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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Hidrolika Pelimpah 

Pada bendungan tipe urugan, bangunan pelimpah berfungsi untuk 

mencegah terjadinya limpasan diatas mervu bendungan (over topping). 

Bangunan pelimpah dirancang sedemikian rupa agar debit banjir ang 

direncanakan dapat mengalir dengan baik melalui saluran transisi, peluncur 

dan peredam energi. 

2.1.1 Tinggi Bangunan Pelimpah 

Puncak mercu bangunan pelimpah diatur sama dengan muka air normal 

pada bendungan (NWL). Muka air normal ini adalah batas atas tampungan 

efektif bendungan. 

2.1.2 Mercu Pelimpah 

Mercu Ogee dipilih pada studi ini untuk mendesain ulang mercu 

pelimpah yang telah ada. Untuk merencanakan permukaan mercu Ogee 

bagian hilir, U.S. Army Corps of Engineers telah mengembangkan persamaan 

berikut : 

𝑌

𝐻𝑑
=

1

𝐾
[

𝑋

ℎ𝑑
]

𝑛
    ............................................................................ 2.1 

(Sumber : Kriteria Perencanaan 02,1986:55) 

X dan Y merupakan koordinat pada permukaan hilir pelimpah dan 

tinggi energi rencana di atas mercu dinyatakan dalam Hd. Pada rumus diatas 

K dan n merupakan parameter  yang didapatkan berdasarkan permukaan hulu 

mercu. Berikut akan disajikan tabel untuk menentukan nilai K dan n yang 

dapat di tentukan berdasarkan kemiringan hulu nya. 
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Tabel 2.1 Nilai K dan n 

Kemiringan permukaan hulu K N 

Vertikal 

3 : 1 

3 : 2 

1 : 1 

2.000 

2,936 

1,939 

1,873 

1,850 

1,836 

1,810 

1,776 

(Sumber : Kriteria Perencanaan 02, 1986:56) 

Gambar 2.1 Desain Bendung Mercu Ogee 

 (Sumber : Kriteria Perencanaan 02, 1986:57) 

2.1.3 Debit Yang Melalui Pelimpah 

Untuk menghitung debit yang melalui pelimpah maka dapat digunakan 

rumus sebagai berikut :  

Q = C . B . H 3/2
  ................................................................................... 2.2 

 Dimana :  

Q = Debit banjir rencana (m3/dt)   

C =  Koefisien limpasan  



 
 

7 
 

 
 

  B =  Panjang pelimpah (m) 

  H =  Tinggi air diatas mercu pelimpah(m) 

 (Sumber : Suyono Sosrodarsono, 1977:181) 

2.1.4 Nilai Koefisien Limpahan 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai koefisien pelimpah yang 

biasanya berkisar 2,0 ~ 2,2. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi nilai 

dari koefisien limpahan : 

1. Tinggi air pada pengarah aliran 

2. Kemiringan lereng pelimpah 

3. Tinggi air tepat di atas mercu  

Untuk mendapatkan nilai Koefisien Limpasan akan digunakan rumus 

Iwasaki yang akan dijabarkan sebagai berikut :  

𝐶𝑑 = 2,200 − 0,0416(𝐻𝑑/𝑊)0,9900 ....................................... 2.3 

𝐶 = 1,60
1+2𝑎(ℎ/𝐻𝑑)

1+𝑎(ℎ/𝐻𝑑)
 .................................................................. 2.4 

 Dimana : 

C = Koefisien limpahan 

Cd = Koefisien limpahan ketika h = Hd 

h = Kedalaman air di atas mercu bendung  (m) 

Hd = Tinggi tekanan rencana di atas mercu bendung (m) 

W = Tinggi mercu (m) 

ɑ = Konstanta (dihitung dengan h = Hd dan C = Cd yang kemudian 

akan didapatkan nilai a ) 

 ( Sumber : Suyono Sosrodarsono, 1977:182) 

2.1.5 Lebar Efektif Pelimpah 

Lebar pelimpah akan berubah ketika air melimpah melalui mercu 

bendung. Hal ini disebabkan akibat kontraksi yang diakibatkan oleh kedua 
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dinding disamping mercu dan juga pilar-pilar yang terdapat pada mercu 

pelimpah tersebut  

Rumus berikut dapat digunakan untuk mendapatkan nilai lebar efektif 

pelimpah dengan mempertimbangkan jumlah pilar dan efek kontraksi pada 

dinding pelimpah : 

𝐿 = 𝐿′ − 2(𝑁. 𝐾𝑝 + 𝐾𝑎). 𝐻  ..................................................... 2.5 

Dimana : 

L = Lebar efektif bendung 

L’ = Lebar bendung sesesungguhnya 

N = Jumlah pilar pada mercu bendung 

𝐾𝑝 = Koefisien kontraksi pilar 

𝐾𝑎 = Koefisien kontraksi dinding samping 

H = Tinggi tekanan di atas mercu  

 (Sumber : Suyono Sosrodarsono, 1977:182) 

2.1.6 Penelusuran Banjir 

Penelusuran banjir biasa digunakan untuk meramalkan banjir yang akan 

melewati suatu sungai ataupun bendungan. Pada studi ini akan digunakan 

penelusuran banjir melalui pelimpah. Dengan menghitung penelusuran banjir 

melalui pelimpah maka dapat diketahui tinggi maksimum permukaain air 

pada bendungan. Sehingga dari itu akan dapat direncanakan ketinggian tubuh 

bendungan yang optimum. Dan juga dapat di gunakan untuk merencanakan 

bangunan pelimpah sehingga banjir yang masuk melalui waduk dapat 

dialirkan keluar dan tidak mengakibatkan limpahan air diatas mercu 

bendungan (overtopping). Berikut ini adalah persamaan yang digunakan pada 

penelusuran banjir :  

𝐼1+𝐼2

2
+ (

𝑆1

∆𝑡
−

𝑄1

2
) = (

𝑆2

∆𝑡
+

𝑄2

2
 ) ................................................... 2.6 
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(
𝑆1

∆𝑡
−

𝑄1

2
) =  𝜓1 ........................................................................ 2.7 

(
𝑆2

∆𝑡
+

𝑄2

2
) =  𝜑2 ........................................................................ 2.8 

Dimana : 

I1, I2 = Debit inflow pada waktu t1, t2 

Q1, Q2 = Debit outflow pada waktu t1, t2 

S1, S2 = Volume tampungan bendungan pada waktu t1, t2 

 (Sumber : CD.Soemarto, 1986:174) 

2.1.7 Rencana Saluran Transisi dan Saluran Peluncur 

Sebelum melakukan analisa hidrolika pada saluran transisi dan 

peluncur perlu dilakukan perhitungan hidrolis untuk mengetahui kedalaman 

air pada hulu saluran transisi atau sama dengan lereng bagian hilir pelimpah. 

Untuk menentukan kedalaman pada lereng bagian hilir pelimpah maka 

digunakan rumus sebagai berikut :  

𝑉 =  √2𝑔 (𝑧 + 𝐻𝑑 − 𝑌𝑧 ........................................................... 2.9 

𝑉 =
𝑄

𝑌𝑧.𝐿
 ..................................................................................... 2.10 

𝐹 =  
𝑉𝑧

√𝑔 .𝑌𝑧
 ................................................................................. 2.11 

Dimana : 

V = Kecepatan aliran pada titik sejauh z 

Hd = Tinggi pada hulu pelimpah 

Yz = Kedalaman pada titik sejauh Z 

Q = Debit banjir rencana 

L = Lebar pelimpah 

Fz = Bilangan Froude 

Z = Tinggi mercu dihitung dari puncak mercu hingga hilir lereng 

pelimpah 

 (Sumber : Ven Te Chow, 1985:345) 
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Perencanaan saluran transisi sangatlah penting bagi rangkaian 

perencanaan pelimpah bendungan. Dengan rencana saluran transisi yang baik 

maka akan dapat menjadikan aliran air pada hilir saluran tidak mengalami air 

terhenti (back water). (Suyono Sosrodarsono,1977) 

Rumus yang digunakan untuk menghitung bentuk penampang 

memanjang saluran transisi dan saluran peluncur adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 2.2 Skema Aliran pada Saluran Transisi dan Saluran 

Peluncur 

hf
g

V
dZ

g

V
dZ +++=++

22

2

2
22

2

1
11  .......................................... 2.12 

𝐻 = 𝑧 + 𝑑 𝑐𝑜𝑠 𝜃 +  𝛼
𝑉

2𝑔
 .......................................................... 2.13 

𝑆𝑓 =
𝑛2𝑉2

𝑅4/3 .................................................................................. 2.14 

Dimana : 

Z1 = elevasi dasar pada hulu saluran (m) 

Z2 = elevasi dasar pada hilir saluran (m) 

d1 = kedalaman air pada ujung hulu saluran (m) 

d2 := kedalaman air pada ujung hilir saluran (m) 

V1 = kecepatan aliran kritis pada bagian hulu saluran (m/dtk) 
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V2 = kecepatan aliran kritis pada bagian hilir saluran (m/dtk) 

g = gravitasi (9,81 m/dtk2) 

H = Tinggi energi (m) 

hf      = kehilangan total tinggi tekanan yang disebabkan oleh gesekan (m) 

α = koefisien energi  

Sf = Kemiringan garis energi 

n = Koefisien Manning 

(Sumber : Bambang Triatmojo, 1993) 

Kondisi batas di hulu atau di hilir merupakan penampang kontrol. Profil 

aliran di bawah garis kedalaman kritis (< hc) adalah aliran superkritis (FR > 

1) walupun terjadi pada saluran dengan kemiringan negatif (A3), horizontal 

(H3), landai (M3), kritis (C3) atau superkritis (S2,S3). Profil aliran ini 

dikontrol oleh kondisi batas hulu (upstream boundar conditions) pada 

penampang ujung hulu saluran. Profil aliran diatas garis kedalaman kritis (> 

hc) adalah aliran subkritis (FR<1), walaupun terjadi pada saluran dengan 

kemiringan negatif (A2), horizontal (H2), landai (M1 dan M2), kritis (C1) 

dan curam (S1). Profil aliran ini dikontrol oleh kondisi batas hilir (down 

stream boundar conditions) pada penampang ujung hilir saluran. (Anggrahini, 

2005:213) 

Untuk menghitung bilangan Froude (Fr) sendiri telah banyak 

dituangkan dalam berbagai buku, berikut adalah rumus yang digunakan :  

𝐹𝑟 =
𝑉

√𝑔.𝐻
 .................................................................................. 2.15 

Dimana : 

Fr = Nilai Froude 

V = Kecepatan di ujung saluran peluncur (m/dt) 

g = Grafitasi (m/dt2) 

H = Kedalaman di ujung saluran peluncur (m) 

 (Sumber : Bambang Triatmojo,1993:129) 
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Dengan menghitung besarnya nilai Froude (Fr) akan dapat diketahui 

jenis aliran pada suatu saluran. Jika hasil nilai dari Fr < 1 maka aliran adalah 

sub kritis, Fr =1 maka aliran adalah kritis dan Fr > 1 maka aliran adalah super 

kritis.  

Dari uraian diatas maka jika aliran yang terjadi di saluran merupakan 

aliran subkritis maka perhitungan dimulai dari hilir ke arah hulu saluran, 

sedangkan jika aliran yang terjadi di saluran merupakan aliran superkritis 

maka perhitungan dimulai dari hulu ke arah hilir saluran. 

2.1.8 Peredam Energi 

Pada saluran peluncur aliran akan berjenis superkritis, hal ini 

disebabkan oleh curamnya kemiringan dari saluran peluncur tersebut. 

Sehingga aliran yang dibawa dari pelimpah menuju sungai kembali akan 

berupa superkritis. Aliran superkritis memiliki kecepatan yang sangat tinggi 

sehingga akan sangat berbahaya bagi alur sungai jika aliran ini tetap 

diarahkan langsung menuju sungai. Oleh karena itu diperlukanlah desain 

bangunan peredam energi. Peredam energi ini berfungsi untuk mereduksi 

aliran yang telah keluar dari saluran peluncur dengan jenis super kritis, 

sehingga aliran yang akan masuk ke sungai dapat diubah menjadi aliran sub 

kritis yang aman bagi alur sungai tersebut. (Suyono Sosrodarsono,1977) 

Berikut ini adalah beberapa tipe dari peredam energi yang biasa 

digunakan pada bendungan tipe urugan  

1. Tipe loncatan (water jump type) 

2. Tipe kolam olakan (stilling basin type) 

3. Tipe bak pusaran (roller bucket type) 

Tipe peredam energi dipilih berdasarkan kondisi topografi, serta sistem 

kerjanya. Pada studi ini akan digunakan tipe kolam olakan dan pemilihan 

kolam olakan didasarkan pada oleh besarnya bilangan froude. Dan rumus 

yang digunakan untuk menghitung bilangan Froude (Fr) telah diuraikan pada 

pembahasan sebelumnya. Hasil perhitungan bilangan froude pada sub-bab 

sebelumnya akan digunakan sebagai acuan pemilihan tipe kolam olakan. 
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Berdasarkan bilangan Froude ,tekanan hidrostatis dan debit persatuan 

lebar, akan dapat dipilih kolam olakan yang sesuai dengan yang dibutuhkan 

pada studi ini, berikut adalah klasifikasinya:  

1. Jika Fr ≤ 1,7 maka tidak diperlukan kolam olakan. Hal ini dikarenakan 

aliran tersebut akan dapat berubah dengan sendirinya menjadi aliran sub 

kritis. 

2.  Jika 1,7 < Fr ≤ 2,5 maka diperluka kolam olak untuk mereduksi energi 

pada aliran tersebut. Kolam olak dengan ambang ujung sudah cukup 

digunakan untuk syarat seperti bilangan froude diatas untuk dapat 

mereduksinya menjadi aliran sub kritis. 

3. Jika 2,5 < Fru ≤ 4,5 loncatan air akan tidak beraturan dan tidak 

berbentuk dengan baik. Sehingga kolam olak yang digunakan pada 

klasifikasi ini adalah kolam olak USBR tipe IV. Kolam olak USBR tipe 

IV memiliki blok halang yang dapat menahan turbulensi aliranna 

sehingga dapat mereduksi aliran tersebut dengan efektif. 

4. Dan jika Fru ≥ 4,5 maka akan dipilih kolam olak USBR tipe III yang 

memiliki blok muka dan juga blok halang. Kolam olakan ini akan sangat 

efektif dan juga ekonomis untuk bilangan Froude tersebut. Sehingga 

pemilihan kolam olak USBR tipe III sangatlah tepat untuk aliran yang 

memiliki nilai bilangan froude cukup tinggi. Pada perencanaan peredam 

energi pada bendungan biasanya tipe inilah yang akan digunakan. 

Dikarenakan saluran pembawa aliran yaitu saluran peluncur di 

bendungan akan memiliki aliran dengan nilai bilangan froude yang 

cukup tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya saluran tersebut yang 

mengakibatkan memiliki kemiringan yang curam dan juga kecepatan 

yang tinggi yang akan berpengaruh pada nilai dari bilangan froude itu 

sendiri. Berikut akan disajikan gambar desain kolam olakan USBR tipe 

III pada gambar 2.3. 



 
 

14 
 

 
 

 

Gambar 2.3 Kolam Olak USBR tipe III 

(Sumber : Kriteria Perencanaan 02,1986:160) 

Untuk mendesain sebuah perdam energi dengan jenis kolam olak datar 

tipe III maka ada beberapa paramater yang akan digunakan sebagai acuan 

untuk merencanakan ukuran blok halang dan blok muka. Beberapa parameter 

itu adalah bilangan froude (Fr), kedalaman diawal kolam olak (D1), 

kedalaman air di hilir kolam olak (D2) dan juga panjang kolam olakan (L). 

Untuk nilai kedalaman air dihilir kolam dan juga panjang kolam olakan dapat 

dilihat dari grafik yang tertera pada gambar 2.4 dan gambar 2.5. Dan rumus 

yang digunakan untuk merencanakan dimensi dari blok halang adalah sebagai 

berikut : 

ℎ1 = 0,2 𝐷1 ............................................................................ 2.16 

W2 = 0,15 𝐷1 ........................................................................ 2.17 

S2 = 0,15 𝐷1 .......................................................................... 2.18 

Dimana : 

 h1  = Tinggi blok halang (m) 

 W2 = Lebar Blok Halang (m) 

 S2 = Jarak antar blok halang (m) 

 D1 = Kedalaman air pada hilir saluran peluncur (m) 
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 Gambar 2.4 Kedalaman Minimum Air Di Hilir Kolam Olakan USBR 

 (Sumber : Suyono Sosrodarsono, 1977:221) 

Gambar 2.5 Panjang Kolam Olakan USBR 

  (Sumber : Suyono Sosrodarsono, 1977:222) 
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2.2 Analisa Stabilitas 

Analisa stabilitas suatu bangunan berfungsi untuk mengetahui kuat atau 

tidaknya bangunan tersebut melawan beban-beban yang berlaku pada 

bangunan tersebut. Berikut ini adalah kondisi pembebanan pada beberapa 

peninjauan : 

1. Kondisi Pembebanan disaat Ada Air Pada Saluran 

 

Gambar 2.6 Gaya Yang Bekerja Pada  Dinding Dan Lantai Dengan Kondisi 

Terdapat Air Dalam Saluran 

Keterangan : 

P1 = Gaya akibat beban diatas tanah (ton) 

P2, P6 = Gaya akibat berat air didalam tanah (ton) 

P3, P7 = Gaya akibat berat tanah disamping dinding (ton) 

P4, P5 = Gaya akibat berat air didalam saluran (ton) 

U1, U2 = Gaya angkat dibawah pelat lantai/pondasi (ton) 
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2. Kondisi Pembebanan disaat Tidak Ada Air Pada Saluran 

 

Gambar 2.7 Gaya Yang Bekerja Pada   Dinding Dan Lantai Dengan 

Kondisi Tidak Terdapat Air Dalam Saluran 

Keterangan : 

P1 = Gaya akibat beban diatas tanah (ton) 

P2, P6 = Gaya akibat berat air didalam tanah (ton) 

P3, P7 = Gaya akibat berat tanah disamping dinding (ton) 

P4, P5 = Gaya akibat berat air didalam saluran (ton) 

U1, U2 = Gaya angkat dibawah pelat lantai/pondasi (ton) 

3. Kondisi Pembebanan disaat Gempa 

Pada kondisi pembebanan disaat gempa gaya-gaya yang bekerja 

tetaplah sama seperti keadaan tanpa gempa, akan tetapi akan dimasukkan 

koefisien gempa pada gaya yang membebani bangunan. Untuk rumus yang 

akan digunakan untuk menghitung kondisi pembebanan disaat terjadi gempa 

akan di jabarkan pada sub-bab pembahasan berikutnya. 
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2.2.1 Analisa Pembebanan 

Perhitungan pada stabilitas suatu bangunan pelimpah didasarkan pada 

gaya yang bekerja pada bangunan pelimpah. 

1. Tekanan Air 

Untuk perhitungan tekanan air statis digunakan rumus sebagai 

berikut :  

𝑃𝑤 =
1

2
 . 𝛾𝑤. ℎ2 ............................................................... 2.19 

Dimana : 

Pw = Tekanan Air(ton/m’) 

𝛾𝑤 = Berat Jenis air (t/m3) 

h = Tinggi air(m) 

(Sumber : Kriteria Perencanaan 06,2009:51) 

2.  Tekanan Tanah  

a. Tekanan tanah aktif   

𝑃𝑎 =
1

2
 . 𝐾𝑎 . 𝛾𝑡 . ℎ2 ........................................................... 2.20 

 Dimana : 

Pa  = Tekanan tanah aktif (ton/m’) 

Ka = koefisien tanah aktif  

𝛾𝑡 = Berat jenis tanah(t/m3) 

h = Tinggi tanah(m) 

(Sumber : Braja M.Das Jilid 2, 1985:48) 

b. Tekanan tanah pasif  

𝑃𝑝 =
1

2
 . 𝐾𝑝 . 𝛾𝑡 . ℎ2 ...................................................... 2.21 

Dimana : 

Pp  = Tekanan tanah aktif (ton/m’) 

Kp = Koefisien tanah pasif 
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𝛾𝑡 = Berat jenis tanah(t/m3) 

h = Tinggi tanah(m) 

(Sumber : Braja M.Das Jilid 2, 1985:57) 

3. Tekanan Uplift 

Gambar 2.8 Gaya Angkat Pada Pelimpah 

(Sumber : Kriteria Perencanaan 06, 2009:71) 

Gaya uplift adalah gaya tekan keatas dibawah bendung, rumus 

yang digunakan berdasarkan KP-06 adalah sebagai berikut : 

𝑃𝑥 = 𝐻𝑥 −
𝐿𝑥

𝐿
. ∆𝐻 ........................................................ 2.22 

Dimana : 

Px  = Gaya angkat(kg/m2) 

Lx = Jarak bidang rembesan (m) 

L = Panjang jalur rembesan (m) 

∆𝐻 = Beda tinggi (m) 

(Sumber : Kriteria Perencanaan 06, 2009:71) 
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4. Berat Material (Braja M. Das,Jilid 1:31) 

a.  Berat Sendiri Bangunan 

 

Gambar 2.9 Berat Sendiri Bangunan 

𝑊 = 𝛾 . 𝑉 ...................................................................... 2.23 

Dimana : 

W = Berat bangunan(ton) 

𝛾  = Berat jenis bahan (t/m3) 

V = Volume(m3) 

(Sumber : Braja M. Das,Jilid 1, 1985:31) 

b. Berat Air  

𝑊 = 𝛾𝑤 . 𝑉.................................................................... 2.24 

Dimana : 

W = Berat Air(ton/m’) 

𝛾𝑤 = Berat Jenis Air(t/m3) 

V = Volume Air(m3) 

(Sumber : Braja M.Das jilid 1, 1985:31) 

c. Berat Tanah  

𝑊 = 𝛾𝑠𝑎𝑡 − 𝛾𝑤 . 𝑉 ....................................................... 2.25 

Dimana : 

W  = Berat Air (ton) 

𝛾𝑠𝑎𝑡 = Berat Jenis Tanah Jenuh (t/m3) 
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𝛾𝑤 = Berat Jenis Air (t/m3) 

V  = Volume Air (m3) 

(Sumber : Braja M.Das jilid 1, 1985:31) 

5. Gaya Akibat Pengaruh Gempa  

𝑊𝑒 = 𝑊 . 𝐾ℎ ................................................................ 2.26 

𝐾ℎ =
𝑎𝑑

𝑔
 ........................................................................ 2.27 

𝑎𝑑 = 𝑛(𝑎𝑐 .𝑧)𝑚 ............................................................. 2.28 

Dimana : 

 We = Gaya Akibat Gempa (ton) 

 W = Berat Bangunan (ton) 

 Kh = Koefisien Gempa 

   ad = Percepatan Gempa Rencana (cm/dt2) 

   ac = Percepatan Kejut Dasar (cm/dt2) 

   n = koefisien jenis tanah 

   g = Gravitasi (9,81 cm/dt2) 

   z = Faktor yang tergantung pada letak geografis 

  (Sumber : Braja M.Das Jilid 2, 1985:83)   

2.2.2 Penulangan Pelat 

 

Gambar 2.10 Desain Penulangan Pelat Dinding dan Lantai 
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Ringkasan langkah-langkah atau ikhtisar perencanaan pelat satu arah 

adalah sebagai berikut :  

1. Hitung h minimum pelat  

   
𝐿

20
 (0,4 +

𝐹𝑦

700
) ............................................................................... 2.29 

Dimana : 

  L    = Bentang Pelat (m) 

  Fy  = Mutu Baja (Mpa) 

2. Hitunglah beban mati pelat dan kemudian hitunglah beban rencana (Wu) 

3. Hitunglah momen rencana (Mu) 

4. Hitunglah tebal efektif pelat (d) 

    d = h – selimut beton – 2.(0,5 x D) .................................... 2.30 

Dimana : 

d  = Tinggi Efektif Pelat (mm) 

h  = Tebal Pelat (mm) 

D = Diameter Tulangan (mm) 

5. Hitung k perlu 

  𝑘 =
𝑀𝑢

∅𝑏.𝑑
 2.31 

Dimana : 

k  = Koefisien 

Mu  = Momen (KN.m) 

b  = lebar (tiap 1 m) 

d  = tebal pelat (m) 

Dengan mengetahui nilai k maka dapat di dapatkan nilai rasio 

penulangan (ρ) dengan bantuan tabel yang tersedia. 

6. Tentukan rasio penulangan (ρ) dari tabel A-6 sampai dengan A-37 

dengan syarat ρ < ρmaks. Tabel A-6 sampai dengan A-37 dapat dilihat 

pada bagian lampiran Buku Beton Bertulang. 
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7.  Hitung As yang diperlukan 

   𝐴𝑠 = 𝜌. 𝑏. 𝑑 ................................................................................. 2.32 

             Dengan didapatkannya luas (As) yang diperlukan maka dapat 

diketahui diameter serta jarak antar tulangan dengan bantuan tabel. 

8. Pilih tulangan pokok dengan menggunakan tabel A-4. 

 Tabel A-4 dapat dilihat pada bagian lampiran Buku Beton Bertulang. 

9. Hitung tulangan susut dengan syarat : 

a. As = 0,0020.b.h, untuk mutu baja 30 

b. As = 0,0018.b.h, untuk mutu baja 40 

c. As = 0,0018.b.h, untuk mutu baja > 40 

10. Jumlah luas penampang tulangan baja pokok tidak boleh lebih kurang 

dari jumlah luas penulangan susut. 

 (Sumber : Istimawan Dipohusodo, 1994:61) 

2.2.3 Kontrol terhadap stabilitas 

1. Stabilitas terhadap Guling  

Momen guling pada suatu bangunan haruslah lebih kecil dari 

momen tahanan sehingga kontruksi aman terhadap bahaya guling. 

Rumus stabilitas terhadap guling :  

   𝐹𝑔𝑙 =
∑ 𝑀𝑤

𝑀𝑔𝑙
 > n........................................................... 2.31 

Dimana : 

 ∑ 𝑀𝑤  =  Momen tahanan (kN.m) 

 ∑ 𝑀𝑔𝑙  =  Momen guling (kN.m) 

 n    =  Faktor keamanan 

(Sumber : Hary Christady, 1996:399) 

2. Stabilitas terhadap Geser 

Agar konstruksi aman terhadap geser,  gaya geser harus lebih 

kesil dari gaya tahanan dengan memperhitungkan koefisien geser tanah 

terhadap konstruksi yang ada. 
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 Keamanan terhadap bahaya geser  : 

𝐹𝑔𝑠 =
𝐶.𝐴+𝑓.∑ 𝑅ℎ

∑ 𝑃ℎ
> n ................................................ 2.32 

Dimana : 

 ∑ 𝑅ℎ = Tahanan Dinding 

 ∑ 𝑃ℎ  = Gaya Horizontal 

 n = Faktor keamanan 

(Sumber : Kriteria Perencanaan 02,1986,147) 


