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BAB II 

DASAR – DASAR TEORI 
2.1 Baja 

Baja merupakan paduan logam yang terdiri dari besi dan dicampur dengan 

beberapa elemen – elemen lainnya salah satunya unsur karbon. Baja yang 

digunakan dalam struktur pada umumnya dapat diklasifikasikan menjadi baja 

karbon, baja paduan mutu rendah mutu tinggi, dan baja paduan. Sifat – sifat 

mekanik baja telah diatur dalam ASTM A6/A6M. 

a. Baja karbon

Baja karbon dibagi menjadi tiga kategori, kategori ini didasarkan dari

kandungan karobonnya, antara lain: baja karbon rendah (C = 0,03 –

0,35%), baja karbon menengah (C = 0,35 – 0,50%), dan baja karbon tinggi

(C = 0,55 – 1,70%). Selain unsur kabon, unsur lain yang terdapat pada

baja adalah mangan (Mn = 0,25 – 1,50%), silikon (Si = 0,25 – 0,30%),

fosfor (P = ≤ 0,04%), dan sulfur (S = 0,05%). Baja karbon pada umumnya

memiliki tegangan leleh (fy) antara 210 – 250 Mpa.

b. Baja paduan rendah dan mutu tinggi

Baja yang dimaksudkan paduan rendah dan mutu tinggi (high-strength

low-allow steel/ HSLA) ialah baja yang mempunyai tegangan leleh (fy)

yang berkisar antara 290-550 Mpa dengan tegangan putus (fu) antara 415

– 700 Mpa. Baja karbon meningkatkan kekuatannya seiring dengan

bertambahnya persentase karbon, sedangkan baja paduan rendah dan

mutu tinggi dapat memperbaiki sifat mekanisnya dengan membentuk

mikrostruktur dalam baja yang lebih halus.

c. Baja paduan

Baja paduan rendah (low alloy) mampu ditempa dan dipanaskan untuk

mendapatkan tegangan leleh yang berkisar antara 550 – 760 Mpa. Baut

yang biasa digunakan untuk alat pengencang atau sambungan mempunyai

tegangan minimum 415 – 700 Mpa.
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Gambar 2. 1 Hubungan Tegangan – Regangan Tipikal (Agus Setiawan, 2008) 

2.1.1 Sifat Mekanik Baja 

Baja sebagai salah satu material pada konstruksi bangunan memiliki 

beberapa sifat fisis dan mekanis yang dapat mempengaruhi kekuatan pada sebuah 

konstruksi bangunan, berikut ini adalah sifat mekanis yang ada pada material baja: 

a. Kekakuan (Stiffness)

Yaitu sifat suatu material yang dapat renggang pada saat menerima tegangan

yang tinggi tanpa diikuti oleh regangan yang besar, sifat ini merupakan

kemampuan material dalam menahan deformasi. Kekakuan bahan yaitu berupa

modulus elastisitas (E), sebuah material yang mempunyai modulus elastisitas
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yang tinggi dapat berdeformasi lebih kecil pada saat menerima beban, baja 

sendiri memiliki modulus elastisitas (E) sebesar E = 207.000 MPa. 

b. Kapabilitas (Strength) 

Sifat suatu bahan yang ditentukan oleh tegangan pada material dapat 

merenggang sebelum mengalami kegagalan (failure). Kapabilitas didefinisikan 

oleh batas proporsional, titik lentur atau tegangan maksimum. 

c. Elastisitas 

Elastisitas adalah suatu sifat material yang dapat kembali pada bentuk awal 

setelah diberikan beban. 

d. Daktilitas 

Sifat suatu bahan yang dapat berdeformasi pada beban tarik sebelum material 

benar – benar patah (rupture). 

e. Kegetasan 

Kegetasan adalah tak adanya deformasi plastis pada material sebelum rusak, 

atau material yang rusak tanpa adanya tanda – tanda kerusakan terlebih dahulu. 

f. Kelenturan 

Kelenturan adalah sifat suatu material yang dapat menahan  beban yang tinggi 

tanpa memunculkan tegangan lebih pada batas elastis. 

 

Gambar 2. 2 Diagram Tegangan – Regangan yang Diperbesar (Agus Setiawan,  
2008) 
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Titik – titik yang ada pada kurva antara lain : 

fp : batas proporsional 

fe : batas elastis 

fyu, fy : tegangan leleh atas dan bawah 

εy : regangan pada saat terjadi efek strain – hardening (penguatan regangan) 

Titik – titik penting ini membagi kurva tegangan – regangan menjadi beberapa 

daerah sebagai berikut : 

1. Daerah linear antara 0 dan fp , pada daerah ini berlaku Hukum Hooke, 

kemiringan dari bagian kurva yang lurus disebut sebagai modulus elastisitas 

(E) 

2. Daerah elastis antara 0 dan fe , pada daerah ini jika beban dihilangkan maka 

material akan kembali pada bentuk awal atau dapat dikatakan material 

tersebut masih bersifat elastis 

3. Daerah plastis yang dibatasi antara regangan 2% hingga 1,2 – 1,5%, pada 

bagian ini regangan mengalami kenaikan akibat tegangan konstan sebesar 

fy,. Pada daerah ini menunjukkan pula tingkat daktilitas dari material baja. 

Pada baja mutu tinggi terdapat pula daerah plastis, namun pada daerah ini 

tegangan masih mengalami kenaikan.  

4. Daerah penguatan regangan (strain – hardening) pada εy . Untuk tegangan 

lebih besar daripada 15 hingga 20 kali regangan elastis maksimum, 

tegangan mengalami kenaikan namun dengan kemiringan yang lebih kecil 

daripada kemiringan pada daerah elastis.  
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Pada perencanaan struktur baja, pada SNI 03 – 1729 – 2002 mengambil sifat – 

sifat mekanik dari material baja yaitu : 

Modulus elastisitas, E  = 200.000 MPa 

Modulus geser, G   = 80.000 MPa 

Angka Poisson   = 0,30 

Koefisien muai panjang, α = 12 . 10-6/oC 

Sedangkan berdasarkan tegangan leleh dan putusnya, SNI 03 – 1729 – 2002 

mengklasifikasikan mutu dari material baja menjadi 5 kelas mutu, yaitu : 

Tabel 2. 1 Tabel Mutu Baja 

 

2.2 Pembebanan 

 Pada pembebanan untuk menentukan desain sebuah penampang, terdapat 

faktor yang disebut dengan faktor ketahanan. Faktor ketahanan atau kapasitas ini 

ialah kemampuan sebuah penampang untuk mampu menahan beban yang diterima, 

namun pada perhitungan pembebanan dan perhitungan kapasitas penampang 

terdapat ketidakpastian yang menyebabkan cukup banyak kerugian dalam 

mendesain sebuah penampang. Ketidakpastian ini dapat diatasi dengan desain yang 

cukup dan diuji dengan cek keamanan sehingga hasil desain dapat dipercaya. 

Maksud dari Load Resistance Factor Desain (LRFD) ini adalah untuk memisahkan 

antara ketidakpastian pada perhitungan pembebanan dengan ketidakpastian pada 

kapasitas penampang dalam menahan beban serta untuk menentukan batas 

keamanan dalam desain. 
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LRFD (Load and Resistance Factor Design) merupakan salah satu metode 

perencanaan yang telah digunakan di Indonesia sebagai peraturan perencanan yang 

sesuai dengan SNI. Pada metode LRFD, hal yang diperhitungkan dalam 

perencanaan gedung adalah faktor beban dan faktor ketahanan material. Metode 

LRFD ini pada dasarnya tegangan yang terjadi pada elemen – elemen struktur 

haruslah lebih kecil dibandingkan dengan tegangan yang diizinkan. Atau dapat 

dikatakan beban yang bekerja harus lebih kecil daripada kapasitas penampang yang 

telah dibagi dengan faktor keamanan. 

 

Dimana : fu = tegangan yang dibutuhkan 

  Ø = faktor keamanan 

  fn = tegangan nominal 

 Metode LRFD juga memberikan perbandingan yang spesifik antara beban 

(Q) dengan resistensi (Rn), seperti persamaan dibawah ini 

 

Dimana : Qi : beban nominal 

  Ɣi : faktor pembebanan 

  Rn : kekuatan nominal 

  ϕ : faktor tahanan berdasarkan struktur yang ditinjau 

Dalam merencanakan struktur, perlu adanya perhitungan pembebanan yang 

ada di struktur bangunan. Beban – beban yang termasuk dalam perhitungan dalam 

perencanaan struktur ini ialah beban hidup, beban mati, dan beban lainnya. 

Perhitungan ini diperlukan karena rangka bangunan dan pondasi harus selalu 

memikul beban mati, beban hidup, bahkan beban sendiri struktur tersebut. 

.............................................................................................(2.1) 

.............................................................................................(2.2) 
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Dalam peraturan baja Indonesia menurut SNI 03 – 1727 – 2013 Pasal 2.3.2 

mengenai kombinasi beban terfaktor yang digunakan untuk mendesain kekuatan, 

dalam merencanakan sebuah struktur harus memperhatikan jenis – jenis kombinasi 

berikut: 

1. 1,4D 

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

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

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

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

6. 0,9D + 1,0 W 

7. 0,9D + 1,0E 

Dimana: 

D : adalah beban mati yang diakibatkan oleh beban konstruksi 

permanen 

L : adalah beban hidup yang diakibatkan oleh penggunaan gedung, 

termasuk beban kejut, namun tidak termasuk beban angin, hujan, dll 

Lr : adalah beban atap yang ditimbulkan akibat perwatan oleh pekerja, 

peralatan, dan material 

R : adalah beban akibat hujan tidak termasuk beban genangan air 

S : adalah beban akibat salju 

W : adalah beban yang diakibatkan oleh angin 

E : adalah beban akibat gempa 

Sedangkan untuk faktor tahanan struktur berdasarkan metode LRFD adalah 

sebagai berikut: 

a. Komponen struktur lentur     ϕ = 0,9 

b. Komponen struktur yang menahan gaya tekan aksial ϕ = 0,85 

c. Komponen struktur gaya tarik 
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1. Terhadap kuat tarik leleh    ϕ = 0,9 

2. Terhadap kuat tarik retak    ϕ = 0,75 

d. Komponen struktur gaya aksial dan lentur   ϕ = 0,9 

e. Sambungan baut      ϕ = 0,75 

f. Sambungan las       

2 Las tumpul penetrasi penuh    ϕ = 0,9 

3 Las sudut, las tumpul penetrasi sebagian, las pengisi ϕ = 0,75 

2.2.1 Beban Mati (Dead Load) 

 Beban mati ialah berat dari semua bangunan yang bersifat permanen selama 

masa pelayanan bangunan tersebut, termasuk unsur – unsur tambahan, finishing, 

mesin – mesin yang bersifat tetap dan tidak dapat dipisahkan dari bangunan 

tersebut. 

Dalam menentukan beban mati untu perencanaan, harus digunakan berat 

bahan konstruksi yang sebenarnya akan digunakan. Berikut ini adalah tabel berat 

sendiri material bangunan: 

Tabel 2. 2 Daftar Berat Sendiri Material Bangunan 

No Material 
Berat Jenis 

(kg/m3) 

1 Beton 2200 

2 Beton Bertulang 2400 

3 Pasangan Bata Merah 1700 

4 Kerikil, koral, split (kering/lembab) 1800 

5 Pasir 1400 

6 Batu Karang 700 

7 Batu Pecah 1450 

8 Batu Alam 2600 

9 Pasangan Batu Belah, Bulat, Gunung 2200 

10 Batu belah, batu bulat, batu gunung 1500 

11 Batu Hancur 1602 

12 Pasangan Batu Cetak 2200 
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No Material 
Berat Jenis 

(Kg/m3) 

13 Timah Hitam/Timbal 11400 

14 Tanah lempung (kering/lembab) 1700 

15 Tanah lempung (basah) 2000 

16 Besi tuang 7250 

17 Besi cor 6800-7800 

18 Besi tempa 7750 

19 Baja 7850 

20 Seng 7135 

21 Pasangan batu karang 1450 

22 Kayu (kelas I) 1000 

23 Air 1000 

24 Emas 19320 

25 Perak 10490 

26 Stainless steel 7480-8000 

27 Tembaga 8930 

28 Alumunium 2712 

29 Granit padat 2691 

30 Granit rusak 1650 

31 Marmer padat 2563 

32 Marmer rusak 1570 

33 Gypsum padat 2787 

34 Kardus 689 

35 Kertas standar 1201 

36 Serbuk gergaji 210 
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2.2.2 Beban Hidup 

Beban hidup adalah beban gravitasi yang diakibatkan oleh hal – hal yang 

bekerja pada sebuah struktur bangunan selama masa layanannya. Beban yang 

termasuk kedalam beban hidup adalah manusia, perabotan yang dapat dipindah dan 

tidak bersifat permanen, kendaraan, dan barang – barang lainya. Karena besar 

lokasi beban yang dapat sewaktu – waktu berubah, penentuan beban hidup cukup 

sulit, maka untuk menentukan beban hidup sebuah bangunan ditentukan menurut 

kegunaan bangunan yang bersangkutan. Seperti yang akan disebutkan pada tabel 

2.2. 

Tabel 2. 3 Beban Hidup Pada Lantai Gedung 

No Fungsi Bangunan 
Beban Hidup 

(kg/m2) 

1 Lantai dan rumah tinggal sederhana 200 

2 

Lantai dan rumah tinggal sederhada 

dan gudang – gudang tidak penting 

yang tidak untuk toko, pabrik, atau 

bengkel 

125 

3 

Lantai sekolah, ruang kuliah, kantor 

toko, toserba, restoran, hotel, asrama, 

dan rumah sakit 

250 

4 Lantai ruang olahraga 400 

5 Lantai ruang dansa 500 

6 

Lantai dan balkon dari ruang – ruang 

untuk pertemuan seperti masjid, 

gereja, ruang pagelaran, ruang rapat, 

bioskop, dsb 

400 

7 
Panggung penonton dengan tempat 

duduk tak tetap 
500 
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8 

Lantai untuk pabrik, bengkel, 

gudang, perpustakaan, ruang arsip, 

toko buku, ruang mesin 

400 

9 Lantai Gedung parkir bertingkat  

 - Untuk lantai bawah 800 

 - Untuk lantai tingkat lainnya 400 

 

2.2.3 Beban Angin 

Beban angin adalah beban yang bekerja pada struktur akibat adanya tekanan 

dan gerakan dari angin. Pada umumnya, untuk struktur yang pelaran mengenai 

aliran angin harus dilakukan untuk menentukan gaya angin yang ada pada struktur. 

Beban angin sangat bergantung pada lokasi dan ketinggian struktur, besarnya 

tekanan angin harus diambil minimum sebesar 25 kg/m2, kecuali untuk bangunan – 

bangunan berikut: 

1. Tekanan tiup pada tepi laut hingga 5 km dari pantai tekanan angin 

minimum yang diambil adalah 40 kg/m2 

2. Untuk bangunan di daerah lain yang kemungkinan tekanan tiupnya lebih 

dari 40 kg/m2, harus diambil sebesar p =  V2/16 (kg/m2), dengan V 

adalah kecepatan angin (m/s) 

3. Untuk cerobong, tekanan angin ditentukan dengan rumus (42,5 + 0,6h), 

dengan h adalah tinggi cerobong dalam meter 

Sedangkan untuk tekanan angin berdasarkan tinggi bangunan, dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2. 4 Tekanan Angin Berdasarkan Ketinggian Bangunan 

No Ketinggian Tekanan angin (kPa) Tekanan angin (kg/m2) 

1 < 9 m 0,75 76,5 

2 9,1 – 14,9 m 1,0 102 

3 15 – 30 m 1,25 127,5 

4 30,1 – 150 m 1,50 153 
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2.2.4 Beban Gempa 

Beban gempa adalah semua beban yang bekerja pada struktur karena adanya 

pergerakan teknonik pada bumi, baik pergerakan arah vertikal maupun horizontal. 

Tetapi pada umumnya pergerakan tanah arah horizontal lebih besar percepatannya 

daripada pergerakan arah vertikal. Besarnya gaya geser dasar ditentukan oleh 

persamaan: 

𝑉𝑉 =  
𝐶𝐶 × 𝐼𝐼
𝑅𝑅

.𝑊𝑊𝑡𝑡 

Dimana:  

C : faktor respon gempa berdasarkan lokasi bangunan dan 

jenis tanah 

  I : faktor keutamaan gedung 

  R : faktor reduksi gempa tergantung pada struktur 

  Wt : berat total bangunan 

  V : percepatan gempa 

2.2.4.1 Kategori Resiko Bangunan 

 Kategori resiko bangunan sangat dipengaruhi oleh jenis pemanfaatan 

bangunan. Sehingga dalam menentukan kategori resiko bangunan dapat dilihat 

pada tabel 2.5. 

  

.............................................................................................(2.3) 
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Tabel 2. 5 Kategori Resiko Bangunan Gedung dan Non Gedung 

Untuk Beban Gempa (SNI 1726 – 2012) 

Jenis Pemanfaatan Kategori Resiko 
Gedung dan non gedung yang memiliki resiko rendah terhadap jiwa 

manusia pada saat terjadi kegagalan, termasuk, tetapi tidak dibatasi 

untuk, antara lain: 

- Fasilitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan 

- Fasilitas sementara 

- Gudang penyimpanan 

- Rumah jaga dan struktur kecil lainnya 

I 

Semua gedung dan struktur lain, kecuali yang termasuk dalam kategori 

resiko I,III,IV, termasuk, tetapi tidak dibatasi untuk : 

- Perumahan 

- Rumah toko dan kantor 

- Pasar 

- Gedung perkantoran 

 

 

II 

 

 

 
- 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, teteapi tidak dibatasi 

untuk : 

- Bioskop 

- Gedung pertemuan 

- Stadion 

- Fasilitas kesehatan yang tidak memiliki fasilitas bedah dan 

UGD 

- Fasilitas penitipan anak 

- Penjara 

- Bangunan untuk orang jompo 

Gedung dan non gedung, tidak termasuk dalam kategori resiko IV, yang 

memiliki potensi untuk menyebabkan dampak ekonomi yang besar 

 

 

 

 

III 
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dan/atau gangguan massal terhadap kehidupan masyarakat sehari – hari 

bila terjadi kegagalan, termasuk, tetapi tidak dibatasi untuk : 

- Pusat pembangkit listrik biasa 

- Fasilitas penanganan air 

- Fasilitas penanganan limbah 

- Pusat telekomunikasi 

 

 

III 

Gedung dan non gedung yang ditujukan sebagai fasilitas 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 UGD 

- Fasilitas pemadam kebakaran, ambulans, kantor polisi, serta 

garasi kendaraan darurat 

- Tempat perlindungan terhadap bencana alam 

- Gedung dan non gedung yang dibutuhkan untuk 

mempertahankan fungsi struktur bangunan lain yang masuk 

dalam kategori resiko IV 

IV 

 

Tabel 2. 6 Faktor Keutamaan Gempa 

Kategori Resiko Faktor Keutamaan Gempa, Ie 

I atau II 1,0 

III 1,25 

IV 1,50 

 

2.2.4.2 Periode Fundamental 

Dalam penentuan periode, diizinkan untuk menentukan periode 

fundamental pendekatan (Ta) dalam detik, dari persamaan berikut untuk struktur 

dengan ketinggian tidak melebihi 12 tingkat di mana sistem penahan gempa terdiri 

dari rangka penahan momen beton atau baja secara keseluruhan dan tinggi paling 

sedikit 3 m: 
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Ta = 0,1 N 

Dengan :  

Ta = periode fundamental pendekatan (detik) 

N = jumlah tingkat 

2.2.4.3 Koefisien Respons Gempa 

 Koefisien respons gempa ditentukan oleh persamaan : 

 𝐶𝐶𝑠𝑠 = 𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷
�𝑅𝑅𝐼𝐼𝑒𝑒�

  

 Bila tinggi bangunan melebihi 10 tingkat atau lebih dari 40 m, maka nilai 

Cs dihitung dengan rumus Cs maksimum: 

 𝐶𝐶𝑠𝑠 = 𝑆𝑆𝐷𝐷1
𝑇𝑇�𝑅𝑅𝐼𝐼𝑒𝑒�

  

Dimana : 

SDS = parameter kecepatan spektrum respons desain pendek 

SD1 = parameter percepatan spektrum respons 1 detik 

R = faktor modifikasi respons 

Ie = faktor keutamaan gempa 

T = periode fundamental 

2.2.4.4 Distribusi Vertikal Gaya Gempa 

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

dengan persamaan berikut : 

Fx = Cvx . V 

Dengan: 

𝐶𝐶𝑣𝑣𝑣𝑣 =
𝑤𝑤𝑣𝑣 ∙ ℎ𝑣𝑣𝑘𝑘

∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖 ∙ ℎ𝑖𝑖𝑘𝑘𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 

Dimana :  

Cvx  = faktor distribusi vertikal 

V  = gaya lateral total atau geser total struktur, kN 

Wi dan Wx = bagian berat struktur sampai pada tingkat yang ditinjau 

k  = eksponen yang terkait pada periode struktur, dengan syarat : 

  T ≤ 0,5 detik, maka k = 1 

............................................................................................(2.4) 

.......................................................................................(2.5) 

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

...........................................................................................(2.7) 

..........................................................................................(2.8) 
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  T ≥ 2,5 detik, maka k = 2 

Jika T berada pada antara 0,5 – 2,5 detik, harus ditentukan dengan 

menggunakan interpolasi linier 

2.3 Struktur Komposit 

Konstruksi komposit adalah suatu sistem konstruksi pada bangunan dimana 

adanya kerja sama monolith antara dua jenis material yang berbeda, yaitu baja dan 

beton. Aksi komposit terjadi apabila dua batang struktural penumpu beban seperti 

sistem lantai beton dan balok baja penyangganya dihubungkan secara menyeluruh 

dan mengalami defleksi sebagai suatu kesatuan. Pada kasus ini diharapkan akan 

terjadi interaksi penuh antara material yang disatukan dengan memasang 

penghubung geser. Faktor yang penting pada aksi komposit adalah lekatan pada 

beton dan baja harus tetaplah ada. 

Struktur komposit antara beton dan baja adalah struktur yang memanfaatkan 

kelebihan dari baja dan beton yang bekerja bersama menjadi satu kesatuan. 

Kelebihan itu yakni beton yang kuat terhadap tekanan dan baja kuat terhadap 

tarikan. Balok baja yang menumpu konstruksi plat beton yang dicor ditempat, 

sebelumnya telah didesain dengan asumsi bahwa plat beton dan baja dalam 

menahan beban bekerja secara terpisah. Sehingga pengaruh komposit dari plat 

beton dan baja yang bekerja secara bersama – sama belum diperhitungkan. 

Pengabaian ini berdasarkan asumsi bahwa ikatan antara plat beton dengan bagian 

atas balok baja tidak dapat diandalkan, namun dengan penggunaan sambungan 

geser mekanis menjadi praktis untuk menahan gaya geser horizontal. 

Pada umumnya struktur komposit ada beberapa macam, yaitu : 

1. Kolom/balok baja yang terbungkus beton 

2. Kolom baja berisi beton/tiang pancang 

3. Balok baja yang menahan slab beton 

Momen inersia yang dimiliki oleh struktur komposit lebih besar 

dibandingkan dengan komponen struktur non komposit, sehingga mengakibatkan 

lendutan yang terjadi pada struktur komposit lebih kecil. Momen inersia yang ada 

pada struktur komposit akan tercapai apabila beton telah mengeras, sehingga 
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lendutan yang diakibatkan oleh beban – beban pada struktur dihitung berdasarkan 

profil baja sendiri. 

Keuntungan pada konstruksi komposit yaitu : 

1. Berkurangnya luas penampang baja yang digunakan dapat mencapai 20 – 

30% 

2. Kapasitas penampang meningkat untuk menahan beban dan untuk gelagar 

tunggal bentang gelagar dapat lebih besar 

3. Struktur lebih tahan pada lingkungan yang agresif 

4. Pelaksanaan konstruksi lebih praktis dan efisien 

Sedangkan untuk kekurangan pada konstruksi komposit adalah : 

1. Pengaruh kontinuitas, yaitu pengampang tidak seluruhnya efektif dapat 

menjadi diskontinuitas 

2. Lendutan jangka panjang 

2.3.1 Tegangan Pada Balok Komposit 

Untuk menentukan tegangan yang terjadi pada komponen struktur 

komposit, perlu diketahui titik berat komponen struktur komposit tersebut terlebih 

dahulu. Disebabkan adanya perbedaan pada baja dan beton, maka diperlukan 

transformasi penampang, pada umumnya penampang beton ditransformasikan 

menjadi baja, namun masih memiliki efek yang sama seperti beton. Apabila plat 

beton dihubungkan dengan kaku terhadap penampang baja, maka akan terbentuk 

diagram tegangan dan regangan sebagai berikut :

 

Gambar 2. 3 (a) Diagram Regangan Balok Komposit. (b) Diagram Tegangan 
Balok Komposit Setelah Transformasi (Agus Setiawan : 2008) 
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Hubungan tegangan dan regangan baja dan beton dapat dinyatakan dengan :

 
Sedangkan untuk mentransformasikan penampang beton menjadi baja, dapat 

menggunakan rumus : 

 
Setelah ditemukan luas transformasi, perlu dihitung momen inersia penampang, 

sehingga besarnya tegangan dapat diketahui, besarnya tegangan suatu penampang 

dapat ditentukan dengan: 

 
Dimana :  

M = momen yang terjadi 

.................................................................................(2.9) 

.................................................................................................(2.10) 

.................................................................................................(2.11) 

.................................................................................................(2.12) 
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I = momen inersia penampang 

yb = jarak titik berat penampang dengan tepi bawah penampang baja 

yt = jarak titik berat penampang dengan tepi atas penampang baja 

𝑦𝑦� = jarak titik berat penampang dengan tepi atas penampang beton 

 

2.3.2 Lendutan Pada Struktur Komposit 

Pada daerah momen positif, beton akan mengalami tekan secara terus – 

menerus yang menyebabkan beton mengalami rangkak (creep). Rangkak ialah 

salah satu bentuk deformasi pada struktur yang terjadi akibat penampang 

mengalami beban tekan secara terus – menerus. Setelah deformasi awal tercapai, 

maka terjadi deformasi tambahan secara perlahan – lahan dalam waktu yang cukup 

panjang. Untuk menghitung besarnya lendutan yang terjadi pada struktur, maka 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

∆=
5 ∙ 𝑞𝑞 ∙ 𝐿𝐿4

384 ∙ 4 ∙ 𝐸𝐸 ∙ 𝐼𝐼
 

Sedangkan untuk lendutan izin maksimum berdasarkan SNI 2847 – 2013 Tabel 

9.5(b), yaitu : 

Tabel 2. 7 Lendutan Izin Maksimum 

Jenis Komponen Struktur Batas Lendutan 

Atap datar yang tidak menumpu atau tidak 

disatukan dengan komponen nonstruktural yang 

mungkin akan rusak oleh lendutan yang besar 

L/180 

Lantai yang tidak menumpu atau tidak disatukan 

dengan komponen nonstruktural yang mugkin 

akan rusak oleh lendutan yang besar 

L/360 

Konstruksi atap atau lantai yang menumpu atau 

disatukan dengan komponen nonstruktural yang 

mungkin akan rusak akibat lendutan yang besar 

L/480 

..........................................................................................(2.13) 
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Konstruksi atap atau lantai yang menumpu atau 

disatukan dengan komponen nonstruktural yang 

mungkin tidak akan rusak akibat lendutan yang 

besar 

L/240 

 

2.4 Balok Komposit 

 Balok komposit berupa canai panas atau dibuat dengan bagian baja yang 

bertindak secara komposit dengan plat. Interaksi komposit yang didapat oleh 

penghubung geser adalah menghubungkan balok dengan plat. Penghubung geser 

ini memberikan cukup gaya geser memanjang antara balok dan beton sehingga 

mereka bertindak bersama – sama secara struktural. Beberapa jenis balok komposit 

antara lain: 

a. Balok komposit penuh 

Untuk balok komposit penuh, penghubung geser harus disediakan dalam 

jumlah yang cukup sehingga balok mampu mencapai kekuatan lentur 

maksimumnya. 

b. Balok komposit parsial 

Pada balok komposit parsial, kekuatan balok dalam memikul beban dibatasi 

oleh kekuatan penghubung geser. Perhitungan elastis untuk balok komposit 

ini harus memperhitungkan pengaruh adanya slip antara baja dan beton. 

c. Baja yang diberi selubung beton 

Balok baja yang yang diberi selubung beton yang menyelimuti dianggap 

bekerja secara komposit dengan beton. Walaupun tidak diberi angkur 

selama hal – hal berikut terpenuhi: 

1. Tebal minimum selubung beton yang menyelimuti baja tidak kurang 

dari 50 mm 

2. Posisi tepi atas balok baja tidak boleh kurang dari 40 mm dibawah sisi 

plat beton dan 50 mm di atas sisi bawah plat 
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3. Selubung beton harus diberi kawat jaring atau baja tulangan dengan 

jumlah yang memadai untuk menghindari terlepasnya bagian tersebut 

saat memikul beban 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 Penampang Balok Komposit 

Pada balok komposit, aksi terbentuk karena adanya transfer gaya geser 

antara plat beton dan balok baja melalui: 

a. Mekanisme interlocking antara penghubung mekanis dan plat beton 

b. Mekanisme lekatan dan gesekan pada sepanjang permukaan atas profil 

baja yang terkekang di dalam selimut beton dan mekanisme tahanan 

pada bidang antara beton dan selubung beton pada sekitar profil baja. 

 

Gambar 2. 5 Perbandingan Reaksi Balok Komposit dan Non-komposit 
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2.4.1 Lebar Efektif Balok Komposit 

Lebar efektif untuk gelagar dalam dengan plat pada kedua sisi gelagar 

a. bE ≤ L/4 

b. bE ≤ bo (untuk jarak antar balok yang sama) 

Lebar efektif untuk gelagar pinggir dengan plat hanya pada salah satu sisi 

a. bE ≤ L/8 

b. bE ≤ ½ bo (jarak dari pusat balok ke pinggir slab) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 6 Lebar Efektif Balok Komposit (Agus Setiawan, 2008) 

2.4.2 Kuat Lentur Balok Pra-Komposit 

Sebelum beton telah mengeras, struktur baja harus kuat untuk menahan 

beban mati dari struktur itu sendiri dan beban hidup konstruksi. Besarnya momen 

nominal penampang baja tergantung daripada nilai kekompakan penampang baja. 

Tabel 2. 8 Nilai Batasan Kelangsin gan Profil WF (SNI 1729 – 2015)
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3 Penampang Kompak 

Mn = Mp 

Mp = Z . fy 

 

 

 

 

 

 

4 Penampang Tak Kompak 

 

  

................................................................................................(2.14) 

..............................................................(2.15) 

..................................................................................(2.16) 
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2.4.3. Kekuatan Lentur Nominal 

a. Kekuatan Lentur Positif 

Berdasarkan SNI 1729:2015 Pasal I3.2a, desain kekuatan lentur 

positif (ϕbMn), dan kekuatan lentur positif yang diizinkan (Mn/Ωb), haruslah 

ditentukan pada keadaan batas leleh sebagai berikut: 

 ϕb = 0,90 Ωb = 1,67 

• Untuk ℎ
𝑡𝑡𝑡𝑡
≤ 3,76�𝐸𝐸 𝐹𝐹𝑦𝑦�  

Kekuatan lentur (Mn) harus ditentukan berdasarkan distribusi tegangan 

plastis yang terdapat pada penampang komposit untuk keadaan batas 

leleh (momen plastis). 

• Untuk ℎ
𝑡𝑡𝑡𝑡

> 3,76�𝐸𝐸 𝐹𝐹𝑦𝑦�  

Kekuatan lentur (Mn) harus ditentukan dari superposisi tegangan 

elastis, setelah memperhitungkan efek penopangan, untuk keadaan 

batas leleh (momen leleh). 

 Kekuatan lentur nominal (Mn) yang dihitung berdasarkan distribusi 

tegangan plastis dikategorikan menjadi dua kasus: 

1. Sumbu netral plastis yang jatuh pada plat beton 

 

Gambar 2. 7 Kuat Lentur Nominal yang Jatuh Pada Plat Beton (Agus Setiawan, 
2008) 
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Dengan mengacu pada Gambar 2.3 diatas, besarnya gaya C adalah : 

 

Besarnya gaya tarik T pada profil baja sebesar : 

 

Berdasarkan gaya keseimbangan C = T, maka 

 

Dari gambar diatas, kuat lentur nominal Mn, dapat dihitung dengan : 

𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 × 𝐶𝐶1  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  𝑇𝑇 ∙ 𝐶𝐶 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦 ∙ �
𝐶𝐶
2

+ 𝑎𝑎𝐴𝐴 −
𝑎𝑎
2�

 

Apabila dari hasil perhitungan diperoleh a > ts, maka asumsi harus 

diubah. Dari hasil ini dapat dinyatakan bahwa plat beton tidak cukup 

kuat untuk mengimbangi gaya tarik baja. 

2. Sumbu netral plastis jatuh pada profil baja 

Apabila dalam balok tegangan beton (a), ternyata melebihi tebal plat 

beton, maka distribusi tegangan dapat ditunjukan pada Gambar 2.7. Gaya 

tekan Cc yang bekerja pada beton yaitu sebesar: 

 

 Dari kesetimbangan gaya diperoleh : 

  

 Besarnya T’ sekarang lebih kecil daripada As.fy, yaitu : 

  

  

 

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

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

..............................................................................(2.19) 

.................(2.20) 

...........................................................................(2.21) 

..................................................................................(2.22) 

...................................................................................(2.23) 



31 
 

Dengan menyamakan kedua persamaan diatas, diperoleh : 

  atau  

 Kuat lentur nominal (Mn) yang didapat dari gambar 2.7 sebesar : 

   

b. Kuat Lentur Negatif 

Kuat lentur negatif untuk daerah momen negatif (ϕb,Mn), dengan ϕb = 0,90 

dan Mn ditentukan dari besarnya distribusi pada tegangan plastis penampang 

komposit, selama hal – hal dibawah ini terpenuhi : 

1. Balok baja merupakan komponen kompak dan diberikan bresing yang 

cukup. 

2. Steel headed stud atau angkur kanal baja yang menyambungkan plat ke 

balok baja pada daerah momen negatif. 

3. Tulangan plat yang pararel pada balok baja, pada lebar efektif plat, 

diperhitungkan dengan tepat. 

Jika tulangan yang dipasang pada plat beton akan diperhitungkan pada 

penampang komposit, maka gaya yang timbul pada tulangan harus ditransfer oleh 

penghubung geser. Besarnya kuat nominal yang timbul dapat dihitung dengan 

menggunakan : 

Tn (untuk daerah momen negatif) = Asr × fyr 

Cn (untuk daerah momen positif) = As’× fyr 

2.4.4. Kekuatan Geser Balok Komposit 

Kekuatan geser nominal, Vn., dari badan tidak diperkaku atau diperkaku 

menurut keadaan batas dar pelelehan geser dan tekuk geser, dapat ditentukan 

dengan rumus : 

Vn = 0,6.Fy.Aw.Cv 

 

..............................................................................................(2.26) 

....................(2.24) 

.............................................................................(2.25) 
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Dimana: 

Vn = kuat geser nominal, kN 

Fy = mutu baja 

Aw = luas penampang 

Untuk badan komponen struktur dengan profil – I canai panas dengan: 

ℎ
𝑡𝑡𝑡𝑡
≤ 2,24�𝐸𝐸/𝐹𝐹𝑦𝑦 dimana : ϕv = 1,00 dan Cv = 1,00 

2.5 Kolom Komposit 

Kolom komposit merupakan komponen struktur tekan yang diperkuat 

dengan pada arah memanjang dengan menggunakan gelagar baja atau pipa, dengan 

atau tanpa diberikan batang tulangan pokok memanjang. Berdasarkan SNI 1729 

Tahun 2015 Pasal I2.1a, untuk komponen struktur komposit terbungkus beton, 

harus dipenuhi batasan – batasan : 

1. Luas penampang melintang inti baja harus terdiri dari paling sedikit 1% 

dari penampang melintang komposit total. 

2.  Selongsong beton dari inti baja harus ditulangi dengan batang tulangan 

longitudinal menerus dan sengkang pengikat lateral atau spiral. 

• Apabila menggunakan pengikat lateral, batang tulangan D10 

berspasi maksimum 12 inch (305 mm) pusat ke pusat atau batang 

tulangan D13 atau lebih besar harus berspasi maksimum 16 inch 

(406 mm) dari pusat ke pusat 

• Spasi maksimum dari pengikat lateral tidak boleh melebihi 0,5 kali 

dimensi kolom terkecil 

3. Rasio tulangan terkecil ρsr sebesar 0,004 digunakan untuk penulangan 

longitudinal menerus, dimana ρsr adalah : 

 
Keterangan : 

ρsr  = rasio tulangan minimum 

Asr  = luas batang tulangan menerus, mm2 

......................................................................................(2.27) 
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Ag  = luas bruto komponen struktur komposit, mm2 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 8 Kolom Komposit 

 

2.5.1 Kuat Tarik Nominal 

Kuat tarik rencana ϕt . Pn, dengan ϕt adalah faktor ketahanan tarik dan Pn 

sebagai kuat aksi nominal. Nilai terkecil dari dua tinjauan batas keruntuhan yang 

terjadi pada penampang utuh dan penampang berlubang (tempat sambung). Kuat 

tarik penampang utuh terhadap keruntuhan leleh. 

Pn = Fy × Ag 

 Kuat tarik penampang berlubang (tempat sambungan) akan menggunakan 

perilaku strain – hardening (peningkatan tegangan) pada kondisi regangan inelastis 

yang dipicu akibat lonjakan tegangan yang terkonsentrasi pada sekitar lubang 

sambungan.  

Pn = Fu × Ae = Fu × An × U 

Dimana: 

Pn = kuat nominal batang tekan 

Ae = luas penampang efektif 

U = faktor shear log 

.................................................................................................(2.28) 

............................................................................(2.29) 
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An = luas penampang bersih (netto), dikurangi luas lubang 

 Nilai Fu dan Fy tergantung pada material baja yang digunakan, yaitu kuat 

leleh dan kuat tarik minimum bahan. Keruntuhan leleh memiliki tingkat daktilitas 

yang lebih tinggi dari tingkat keruntuhan fraktur, karena itu maka faktor ketahanan 

tarik (ϕt) keduanya memiliki nilai yang berbeda, faktor keamanan yang digunakan 

untuk keruntuhan fraktur mempunyai nilai yang lebih tinggi. 

2.5.2 Panjang Efektif Kolom (KL) 

Menentukan panjang efektif kolom cukup sederhana, namun efektif untuk 

memprediksi kekuatan kolom, yaitu dengan menggunakan hubungan bentuk tekuk 

yang sesuai dengan rumus Euler (𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝜋𝜋2𝐸𝐸𝐸𝐸
(𝐾𝐾𝐾𝐾)2

). Pada kondisi ideal tumpuan tidak 

mudah dievaluasi pada lapangan, maka dari itu nilai K perlu diperbesar. Pada hal 

ini maka nilai K dibagi menjadi dua kategori, yaitu : 

a. Rangka tidak bergoyang : 0,5 ≤ K ≤ 1,0 

b. Rangka bergoyang  : 1,0 ≤ K ≤ ∞ 

2.5.3 Kuat Tekan Nominal 

Nilai tekuk global ditentukan dari kelangsingan elemen – elemen 

penampang serta bentuknya. Apabila penampangnya tidak langsing, maka tidak 

terjadi tekuk lokal, begitu juga sebaliknya apabila penampang langsing maka akan 

beresiko tekuk lokal terlebih dahulu. Karena tekuk terjadi pada saat kondisi elastis, 

maka sebelum leleh agar efisien dipilih kolom tidak langsing. Adapun perilaku 

tekuk, yaitu : 

1. Tekuk Lentur 

Tekuk lentur adalah kejadian tekuk global pada penampang dengan 

klasifikasi tidak langsing. Untuk menentukan kekuatan nominal  (Pn), telah 

ditentukan dengan rumu Euler. Supaya sesuai dengan perencanaan batang 

tarik, maka luas penampang utuh (Ag) dijadikan konstanta tetap. Sedangkan 

variabel adalah tegangan kritis (Fcr) yang dapat ditulis dengan menggunakan 

format sebagai berikut : 

 Pn = Fcr . Ag .........................................................................................(2.30) 
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 Tegangan kritis, Fcr dapat dihitung dengan syarat sebagai berikut : 

 𝑎𝑎. 𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐾𝐾
≤ 4,71� 𝐸𝐸

𝐹𝐹𝑦𝑦
 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐹𝐹𝑦𝑦

𝐹𝐹𝐹𝐹
≤ 2,25 , tekuk inelastis, maka: 

 𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐 = (0,6580 ∙ 658
𝐹𝐹𝐹𝐹
𝐹𝐹𝑒𝑒) ∙ 𝐹𝐹𝑦𝑦 

 𝑏𝑏.  𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐾𝐾
≤ 4,71� 𝐸𝐸

𝐹𝐹𝑦𝑦
 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐹𝐹𝑦𝑦

𝐹𝐹𝐹𝐹
≤ 2,25, tekuk elastis, maka: 

 𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐 = 0,877 ∙  𝐹𝐹𝐹𝐹 

 Dimana Fe merupakan tegangan tekuk Euler (elastis), dapat dinyatakan dengan 

rumus: 

𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝜋𝜋2𝐸𝐸

(𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 )2
  

2. Tekuk torsi dan tekuk lentur – torsi 

 Selain fenomena tekuk, terdapat fenomena lain yang disebut puntir (tekuk 

torsi) ataupun gabungan dari keduanya. Kapasitas tekan nominal penampang 

kolom tak langsing terhadap tekuk torsi dan lentur – torsi adalah sebagai 

berikut :  

Pn = Fcr . Ag 

Tegangan kritis (Fcr) dihitung berdasarkan syarat berikut : 

a. Penampang siku ganda 

𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐 = �
𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐𝑦𝑦 + 𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

2𝐻𝐻 � ∙ �1 −�1 −
4𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐𝑦𝑦 ∙ 𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ 𝐻𝐻
(𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐𝑦𝑦 + 𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)2 �

 

b. Penampang yang lain Fcr tetap menggunakan rumus tekuk lentur, tetapi 

tegangan tekuk elastis Fe dihitung dengan memasukkan pengaruh kekauan 

torsi pada batangnya:  

Profil dengan sumbu simetri ganda, maka : 

𝐹𝐹𝐹𝐹 = �
𝜋𝜋2𝐸𝐸𝐶𝐶𝑤𝑤
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐿𝐿2

+ 𝐺𝐺𝐺𝐺� ∙
1

𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐼𝐼𝑦𝑦
 

 

.....................................................................(2.31) 

........................................................................................(2.32) 

...............................................................................................(2.33) 

............................................................................................(2.34) 

.............................(2.35) 

.........................................................(2.36) 
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Profil dengan sumbu tunggal : 

𝐹𝐹𝐹𝐹 = �
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑦𝑦 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑐𝑐

2𝐻𝐻 � ∙ �1 −�1 −
4𝐹𝐹𝐹𝐹𝑦𝑦 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑐𝑐 ∙ 𝐻𝐻
(𝐹𝐹𝐹𝐹𝑦𝑦 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑐𝑐)2 �

 

2.6 Deck Baja 

Konstruksi komposit pada plat lantai terdiri dari sebuah slab beton cetak 

ditempat yang solid, yang ditempatkan diatas gelagar baja dan saling berhubungan. 

Slab beton ini juga sering dicetak diatas baja dan ditumpu oleh penampang baja 

profil. Aksi komposit antara deck baja dengan plat beton dapat terbentuk melalui : 

1. Lekatan kimiawi dan friksi antara kedua material 

2. Kekuatan pasif dari profil deck baja yang beraksi seperti pratekan 

Keuntungan penggunaan deck baja gelombang adalah sebagai berikut : 

1. Sangat efektif untuk mengurangi beban plat lantai, karena penggunaan 

desain deck baja sama dengan menggunakan slab baja yang tebal 

2. Deck baja memberikan kekuatan lentur yang tinggi pada plat, sehingga 

dapat dimanfaatkan sebagai tulangan tarik lentur positif pada struktur 

baja komposit 

3. Dapat berfungsi sebagai bekisting permanen untuk plat beton bertulang 

konvensional 

Berdasarkan SNI 1729 Tahun 2015 Pasal 2c, kekuatan lentur yang tersedia 

dari struktur komposit yang terdiri dari plat beton pada deck baja berlekuk yang 

disambungkan dengan balok harus memenuhi persyaratan : 

1. Tinggi rusuk nominal tidak lebih besar dari 75 mm. Lebar rata – rata  

rusuk atau voute beton (wr) harus tidak kurang dari 50 mm, tetapi tidak 

boleh diambil dalam perhitungan lebih dari lebar bersih minimum di 

dekat bagian paling atas deck baja. 

2. Plat beton harus disambungkan dengan ke balok baja dengan 

menggunakan angkur stell headed stud di las 19 mm. Angkur steel 

headed stud harus di las baik di deck atau secara langsung pada 

penampang baja. Angkur steel headed stud setelah pemasangan harus 

.....................................(2.37) 
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diperpanjang tidak kurang dari 38 mm, di atas bagian paling atas deck 

baja dan ada setidaknya 13 mm dari selimut beton yang diistyaratkan di 

atas bagian paling atas dari angkur steel headed stud. 

3. Tebal plat beton diatas deck baja tidak boleh kurang dari 50 mm 

4. Deck baja harus diangkurkan pada setiap komponen struktur pada spasi 

tidak melebihi 460 mm. Angkur yang demikian harus diberikan dengan 

angkur steel headed stud, suatu kombinasi dari angkur steel headed stud 

dan las arc spot (puddle), atau perangkat lainnya. 

 

Gambar 2. 9 Penampang Melintang Deck Baja Gelombang 

2.6.1 Momen Kapasitas Lentur 

Untuk lantai baja yang relatif dangkal dan tebal plat jauh lebih besar dari 

tinggi lantai baja, pelelehan dapat terjadi penyebaran pada seluruh tinggi lantai baja 

sebelum regangan tekan beton mencapai harga batas sebesar ϵu = 0,003. Selanjutnya 

gaya tarik baja akan bekerja pada pusat penampang penampang lantai baja. Pada 

keadaan ini plat bersifat underreinforced dan berlaku persamaan yang biasa dipakai 

untuk merencanakan penampang persegi, yaitu : 

C = (0,85 fc’) b . a 

T = As . fy, jikat C = T, maka : 

𝑎𝑎 =
𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦

0,85 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓′ ∙ 𝑀𝑀
 

Maka besarnya nilai momen nominal kapasitas lentur deck baja (Mn) adalah : 

Mn = T . jd 

.........................................................................................(2.38) 

............................................................................................(2.39) 
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𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦 �𝐶𝐶 −
𝑎𝑎
2
� 

Dimana : 

Mn = momen nominal kapasitas lentur 

A = luas penampang deck baja 

a = garis netral penampang 

b = pias persatuan deck baja 

 Untuk plat dengan tulangan lantai baja, kondisi keseimbangan dapat 

didefinisikan sebagai keadaan dimana bagian atas dari lantai baja baru dapat 

mencapai tegangan lelehnya ketika regangan tekan beton mencapai harga ϵu = 

0,003. Harga perbandingan baja seimbang untuk kondisi yang dijelaskan menurut 

A Nielson adalah : 

 

Maka diperoleh nilai Pb =: 

𝑃𝑃𝑏𝑏 = 0,85 ∙ 𝛽𝛽1
𝑓𝑓𝑓𝑓′
𝑓𝑓𝑦𝑦

�
0,003 ∙ 𝐸𝐸𝐴𝐴

0,003 ∙ 𝐸𝐸𝐴𝐴 + 𝑓𝑓𝑦𝑦
� ∙ �

𝑦𝑦𝑓𝑓 − ℎ𝑟𝑟
𝐶𝐶

� 

Apabila nilai Es = 2 . 105 MPa, maka diperoleh nila Pb yang dipakai : 

𝑃𝑃𝑏𝑏 = 0,85 ∙ 𝛽𝛽1
𝑓𝑓𝑓𝑓′
𝑓𝑓𝑦𝑦

�
600

600 + 𝑓𝑓𝑦𝑦
� ∙ �

𝑦𝑦𝑓𝑓 − ℎ𝑟𝑟
𝐶𝐶

� 

Dimana : 

β1 = 0,85 untuk fc’ ≤ 30 MPa atau 0,85 – 0,008 (fc’ – 30) untuk fc’ > 30 MPa 

fc = mutu beton (MPa) 

fy = mutu baja (MPa) 

...................................................................................(2.40) 

...............................................(2.41) 

...........................................(2.42) 

......................................................(2.43) 
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hr = ketinggian deck baja (mm) 

yc = tebal plat (mm) 

d = ketinggian efektif plat (dari serat atas beton ke titik pusat deck baja)(mm) 

 

 

Gambar 2. 10 Diagram Tegangan Plat Komposit 

2.6.2 Desain Tulangan Tumpuan 

Dalam perhitungan mendesai tulangan negatif, digunakan persamaan : 

Drec = tebal plat (h) = tebal selimut beton minimum – ½ Diameter tulangan 

rencana. 

Menentukan nilai k yang diperlukan : 

𝑅𝑅𝑛𝑛 = 𝑀𝑀𝑀𝑀
∅𝑏𝑏𝑏𝑏2

 

𝜌𝜌   =
0,85𝑓𝑓𝑓𝑓′
𝑓𝑓𝑦𝑦 �1 −�1 −

2𝑅𝑅𝑀𝑀
0,85𝑓𝑓𝑓𝑓′�

 

 

Untuk menentukan rasio tulangan ρ harus dibatasi dengan rasio tulangan 

minimum dan rasio tulangan maksimum (ρmin < ρ < ρmaks) 

𝜌𝜌𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 =
1,4
𝑓𝑓𝑦𝑦

 

𝜌𝜌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑘𝑘𝑠𝑠 = 0,75 ∙ 𝜌𝜌𝑏𝑏 

 

..................................................(2.44) 

...................................................(2.45) 
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𝜌𝜌𝑏𝑏 = 0,85 ∙ 𝛽𝛽1 ∙
𝑓𝑓𝑓𝑓′
𝑓𝑓𝑦𝑦

∙ �
600

600 + 𝑓𝑓𝑦𝑦
� 

Menentukan luasan tulangan apabila: 

As = ρ . b . d 

 Apabila nilai ρ < ρmin, maka yang dipakai dalam menentukan luas tulangan 

adalah ρmin. 

2.7 Sambungan Geser 

 Penghubung geser berfungsi sebagai menahan geser horizontal yang terjadi 

selama pembebanan. Untuk mendapatkan penampang yang komposit, penghubung 

geser harus kaku sehingga dapat menahan geseran yang terjadi pada bidang 

pertemuan antara beton dan balok baja. 

 Desain ssambungan geser terdiri dari berbagai jenis dan sesuai dengan 

distribusi gaya geser dan ketergantungan fungsional antara kekuatan dan deformasi. 

Penghubung geser sering dikategorikan sebagai kaku (rigid) dan fleksibel. Untuk 

penghubung geser kaku, gaya geser yang tertahan melalui sisi depan dengan 

menggeser dan dalam pendekatan kekuatan ultimate, deformasi yang terjadi tidak 

signifikan. Kuat tekan yang terkonssentrasi di sekitar beton dihasilkan oleh jenis 

penghubung kaku (rigid)., yang menghasilkan kegagalan pada beton atau kegagalan 

pada las. Penghubung geser fleksibel, gaya geser tertahan oleh lendutan, tarikan 

atau geser pada bagian dasar. Pada titik sambungan balok baja yang mencapai nilai 

kekuatan ultimate, penghubung tersebut mengalami deformasi plastis. Penghubung 

geser fleksibel lebih ulet dan tidak cepat dalam hal kegagalan atau deformasi. 

...............................................................(2.46) 
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Gambar 2. 11 Letak Penghubung Geser Pada Balok Komposit 

 Berdasarkan SNI 1729 Tahun 2015 pasal I8.2, bahwa panjang dari angkur 

stell headed stud tidak boleh lebih kecil daripada empat kali diameter batang dari 

dasar angkur steel headed stud pada bagian atas kepala batang setelah pemasangan. 

 Kekuatan geser nominal satu angkur steel headed stud yang ditanamkan 

pada suatu plat komposit dengan deck harus ditentukan dengan persamaan sebagai 

berikut : 

𝑄𝑄𝑀𝑀 = 0,5 ∙ 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑚𝑚 ∙ �𝑓𝑓𝑓𝑓′𝐸𝐸𝑓𝑓 ≤  𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑚𝑚 ∙ 𝐹𝐹𝑎𝑎 

Dimana: 

Asa = luas penampang angkur steel headed stud 

Ec = modulus elastisitas beton (𝐸𝐸𝑓𝑓 = 0,043 ∙ 𝑊𝑊𝑓𝑓1,5 ∙ �𝑓𝑓𝑓𝑓′) 

Fu = kekuatan tarik minimum yang diisyaratkan dari angkur steel headed stud 

  

..............................................(2.47) 
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Tabel 2. 9 Nilai Rg dan Rp 

Kondisi Rg Rp 

Tanpa dek 1,0 1,0 

Dek orientasi pararel terhadap  profil baja   
𝑤𝑤𝑐𝑐
ℎ𝑐𝑐

≥ 1,5 1,0 0,75 

𝑤𝑤𝑐𝑐
ℎ𝑐𝑐

< 1,5 0,85** 0,75 

Dek diorientasikan tegak lurus terhadap profil baja 

Jumlah dari angkur steel headed stud yang memiliki rusuk dek 

yang sama 

1 

2 

3 atau lebih 

 

 

 

1,0 

0,85 

0,7 

 

 

 

0,6+ 

0,6+ 

0,6+ 

Sumber: SNI 1729:2015 Pasal I8.2a 

Dimana: 

hr = tinggi rusuk nominal (mm) 

wr = lebar rata – rata dari rusuk atau voute beton (mm) 

** untuk suatu angkur steel headed stud tunggal 

+ nilai ini dapat ditingkatkan sampai 0,75 bila emid – ht ≥ 51 mm 

2.8 Sambungan 

 Sambungan dapat dinyatakan sebagai komponen fisik yang secara mekanis 

mengikat elemen struktur dan terkonsentrasi pada lokasi pengikatan terjadi. Hal ini 

penting dalam meneruskan gaya momen dari elemen struktur ke elemen 

pendukung. Sendi didefinisikan sebagai penghubung dan zona interaksi antara 

anggota terhubung dan panel zona dari web kolom. 

 Sambungan untuk struktur baja hot – rolled dibagi menjadi sambungan baut 

dan sambungan las. Sementara untuk baja cold – formed, ada sembilan jenis sendi 

yang umum digunakan, yaitu baut, self – tapping screws, pin, pengelasan ditempat, 
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puddle welding, clinching, self – piercing rivets, dan paku. Terdapat tiga jenis 

sambungan, yaitu sambungan kaku, sambungan semi kaku, dan sambungan sendi. 

1. Sambungan kaku/rigid connection, adalah sambungan yang tidak memiliki 

kekakuan yang cukup untuk mempertahankan sudut – sudut diantara 

komponen – komponen struktur yang akan disambung. 

2. Sambungan semi kaku/semi rigid connection, adalah sambungan yang tidak 

memiliki kekakuan yang cukup untuk mempertahankan sudut – sudut 

diantara komponen – komponen struktur yang disambung, namun harus 

dianggap memiliki kapasitas yang cukup untuk memberikan kekangan yang 

dapat diukur terhadap perubahan sudut – sudut tersebut.  

3. Sambungan sendi/simple connection, adalah sambungan yang pada kedua 

ujung komponen struktur dianggap bebas momen. Sambungan sendi harus 

dapat berubah bentuk agar dapat memberikan rotasi yang diperlukan pada 

sambungan. Sambungan tidak boleh mengakibatkan momen lentur terhadap  

komponen struktur yang disambung. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 12 Sambungan Pada Baja 

2.8.1 Sambungan Baut 

 Penggunaan baut pada struktur baja dapat mempercepat proses dan tidak 

membutuhkan kemampuan tinggi baja pekerja dibanding dalam sambungan rivet 

ataupun sambungan las. Sehingga sambungan baut lebih ekonomis. 
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a. Jenis Baut 

Tedapat dua jenis baut mutu tinggi yang didasarkan ASTM yaitu tipe A325 

dan A490. Baut A325 terbuat dari baja karbon dan memiliki kuat leleh sebesar 560 

– 6.30 MPa, sedangkan baut A490 terbuat dari baja alloy dengan kuat leleh 790 – 

900 MPa, tergantung daripada diameter baut, Diameter baut berkisar antara ½ - 1 

½ in. 

Pada pemasangan baut bermutu tinggi memerlukan gaya tarik awal yang 

cukup diperoleh dari pengencangan awal. Gaya ini akan memberikan friksi 

sehingga cukup kuat untuk memikul beban yang bekerja pada baut (proof load). 

Proof load diperoleh dengan metode 0, 2% tangen atau 0,55 regangan yang 

besarnya 70% fu untuk A325 dan 80% fu untuk A490. 

 
 

Dimana : 

db = diameter nominal baut 

n = jumlah ulir per mm 

Tabel 2. 10 Tipe – Tipe Baut 

Tipe baut Diameter (mm) Proof stress (MPa) Kuat tarik min. (MPa) 

A307 6,35 – 10,4 - 60 

A325 
12,7 – 25,4 585 825 

28,6 – 38,1 510 725 

A490 12,7 825 1035 

b. Tahanan Nominal Baut 

Baut yang memikul beban terfaktor Ru, harus memenuhi persyaratan Ru ≤ 

ϕRn. Dengan Rn adalah tahanan nominal baut dan ϕ adalah faktor reduksi sebesar 

0,75. Besarnya Rn berbeda untuk masing – masing jenis baut. 

 

 

 

................................................................(2.48) 
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c. Kekuatan Tarik dan Geser Baut 

Tahanan nominal baut yang memikul gaya tarik dan geser, harus memenuhi 

persyaratan Rn = Fn . Ab. Dengan Ab adalah luas tubuh baut tidak berulir nominal 

atau bagian berulir; dan Fn adalah tegangan tarik nominal. 

d. Kombinasi Gaya Tarik dan Geser Baut dalam Sambungan Tipe 

Tumpuan 

Kekuatan tarik yang tersedia dari baut yang meahan kombinasi gaya tarik 

dan geser harus ditentukan sesuai dengan keadaan batas dari keruntuhan geser 

sebagai berikut:  

Rn = F’nt . Ab 

Dimana : 

F’nt = tegangan tarik nominal yang dimdifikasi mencakup efek tegangan geser 

𝐹𝐹′𝑛𝑛𝑡𝑡 = 1,3𝐹𝐹𝑛𝑛𝑡𝑡 −
𝐹𝐹𝑛𝑛𝑡𝑡
𝜙𝜙𝐹𝐹𝑛𝑛𝑣𝑣

𝐹𝐹𝑐𝑐𝑣𝑣 ≤ 𝐹𝐹𝑛𝑛𝑡𝑡 

2.8.2 Sambungan Las 

 Suatu proses penyambungan bahan logam yang menghasilkan peleburan 

bahan dengan dipanaskan hingga suhu yang tepat dengan atau tanpa pemberian 

tekanan dan dengan atau tanpa pemakaian bahan pengisi. 

a. Jenis Sambungan Las 

Las tumpul, las ini digunakan untuk menyambung batang – batang sebidang, 

karena las ini harus menyalurkan secara penuh beban yang bekerja, maka las ini 

haruslah memiliki kekuatan yang sama dengan bidang yang disambung. 

Las sudut, tipe las ini paling banyak ditemui dibandingkan jenis las yang 

lain, 80% sambungan las menggunakan las sudut karena tidak memerlukan presisi 

dalam pengerjaannya. 

Las baji dan pasak, jenis las ini biasanya digunakan bersama – sama dengan 

las sudut, manfaat utamanya adlaah menyambungkan gata geser pada sambungan 

lewatan bila ukuran panjang las sudut. 

.................................................................................................(2.49) 

.......................................................................(2.50) 
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b. Tahanan Nominal 

Persyaratan keamanan suatu struktur dalam hal ini adalah terpenuhinya 

persamaan: 

𝜙𝜙𝑅𝑅𝑛𝑛𝑡𝑡 ≥ 𝑅𝑅𝑀𝑀 

Kuat rencana per satuan panjang las sudut, ditentukan sebagai berikut : 

ϕRnw = 0,75 . te (0,6 . fuw) (las)  

ϕRnw = 0,75 . te (0,6 . fu) (bahan dasar)  

Dimana : 

ϕ = faktor ketahanan 

Rnw = tahanan nominal per satuan panjang las 

Ru = beban terfaktor per satuan panjang las 

2.9 Plat Dasar Kolom (Column Base Plate) 

 Plat dasar kolom pada konsep pembebanan LRFD didesain supaya kuat 

rencana lebih besar atau sama dengan kuat perlu dalam menahan beban Momen 

lentur (Mu), gaya geser (Vu) serta gaya aksial (Nu) untuk segala macam jenis 

kombinasi pembebanan yang disyaratkan. Secara geometris pelat dasar kolom 

ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 13 Penampang Column Base Plate 

........................................................................(2.51) 

...........................................................(2.52) 
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Dimana :  

Y = 𝑓𝑓 + 𝑁𝑁
2

± �𝑓𝑓 + 𝑁𝑁
2
− 2𝑃𝑃𝑀𝑀(𝐹𝐹+𝑓𝑓)

𝑞𝑞𝑚𝑚𝑚𝑚𝑣𝑣
 

m = (𝑁𝑁−0,95𝑏𝑏)
2

 

Jika Y > m, maka tebal plat minimum : 

tp min = 1,5 𝑚𝑚 �𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑣𝑣
𝑓𝑓𝑦𝑦

 

Jika Y < m, maka tebal plat minimum : 

tp min = 2,11 𝑇𝑇𝑀𝑀 ∙𝑣𝑣
𝐵𝐵∙𝑓𝑓𝑦𝑦

 

n = 𝐵𝐵−0,8𝑏𝑏𝑓𝑓
2

  

x = 𝑓𝑓 − 𝑏𝑏
2

+ 𝑡𝑡
2
  

Pu = Beban vertical (kN) 

Y = Panjang bidang tegangan tekan beton (mm) 

B = lebar plat dasar (mm) 

N = tinggi plat dasar (mm) 

bf = lebar flens profil kolom (mm) 

d = tinggi profil kolom (mm) 

f = jarak angkur ke sumbu base plate dan sumbu kolom (mm) 

t = tebal flens penampang baja (mm) 

 

2.9.1 Perhitungan Panjang Angkur 

• Untuk panjang pengangkuran digunakan rumus 

Untuk angkur dengan tulangan tarik : 

Ldb = 0,02 ∙ 𝐴𝐴𝑏𝑏
�𝑓𝑓𝑐𝑐

∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦 ≥ 0,06 ∙ 𝐶𝐶𝑏𝑏 ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦   

Untuk angkur dengan tulangan tekan: 

Ldb = 0,25 ∙𝑓𝑓𝑦𝑦 ∙𝑏𝑏𝑏𝑏
�𝑓𝑓𝑐𝑐

≥ 0,04 ∙ 𝐶𝐶𝑏𝑏 ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦   

 

.............................................................................................(2.53) 

.............................................................................................(2.56) 

.............................................................................................(2.57) 

.................................................................(2.52) 

....................................................................................(2.54) 

...........................................................................................(2.55) 

..........................................(2.58) 

........................................(2.59) 



48 
 

• Peninjauan angkur terhadap tarik sebagaimana yang telah ditentukan oleh 

AISC adalah : 

ϕNCBG = 𝜙𝜙Ψ324�𝑓𝑓𝑐𝑐
,ℎ𝐹𝐹𝑓𝑓
1,5 𝐴𝐴𝑁𝑁𝑁𝑁

𝐴𝐴𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
   

Dimana : 

Ldb (hef)  = Panjang pengangkuran (mm) 

Ab   = Luas baut angkur (mm2) 

db   = Diameter baut angkur (mm) 

ANC  = Luas angkur terhadap jebol untuk kelompok angkur (mm2) 

ANCO  = Luas angkur terhadap jebol untuk satu angkur (mm2) 

Ψ3   = Koefisien jebol 1,25 untuk tidak retak; dan 1,0 untuk retak 

ϕNCBG  = Kuat jebol angkur (kN) 

 

2.9.2 Kategori Plat Dasar Kolom 

1. Kategori A 

Kategori A adalah plat dasar kolom yang tidak menahan momen, karena 

tidak ada momen yang bekerja, maka distribusi tegangan merata sepanjang bidang 

kontak antara pelat dasar dan beton penumpu. Base plate dengan kategori A 

ditunjukkan pada gambar berikut. 

 
Gambar 2. 14 Penampang Plat Dasar Kolom Kategori A 

....................................................(2.60) 
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 Reaksi pada tumpuan base plate kategori A harus sesuai dengan persamaan 

dibawah ini : 

Pu ≤ ϕc . Pp 

 ≤ ϕc . 0,85 . fc’ . (B . N) �𝐴𝐴2
𝐴𝐴1

  

Dimana : 

ϕc = 0,6 

A1 = luas penampang baja yang secara konsentris menumpu pada beton (mm2) 

A2 = luas maksimum bagian permukaan beton yang secara geometris sama dan 

konsentris dengan daerah yang dibebani (mm2) 

Tebal plat landas kategori A :  

𝑎𝑎𝑅𝑅𝑓𝑓𝐹𝐹𝑐𝑐𝑝𝑝𝑀𝑀 ≥ 1,49 𝑓𝑓 �
𝑃𝑃𝑀𝑀

𝐵𝐵 ∙ 𝑁𝑁 ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦
 

 

2. Kategori B 

Pada base plate kategori B, plat dasar yang memikul gaya aksial, geser dan 

momen yang kecil : 

 
 

Gambar 2. 15 Penampang Plat Dasar Kategori B 

Pada plat dasar kategori B, berlaku persamaan dibawah ini : 

Pu ≤ ϕc . Pp 

 ≤ 𝜙𝜙𝑐𝑐 ∙ 0,85 ∙ 𝑓𝑓𝑐𝑐′ ∙ (𝐵𝐵 ∙ 𝑌𝑌) ∙ �𝐴𝐴2
𝐵𝐵∙𝑌𝑌

  

Dengan Y = N – 2.e 

 

.................................................................(2.61) 

..........................................................................(2.62) 

..........................................................(2.63) 
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Tebal plat landas kategori B :  

𝑎𝑎𝑅𝑅𝑓𝑓𝐹𝐹𝑐𝑐𝑝𝑝𝑀𝑀 ≥ 1,49 𝑓𝑓 �
𝑃𝑃𝑀𝑀

𝐵𝐵 ∙ (𝑁𝑁 − 2 ∙ 𝑒𝑒) ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦
 

3. Kategori C 

Pada kategori C, base plate ini hampir mirip dengan kategori B hanya saja 

momen yang bekerja lebih besar sehingga eksentrisitas yang dihasilkan mendekati 

jarak eksentrisitas maksimum yang belum mengakibatkan gaya angkat base plate, 

N/6. 

 
Gambar 2. 16 Penampang Plat Dasar Kategori C 

 

Pada plat dasar kategori C, berlaku persamaan : 

Pu ≤ ϕc . Pp 

 ≤  𝜙𝜙𝑐𝑐 ∙ 0,85 ∙ 𝑓𝑓𝑐𝑐′ ∙ (𝐵𝐵 ∙ 𝑌𝑌) ∙ �𝐴𝐴2
𝐵𝐵∙𝑌𝑌

  

Dengan Y = 2 . N/3 

Tebal base plate kategori C :  

𝑎𝑎𝑅𝑅𝑓𝑓𝐹𝐹𝑐𝑐𝑝𝑝𝑀𝑀 ≥ 1,49 𝑓𝑓 �
𝑃𝑃𝑀𝑀

𝐵𝐵 ∙ (2 ∙ 𝑁𝑁/3) ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦
 

 

4. Kategori D 

Pada kategori D eksentrisitas telah melebihi N/6, sehingga angkur 

harusdidesain untuk menahan geser dan gaya angkat yang terjadi. 
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Gambar 2. 17 Penampang Plat Dasar Kategori D 

 Pada plat dasar kategori D, berlaku persamaan : 

Pu ≤ ϕc . Pp 

 ≤  𝜙𝜙𝑐𝑐 ∙ 0,85 ∙ 𝑓𝑓𝑐𝑐′ ∙ (𝐵𝐵 ∙ 𝑌𝑌) ∙ �𝐴𝐴2
𝐵𝐵∙𝑌𝑌

= 𝑞𝑞 ∙ 𝑌𝑌  

Dengan : 

q = ≤  𝜙𝜙𝑐𝑐 ∙ 0,85 ∙ 𝑓𝑓𝑐𝑐′ ∙ 𝐵𝐵 ∙ �
𝐴𝐴2
𝐴𝐴1

  

Y = �𝑓𝑓 + 𝑁𝑁
2
� ± ��−�𝑓𝑓 + 𝑁𝑁

2
��
2
− 2∙𝑓𝑓𝑢𝑢(𝑓𝑓+𝐹𝐹)

𝑞𝑞
 

 

 

Tebal base plate kategori D:  

𝑎𝑎𝑅𝑅𝑓𝑓𝐹𝐹𝑐𝑐𝑝𝑝𝑀𝑀 ≥ 2,11 𝑓𝑓 �
𝑇𝑇𝑢𝑢∙𝑣𝑣
𝐵𝐵∙𝑓𝑓𝐹𝐹
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