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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Dinding Geser 

Struktur bangunana harus memiliki kemanpuan menahan berbagai jenis 

gaya lateral seperti yang di sebabkan oleh angin dan gempa. Dengan 

demikian,suatu jenis pengaku harus disediakan pada arah memanjang dan 

melintang bangunan. Gaya – gaya lateral disebarkan melalui lantai yang bertindak 

sebagai balok horizontal ke bidang – bidang  bangunan vertikal yang di 

perlakukan. Selanjutnya bidang – bidang ini meneruskan gaya – gaya ke pondasi. 

Dinding geser adalah unsur pengaku vertikal yang dirancang untuk 

menahan gaya lateral atau gaya yang bekerja pada bangunan. Dinding geser dapat 

sebagai dinding luar, dalam ataupun inti yang memuat ruang lift atau tangga “ 

(schueller, 1989 ). 

Karekteristik daya tahan dinding untuk tujuan perancangan adalah : 

 Dinding geser sebaiknya meneruskan ke atas . 

 Untuk memperoleh dinding geser yang kuat, balok keliling dan 

balok pondasi sebaiknya di perkuat. 

 Bila dinding atas dan dinding bawah tidak menerus (berseling) 

gaya gempa yang di tahan oleh didnding harus di salurkan ke 

lantai. 

2.1.1  Jenis Dinding Geser 

Sni-03-1726-2002 (2002 : 4 )menjelaskan sebagai berikut. 

a. Dinding geser beton bertulang kantilever. 

Suatu subsistem tem struktur gedung yang yang fungsi utamanya adalah 

memikul beban geser akibat pengaruh Gempa rencana, yang runtuhnya di 

sebabkan oleh momen (bukan oleh gaya geser) dengan terjadinya sendi 

plastispada kakinya, di mana nilai momenlelehnya dapat mengalami 
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peningkatan terbatas akibat pengerasan regangan.rasio antara tinggi dan 

lebar tidak boleh kurang dari 2 dan lebar tersebut tidak boleh kurang dari 

1,5 m. 

b. Suatu subsistem struktur gedung yang berfungsi utamanya adalah 

untuk memikul beban geser akibat pengaruhy Gempa Rencana, yang 

terdiri dari dua buah atau lebih dari dinding geseryang di rangkaikan 

oleh balok – balok perangkai dan yang runtuhnya terjadi dengan suatu 

daktilitas tertentu oleh terjadinya sendi-sendi plastis pada kedua ujung 

balok-balok peranmgkai dan pada kaki semua dinding geser, di mana 

masing –masing lelehnya dapat mengalami peningkatan hampir 

sepenuhnya pengeseran regangan. Rasio antara bentan dan tinggi balok 

perangkai tidak boleh lebih dari 4. 

 

2.1.2. Bentuk dan Susunan Dingding Geser 

Schueller (1989) susunan geometri dinding geser tidak terbatas. 

 Bentuk – bentuk dasar yang umum di perhatikan pada lingkungan pusat pada 

Gbr.2.2.bentuk segitiga, persegi, persegi panjang, sudut, kanal,,dan flesh lebar 

adalah contoh – contoh bentuk yang yang di kenal bahasa arsitektur. 

Sistem dinding geser pada dasarnya dapat di bagi menjadi sistem terbuka dan 

tertutup.sistem terbuka terdiri dari unsur linear tungal atau gabungan unsur yang 

tidak lengkap melingkupi ruang geometris, Bentuk-bentuk ini adalah L,X,V,Y,T 

dan H. Sebaliknya,sistem tertutup meliputi ruang geometris, bentuk-bentuk yang 

sering di jumpai adalah bujursangkar, segitiga,persegi panjang, dan bulat. 
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Gambar 2.1 Bentuk Dan Susunan Dinding Geser 

2.2 Prinsip Dasar Bangunan Tahan Gempa 

Schueller (1989) besar gaya inersia horizontal F bergantung pada massa 

bangunan M, percepatan A dan sifat struktur. Apabila bangunan dan pondasinya 

kaku maka percepatan akan sama dengan permukaan, yaitu menurut rumus 

Newton, 

 F = MxA  ......................................................................... (2.1) 

Dimana :  M = massa bangunan 

A = percepatan getaran gempa 

Dalam kenyataannya hal ini tidaklah demikian, karena pada tingkatantertentu 

semua bangunan adalah fleksibel. Untukstruktur yang hanya sedikitberubah 

bentuk, artinya menyerap sebagian energi, besarnya gaya akan kurangdari massa 

kali percepatannya. Akan tetapi struktur yang sangat fleksibel, yangmempunyai 

waktu getar alamiah yang mendekati waktu getar gelombang pemukaan dapat 

mengalami gaya yangjauh lebih besar yang ditimbulkan oleh gerak permukaan 

yang berulang-ulang. 

Dengan demikian besar aksi gaya lateral pada bangunan tidak disebabkanoleh 

percepatan permukaannya saja tetapi oleh tanggapan dari strukturbangunan dan 
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juga pondasinya. Kaitan hubungan antara bangunan dan gerakpermukaan ini 

dinyatakan oleh spektrum respons. 

 

 

Gambar 2.2 Deformasi Yang Tejadi Pada Dinding Geser 

2.2.1 Jenis-jenis Struktur Penahan Gempa 

Ada tiga sistem struktur penahan gempa, yang merupakan sistem 

strukturutama yang dipakai untuk meningkatkan daya tahan terhadap gempa 

terutamadaya tahan horisontal dari gedungbertingkat. 

1. Portal terbuka (Open Frames) 

Portal terbuka segi empat yang terdiri dari kolom dan kolom 

denganhubungan monolit membentuk ruangan yang besar dan memberikan daya 

tahan  horisontal pada kerangka keseluruhan. Oleh karena itu, sistem seperti 

inidiperlukan pada konstruksi gedung bertingkat banyak. Pada struktur 

betonbertulang dan yang sejenis, kekuatan batang tidak begitu besar sehingga 

daya tahannya terbatas, namun kekuatan dapat ditingkatkan dengan 

menggunakanportal terbuka konstruksi baja struktural murni yang kuat. Dengan 

adanya bajayang berkekuatan  tinggi dapat dibangun gedung bertingkat banyak 

dan terutamagedung pencakar langit hanya dengan portal terbuka. 

2. Portal dinding (Walled Frames) 

Pada portal dinding balok tinggi (biasanya bagian di 

bawahjendeladianggap sebagai balok) dan kolom yang lebar (dinding pojok 
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dianggap sebagaikolom) dipakai untuk memperoleh kekuatan yang besar, dengan 

memanfaatkansifat bawaan beton bertulang dan struktur bertulang baja.) 

3. Dinding Geser (Shear walls) dan portar dengan penyokong 

Diagonal(Diagonally Braced Frames) 

Dinding  geser dengan lebar yang besar akan menghasilkan daya 

tahanlentur dan geser yang sangat tinggi dan merupakan sistem struktur yang 

palingrasional dengan memanfaatkan sifat-sifat beton bertulang. Pada konstruksi 

baja struktural, portal-portal dengan penyokong (bracing) merupakan system 

strukturyang efektifdan kuat (Muto, 1993). 

 

 

Gambar 2.3 Sistem Struktur Tahan Gempa 

2.3 Pembebanan Struktur 

SNI-03-1726-2002(2002:3) menjelaskan sebagai berikut : 

Beban yang bekerja dan diperhitungkan adalah  beban vertical dan 

bebanhorizontal. Beban horizontal dapat berupa beban angin dan beban gempa. 

Strukturportal direncanakan terhadap beban horizontal  akibat beban gempa saja 

karenadalam perencanaan struktur  beton bertulang  beban gempa lebih 

dominandibandingkan beban angin. Beban vertical meliputi beban mati dan beban 

hidup.Dari analisa pembebanan inilah akan direncanakan untuk dapat menahan 

beban,sehingga konstruksi dapat digunakan dengan aman. Jadi pembebanan 

yangdipakai dalam perencanaan gedung ini adalah: 
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2.3.1 Beban Mati 

Beban mati ialah berat dari semua bagian dari  suatu gedung yang bersifat 

tetap, termaksud segala unsur tambahan seperti mesin-mesin serta peralatan 

tetapyang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gedung itu. 

2.3.2 Beban Hidup 

Beban hidup ialah semua beban yang terjadi akibat penghunian 

ataupenggunaan suatu gedung dan kedalamannya termasuk beban-beban pada 

lantaiyang berasal dari barang-barang yang dapat berpindah, mesin-mesin 

sertaperalatan yang tidak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gedung 

dandapat diganti selama massa hidup gedung itu, sehingga mengakibatkan 

perubahandalam pembebanan lantai dan atap tersebut. 

2.3.3 Kombinasi Beban Untuk Metode ultimit 

Struktur, komponen elemen struktur dan elemen-elemen fondasi harus 

dirancang sedemikian hingga kuat rencananya sama atau melebihi pengaruh 

beban-beban terfaktor dengan kombinasi-komninasi sebagai berikut: 

1. 1,4D 

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

3. 1,2D + 1,6(Lratau 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 

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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Bila beban air F bekerja pada struktur, maka keberadaannya harus 

diperhitungkan dengan nilai faktor beban yang sama dengan faktor beban untuk 

beban mati D pada kombinasi 1 hingga 5 dan 7. 

Bila beban tanah H bekerja pada struktur, maka keberadaannya harus 

dioerhitungkan sebagai berikut : 

1. Bila adanya beban H memperkuat pengaruh variabel beban utama, 

maka perhitungkan pengaruh H dengan faktor beban 1,6 

2. Bila adanya beban H memberi perlawanaan terhadap pengaruh 

variabel beban utama, maka perhiyungkan pengaruh H dengan faktor 

beban=0,9 (jika bebannya bersifat permanen) atau dengan faktor 

beban = 0 (untuk kondisi lainnya) 

Pengaruh yang paling menentukan dari beban-beban angin dan seismik 

harus ditinjau, namun kedua beban tersebut tidak perlu ditinjau secara simultan. 

2.4 Kategori Resiko Gempa dan Faktor Keutamaan Gempa  

Tabel 2.1 Kategori Resiko Gempa 

Jenis Pemanfaatan Kategori 

Resiko 

Gedung dan non gedung yang memiliki risko rendah terhadap jiwa 

manusia pada saat terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi 

untuk, antara lain : 

- Fasilitas pertanian,perkebunan,perternakan, dan perikanan 

- Fasilitas sementara 

- Gudang penyimpanan 

I 
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- Rumah jaga dan struktur kecil lainnya 

Semua gedung dan struktur lain, kecuali yang termasuk dalam kategori 

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

- Perumahan 

- Rumah toko dan rumah kantor 

- Pasar 

- Gedung perkantoran 

- Gedung apartemen/rumah susun 

- Pusat pebelanjaan/mall 

- Bangunan industri 

- Fasilitas manufaktur 

- pabrik 

II 

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, 

III 
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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. 

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 

IV 



 

12 
 

- 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 

Tabel 2.2 Faktor Keutamaan Gempa 

Kategori risiko Faktor keutamaan gempa,Ie 

 I atau II 1,0 

III 1,25 

IV 1,50 

2.4.1  Klasifikasi Situs 

Dalam perumusan kriteria desain seismik suat bangunan di permukaan 

tanah atau penentuan amplifikasi besaran percepatan gempa puncak dari batuan 

dasar ke permukaan untuk suat situs, maka situs tersebut harus diklasifikasikan 

terlebih dahulu. Penetapan kelas situs harus melalui penyelidikan tanah di 

lapangan dan dilabotarium, yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang atau ahli 
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desain geoteknikbersertifikat, 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 berdasarkan kondisi getekniknya. Penetapan kelas 

situs SA dan kelas situs SB tidak diperkenankan jika terdapat lebih dari 3 m 

lapisan tanah antara dasar telapak atau rakit fondasi dan permukaan batuan dasar. 

1.  Definisi Kelas Situs 

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

pasal-pasal berikut : 

Tabel 2.3 Definisi Kelas Situs 

Kelas Situs 𝑽𝒔
̅̅ ̅(m/detik) �̅�atau 

𝑵𝒄𝒉
̅̅ ̅̅ ̅ 

𝑺𝒖
̅̅ ̅(kPa) 

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

SB (batuan) 750 sampai 1500 N/A N/A 

SC (tanah keras, sangat 

padat dan batuan lunak) 

350 sampai 750 >50 ≥100 

SD (tanah sedang) 175 sampai 350 15 

sampai 

50 

50 sampai 100 

SE (tanah lunak) <175 <15 <50 

Atau setiap profil tanah yang mengandung lebih dari 3m 

tanah dengan karakteristik sebagai berikut : 
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1. Indeks elastisitas PI>20 

2. Kadar air, w≥40% 

3. Kuat geser niralir𝑆𝑢
̅̅ ̅<25 kPa 

SF (tanah khusus, yang 

membutuhkan 

investigasi geoteknik 

spesifik dan analisis 

respons spesifik-situs 

yang mengikuti 

Setiap profil lapisan tanah yang memiliki salah satu atau 

lebih dari karakteristik berikut : 

- Rawan dan berpotensi gagal atau runtuh akibat 

beban gempa seperti mudah likuifikasi, lempung 

sangat sensitif, tanah tersementasi lemah 

- Lempung sangat organik dan/atau gambut 

(ketebalan H>3m) 

- Lempung berplastisitas sangat tinggi (ketebalan 

H>7,5 m dengan Indeks PlastisitasPI>75) 

Lapisan lemung lunak atau setengah teguh dengan 

ketebaklanH>35m dengan 𝑆𝑢
̅̅ ̅<50 kPa 

Catatan :N/A = tidak dapat dipakai 

 

2. Koefisien Situs (Fa) 

  Tabel 2.4 Koefisien Situs (Fa) 

Kelas 

Situs 

Parameter respons spektral percepatan gempa( MCER) terpetakan 

pada Periode pendek, T=0,2 detik,Ss 

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

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

3. Kecepatan Rata – Rata Gelombang geser, 𝑽𝒔
̅̅ ̅ 

Nilai 𝑉�̅� harus ditentukan sesuai dengan perumusan berikut :  

𝑉�̅� =
∑ 𝑑𝑖

𝑛
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 = ∑ 𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1   = 30 meter 

 

2.5  Nilai-nilai R,Cd, dan Ω0untuk kombinasi Vertikal 

Jika sistem struktur mempunyai kombinasi vertikal dalam arah yang sama, 

maka persyaratan dibawah ini harus diikuti : 

1. Jika struktur bagian bawah memiliki koefisien modifikasi respons R 

yang lebih kecil, maka koefisien desain ( R,Cd, dan Ω0 ) untuk struktur 

bagian atas diijinkan untuk digunakan menghitung gaya dan 
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simpangan antar lantai. Untuk desain struktur bagian bawah ( R,Cd, 

dan Ω0 ) yang sesuai harus digunakan. Gaya yang ditransfer dari 

struktur atas harus diperbesar dengan mengalikannya dengan 

perbandingan nilai faktor modifikasi respons terbesar dengan 

mengalikannya dengan perbandingan nilai faktor modifikasi respons 

terbesar terhadap faktor modifikasi respons terkecil. 

2. Jika struktur atas memiliki nilai faktor modifikasi respons yang lebih 

kecil, maka koefisien desain ( R,Cd, dan Ω0 ) struktur atas harus 

digunakan unuk kedua styruktur atas maupun struktur bawah. 

2.6  Nilai-nilai R,Cd, dan Ω0untuk kombinasi Horisontal 

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 ebih 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 ternesar faktor 

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

ditinjau. 

2.7 Redundasi 

Faktor redundansi ,ρ, harus dikenakan pada sistem penahan gaya gempa 

dalam masing – masing kedua arah ortogonal untuk semua struktur. Nilai 

ρdiijinkan sama dengan 1,0 untuk hal-hal berikut ini : 

1. Struktur dirancang untuk kategori desain seismik B atau C 
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2. Perhitungan simpangan antar lantai dangan pengaruh P-delta 

3. Desain komponen nonstruktural 

4. Desain struktur non gedung yang tidak mirip dengan bangunan 

gedung 

5. Desain elemen kolektor, sambungan lewatan, dan sambungannya di 

mana kombinasi beban dengan faktor kuat-lebih 

6. Desain elemen struktur atau sambungan di mana kombinasi beban 

dengan faktor kuat lebih besar diisyaratkkan desain 

7. Beban diagfragma ditentukan  

8. Struktur dengan sistem peredaman  

9. Desain dinding stryuktural terhadap gaya keluar bidang, termasuk 

sistem angkurnya. 

2.8  Pengaruh Beban Gempa  

Pengaruh beban gempa, E, harus ditentukan sesuai dengan ketentuan berikut ini: 

1. Untuk penggunaan dalam kombinasi beban 5, E,harus ditentukan 

E=Eh+Ev 

2. Untuk penggunaan dalam kombinasi beban 7, E,harus ditentukan 

E=Eh-Ev 

Keterngan : 

E  = pengaruh beban gempa 

Eh= pengaruh gaya gempa horizontal 

Ev= pengaruh gaya gempa vertikal 
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2.8.1 Pengaruh Beban Gempa Horisontal 

Pengaruh beban gempa horizontal, Ehharus dutentukan sesuai dengan 

persamaan sebagai berikut : 

Eh = QE = pengaruh gaya gempa horizontal V atau Vp 

2.8.2 Pengaruh Beban Gempa Vertikal 

Pengaruh beban gempa Vertikal, Evharus dutentukan sesuai dengan 

persamaan sebagai berikut : 

Ev= 0,2. SDS.D 

dan, 

SDS = 
2

3
. SMS 

SMS = Fa,Ss 

 Keterangan : 

SDS = parameter percepatan spektrumresponsdesain pada periode pendek 

yang 

D = pengaruh beban mati 

Fa= Faktor amplifikasi getaran terkait percepatan pada getaran periode 

pendek 

SMS =Parameter spektrum respons percepatan pada periode pendek 

Ss= Parameter respons spektral percepatan gempa MCERterpetakan untuk 

periode Pendek 
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Spektrum respons Desain 

2.9  Pemodelan Struktur 

Model matematika harus dibuat untuk tujuan penentuan gaya elemen 

struktur dan perpindahan struktur yang dihasilkan dari beban yang diterapkan dari 

semua perpindahan syang dikenakan atau pengaruh P-delta. Model harus 

menyertakan kekauan dan kekuatan elemen yang signifikan terhadap distribusi 

gaya dan deformasi dalam struktur dan merepresentasikan distribusi massa dan 

kelakuan secara spesial pada seluruh struktur. 

Model tesebut harus sesuai dengan hal berikut ini : 

a. Properti kekauan elemen beton dan batu bata harus memperhitungkan 

pengaruh penampang retak 

b. Untuk sistem rangka baja pemikul momen, konstribusi deformasi 

daerah panel pada simpangan antar klantai tingkat keseluruhan harus 

disertakan. 

2.9.1  Geser Dasar Seismik 

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

sesuai dengan persamaan berikut : 
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V = Cs.W 

Keterangan : 

Cs = koefisien respons seismik yang ditentukan 

W = berat seismik efektif 

2.9.2  Koefisien Respons Seismik 

Koefisien respons seismik harus ditentukan dengan persamaan sebagai 

berikut : 

 Cs= 
𝑆𝐷𝑆

𝑅

𝐼𝑒

 

Keterangan : 

𝑆𝐷𝑆 = parameter percepatan spektrum respons desai dalam rentang 

periode pendek 

R = faktor modifikasi respons 

Ie =aktor ketamaan gempa yang ditentukan 

2.10 Periode Fundamental Pendekatan 

Periode fundamental pendekatan (Ta), dalm ,detik , harus ditentukan dari 

persamaan berikut : 

𝑇𝑎 = 𝐶𝑡 . ℎ𝑛
𝑥 

Keterangan : 

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

struktur, dan koefisien Ctdan x ditentukan tabel dibawah ini : 

 



 

21 
 

Tabel 2.5  Nilai Parameter Periode Pendekatan Ct dan x 

Tipe Struktur Ct x 

Sistem rangka pemikul momen di mana rangka mmikul 

100 persen gaya gempa yang diisyaratkan dan tidak 

dilingkupi atau dihubungkan dengan komponen yang lebih 

kaku dan akan mencegah rangka dari defleksi jika dikenai 

gaya gempa 

  

Rangka baja pemikul momen 0,0724a 0,8 

Rangka beton pemikul momen 0,0466 a 0,9 

Rangka baja dengan bresingeksentris 0,0731 a 0,75 

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

Semua sistem struktur lainnya 0,0488 a 0,75 

2.11 Distribusi Vertikal Gaya Gempa 

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

ditentukan dari persamaan berikut : 

Fx = Cvx.V 

Dan 

Cvx =
𝑊𝑥.ℎ𝑥

𝑘

∑ 𝑊𝑖.ℎ𝑖
𝑘𝑛

𝑖=1

 

Keterangan : 

Cvx  = faktor distribusi vertikal 
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V  = gaya lateral desai total atau geser didasar struktur, dinyatakan 

dalam (kN) 

widan 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 

2.12 Distribusi Horisontal Gaya Gempa 

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

persamaan berikut : 

Vx = ∑ 𝐹𝑖
𝑛
𝑖=𝑥  

Keterangan : 

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

dalam (kN) 

Geser tingkat desai gempa tingkat (Vx) (kN) harus didistribusikan pada 

berbagai elemen vertikal sistem penahan gaya gempa ditingkat yang ditinjau 

berdasarkan pada kekauan lateral relatif elemen penahan vertikal dan diafragma. 
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2.13 Torsi bawaan 

Untuk diagfragma yang tidak 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 kekauan. Untuk 

diagfragma fleksibel, distribusi gaya ke elemen vertikal harus memperhitungkan 

posisi dan distribusi massa yang didukungnya. 

2.14 Guling 

Struktur harus didesain untuk Menahan pengaruh guling yang diakibatkan 

oleh gaya gempa yang ditentukan (memakai persamaan distribusi vertikal gaya 

gempa). 

2.15 Penentuan Simpangan Antar Lantai 

Defleksi pusat massa di tingkat x,(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 

 

2.16 Geser Dasar Minimum Untuk Menghitung Simpangan Antar Lantai 

Analsis elastik sistem penahan gaya gempa untuk perhitungan simpangan 

antar lantai harus dilakukan dengan menggunakan gaya desain. 



 

24 
 

2.17 Nilai Perioda 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.  

 

2.18 Desain Dinding Geser 

SNI-03-2847-2002(2002:204) menjelaskan sebagai berikut. 

Penyaratan-persyaratan pada pasal ini berlaku untuk dinding structural 

beton khusus dan balok perangkai khusus yang berperan sebagai bagian 

darisisteur pemikul beban gempa. 

 Rasio penulangan ρv dan ρn untuk dinding stuktural tidak boleh 

kurang dari 0,0025 pada arah sumbu-sumbu longitudinal dan 

transversal. Apabila gaya geser rencana tidak melebih 
1

6
𝐴𝑐𝑣√𝑓𝑐′ , 

tulangan minimum untuk dinding stuktural dapat mengikuti 16.3. 

Spasi tulangan untuk masing-masing arah pada dinding stuktural tidak 

boleh melebihi 450 mm. Penulangan yang disediakan untuk kuat geser 

harus menerus dan harustersebar dalam bidang geser. 

 Paling sedikit dua lapis tulangan harus dipasang pada dinding apabila 

gaya geser bidang terfaktoryang dibebankan ke dinding melebihi 

1

6
𝐴𝑐𝑣√𝑓𝑐′ ............................................................................. (2.14) 

 Tahanan geser nominal segmen-segmen dinding horizontal tidak boleh 

diambil melebihi 
5

6
𝐴𝑐𝑣√𝑓𝑐′, dimana Acp adalah luas penampang 

segmendinding horizontal atau balok perangkai. 

 Kuat geser nominal, Vn, dinding struktural tidak diperkenankan 

lebihdaripada, 

𝑉𝑛 = 𝐴𝑐𝑣⌊𝛼𝑐√𝑓𝑐′ + 𝜌𝑛. 𝑓𝑦⌋ ................................................. (2.15) 
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dimana koefisien 𝛼𝑐 = ¼ untuk (hw/1w) ≤ 1,5. 𝛼𝑐=
1

6
 untuk (hw/lw) ≥

 2, dan dapat digunakan interpolasi linier untuk nilai-nilai di 

antaranya. 

 Dinding struktural yang tidak direncanakan sesuai 23.6(6(2)) harus 

memiliki komponen batas khusus di sekeliling sisi luarnya dan di tepi-

tepi bukan dinding tersebut dimana tegangan tekan tepi pada serat 

terluar, akibat beban-beban terfaktor termasuk pengaruh beban gempa 

melampaui 0,2 fc’’ 

 Pasal ini berlaku untuk dinding-dinding atau sistem dinding yang 

menerus secara efektif dari dasar hingga puncak bangunan dan 

direncanakan memiliki satu penampang kritis untuk lentur dan gaya 

axial. Dinding-dinding yang tidak memenuhi syarat tersebut harus 

direncanakan sesuai23.6(6(3)). 

 Daerah tekan harus diberi komponen batas khusus dimana 

𝑐 >
𝑙𝑤

600(
𝛿𝑢
ℎ𝑤

)
,

𝛿𝑢

ℎ𝑤
> 0,007 ............................................... (2.16) 

Besaran 
𝛿𝑢

ℎ𝑤
pada persamaan 128 tidak boleh diarnbil kurang 

daripada0,007. 

 Bila komponen batas khusus diperlukan sesuai 23.6(6(a)) maka 

tulangannya harus diteruskan secara vertikal dari penampang 

kritissejarak tidak kurang daripada nilai terbesar dari λwatau 

Mu/4Vu. 

 Bila komponen batas khusus diperlukan sesuai SNI-03-2847-2002 

pasal 23.6(6(2)) atau 23.6(6(3)), ketentuan berikut ini harus dipenuhi, 

 Batas harus menerus secara horizontal dari sisi serat tekan 

terluarsejarak tidak kurang daripada (c-0,1 w t) dan c/2. 

 Pada daerah penampang berflens, komponen batas harus 

mencakup lebar efektif flens pada sisi tekan dan harus menerus 

setidak-tidaknya 300 mm kedalam web. 
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 Tulangan tranversal harus diletakan dengan spasi tidak lebih daripada 

(a) satu perempat dari dimensi terkecil struktur, (b) enam kali diameter 

tulangan longitudinal, dan (c) x s sesuai dengan persamaan 125berikut 

𝑆𝑥 ≤ 100 +
350−ℎ𝑥

3
 ............................................................... (2.17) 

Nilai sx tidak perlu lebih besar daripada 150 mm dan tidak perlu lebih 

kecildaripada 100. 

 Luas total penampang sengkang tertutup persegi tidak boleh 

kurangdaripada yang ditentukan pada persamaan berikut ini: 

𝐴𝑠ℎ =
0.09.𝑠.ℎ𝑥.𝑓𝑐′

𝑓𝑦ℎ
 ................................................................... (2.18) 

 


