hubungan kolom dengan pelat pada 

umumnya akan mengakibatkan munculnya momen tak seimbang pada pelat, yang 

selanjutnya ditransfer pada kolom. Besarnya momen tak seimbang yang ditransfer 

melalui mekanisme lentur pada pertemuan pelat dan kolom, ditentykan dalam SNI 

2847:2013 Pasal 13.5.3, adalah : 

Mf  =  f Mu ......................................................................................(2.22)  
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Momen tak seimbang yang ditransfer melalui mekanisme geser adalah : 

Mv = (1 -  f ) Mu = Mf 

Dengan c1 dan c2 adalah panjang kedua sisi kolom persegi panjang, sedangkan        

b1 = c1 + d dan b2 = c2 + d. Jika kolom berbentuk bujur sangkar maka c1 = c2. 
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Gambar 2.15 Tegangan geser akibat Vu dan Mu. (sumber : Perencanaan Struktur Beton Bertulang 

Berdasarkan SNI 2847:2013, Agus Setiawan) 


