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ABSTRACT

SAFETY ANALYSIS OF THE DISTANCE BETWEEN 

SHEAR CONNECTOR BASED ON DISTRIBUTION OF THE STRESS 

USING FINITE ELEMENT METHOD

By

ADITIA RESHI DISTA

Steel beam and concrete plate in composite structure must be well attached to get

good interaction between both. The horizontal shear force which arise between 

both during wading should be holt by the shear connector on top part of the steel

beam. The function of the shear connector is to keep concrete plate on initial

position. The installation of the shear connector will influence the distribution of 

the stress spread in unevenly on concrete plate. This research aims to analyse the 

safe distance of shear connector based on distribution of stress in concrete plate.

This research used software SAP2000 version 14 to find maximum stress on beam 

then the stress in the plate was analysed by finite element method and Microsoft 

Excel used base on Kirchoff-Love theories. The theory limited some parameters

such as : plate is considered as a thin structure with small deflection on the 

middle; plate material is elastic, homogeneous, and isotropic; plate thickness is 

relatively smaller than other dimension. 

The analysis result show that maximum stress was located in the middle of span

near the support (shear connector). If position of the shear connector not accord 

with SNI-1729-2015, the plate can crack due to the exceed of modulus concrete 

crack (fr). The risk of failure increased as line with the wider shear connector 

distance due to overpass of crack stress.

Keywords : Stress, shear connector, plate, finite elemen method, SAP2000.
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Balok baja dan pelat beton dalam struktur komposit harus terpasang dengan baik 

untuk mendapatkan interaksi yang baik antara keduanya. Gaya geser horizontal 

yang timbul antara keduanya selama pembebanan harus ditahan oleh shear

connector pada bagian atas balok baja. Fungsi shear connector adalah untuk 

menjaga koneksi pelat di posisi awal. Pemasangan shear connector akan 

menimbulkan distribusi tegangan yang tersebar secarav tidak merata pada pelat 

beton. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa jarak aman dari shear connector

berdasarkan distribusi tegangan pada pelat beton. 

Penelitian ini menggunakan software SAP2000 versi 14 untuk menemukan 

tegangan maksimum, kemudian tegangan yang pada pelat dianalisis dengan 

metode elemen hingga dan Microsoft Excel yang berdasarkan pada teori Kirchoff-

Love. Teori ini memiliki beberapa batasan seperti : plate dianggap sebagai sebuah 

struktur tipis dengan defleksi kecil pada bidang tengah; material pelat elatis, 

homogen, dan isotropis; ketebalan pelat relatif lebih kecil dari dimensi lain. 

Hasil analisis yang menunjukkan bahwa tegangan maksimum terletak di tengah 

bentang di dekat tumpuan (shear connector). Jika posisi shear connector tidak 

sesuai dengan SNI-1729-2015, pelat dapat mengalami keretakan karena tegangan 

telah melebihi batas dari modulus retakan beton (fr). Resiko kegagalan meningkat 

jika jarak antar shear connector diperlebar karena tegangan telah melewati batas 

tegangan retak.

Kata kunci : Tegangan, shear connector, pelat, metode elemen hingga, SAP2000.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstruksi komposit adalah sebuah konstruksi yang bahan-bahannya 

merupakan perpaduan dari dua jenis material yang berbeda sifat, yang 

disatukan sedemikian rupa, sehingga bekerja sama dalam memikul 

beban (Nasution, 2012). 

Struktur komposit biasa digunakan pada jembatan dan gedung. Struktur 

gedung komposit merupakan gedung yang strukturnya terdiri dari dua 

material atau lebih dengan sifat bahan yang berbeda untuk membentuk 

satu kesatuan utuh sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih 

baik dari material bahan tunggal. Struktur komposit pada gedung yang 

dimaksud kali ini ialah balok baja yang menahan slab beton di atasnya.

Perencanaan komposit mengasumsi bahwa baja dan beton bekerja sama 

dalam memikul beban yang bekerja, sehingga akan menghasilkan desain 

profil/elemen yang lebih kuat dan ekonomis. Disamping itu struktur 

komposit juga mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya adalah lebih 

kuat (stronger) dan lebih kaku (stiffer) daripada struktur non-komposit 

(Pujianto, 2011).
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Agar penampang komposit bekerja secara monolit, atau dengan kata lain 

agar terjadi interaksi antara slab beton dan balok baja maka gaya geser 

horizontal yang timbul antara slab beton dan balok baja selama 

pembebanan harus ditahan. Untuk menjamin adanya lekatan antara 

beton dan balok baja maka harus dipasang alat penyambung geser

mekanis (shear connector) di atas balok yang berhubungan dengan slab

beton. Disamping itu fungsi dari  shear connector adalah untuk 

menahan/menghindari terangkatnya slab beton sewaktu dibebani.

Perhitungan keperluan jumlah shear connector akan berpengaruh dalam

pelaksanaan pemasangan jarak antar shear connector pada balok 

komposit. 

Pada segmen jarak antar shear connector, di bagian slab akan 

menimbulkan tegangan lentur dan tegangan geser akibat beban yang 

bekerja pada struktur.

B. Rumusan Masalah

Pada struktur komposit, di bagian slab terdapat distribusi tegangan yang 

tidak tersebar secara merata. Berdasarkan hal tersebut maka perlu 

adanya analisis menggunakan metode elemen hingga mengenai : 

1. Bagaimana distribusi tegangan yang terjadi pada pelat di segmen 

jarak antar alat penyambung geser (shear connector) dan di titik 

pemasangan jarak antar alat penyambung geser (shear connector)?
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2. Bagaimana tegangan yang terjadi pada pelat di segmen jarak antar 

alat penyambung geser (shear connector) apabila jarak antar 

penyambung geser (shear connector) diperlebar ?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Acuan standar yang digunakan meliputi :

a. Spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural SNI-1729-

2015.

b. Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung SNI-2847-

2013.

c. Beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan 

struktur lain SNI-1727-2013.

2. Tinjauan pembebanan menggunakan beban minimum untuk 

perancangan bangunan gedung dan struktur lain SNI-1727-2013, 

yang meliputi :

a. Berat sendiri (dead load).

b. Beban mati tambahan (super impose dead load).

c. Beban hidup (live load).

3. Kombinasi pembebanan yang digunakan pada keadaan ultimate 

dengan kombinasi 1,2 D + 1,6 L yang disesuaikan dari beban 

minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain 

SNI-1727-2013.
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4. Data struktur gedung yang digunakan menggunakan data struktur 

gedung komposit sederhana.

5. Alat penyambung geser (shear connector) yang digunakan adalah 

jenis stud atau paku dengan diameter 13 mm yang dimodelkan 

sebagai tumpuan sederhana (sendi). Mutu baja dari alat penyambung 

geser dari alat penyambung geser (shear connector) adalah JIS 

B1198 dengan tegangan putus (��) = 550 N/mm2 dan tegangan leleh 

(��) = 245 N/mm2.

6. Kondisi las antara alat penyambung geser (shear connector) dengan 

bagian atas sayap (flens) profil baja dalam kondisi telah memenuhi 

standar yang ditetapkan.

7. Kekuatan shear connector hanya diperhitungkan untuk mencari 

jarak antar alat penyambung geser awal, namun tidak diperhitungkan 

ketika menghitung distibusi tegangan yang terjadi di pelat.

8. Tinjauan yang dianalisis adalah distribusi tegangan pada pelat di 

segmen jarak antara alat penyambung geser (shear connector) dan di 

titik pemasangan alat penyambung geser (shear connector).

9. Dalam menganalisis distribusi tegangan pada jarak antar alat 

penyambung geser (shear connector) menggunakan program 

SAP2000 versi 14 sebagai perencanaan awal dan untuk perhitungan 

detail analisis menggunakan metode elemen hingga.

10. Dalam analisis dengan metode elemen hingga, hanya diambil satu 

pias yang terletak pada distribusi tegangan maksimum pelat dari 

hasil analisis menggunakan program SAP2000.
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11. Hasil tegangan total yang diperoleh adalah hasil tegangan dari 

perhitungan menggunakan metode elemen hingga ditambah dengan 

hasil tegangan superposisi dari momen primer 
�

��
q L2.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tegangan yang terjadi pada 

pelat beton di segmen jarak antar alat penyambung geser (shear 

connector) dengan kondisi jarak antar shear connector sesuai dengan 

perhitungan teoritis, serta dengan kondisi apabila jarak antar shear 

connector diperlebar.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai

distribusi tegangan yang terjadi pada pelat beton akibat pemasangan alat 

penyambung geser (shear connector) serta untuk mengetahui pengaruh 

perhitungan keamanan jarak antar alat penyambung geser (shear 

connector) terhadap distribusi tegangan yang terjadi pada pelat.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Balok

Balok adalah bagian dari struktur bangunan yang menerima beban tegak lurus 

sumbu memanjang batang (Brahmantyo, 2012). Macam-macam balok pada 

bangunan antara lain :

1. Joist : balok-balok sejajar dengan jarak kecil untuk memikul 

  lantai/atap suatu bangunan gedung.

2. Lintel : balok pada dinding terbuka.

3. Sprindel : balok yang memikul dinding luar suatu bangunan.

4. Stringer : balok sejajar arah jembatan pada lantai kendaraan 

              jembatan.

5. Floor beam : balok tegak lurus arah jembatan yang berfungsi 

              meneruskan beban dari stringer ke pemikul utama (rangka 

  batang, balok girder).

6. Girder : balok besar, biasanya dipakai untuk istilah balok utama 

  pada struktur jembatan.

7. Gording : balok untuk memikul atap pada struktur rangka batang.

Balok berfungsi untuk menahan gaya lentur, untuk itu balok termasuk 

komponen struktur lentur. Komponen struktur lentur adalah komponen 
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struktur yang menggabungkan batang tarik dan batang tekan dengan suatu 

separasi. Besar separasi tersebut dapat bersifat tetap atau berubah sebagai 

fungsi dari posisi. 

Beban yang bekerja pada bagian atas balok akan mengakibatkan bagian atas 

balok mengalami tekan sedangkan bagian bawah balok akan mengalami tarik.

Gambar 1. Pengaruh beban terhadap balok profil IWF baja (Sumber : 
Pramana, 2010)

B. Pelat

Pelat adalah struktur tipis yang dibuat dari beton bertulang dengan bidang 

yang arahnya horizontal, dan beban yang bekerja tegak lurus pada struktur 

tersebut. Ketebalan bidang pelat relatif sangat kecil apabila dibandingkan 

dengan bentang panjang/lebar bidangnya. Pelat beton sangat kaku dan 

arahnya horizontal, sehingga pada bangunan gedung pelat berfungsi sebagai 

diafragma/unsur pengaku horizontal yang sangat bermanfaat untuk 

mendukung ketegaran balok portal (Pramana, 2010).

Pelat beton bertulang banyak digunakan pada bangunan sipil, baik sebagai 

lantai bangunan, lantai atap dari suatu gedung, lantai jembatan maupun lantai 
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pada dermaga. Beban yang bekerja pada pelat umumnya diperhitungkan 

terhadap beban gravitasi (beban mati dan beban hidup) yang arahnya tegak 

lurus terhadap bidang pelat. Beban tersebut mengakibatkan terjadi momen 

lentur.

Untuk merencanakan pelat beton bertulang yang perlu dipertimbangkan tidak 

hanya pembebanan saja, tetapi juga jenis perletakan dan jenis penghubung 

pada tumpuan. Kekakuan hubungan antara pelat dan tumpuan akan 

menentukan besar momen lentur yang terjadi pada pelat. Jenis-jenis tumpuan 

pelat adalah sebagai berikut :

1. Pelat yang ditumpu oleh balok (monolit).

2. Pelat yang ditumpu oleh dinding/tembok.

3. Pelat yang ditumpu balok baja dengan sistem komposit.

4. Pelat yang ditumpu kolom secara langsung (pelat cendawan).

Gambar jenis-jenis tumpuan pelat dapat dilihat pada Gambar 2.

                                                         
(a)            (b) 

            (c)                                                            (d)
              

Gambar 2. (a) Pelat yang ditumpu oleh balok/monolit (b) Pelat yang ditumpu 
oleh dinding/tembok (c) Pelat yang ditumpu balok baja dengan 
sistem komposit (d) Pelat yang ditumpu kolom secara 
langsung/pelat cendawan (Sumber : Pramana, 2010).



Kekakuan hubungan antara pelat 

menjadi satu bagian dari perencanaan pelat.

balok, yang dapat dilihat pada gambar

(a)

Gambar 3.  (a) Pelat dengan perletakan bebas (
terjepit elastis (
Pramana, 2010)

 Terletak bebas

Keadaan ini terjadi jika 

antara pelat dan balok tidak dicor bersama

berotasi bebas pada tumpuan tersebut. Pelat yang ditumpu oleh tembok 

juga termasuk dalam kategori terletak bebas.

 Terjepit elastis

Keadaan ini terjadi jika pelat dan balok dicor bersama

monolit, tetapi ukuran balok cukup kecil, sehingga balok tidak cukup 

kuat untuk mencegah terjadinya rotasi pelat.

Sebelum dibebani

Setelah

Kekakuan hubungan antara pelat dan konstruksi pendukungnya (balok) 

menjadi satu bagian dari perencanaan pelat. Ada 3 jenis perletaka

dapat dilihat pada gambar berikut :

) (b)

Pelat dengan perletakan bebas (b) Pelat dengan perletakan 
terjepit elastis (c) Pelat dengan perletakan terjepit penuh
Pramana, 2010).

bebas

Keadaan ini terjadi jika pelat diletakkan begitu saja di atas balok, atau 

antara pelat dan balok tidak dicor bersama-sama, sehingga pelat dapat 

berotasi bebas pada tumpuan tersebut. Pelat yang ditumpu oleh tembok 

juga termasuk dalam kategori terletak bebas.

elastis

n ini terjadi jika pelat dan balok dicor bersama

monolit, tetapi ukuran balok cukup kecil, sehingga balok tidak cukup 

kuat untuk mencegah terjadinya rotasi pelat.

Sebelum dibebani

Sebelum 
dibebani

Sebelum 
dibebani

telah dibebani

Setelah dibebani

9

dan konstruksi pendukungnya (balok) 

Ada 3 jenis perletakan pelat pada 

    (c)

) Pelat dengan perletakan 
an perletakan terjepit penuh (Sumber: 

pelat diletakkan begitu saja di atas balok, atau 

sama, sehingga pelat dapat 

berotasi bebas pada tumpuan tersebut. Pelat yang ditumpu oleh tembok 

n ini terjadi jika pelat dan balok dicor bersama-sama secara 

monolit, tetapi ukuran balok cukup kecil, sehingga balok tidak cukup 

Sebelum 
dibebani

Setelah
dibebani
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 Terjepit penuh

Keadaan ini terjadi jika pelat dan balok dicor bersama-sama secara 

monolit, dan ukuran balok cukup besar, sehingga mampu untuk 

mencegah terjadinya rotasi pelat.

Gaya-gaya pada pelat dalam perencanaan analisis struktur berdasarkan pada

aksi satu arah dan dua arah, maka dikenal adanya pelat satu arah (one way 

slab) dan pelat dua arah (two way slab). Pelat yang ditumpu hanya oleh balok 

di dua sisi yang bersebrangan atau pelat yang ditumpu oleh balok pada 

keempat sisinya dengan perbandingan bentang yang panjang dengan bentang 

yang pendek lebih dari dua maka pelat diklasifikasikan sebagai pelat satu 

arah, dengan tulangan utama dipasang satu arah saja. Jika perbandingan 

bentang panjang dengan bentang pendek kurang dari dua maka pelat 

diklasifikasikan sebagai pelat dua arah. Karena pelat mengalami lendutan

dalam dua arah, maka tulangan utama pelat dipasang pada kedua arah.

Penentuan tipe pelat dapat ditentukan dengan persamaan :

��

��
≤ 2 (pelat dua arah) .................................................................................2.1

��

��
> 2 (pelat satu arah) ................................................................................2.2

Untuk menghitung ketebalan dari suatu pelat berdasarkan SNI-2847-2013 

ditentukan oleh tipe pelat. Ketebalan pelat pada pelat dua arah berdasarkan 

SNI-2847-2013 adalah sebagai berikut :

ℎ��� =   
���0,8�

��

1400
�

36 + 5� ����� 0,2�
......................................................................2.3
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ℎ��� =
���0,8 �

��

1400
�

36 + 9�
................................................................................................2.4

ℎ��� =
���0,8 �

��

1400
�

36
...............................................................................................2.5

Sedangkan untuk pelat satu arah penentuan tipe pelat dapat menggunakan 

rumus dalam Tabel 1.

Tabel 1. Tebal minimum pelat satu arah bila lendutan tidak dihitung

Tebal minimum, h
Komponen 

struktur
Tertumpu 
sederhana

Satu ujung 
menerus

Kedua ujung 
menerus

Kantilever

Komponen struktur tidak menumpu atau tidak dihitungkan 
dengan partisi atau konstruksi lainnya yang mungkin rusak 

oleh lendutan yang besar
Pelat masif 
satu-arah

l /20 l /24 l /28 l /10

Balok atau 
pelat rusuk 
satu-arah

l /16 l /18,5 l /21 l /8

(Sumber : SNI-2847-2013)

C. Balok Komposit

Balok komposit adalah balok gabungan dari dua material yang dapat memikul 

beban secara bersama-sama. Dengan memanfaatkan keunggulan dari sifat 

masing-masing bahan terutama dalam memikul gaya tekan dan tarik, maka 

diharapkan balok komposit dapat menghasilkan desain yang lebih kuat 

dibandingkan dengan balok biasa/homogen (Pujianto, 2011).

Balok komposit pada jembatan ditemukan pada tahun 1930. Awalnya baja 

hanya berfungsi sebagai penopang pelat beton, sehingga pada titik pertemuan 

antara baja dan beton menimbulkan gaya gesek dan lendutan yang cukup 
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besar. Pada tahun 1979 aksi komposit mulai diperkenalkan pada struktur 

gedung. Dengan memanfaatkan alat penyambung geser (shear connector), 

baja dan beton dapat memikul beban secara bersama sama. Shear connector

berfungsi sebagai penahan gaya geser yang terjadi pada material baja dan 

material beton. Pada balok komposit, lebar efektif slab beton diasumsikan 

sebagai baja ekivalen dengan mentransformasi material beton menjadi 

material baja ekivalen dengan cara membagi modulus elastisitas baja dengan 

modulus elastisitas beton sebagai koefisien ratio modulus baja ekivalen

(Nasution, 2012).

Hubungan deformasi regangan baja dan regangan beton adalah sama, 

sehingga :

Ɛ� = Ɛ� .........................................................................................................2.6

��

��
= 

��

��
...........................................................................................................2.7

Jika beton ditransformasi menjadi baja ekivalen maka persamaannya menjadi:

�� = 
��

��
× ��....................................................................................................2.8

Berdasarkan SNI-2847-2013, modulus elastis beton dapat dihitung sesuai 

dengan persamaan 2.9 dan 2.10 berikut.

Untuk beton normal :

�� = 4700 × ��′�.........................................................................................2.9
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Untuk beton dengan nilai �� antara 1440 sampai 2560 kg/m3 :

�� = ��
�,� × 0,043 × ��′�.........................................................................2.10

Ratio modulus :

� =
��

��
.........................................................................................................2.11

Persamaan transformasi beton ke baja ekivalen :

�� = � × ��...................................................................................................2.12

Keterangan :

Ɛ� = regangan baja

Ɛ� = regangan beton

�� = tegangan baja (N/mm2)

�� =  tegangan beton (N/mm2)

� =  ratio modulus

�� =  modulus elastisitas baja (N/mm2)

�� =  modulus elastisitas beton (N/mm2)

�� =  berat jenis beton (kg/m3)

�′� =  modulus elastisitas beton (N/mm2)

D. Alat Penghubung Geser (Shear Connector)

Shear connector adalah alat yang berfungsi untuk menahan gaya geser antara 

baja dan beton serta mencegah terangkatnya slab beton ketika dibebani

(Pujianto, 2011).



Bentuk shear connector

connector jenis paku (

adalah dengan mengelas 

Gambar 4. Shear connector

Untuk memastikan bahwa material baja dan beton pada balok komposit dapat 

bekerja secara monolit maka jumlah 

sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan 

gaya geser horizontal yang terjadi antara

SNI-1729-2015 Pasal 2b (1) disebutkan gaya geser horizontal keseluruhan di 

muka dalam antara balok baja dan pelat beton harus diasumsikan disalurkan 

melalui shear connector

terendah antara keadaan batas kehancuran beton dengan leleh tarik dari 

penampang baja.

Kehancuran beton :

�� = 0,85 × �′�

Shear Connector

shear connector ada bermacam-macam, salah satunya adalah 

jenis paku (stud). Cara pemasangan shear connector

adalah dengan mengelas stud pada bagian sayap atas profil baja.

Shear connector jenis paku (stud) (Sumber : Studcraft, 

Untuk memastikan bahwa material baja dan beton pada balok komposit dapat 

bekerja secara monolit maka jumlah shear connector yang dipasang harus 

sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan shear connector tergantung besarnya 

gaya geser horizontal yang terjadi antara slab beton dan balok baja. Dalam 

2015 Pasal 2b (1) disebutkan gaya geser horizontal keseluruhan di 

muka dalam antara balok baja dan pelat beton harus diasumsikan disalurkan 

shear connector. Besarnya gaya geser horizontal ditentukan dari n

terendah antara keadaan batas kehancuran beton dengan leleh tarik dari 

penampang baja.

Kehancuran beton :

� × �� ................................................................................2.13

Shear Connector

14

macam, salah satunya adalah shear 

shear connector jenis stud

pada bagian sayap atas profil baja.

Studcraft, 2015).

Untuk memastikan bahwa material baja dan beton pada balok komposit dapat 

yang dipasang harus 

tergantung besarnya 

beton dan balok baja. Dalam 

2015 Pasal 2b (1) disebutkan gaya geser horizontal keseluruhan di 

muka dalam antara balok baja dan pelat beton harus diasumsikan disalurkan 

. Besarnya gaya geser horizontal ditentukan dari nilai 

terendah antara keadaan batas kehancuran beton dengan leleh tarik dari 

...........................2.13
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Keterangan :

�� = gaya geser akibat keadaan batas kehancuran beton (N)

�� = luas pelat beton di lebar efektif (mm2)

�′� = kuat tekan beton (N/mm2)

Dalam SNI-1729-2015 pasal 1a. lebar efektif slab beton pada penampang 

komposit harus diambil dari jumlah lebar efektif untuk setiap sisi sumbu 

balok, yang masing-masing tidak melebihi ketentuan berikut.

Untuk balok eksterior :

(1) Seperdelapan dari bentang balok, pusat ke pusat tumpuan.

(2) Setengah jarak ke sumbu dari balok yang berdekatan.

(3) Jarak ke tepi dari pelat.

Untuk balok interior :

(1) Seperempat dari bentang balok, pusat ke pusat tumpuan.

(2) Jarak ke sumbu dari balok yang berdekatan.

Leleh tarik dari penampang baja :

�� = �� × ��...............................................................................................2.14

Keterangan :

�� = gaya geser akibat leleh tarik dari penampang baja (N)

��  = luas penampang melintang baja (mm2)

��   = kuat leleh baja (N/mm2)

Kuat geser satu buah stud jenis paku berdasarkan SNI-1729-2015 diambil 

yang terkecil di antara Pasal 2a Persamaan I8-1 dan Pasal 3a Persamaan I8-3.
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Nilai ΣQ berdasarkan persamaan I8-1 :

�� = 0,5 ��� × ��′� × �� ........................................................................2.15

Nilai ΣQ berdasarkan persamaan I8-3 :

�� = �� × �� × ��� × �
�
...........................................................................2.16

Keterangan :

�� = kekuatan geser nominal shear connector jenis paku/stud (KN)

��� = luas penampang shear connector (mm2)

�� = tegangan putus shear connector (N/mm2)

Kebutuhan shear connector pada jarak 0 sampai 
�

�
bentang dapat dihitung 

menggunakan persamaan :

� =
��

��
........................................................................................................2.17

Keterangan :

� = kebutuhan shear connector pada jarak 0 sampai 
�

�
bentang (buah)

Pemasangan jarak antar shear connector tergantung pada jumlah keperluan 

shear connector pada setiap bentang. Berdasarkan SNI-1729-2015 pasal 2d 

menyatakan bahwa jarak minimum dari pusat suatu shear connector ke suatu 

tepi bebas pada arah dari gaya geser (S0) harus 8 inchi atau ±200 mm untuk 

beton normal, serta 10 inchi atau ±250 mm untuk beton ringan. Untuk 

pemasangan selimut lateral shear connector harus memiliki jarak minimum 1 

inchi atau 25 mm.



Jarak antar shear connector 

� = 
�����

����
..........................

Keterangan :

� = jarak antar shear connector

�� = jarak shear connector

Berdasarkan SNI 1729 2015 Pasal 3e tentang persyaratan pendetailan pada 

komponen komposit, jarak antar 

dapat dihitung menggunakan rumus :

Smax = 32 x diameter 

Smin = 4 x diameter 

Gambar 

E. Tegangan

Tegangan adalah perlawanan bahan terhadap beban luar, 

besaran beban kerja persatuan luas.

shear connector dapat dicari dengan sebagai berikut :

........................................................................................

shear connector (mm)

shear connector ke tepi bebas (mm)

Berdasarkan SNI 1729 2015 Pasal 3e tentang persyaratan pendetailan pada 

komponen komposit, jarak antar shear connector minimum dan maksimum 

dapat dihitung menggunakan rumus :

= 32 x diameter stud........................................................

= 4 x diameter stud......................................................................2.20

Gambar 5. Potongan detail jarak antar shear connector

egangan adalah perlawanan bahan terhadap beban luar, yang diukur dalam 

besaran beban kerja persatuan luas. Tegangan lentur dipengaruhi oleh momen 
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dapat dicari dengan sebagai berikut :

..................................2.18

Berdasarkan SNI 1729 2015 Pasal 3e tentang persyaratan pendetailan pada 

minimum dan maksimum 

............................2.19

............................2.20

shear connector.

yang diukur dalam 

Tegangan lentur dipengaruhi oleh momen 



lentur, sedangkan tegangan geser dipengar

(Pawirodikromo, 2014)

1. Tegangan Lentur

Pada balok yang dibebani tegak lurus 

berkecenderungan melentur ke bawah. Pada kondisi seperti itu serat 

bawah akan mengalami pertambahan panjang dan sebaliknya serat atas 

akan memendek. Akibat yang terjadi adalah bahwa serat bawah akan 

mengalami tegangan tarik dan serat atas akan mengalami te

desak/tekan. Tegangan tarik dan desak/tekan yang terjadi adalah tegangan 

akibat peristiwa lentur

Oleh karena itu tegangan yang akan terjadi adalah tegangan tarik dan 

tegangan desak/tekan lentur. Ada kalanya beban yang ada ti

dengan sumbu memanjang balok tetapi membuat suatu eksentrisitas. Pada 

kondisi seperti itu selain akan mengakibatkan tegangan desak/tekan dan 

tarik lentur juga akan mengakibatkan tegangan puntir.

Pada balok baja biasa, diagram tegangan lentur 

sebagai berikut :

lentur, sedangkan tegangan geser dipengaruhi oleh gaya geser.

(Pawirodikromo, 2014)

Tegangan Lentur

Pada balok yang dibebani tegak lurus sumbu panjang, maka balok akan 

berkecenderungan melentur ke bawah. Pada kondisi seperti itu serat 

bawah akan mengalami pertambahan panjang dan sebaliknya serat atas 

akan memendek. Akibat yang terjadi adalah bahwa serat bawah akan 

mengalami tegangan tarik dan serat atas akan mengalami te

desak/tekan. Tegangan tarik dan desak/tekan yang terjadi adalah tegangan 

akibat peristiwa lentur (Pawirodikromo, 2014). 

Oleh karena itu tegangan yang akan terjadi adalah tegangan tarik dan 

tegangan desak/tekan lentur. Ada kalanya beban yang ada ti

dengan sumbu memanjang balok tetapi membuat suatu eksentrisitas. Pada 

kondisi seperti itu selain akan mengakibatkan tegangan desak/tekan dan 

tarik lentur juga akan mengakibatkan tegangan puntir.

Pada balok baja biasa, diagram tegangan lentur yang terjadi adalah 

sebagai berikut :

Gambar 6. Bidang momen.

M

A

A
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uhi oleh gaya geser.

sumbu panjang, maka balok akan 

berkecenderungan melentur ke bawah. Pada kondisi seperti itu serat 

bawah akan mengalami pertambahan panjang dan sebaliknya serat atas 

akan memendek. Akibat yang terjadi adalah bahwa serat bawah akan 

mengalami tegangan tarik dan serat atas akan mengalami tegangan 

desak/tekan. Tegangan tarik dan desak/tekan yang terjadi adalah tegangan 

Oleh karena itu tegangan yang akan terjadi adalah tegangan tarik dan 

tegangan desak/tekan lentur. Ada kalanya beban yang ada tidak berimpit 

dengan sumbu memanjang balok tetapi membuat suatu eksentrisitas. Pada 

kondisi seperti itu selain akan mengakibatkan tegangan desak/tekan dan 

yang terjadi adalah 



Gambar 7. Tegangan lentur balok baja

Perhitungan nilai tegangan lentur dapat diperoleh dengan rumus :

� = 
� × �

�
...................................................................

Keterangan :

� = tegangan lentur (N/mm

� = momen lentur (Nmm)

y  = jarak serat tekan/tarik ke garis netral (mm)

I   = momen inersia balok (mm

2. Tegangan Geser

Gaya dalam yang bekerja sejajar dengan permukaan potongan balok akan 

menyebabkan terjadinya tegangan geser, karena gaya luar berusaha 

menggeser/mematahkan secara tegak lurus menjadi dua bagian yaitu 

bagian sebelah kiri dan kanan

. Tegangan lentur balok baja (profil IWF) pada potongan 

Perhitungan nilai tegangan lentur dapat diperoleh dengan rumus :

...........................................................................................

egangan lentur (N/mm2)

omen lentur (Nmm)

arak serat tekan/tarik ke garis netral (mm)

omen inersia balok (mm4)

Tegangan Geser

Gaya dalam yang bekerja sejajar dengan permukaan potongan balok akan 

menyebabkan terjadinya tegangan geser, karena gaya luar berusaha 

menggeser/mematahkan secara tegak lurus menjadi dua bagian yaitu 

bagian sebelah kiri dan kanan (Pawirodikromo, 2014). 

y
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pada potongan A-A.

Perhitungan nilai tegangan lentur dapat diperoleh dengan rumus :

...........................2.21

Gaya dalam yang bekerja sejajar dengan permukaan potongan balok akan 

menyebabkan terjadinya tegangan geser, karena gaya luar berusaha 

menggeser/mematahkan secara tegak lurus menjadi dua bagian yaitu 

σsb

σsa



Diagram tegangan geser pada balok adalah sebagai berikut :

Gambar 9. Diagram tegangan geser 
       (profil IWF)

Perhitungan besar tegangan geser :

τ = 
� × �

� × �
......

Dimana,

S = A × y ...................................................................

Keterangan :

τ  = tegangan geser (N/mm

V = gaya geser (N)

b  = lebar potongan balok (mm)

V

A

A

Gambar 8. Bidang lintang.

Diagram tegangan geser pada balok adalah sebagai berikut :

. Diagram tegangan geser potongan A-A pada balok baja
(profil IWF)

Perhitungan besar tegangan geser :

.............................................................................................

y ...............................................................................................2.23

egangan geser (N/mm2)

aya geser (N)

ebar potongan balok (mm)

τ = 0

τ = 0
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Diagram tegangan geser pada balok adalah sebagai berikut :

pada balok baja.

..............................2.22

............................2.23

τmax



S  = momen statis (mm

y  = lengan momen dari 

A = luas penampang profil baja IWF (mm

I   = momen inersia profil balok IWF (mm

3. Tegangan Balok Komposit

Pada balok komposit, 

pengurangan tegangan lentur pada daerah pertemuan antara 

dengan balok baja. Serta akan menimbulkan tegangan geser sebagai 

bentuk perlawanan bahan terhadap gaya geser yang terjadi.

terjadinya aksi komposit maka hanya balok baja yang berfungsi sebagai 

penopang slab

Gambar 10. Tegangan pada
   Nasution

S  = momen statis (mm3)

y  = lengan momen dari segmen potongan ke titik berat profil (mm)

A = luas penampang profil baja IWF (mm2)

I   = momen inersia profil balok IWF (mm4)

Tegangan Balok Komposit

Pada balok komposit, shear connector menyebabkan terjadinya 

pengurangan tegangan lentur pada daerah pertemuan antara 

dengan balok baja. Serta akan menimbulkan tegangan geser sebagai 

bentuk perlawanan bahan terhadap gaya geser yang terjadi.

terjadinya aksi komposit maka hanya balok baja yang berfungsi sebagai 

slab beton. 

. Tegangan pada penampang baja – beton non komposit
Nasution, 2012)
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potongan ke titik berat profil (mm)

menyebabkan terjadinya 

pengurangan tegangan lentur pada daerah pertemuan antara slab beton 

dengan balok baja. Serta akan menimbulkan tegangan geser sebagai 

bentuk perlawanan bahan terhadap gaya geser yang terjadi. Sebelum 

terjadinya aksi komposit maka hanya balok baja yang berfungsi sebagai 

beton non komposit (Sumber : 



Setelah material baja dan beton mengalami aksi komposit, maka diagram 

tegangannya akan berubah sehingga berbeda dengan diagram tegangan 

pada balok biasa/homogen (satu material saja).

Gambar 11

Notasi :

�� = lebar efektif 

��/� = lebar efektif baja ekivalen (mm)

�� = lebar sayap profil baja (mm)

ℎ� = tebal 

ℎ� = tinggi profil baja (mm)

�′ = jarak dari ujung lebar efektif baja ekivalen ke ujung lebar 

   efektif 

��� = tegangan pada sisi atas 

��� = tegangan pada sisi bawah 

��� = tegangan pada sisi atas profil baja (

��� = tegangan pada sisi bawah profil baja (

��� = jarak dari sisi atas 

��� = jarak dari sisi bawah 

Setelah material baja dan beton mengalami aksi komposit, maka diagram 

tegangannya akan berubah sehingga berbeda dengan diagram tegangan 

pada balok biasa/homogen (satu material saja).

1. Tegangan pada balok komposit (Sumber : Nasution

= lebar efektif slab beton (mm)

= lebar efektif baja ekivalen (mm)

= lebar sayap profil baja (mm)

= tebal slab beton (mm)

= tinggi profil baja (mm)

= jarak dari ujung lebar efektif baja ekivalen ke ujung lebar 

efektif slab beton (mm)

= tegangan pada sisi atas slab beton (N/mm2)

= tegangan pada sisi bawah slab beton (N/mm2)

= tegangan pada sisi atas profil baja (N/mm2)

= tegangan pada sisi bawah profil baja (N/mm2)

= jarak dari sisi atas slab ke garis netral balok komposit (mm)

= jarak dari sisi bawah slab ke garis netral balok komposit 
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Setelah material baja dan beton mengalami aksi komposit, maka diagram 

tegangannya akan berubah sehingga berbeda dengan diagram tegangan 

Nasution, 2012).

= jarak dari ujung lebar efektif baja ekivalen ke ujung lebar 

ke garis netral balok komposit (mm)

ris netral balok komposit (mm)
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��� = jarak dari sisi atas IWF ke garis netral balok komposit (mm)

��� = jarak dari sisi bawah IWF ke garis netral balok komposit (mm)

Perhitungan tegangan lentur dapat diperoleh dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut.

Tegangan pada serat atas beton :

fca = 
� × ���

� × �
..........................................................................................2.24

Tegangan pada serat bawah beton :

fcb = 
� × ���

� × �
..........................................................................................2.25

Tegangan pada serat atas baja :

fsa = 
� × ���

�
..........................................................................................2.26

Tegangan pada serat atas bawah :

fsb = 
� × ���

�
..........................................................................................2.27

Keterangan :

M = momen balok komposit (Nmm)

I = inersia balok komposit (mm4)

Untuk perhitungan tegangan geser sama seperti perhitungan tegangan 

geser pada balok biasa, hanya saja pada pertemuan antara baja dan slab

beton terjadi tegangan geser sebagai bentuk perlawanan bahan terhadap 



gaya geser yang terjadi karena 

dan beton membentuk satu kesatuan struktur.

Gambar 13. Tegangan geser pada balok komposit

E. Metode Elemen Hingga 

Metode elemen hingga adalah metode numeris untuk penyelesaian masalah 

teknik dan fisika matematis yang meliputi : analisa struktur, 

aliran fluida, perpindahan massa, dan elektromagnetik. Penyelesaian metode 

elemen hingga menghasilkan persa

sistem persamaan serentak yang harus diselesaikan. Penyelesaian ini 

memberikan hasil pendekatan dari nilai yang diketahui pada titik tertentu 

dalam sistem yang kontinyu

V

A

A

gaya geser yang terjadi karena shear connector yang menyebabkan baja 

dan beton membentuk satu kesatuan struktur.

Gambar 12. Bidang lintang.

. Tegangan geser pada balok komposit pada potongan A

Metode Elemen Hingga Pelat Lentur

Metode elemen hingga adalah metode numeris untuk penyelesaian masalah 

teknik dan fisika matematis yang meliputi : analisa struktur, 

aliran fluida, perpindahan massa, dan elektromagnetik. Penyelesaian metode 

elemen hingga menghasilkan persamaan dari masalah yang dianalisis

sistem persamaan serentak yang harus diselesaikan. Penyelesaian ini 

memberikan hasil pendekatan dari nilai yang diketahui pada titik tertentu 

dalam sistem yang kontinyu (Handayanu, 2011).

τca

τ

τsb
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yang menyebabkan baja 

pada potongan A-A.

Metode elemen hingga adalah metode numeris untuk penyelesaian masalah 

teknik dan fisika matematis yang meliputi : analisa struktur, heat transfer, 

aliran fluida, perpindahan massa, dan elektromagnetik. Penyelesaian metode 

maan dari masalah yang dianalisis dalam 

sistem persamaan serentak yang harus diselesaikan. Penyelesaian ini 

memberikan hasil pendekatan dari nilai yang diketahui pada titik tertentu 

τmax

τcb / τsa
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Diskritisasi (discretization) adalah proses pemodelan dari struktur/objek 

dengan membaginya dalam elemen-elemen kecil (finite element atau elemen 

hingga) yang terhubung oleh titik-titik (nodes) yang digunakan oleh elemen-

elemen tersebut dan sebagai batas dari struktur/objek.

Untuk masalah struktur, penyelesaian yang didapat adalah perpindahan 

(displacement) pada setiap titik (nodes) yang selanjutnya digunakan untuk 

mencari gaya (force), tegangan (stress), dan regangan (strain). Penyelesaian 

elemen hingga umumnya menggunakan matriks yang memerlukan 

perhitungan berulang-ulang dari persamaan yang sama. Persamaan yang 

digunakan antara lain : persamaan serentak Cholesky, Eliminasi Gauss, 

Iterasi Gauss-Seidel (Handayanu, 2011).

1. Sejarah Metode Elemen Hingga

Elemen satu dimensi pertama kali dikembangkan oleh Hrennikoff pada 

tahun 1941 dan McHendry pada tahun 1943 sebagai elemen rangka 

(truss) dan balok (beam). Di tahun 1943, Courant mengembangkan 

definisi tegangan dalam bentuk fungsi (variational form) sebagai awal 

penggunaan fungsi bentuk (shape function) yang diterapkan dalam 

elemen segitiga (elemen dua dimensi). 

Levy pada tahun 1947 mengembangkan metode fleksibilitas (flexibility 

method) atau metode gaya (force method). Di tahun 1953, dia 

mengembangkan metode deformasi (displacement method) atau metode 

kekakuan (stiffness method). Pada masa itu, usulannya sangat susah 
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diterima oleh umum karena memerlukan banyak perhitungan sehingga 

membutuhkan komputer sebagai sarana pendukung.

Tahun 1954 Argyris dan Kelsey mengembangkan analisa struktur metode 

matriks menggunakan metode energi. Pengembangan ini menunjukkan 

pentingnya pendekatan prinsip energi dalam penyelesaian persamaan-

persamaan metode elemen hingga.

Awal penggunaan elemen dua dimensi dilakukan oleh Turner, Clough, 

Martin, dan Top pada tahun 1956 dengan menurunkan persamaan untuk 

elemen rangka, balok, elemen segitiga, dan elemen persegi pada 

pengembangan direct stiffness method untuk mendapatkan kekakuan 

sistem.

Metode elemen hingga (finite element method) dari tahun 1960 sampai 

tahun 1968 berkembang cukup pesat. Pada tahun 1960 Clough 

memperkenalkan istilah finite element (elemen hingga) saat menggunakan 

elemen segitiga dan segiempat dalam analisis tegangan bidang (plane 

stress analysis). Turner, Dill, Martin, dan Melosh mengembangkan 

penyelesaian dari large deformation and thermal analysis. Di tahun 1961 

Melosh mengembangkan elemen pelat lentur, Martin mengembangkan 

elemen tiga dimensi tetrahedral. Elemen tiga dimensi tertahedral 

kemudian dikembangkan juga oleh Gallagher, Padlog, dan Bijlaard di 

tahun 1962. Melosh di tahun 1963 serta Argyris pada tahun 1964. 

Gallagher, Padlog, dan Bijlaard pada tahun 1962 mengembangkan kasus 

material tidak linier (non-linier material).
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Pada tahun 1963 Grafton dan Strome mengembangkan elemen shell dan 

axisymmetric shell untuk pemodelan pressure vessel. Gallagher dan 

Padlog mengembangkan penyelesaian dari masalah tekuk (buckling). 

Melosh mengembangkan pendekatan persamaan variational (variational 

formulation) dalam permulaan dari penyelesaian permasalahan bukan 

struktur.

Tahun 1965 Clough, Rashid, dan Wilson mengembangkan elemen 

axisymmetric solid. Archer mengembangkan penyelesaian dari kasus 

analisa dinamis dalam pengembangan consistent mass matriks pada 

rangka dan balok. Zienkiewicz dan Cheung mengembangkan 

penyelesaian dari masalah torsi dari poros, aliran fluida, dan konduksi 

panas. Kemudian dilanjutkan oleh Martin pada tahun 1968, serta Wilson 

dan Nickel tahun 1966.

Pada tahun 1976 Belytscho mengembangkan penyelesaian yang efisien 

dari perilaku large displacement non-linear dynamic dengan memperbaiki 

penyelesaian numerisnya. Penerapan dari metode elemen hingga telah 

digunakan dalam bidang bioengineering. Kasus-kasus dalam bidang ini 

masih banyak masalah di material pada non-linear material, non-linear 

geometry, dan masih banyak hal lain yang menunggu banyak 

penyelesaian.



2. Elemen Pelat Lentur

Pelat merupakan suatu struktur solid tiga dimensi dengan bidang 

permukaan lurus, datar (tidak melengkung) dan tebalnya jauh lebih kecil 

dibandingkan 

sebagai elemen solid 3D tetapi elemen solid membutuhkan banyak derajat 

kebebasan dan elemen solid menghitung tegangan normal dan tegangan 

geser dalam arah tebal, dimana hal itu diabaikan untuk pelat tipis

2004). 

Beban statis atau dinamis yang dipikul oleh pelat umumnya tegak lurus 

permukaan pelat sehingga peralihan yang terjadi pada pelat merupakan 

akibat dari aksi lentur pelat, antara lain translasi 

arah sumbu x (

Kondisi batas pada tepi pelat 

pelat tipis Kirchhoff

sederhana” (simpl

perletakan sederhana dapat didefinisikan dengan dua cara, yaitu SS1 (

simply supported

Elemen Pelat Lentur

Pelat merupakan suatu struktur solid tiga dimensi dengan bidang 

permukaan lurus, datar (tidak melengkung) dan tebalnya jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan dimensi yang lain. Struktur dapat dimodelkan 

sebagai elemen solid 3D tetapi elemen solid membutuhkan banyak derajat 

kebebasan dan elemen solid menghitung tegangan normal dan tegangan 

geser dalam arah tebal, dimana hal itu diabaikan untuk pelat tipis

Gambar 14. Deskripsi geometri pelat.

Beban statis atau dinamis yang dipikul oleh pelat umumnya tegak lurus 

permukaan pelat sehingga peralihan yang terjadi pada pelat merupakan 

akibat dari aksi lentur pelat, antara lain translasi vertikal (w), rotasi pelat 

arah sumbu x (��), dan rotasi pelat arah sumbu y (��) (Katili, 2004)

Kondisi batas pada tepi pelat Reissner-Mindlin tidaklah sama dengan 

Kirchhoff. Perbedaannya terletak pada kasus “perletakan 

simply supported). Pada teori pelat Reissner-

perletakan sederhana dapat didefinisikan dengan dua cara, yaitu SS1 (

simply supported) dan SS2 (hard simply supported).
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Pelat merupakan suatu struktur solid tiga dimensi dengan bidang 

permukaan lurus, datar (tidak melengkung) dan tebalnya jauh lebih kecil 

dengan dimensi yang lain. Struktur dapat dimodelkan 

sebagai elemen solid 3D tetapi elemen solid membutuhkan banyak derajat 

kebebasan dan elemen solid menghitung tegangan normal dan tegangan 

geser dalam arah tebal, dimana hal itu diabaikan untuk pelat tipis (Katili, 

Beban statis atau dinamis yang dipikul oleh pelat umumnya tegak lurus 

permukaan pelat sehingga peralihan yang terjadi pada pelat merupakan 

vertikal (w), rotasi pelat 

(Katili, 2004).

tidaklah sama dengan 

. Perbedaannya terletak pada kasus “perletakan 

-Mindlin kondisi 

perletakan sederhana dapat didefinisikan dengan dua cara, yaitu SS1 (soft 
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Gambar 15. Sistem koordinat lokal tangensial-normal pada tepi pelat
         (Sumber : Katili, 2004).

Dapat dilihat dari gambar diatas, suatu potongan tepi pelat dalam sistem 

koordinat lokal s, n; dimana s menunjukkan arah tangensial dan n 

menunjukkan arah normal. Kondisi batas tepi pelat yang umum dipakai 

diperlihatkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kondisi batas tepi pelat Teori Reissner-Midlin

Jepit Bebas Perletakan Sederhana Simetri Anti 

SimetriSS1 SS2

w = 0

βs = 0

βn = 0

T = 0

Ms = 0

Mn = 0

w = 0

Ms = 0

Mn = 0

w = 0

βs = 0

Mn = 0

T = 0

Ms = 0

βn = 0

w = 0

βs = 0

Mn = 0

Kondisi batas perletakan sederhana yang digunakan pada Teori Pelat 

Kirchhoff  adalah SS2. Kondisi ini disebabkan oleh w = 0 di sepanjang 

tepi pelat sehingga ծw/ծs = 0. Karena tidak ada deformasi geser 

transversal maka βs = ծw/ծs = 0. Untuk kondisi batas perletakan 

sederhana pada teori Reissner-Midlin menggunakan SS1. Kondisi SS2 
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dapat digunakan pada kasus pelat rektangular untuk mengurangi jumlah 

derajat kebebasan (Katili, 2004).

Dalam buku “Analisis Struktur” (Ghali, 1978) perhitungan tegangan 

dengan metode elemen hingga elemen pelat lentur adalah sebagai berikut.

Fungsi perpindahan :

{f} = w = A1 + A2x + A3y + A4x
2 + A5xy + A6y

2 + A7x
3 + A8x

2y + A9xy2

     + A10y
3 + A11x

3y + A12xy3.....................................................2.28

Vektor parameter perpindahan :

{D} = {wi   ϴxi   ϴyi : wj   ϴxj   ϴyj : wk   ϴxk   ϴyk : wl   ϴxl   ϴyl}

.....................................................................................................2.29  

Gambar 16. Elemen pelat lentur (Sumber : Ghali, 1978).
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Lengkungan (regangan) elemen pelat di suatu titik (x, y) ditentukan oleh :

{Ɛ} = 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

����

���

����

���

����

���� ⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

....................................................................................2.30

Hasil substitusi turunan parsial Persamaan 2.29 dengan Persamaan 2.30

adalah sebagai berikut :

{Ɛ} = � [�]� ⋮ [�]� ⋮ [�]� ⋮ [�]� � {�}

Hubungan momen dan tegangan dapat ditentukan dengan cara berikut :

a. Untuk pelat isotropis :

[d]   = N �

1 � 0
� 1 0

0 0
���

�

�............................................................2.31

N     = 
���

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

b. Matriks kekakuan dapat dihitung dengan :

[S*] = ∫ ∫ [B]�[d][B]dx dy
�/�

��/�

�/�

��/�
..................................................2.33

c. Nilai matriks S* pada pelat isotropis dapat dihitung dengan :

[S*] =
�

����
[T][S∗∗][T]...................................................................2.34
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Dengan,

[�] = �
1 0 0
0 � 0
0 0 �

� .............................................................................2.35

d. Beban merata pada pelat dibagi secara merata ke setiap titik simpul 

dengan menggunakan persamaan :

��� ∗� = qcb 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎧

1/4
�/24

−�/24
1/4

−�/24
−�/24

1/4
�/24
�/24
1/4

−�/24
�/24 ⎭

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎫

..................................................................2.36

e. Nilai tegangan dapat diperoleh dari :

[!] = 
�

��
[K][D]...............................................................................2.37

Struktur solid tiga dimensi (pelat) memiliki tegangan-tegangan dalam. 

Komponen pada struktur pelat elemen diferensial dikelompokkan 

menjadi dua macam tegangan, antara lain :

 Tegangan normal, yaitu tegangan yang tegak lurus suatu bidang 

pelat seperti ���, ���, dan ���.

 Tegangan geser, yaitu tegangan yang bekerja pada bidang pelat 

seperti ���, ���, dan ���.
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Dalam definisi tensor tegangan Cauchy dapat dinyatakan dalam 

persamaan berikut :

[�] = �

��� ��� ���

��� ��� ���

��� ��� ���

� ..................................................................2.38

Karena prinsip keseimbang momen, maka tegangan di atas harus 

disesuaikan dengan kondisi ��� = ��� = ��� = ��� dan ��� = ���

sehingga akhirnya hanya terdapat enam komponen tegangan yang 

independen dan dapat dituliskan dalam bentuk vektor tegangan pada 

persamaan 2.39 berikut :

〈�〉 = 〈�� ⋮ �� ⋮ �� ⋮ ��� ⋮ ��� ⋮ ���〉 ........................................2.39

Berdasarkan hukum Hooke yang berlaku untuk material linier elastis 

terdapat hubungan antara tegangan dengan deformasi. Teori pelat 

elastis didasarkan pada pendekatan persamaan benda padat elastis tiga 

dimensi (elastic solid) dengan memperhatikan asumsi-asumsi dasar 

teori pelat. Untuk benda padat tiga dimensi, hubungan tegangan-

deformasi dapat dirumuskan secara umum sebagai :

{�}  = [�] {Ɛ} ..................................................................................2.40

Tanda garis bawah pada persamaan diatas menunjukkan bahwa dalam 

pemodelan dengan Metode Elemen Hingga, vektor deformasi {Ɛ}

dapat didefinisikan secara independen. Serta dari persamaan diatas 

dapat diketahui bahwa [�] adalah matriks Hooke.



Matriks 

tegangan sepanjang arah z mempunyai pola yang sesuai dengan 

regangannya terkecuali tegangan geser transversal (GT) yang tidak 

terdistribusi secara konstan melainkan secara parabolik.

disebabkan karena hipo

permukaan atas

Ketidaksesuaian ini kemudian akan dikoreksi dengan apa yang 

dinamakan faktor koreksi geser 

Gambar 17

Gambar 1
                   

Hubungan tegangan

keadaan tegangan bidang (

Matriks Hooke merupakan matriks konstan, untuk itu distribusi 

tegangan sepanjang arah z mempunyai pola yang sesuai dengan 

regangannya terkecuali tegangan geser transversal (GT) yang tidak 

terdistribusi secara konstan melainkan secara parabolik.

disebabkan karena hipotesis plane stress [�4]

permukaan atas dan bawah dari segala macam tegangan transversal. 

Ketidaksesuaian ini kemudian akan dikoreksi dengan apa yang 

dinamakan faktor koreksi geser k.

17. Tegangan pada elemen diferensial (�� =
  pelat homogen (Katili, 2004).

18. Tegangan pada diferensial tepi pelat (��) suatu pelat 
                 Homogen (Katili, 2004).

Hubungan tegangan-deformasi pelat dapat dianggap sama dengan 

keadaan tegangan bidang (plane stress). Ini dikarenakan pelat relatif 
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akan matriks konstan, untuk itu distribusi 

tegangan sepanjang arah z mempunyai pola yang sesuai dengan 

regangannya terkecuali tegangan geser transversal (GT) yang tidak 

terdistribusi secara konstan melainkan secara parabolik. Hal ini 

] membebaskan 

dan bawah dari segala macam tegangan transversal. 

Ketidaksesuaian ini kemudian akan dikoreksi dengan apa yang 

�� ��) suatu 

) suatu pelat 

deformasi pelat dapat dianggap sama dengan 

). Ini dikarenakan pelat relatif 
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tipis dan tidak ditahan dalam arah z (kecuali pada perletakan). Untuk 

hal ini dapat dianggap berlaku H4 (hipotesis plane stress) yaitu beban 

dan perletakan berada pada bidang tengan pelat. Hal ini 

mengakibatkan tegangan normal arah z (���) diabaikan terhadap 

komponen tegangan lainnya. Maka komponen tegangan arah z 

diasumsikan sama dengan nol (��� = 0).

Gambar 19. Komponen tensor tegangan (�) Cauchy suatu titik 
  diferensial P (Katili, 2004).
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f. Nilai Matriks [�∗∗] dapat dilihat sebagai berikut :

A B D G K P V C’
B C E H L Q W D’
D E F I M R X E’
G H I J N S Y F’
K L M N O T Z G’
P Q R S T U A’ H’
V W X Y Z A’ B’ I’
C’ D’ E’ F’ G’ H’ I’ J’

Keterangan :

A  = 
�

�
. E. t.

(��.��������.Ʋ

�.�.(���Ʋ�)
B  = −

1
8

. t.
�

(���Ʋ)
C  =  

�

�
. E. t.

����������.Ʋ�

�.�.(Ʋ���)

D  = 
�

��
. E. t.

��.��������.Ʋ�

�.�.(���Ʋ�)
  E  = 

�

�
. E. t.

(�Ʋ��)

(���Ʋ�)
F  = 

�

�
. E. t.

����������.Ʋ�

�.�.(���Ʋ�)

G  = −
1
8

. E. (3Ʋ − 1).
�

(���Ʋ�)
H  = −

1
6

. E. t.
���������.Ʋ�

�.�.(���Ʋ�)
I   = 

�

�
. t.

�

(���Ʋ)

J   = −
1
6

. E. t.
����.Ʋ�����.���

�.�.(���Ʋ�)
K  = −

1
12

. E. t.
��.��������.Ʋ�

�.�.(���Ʋ�)
L  = 

�

�
. t.

�

(���Ʋ)

.............................................................................................................................2.41

36
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M  = −
1
6

. E. t.
(��������.Ʋ

�.�.(���Ʋ�)
N  = 

�

�
. E. t.

(�Ʋ��)

(���Ʋ�)
O  = 

�

�
. E. t.

�����������.Ʋ�

�.�.(���Ʋ�)

P   = 
�

�
. t.

�

(���Ʋ)
Q  = 

�

��
. E. t.

����.Ʋ�����.���

�.�.(���Ʋ�)
R   = −

1
8

. E. t.
(�Ʋ��)

(���Ʋ�)

S   = 
�

��
. E. t.

��.��������.Ʋ�

�.�.(���Ʋ�)
T   = −

1
8

. t.
�

(���Ʋ)
U   = −

1
6

. E. t.
����.Ʋ�����.���

�.�.(���Ʋ�)

V  = −
1
6

. E. t.
���������.Ʋ�

�.�.(���Ʋ�)
  W  = −

1
8

. E. (3Ʋ − 1).
�

(���Ʋ�)
X   = −

1
12

. E. t.
���.��������.Ʋ�

�.�.(���Ʋ�)

Y  = −
1
8

. t.
�

(���Ʋ)
Z   = 

�

��
. E. t.

��.��������.Ʋ�

�.�.(���Ʋ�)
  A’  =

�

�
  . E. t.

(�Ʋ��)

(���Ʋ�)

B’ = 
�

�
. E. t.

�����������.Ʋ�

�.�.(���Ʋ�)
  C’  = 

�

�
. E. (3Ʋ − 1).

�

(���Ʋ�)
D’  = 

�

��
. E. t.

��.��������.Ʋ�

�.�.(���Ʋ�)

E’ = −
1
8

. t.
�

(���Ʋ)
F’  = 

�

��
. E. t.

����.Ʋ�����.���

�.�.(���Ʋ�)
   G’  = −

1
8

. E. t.
(�Ʋ��)

(���Ʋ�)

H’ = −
1
6

. E. t.
���������.Ʋ�

�.�.(���Ʋ�)
  I’   = 

�

�
. t.

�

(���Ʋ)
J’   = 

�

�
. E. t.

����.Ʋ�����.���

�.�.(���Ʋ�)
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g. Matriks kekakuan [K] adalah sebagai berikut :

Gambar 20. Matriks kekakuan pelat lentur.

38
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F. Analisis Pelat Lentur pada SAP2000 versi 14

Elemen shell memiliki enam tampak yang didefinisikan sebagai tampak 

positif 1, tampak positif 2, tampak positif 3, tampak negatif 1, tampak negatif 

2, dan tampak negatif 3. Dalam hal ini angka-angka 1,2, dan 3 disesuaikan 

dengan Gambar 21.

Gambar 21. Gambar tampak pada elemen shell (Sumber : CSI, 1995).

Pada program SAP2000 yang disebut tampak positif adalah bagian atas 

elemen shell, sedangkan tampak negatif adalah bagian bawah elemen shell.

1. Gaya internal elemen shell

Seperti halnya tegangan, gaya internal elemen shell berlaku pada seluruh 

elemen. Gaya tersebut ada di setiap titik pada permukaan tengah dari 

elemen shell. SAP2000 memberikan nilai-nilai untuk gaya internal shell

pada setiap nodalnya. Harus diperhatikan bahwa gaya-gaya internal pada 

SAP2000 ditunjukan sebagai gaya dan momen. 
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Gaya elemen shell dasar dan momen dikenali sebagai F11, F22, F12, M11, 

M22, M12, V13 dan V23. 

Gaya-gaya internal F11 yang bekerja pada permukaan tengah dari elemen 

shell dapat dilihat pada Gambar 22. 

Gambar 22. Gaya-gaya internal F11 yang bekerja pada permukaan tengah 
                    dari elemen shell (Sumber : CSI, 1995).

Dalam Gambar 22, distribusi gaya berlabel (a) mewakili sebuah distribusi 

gaya F11 yang sebenarnya. Dalam distribusi gaya berlabel (b) 

menunjukkan bagaimana SAP2000 hanya menghitung gaya internal pada 

sudut poin dari elemen shell. 

Axis 2

Axis 3

Axis 1



Untuk diketahui bahwa tegangan di lokasi apa pun pada elemen 

dihitung dengan SAP2000. 

pada sudut poin karena itu adalah sebuah lokasi yang tepat dan juga dapat 

menjaga agar jumlah 

Dalam distribusi gaya berlabel (c) pada

bagaimana SAP2000 mengasumsikan bahwa nilai F

sepanjang elemen 

Arah positif untuk gaya internal pada elemen 

V23 dapat diilustrasikan pada 

unit berlaku pada panjang permukaan tengah dari elemen 

hanya memberikan nilai gaya

Gambar 23. Ilustrasi arah positif untuk gaya internal pada elemen 
                    F

Untuk diketahui bahwa tegangan di lokasi apa pun pada elemen 

dihitung dengan SAP2000. User cukup memilih untuk menghitungnya 

pada sudut poin karena itu adalah sebuah lokasi yang tepat dan juga dapat 

menjaga agar jumlah output berada pada volume yang wajar.

stribusi gaya berlabel (c) pada Gambar 22

bagaimana SAP2000 mengasumsikan bahwa nilai F11 berbeda

sepanjang elemen shell. 

Arah positif untuk gaya internal pada elemen shell F11, F

dapat diilustrasikan pada Gambar 23. Gaya internal elemen 

unit berlaku pada panjang permukaan tengah dari elemen 

hanya memberikan nilai gaya-gaya ini di sudut elemen shell

Ilustrasi arah positif untuk gaya internal pada elemen 
F22, F12, V13 dan V23 (Sumber : CSI, 1995).
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Untuk diketahui bahwa tegangan di lokasi apa pun pada elemen shell dapat 

cukup memilih untuk menghitungnya 

pada sudut poin karena itu adalah sebuah lokasi yang tepat dan juga dapat 

yang wajar.

2 menunjukkan 

berbeda-beda di 

, F22, F12, V13 dan 

. Gaya internal elemen shell per 

unit berlaku pada panjang permukaan tengah dari elemen shell. SAP2000 

shell saja.

Ilustrasi arah positif untuk gaya internal pada elemen shell F11, 



Sedangkan arah positif untuk gaya utama elemen 

arah positif untuk gaya geser transversal maksimum pada elemen 

Vmax diilustrasikan pada 

Gambar 24. Ilustrasi arah positif untuk gaya utama elemen 
                    F

Untuk nilai-nilai V

transversal maksimum, V

���� =  ����

Arah positif untuk momen internal elemen 

dilihat pada G

Sedangkan arah positif untuk gaya utama elemen shell, Fmax

arah positif untuk gaya geser transversal maksimum pada elemen 

Vmax diilustrasikan pada Gambar 24. 

. Ilustrasi arah positif untuk gaya utama elemen 
Fmin (Sumber : CSI, 1995).

nilai V13 dan V23 pada sudut apa pun, tegangan geser 

transversal maksimum, V-Max, dapat dihitung dengan persamaan :

� ��
� + ���

�.............................................................................2.4

Arah positif untuk momen internal elemen shell M11, M

Gambar 25. 
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max dan Fmin serta 

arah positif untuk gaya geser transversal maksimum pada elemen shell, 

. Ilustrasi arah positif untuk gaya utama elemen shell, Fmax dan 

pada sudut apa pun, tegangan geser 

, dapat dihitung dengan persamaan :

.............................2.42

, M22, M12 dapat 



Momen internal elemen 

berlaku pada permukaan tengah dari elemen 

memberikan nilai momen per unit panjang pada sudut elemen 

Gambar 25. Arah positif untuk momen internal elemen 
       M

Digunakan aturan tangan kanan untuk menentukan momen

ditunjukkan pada gambar di atas. 

Gambar 26. Ilustrasi 
        (Sumber : 

Momen internal elemen shell ini adalah momen per unit panjang yang 

berlaku pada permukaan tengah dari elemen shell. SAP2000 hanya 

memberikan nilai momen per unit panjang pada sudut elemen 

Arah positif untuk momen internal elemen shell
M12 (Sumber : CSI, 1995).

unakan aturan tangan kanan untuk menentukan momen

ditunjukkan pada gambar di atas. 

. Ilustrasi arah positif untuk momen utama elemen 
(Sumber : CSI, 1995).
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ini adalah momen per unit panjang yang 

. SAP2000 hanya 

memberikan nilai momen per unit panjang pada sudut elemen shell.

shell M11, M22, 

unakan aturan tangan kanan untuk menentukan momen-momen yang 

arah positif untuk momen utama elemen shell



Gambar 26 diilustrasikan arah positif untuk momen utama elemen 

Mmax dan Mmin

2. Tegangan internal elemen 

Dasar dari tegangan elemen 

dan S23. Tegangan S

suatu unsur dalam arah j. Arah j merujuk ke arah sumbu lokal dari elemen 

shell. Tegangan S

arah yang sejajar dengan sumbu 1. 

terjadi pada tampak 1 dari elemen (tegak lurus dengan sumbu 1 lokal) dan 

ini berlaku dalam arah yang sejajar dengan sumbu 2 lokal (tegangan 

berlaku secara paralel pada tampak 1, seperti tegangan geser). C

masing-masing jenis dasar tegangan 

SAP2000 memberikan tegangan internal untuk elemen

empat sudut yang sesuai dengan tampak elemen. Misalnya, merujuk ke 

Gambar 30 (a

SAP2000 di poin 

(a)

diilustrasikan arah positif untuk momen utama elemen 

min.

Tegangan internal elemen shell

Dasar dari tegangan elemen shell diidentifikasi sebagai S

. Tegangan Sij adalah tegangan yang terjadi pada tampak i dari 

suatu unsur dalam arah j. Arah j merujuk ke arah sumbu lokal dari elemen 

. Tegangan S11 terjadi di tampak 1 dari elemen dan ini berlaku dalam 

arah yang sejajar dengan sumbu 1. Sebagai contoh lain, tegan

terjadi pada tampak 1 dari elemen (tegak lurus dengan sumbu 1 lokal) dan 

ini berlaku dalam arah yang sejajar dengan sumbu 2 lokal (tegangan 

berlaku secara paralel pada tampak 1, seperti tegangan geser). C

masing jenis dasar tegangan shell dapat dilihat pada 

SAP2000 memberikan tegangan internal untuk elemen-elemen 

empat sudut yang sesuai dengan tampak elemen. Misalnya, merujuk ke 

a). Pada tampak 1 positif tegangan internal disampaikan oleh 

SAP2000 di poin A, B, C dan D.

) (b)
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diilustrasikan arah positif untuk momen utama elemen shell, 

diidentifikasi sebagai S11, S22, S12, S13, 

adalah tegangan yang terjadi pada tampak i dari 

suatu unsur dalam arah j. Arah j merujuk ke arah sumbu lokal dari elemen 

terjadi di tampak 1 dari elemen dan ini berlaku dalam 

Sebagai contoh lain, tegangan S12

terjadi pada tampak 1 dari elemen (tegak lurus dengan sumbu 1 lokal) dan 

ini berlaku dalam arah yang sejajar dengan sumbu 2 lokal (tegangan 

berlaku secara paralel pada tampak 1, seperti tegangan geser). Contoh

dapat dilihat pada Gambar 27. 

elemen shell pada 

empat sudut yang sesuai dengan tampak elemen. Misalnya, merujuk ke 

. Pada tampak 1 positif tegangan internal disampaikan oleh 



Gambar 27. (a) 
        tegangan
        transversal
        (e
        1995)

Tegangan internal 

bawah elemen 

3 sumbu lokal dari suatu elemen. 3 sumbu positif elemen ini dianggap 

sebagai bagian atas elemen. 

Dalam Gambar 

tegangan pada titik berlabel A dan C dan tegangan internal di bagian 

bawah elemen termasuk tegangan pada titik berlabel B dan D. 

(c)

       
(d)        (e)

(a) Contoh tegangan langsung membran ��� (b
egangan geser membran ��� (c) Contoh tegangan geser 

transversal pelat (d) Contoh tegangan langsung membran 
e) Contoh tegangan geser transversal pelat (Sumber : 

1995).

Tegangan internal shell disampaikan untuk kedua bagian atas dan bagian 

bawah elemen shell. Bagian atas dan bawah elemen didefinisikan relatif ke 

3 sumbu lokal dari suatu elemen. 3 sumbu positif elemen ini dianggap 

sebagai bagian atas elemen. 

ambar 27, tegangan internal pada bagian atas elemen termasuk 

tegangan pada titik berlabel A dan C dan tegangan internal di bagian 

bawah elemen termasuk tegangan pada titik berlabel B dan D. 
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b) Contoh
) Contoh tegangan geser 

) Contoh tegangan langsung membran ���

(Sumber : CSI, 

disampaikan untuk kedua bagian atas dan bagian 

. Bagian atas dan bawah elemen didefinisikan relatif ke 

3 sumbu lokal dari suatu elemen. 3 sumbu positif elemen ini dianggap 

, tegangan internal pada bagian atas elemen termasuk 

tegangan pada titik berlabel A dan C dan tegangan internal di bagian 

bawah elemen termasuk tegangan pada titik berlabel B dan D. 
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Gambar 28 jelas mengilustrasikan poin di mana SAP2000 memberikan 

nilai-nilai tegangan internal elemen shell.

Gambar 28. Poin di mana SAP2000 memberikan nilai-nilai tegangan 
        internal elemen shell (Sumber : CSI, 1995).

Tegangan geser transversal yang dihitung oleh SAP2000 (S13 dan S23) 

adalah nilai rata-rata. Tegangan geser transversal yang sebenarnya adalah 

distribusi tegangan parabolik. Nilainya nol di bagian atas dan bawah 

permukaan, serta memiliki nilai minimum atau maksimum pada 

permukaan tengah dari elemen. 

SAP2000 memberikan nilai rata-rata dari tegangan geser transversal. 

Sebuah aproksimasi hubungan ke maksimum (atau minimal) dari tegangan 

geser transversal adalah 1,5 kali rata-rata tegangan geser. 

Axis 3

Axis 1

Axis 2
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Ilustrasi arah positif untuk tegangan internal elemen shell S11, S22, S12, S13

dan S23 dapat dilihat pada Gambar 29. 

Pada gambar ini juga ditunjukkan di dalam arah positif untuk tegangan 

utama, S-max dan S-min, dan arah positif dari tegangan geser transversal 

maksimum, S-Max-V.

Gambar 29. Ilustrasi arah positif untuk tegangan internal elemen shell S11, 
                    S22, S12, S13 dan S23 (Sumber : CSI, 1995).

Untuk nilai-nilai S13 dan S23 pada sudut apa pun, tegangan geser 

transversal maksimum, S-MaxV, dapat dihitung dari:

����� = ����
� + ���

�...........................................................................2.43
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G. Pembebanan

Pembebanan merupakan rician dari beban yang bekerja dalam suatu 

perencanaan struktur. Dalam perencaan struktur gedung komposit ini, beban 

beban yang bekerja adalah sebagai berikut :

1. Beban mati (dead load)

Beban mati adalah beban yang ditimbulkan akibat berat sendiri struktur 

gedung tersebut. Elemen-elemen seperti kolom, balok, pelat dan 

komponen struktur lainnya termasuk ke dalam beban mati (dead load).

2. Beban mati tambahan (super impose dead load)

Beban mati tambahan didefinisikan sebagai beban mati yang diakibatkan 

oleh elemen elemen tambahan yang ada pada struktur yang bersifat 

permanen. Beban mati tambahan yang diperhitungkan dapat dilihat pada 

Tabel 3.

Tabel 3. Beban mati tambahan

Beban Mati (qD) Tebal 
(m)

Berat Jenis 
(kN/m3)

Berat 
(kN/m2)

Berat Plafond + Penggantung* 0,1760
Berat Mekanikal Elektrikal* 0,2450
Berat Spesi 0,02 20,58 0,4116
Berat Keramik 0,01 23,50 0,2350

(Keterangan : (*) = sumber dari SNI-1727-2013)
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3. Beban Hidup

Beban hidup adalah beban yang diakibatkan oleh pengguna dan penghuni 

bangunan gedung atau struktur lain yang tidak termasuk berat sendiri 

struktur dan beban lingkungan seperti beban angin, beban gempa, dll.

Besarnya beban hidup yang digunakan antara lain untuk pelat atap sebesar 

1 kN/m2 dan untuk pelat lantai sebesar 2,5 kN/m2.



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, karena 

hasil penelitian yang dilakukan berupa angka atau bilangan yang merupakan 

analisis jarak antar shear connector pada struktur gedung komposit dengan 

program SAP2000 v14 sebagai pendekatan awal serta untuk hasil akhir 

penelitian diperoleh menggunakan metode elemen hingga dan diolah dengan 

bantuan MS Excel.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya penelitian. Dalam hal ini, 

penelitian dilakukan menggunakan bangunan komposit sederhana di daerah 

kota Bandar Lampung.

C. Data Penelitian

Data penelitian menjelaskan mengenai objek yang akan diteliti. Objek dari 

penelitian ini yaitu distribusi tegangan pelat pada segmen jarak antar shear 

connector untuk bangunan komposit sederhana yang memiliki 2 lantai tipikal.

Shear connector yang digunakan merupakan jenis paku/stud. Mutu baja yang 



digunakan pada shear connector

(��) sebesar 245

shear connector dimodelkan sebagai tumpuan sederhana (sendi).

Bangunan struktur gedung 

pada gambar berikut.

Gambar 

shear connector adalah JIS B1198 dengan rician : kuat 

N/mm2 dan kuat putus sebesar 550 N/mm2.

dimodelkan sebagai tumpuan sederhana (sendi).

struktur gedung komposit dan detail shear connector 

pada gambar berikut.

Gambar 30. Bangunan struktur gedung komposit dua lantai

Gambar 31. Tampak atas gedung komposit.
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engan rician : kuat leleh 

. Dalam analisis, 

dimodelkan sebagai tumpuan sederhana (sendi).

shear connector dapat dilihat 

Bangunan struktur gedung komposit dua lantai.



Detail struktur gedung adalah sebagai berikut :

1. Balok menggunakan profil IWF 300 x 200 x 9 x 14

menggunakan BJ37 (fy = 240 

Gambar 3

Tabel 4. Data profil IWF 300 x 20

Profil

Berat profil (W

Tinggi (d)

Lebar (b)

Tebal badan (t

Tebal sayap (t

Jari jari (r)

Luas penampang (A)

Tahanan momen (Z

Tahanan momen (Z

Momen inersia (I

Momen inersia (I

Jari-jari girasi (r

Jari-jari girasi (r

(Sumber : Tabel profil konstruksi 

2. Pelat lantai berukuran panjang 5 m, lebar 5 m, 

mutu beton (f’c) 

(Keterangan : 1 N/mm

Detail struktur gedung adalah sebagai berikut :

menggunakan profil IWF 300 x 200 x 9 x 14

menggunakan BJ37 (fy = 240 N/mm2 dan fu = 370 N/mm2

Gambar 32. Detail profil IWF 300 x 200 x 9 x 

Data profil IWF 300 x 200 x 9 x 14

IWF 300

Berat profil (Wprofil) 65,4

300

200

Tebal badan (tw) 9

Tebal sayap (tf) 14

18

Luas penampang (A) 8.336

Tahanan momen (Zx) 893.000

Tahanan momen (Zy) 189.000

nersia (Ix) 133.000.000

nersia (Iy) 19.000.000

jari girasi (rx) 126

jari girasi (ry) 47,7

Sumber : Tabel profil konstruksi baja, 1993)

berukuran panjang 5 m, lebar 5 m, dengan tebal 1

mutu beton (f’c) sebesar 25 N/mm2.

(Keterangan : 1 N/mm2 = 1 MPa)
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menggunakan profil IWF 300 x 200 x 9 x 14. Mutu baja 

2).

x 14.

x 200 x 9 x 14

kg/m

mm

mm

mm

mm

mm

mm2

893.000 mm3

189.000 mm3

00.000 mm4

19.000.000 mm4

mm

mm

dengan tebal 130 mm dan



Gambar 

3. Shear Connector

Gambar 33. Detail pelat lantai setebal 130 mm

Gambar 34. Model pelat dalam SAP2000 versi 14

Shear Connector yang digunakan memiliki diameter 13 mm.

Gambar 35. Detail shear connector.

Pelat dengan mutu f’c = 25 N/mm
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0 mm.

SAP2000 versi 14.

mm.

Pelat dengan mutu f’c = 25 N/mm2

Tebal pelat 130 mm
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Data shear connector yang digunakan ialah jenis paku/stud dengan diameter 

13 mm, dengan panjang stud (L) sebesar 125 mm, tebal kepala bagian atas (A) 

8 mm serta diameter kepala bagian atas (H) 32 mm.

(Sumber : Stud Material , ASTM A108 Grades 1010 Trought 1020)

D. Prosedur Penelitian

Untuk melakukan penelitian terkait dengan analisis keamanan jarak antar alat 

penyambung geser (shear connector) berdasarkan distribusi tegangan, 

prosedur penelitian yang dilakukan antara lain :

1. Mempersiapkan data penelitian

2. Melakukan studi literatur

3. Perhitungan pembebanan struktur, yaitu :

a. Beban mati (dead load).

b. Beban mati tambahan (super impose dead load).

c. Beban hidup (live load).

4. Menghitung keperluan dan jarak antar shear connector.

5. Menganalisis jarak antar shear connector terhadap :

a. Keamanan tegangan lentur (�� dan ��) dan tegangan maksimum 

(����) pada jarak antar shear connector yang diperlukan.

b. Kemanan tegangan geser (���) dan tegangan geser maksimum (����)

pada jarak antar shear connector yang diperlukan.

c. Keamanan tegangan lentur (�� dan ��) dan tegangan maksimum 

(����) jika pada segmen jarak antar shear connector diperbesar.
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d. Keamanan tegangan geser (���) dan tegangan geser maksimum 

(����) jika pada segmen jarak antar shear connector diperbesar.

6. Menyimpulkan hasil penelitian
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E. Kerangka Penelitian

Langkah penelitian dapat dilihat dalam flowchart berikut ini :

Selesai

Pembahasan

Hasil

Cek Tegangan Izin

Perhitungan Tegangan Lentur

Penentuan Jarak antar Shear Connector Pakai

Perhitungan Jarak antar Shear Connector

Perhitungan Pembebanan

Studi Literatur

Menyiapkan Data

Mulai

Ya

Tidak



V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil pembahasan pada penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa :

1. Dari hasil analisis kontur tegangan dengan menggunakan program 

SAP2000 versi 14 didapat bahwa tegangan maksimum terletak di tengah 

bentang pemasangan alat penyambung geser (shear connector) pada daerah 

yang dekat dengan tumpuan (shear connector).

2. Dari hasil analisis diketahui bahwa semakin jauh segmen jarak antar 

penyambung geser, maka semakin besar tegangan lentur dan tegangan 

geser yang terjadi pada pelat.

3. Dari hasil analisis didapatkan bahwa dengan pemodelan struktur yang 

dilakukan, pemasangan jarak antar alat penyambung geser jenis paku (stud) 

dengan diameter 13 mm yang dimodelkan sebagai tumpuan sederhana 

(sendi) jika lebih dari 138,27 mm maka akan menimbulkan tegangan yang 

akan melewati batas tegangan retak (��).
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4. Dari hasil analisis menggunakan “Metode Elemen Hingga” didapatkan 

bahwa tegangan lentur maksimum terdapat pada nodal 8 (sumbu x), nodal 4 

(sumbu y), dan tegangan geser maksimum terdapat pada nodal 1 dan nodal 

5. 

5. Dari hasil analisis diketahui bahwa kegagalan yang lebih beresiko terjadi 

pada beton daripada shear connector-nya jika jarak antar alat penyambung 

geser diperlebar, karena semakin besar jarak antar shear connector maka 

tegangan akan semakin besar, sehingga dapat melewati tegangan retak 

beton.

6. Dari hasil analisis diketahui bahwa tegangan yang terjadi pada shear 

connector tidak melampaui batas kapasitas tegangan geser dari shear 

connector.

B. Saran

Dengan mengambil sampel hanya berupa satu pias pada daerah yang 

merupakan letak tegangan maksimum, didapatkan hasil yang kurang akurat 

sehingga tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Untuk itu, pada

penelitian selanjutnya diharapkan :

1. Perlu adanya pemodelan struktur yang lebih tepat agar diperoleh hasil 

perhitungan distribusi tegangan yang lebih akurat.
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2. Perlu adanya analisis lebih lanjut mengenai faktor yang mempengaruhi 

penentuan jarak antar shear connector selain distribusi tegangan yang 

terjadi pada pelat beton.

3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang distribusi tegangan pada pelat 

lentur dengan menggunakan jenis alat penyambung geser (shear 

connector) selain jenis paku atau stud.
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