
  

 

 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kriteria dan Asas-Asas Perencanaan 

Perencanaan Pembangunan Apartment 20 Lantai ini harus memenuhi 

beberapa kriteria perencanaan, sehingga pada pelaksanaannya dapat sesuai 

dengan apa yang telah diharapkan dan tidak terjadi kesimpangsiuran dalam 

bentuk fisiknya. 

Prinsip pokok yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

pelaksanaan pembangunan pada struktur bangunan gedung adalah sebagai 

berikut : 

1. Aspek Manfaat 

Dalam pembangunan apartment ini ruangan maupun fasilitas gedung 

disesuaikan dengan fungsi dari pada bangunan tersebut. 

2. Aspek Kenyamanan 

Kenyamanan bagi pengguna dapat dicapai dengan memberikan ruang 

gerak yang cukup, ruangan yang cukup udara, kondisi ruangan sejuk, 

ventilasi mempunyai syarat penyinaran, sistem perhubungan dan 

komunikasi dalam ruangan lancar, sistem sanitasi yang memadai. 
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3. Aspek Ekonomis 

Pekerjaan struktur sampai selesai diusahakan mempunyai beberapa 

alternatif biaya murah tanpa mengurangi etika, estetika, kekuatan, dan 

keamanan konstruksi daripada bangunan tersebut. 

4. Aspek Keamanan 

Keamanan gedung meliputi perencanaan yang kuat dan aman untuk beban 

tetap dan beban sementara, sedangkan keamanaan bagi pemakai gedung 

meliputi keamanan dalam menggunakan fasilitas gedung tersebut seperti 

tangga yang aman, listrik, dan lain-lain. 

5. Aspek Perawatan 

Dalam tahap penyelesaian perlu dipikirkan perawatan dari gedung 

tersebut, sehingga dapat dipilih cara yang hemat dan ekonomis. 

Disamping memenuhi kriteria perencanaan, juga harus memenuhi asas 

perencanaan yang meliputi: 

1. Pengendalian Mutu 

Pengendalian mutu dimaksudkan agar hasil pekerjaan dapat sesuai dengan 

persyaratan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan syarat-syarat. 

Kegiatan pengendalian tersebut dapat dimulai dari pengawasan mutu 

bahan pada laboratorium dan pengendalian pekerjaan di lapangan. 

2. Pengendalian Waktu 

Tujuan dari adanya pengendalian waktu agar proyek tersebut dapat 

terselesaikan sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan. 
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B. Bagian-Bagian Struktur 

Struktur pada apartment ini terdiri atas : 

1. Struktur Bawah 

Yang dimaksud dengan struktur bawah (sub structure) adalah bagian 

bangunan yang berada di bawah permukaan yaitu pondasi. Pondasi adalah 

suatu konstruksi yang berfungsi untuk meneruskan beban-beban bangunan 

atas ke tanah yang mampu mendukungnya. Pondasi umumnya berlaku 

sebagai komponen struktur pendukung bangunan yang terbawah dan 

telapak pondasi berfungsi sebagai elemen terakhir yang meneruskan beban 

ke tanah, sehingga telapak pondasi harus memenuhi persyaratan untuk 

mampu dengan aman menyebarkan beban-beban yang diteruskan 

sedemikian rupa sehingga kapasitas atau daya dukung tanah tidak 

terlampaui. Perlu diperhatikan bahwa dalam merencanakan pondasi harus 

memperhitungkan keadaan yang berhubungan dengan sifat-sifat mekanika 

tanah. Dasar pondasi harus diletakkan di atas tanah kuat pada keadaan 

cukup tertentu. 

2. Struktur Atas 

Struktur atas (upper structure) adalah elemen bangunan yang berada di 

atas permukaan tanah. Dalam proses perancangan  meliputi : atap, pelat 

lantai, kolom, balok, portal, dan tangga. 
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a) Atap 

Atap adalah elemen struktur yang berfungsi melindungi bangunan 

beserta apa yang ada di dalamnya dari pengaruh panas dan hujan. 

Bentuk atap tergantung dari beberapa faktor, misalnya : iklim, 

arsitektur, modelitas bangunan, dan sebagainya dan menyerasikannya 

dengan rangka bangunan atau bentuk daerah agar dapat menambah 

indah dan anggun serta menambah nilai dari harga bangunan itu. 

b) Pelat 

Pelat merupakan panel-panel beton bertulang yang mungkin 

tulangannya dua arah atau satu arah saja, tergantung sistem strukturnya. 

Kontinuitas penulangan pelat diteruskan ke dalam balok-balok dan 

diteruskan ke dalam kolom. Dengan demikian sistem pelat secara 

keseluruhan menjadi satu-kesatuan membentuk rangka struktur 

bangunan kaku statis tak tentu yang sangat kompleks. Perilaku masing-

masing komponen struktur dipengaruhi oleh hubungan kaku dengan 

komponen lainnya. Beban tidak hanya mengakibatkan timbulnya 

momen, gaya geser, dan lendutan langsung pada komponen struktur 

yang menahannya, tetapi komponen-komponen struktur lain yang 

berhubungan juga ikut berinteraksi karena hubungan kaku antar 

komponen. Berdasarkan perbandingan antara bentang panjang dan 

bentang pendek pelat dibedakan menjadi dua yaitu pelat satu arah dan 

pelat dua arah. 
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1).  Pelat satu arah 

Pelat satu arah adalah pelat yang didukung pada dua tepi yang 

berhadapan saja sehingga lendutan yang timbul hanya satu arah 

saja yaitu pada arah yang tegak lurus terhadap arah dukungan tepi. 

Dengan kata lain pelat satu arah adalah pelat yang mempunyai 

perbandingan antara sisi panjang terhadap sisi pendek yang saling 

tegak lurus lebih besar dari dua dengan lendutan utama pada sisi 

yang lebih pendek 

 Pada bangunan-bangunan beton bertulang, suatu jenis lantai yang 

umum dan dasar adalah tipe konstruksi pelat balok-balok induk 

(gelagar) seperti terlihat pada Gambar 2.1. Permukaan pelat yang 

diarsir dibatasi oleh dua balok yang bersebelahan pada sisi dan dua 

gelagar pada kedua ujung. Jika panjang dari permukaan ini dua kali 

atau lebih besar dari pada lebarnya, maka hampir semua beban 

lantai menuju balok-balok dan hanya sebagian kecil yang akan 

menyalur secara langsung ke gelagar. Kondisi pelat lantai ini dapat 

direncanakan sebagai pelat satu arah dengan tulangan utama sejajar 

dengan gelagar atau sisi pendek pelat, dan tulangan susut dan suhu 

sejajar dengan balok-balok atau sisi panjang pelat. Permukaan yang 

melendut dari sistem pelat satu arah mempunyai kelengkungan 

tunggal. (Wang, 1985) 
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Sistem pelat satu arah bisa terjadi pada pelat tunggal maupun pelat 

menerus, asalkan persyaratan perbandingan panjang bentang kedua 

sisi pelat terpenuhi. 

 

a. Pelat satu arah                              b. Pelat dua arah 

Gambar 2.1. Gambar Pelat satu arah dan dua arah 

Perencanaan pelat satu arah (Gambar 2.1) menurut SNI-03-2847-

2002 dapat direncanakan dengan ketentuan yang sudah ada dalam 

peraturan tersebut maupun dengan metoda lain yang lebih akurat 

tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Dalam SNI-03-2847-2002 

pada pasal 3.1.3. yang dimaksud dengan pelat satu arah adalah 

pelat yang menahan lentur untuk satu arah dan harus memenuhi 

koefisien momen dengan ketentuan seperti berikut : 
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 Minimum harus ada dua bentang 

 Panjang bentang lebih kurang sama, dengan ketentuan bahwa 

bentang yang lebih besar dari dua bentang yang bersebelahan 

perbedaannya tidak lebih 20% dari bentang yang pendek 

 Beban yang bekerja merupakan beban terbagi rata 

 Beban hidup per unit tidak melebihi tiga kali beban mati per 

unit, dan 

 Komponen strukturnya prismatis 

Tebal pelat lantai tergantung dari persyaratan lendutan, lentur, 

dan geser. Persyaratan lendutan untuk mencegah deformasi 

berlebihan yang menurunkan kelayakan dari struktur 

ditentukan dalam Tabel 2.1 

Tabel 2.1. Tebal minimum balok 

Komponen 

struktur 

TEBAL MINIMUM, h 

Dua tumpuan 
Satu ujung 

menerus 

Kedua ujung 

menerus 
Kantilever 

Komponen tidak mendukung atau menyatu dengan partisi 

atau konstruksi lain yang akan rusak karena lendutan yang 

besar 

Pelat solid 

satu arah 
1/20 1/24 1/28 1/10 

Balok atau 

pelat jalur 

satu arah 

1/16 1/18,5 1/21 1/8 
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2).  Pelat dua arah 

Pelat dua arah adalah pelat yang didukung sepanjang keempat 

sisinya dengan lendutan yang akan timbul pada dua arah yang 

saling tegak lurus atau perbandingan antara sisi panjang dan sisi 

pendek yang saling tegak lurus yang tidak lebih dari dua. Tabel 

lendutan izin maksimum dapat dilihat pada Tabel 2.2 

Tabel 2.2  Lendutan Izin Maksimum (SNI 03-2847-2002) 

Tipe komponen struktur Lendutan yang diperhitungkan Batas lendutan 

Atap datar tidak menahan 

atau berhubungan dengan 

komponen nonstruktural 

yang mungkin akan rusak 

akibat lendutan yang besar 

Lendutan akibat beban hidup (L) 180

1
 

Lantai tidak menahan atau 

berhubungan dengan 

komponen nonstruktural 

yang mungkin rusak akibat 

lendutan yang besar 

Lendutan akibat beban hidup (L) 360

1
 

Konstruksi atap atau lantai 

yang menahan atau 

berhubungan dengan 

komponen nonstruktural 

yang mungkin rusak akibat 

lendutan yang besar 

Bagian dari lendutan total yang 

terjadi setelah pemasangan 

komponen nonstruktural (jumlah 

dari lendutan jangka panjang 

akibat semua beban yang bekerja 

dan lendutan seketika yang terjadi 

akibat penambahan sembarang 

beban hidup 

480

1
 

Konstruksi atap atau lantai 

yang menahan atau 

berhubungan dengan 

komponen nonstruktural 

yang mungkin tidak rusak 

akibat lendutan yang besar 

240

18
 

  



14 

 

c) Kolom 

Definisi kolom menurut  SNI-03-2847-2002 adalah komponen struktur 

dengan rasio tinggi terhadap dimensi lateral terkecil melebihi 3 yang 

digunakan terutama untuk mendukung beban aksial tekan. 

Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka (frame) struktur yang 

memikul beban dari balok induk maupun balok anak. Kolom 

meneruskan beban dari elevasi atas ke elevasi yang lebih bawah hingga 

akhirnya sampai ke tanah melalui pondasi. Keruntuhan pada suatu 

kolom merupakan kondisi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya 

(collapse) lantai yang bersangkutan dan juga runtuh total (total 

collapse) seluruh struktur. 

Kolom adalah struktur yang mendukung beban dari atap, balok dan 

berat sendiri yang diteruskan ke pondasi. Secara struktur kolom 

menerima beban vertikal yang besar, selain itu harus mampu menahan 

beban-beban horizontal bahkan momen atau puntir/torsi akibat 

pengaruh terjadinya eksentrisitas pembebanan. Hal yang perlu 

diperhatikan adalah tinggi kolom perancangan, mutu beton, dan baja 

yang digunakan dan eksentrisitas pembebanan yang terjadi. 

d) Balok 

Balok adalah bagian struktur yang berfungsi sebagai pendukung beban 

vertikal dan horizontal. Beban vertikal berupa beban mati dan beban 

hidup yang diterima pelat lantai, berat sendiri balok dan berat dinding 
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penyekat yang di atasnya. Sedangkan beban horizontal berupa beban 

angin dan gempa. 

Balok merupakan bagian struktur bangunan yang penting dan bertujuan 

untuk memikul beban tranversal yang dapat berupa beban lentur, geser 

maupun torsi. Oleh karena itu perancangan  balok yang efisien, 

ekonomis, dan aman sangat penting untuk suatu struktur bangunan 

terutama struktur bertingkat tinggi atau struktur berskala besar. 

3. Portal 

Portal merupakan suatu rangka struktur pada bangunan yang harus mampu 

menahan beban-beban yang bekerja, baik beban mati, beban hidup, 

maupun beban sementara. 

a. Portal tak bergoyang ( braced frame ) 

Portal tak bergoyang didefinisikan sebagai portal dimana tekuk 

goyangan dicegah oleh elemen-elemen topangan struktur tersebut dan 

bukan oleh portal itu sendiri. 

Portal tak bergoyang mempunyai sifat : 

1. Portal tersebut simetris dan bekerja beban simetris 

2. Portal yang mempunyai kaitan dengan kontruksi lain yang tidak 

dapat bergoyang 
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b. Portal bergoyang 

Suatu portal dikatakan bergoyang jika : 

1. Beban yang tidak simetris bekerja pada portal yang simetris atau 

tidak simetris 

2. Beban simetris yang bekerja pada portal yang simetris atau tidak 

simetris 

C. Pembebanan 

Pembebanan pada struktur ini dibagi atas jenis-jenis pembebanan dan 

kombinasi pembebanan. 

1. Jenis-jenis Pembebanan 

Beban-beban yang bekerja pada struktur, pada umumnya dapat 

digolongkan menjadi 5 macam yaitu: 

a) Beban Mati 

Beban mati adalah berat dari semua bagian dari suatu gedung yang 

bersifat tetap, termasuk segala unsur tambahan, penyelesaian- 

penyelesaian, mesin-mesin serta peralatan tetap yang merupakan bagian 

yang tak terpisahkan dari gedung itu. 

b) Beban Hidup 

Beban hidup adalah semua beban yang terjadi akibat 

penghunian/penggunaan suatu gedung dan termasuk beban-beban pada 

lantai yang berasal dari barang yang dapat berpindah, mesin-mesin serta 
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peralatan yang merupakan bagian gedung yang tidak terpisahkan dari 

gedung dan dapat diganti selama masa hidup dari gedung itu, sehingga 

mengakibatkan perubahan dalam pembebanan lantai dan atap tersebut. 

Khusus pada atap kedalam beban hidup dapat termasuk beban yang 

berasal dari air hujan, baik akibat genangan maupun akibat tekan jatuh 

(energi kinetik) butiran air. Kedalam beban hidup tidak termasuk beban 

angin, beban gempa dan beban khusus. 

Beban hidup adalah semua beban yang terjadi akibat pemakaian dan 

penghunian suatu gedung, termasuk beban-beban pada lantai yang 

berasal dari barang-barang yang dapat berpindah dan atau beban akibat 

air hujan pada atap.  

Pembebanan rencana diperhitungkan sesuai dengan fungsi ruangan 

yang direncanakan pada gambar rencana. Besarnya muatan-muatan 

untuk perhitungan beban rencana adalah sebagai berikut : 

 Berat volume beton bertulang    : 2400 kg/m
3
 

 Berat plafon dan penggantung   : 18 kg/m
2
 

 Tembok batu bata (1/2) batu   : 250 kg/m
2
 

 Beban hidup untuk tangga   : 300 kg/m
2
 

 Beban hidup untuk gedung fasilitas umum  : 250 kg/m
2
 

 Adukan dari semen, per cm tebal   : 21 kg/m
2
 

 Penutup lantai, per cm tebal   : 24 kg/m
2
 

 Tebal pelat di asumsi (d)   : 12 cm 
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c) Beban Angin 

Beban angin adalah semua beban yang bekerja pada gedung atau bagian 

gedung yang disebabkan oleh selisih dalam tekanan udara.  

d) Beban gempa 

Beban gempa adalah semua beban statik ekuivalen yang bekerja pada 

gedung atau bagian gedung yang meneruskan pengaruh dari gerakan 

tanah akibat gempa itu. 

Indonesia ditetapkan terbagi dalam 6 wilayah gempa seperti 

ditunjukkan dalam Gambar 2.2, dimana wilayah gempa 1 adalah 

wilayah dengan kegempaan paling rendah dan wilayah gempa 6 dengan 

kegempaan paling tinggi. Pembagian wilayah gempa ini didasarkan atas 

percepatan puncak batuan dasar akibat pengaruh gempa rencana dengan 

perioda ulang 500 tahun, yang nilai rata-ratanya untuk setiap wilayah 

gempa ditetapkan dalam Gambar 2.2 dan Tabel 2.3. 

 

Gambar 2.2. Wilayah Gempa Indonesia 
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Dalam perencanaan struktur terhadap gempa maka diperhitungkan juga 

juga Am dan Ar dari suatu jenis tanah seperti yang terlihat pada Tabel 

2.3. 

Tabel 2.3. Spektrum Respon Gempa Rencana 

 

Tabel 2.4.  Faktor Keutamaan I 
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Tabel 2.5. Faktor Daktilitas, Reduksi, dan Faktor Tahanan Lebih 
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Gambar 2.3  Grafik Pembagian Wilayah Gempa Indonesia 

Jenis – jenis Analisis Gempa 

1.   Gempa Ringan 

Gempa yang kemungkinan terjadinya adalah sekali saja atau 

dengan probabilitas sekitar 60% dalam kurun waktu umur 
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gedung. Hal ini berarti bahwa untuk umur gedung biasa 50 tahun, 

perioda ulang gempa ringan adalah 50 tahun juga. 

2. Analisis Beban Dorong Statik (Static Push Over Analysis) pada 

Struktur Gedung 

Suatu cara analisis statik 2 dimensi atau 3 dimensi linier dan non-

linier, di mana pengaruh gempa rencana terhadap struktur gedung 

dianggap sebagai beban-beban statik yang menangkap pada pusat 

massa masing-masing lantai, yang nilainya ditingkatkan secara 

berangsur-angsur sampai melampaui pembebanan yang 

menyebabkan terjadinya pelelehan (sendi plastis) pertama di 

dalam struktur gedung, kemudian dengan peningkatan beban 

lebih lanjut mengalami perubahan bentuk elasto-plastis yang 

besar sampai mencapai kondisi diambang keruntuhan. 

3. Analisis Beban Gempa Statik Ekuivalen pada Struktur Gedung 

Beraturan 

Suatu cara analisis statik 3 dimensi linier dengan meninjau beban-

beban gempa statik ekuivalen, sehubungan dengan sifat struktur 

gedung beraturan yang praktis berperilaku sebagai struktur 2 

dimensi, sehingga respons dinamiknya praktis hanya ditentukan 

oleh respons ragamnya yang pertama dan dapat ditampilkan 

sebagai akibat dari beban gempa statik ekuivalen. 

 Waktu Getar Alami Struktur Portal Gedung (T) (UBC-97 
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              Untuk SRPM Baja 

              Untuk SRPM Beton atau SRBE 

              Untuk Sistem Struktur lain 

 Keterangan :  

H = Tinggi Struktur Gedung (m) 

 Batas Nilai T 

       

Dimana koefisien    ditetapkan menurut Tabel 2.6. 

Tabel 2.6  Koefiesien    yang membatasi waktu getar alami  

 

Apabila percepatan puncak muka tanah Ao tidak didapat dari 

hasil analisis perambatan gelombang seperti disebut dalam Pasal 

4.6.1, percepatan puncak muka tanah tersebut untuk masing-

masing wilayah gempa dan untuk masing-masing jenis tanah 

ditetapkan dalam Tabel 2.3 ( Halaman 19). 

Apabila kategori gedung memiliki faktor keutamaan I menurut 

Tabel 2.4 (Halaman 20) dan strukturnya untuk suatu arah sumbu 

utama denah struktur dan sekaligus arah pembebanan gempa 
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rencana memiliki faktor reduksi gempa R dan waktu getar alami 

fundamental T1, maka beban geser dasar nominal statik ekuivalen 

V yang terjadi di tingkat dasar dapat dihitung menurut persamaan: 

 

Keterangan : 

C1  : Nilai Faktor Respons Gempa yang didapat dari  

Wt  : Berat total gedung, termasuk beban hidup yang 

                       sesuai. 

R   : Faktor reduksi gempa  

Beban geser dasar nominal V yang harus dibagikan sepanjang 

tingi struktur menjadi beban gempa nominal statik ekuivalen Fi 

yang bekerja pada pusat massa lantai tingkat i 

 

Keterangan : 

zi : Ketinggian lantai I diukur dari tarap penjepitan struktur 

               atas  

4. Analisis Beban Gempa Statik Ekuivalen Pada Struktur Gedung 

Tidak Beraturan 

Suatu cara analisis statik tiga dimensi linier dengan meninjau 

beban-beban gempa statik ekuivalen yang telah dijabarkan dari 
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pembagian gaya geser tingkat maksimum dinamik sepanjang 

tinggi struktur gedung yang telah diperoleh dari hasil analisis 

respons dinamik elastik linier 3 dimensi. 

5. Analisis Perambatan Gelombang 

Suatu analisis untuk menentukan pembesaran gelombang gempa 

yang merambat dari kedalaman batuan dasar ke muka tanah, 

dengan data tanah di atas batuan dasar dan gerakan gempa 

masukan pada kedalaman batuan dasar sebagai data masukannya. 

6. Analisis Ragam Spektrum Respons 

Suatu cara analisis untuk menentukan respons dinamik struktur 

gedung tiga dimensi yang berperilaku elastik penuh terhadap 

pengaruh suatu gempa melalui suatu metoda analisis yang dikenal 

dengan analisis ragam spektrum respons, di mana respons 

dinamik total struktur gedung tersebut didapat sebagai superposisi 

dari respons dinamik maksimum masing-masing ragamnya yang 

didapat melalui spektrum respons gempa rencana. 

7. Analisis Respons Dinamik Riwayat Waktu Linear 

Suatu cara analisis untuk menentukan riwayat waktu respons 

dinamik struktur gedung 3 dimensi yang berperilaku elastik penuh 

terhadap gerakan tanah akibat gempa rencana pada taraf 

pembebanan gempa nominal sebagai data masukan, di mana 

respons dinamik dalam setiap interval waktu dihitung dengan 
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metoda integrasi langsung atau dapat juga melalui metoda analisis 

ragam. 

8. Analisis Respons Dinamik Riwayat Waktu Non-Linear 

Suatu cara analisis untuk menentukan riwayat waktu respons 

dinamik struktur gedung 3 dimensi yang berperilaku elastik penuh 

(linear) maupun elasto-plastis (non-linier) terhadap gerakan tanah 

akibat gempa rencana sebagai data masukan, di mana respons 

dinamik dalam setiap interval waktu dihitung dengan metoda 

integrasi langsung. 

e) Beban Khusus 

Beban khusus adalah semua beban yang bekerja pada gedung atau 

bagian gedung yang terjadi akibat selisih suhu, pengangkatan dan 

pemasangan, penurunan pondasi, susut, gaya-gaya tambahan yang 

berasal dari beban hidup seperti gaya rem yang berasal dari crane, gaya 

sentripetal dan gaya dinamis yang berasal dari mesin- mesin serta 

pengaruh-pengaruh khusus lainnya. 

2. Kombinasi Pembebanan 

Kombinasi beban gempa yang diperhitungkan yang berlaku di kota 

Bandarlampung adalah sebagai berikut : 

Combo 1 : 1,4 D 

Combo 2 : 1,2 D + 1,6 L  
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Combo 3 : 1.2D + 1 L +  1.6W  

Combo 4 : 1.2D + 1 L  -  1.6W  

Combo 5 : 0.9D + 1.6 W 

Combo 6 : 0.9D - 1.6 W 

Combo 7 : 1,2 D + 1,0 L + 1,0 SPECX + 0,3 . 1,0 SPECY 

Combo 8 : 1,2 D + 1,0 L + 0,3 . 1,0 SPECX + 1,0 SPECY 

Combo 9 :  0,9 D + 1,0 SPECX + 0,3 . 1,0 SPECY 

Combo 10 : 0,9 D + 0,3 . 1,0 SPECX + 1,0 SPECY 

Keterangan : 

Combo : Kuat beban total untuk menahan beban yang telah   

  dikalikandengan faktor atau momen dan daya dalam  

  yang berhubungan dengan strukturnya. 

D : Beban mati atau momen dan daya dalam hal   

  yang berhubungan dengan beban mati. 

L : Beban hidup atau momen dan gaya dalam yang   

  berhubungan  dengan beban hidup. 

SPECX  : Beban gempa respon spectrum arah x 

SPECY : Beban gempa respon spectrum arah y 

W : Beban angin. 
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D. Dasar Analisis dan Perancangan  

Terhadap kombinasi beban dan gaya terfaktor, struktur dan komponen 

struktur harus direncanakan hingga semua penampang mempunyai kuat 

rencana minimum sama dengan kuat perlu (SNI 03-2847-2002, pasal 

3.2.1.1). 

1. Kuat Rencana 

Untuk menentukan kuat rencana menurut SNI 03-2847-2002, pasal 

3.2.3, maka kuat nominal harus dikalikan dengan faktor reduksi 

kekuatan ( ) yang sesuai dengan sifat beban. Faktor reduksi kekuatan 

ditentukan sebagai berikut : 

a) Lentur, tanpa beban aksial  ........................................................  0,80 

Beban aksial tarik dan aksial tarik dengan lentur  .....................  0,80 

b) Beban aksial tekan dan aksial tekan dengan lentur, 

 bila memakai tulangan spiral atau sengkang ikat ...............  0,70 

 bila memakai tulangan sengkang biasa ...............................  0,65 

c) Geser dan torsi  ..........................................................................  0,60 

d) Tumpuan pada beton ..................................................................  0,70 

2.   Penampang Lentur Pelat 

Untuk menghitung komponen struktur terhadap beban lentur dan aksial 

menurut SNI 03-2847-2002, pasal 3.3.2.2-7 didasarkan pada 
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terpenuhinya kondisi seimbang dan kompabilitas regangan yang berlaku 

serta asumsi berikut : 

a) Regangan dalam tulangan dan beton harus diasumsikan berbanding 

langsung dengan jarak dari sumbu netral. 

b) Regangan maksimum yang dapat digunakan pada serat beton tekan 

terluar harus diasumsikan sama dengan 0,003. 

c) Tegangan dalam tulangan dibawah kuat leleh yang ditentukan fy 

untuk mutu tulangan yang digunakan harus diambil sebesar Es 

dikalikan dengan regangan baja. Untuk regangan yang lebih besar 

dari regangan yang memberikan fy tegangan pada tulangan harus 

dianggap tidak tergantung pada regangan dan sama dengan fy. 

d) Dalam perhitungan lentur beton bertulang, kuat tarik beton harus 

diabaikan. 

e) Butir (5) boleh dianggap dipenuhi oleh suatu distribusi tegangan 

beton persegi ekivalen yang didefinisikan sebagai berikut : 

 Tegangan beton sebesar 0,85.fc’ harus diasumsikan 

terdistribusi secara merata pada daerah tekan ekivalen yang 

dibatasi oleh tepi penampang dan satu garis lurus yang sejajar 

dengan sumbu netral sejarak a=β1.c dari serat dengan regangan 

tekan maksimum. 

 Jarak c dari serat dengan regangan maksimum ke sumbu netral 

harus diukur dalam arah tegak lurus terhadap sumbu tersebut. 
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 Faktor reduksi harus diambil sebesar 0,85 untuk kuat tekan 

beton kurang dari atau sama dengan 30 MPa. Untuk kekuatan 

diatas 30 MPa, β1 harus direduksi sebesar 0,008 untuk setiap 

kelebihan 1 MPa, tetapi tidak boleh diambil kurang dari 0,65 

seperti yang dapat dilihat pada rumus dibawah ini. 

β1 = 0,85    untuk fc’ ≤ 30 MPa, 

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

β1 ≥ 0,65 

Pada kondisi regangan berimbang terjadi pada penampang ketika 

tulangan tarik tepat mencapai regangan yang berhubungan dengan 

tegangan leleh yang ditentukan fy pada saat yang bersamaan dengan 

bagian beton yang tertekan mencapai regangan batas asumsi 0,003. 

Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 2.4. 

 

  a).Penampang melintang    (b) Diagram   (c) Gaya-gaya 

              Melintang Balok                  Regangan       Dalam 

 

Gambar 2.4  Penampang Balok , Diagram Regangan dan Tegangan 



31 

 

Bila lentur terjadi, Σ H = 0. Berarti Cc=Ts.  Dari gambar 2.4 didapat :  

C = 0,85. 
'

cf .a.b ........................................................................... (3.6) 

T = ys fA .  ..................................................................................... (3.7) 

Sehingga 

0,85. 
'

cf .a.b = ys fA .  

Dimana : 

a =  β1c 

As =  ρ b d dengan  

ρ =  rasio tulangan 

Momen pada keadaan seimbang dapat ditentukan dari Σ M = 0.   


















 adTadCM cn

2

1

2

1
 ........................................................... (3.8) 

ys fdbT ... , sehingga : 









 adfdbM yn

2

1
...  ........................................................................ (3.9) 

3. Geser pada Pelat 

Pelat termasuk komponen struktur lentur tinggi. Untuk perencanaan 

komponen struktur lentur tinggi terhadap geser harus memenuhi ketentuan 

seperti dalam SNI 03-2847-2002 pasal 3.4.8., yaitu sebagai berikut : 

a) Perencanaan penampang akibat geser harus didasarkan pada 

nu VV 
 ....................................................................................... (3.10) 
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b) dimana adalah gaya geser terfaktor pada penampang yang ditinjau dan 

Vu adalah kuat geser nominal yang dihitung dari : 

scn VVV 
 .................................................................................... (3.11) 

c) dimana Vc adalah kuat geser nominal beton dan Vs adalah kuat nominal 

tulangan geser. 

Untuk komponen struktur yang dibebani oleh geser dan lentur saja 

 Vc=   dbwfc ..'
6

1
 ..….……………........................…..……. (3.12) 

d) Bila Vu ≥ Vc maka harus disediakan tulangan geser, bila digunakan 

tulangan geser yang tegak lurus terhadap sumbu aksial komponen 

struktur, maka 

s

dfyAv
Vs

..
 ……………..…………………….........………….(3.13) 

Dimana Av adalah luas tulangan geser dalam jarak s. 

e) Kuat geser Vs tidak boleh lebih dari dbwfc ..'
3

2








 

4. Ketentuan khusus untuk pelat 

Menurut SNI 03-2847-2002, pasal 3.4.11. kuat geser (Vn) pelat terhadap 

beban terpusat atau reaksi ditentukan oleh kondisi terberat aksi balok dan 

aksi dua arah. Aksi balok dan aksi dua arah ini terjadi pada pelat datar 

dan pelat cendawan. 
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a) Aksi balok penampang kritis adalah sejajar dengan garis pusat panel 

dalam arah tranversal dan menerus pada seluruh jarak antara dua 

garis pusat longitudinal yang berdekatan. 

b) Aksi dua arah penampang kritis adalah sedemikian sehingga keliling 

b0 berada pada jarak setengah tinggi efektif melalui pertebalan 

keliling pada kolom, dan juga berada pada jarak setengah tinggi 

efektif di luar keliling pertebalan. Bila pertebalan tidak digunakan 

hanya ada satu penampang kritis untuk aksi dua arah. 

Jika tulangan geser tidak digunakan kekuatan geser nominal adalah : 

db
fc

db
fc

c
VV oocn ..

3

'
.

6

'2
1









































……….…...(3.14) 

Dimana : 

Βc =  rasio dari sisi panjang terhadap sisi pendek dari daerah   

          beban terpusat, reaksi, atau kolom. 

Bo =  keliling dari penampang kritis pelat. 

Jika tulangan digunakan kekuatan nominal dibatasi sebesar : 

  dbfcVVV oscn ..3' …………………………….(3.15) 

Dimana untuk   dbfcV oc ..6'  











2

.
15,1

sWu
Vu ………………………………………........(3.16) 

Jika  1 l1/l2 sama dengan nol, tentu tidak ada beban pada balok-

balok karena balok setebal lantai. Bila harga dari  1 l1/l2 berada 
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diantara 0 dan 1,0 persentase dari beban lantai yang masuk ke balok-

balok harus diperoleh dengan interpolasi linier. 

 

 Gambar 2.5.  Penyaluran beban dari permukaan lantai ke balok 

5. Prosentase tulangan minimum 

Prosentase tulangan minimum untuk komponen struktur lentur menurut 

pasal 3.3.5. SNI 03-2847-2002, harus memenuhi syarat : 

a) Rasio tulangan tidak boleh kurang dari 











fy

4,1
min ……………………………………………….(3.17) 

b) Sebagai laternatif, luas tulangan yang diperlukan pada setiap 

penampang positif atau negatif paling sedikit harus sepertiga lebih 

besar dari yang diperlukan berdasarkan analisis. 

analisisAperluA ss .
3

4
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c) Untuk pelat struktural dengan tebal seragam, luas minimum dan 

spasi maksimum tulangan dalam arah bentang yang ditinjau harus 

memenuhi kebutuhan untuk susut dan suhu. 

6. Presentase tulangan maksimum 

Dengan mempertahankan rasio tulangan yang lebih rendah dari ρmaks 

akan menghasilkan struktur berkapasitas deformasi yang cukup. Menurut 

SNI 03-2847-2002 pasal 3.3.3.3. menentukan agar tetap memakai ρmaks  = 

0,75 ρb terhadap lentur murni. 

7. Retak 

Faktor terpenting yang mengakibatkan retak adalah regangan dalam baja, 

yakni tegangan baja. Pembatasan retak dapat dicapai dengan membatasi 

tegangan baja. Lebar retak dapat ditentukan secara eksperimen dengan 

rumus tertentu seperti yang terlihat pada Gambar 2.6. 

3 ..11 Adfw cs ………………………………….....................…(3.18) 

Dalam rumus ini, lihat Gambar 3.3., 

w = lebar retak dalam mm x 10
-6 















cd

ch


 

Umumnya berlaku untuk lantai β = 1,35 

SNI 03-2847-2002 menetapkan β = 1,2 

fs = tegangan pada tulangan, boleh diambil sebesar 0,6 fy. 
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dc  = jarak antara titik berat tulangan utama sampai ke serat tari terluar 

A  = penampang potongan tarik efektif berada di sekeliling tulangan,   

        dimana letak dari tulangan sentris terhadap penampang tersebut. 

     = 2 dc s; dengan s adalah jarak antara batang tulangan. 

 

Gambar 2.6. Lebar retak  

Rumus tersebut hanya berlaku untuk nilai-nilai fy yang lebih besar dari 

300 MPa. Untuk mutu baja fy ≤ 300 MPa lebar retak tidak diperiksa 

kembali. Khusus untuk lebar panjang smaks dalam mm berkaitan dengan 

retak dapat dilihat pada Tabel 2.7. 

Tabel 2.7. Lebar maksimum jaring smaks (mm), berkaitan dengan retak 

Komponen 

struktur 
Persyaratan Fc = 400 MPa 

Lantai 

di dalam фD ≤ 36 mm 

di luar фD ≤ 16 mm 

di luar фD > 16 mm 

1085* 

225 

155 

Balok 

di dalam untuk seluruh diameter 

di luar фD ≤ 16 mm 

di luar фD > 36 mm 

230 

135 

100 
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Untuk mengatasi retak persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah tebal 

minimum penutup beton. Untuk tebal minimum penutup beton 

disyaratkan seperti dalam Tabel 2.8. 

Tabel 2.8. Tebal Minimum Penutup Beton 

Komponen 

struktur 

Beton yang tidak langsung 

berhubungan dengan tanah 

atau cuaca 

Beton yang langsung 

berhubungan dengan 

tanah dan cuaca 

Lantai/dinding 
≤ фD 36 : 20 

> фD 36 : 40 

≤ фD 16 : 40 

> фD 36 : 50 

Balok Seluruh diameter : 40 
≤ фD 16 : 40 

> фD 16 : 50 

Kolom Seluruh diameter : 40 
≤ фD 16 : 40 

> фD 16 : 50 

 

8. Panjang Penyaluran 

Agar beton bertulang dapat berfungsi dengan baik sebagai bahan 

komposit dimana tulangan saling bekerja sama sepenuhnya dengan 

beton, maka harus diusahakan penyaluran gaya dari satu bahan ke bahan 

lain. 

Penyaluran gaya agar bias berlangsung untuk sambungan baja tulangan 

harus diberi panjang penyaluran yang diatur dalam SNI 03-2847-2002 

pasal 3.5. 

a) Penyaluran batang tulangan deform yang menahan tarik 1db 

ditetapkan sebagai berikut : 
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b) Panjang penyaluran Ld dalam mm, untuk batang deform dan kawat 

deform yang tertarik harus dihitung sebagai hasil perkalian panjang 

penyaluran dasar Ldb dengan faktor pada butir (3). 

c) Panjang penyaluran dasar Ldb harus diambil : 

a. Batang D-36 dan lebih kecil ................................... 0,02 Ab fy/√fc’ 

b. Tetapi tidak kurang dari .................................................. 0,06 db fy 

c. Batang D-45 .................................................................... 25 fy/√fc’ 

d. Batang D-55 .................................................................... 40 fy/√fc’ 

e. Kawat deform ........................................................... (3dbfy/8) √fc’ 

d) Panjang penyaluran ldb harus dikalikan dengan faktor atau faktor-

faktor yang berlaku untuk : 

 Tulangan atas……………………………...…………..1,40 

 Kuat leleh tulangan dengan fy lebih dari 400 MPa... 









fy

400
2  

 Panjang penyaluran Ld tidak boleh kurang dari 300 mm. 

9. Panjang Sambungan Lewatan 

Panjang sambutan lewatan yang disyaratkan oleh SNI adalah : 

a) Panjang sambungan lewatan tarik harus diambil berdasarkan 

persyaratan kelas yang sesuai tetapi tidak kurang dari 300 mm. 

Ketentuan sambungan sambungan tersebut adalah : 

 Sambungan kelas A …………………………………….. 1,0 Ld 

 Sambungan kelas B …………….……………………….. 1,3 Ld 
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 Sambungan kelas C ………………….………………….. 1,7 Ld 

Dimana Ld panjang penyaluran tarik seperti butir 8.(1). 

b) Sambungan lewatan tarik batang dan kawat deform harus memenuhi 

Tabel 2.9. 

Tabel 2.9   Sambungan lewatan tarik (SNI 03-2847-2002) 

perluA

adaA

s

s *
 

PERSENTASE MAKSIMUM DARI As YANG 

DISAMBUNG LEWAT DI DALAM PANJANG 

LEWATAN PERLU 

50 75 100 

≥ 2 Kelas A Kelas A Kelas B 

< 2 Kelas B Kelas C Kelas C 

*) Rasio dari luas tulangan ada terhadap luas tulangan perlu berdasarkan 

 analisis pada lokasi lewatan. 

10. Tulangan susut dan suhu 

Tulangan susut dan suhu disediakan dengan ketentuan untuk tulangan 

deform harus memenuhi : 

(a) Rasio tulangan susut dan suhu terhadap luas bruto beton paling 

sedikit adalah : 

 Pelat dengan tulangan deform mutu 300 ........................  0,0020 

 Pelat dengan tulangan deform atau jaring kawat las (polos atau 

deform) mutu 400............................…………………….  0,0018 
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(b) Pelat dengan tulangan yang tegangan lelehnya melebihi 400 MPa 

yang diukur pada regangan leleh sebesar 0,35% = 0,0018 x 400/fy 

tetapi tidak boleh kurang dari 0,0014. 

(c) Tulangan susut dan suhu harus dipasang dengan jarak tidak lebih 

dari lima kali tebal pelat, atau 500 mm. 

(d) Bila diperlukan tulangan untuk mengatasi tegangan susut dan suhu 

pada semua penampang harus mampu mengembangkan kuat leleh 

tarik (fy). 

11. Perencanaan Penampang Persegi Terhadap Lentur dengan  Tulangan 

Tarik  

Dalam analisis suatu penampang yang dibebani lentur, digunakan 

beberapa asumsi sebagai berikut: 

a) Adanya pembatasan regangan beton, SNI menyaratkan regangan 

batas εcu = 0,003 

b) Hubungan tegangan regangan beton diketahui 

c) Bidang regangan datar tetap datar sebelum dan sesudah lentur  

d) Tegangan tarik pada beton diabaikan 

e) Baja tulangan melekat sempurna dengan beton disekelilingnya 

f) Hubungan tegangan regangan baja diketahui  

g) Sistim harus mencapai kesetimbangan statik 

Nilai εs  tergantung pada 3 keadaan yang mungkin terjadi: 

a) Keruntuhan tarik (tension failure) bila εs   εy 
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b) Keruntuhan berimbang (balance failure) εs   εy 

c) Keruntuhan tekan (compression failure) εs   εy 

Dalam perencanaan penampang persegi  dengan tulangan tarik, 

permasalahan yang timbul adalah bagaimana menentukan b,d, dan As 

untuk harga Mn = Mu,  

atau Mn = 


Mu
 dengan sifat bahan f’c dan fy yang diketahui 

 

Gambar 2.7. Analisis Tulangan Tunggal 

 C =  0,85 f’c . b . a 

T =  As . fy       
bd

As
  

T =   .b.d.fy 

C = T 

0,85.f’c.b.a  =  .b.d.fy 

a = 








cf

fy

'85,0
  d   

T 

c Bc
c 
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Mn =  T 









2

a
d  

       =   .b.d.fy  















 d

cf

fy
d

'85,02


 

Mn =   .b.d
2
.fy  


















cf

fy

'85,02
1


 

Ambil   m  =  
cf

fy

'85,0
 

Dengan membagi Mn dengan bd
2
 maka diperoleh nilai koefisien  (Rn) 

Rn  =  
2bd

Mn
 =    fy ( 1 - m

2

1
) 

Rn  =   fy ( 1 - m
2

1
) 

Rn  =   fy - 
2

1 2 fym 

2 fym – 2  fy + 2Rn = 0 

2 - 
m

2
  + 

fym

Rn2
 = 0 

12  =  
2

842
2 fym

Rn

mm


 

12  =  
2

2
1

22

fy

Rnm

mm


 
 

      =  
m

1
 ( 1   

fy

Rnm2
1  ) 

Agar   tidak melebihi max, maka 
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  =  
m

1
  (1 - 

fy

Rnm2
1  ) 

12. Perencanaan Penampang Persegi terhadap Lentur dengan Penulangan 

Tarik dan Tekan (Rangkap) 

Fungsi tulangan tekan adalah  ntuk mengurangi lendutan jangka 

panjang akibat rangkak (creep) dan susut (shrinkage) untuk 

memperbesar momen pikul dari penampang.  

              

     (  
  

 
)    (    ) 

Supaya tulangan tarik meleleh maka dalam perencanaan tulangan 

rangkap harga           

Dimana     : 

   
       

          
   

Anggap tulangan tekan dan tulangan tarik leleh, sehingga: 

Cc + Cs = T 

                

          

        

                          

   
(      )  
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Berdasarkan nilai a diatas dikontrol kembali regangan pada tulangan 

tekan dan tulangan tarik 

    
     (    )

 
 

   
 

  
 

           
     

 
 

          
    

 
 

Tulangan tekan leleh bila : 

    
  

  
 

Tulangan tarik leleh bila : 

   
  

  
 

Apabila tulangan tarik dan tulangan tekan leleh, maka asumsi semula 

adalah benar sehingga: 

                (  
 

 
)         (    ) 

Apabila tulangan tekan tidak leleh atau tulangan tarik tidak leleh maka 

harga a harus dihitung berdasarkan kesetimbangan awal: 

Cc + Cs = T 

0,85f’c. b. a + As’fs’ = As.fy (apabila tulangan tekan tidak leleh namun 

tulangan tarik leleh) 

Dimana : 
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Setelah harga a diperoleh maka dihitung momen: 

                (  
 

 
)         (    ) 


