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BAB II 

         LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pembebanan Struktur 

Perencanaan pembebanan ini digunakan beberapa acuan standar sebagai 

berikut: 

1. Standar Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung (SNI 

03-1726-2012) 

2. Pedoman Perencanaan Pembebanan Minimum pada Gedung  (SNI  1727-2013) 

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas, struktur sebuah gedung harus 

direncanakan kekuatannya terhadap beban-beban berikut: 

1. Beban Mati (Dead Load), dinyatakan dengan lambang DL;  

2. Beban Hidup (Live Load), dinyatakan dengan lambang LL;  

3. Beban Gempa (Earthquake Load), dinyatakan dengan lambang E;  

4. Beban Angin (Wind Load), dinyatakan dengan lambang W.  

2.1.1 Beban Mati (DL) 

 Beban mati yang diperhitungkan dalam struktur gedung bertingkat ini 

merupakan berat sendiri elemen struktur bangunan yang memiliki fungsi structural 

menahan beban. Beban dari berat sendiri elemen-elemen tersebut diantaranya 

sebagai berikut : 

● Beton = 2400kg/m3 

● Tegel (24 kg/m2) + Spesi (21 kg/m2) = 45 kg/m3 

● Plumbing = 10 kg/m3 

● Plafond + Penggantung = 18 kg/m3 

● Dinding ½ bata = 250 kg/m2 

 

 Beban tersebut harus disesuaikan dengan volume elemen struktur yang akan 

digunakan. Karena analisis dilakukan dengan program StaadPro 2007, maka berat 

sendiri akan dihitung secara langsung. 
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2.1.2  Beban Hidup (LL) 

  Beban hidup yang diperhitungkan adalah beban hidup selama masa layan. 

Beban hidup selama masa konstruksi tidak diperhitungkan karena diperkirakan 

beban hidup masa layan lebih besar daripada beban hidup pada masa konstruksi. 

Beban hidup yang direncanakan adalah sebagai berikut: 

a) Beban Hidup pada Lantai Gedung  

Beban hidup yang digunakan mengacu pada standar pedoman pembebanan 

yang ada, yaitu sebesar 500 kg/m2.  

b) Beban Hidup pada Atap Gedung  

Beban  hidup  yang  digunakan  mengacu  pada  standar  pedoman  

pembebanan yang ada, yaitu sebesar 100 kg/m2. 

2.1.3 Beban Gempa (E) 

 Beban gempa adalah semua beban static ekivalen yang bekerja pada gedung 

yang menirukan pengaruh dari gerakan tanah akibat gempa itu. Dalam hal pengaruh 

gempa pada struktur gedung ditentukan berdasarkan suatu analisa dinamik, maka 

yang diartikan dengan beban gempa disini adalah gaya-gaya di dalam struktur 

tersebut yang terjadi oleh gerakan tanah akibat gempa itu. 

 Berdasarkan SNI 03-1726-2012 menyatakan untuk mensimulasikan arah 

pengaruh gempa rencana yang sembarang terhadap struktur gedung, pengaruh 

pembebanan gempa dalam arah utama harus di anggap efektif 100% dam harus di 

anggap terjadi bersamaan dengan pengaruh gempa dalam arah tegak lurus pada arah 

utama tadi tetapi efektifitasnya hanya 30%. Gaya gempa terletak di pusat massa 

lantai-lantai tingkat. 

2.1.4 Beban Kombinasi 

Struktur, komponen, dan pondasi harus di rancang sedemikian rupa sehingga 

kekuatan desainnya sama atau melebihi efek dari bahan terfaktor dalam kondisi 

berikut : 

1. 1,4D 

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

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

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

6. 0,9D + 1,0W 

7. 0,9D + 1,0E 

(SNI 03-1726-2013) 

2.1.5 Analisa Beban Gempa   

 Tahapan selanjutnya adalah menganalisa beban gempa yang di tinjau dengan 

menggunakan analisa statis ekivalen berdasarkan SNI 1726:2012. Dalam 

menganalisa beban gempa terdapat beberapa langkah sebagai berikut : 

2.1.5.1  Menentukan Kategori Resiko Gempa dan Faktor Keutamaan Gempa 

   Beban gempa adalah beban yang timbul akibat percepatan getaran tanah 

pada saat gempa terjadi . Untuk merencanakan struktur bangunan tahan gempa 

menurut SNI 03-1726-2012 adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 Kategori Resiko Gempa (Sumber: SNI 03-1726-2012) 

 

Jenis Pemanfaatan 

Kategori 

resiko 

 Gedung dan non gedung yang memiliki resiko rendah terhadap jiwa 

 manusia pada saat terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk, 

 antara lain : 

 - Fasilitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan 

 - Fasilitas sementara 

 - Gudang penyimpanan 

 - Rumah jaga dan struktur kecil lainnya 

 

 

 

 

I 
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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 perbelanjaan/mall 

- Bangunan industri 

- Fasilitas manufaktur 

- Pabrik 

 

 

 

 

II 

Gedung dan non gedung yang memiliki resiko tinggi terhadap jiwa manusia 

pada saat terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk : 

- Bioskop  

- Gedung pertemuan  

- Stadion  

 - Fasilitas kesehatan yang tidak memiliki unit bedah dan unit gawat darurat  

 - Fasilitas penitipan anak  

 - Penjara III  

 - Bangunan untuk orang jompo  

 

Gedung dan non gedung, tidak termasuk kedalam kategori risiko 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  

 - 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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 
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penanganan, penyimpanan, penggunaan atau tempat pembuangan bahan 

bakar berbahaya, bahan kimia berbahaya, limbah berbahaya, atau bahan 

yang mudah meledak) yang mengandung bahan beracun atau peledak 

dimana jumlah kandungan bahannya melebihi nilai batas yang diisyaratkan 

oleh instansi yang berwenang dan cukup 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 

keadaan 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  

- Struktur tambahan (termasuk menara telekomunikasi, tangki penyimpanan 

bahan bakar, menara pendingin, struktur stasiun listrik, tangki air pemadam 

kebakaran atau struktur rumah atau struktur pendukung air atau material 

atau peralatan pemadam kebakaran) yang disyaratkan untuk beroperasi pada 

saat keadaan darurat  

 

Gedung dan non gedung yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi 

struktur bangunan lain yang masuk ke dalam kategori risiko IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV  

(Sumber : SNI-1726-2012) 
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Tabel 2.2 Faktor Keutamaan Gempa 

 Kategori risiko  Faktor keutamaan gempa, Ie  

     

 I atau II  1.0  

    

     

 III  1.25  

    

     

 IV  1.50  

    

     

  (Sumber : SNI-1726-2012)  

 

2.1.5.2 Menentukan Percepatan Respons Spektral MCE dari Peta Gempa 

 Pada langkah ini adalah menentukan nilai parameter percepatan spectral 

desain. S1 untuk parameter respons percepatan spectral MCE dari peta pada periode 

1 detik dan SS untuk parameter respons percepatan spectral MCE dari periode 0,2 

detik. Peta gempa yang dipertimbangkan memiliki dua variabel yaitu S1 dan SS, 

seperti dibawah ini: 

Gambar 2.1 Peta respons spektra 0,2 detik (Ss) di batuan dasar (Sb) untuk 

probabilitas terlampaui 2% dalam 50 tahun (Sumber: SNI-1726-2012) 
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Gambar 2.2 Peta respons spektra 1,0 detik (Ss) di batuan dasar (Sb) untuk 

probabilitas terlampaui 2% dalam 50 tahun(Sumber: SNI-1726-2012) 

 

2.1.5.3 Menghitung Bobot Bangunan  

Berat seismic efektid struktur, W , harus meyertakan seluruh beban mati 

dan beban lainnya yang terdaftar di bawah ini : 

1. Dalam daerah yang digunakan untuk penyimpanan : minimum sebesar 25% 

beban hidup lantai ( beban hidup lantai di garasi public dan struktur parkiran 

terbuka, serta beban penyimpanan yang tidak melebihi 5% dari berat seismic 

efektif pada suatu lantai. 

2. Jika ketentuan untuk partisi disyaratkan dalam desain beban lantai : diambil 

sebagai yang terbesar di antara berat partisi actual atau berat daerah lantai 

minimum sebesar 0,48 kN/m2. 

3. Berat operasional total dari peralatan yang permanen . 

4. Berat lansekap dan beban lainnya pada taman atap atau luasan sejenis lainnya. 
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2.1.5.4 Menentukan Klasifikasi Situs  

Klasifikasi situs dapat ditetapkan dengan tiga parameter, yaitu : 

1. Kecepatan rata-rata gelombang geser. 

2. Tahanan penetrasi standar lapangan rata-rata, atau tahanan penetrasi standar 

rata-rata untuk lapisan tanah non kohesif. 

3. Kuat geser nilai rata-rata 

            Ketentuan mengenai penggunaan parameter di atas dijelaskan dalam 

SNI 1726:2012 pasal 5.3 dan 5.4. Dari parameter-parameter ini dapat 

diketahui kalsifikasi situs sesuai dengan Tabel 2.3 . 

Tabel 2.3 Klasifikasi Situs(Sumber: SNI-1726-2012) 

Kelas Situs Vs (m/detik) N 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 yang mengandung lebih dari 3m 

dengan karakteristik berikut :  

1. indeks plastisitas, PI >20 

2. Kadar air, w ≥ 40 % 

3. Kuat geser nralir su < 25 kPa 
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SF (tanah 

khusu, yang 

membutuhkan 

investigasi 

geoteknik 

spesifikasi dan 

analisis respons 

spesifik-situs 

yang mengikuti 

6.10.1) 

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/ gambut (ketebalan 

H >3) 

- Lempung berplastisitas sangat tinggi (ketebalan H 

>7,5m dengan indeks plastisitas PI > 75) 

Lapisan lempung lunak/setengah teguh dengan ketebalan 

H >35m dengan su < 50 kPa 

CATATAN : N/A = tidak dapat dipakai 

2.1.5.5 Menentukan Parameter Percepatan Gempa (SM1 dan SMS) 

Untuk menentukan respons spectral percepatan gempa MCER di permukaan 

tanah, diperlukan suatu factor amplifikasi seismic pada perioda 0,2 detik dan 

periode 1 detik. Factor amplifikasi meliputi factor amplifikasi getaran terkait 

percepatan pada getaran perioda pendek (Fa) dan factor amplifikasi terkait 

percepatan yang mewakili getaran perioda 1 detik (Fv). parameter spectrum respons 

percepatan pada perioda pendek (SMS) dan perioda 1 detik (SM1) yang disesuaikan 

dengan pengaruh klasifikasi situs, harus ditentukan dengan perumusan berikut ini : 

SMS = FaSS 

SM1 = FvS1 

SS = parameter respons spectral percepatan gempa MCER terpetakan untuk perioda 

pendek. 

S1 = parameter respons spectral percepatan gempa MCER terpetakan untuk 

perioda 0,1 detik. 

Dan koefisien situs Fa dan Fv  ditentukan menurut table di bawah ini: 
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Tabel 2.4 Koefisien situs, Fa 

Kelas Situs Parameter respons spectral 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 

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

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

SC 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 

SD 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 

SE 2,5 1,7 1,2 0,9 0,9 

SF SSb 

 Catatan: 

(a) Untuk nilai-nilai antar SS dapat dilakukan interpolasi linear 

(b) SS = situs yang memerlukan investigasi spesifik dan analisis respons situs-

spesifik 

2.1.5.6 Parameter percepatan Spektral Desain 

Parameter percepatan spectral desain untuk perioda pendek SDS dan pada 

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

SDS =  SMS                          SD1 =  SM1 

 

2.1.5.6.1  Spektrum Respons Desain 

Bila spectrum respons desain diperlukan oleh tata cara ini dan prosedur 

gerak tanah dari spesidik-situs tidak digunakan, maka kurva spectrum respons 

desain harus dikembangkan dengan mengacu gambar 3.1 dan mengikuti ketentuan 

di bawah ini: 

1. Untuk perioda yang lebih kecil dan T0 spektrum respons percepatan desain, 

Sa harus diambil dari persamaan; 

Sa = SDS   
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2. Untuk perioda leih besar dari atau sama dengan T0 dan lebih kecil dari atau 

sama dengan Ts, spectrum respons percepatan desain, Sa = SDS 

3. Untuk perioda lebih besar dari Ts, spectrum respons percepatan desain Sa 

diambil berdasrkan persamaan: 

Sa =  

Keterangan: 

SDS = parameter respons spectral percepatan desain pada perioda pendek 

SD1 = parameter respons spectral percepatan desain pada perioda 0,1 detik 

T = perioda gtar fundamental struktur 

T0 = 0,2  

Ts =  

 

Gambar 2.3 Spektrum Respons Desain (Sumber: SNI 03-1726-2012) 

2.1.5.7 Kategori Desain Seismik 

Perencanaan penentuan Kategori Desain seismik diperlukan sebagai dasar 

dalam penentuan jenis sistem struktur yang akan digunakan pada struktur bangunan 

yang akan didesain,  kategori desain seismic ini bergantuk pada nilai Parameter 

percepatan spektral desain untuk perioda pendek (SDS) dan parameter percepatan 

spektral desain perioda 1 detik (SD1), dengan berdasarkan tabel dibawah ini: 
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Tabel 2.5 Kategori desain seismik berdasarkan parameter percepatan pada 

perioda pendek(Sumber: SNI 03-1726-2012) 

Nilai SDS Kategori resiko 

I atau II atau III IV 

SDS < 0,167 A A 

0,167 SDS < 0,33 B C 

0,33  SDS < 0,50 C D 

0,50  SDS D D 

 

Tabel 2.6 Kategori desain seismik berdasarkan parameter percepatan pada 

perioda 0,1 detik(Sumber: SNI 03-1726-2012) 

Nilai SDS 
Kategori resiko 

I atau II atau III IV 

SD1 < 0,167 A A 

0,067 SD1 < 0,133 B C 

0,133  SD1 < 0,20 C D 

0,20  SD1 D D 

2.1.5.8 Periode Fundamental Pendekatan  

 Perioda fundamental pendekatan (Ta) dalam detik, harus ditentukan dari 

persamaan berikut: 

Ta = Ct  

Keterangan: hn adalah ketinggian struktur, dalam (m), di atas dasar sampai tingkat 

tertinggi struktur, dan koefisien Ct dan x ditentukan dari tabel 2.8 

Tabel 2.7 Koefisien untuk batas atas pada perioda yang dihitung(Sumber: SNI 

03-1726-2012) 

Parameter percepatan respons spectral desain 

pada 1 detik, SD1 

Koefisien Cu 

0,4 1,4 



 

16 
 

0,3 1,4 

0,2 1,5 

0,15 1,6 

0,1 1,7 

Tabel 2.8 Nilai parameter perioda pendekatan Ct dan x 

(Sumber: SNI 03-1726-2012) 

Tipe struktur Ct x 

Sistem rangka pemikul momen dimana rangka memikul 100% 

gaya gempa yang disyaratkan 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 0,0466a 0,9 

Rangka baja dengan bresing eksentris 0,07731a 0,75 

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

Semua sistem struktur lainnya 0,07488a 0,75 

 Sebagai alternative, diijinkan untuk menentukan perioda fundamental pendekatan 

(Ta) dalam detik, dari persamaan berikut untuk struktur dengan ketinggian tidak 

melebihi 12 tingkat dimana sistem penahan gaya gempa teridiri dari rangka penahan 

momen beton atau aja secara keseluruhan dan tinggi tingkat paling sedikit 3m: 

Ta = 0,1N 

Keterangan: 

N = Jumlah tingkat 

2.1.5.9 Faktor  Koefisien Modifikasi Respons, Kuat Lebih Sistem, Pembesaran 

Defleksi  

 Nilai-nilai dari koefisien modifikasi respon (R), kuat lebih sistem (Ω0), 

pembesaran defleksi (Cd) dan dapat ditentukan setelah mengetahui kategori desain 

seismic. 
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Tabel 2.9 Faktor (R), (Ω0), (Cd) Untuk Penahan Gempa 

(Sumber: SNI 03-1726-2012) 

2.1.5.10 Koefisien Respons Seismik (Cs) dan Gaya Dasar Seismik (V) 

1. Koefisien Respons Seismik (Cs) 

Untuk menetukan nilai (Cs) ditentukan dengan persamaan berikut ini: 

● Cs =  

● Cs max =  

● Cs min = 0,044.SDS.Ie  0,01 

 

 

s min  Cs  Cs max 

 Keterangan: 

SDS = Parameter percepatan spektrum dalam rentang periode 0,2 detik  

SD1 = Parameter percepatan spektrum dalam rentang periode 1,0 detik  

 R  = Faktor modifikasi respons 

 Ie  = Faktor keutamaan gempa  
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 T  = Periode fundamental pendekatan 

2. Gaya Dasar Seismik (V) 

 Setelah nilai Cs didapatkan, maka gaya dasar seismic dapat dihitung 

dengan persamaan berikut ini: 

V = Cs W 

Keterangan: 

Cs = Koefisien respons seismik 

W = Berat bobot bangunan (kN) 

2.1.5.11 Distribusi Vertikal Gaya Gempa (Fx) 

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

ditentukan dari persamaan berikut: 

Fx = CvxV 

Dimana; 

Cvx =  

Keterangan: 

Cvx = Faktor distribusi vertical 

V = Gaya lateral desain total atau geser di dasar stryktur (kN) 

wi dan wx = bagian dari berat seismic efektif total struktur (W) yang ditempatkan 

atau dikenakan pada tingkat i atau x 

k = Eksponen yang terkait dengan perioda struktur sebagai berikut: 

● k=1, untuk struktur yang mempunyai perioda 0,5 detik atau kurang 

● k=2, untuk struktur yang mempunyai perioda 2,5 detik atau lebih  

k harus sebesar 2 atau harus diinterpolasi linear 1 dan 2, i=untuk struktur yang 

mempunyai perioda 0,5 dan 2,5 detik. 

2.2  Beton 

  Beton adalah campuran antara semen, agregat halus, agregat kasar, dan air, 

dengan atau tanpa bahan campuran tambahan yang membentuk massa padat. Dalam 

pengertian umum beton berarti campuran bahan bangunan berupa pasir dan kerikil 
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atau koral kemudian diikat semen bercampur air. Sifat beton berubah  karena sifat 

semen, agregat dan air, maupun perbandingan pencampurannya. Untuk 

mendapatkan beton optimum pada penggunaan yang khas, perlu dipilih bahan yang 

sesuai dan dicampur secara tepat. 

Beton merupakan salah satu bahan bangunan yang masih sangat banyak 

dipakai dalam pembangunan fisik. Harganya yang relatif murah dan kemudahan 

dalam pelaksanaannya membuat beton semakin tak tergantikan dalam dunia 

konstruksi. Namun selain keuntungan yang dimilikinya beton juga memiliki 

beberapa kekurangan seperti tegangan tarik yang rendah, daktibilitas rendah, dan 

keseragaman mutu yang bervariatif. Karena kekurangan yang dimiliknya maka 

diperlukan pengetahuan yang cukup luas,antara lain mengenai sifat bahan dasarnya, 

cara pembuatannya, cara evaluasi, dan variasi bahan tambahnya agar dapat 

meningkatkan fungsi beton itu sendiri menjadi lebih maksimal. 

Dalam pembuatannya, keseragaman kualitas beton sangat dipengaruhi oleh 

keseragaman bahan dasar dan metode pelaksanaan. Pada prakteknya dilapangan, 

umumnya beton yang disuplai oleh perusahaan pembuatan beton (ready mix) telah 

terjamin keseragaman bahan dasarnya. Untuk mendapatkan kualitas dan 

keseragaman beton sesuai seperti yang disyaratkan maka pelaksanaan pembuatan 

beton harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Yang dimaksud 

dengan kualitas beton seperti yang disyaratkan disini adalah kuat tekan beton pada 

umur ke-28 hari. Oleh karena sebab-sebab diatas maka diperlukan adanya kontrol 

kualitas yang dapat mengetahui kemungkinan terjadinya output yang tidak sesuai 

dengan yang disyaratkan sedini mungkin. 

2.2.1 Kelebihan dan Kekurangan Beton 

Beton adalah hasil pencampuran semen portland, air, dan agregat (terkadang 

bahan tambah, yang sangat bervariasi mulai dari bahan kimia tambahan, serat, 

sampai bahan buangan non kimia) pada perbandingan tertentu. 

Kelebihan dari beton adalah: 

- Harganya relatif murah karena menggunakan bahan-bahan dasar dari bahan 

lokal, kecuali semen Portland. 
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- Beton termasuk tahan aus dan tahan kebakaran, sehingga biaya perawatan 

termasuk rendah 

- Ukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan beton tak bertulang atau pasangan 

batu. 

- Beton segar dapat dengan mudah diangkut maupun dicetak dalam bentuk 

apapun dan ukuran seberapapun tergantung keinginan 

Kekurangan dari beton adalah: 

 -  Bentuk yang telah dibuat sulit diubah. 

 - Daya pantul suara yang keras. 

 - Pelaksanaan pekerjaan membutuhkan ketelitian yang tinggi. 

- Beton mempunyai kuat tarik yang rendah, sehingga mudah retak. Oleh karena 

itu perlu diberi baja tulangan, atau tulangan kasa. 

- Beton segar mengerut saat pengeringan dan beton keras mengembang jika 

basah sehingga dilatasi (construction joint) perlu diadakan pada beton yang 

panjang/lebar untuk memberi tempat bagi susut pengerasan dan pengembangan 

beton. 

- Beton keras mengembang dan menyusut bila terjadi perubahan suhu sehingga 

perlu dibuat dilatasi (expansion joint) untuk mencegah terjadinya retak-retak 

akibat perubahan suhu. 

- Beton sulit untuk kedap air secara sempurna, sehingga selalu dapat dimasuki 

air, dan air yang membawa kandungan garam dapat merusakkan beton. 

- Beton bersifat getas (tidak daktail) sehingga harus dihitung dan didetail secara 

seksama agar setelah dikombinasikan dengan baja tulangan menjadi bersifat 

daktail, terutama pada struktur tahan gempa. 

2.2.2  Sifat-Sifat Beton 

Sifat dan karakteristik beton : 

1. Karakteristik beton adalah mempunyai tegangan hancur tekan yang tinggi 

serta tegangan hancur tarik yang rendah. 

2. Beton tidak dapat dipergunakan pada elemen konstruksi yang memikul 

momen lengkung atau tarikan. 



 

21 
 

3. Beton sangat lemah dalam menerima gaya tarik, sehingga akan terjadi retak 

yang makin lama makin besar. 

4. Proses kimia pengikatan semen dengan air menghasilkan panas dan dikenal 

dengan proses hidrasi. 

5. Air berfungsi juga sebagai pelumas untuk mengurangi gesekan antar butiran 

sehingga   beton dapat dipadatkan dengan  mudah. 

6. Kelebihan air dari jumlah yang dibutuhkan akan menyebabkan butiran semen 

berjarak semakin jauh sehingga kekuatan beton akan berkurang. 

7. Dengan perkiraan komposisi (mix desain) dibuat rekayasa untuk memeriksa 

dan mengetahui perbandingan campuran agar dihasilkan kekuatan beton yang 

tinggi. 

8. Selama proses pengerasan campuran beton, kelembaban beton harus 

dipertahankan untuk mendapatkan hasil yang direncanakan. 

9. Setelah 28 hari,  beton akan mencapai kekuatan penuh dan elemen konstruksi 

akan mampu memikul beban luar yang bekerja padanya. 

10. Untuk menjaga keretakan yang lebih lanjut pada suatu penampang balok, 

maka dipasang tulangan baja pada daerah yang tertarik. 

11. Pada beton bertulang memanfaatkan sifat beton yang kuat dalam menerima 

gaya tekan serta tulangan baja yang kuat menerima gaya tarik. 

12. Dari segi biaya, beton menawarkan kemampuan tinggi dan harga yang 

relative rendah. 

13. Beton hampir tidak memerlukan perawatan dan masa konstruksinya 

mencapai 50 tahun serta elemen konstruksinya yang mempunyai kekakuan 

tinggi serta aman terhadap bahaya kebakaran. 

14. Salah satu kekurangan yang besar adalah berat sendiri konstruksi dengan 

massa jenis γc sekitar 2400 kg/m3 bahan ini memiliki berat jenis 23,54 

kN/m3 (1000g kg setara dengan 1 kN, di mana gravitasi dalam cm/dt2), 

mengakibatkan bangunan beton sangat berat. 

15. Kelemahan lainnya adalah perubahan volume sebagai fungsi waktu berupa 

susut dan rangkak. 
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2.2.3 Jenis-Jenis Beton 

2.2.3.1 Berdasarkan Sifat 

- Beton Keras 

Sifat-sifat beton keras yang penting adalah kakuatan karakteristik, kekuatan 

tekan, tegangan dan regangan, susut dan rangkak, reaksi terhadap temperatur, 

keawetan dan kekedapan terhadap air . Dari semua sifat tersebut yang terpenting 

adalah kekuatan tekan beton karena merupakan gambaran dari mutu beton yang ada 

kaitannya dengan struktu beton. Berbagai test uji kekuatan dilakukan pada beton 

keras ini antara lain : 

a.    Uji kekuatan tekan ( compression test)  

b.   Uji kekuatan tarik belah ( spillting tensile test )  

c.    Uji kekuatan lentur 

d.   Uji lekatan antara beton dan tulangan 

e.    Uji Modulus Elastisitas dan lain sebagainya. 

- Beton Segar 

Sifat-sifat beton segar hanya penting sejauh mana mempengaruhi pemilihan 

peralatan yang dibutuhkan untuk pengerjaan dan pemadatan serta kemungkinan 

mempengaruhi sifat-sifat beton pada saat mengeras. Ada 2(dua) hal yang harus 

dipenuhi ketika membuat beton :  

a.    Sifat-sifat yang harus dipenuhi dalam jangka waktu lama oleh beton yang 

mengeras, seperti kekuatan, keawetan, dan kestabilan volume.  

b.   Sifat-sifat yang harus dipenuhi dalam jangka waktu pendek ketika beton dalam 

kondisi plastis (workability) atau kemudahan pengerjaan tanpa adanya bleeding dan 

segregation.  

Sifat workabilitas pada beton segar dapat dilakukan dengan beberapa cara, tetapi 

kebanyakan dari pengetesan tersebut hanya  bersifat empiris. Hanya sedikit yang 

memenuhi standart, dan semua test tersebut bersifat ‘a single point test’ jadi tidak 

dapat dibandingkan satu samalainnya karena mereka mengukur sifat-sifat beton 

yang berbeda. Walaupun begitu adalah penting untuk mendapatkan beberapa dari 
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sifat workabilitas karena penting untuk control kualitas. Pengukuran workabilitas 

yang telah dikembangkan antara lain: 

a.       Slump test 

b.      Compaction test 

c.       Flow test 

d.      Remoulding test 

e.       Penetration test 

f.       Mixer test 

2.3  Beton Pracetak 

2.3.1 Pengertian Beton Pracetak 

 Beton precast atau pracetak adalah teknologi konstruksi struktur beton 

dengan komponen-komponen penyusun yang dicetak terlebih dahulu pada suatu 

tempat khusus (off site fabrication), terkadang komponen-komponen tersebut 

disusun dan disatukan terlebih dahulu (pre-assembly), dan selanjutnya dipasang di 

lokasi (installation), dengan demikian sistem pracetak ini akan berbeda dengan 

konstruksi monolit terutama pada aspek perencanaan yang tergantung atau 

ditentukan pula oleh metoda pelaksanaan dari pabrikasi, penyatuan dan 

pemasangannya, serta ditentukan pula oleh teknis perilaku sistem pracetak dalam 

hal cara penyambungan antar komponen join (Abduh, 2007). Beberapa prinsip yang 

dipercaya dapat memberikan manfaat lebih dari teknologi beton pracetak ini antara 

lain terkait dengan waktu, biaya, kualitas, predictability, keandalan, produktivitas, 

kesehatan, keselamatan, lingkungan, koordinasi, inovasi, reusability, serta 

relocatability (Gibb, 1999).  

  Pelaksanaan bangunan dengan menggunakan metoda beton pracetak 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal tersebut disebabkan keuntungan metoda 

pelaksanaan dengan mengunakan beton pracetak ini akan mencapai hasil yang 

maksimal jika pada proyek konstruksi tersebut tercapai reduksi waktu pekerjaan 

dan reduksi biaya konstruksi. Pada beberapa kasus desain propertis dengan metoda 

beton pracetak terjadi kenaikkan biaya material beton disebabkan analisa propertis 

material tersebut harus didesain juga terhadap aspek instalasi, pengangkatan, dan 
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aspek transportasi sehingga pemilihan dimensi dan kekuatan yang diperlukan 

menjadi lebih besar daripada desain propertis dengan metoda cor ditempat. Selain 

itu pada proses instalasi elemen beton pracetak memerlukan peralatan yang lebih 

banyak dari proses instalasi elemen beton cor ditempat. 

Sistem beton pracetak adalah metode konstruksi yang mampu menjawab 

kebutuhan di era millennium baru ini. Pada dasarnya sistem ini melakukan 

pengecoran komponen di tempat khusus di permukaan tanah (fabrikasi), lalu 

dibawa ke lokasi (transportasi) untuk disusun menjadi suatu struktur utuh (ereksi). 

Keunggulan sistem ini, antara lain mutu yang terjamin, produksi cepat dan massal, 

pembangunan yang cepat, ramah lingkungan dan rapi dengan kualitas produk yang 

baik (Sumber: Hendrawan & Hery, 2010). 

2.3.2 Komponen pada Beton Pracetak 

 Ada beberapa jenis komponen beton pracetak untuk struktur bangunan 

gedung dan konstruksi yang biasa dipergunakan, yaitu: 

2.3.2.1 Pelat lantai precast (hollow-core slab) 

Penggunaan produk precast concretes sebagai pelat lantai, relatif sudah 

banyak dijumpai disini. Dengan digunakan precast maka pemakaian bekisting dan 

perancah akan berkurang drastis sehingga dapat menghemat waktu pelaksanaan. 

Salah satu produk precast untuk lantai adalah precast hollow core slab. 

 

Gambar 2.4 Pelat Pracetak Hollow Slab (Sumber: https://beton.co.id/) 
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2.3.2.2 Balok 

 

Gambar 2.5 Perilaku Lentur pada Beton  

(Sumber: Buku Struktur Beton Bertulang, Istimawan) 

Elemen balok dapat diproduksi dengan berbagai bentang dan macam bentuk 

penampangnya. Penentuan bentuk penampang dari sebuah balok dipengaruhi oleh 

system yang akan digunakan, misalnya system sambungan antara balok dan plat 

lantai, sambungan balok dengan kolom dinding luar. 

hbalok = (1/10-1/14) L 

bbalok = (1/2-2/3) hbalok 

 

Dari Analisa Penampang 

∑ H = 0 

C = T 

0,85.fc’.b.a = As.fy 

0,85.fc’.b.a = ρb.d.fy 

 a =  

 Mn = As.fy (d-a/2) 

  = .d.fy  
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Rn =  =  

 

Dimana: 

Rn  =  Koefisien tahanan balok (juga bisa disebut sebagai koefisien kapasitas 

penampang) 

Mn  =  Momen nominal 

- Rasio penulangan balance 

ρb =  x  

- Rasio penulangan maksimum 

ρmax = 0,75 x ρb 

- Rasio penulangan minimum 

ρmin =  

- Kotrol rasio tulangan tarik 

ρmin < ρ < ρmax  

- Tulangan leleh 

a =  

- Kontrol kekuatan untuk lentur 

ϕ Mn > Mu 
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2.3.2.3 Kolom 

 

  (a)      (b) 

Gambar 2.6 (a) Kolom persegi dengan tulangan sengkang; (b) Kolom bulat 

dengan tulangan melingkar 

(Sumber: Buku Struktur Beton Bertulang, Istimawan) 

 

Gambar 2.7 (a) Kolom perseegi dengan tulangan sengkang; (b) Kolom 

lingkaran dengan tulangan melingkar 

(Sumber: Buku Struktur Beton Bertulang, Istimawan) 

 

 Jenis kolom beton yang dapat diproduksi secara pracetak tergantung dari, 

ketinggian bangunan/jumlah tingkat, metode erection yang akan digunakan, 
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kemampuan alat bantu/crane. Kolom pracetak dapat diproduksi tanpa menyambung 

(kolom setinggi bangunan yang direncanakan) atau dengan sambungan (dilakukan 

penyambungan diantara tinggi bangunan). 

  Secara umum sistem struktur komponen beton pracetak dapat digolongkan 

sebagai berikut (Nurjaman,2000 dalam M.Abduh 2007): 

  1. Sistem struktur komponen pracetak sebagian, dimana kekakuan sistem 

tidak terlalu dipengaruhi oleh pemutusan komponenisasi, misalnya pracetak plat, 

dinding dimana pemutusan dilakukan tidak pada balok dan kolom/ bukan titik 

simpul. 

  2. Sistem pracetak penuh, dalam sistem ini kolom dan balok serta plat 

dipracetak dan disambung, sehingga membentuk suatu bangunan yang monolit. 

 Pada dasarnya penerapan sistem pracetak penuh akan lebih 

mengoptimalkan manfaat dari aspek fabrikasi pracetak dengan catatan bahwa 

segala aspek kekuaatan, kekakuan, layanan, dan ekonomi dimasukkan dalam proses 

perencanaan.   

2.3.2.3.1 Kolom dengan Beban Sentris dan Eksentris 

Berdasarkan posisi beban, kolom dibedakan menjadi 2 yaitu kolom dengan 

beban sentris dan kolom dengan beban eksentris. Kolom dengan beban sentris 

mengalami gaya aksial dan tidak mengalami momen lentur. Keruntuhan kolom 

dapat terjadi pada beton hancur karena tekan atau baja tulangan leleh karena tarik. 

Kolom pendek adalah kolom yang runtuh karena materialnya, yaitu lelehnya baja 

tulangan atau hancurnya beton. Kolom langsing adalah kolom yang runtuh karena 

tekuk yang besar. Perencanaan kolom didasarkan pada dua kondisi yaitu : 

1. Kolom Pendek dengan Beban Sentris 

Kapasitas beban sentris maksimum diperoleh dengan menambah kontribusi 

beton yaitu (Ag – Ast) 0,85 f’c dan kontribusi baja tulangan yaitu Ast fy, dimana Ag 

luas penampang bruto dan Ast luas total tulangan baja. Kapasitas beban sentris 

maksimum yaitu :  

Po = (Ag – Ast) 0,85 f’c + Ast fy   

Pada kenyataannya, beban eksentrisitas sebesar nol sangat sulit terjadi 

dalam struktur aktual. Hal tersebut disebabkan karena ketidak tepatan ukuran 
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kolom, tebal plat yang berbeda dan ketidaksempurnaan lainnya. Batas eksentrisitas 

minimal untuk kolom sengkang dalam arah tegak lurus sumbu lentur adalah 10% 

dari tebal kolom dan 5% untuk kolom bulat. (E.G Nawy., 1998) 

Berdasarkan SNI 03-2847-2002 tentang tata cara perencanaan beton untuk 

bangunan gedung, kuat rencana kolom tidak boleh lebih dari : 

a. Kolom sengkang (pasal 12.3.(5(1)) 

ϕPn = 0,80 ϕ (Ag – Ast) 0,85 f’c + Ast fy   

b. Kolom bulat (pasal 12.3.(5(1)) 

ϕPn = 0,85 ϕ (Ag – Ast) 0,85 f’c + Ast fy   

Dengan faktor reduksi kekuatan ϕ untuk kolom sengkang sebesar 0,65 dan 

ϕ untuk kolom bulat 0,70. Persyaratan detail penulangan kolom bulat antara lain : 

a. Luas tulangan longitudinal komponen struktur tekan tidak boleh kurang 

dari 0,01 ataupun lebih dari 0,08 kali luas penampang bruto (pasal 12.9(1)). 

b. Jumlah tulangan longitudinal munimum adalah 4 untuk kolom persegi 

empat atau lingkaran, 3 untuk kolom sengkang segitiga dan 6 untuk kolom pengikat 

spiral (pasal 12.9(2)). 

c. Rasio penulangan spiral untuk fy ≤ 400 tidak boleh kurang dari                (pasal 

12.9(3)) : 

   

2. Kolom Dengan Beban Eksentris 

Kolom yang menahan beban eksentris mengakibatkan baja pada sisi yang 

tertarik akan mengalami tarik dengan garis netral dianggap kurang dari tinggi 

efektif penampang (d). Apabila angka kelangsingan  klu/r ≤ 22 maka tergolong 

kolom pendek. Berdasarkan regangan yang terjadi pada baja tulangan yang tertarik, 

kondisi awal keruntuhan digolongkan menjadi dua  yaitu : 

a.Keruntuhan tarik yang diawali dengan luluhnya tulangan tarik dimana     Pn < Pnb. 

b. Keruntuhan tekan yang diawali dengan kehancuran beton dimana            Pn > Pnb.  

Kondisi balance terjadi saat baja tulangan mengalami luluh bersamaan 

dengan regangan beton. Beton mencapai kekuatan maksimum f’c pada saat 
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regangan desak beton maksimal mencapai 0,003. Perencanaan kolom eksentris 

diselesaikan dengan dua cara antara lain :   

1. Metode Pendekatan Diagram Pn - Mn 

Diagram Pn - Mn yaitu suatu grafik daerah batas yang menunjukkan ragam 

kombinasi beban aksial dan momen yang dapat ditahan oleh kolom secara aman. 

Diagram interaksi tersebut dibagi menjadi dua daerah yaitu daerah keruntuhan 

tekan dan daerah keruntuhan tarik dengan pembatasnya adalah titik balance. 

Tulangan dipasang simetris untuk mempermudah pelaksanaan, mencegah 

kekeliruan dalam penempatan tulangan tarik atau tulangan tekan dan 

mengantisipasi perubahan tegangan akibat beban gempa. Analisis kolom dengan 

diagram Pn - Mn diperhitungkan pada tiga kondisi  yaitu : 

a. Pada Kondisi Eksentrisitas Kecil 

Prinsip-prinsip pada kondisi ini dimana kuat tekan rencana memiliki nilai 

sebesar kuat rencana maksimum. 

ϕPn = ϕPn max = 0,80 ϕ (Ag – Ast) 0.85 f’c + Ast fy  

sehingga kuat tekan kolom maksimum yaitu :  

   

b. Pada Kondisi Momen Murni 

Momen murni tercapai apabila tulangan tarik belum luluh sedangkan 

tulangan tekan telah luluh dimana fs adalah tegangan tulangan tekan pada kondisi 

luluh. Pada kondisi momen murni keruntuhan terjadi saat hancurnya beton (Pn = Pu 

= 0). Keseimbangan pada kondisi momen murni yaitu :  

ND1 + ND2 = NT  

Dimana : 

 

ND1 = 0,85 f’c b a  

ND2 = f’s A’s  

NT = fy As  

 Selisih akibat perhitungan sangat kecil sehingga dapat diabaikan. 

Persamaan yang diperoleh dari segitiga sebangun dengan tinggi sumbu netral pada 
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c yaitu :   

        

 Dengan mensubtitusikan persamaan diatas akan dihasilkan persamaan 

pangkat dua dengan perubah tinggi sumbu netral c. Momen rencana dapat dihitung 

sebagai berikut : 

Mr = ϕMn  

Mn = Mn1 + Mn2 = ND1 Z1 + ND2 Z2  

c. Pada Kondisi Balance 

Kondisi keruntuhan balance tercapai apabila tulangan tarik luluh dan beton 

mengalami batas regangan dan mulai hancur. Persamaan yang diperoleh dari 

segitiga yang sebangun dengan persamaan sumbu netral pada kondisi balance (Cb) 

yaitu : 

  

atau dengan Es = 200000, maka : 

  

Persamaan kesetimbangan pada kondisi balance : 

Pb = ND1 + ND2 – NT  

Sehingga eksentrisitas balance (eb) dapat ditulis sebagai berikut : 

Pb (eb + d/2) = Mnb  

Mrb = ϕPb eb  

2. Metode Pendekatan Whitney 

Persamaan-persamaan yang disarankan Whitney dugunakan sebagai solusi 

alternatif dengan cara coba-coba walaupun tidak selalu konservatif khususnya 

apabila beban rencana terlalu dekat dengan beban balance. 

a. Kolom Segi Empat 

Persamaan-persamaan Whitney pada kondisi keruntuhan tekan yang disarankan 

berdasarkan asumsi-asumsi : 

1) Tulangan dipasang simetris pada satu lapis sejajar terhadap sumbu lentur 

penampang segi empat. 

2) Tulangan tekan telah leleh. 
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3) Luas beton yang ditempati tulangan diabaikan. 

4) Tinggi balok tegangan ekivalen dianggap sebesar 0,54d setara dengan harga a 

rata-rata kondisi balance pada penampang segi empat. 

5) Keruntuhan tekan menentukan. 

Dalam banyak hal, metode Whitney konservatif apabila eksentrisitas sangat kecil. 

Persamaan Whitney untuk hancur tekan menentukan : 

  

 Persamaan Whitney untuk hancur tarik menentukan berdasarkan asumsi-

asumsi keruntuhan ditandai dengan luluhnya tulangan tarik sedangkan tulangan 

tekan bisa belum luluh. 

  

a. Kolom Bulat 

Persamaan-persamaan Whitney pada kondisi keruntuhan tekan yang 

disarankan berdaarkan asumsi-asumsi : 

1) Transformasi kolom bulat menjadi kolom segi empat akivalen. 

2) Tebal penampang segi empat ekivalen diambil sebesar 0,8h dimana h adalah  

diameter kolom bulat. 

3) Lebar kolom segi empat ekivalen diambil sebesar Ag / 0,8h. 

4) Luas total tulangan segi empat ekivalen pada dua lapis yang sejajar berjarak 

2Ds /3 dalam arah lentur dimana Ds adalah diameter tulangan terluar dari as 

ke as. 

Persamaan Whitney untuk keruntuhan tekan : 

  

Persamaan Whitney untuk keruntuhan tarik : 
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Dimana h : diameter penampang 

  Ds : diameter tulangan terluar dari as ke as 

  e : eksentrisitas terhadap pusat plastis 

   

2.3.2.3.2 Perhitungan Gaya-gaya Aksial dan Momen Lentur 

 

Gambar 2.8 Penampang kolom (Sumber: google.com) 

 Jika Kolom dibebani secara bertahap dari mulai nilai beban yang ringan 

sampai beban batas aman, maka kolom mengalami keadaan lentur. Proses 

peningkatan beban berakibat terjadinya kondisi tegangan dan regangan yang 

berbeda pada tahapan pembebanan pola yang berbeda ini dinyatakan dalam sifat 

elastis dan plastis. Rasio / perbandingan antara momen lentur Mn terhadap beban 

aksial. 

   Terdapat tiga kondisi utama yang membedakan pola tegangan dan regangan 

yaitu kondisi seimbang, kondisi beton retak dan kondisi tulangan leleh. Kondisi 

seimbang adalah kondisi di mana beton dan tulangan bekerja di bawah batas aman, 

kondisi beton retak adalah kondisi di mana beton retak karena nilai regangan pada 

serat beton sama dengan atau melebihi regangan hancur beton yaitu 0,003.  
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Gambar 2.9 Diagram tegangan-regangan (a) kondisi seimbang; (b) kondisi 

beton retak; (c) kondisi tulangan leleh 

(Sumber: Buku Struktur Beton Bertulang, Istimawan) 

Dengan adanya momen, kolom akan melentur sehingga timbul tegangan 

tekan dan tarik pada tepi – tepi serat luar dalam arah momen kerjanya. Bergantung 

pada besaran relative dari beban aksial dan momen lenturnya, maka kolom akan 

mengalami keruntuhan dalam berbagai pola yaitu : 

1. Keruntuhan Tarik ( Tension Failure ) 

Keruntuhan terjadi diawali dengan lelehnya tulangan pada sisi serat tarik. 

2. Keruntuhan Tekan ( Compresion failure ) 

Keruntuhan tekan terjadi diawali dengan lelehnya beton pada sisi serat tekan. 

3. Keruntuhan Seimbang ( Balance failure ) 

Keadaan di mana keruntuhan tekan dan tarik terjadi secara 

simultan/bersamaan. 
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Gambar 2.10 (a) kolom karena keruntuhan tekan; (b) kolom karena 

keruntuhan tarik (Sumber: google.com) 

 Beban aksial nominal dinyatakan dengan Pn dan beban aksial nominal 

dalam keadaan seimbang dinyatakan dengan Pb, maka 3 macam pola keruntuhan 

tersebut di atas dapat ditulis sebagai berikut: 

 1. Pn > Pb  Keruntuhan Tarik 

 2. Pn = Pb Keruntuhan Seimbang 

 3. Pn < Pb Keruntuhan Tekan 

 Jika suatu haya normal bekerja pada suatu kolom pendek yang  mempunyai 

tulangan atas atau bawah, maka dapat dilihat berbagai kasus sehubungan dengan 

lokasi gaya normal terhadap titik berat platisnya: 

 

 1. Gaya tekan aksial (Po) : 

 Adalah kasus  di mana secara teoritis dianggap bekerja suatu gaya aksial 

yang besar atau bertitik tangkap pada titik berat plastisnya, tidak ada momen lentur 

dan eksentrisitas berkerja, e= 0, M =0. Dengan besar reduksi kekuatan untuk Po = 

0,8. 

Untuk mencari Po, digunakan rumus: 

Po = 0,85.fc’.(Ag-Ast)+fy.Ast 

 Po = Kuat beban aksial nominal (N) 
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 Ag= Luas bruto penampang kolom (mm2) 

 fc’= Kuat tekan beton yang disyaratkan (Mpa) 

 Ast= Luas total tulangan longitudinal (mm2) 

 fy= Tegangan leleh tulangan yang disyaratkan (Mpa) 

 2. Gaya aksial nominal maksimum yang diijinkan Pn max : 

 Adalah kasus di mana gaya normal yang bekerja pada penampang 

mengandung eksentrisitas minimum sesuai dengan Standar Tatacara yang berlaku 

yaitu 0,7.Po 

 3. Kondisi keadaan seimbang (Pb,Mb) 

 Pada kasus ini keadaan seimbang dicapai di mana regangan tekan beton 

mencapai 0,003 dan regangan tarik tulangan mencapai  

secara bersamaan, dengan demikian keruntuhan beton menjadi bersamaan pada saat 

tulangan mengalami pelelehan. Dengan reduksi kekuatan 0,7 untuk Pb dan Mb. 

Untuk mencarinya menggunakan rumus: 

- Kuat beban aksial 

Pb = 0,85.fc’.ab.b+As’-fs’-As.fy 

- Momen Lentur 

 

y =  

Mb  = Momen lentur pada saat seimbang (Nm) 

y = Titik berat penampang (mm) 

h = Panjang penampang (mm) 
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 4. Kondisi lentur murni 

 Adalah kasus di mana secara teoritis gaya normal yang bekerja P=0 

disertai dengan momen lentur Mn. Dengan reduksi kekuatan untuk Mn adalah 0,7. 

Untuk mencarinya digunakan rumus : 

 

Karena gaya aksial yang bekerja sama dengan 0 maka untuk mencari a digunakan 

rumus : 

 

Mn = Momen lentur murni (Nm) 

 Untuk penampang bujur sangkar dan persegi panjang yang mempunyai 

tulangan diempat sisinya seperti gambar 2.9 

 

Gambar 2.11 (a) kolom dengan tulangan di semua sisi; (b) diagram 

tegangan-regangan (Sumber: google.com) 
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Menggunakan rumus : 

 Untuk lingkaran diasumsikan perhitungan menggunakan perhitungan 

persegi panjang dengan tulangan hanya di dua sisi atas dan bawah dengan asumsi : 

 - Panjang persegi panjang = 0,8 x diameter lingkaran 

 - Lebar persegi panjang = luas lingkaran / panjang persegi panjang 

 -d’ =

 

2.3.3 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Beton Pracetak 

2.3.3.1 Keuntungan dari sistem beton pracetak (Hendrawan & Hery, 2010), 

yaitu: 

a. Waktu pelaksanaan yang cepat. 

b. Waktu pelaksanaan struktur merupakan pertimbangan utama dalam 

pembangunan suatu proyek karena sangat erat kaitannya dengan biaya 

proyek. Struktur elemen pracetak dapat dilaksanakan di pabrik bersamaan 

dengan pelaksanaan pondasi di lapangan. 

c. Penggunaan material yang optimum serta mutu bahan yang baik. 

d. Salah satu alasan mengapa struktur elemen pracetak sangat ekonomis 

dibandingkan dengan struktur yang dilaksanakan di tempat (cast in – situ) 

adalah penggunaan cetakan beton yang tidak banyak variasi dan biasa 

digunakan berulang - ulang, mutu material yang dihasilkan pada umumnya 

sangat baik 

e. Kebutuhan jumlah tenaga kerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

produksi. 

f. Elemen pracetak yang dihasilkan selalu melalui pengujian laboratorium di 

pabrik untuk mendapatkan struktur yang memenuhi persyaratan, baik dari 

segi kekuatan maupun dari segi efisiensi. 
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2.3.3.2 Kekurangan dari sistem beton pracetak (Hendrawan & Hery, 2010), 

yaitu: 

a. Tidak ekonomis bagi produksi tipe elemen yang jumlahnya sedikit. 

b. Perlu ketelitian yang tinggi agar tidak terjadi deviasi yang besar antara 

elemen yang satu dengan elemen yang lain, sehingga tidak menyulitkan 

dalam pemasangan di lapangan. 

c. Panjang dan bentuk elemen pracetak yang terbatas, sesuai dengan kapasitas 

alat angkat dan alat angkut. 

d. Hanya dapat dilaksanakan didaerah yang sudah tersedia peralatan untuk 

handling dan erection. 

e. Diperlukan ruang yang cukup untuk pekerja dalam mengerjakan sambungan 

pada beton pracetak. 

f. Memerlukan lahan yang besar untuk pabrikasi dan penimbunan. 

2.3.4 Jenis-Jenis Sistem Pracetak 

Pada awal penggunaan sistem pracetak, pratisi Indonesia masih 

menggunakan sistem precast dari Inggris. Kemudian era tahun 1980-an hingga 

pertengahan tahun 1990, penggunaan sistem pracetak masih mengadaptasi sitem 

dari luar negeri, yaitu sistem cortina dari Meksiko. Mulai tahun 1996 sampai 2006 

dikembangkan sistem pracetak yang sesuai dengan kondisi Indonesia (LAPPI, 

2007). Perkembabngan sistem pracetak di tanah air cukup signifikan, terbukti 

dengan adanya paten untuk beton pracetak. Hingga saat ini terdapat kurang lebih 

15 metode pracetak, dan masih akan bertambah lagi yang dikembangkan oleh para 

ahli dari Indonesia. Berbagai penelitian dilakukan untuk menghasilkan metode 

yang paling baik, dengan pelaksanaan yang mudah dan hemat, contohnya: 

2.3.4.1 Sistem Pracetak C-Plus 

       Sistem  Pracetak  struktur  ini  memiliki  konsep  struktur  pracetak  rangka 

terbuka, komponen kolom plus dan balok persegi dengan stek tulangan yang 

berulir.  Sistem  sambungan  mekanis  balok  dan  kolom,  plat  baja  berlubang  

dengan mur. 



 

40 
 

 

 

Gambar 2.12 Sistem sambungan C-Plus (Puslitbang, 2010) 

2.3.4.2 Sistem Brespaka 

     Bresphaka  adalah  suatu  rekayasa  konstruksi  gedung  dengan  sistem 

struktur  pracetak  model  open  frame  yang  terdiri  dari  elemen  pracetak kolom,  

balok,  lantai,  dinding,  tangga  dan  elemen  lainnya,  dengan penggunaan  bahan  

beton  ringan  atau  beton  normal  atau  kombinasi keduanya.  Sistem  ini  bersifat  

rangka  terbuka  bentuk  sesuai  dengan  model dan  perhitungan  struktur,  bersifat  

daktail  penuh,  perencanaan mempertimbangkan  shear  control  dan  ditumpu  

dengan  perletakan pada kondisi  beban  pelaksanaan.  Kelebihan  sistem  brespaka  
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ini  dibuat  dengan mutu  tinggi  untuk  memperkecil  dimensi  struktur,  adanya  

efisiensi  biya karena produktivitas tenaga kerja tinggi.  

 

Gambar 2.13 Sistem sambungan Brespaka (Puslitbang, 2010) 

2.3.4.3 Sistem Pracetak KML (Kolom Multi Lantai) 

     Sistim  KML  adalah  Sistim  beton  pracetak  yang  memberikan percepatan 

pelaksanaan, karena komponen precast kolom  dapat dicetak dan dierection  

langsung  untuk  2  -  5  lantai,  sehingga  dapat  menghemat  waktu dalam  

pelaksanaan  erection  komponen  kolom.  Sistem  ini  menjamin ketegakan  as 

kolom,  integritas  antar  komponen  struktur  lebih  baik  karena joint  kolom balok-

slab  yang  cukup  monolit,  tulangan  kolom  atas  maupun bawah dapat dibuat 

menerus. 

 

Gambar 2.14 Sistem sambungan KML (Puslitbang, 2010) 

2.3.4.4 Sistem Struktur Pracetak JEDDS (Joint Elemen Dengan Dua Simpul) 

     Konsep  dari  sistem  ini  adalah  penanaman  “DUA  SIMPUL”,  simpul 

pertama  yaitu  transfer  gaya  antar  balok  melalui  besi  tulangan  yang  diikat pada 
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kuping strand dengan plat baja, simpul kedua yaitu lilitan lilitan strand. Perkuatan 

tambahan joint dengan besi tulangan dan begel. 

 

Gambar 2.15 Sistem sambungan JEDDS (Puslitbang, 2010) 

2.3.4.5 Sistem Struktur Pracetak Adhi BCS (Beam Column System) 

     Sistem ini menggunakan kecepatan pada saat pemaangan antar kolom, 

dengan menggunakan sambungan strand. Keunggulan sistem ini terletak pada 

perencanaan struktur elemen dan kepraktisannya. 

 

 

Gambar 2.16 Sistem sambungan Adhi BCS (Puslitbang, 2010) 

2.4 Precast C-Plus 

  Sistem struktur pracetak C-Plus adalah sebuah sistem struktur pracetak 

untuk bangunan bertingkat dengan kolom berbentuk Plus, dimana sambungan balok 
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kolomnya menggunakan sambungan khusus/ spesifik yang merupakan sambung-an 

mekanis berupa pelat baja dengan mur dan baut. Di cor insitu (grouting) dengan 

semen tidak susut (non-shrinkage cement). Sistem pracetak C-Plus biasa digunakan 

pada bangunan bangunan rumah susun, kantor, rumah sakit dan bangunan 

bertingkat lainnya. 

2.4.1 Komponen pada Sistem Precast C-plus 

2.4.1.1 Komponen Kolom 

 a. Komponen dari kolom merupakan beton bertulang berbentuk plus (+) 

dengan tulangan longitudinal pada keempat bagian sisi kolom dan tulangan 

transversal yang mengikat seluruh sisi luar tulangan longitudinal. Contoh gambar 

penampang kolom terlihat pada gambar 2.9: 

 

Gambar 2.17 Contoh penampang kolom plus(Puslitbang, 2010) 

b. Dimesi kolom direncanakan agar dapat memikul beban aksial terfaktor pada 

semua lantai dan momen maksimum yang didapat dari beban terfaktor pada 

bentang balok lantai yang ditinjau. 

c. Perhitungan tulangan longitudinal dan transversal kolom plus sesuai dengan SNI-

03-2847. 

d. Ujung tulangan longitudinal diberi ulir untuk penyambungan tulangan kolom. 



 

44 
 

e. Penguliran tulangan di ujung kolom harus menggunakan alat ulir yang 

berkualitas sehingga dapat menghasilkan bentuk ulir yang baik. 

2.4.1.2 Komponen Balok 

a. Komponen balok merupakan beton bertulang dengan tulangan longitudinal dan  

tulangan transversal. 

b. Perhitungan dimensi serta kebutuhan tulangan sesuai dengan SNI-03-2847. 

c. Ujung tulangan longitudinal diberi ullir untuk penyambungan tulangan balok. 

d. Penguliran ujung tulangan harus menggunakan alat ulir yang berkualitas tinggi 

sehingga dapat menghasilkan bentuk ulir yang baik. 

2.4.1.3 Komponen sambungan 

 a. Sambungan sistem C-Plus merupakan kombinasi antara sambungan 

mekanik dengan sambungan basah dimana tulangan longitudinal kolom dan balok 

disambung dengan pelat baja serta mur kemudian daerah sambungan balok dicor 

dengan semen grouting (non-shrinkage). 

 b. Sambungan pada balok merupakan sambungan berbentuk pelat baja yang 

dihubungkan dengan tulangan baja ulir yang dihubungkan dengan mur. Pada bagian 

pelat dilobangi sesuai penempatan dan diameter tulangan untuk penyambungan 

tulangan longitudinal balok. 

 c. Setiap sambungan balok dapat menghubungkan hingga 2 tulangan 

longitudinal balok. 

 d. Sambungan pada kolom merupakan sambungan berbentuk pelat baja 

yang dihubungkan dengan baja yang disambung dengan las. Pada bagian pelat 

dilobangi sesuai penempatan dan diameter tulangan untuk peyambungan tulangan 

longitudinal kolom. 

 e. Setiap sambungan kolom hanya menghubungkan 1 tulangan longitudinal 

kolom. 
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2.4.2 Kelebihan dan kekurangan: 

2.4.2.1 Kelebihan sistem precast C-Plus: 

a. Sistem ini mempunyai tingkat keandalan struktur yang cukup baik karena 

ditinjau daktilitas, kekuatan, dan kekakuannya. 

b. Nilai daktilitas akibat pembebanan siklik mempunyai nilai m = 9,96 untuk 

komponen kolom, dan m =5,02 untuk sambungan balok-kolom, hal ini 

menunjukkan bahwa benda uji cukup daktail. 

c. Nilai degradasi kekakuan dan kekuatan pada uji komponen kolom dan 

sambungan balok-kolom juga tidak melebihi batas yang diijinkan atau peraturan 

yang berlaku, hal ini menunjukkan baik struktur kolom, maupun sambungan balok-

kolom cukup stabil dalam menerima beban luar sampai tingkat daktilitas yang dapat 

dicapai. 

d. Nilai disipasi energi yang diperoleh pada kedua uji komponen struktur 

menunjukkan pula kedua struktur mampu memencarkan energi dengan baik, hal ini 

terlihat dari peningkatan prosentase disipasi energi terhadap energi input pada tiap 

siklusnya dari hasil uji kedua komponen struktur. 

e. Selain dari itu sistem ini mempunyai efisiensi yang tinggi dalam 

pelaksanaan konstruksi ditinjau dari waktu pelaksanaan dan biaya yang relatif lebih 

kecil dan juga system ini lebih berwawasan lingkungan dibandingkan sistem 

konvensional. 

f. Sistem struktur pracetak yang dimodelkan dari sistem struktur rangka 

terbuka merupakan suatu alternatif baru yang dapat diterapkan pada pembangunan 

gedung bertingkat. 

g. Efisiensi biaya, kualitas terjamin, serta waktu konstruksi yang lebih cepat. 

h. Bentuknya yang simetris sehingga kapasitas kolom pada kedua arah sama. 

i. Efisiensi pemakaian ruang. 

j. Volume beton lebih sedikit, dengan inersia yang sama kolom plus 20/75 

setara dg kolom persegi 50×50 (Hemat 15%). 

k. Ramah lingkungan, tidak memerlukan area proyek yang luas. 
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2.4.2.2 Kekurangan sistem precast C-Plus 

Sistem C-Plus terdapat pada persiapan yang harus dilakukan cukup rumit 

karena keseluruhan panjang, jumlah tulangan yang akan digunakan sesuai tipe 

kolom dan balok harus dibuat alurnya terlebih dahulu. 

2.4.3 Penerapan Sistem Precast C-Plus 

  Sistem pracetak C-Plus dapat diterapkan pada bangunan rumah susun, 

kantor, rumah sakit dan bangunan bertingkat lainnya. Untuk penggunaan C+ hanya 

bisa digunakan pada kolom interior saja. 

 

 

Gambar 2.18 penerapan sistem precast C-Plus (Puslitbang, 2010) 

  Pada tahun 2006, Sistem Struktur Pracetak C-Plus telah diaplikasikan pada 

Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Cigugur Tengah, Kota Cimahi. 2 Blok 

Rusunawa yang terdiri dari 5 lantai setiap bloknya ini merupakan kerjasama 

Puslitbang Permukiman Bandung dengan Pemerintah Kota Cimahi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


