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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Konsep Umum Bangunan Tahan Gempa  

Secara singkat yang dimaksud dengan bangunan tahan gempa adalah, bangunan 

yang tahan ketika terjadi gempa, memiliki kualitas yang baik dirancang untuk 

meminimalisir kerusakan atau dampak yang ditimbulkan saat terjadi gempa. Prinsip pada 

bangunan tahan gempa didesain, supaya dapat menjamin kenyamanan dan keselamatan 

bagi penghuni saat terjadi gempa, namun dengan dirancangnya bangunan tahan gempa 

juga tidak harus boros, karena akan berdampak pada biaya yang tidak ekonomis (Widodo 

2012).Filosofi bangunan tahan gempa moderen pada umumnya memiliki tiga aspek 

utama, yakni (1) menahan gempa kecil yang sering terjadi maka struktur bangunan utama 

tidak rusak dan berfungsi dengan baik, kerusakan kecil masih dapat ditoleransi pada 

elemen-elemen non-struktur dan masih diperbolehkan. (2) Pada gempa menengah 

struktur utama boleh rusak/retak, dengan menimbulkan kerusakan terbatas  pada elemen 

non-struktur bangunan.(3) dapat menahan gempa kuat tanpa menyebabkan keruntuhan 

bangunan, walaupun bangunan secara keseluruhan mengalami kerusakan berat bahkan 

sampai tidak dapat dimanfaatkan kembali. Dari FEMA 356 (2000), level untuk 

perencanaan struktur tahan gempa ditentukan berdasarkan pemahaman terhadap aspek 

resiko keselamatan (lifesafety), kesiapan pakai (occupancy), dan resiko kerugian finansial 

yang timbul akibat gempa (economic loss). Berdasarkan penjelasan FEMA 356 (2000), 

dapat dilihat level kinerja pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Level Kinerja Berdasarkan FEMA 356, 2000

 

Sumber: tabel FEMA 356,2000 
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Secara umum aplikasi konsep bangunan tahan gempa di atas dapat dicapai 

melalui berapa tahap di lihat pada paragraf di bawah ini : 

2.2. Ketidakberaturan bangunan 

Peraturan gempa terbaru, SNI 1726-2013 menyatakan struktur bangunan gedung 

harus diklasifikasikan sebagai beraturan atau tidak beraturan berdasarkan konfigurasi 

horisontal dan vertikal bangunan gedung. Bangunan dengan konfigurasi horisontal yang 

tidak beraturan dikategorikan memiliki ketidakberaturan horisontal. Selanjutnya untuk 

bangunan yang memiliki konfigurasi vertikal yang tidak beraturan dikategorikan memiliki 

ketidakberaturan vertikal.  

2.3. Konfigurasi Bangunan 

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan untuk mendesain bangunan tahan 

gempa ialah konfigurasi bangunan itu sendiri, baik dilihat dalam arah horizontal maupun 

vertical. Bangunan-bangunan yang berkonfigurasi sederhana umumnya dapat dianalisis 

dengan pendekatan metode statik ekuivalen. Sedangkan untuk bangunan-bangunan 

yang diklasifikasikan sebagai bangunan tidak sederhana, harus dianalisis dengan 

pendekatan metode dinamis, khusunya dalam memperhitungkan gaya-gaya gempa yang 

terjadi pada elemen-elemen struktur, (Widodo 2012). 

Secara umum aspek penting yang perlu diperhatikan dalam konfigurasi bangunan 

adalah konfigurasi secara horisontal dan konfigurasi vertikal. Kelemahan pada kedua 

aspek ini akan menimbulkan kerusakan pada bangunan. Untuk mengurangi resiko 

kegagalan, maka SNI gempa 03-1726-2012 telah mengatur batasan-batasan konfigurasi 

bangunan tahan gempa seperti yang diperlihatkan  dibawah ini : 

2.3.1. Konfigurasi Horisontal  

Ketidakberaturan horisontal dapat diartikan sebagai bangunan yang memiliki 

konfigurasi horisontal tidak beraturan. Hal ini dipengaruhi oleh: bentuk denah bangunan, 

tata letak elemen struktur vertikal dan distribusi masa bangunan. Bentuk denah bangunan 

yang sederhana (regular) seperti bujur sangkar, persegi panjang dengan rasio sisi 

panjang per sisi pendek tidak melampaui 5segi, banyak beraturan dan lingkaran 

merupakan bentuk- bentuk denah bangunan yang ideal. Sedangkan bentuk denah yang 

berupa huruf T, L, +, U atau Y digolongkan sebagai bentuk-bentuk yang tidak sederhana 

(irregular).(10,12,5).(SNI 03-1726-2012) 
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2.3.1.1 Ketidakberaturan Tipe-1 (torsi bangunan) 

Bangunan yang tidak simetris atau pusat massa dan pusat kekakuan tidak 

berimpit akan melahirkan gaya torsi pada bangunan, khsususnya ketika bangunan 

tersebut menerima beban gempa. Gaya torsi tersebut menyebabkan distribusi gaya geser 

menjadi tidak merata, serta deformasi lateral dan drift juga tidak merata atau pola yang 

berbeda, khsususnya pada sudut-sudut bangunan, lihat Gambar 2.11. Suatu bangunan 

dianggap memiliki ketidak beraturan torsi jika simpangan antara tingkat maksimum lebih 

besar dari 1.2 kali simpangan antara tingkat rata-rata dari lantai yang bersangkutan. Dan 

dianggap memiliki ketidak beraturan torsi berlebihan jika simpangan antara tingkat 

maksimum lebih besar dari 1.4 simpangan antara tingkat rata-rata, lihat Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1. Kriteria Ketidakberaturan Torsi 
Sumber:Konsep SNI 03-1726-2012  

 

2.3.1.2. Ketidakberaturan Tipe-2 (sudut dalam) 

Resiko kegagalan yang mungkin terjadi pada ketidakberaturan ini adalah Efek 

cambuk, dimana kegagalan ini terjadi akibat perbedaan kekakuan yang cukup siknifikan 

antara bagian bangunan daerah sayap dan bagian bangunan daerah inti. Akibat pola 

respon demikian maka akan terjadi distorsi pada daerah join. Dengan mempertimbangkan 

resiko kegagalan bangunan yang mungkin akan timbul oleh masalah ini maka SNI 2012 

membatasi besarnya daerah tonjolan pada daerah sayap seperti yang diatur pada 

Gambar 2.2.b).(SNI 03-1726-2012) 

 

Gambar 2.2.  Ketidakberaturan Sudut dalam 

Sumber:Konsep SNI 03-1726-2012 
 


b

a
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2.3.1.3. Ketidakberaturan Tipe-3 (Bukaan diafragma)  

Fungsi utama diafragma (pelat lantai) adalah sebagai pendistribusi gaya geser 

tingkat untuk memikul beban gravitasi dan menyalurkannya ke elemen struktur vertical. 

Pada saat terjadi gempa, diafragma berfungsi menyalurkan gaya lateral (geser) ke 

masing-masing elemen kolom pada lantai yang bersangkutan. Bukaan pada diafragma 

akan mengganggu peran di atas, khususnya dalam mendistribusikan gaya lateral secara 

merata ke masing-masing elemen struktur vertical. Selain mengganggu kontinuitas 

distribusi gaya geser juga akan mempengaruhi letak pusat masa bangunan, karena itu 

bukaan diafragma berpotensi melahirkan eksentrisitas yang selanjutnya menghasilkan 

gaya torsi. Gaya torsi menyebabkan sistem tidak dapat berfungsi secara efektif, karena 

gaya-gaya geser yang terjadi pada elemen kolom menjadi tidak merata walaupun 

kekakauannya sama. Gambar 2.3, menunjukan persyaratan bukaan diafragma yang 

diatur oleh SNI 03-1726-2012.  

 

Gambar 2.3. Pembatasan Bukaan diafragma 

Sumber:Konsep SNI 03-1726-2012 

2.3.1.4. Ketidakberaturan Tipe-4 (Distribusi elemen vertikal) 

Distribusi elemen vertikal mempengaruhi dua hal utama yakni (1) menentukan 

pusat kekakuan bangunan dan selanjutnya berpengaruh terhadap besar kecilnya 

eksentrisitas. (2) menentukan kontiniutas dari pendistribusian gaya. SNI gempa 2012 

tidak memberi batasan yang jelas mengenai besar kecilnya pergeseran yang dapat 

ditolerir, dimana jika pada suatu bangunan ditemukan kasus ketidakberaturan ini maka 

dapat diputuskan bahwa bangunan dikategorikan memiliki ketidakberaturan pergeseran 

melintang terhadap bidang elemen vertikal.(SNI 03-1726-2012) 

X
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A

ketidakberaturan ini ada bila
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Gambar 2.4.  Ketidakberaturan Pergeseran Melintang 
Sumber:Konsep SNI 03-1726-2012 

2.3.1.5. Ketidakberaturan Tipe-5 (non paralel sistem struktur) 

Ketidakberaturan sistem non paraler muncul apabila satu atau lebih garis sumbu 

sistem struktur tidak paraller dengan sumbu utama bangunan. Dalam Gambar 2.5 

dibawah memperlihatkan sifat ketidak simetrisan akibat ketidak paraller sistem struktur. 

Dampak dari ketidak paralel ini akan menimbulkan distribusi gaya ke masing-masing 

elemen struktur menjadi tidak merata.  

 

Gambar 2.5.  Sistem Struktur Tidak Paralel 
Sumber:Konsep SNI 03-1726-2012 

2.3.2. Konfigurasi vertikal  

2.3.2.1. Ketidakberaturan Tipe-1 (Kekakuan Tingkat lunak)  

Tingkat lunak (soft stroy) diartikan sebagai relatif kecilnya kekakuan lateral dari 

tingkat tertentu terhadap tingkat di atasnya atau terhadap kekakuan lateral rata-rata 

bangunan. SNI 03-1726-2012 menetapkan bahwa kekakuan tingkat lunak (soft story) 

dinyatakan ada bila kekakuan lateral suatu tingkat kurang dari 70% kekaukan lateral 

tingkat di atasnya atau kurang dari 80% kekakuan lateral rata-rata bangunan. Dan 

dinyatakan sebagai kekakuan tingkat lunak berlebihan bila kekakuan lateral suatu tingkat 

kurang dari 60% kekakuan tingkat di atasnya atau kurang dari 70% kekakuan tingkat 

rata-rata, secara visual diperlihatkan dalam Gambar 2.6. 
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Gambar 2.6. Kriteria ketidakberaturan Kekakuan Tingkat  
Sumber:Konsep SNI 03-1726-2012 

2.3.2.2. Ketidakberaturan Tipe-2 (Rasio massa bangunan)  

Bangunan sederhana dicirikan dengan sebaran massa yang merata pada semua 

lantai bangunan. Jika massa suatu lantai bangunan berubah atau membesar secara 

berarti dibandingkan dengan lantai - lantai bangunan terdekat maka pada lantai tersebut 

akan timbul gaya lateral yang jauh lebih besar dari lantai-lantai terdekat, dan hal ini akan 

berpengaruh pada respon bangunan, khususnya deformasi lateral dan drift. Untuk 

mencegah hal-hal yang merugikan, SNI 03-1726-2012 mengatur tentang ketidak-

beraturan berat (massa) lantai bangunan. Ketidak beraturan massa bangunan 

dinyatakan ada bila masa bangunan suatu tingkat lebih dari 150% massa bangunan 

pada tingkat yang berdekatan, lihat Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7. Kriteria ketidakberaturan Massa Bangunan 

Sumber:Konsep SNI 03-1726-2012 

2.3.2.3. Ketidak beraturan Tipe 3 (Geometri vertikal bangunan) 

Geometrik vertikal bangunan menggambarkan bentuk dan pola struktur dalam 

arah vertikal bangunan. Sedangkan ketidak-beraturan vertikal menggambarkan bentuk 

dan pola struktur yang tidak beraturan dalam arah vertical yang tidak sederhana,dalam  

A

B

C

D Ketidakberaturan ini ada bila :
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SNI 03-1726-2002 dikenal dengan loncatan bidang muka atau setback sedangkan dalam 

SNI 03-1726 2012 dikenal dengan ketidakberaturan geometri vertikal. Bahaya yang 

mungkin terjadi pada bangunan dengan konfigurasi ini bersumber dari pola respon yang 

berbeda antara bagian-bagian bangunan, khususnya antara bangunan berdimensi besar 

dengan bangunan berdimensi kecil. Perbedaan pola respon ini menimbulkan konsentrasi 

tegangan pada daerah join, lihat Gambar 2.4. Untuk mengindari hal ini SIN 03-1726-2012 

memberikan batasan yakni bila rasio dimensi horizontal struktur yang besar terhadap 

dimensi horizontal struktur yang kecil melampaui 130%, maka bangunan tersebut 

dianggap memiliki ketidak-beraturan geometrik vertikal, lihat Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.8. Kriteria Ketidakberaturan Geometri Vertikal 

Sumber:Konsep SNI 03-1726-2012 

2.3.2.4. Ketidakberaturan Tipe-4 (Diskontinuitas system 

2.3.2.5.  struktur dalam arah vertikal) 

Suatu system struktur dianggap bersifat menerus apabila system struktur tersebut 

menerus mulai dari atap  bangunan  sampai  dengan  pondasi.  Dan  jika  terjadi  

pegeseran  dalam  arah  bidang  struktur, pergeseran tersebut perlu dibatasi agar aliran 

gaya gravitasi maupun lateral dapat diteruskan ke dasar bangunan atau pondasi tanpa 

distorsi atau gangguan aliran gaya. Contoh dari sistem struktur yang mengalami 

pergeseran dalam arah bidang struktur ditunjukan dalam Gambar 2.9. Kemenerusan 

system struktur ini diatur baik dalam SNI 03-1726-2012. Dalam SNI 03-1726-2012 

ketidakberaturan ini didefinisikan ada jika pergeseran arah bidang elemen penahan gaya 

lateral lebih besar dari panjang elemen itu atau terdapat reduksi kekuatan elemen 

penahan ditingkat dibawahnya. 
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Gambar 2.9. Kriteria ketidakberaturan geometri vertikal 

Sumber Konsep SNI 03-1726-2012 

2.3.2.6. Ketidakberaturan Tipe-5 (Diskontinuitas kuat lateral elemen struktur verikal) 

Diharapkan kekuatan elemen struktur vertical merata di sepanjang tinggi gedung. 

walaupun terjadi perubahan kekuatan geser, sebaiknya makin kebawah kekuatan 

elemen struktur makin besar agar sejalan dengan fakta bahwa baik gaya gravitasi 

maupun gaya lateral akan membesar dengan pola piramida. Perubahan kuat geser 

lateral struktur dapat melahirkan kerusakan seperti yang diperlihatkan dalam skema 

Gambar 2.10. Masalah kemenerusan kuat geser lateral elemen struktur diatur dalam SNI 

03-1726-2012. Dimana ketidak-beraturan kuat lateral tingkat dinyatakan ada jika kuat 

lateral tingkat dari suatu tingkat lebih kecil dari 80% kuat lateral tingkat yang berada di 

atasnya. Dan dinyatakan sebagai ketidak- beraturan kuat lateral tingkat berlebihan jika 

kuat lateral tingkat kurang dari 60% kuat lateral tingkat diatasnya. 

 

Gambar 2.10. Diskontinuitas dalam ketidakberaturan kuat lateral 

Sumber:Konsep SNI 03-1726-2012 
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2.4. Sistem Struktur Bangunan Tahan Gempa 

SNI gempa 2012, membagi sistem struktur kedalam 8 kelompok utama seperti yang 

diuraikan dalam pasal 7.2.1 dan Tabel 9. Dari keragaman kelompok sistem struktur 

tersebut sesungguhnya dapat diringkas menjadi 4 type utama yakni Sistem Rangka 

Pemikul Momen, Dinding Geser, Rangka Pengaku atau bresing dan Sistem Ganda 

(Kombinasi sistem rangka pemikul momen dan dinding geser). 

2.4.1. Sistem Rangka Pemikul Momen (SRPM) 

Sistem rangka pemikul momen adalah sistem rangka yang mampu dirancang untuk 

memikul beban grafitasi maupun beban lateral. Sistem rangka pemikul momen 

merupakan gabungan antara balok dan kolom yang dihubungkan secara kaku atau 

bersifat jepit penuh. Dengan demikian gaya grafitasi maupu gaya lateral akibat gempa 

ditransfer melalui join balok kolom menjadi gaya dalam berupa momen lentur, gaya geser 

dan gaya normal. Dalam kasus gaya lateral, momen lentur yang terjadi pada join balok 

kolom menjadi lebih dominan.  

Secara umum terdapat tiga jenis SRPM yakni: sistem rangka pemikul momen biasa 

(SRPMB), sistem rangka pemikul momen menggah (SRPMM) dan sistem rangka pemikul 

momen khusus (SRPMK).  

SRPM termasuk sistem struktur yang bersifat fleksibel, yaitu mampu berubah cukup 

besar, karena angota-angotanya yaitu balok dan kolom bertampang ramping. Karena 

fleksibelitasnya, struktur portal (frame) akan mempunyai periode T yang relatif besar. 

Dengan kondisi seperti itu maka kekuatan portal akan sangat bergantung pada kekakuan 

dasar balok dan kolom EI. Konstanta EI akan sanggat bergantung pada jenis, mutu bahan 

dan dimensi potongan ( Widodo, 2012). 

Portal akan berdeformasi utamanya secara horisontal akibat shear deformation atau 

struktur berdeformasi menurut sifat-sifat elemen atau bangunan geser. Shear deformation 

pada rangka pemikul momen 90% diantaranya diakibatkan oleh gaya horisontal dan 

hanya 10% diakibatkan oleh beban grafitasi. Pola goyangan type itu mengakibatkan 

simpangan antara-tingkat  (interstory drift) pada tingkat-tingkat bawah akan sangat besar 

dan akan semakin besar pada bangunan yang semakin tinggi dan akan semakin mengecil 

pada tingkat-tingkat diatasnya, tampak pada Gambar 2.11 (Widodo, 2012). 
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Portal terbuka                    Pola Goyangan 

Gambar 2.11. Pola Simpangan Pada Portal 
Sumber:  Seismologi Teknik Dan Rekayasa kegempaan, Widodo 2012 

2.4.2. Dinding Geser (Sistem Dinding Struktural) 

Menurut SNI Gempa 2012 disebutkan dinding geser adalah suatu subsistem 

struktur gedung yang fungsi utamanya adalah untuk memikul beban geser akibat 

pengaruh gempa rencana, yang runtuhnya disebabkan oleh momen lentur (bukan oleh 

gaya geser) dengan terjadinya sendi plastis pada kakinya, dimana nilai momen lelehnya 

dapat mengalami peningkatan terbatas akibat pergeseran regangan. 

Jenis dinding geser dikategorikan berdasarkan geometrinya terdiri dari 3 jenis 

(Imran, at, al, 2008), yaitu : 

1. Flexural wall (dinding langsing), yaitu dinding geser yang memiliki rasio hw/lw ≥ 2, 

dimana desain dikontrol oleh perilaku lentur. 

2. Squat wall (dinding pendek), yaitu dinding geser yang memiliki rasio hw/lw ≤ 2, 

dimana desain dikontrol oleh perilaku geser. 

3. Coupled shear wall (dinding berangkai), dimana momen guling yang terjadi akibat 

beban gempa ditahan oleh sepasang dinding, yang dihubungkan oleh balok-balok 

perangkai, sebagai gaya-gaya tarik dan tekan yang bekerja pada masing-masing 

dasar pasangan dinding tersebut. 

Dinding geser yang relatif langsing umumnya akan berperilaku seperti batang 

kantilever yaitu berperilaku menurut lentur. Pada bagian bawah hanya terjadi simpangan 

yang relatif kecil, tetapi akan terjadi simpangan yang cukup besar pada bagian atas 

(Widodo, 2012). 

Portal terbuka Pola goyangan
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Dinding Geser         Pola Goyangan 

Gambar 2.12. Pola Simpangan Pada Dinding Geser 

Sumber:  Seismologi Teknik Dan Rekayasa kegempaan, Widodo 2012 
 

2.4.3. Rangka pengaku (Braced Frame) 

 

Braced frame merupakan sistem penahan gaya lateral berupa balok dan kolom 

yang ditambahkan balok diagonal, dengan karakteristik kekakuan elastik yang tinggi. 

Kekakuan yang tinggi diperoleh dari diagonal brace yang menahan gaya lateral pada 

struktur frame yang meningkatkan aksi gaya dalam aksial dan aksi lentur yang kecil. Dari 

segi arsitektur penambahan pengaku berupa balok diagonal dapat menurunkan fungsi 

ruang sehingga sistem ini menjadi jarang digunakan para arsitektur dalam perencanaan 

bangunan bertingkat. 

 

Gambar 2.13. Sistem Struktur Rangka Pengaku (Breced Frame) 

Sumber:  Seismologi Teknik Dan Rekayasa kegempaan, Widodo 2012 
 
 

2.4.4. Sistem Ganda (Kombinasi Sistem Rangka Pemikul Momen dan Dinding 

Geser) 

 

Sistem Ganda merupakan salah satu sistem struktur tahan gempa untuk daerah 

resiko gempa kuat yang memiliki 3 ciri dasar. Yaitu 1, rangka ruang lengkap berupa 

sistem rangka pemikul momen khusus (SRPMK) yang penting berfungsi memikul beban 
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gravitasi. 2, pemikul beban lateral dilakukan oleh dinding struktural dan sistem rangka 

pemikul momen khusus (SRPMK) dimana SRPMK  harus mampu menahan paling sedikit 

25 persen gaya gempa desain. 3, dinding struktural dan sistem rangka pemikul momen 

khusus (SRPMK) direncanakan untuk menahan beban dasar geser nominal secara 

proporsional berdasarkan kekakuan relatifnya. Tujuan dari ciri kedua sistem ganda ini 

agar pada saat terjadi gempa bolak balik yang mengakibatkan dinding geser sudah mulai 

retak-retak atau dengan kata lain sudah terjadi sendi plastis pada pangkal-pangkal 

dinding geser lantai dasar, maka kemampuan portal 25 persen inilah yang harus 

dimanfaatkan dalam menahan gempa sisa yang terjadi agar struktur tidak mengalami 

keruntuhan. 

Mengingat Portal termasuk struktur fleksibel, maka struktur akan mengalami 

simpangan antara tingkat yang cukup besar dengan demikian periode getar pada struktur 

juga akan besar pada kombinasi beban vertikal dan beban gempa. Apabila simpangan 

dan periode getar ini tidak dikendalikan maka akan mudah sekali terbentuk sendi-sendi 

plastis pada balok yang besar. Untuk itu pemakaian portal tidak cukup efektif bila 

digunakan pada bangunan bertingkat tinggi dan berada pada Wilayah Gempa kuat, maka 

usaha untuk memperkaku portal dapat dilakukan dengan memasang dinding geser. 

Dengan adanya dinding geser ini maka kekakuan tingkat-tingkat akan bertambah, dan 

tujuanya selain memperkuat struktur juga dapat mengurangi simpangan dan periode getar 

yang terjadi, (Widodo, 2012). 

 

Gambar 2.14. Interaksi Dinding Geser Dan Portal Terbuka 

Sumber:  Seismologi Teknik Dan Rekayasa kegempaan, Widodo 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shear mode Flex mode Convlict of

deflected

Frame wall interaction
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2.5. Pengaturan Level Beban Gempa 

2.5.1. Respon Spektrum Desain 

2.5.1.1. Wilayah gempa 

Respon sektra  desain merupakan kurva yang mengambarkan hubungan antara 

periode getar struktur dengan percepatan gempa desain. Kurva ini digunakan untuk 

menentukan nilai percepatan gempa yang akan digunakan didalam proses desain. 

Secara umum spektrum respon desain merupakan fungsi dari jenis tanah dasar (kelas 

situs) dan zona gempa atau parameter respon spektra MCER.Peta penentuan spektrum 

respon desain (Ss) (S1), berdasarkan wilayah gempa di tunjukan dalam gambar 2.15. dan 

2.16. 

 
Gambar 2.15. Gempa Maksimun Yang di Pertimbangkan Resiko-Tertarget MCER (SS) 

Sumber: SNI 03-1726-2012 

 
Gambar 2.16. Gempa Maksimun Yang di Pertimbangkan Resiko-Tertarget MCER (S1) 

Sumber: SNI 03-1726-2012 
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2.5.1.2. Kelas situs (SA-SF) 

Berdasrkan sifat-sifat tanah pada situs, maka situs harus diklasifikasikan sebagai 
kelas situs SA, SB, SC, SD, SE, atau SF berdasarkan SNI 03-1726-2012 Pasal 5.3. Tabel 
3. Sesuai lokasi peneliti sulawesi selatan(Makasar) kelas situs yang direncanakan adalah 
kelas situs Sc (tanah sedang. 

Tabel  2.2. Klasifikasi Situs 

Kelas situs Vs (m/detik) N atau Nch Su (kPa) 

SD Tanah (sedan) 
175-350 1-50 50-100 

Sumber: Tabel 3 SNI 03-1726-2012 

2.5.1.3. Koefisien-koefisien situs dan parameter-parameter respon spektral percepatan 

gempa maksimun yang dipertimbangkan resiko-tertarget (MCER). 

Untuk penentuan respon spektra percepatan gempa MCER di permukaan tanah, 

diperlukan suatu faktor amplifikasi seismik pada periode 0,2 detik dan periode 1 detik. 

Faktor amplifikasi meliputi faktor amplifikasi getaran terkait percepatan pada getaran 

periode pendek (Fa)  dan faktor amplifikasi terkait percepatan yang mewakili getaran 

periode 1 detik (FV). Parameter spektrum respon percepatan pada periode pendek (SMS) 

dan periode 1 detik (SM1) yang disesuaikan dengan pengaruh klasifikasi situs, harus 

ditentukan dengan rumusan berikut ini: 

       s                                       

                                               

Koefisien situs Fa dan Fv ditentukan berdasarkan Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 

Tabel 2.3 Koefesien Situs, Fa 

Kelas 
situs 

Parameter respon spektra percepatan gempa (MCER) terpetakan pada 
periode pendek, T=0,2 detik, SS 

 SS ≤ 0,25 SS = 0,5 SS = 0,75 SS = 1,0 SS ≥  ,25 

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

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

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

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

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

SF SS
b
 

Sumber: Tabel 4 SNI 03-1726-2012 
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Tabel 2.4  Koefesien Situs, Fv 

Kelas 
situs 

Parameter respon spektra percepatan gempa (MCER) terpetakan pada 
periode pendek, T= 1 detik, S1 

 S1 ≤ 0,  S1 = 0,2 S1 = 0,3 S1 = 0,4 S1 ≥ 0,5 

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

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

SC 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 

SD 2,4 2,0 1,8 1,6 1,5 

SE 3,5 3,2 2,8 2,4 2,4 

SF SS
b 

Keterangan :  
(a) Nilai-nilia Fa dan Fv yang tidak terdapat dalam tabel dapat dilakukan interpolasi linier 
(b) SS merupakan  situs yang memerlukan invertigasi geoteknik spesifik dan analisis respon 

situs  spesifik. 
Sumber: Tabel 5 SNI 03-1726-2012  

 

2.5.1.4. Parameter percepatan spektra desain 

 

Parameter percepatan spektra desain untuk periode pendek (0,2 detik) SDS dan 

periode panjang (1 detik) SD1 harus ditentukan melalui perumusan berikut ini: 

    
2

 
                                     

    
2

 
                                     

2.5.1.5. Prosedur pembuatan respon spektra desain  

Kurva spektrum respon desain harus dikembangkan dengan mengacu pada 

Gambar 2.6 dengan mengikuti ketentuan dibawah ini : 

(a) Untuk periode yang lebih kecil dari TO, spektrum respons percepatan 

desain, Sa, harus diambil dari persamaan; 

 a     0,  0, 
 

 o

                               

(b) Untuk periode lebih besar dari sama dengan TO dan lebih kecil dari atau 

sama dengan TS, spkrum respon percepatan desain, Sa, sama dengan SDS 

(c) Untuk periode lebih besar dari TS, spektrum respon percepatan desain, Sa 

diambil berdasarkan persamaan : 

 a   
   

 
                                    

di mana :  T= periode getar fundamental struktur 

 o    0,2
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Keterangan parameter-parameter diatas sama seperti yang telah disebutkan sebelumnya. 

Gambar 2.17 menunjukan respon spektra desain yang telah dibuat berdasarkan 

parameter-parameter yang ada. 

 

Gambar 2.17.Spektrum respon desain 
Sumber:SNI 03-1726-2012 

 

Koefisien gempa atau koefisien respon seismic (Cg) merupakan fungsi dari besaran 

spektrum respon disain (Sa), koefisien modifikasi respon/koefisien reduktsi (R), dan faktor 

keutamaan (I), SNI 03-1726-2012, FEMA-450 dan IBC-2009 mengatur nilai koefisien 

respon seismic berdasarkan persamaan berikut: 

 Untuk      

   
            

  
  

 
  

 
                            

 Untuk        

   
   

    
  

                                   

 Untuk     

   
   

     
  

                                  

Dari persamaan 2.9, 2.10 dan 2.11  di dapat dilihat, faktor R bersifat memperkecil 

nilai Cs sedangkan faktor Ie bersifat memperbe9sar nilai Cs .  

Faktor Sa diperlihatkan dalam gambar 2.4. Faktor keutamaan berkaitan dengan kategori 

bangunan, di mana SIN 03-1726-2012 menetapakan 4 kategori bangunan ( Tabel-1 SIN 

03-1726-2012), dan masing-masing kategori bangunan tersebut memiliki faktor 

keutamaan masing-masing seperti yang diperlihatkan dalam Tabe.2 SNI 03-1726-

Ts To 1,0

SD1

SDS

Periode, T (detik)

P
e
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e
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2012.Nilai R bergantung dari jenis struktur dan sifat daktailitasnya, seperti yang ditunjkan 

dalam tabel-9 SNI 03-1726-2012. 

 

2.5.2. Koefisien Modifikasi Respon Gempa (R) dan Faktor Kuat Lebih (Ω0). 

 

Dalam peraturan gempa 2012, gempa rencana yang akan dipakai dalam disain 

adalah gempa rencana yang diperoleh berdasarkan percepatan gempa yang terjadi pada 

gempa tertimbang maksimun (MCE), 2% terlampaui dalam 50 tahun. Pada saat struktur 

mengalami guncangan gempa dengan kekuatan sebesar gempa maksimun yang 

dipertimbankan (MCE), dan jika struktur memiliki kekuatan tidak terbatas, maka struktur 

ini akan menerima gaya lateral maksimun sebesar gaya lateral elastik VE. Namun karena 

gaya elastik sangat besar dan hanya terjadi pada propabilitas 2% terlampaunya 50 tahun 

maka SNI Gempa 2012 mengurangi gaya gempa desain VN dengan membagi gaya 

elastik VE dengan nilai koefisien modifikasi respon gempa R. Dengan demikian faktor 

modifikasi dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. 

  
  

  
                                      

Menunjukan hubungan antara VE,VN,VYF,Rd,Ω0 dan R. R dapat dinyatakan dalam bentuk 
lain: 

                                          

 imana Ωo merupakan faktor over strength dan Rd adalah faktor dektailitas 

struktur. Factor over strength merupakan factor kuat lebih struktur  yang  menggambarkan  

hubungan  antara  kekuatan rencana yang ditetapkan dalam tahap disain (VN) dengan 

kekuatan yang tercapai pada saat struktur mencapai kuat leleh penuh (fully   yield 

strength). Dari studi-studi yang dilakukan diketahui bahwa factor kuat lebih Ωo merupakan 

akumulasi atau kontribusi dari kuat lebih desain (design over-strength) Ωd, kuat  lebih  

bahan  (material  over  strength) Ω  dan  kuat  lebih  system (systemover  strength)  Ωs 

Gambara hubungan antara R, Ωo, Rd dan Cd diperlihatkan dalam (Gambar 2.18).(layout 

kuliah). 
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Gambar 2.18. hubungan R, Rd, Ω0 dan Cd 

Sumber:Handout -2015. 
 

Kuat lebih material umumnya terjadi karena kekuatan material (fc’ dan fy)yang di 

tetapkan dalam regulasi umumnya lebih rendah di bandingkan dengan kekuatan riil 

material beton dsn baja terpasang. Kuat leleh baja yang di tetapkan peraturan merupakan 

kuat leleh rata-rata minimum dari sampel uji. Kuat ultimitnya dapat mencapai 1,25 kali dari 

kuat leleh yang di tetapkan. Di samping itu di dalam ta disain kekuatan penampang juga 

masih di kalikan dengan faktor reduksi kekuatan penampang ɸ, yang dalam SNI 03- 

2847-2013 tetapkan sebesar 0,9 untuk penampang lentur karena itu kuat lebih bahan 

(Ωm) di perkirakan 1,6. 

Kuat lebih sistem merupakan kuat lebih yang disumbangkan oleh tingkat 

redudansi dari struktur. Struktur dengan sistem pemikul beban lateral tunggal ( misalnya 

hanya satu shear wall), begitu shear wall mencapai sendi plastis, sistem secara 

keseluruhan juga mencapai kondisi fully yield strength, dan tahap kuat lebihnya hanya 

sebesar 1,0. Sebaliknya pada struktur dengan tingkat redudansi tinggi, yakni struktur yang 

memiliki sistem pemikul beban lateral yang banyak, akan memiliki faktor kuat lebih yang 

lebih besar dari 1.0. (Handout kuliah). 

2.5.3. Kategori desain gempa (Seismik design Category) SDC 

Dalam SNI 03-1726-2012, ditetapkan bahwa resiko suatu bangunan ditentukan 

oleh dua aspek utama yakni : 

1) Intensitas guncangan tanah dan efek gempa yang mungkin terjadi pada 

bangunan 

2) Fungsi bangunan termasuk jumlah jiwa yang akan terpengaruh akibat 

kegagalan bangunan persyaratan efektifitas pengunaan bangunan (sesuai 

dengan peruntukanya) setelah mengalami gempa. 

`

VE

VYI

VN = VE/R

E
N=E/R Y

DESIGEN FORCE LEVEL

FULY YIELD STRENGTH

ELASTIC RESPONSE OF STRUCTURE

R

W 0

VyF

Design over-strength (WD)

Material over-strength (WM )

System over-strength (WS)

 

Cd E/R

R d



II-19 
 

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa konsep SDC melakukan pengelompkan 

bangunan berdasarkan resiko gempa yang dihadapi oleh masing-masing bangunan. Dan 

tinggi rendahnya resiko gempa ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas: 

seimisitas lokasi dimana bangunan berada, efek guncangan  gempa pada bangunan  

sebagai  akibat sistem  struktur dan  konfigurasi  bangunan,  fungsi bangunan berkaitan 

dengan jumlah manusia yakin pengguna dan atau pengunjung bangunan, penting 

tidaknya suatu bangunan baik dikaitan dengan sifat mumentalitas  maupun dengan fungsi 

bangunan setelah guncangan gempa berakhir. 

SNI 03-1726-2012, mengelompakan bangunan berdasarkan jumlah orang yang 

mengunakannya, keadaan orang-orang yang ada didalamnya, fungsi bangunan tersebut 

dalam masa emergensi dan bahaya tidaknya bagi manusia dan lingkugan disekitarnya 

bila bangunan tersebut mengalamai kegagalan. Setiap kelompok bangunan memiliki 

factor kepentingan yang berbeda, semakin banyak orang yang berada didalamnya 

semakin penting suatu bangunan dalam masa emergensi, serta semakin besar ancaman 

terhadap (kesehatan, keamanan dan keselamatan) lingkugan dan manusia disekitarnya, 

semakin tinggi faktor kepentinganya. SNI 03-1726-2012 Pasal 4.1.2 menjelaskan 

kelompok-kelompok bangunan termasuk nilai faktor kepentinganya. Secara ringkas dapat 

dilihat pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5.Fungsi bangunan dan faktor kepentingan (Ie) 

 

Sumber  : Tabel 1 SNI 03-1726-2012 

Berdasarkan  pertimbangan  ini  SNI 03-1726-2012 menetapkan  6  kelompok 

kategori desain bangunan, mulai dari SDC-A sampai dengan SDC-F. Semakin tinggi 

kategori desain bangunan semakin ketat (teliti/cermat) proses disain, pelaksanaan dan 

pengendalian mutu lapangan.  Dengan  kata  lain  semakin  tinggi  kategori  desain  
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gempa,  semakin  tinggi  pula  kekuatan,persyataran  detailing,  dan  biaya.  Tabel    

berikut  menunjukan  ringkasan  hubungan  antara  resiko gempa dengan SDC serta 

tingkat pengamanan baik pada tingkat perencanaan maupun pelaksanaan. 

Tabel 2.6 SDC berdasarkan nilai SD1 untuk bangunan yang berada pada daerah gempa sangat kuat 

Nilai SD1 
Kategori resiko 

I atau II atau III IV 

SD1 ≥ 0,757g E F 

Sumber: Tabel 6 SNI 03-1726-2012 

Tabel 2.7 SDC berdasarkan nilai SDS untuk bangunan yang berada pada daerah gempa kecil – kuat 

Nilai SDS 
Kategori resiko 

I atau II atau III IV 

SDS < 0,167g A A 

0,  7 ≤ SDS <0,33g B C 

0,   ≤ SDS <0,50g C D 

0,50 ≤ SDS  D D 

Sumber: Tabel 6 SNI 03-1726-2012 

Tabel 2.8 SDC berdasarkan nilai SDS untuk bangunan yang berada pada daerah gempa kecil – kuat 

Nilai SD1 
Kategori resiko 

I atay II atau III IV 

SD1 < 0,167g A A 

0,0 7 ≤ SD1 <0,133g B C 

0,    ≤ SD1 <0,20g C D 

0,20 ≤ SD1 D D 

Sumber  : Tabel 7 SNI 03-1726-2012 

Struktur Penahan Gaya Seismik ditentukan berdasarkan hubungan antara kategori 

desain seismik berdasarkan SNI gempa 2012 dan resiko kegempaan berdasarkan SNI 

beton 2002. Setiap sistem penahan gaya seismik yang dipilih harus dirancang dan 

didetailkan sesuai dengan persyaratan khusus sistem struktur yang telah ditetapkan. 

Didalam SNI 03-1726-2012 Pasal 7.2.2, Tabel 8, sistem struktur penahan gaya seismik 

ditentukan oleh parameter berikut yakni : faktor koefisien modifikasi respon (R), faktor 

kuat lebih sistem (Cd), faktor pembesaran defleksi (Ώo) dan faktor batasan tinggi sistem 

struktur. 
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Tabel 2.9 Hubungan Kategori desain seismik dan Resiko Kegempaan 

Kode 
Tingkat resiko kegempaan (SNI 03-2847-2002) 

Rendah Menenggah Tinggi 

SNI 03-1726-2012 
KDS 

A,B 

KDS 

C 

KDS 

D,E,F 

Sistem Struktur 
SRPMB / M / K 

SDSB / K 

SRPMM / K 

SDSB / K 

SRPMK 

SDSK 

Sumber Tabel : Seismologi teknik dan rekayasa kegempaan,Widodo 2012 

Keterangan : 
SRPMM : Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah 
SDS  : Sistem Dinding Struktur 
B; M; K : Biasa; Menenggah; Khusus 
 
 
Tabel 2.10 Faktor koefisien modifikasi respon. Faktor kuat lebih sistem, faktor pembesaran 

defleksi dan batas tinggi sistem struktur  

Sistem Penahan-Gaya Seismik 

Koefisie
n 

Modifika
si 

Respon
s,  R

a
 

Faktor 
Kuat-
Lebih 

Sistem,   
Ώ0

g
 

Faktor 
Pembe
saran 

Defleks
i,   Cd

b
 

Batasan Sistem 
Struktur dan Batasan 
Tinggi Struktur (m)

c
 

Kategori Disain 
Seismik 

B C D
d
 E

d
 F

e
 

B. Sistem rangka pemikul momen 
        

Rangka beton bertulang pemikul momen 
khusus 

8 3 5½ TB TB TB TB TB 

Sumber :Tabel 9 SNI 03-1726-2012 

2.6. Metode Analisis 

SNI 03-1726-2012 merekomendasikan 3 metode yang dapat digunakan untuk 

melakukan analisis gaya dalam pada suatau system struktur. Ketiga metode yang 

direkomendaskan tersebut adalah: metode analisis gaya lateral ekivalen (static 

equivalen), analysis spektrum respon ragam (respon spectrum) dan metode analisis 

riwayat respon gempa (respon riwayat waktu), uraian selengkapnya dapat dilihat pada 

SNI 2012 pasal  7.6 dan table-13. 

 

 



II-22 
 

2.6.1. Proses Penentuan Metode Analisis 

Seperti yang telah disampaikan di atas, analisis struktur dapat dilakukan dengan 3 

metode. Dari ketiga metode di atas, metode statik equivalen merupakan metode yang 

paling sederhana, diikuti dengan metode respon spektrun. Sedangkan metode respon 

riwayat waktu merupakan metode lebih rumit dibandingkan kedua metode yang disebut 

terdahulu, dan membutuhkan pemilihan rekaman gempa yang sesuai. Dari segi akurasi, 

ketiga metode yang direkomendasikan tersebut dapat dipertanggung jawabkan, namun 

secara umum metode respon spektrum dan metode respon riwayat waktu lebih akurat 

dibandingkan dengan metode statik equivalen, terutama bila digunakan dalam 

menganalisis bangunan-bangunan yang kompleks.  

SNI 03-1726-2012, mengatur prosedur pemilihan metode dan model análisis 

bahwa metode respon spektrum dan metode respon riwayat waktu dapat digunakan pada 

semua bangunan dari SDC B sampai dengan SDC F, dari bangunan-bangunan yang 

tidak memiliki masalah konfigurasi (horizontal dan vertikal) sampai dengan bangunan-

bangunan kompleks yang memiliki masalah pada konfigurasi harizontal dan vertikal. 

Sedangkan metode statik equivalen walaupun dapat diterapkan pada semua kategori 

disain gempa (SDC) tetapi khusus untuk SDC D, E dan F, hanya diterapkan pada kasus 

tanpa masalah konfigurasi horizontal (1-a dan 1-b) atau tanpa masalah konfigurasi 

vertikal (1, 2, dan 3). 

2.6.2. Metode Statik Equivalen 

 

2.6.2.1. Konsep dasar metode statik ekivalen 

Respon struktur terhadap beban gempa sangat dipengaruhi oleh karakteristik 

bangunan, khsusnya konfigurasi vertikan dan horizontal bangunan. Dari análisis dinamis 

diketahu respon akhir struktur merupakan gabungan dari respon yang terjadi pada 

masing-masing ragam. Pada bangunan dengan sederhana, respon akhir ditentukan atau 

dominan depengaruhi oleh respon ragam pertama, sedangkan pada bangunan yang 

kompleks respon akhir struktur ditentukan juga oleh ragam-ragam yang lebih tinggi. 

Semaikin tinggi tingkat komplesitas konfigurasi bangunan, semakin besar pengaruh 

ragam-ragam yang lebih tinggi.  

Dominasi ragam pertama terhadap respon struktur bangunan sederhana, 

memungkinkan análisis gaya-gaya dalam struktur dilakukan tanpa perlu meninjau 

pengaruh ragam yang lebih tinggi. Selanjutnya dengan menyederhanakan pola bentuk 
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respon ragam pertama yang bersifat hyperbolik menjadi bentuk segi tiga terbalik, maka 

selain  gaya dinamis yang bekerja pada massa bangunan dapat dimodelkan dengan gaya 

statik,juga besaran gaya equivalen lateral yang bekerja pada ketinggian bangunan dapat 

ditentukan. Tranformasi gaya dinamis menjadi gaya equivalen lateral dapat diuraikan 

sebagai berikut. 

 
Gambar. 2.19.  Model gaya dinamis lateral 

Sumber: Handout kuliah 

2.6.2.2. Geser dasar seismik 

Geser dasar seismik, V dalam arah yang ditetapkan harus ditentukan sesuai dengan 

Persamaan berikut: 

                       

Dimana : 

CS = koefisien respons seismik yang ditentukan sesuai dengan Persamaan 2.15 

W  = berat seismik efektif yang ditentukan sesuai butir b) 

2.6.2.3. Berat seismik efektif 

Berat seismik efektif struktur, W, harus menyertakan seluruh beban mati dan beban 

lainya yang terdaftar dibawah ini: 

(a) Dalam daerah yang digunakan untuk penyimpanan: minimun sebesar 25 persen 

beban hidup (beban hidup lantai digarasi publik dan struktur parkiran tebuka, serta 

beban penyimpanan yang tidak melebihi 5 persen dari berat seismik efektif pada 

suatu lantai tidak perlu disertakan); 

(b) Jika ketentuan untuk partisi disyaratkan dalam desain beban lantai: diambil 

sebagai yang terbesar diantara berat partisi aktual atau berat daerah lantai 

minimun sebesar 0,5 kN/m2; 
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(c) Berat operasional total dari peralatan yang permanen; 

(d) Berat lansekap dan beban lainya pada taman atap dan luasan sejenis lainya. 

2.6.2.4. Koefisien respos seismik  

Koefisien respons seismik, CS, harus ditentukan sesuai dengan Persamaan berikut : 

                  

Dimana  

SDS = Parameter percepatan spektrum respons desain dalam rentang periode 

pendek 

R = Faktor modifikasi respon 
Ie = Faktor keutamaan gedung 

Nilai CS yang dihitung sesuai Persamaan 2.16 tidak perlu melebihi berikut ini 

 

CS harus tidak kurang dari 

                       

Sebagai tambahan, untuk struktur yang berlokasi didaerah dimana S1 sama dengan atau 

lebih besar dari 0,6g, maka CS harus tidak kurang dari 

C     
0,5  

 
R

 e
 

                                   

Dimana : 

SD1   = Parameter percepatan spektrum respons desain pada periode 1 detik  

T     = periode fundamental struktur (detik) yang ditentukan dalam Persamaan 2.19  

S1  . = Parameter percepatan spektrum respon maksimun yang dipetakan  

2.6.2.5. Periode fundamental struktur 

Berdasarkan SNI 03-1726-2012 periode fundamental struktur T dibatasi oleh batas 

maksimun dan batas minimun yaitu: 

     0                                          

 a(min)   Cthn
 
                                   

 a(ma )  Cu a(min)                                  
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Dimana : 

hn = ketinggian struktur, dalam (m), di atas dasar sampai tingkat tertinggi struktur, dan 

 koefisien Ct , x dan Cu ditentukan dari Tabel 2.11 dan Tabel 2.12. 

Tabel 2.11.  Koefisien untuk batas atas pada Periode yang dihitung 

Parameter percepatan respon spekral desain 

pada 1 detik SD1 
Koefisien CU 

≥ 0,  1,4 

0,3 1,4 

0,2 1,5 

0,15 1,6 

≤ 0,  1,7 

Sumber : Tabel 14 SNI 03-1726-2012 

 

Tabel 2.12. Nilai parameter periode pendekatan Ct dan x 

Tipe struktur Ct X 

Sistem rangka pemikul momen dimana rangka memikul 100 persen 

gaya gempa yang disyaratkan dan tidak melingkupi atau 

dihubungkan dengan komponen yang lebih kaku dan akan 

mencegah rangka dari defleksi jika dikenai gaya gempa: 

  

Rangka baja pemikul momen 0,0724
a
 0,8 

Rangka beton pemikul momen 0,0466
a
 0,9 

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

Semua sistem struktur lainya 0,0488
a
 0,75 

Sumber : Tabel 15 SNI 03-1726-2012 

2.6.2.6. Distribusi vertikal gaya gempa 

Gaya gempa lateral (Fx) (kN) yang timbul disemua tingkat harus ditentukan dari 

Persamaan berikut : 

   Cv                                      

Cv    
  h 

k

  ihi
kn

i  

                                  

Dimana : 

Cvx = faktor distribusi vertikal 

V = gaya lateral desain total geser didasr struktur, dinyatakan dalam (kN) 

wi dan wx = bagian berat seismik efektif total struktur (W) yang ditempatkan atau    
dikenakan pada tingkat i atau x 



II-26 
 

hi dan hx = tinggi dari dasar sampai tingkat  i atau x, dinyatakan dalam meter (m) 

 

 

 

K 

= eksponen yang terkait dengan periode struktur sebagai berikut :      

● untuk struktur yang memiliki T = 0,5 detikatau kurang; k =1.  

● untuk struktur yang memiliki T =  2,5 detik atau lebih; k = 2. 

●.untuk struktur yang memiliki antara 0,5 dan 2,5 detik, k harus 

sebesar 2 atau harus ditentukan dengan interpolasi linier antara 1 dan 
2. 

2.6.2.7. Distribusi Horisontal Gaya Gempa 

Dalam  SNI 03-1726-2012, gaya geser tingkat desain gempa disemua tingkat (Vx) (kN) 

harus ditentukan dari Persamaan :  

       i

n

i  

                                   

Dimana : 
Fi   = bagian dari geser dasar seismik (V) (kN) yang timbul di tingkat ke-i  

2.6.3. Metode Respon Spektrum 

Metode analisis ragam spektrum respon mendefinisikan bahwa simpangan 

struktur yang terjadi merupakan penjumlahan dari simpangan masing-masing ragam 

getarnya. Dalam SNI 03-1726-2012 Pasal 6.3, spektrum respon gempa rencana harus 

didesain dan dibuat terlebih dahulu berdasarkan data dan parameter yang ada pada sub 

bab 2.2.1 Respon Spektrum Desain 

2.6.3.1. Analisa ragam spectrum respon 

Perhitungan respon dinamik struktur gedung tidak beraturan terhadap pembebanan 

gempa nominal akibat pengaruh gempa rencana, dapat dilakukan dengan metode analisa 

ragam spektrum respon dengan memakai Spektrum Respon Gempa rencana yang nilai 

ordinatnya dikalikan I/R, dimana I adalah faktor keutamaan, sedangkan R adalah faktor 

reduksi gempa representatif dari gedung yang bersangkutan. Dalam hal ini, jumlah ragam 

vibrasi yang ditinjau dalam penjumlahan respon ragam menurut metode ini harus 

sedemikian rupa, sehingga partisipasi masa dalam menghasilkan respon total harus 

mencapai sekurang-kurangnya 90%. 

2.6.3.2. Parameter respon terkombinasi   

Penjumlahan respons ragam yang disebut di atas untuk gedung tidak beraturan yang 

memiliki waktu-waktu getar alami yang berdekatan, harus dilakukan dengan metode yang 

dikenal dengan kombinasi kuadratik lengkap (Complete Quadratic Combination atau 

CQC) seperti dalam persamaan 2.21. Waktu getar alami harus dianggap berdekatan, 
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apabila selisih nilai kurang dari 15%. Untuk struktur gedung tidak beraturan yang memiliki 

waktu getar alami yang berjauhan, penjumlahan respons ragam tersebut dapat dilakukan 

dengan metode  yang dikenal dengan Akar Jumlah Kuadrat (Square Root The Sum of 

Squares atau SRSS) seperti dalam persamaan 2.23. 

 =
n n

j

jiji rrr
i

2                            ………   …………  …………… ……       (2.25) 

Dimana :   
r =  Respon gabungan 

 ri =  Respon mode ke i 

 rj =  Respon mode ke j 

 ρij =  Fungsi dari frekuensi dan koefisien redaman 

       22

1

2

2

2

1 ....... nn rrrrr =  ……………       …  …………… ……....…(2 26) 

Dimana :  

r = Respon gabungan 

 r1 = Respon mode ke 1 

 rn =  Respon mode ke n 

 

2.6.3.3. Skala nilai desain untuk respon terkombinasi  

Nilai akhir respon dinamik struktur gedung terhadap pembebanan gempa nominal 

akibat pengaruh gempa rencana dalam satu arah tertentu, tidak boleh diambil kurang dari 

85% nilai respon ragam yang pertama. Bila respon dinamik struktur gedung dinyatakan 

dalam gaya geser dasar, maka persyaratan tersebut dapat dinyatakan dengan 

persamaan  

 

Dimana V1 adalah gaya geser dasar nominal sebagai respon ragam pertama yang 

didapat dari prosedur gaya lateral ekivalen terhadap pengaruh gempa rencana. 

Oleh karena itu, gaya geser tingkat nominal akibat gaya rencana sepanjang tinggi 

struktur gedung hasil analisa spektrum respons ragam dalam suatu arah tertentu harus 

dikalikan nilanya dengan suatu faktor skala  yaitu.  

Faktor skala = 
0, 5     

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

 Dimana : 
VS = geser dasar prosedur gaya lateral ekivalen, 
VD   = geser dasar dari kombinasi ragam yang disyaratkan 
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2.6.3.4. Simpangan antar lantai 

Simpangan antarlantai pada peraturan ini hanya terdapat satu kinerja, yaitu pada 

kinerja batas ultimit. Penentuan simpangan antarlantai tingkat desain (Δ harus dihitung 

sebagai perbedaan defleksi pada pusat massa di tingkat teratas dan terbawah yang 

ditinjau. Apabila pusat massa tidak terletak segaris, dalam arah vertikal, diijinkan 

untukmenghitung defleksi didasar tingkat berdasarkan proyeksi vertikal dari pusat massa 

ditingkat atasnya. 

Defleksi pusat massa di tingkat x (ᵟxe) dalam mm harus ditentukan sesuai dengan 
persamaan berikut : 

      
Cd  e

 e
........................................................................................................(2.29) 

di mana : 

Cd  = faktor pembesaran defleksi dalam Tabel 7.2-1 

xe = defleksi pada lokasi yang disyaratkan pada Pasal ini yang ditentukan 

dengan analisis elastis 

Ie   = faktor keutamaan yang ditentukan sesuai dengan Pasal 4.1.2 

Penentuan simpangan antara lantai dapat dilihat pada Gambar 2.20 

 

Gambar 2.20 Penentuan Simpangan Antar Lantai 
Sumber: Konsep SNI 03-1726-2012 

 

Keterangan Gambar : 

Tingkat 3 

F3 = gaya gempa disain tingkat kekuatan 

e3 = perpindahan elastis yang dihitung akibat gaya gempa disain tingkat kekuatan 
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3 = Cde3/IE = perpindahan yang diperbesar 

3 = (e3 – e2)Cd/IEa 

Tingkat 2 

F2 = gaya gempa disain tingkat kekuatan 

e2 = perpindahan elastis yang dihitung akibat gaya gempa disain tingkat kekuatan 

2 = Cde2/IE = perpindahan yang diperbesar 

2 = (e2 – e1)Cd/IEa 

Tingkat 1 

F1 = gaya gempa disain tingkat kekuatan 

e1 = perpindahan elastis yang dihitung akibat gaya gempa disain tingkat kekuatan 

1 =Cde1/IE = perpindahan yang diperbesar 

1 = 1a 

i = Simpangan Antar Lantai 

i/Li = Rasio Simpangan Antar Lantai 

3 = Perpindahan Total 

 Simpangan antar lantai tingkat desain () tidak boleh melebihi simpangan antar 

lantai tingkat ijin (a) seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2.13 untuk semua tingkat. 

Tabel 2.13. Simpangan Antarlantai Ijin, A 

 

hsx
C
 adalah tinggi tingkat di bawah Tingkatx. 
Sumber Tabel 16 SNI 03-1726-2012 
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2.6.4. Kombinasi Pembebanan 

Faktor-faktor beban untuk beban mati nominal, beban hidup nominal, dan beban 

gempa nominal, adalah 

1. 1,4 DL 

2. 1,2 DL + 1,6 LL 

3. 1,2 DL + 1 LL ± 0,3 (QE + 0,2 SDS DL) ± 1 ((QE + 0,2 SDS DL) 

4. 1,2 DL + 1 LL ± 1 (QE + 0,2 SDS DL) ± 0,3 ((QE + 0,2 SDS DL) 

5. 0,9 DL ± 0,3 (QE - 0,2 SDS DL) ± 1 ((QE - 0,2 SDS DL) 

6. 0,9 DL ± 1 (QE - 0,2 SDS DL) ± 0,3 ((QE - 0,2 SDS DL) 

di mana : 

DL = Beban mati, termasuk SIDL 

LL = Beban hidup 

EX= Beban gempa arah - x 

EX= Beban gempa arah - y 

R = Faktor redudansi, untuk desain seismik D sampai F nilanya 1,3 

SDS= Parameter percepatan spektrum respons desain pada periode pendek 

QE= Pengaruh gaya seismik horisontal dari V, yaitu gaya geser desain total didasar 

struktur dalam arah yang ditinjau. Pengaruh tersebut harus dihasilkan dari 

penerapan gaya horisontal secara serentak dalam dua arah tegak lurus satu 

sama lain. 

2.6.5. Kuat Desain 

Dalam  SNI 2847-2013 Pasal 9.3 disebutkan kuat rencana ditetapkan sesuai 

ketentuan kuat rencana suatu komponen struktur dan sambungannya dengan komponen 

struktur lain,dan penampangnya, sehubungan dengan perilaku lentur, aksial, geser, dan 

torsi,harus diambil sebagai hasil kali kuat nominal. Faktorreduksi kekuatan (Ø) ditentukan 

sebagai berikut: 

a) Penampang terkendali tarik                                 

b) Komponen struktur dengan tulangan spiral                         

c) Komponen struktur bertulang lainnya l                            

 



II-31 
 

2.7. Estimasi Dimensi Komponen Struktur  

2.7.1. Estimasi dimensi balok  

 

Menurut pratama, (2010) dalam jurnal Sipil Unwira dimensi balok dapat diestimasi 

berdasarkan panjang bentang yang bersesuaian. Untuk lebar balok (bw) dimensi ½ 

sampai ⅔  dari tinggi penampang balok (½.ht-⅔ ht), sedangkan tinggi penampang blok 

(ht) diestimasi sebesar 1/12 sampai 1/10 kali panjang bentang balok (1/12L-1/10L).  

Tabel 2.14. Tebal mínimum balok nonprategang atau pelat satu arah bila lendutan tidak 

dihitung 

 Tebal minimum, h 

Komoponen 

struktur 

Dua tumpuan 

sederhana 

Satu ujung 

menerus 

Kedua ujung 

menerus 

Kantile

ver 

Komponen yang tidak menahan atau tidak disatukan dengan partisi atau 

konstruksi lain yang mungkin akan rusak oleh lendutan yang besar 

Pelat massif satu 

arah 
ℓ/20 ℓ/2  ℓ/2  ℓ/ 0 

Balok atau pelat 

rusuk satu arah 
ℓ/   ℓ/   5 ℓ/2  ℓ/  

CATATAN 

Panjang bentang dalam mm. 

Nilai yang diberikan harus digunakan langsung untuk komponen struktur dengan beton normal 

dan tulangan mutu 420 MPa. Untuk kondisi lain, nilai di atas harus dimodifikasikan sebagai 

berikut : 

a) Untuk struktur beton ringan degan berat jenis di antara 1440kg/m³ sampai 1840kg/m³, nilai 

tadi harus dikalikan dengan (1,65 – (0,0003)Wc) tetapi tidak kurang dari 1,09. 

b) Untuk fy selain 420 MPa, nilainya harus dikalikan dengan (0,4 + fy/700). 

Sumber : Tabel 9.5(a) SNI 03-2847-2013 

 

2.7.2. Estimasi Dimensi Kolom 

 Dimensi awal kolom dapat diestimasi berdasarkan tinggi kolom, panjang bolok 
dan inersia balok yang dapat dihitung berdasarkan persamaan 2.30 dan 2.31 di bawah. 

  olom

  olom
≥

  alok

  alok
.............................................................................................................(2.30) 
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Atau jika lebar penampang kolom sama dengan tinggi penampang kolom maka 

persamaan 2.34 dapat ditulis : 

 

 2
(h )

 

 kolom
≥

 

 2
 bw (ht) 

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

Dimana : 

 Ikolom = Inersia kolom (mm4) 

 Ibalok = Inersia balok (mm4) 

 Lkolom = tinggi kolom (mm) 

 Lbalok = panjang balok (mm) 

 hc = tinggi penampang kolom (mm) 

 bc = lebar penampang kolom (mm) 

 bw = lebar penampang balok (mm) 

 ht = tinggi penampang balok (mm) 

 yang dimaksud dengan panjang balok, dan dimensi balok pada persamaan di 

atas adalah bentangan balok terpanjang yang menumpu pada kolom yang akan dihitung. 

(http://www.scribd.com/doc/49638675/Analisa-Struktur-Primer-SRPM). 

2.8. Aplikasi Program ETABS 2013  

ETABS 2013 merupakan salah satu program analisa struktur yang lengkap namun 

sangat mudah untuk dioperasikan. Prinsip utama pengunaan program ini adalah 

pemodelan struktur, eksekusi analisis dan pemeriksaan atau optimasi desain ETABS 

2013 

Program ETABS 2013 menyediakan fitur dan modul terintegrasi yang lengkap untuk 

desain struktur baja dan beton bertulang. Pengguna diberi kemudahan untuk membuat, 

menganalisis, dan memodifikasi model struktur yang direncanakan dengan memakai user 

interface yang sama. Dalam lingkungan pemakaian yang interaktif maka dapat dievaluasi 

penampang struktur berdasarkan design-code internasional seperti: U.S.A (ACI 1999, 

AASHTO 1997), Canadian (CSA 1994), British (BSI 1989), European (CEN 1992), dan 

New Zealand (NZS 3101-95). 

Fasilitas perancangan berdasarkan design-code yang baku ternyata tidak terlalu 

kaku karena pengguna mempunyai peluang untuk merubah parameter-parameter tertentu 

untuk disesuaikan dengan peraturan perencanaan lokal. Sebagai contoh, telah diketahui 

bahwa peraturan perencanaan beton yang digunakan di Indonesia merupakan adopsi dari 

ACI 1989 sehingga dengan sedikit penyesuaian, ETABS 2013 dapat digunakan untuk 

http://www.scribd.com/doc/49638675/Analisa-Struktur-Primer-SRPM
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perancangan struktur beton bertulang berdasarkan peraturan Indonesia (SNI 03-2847-

2002). Berikut ini dijelaskan prosedur operasional program ETABS 13, berikut ini adalah  

1. Pembuatan model struktur 

Pemodelan struktur dilakukan melalui New Model dan 3D frames, pada kotak 

dialog ini juga dapat dilakukan pemilihan satuan yang akan dipakai untuk analisis melalui 

initialze Model from Defaults with Units, selanjutnya dilakukan penerjemahan geometri 

portal melalui Edit Grid  pada kotak dialog 3D Frame dan dilakukan Edit Grid Default 

dengan menempatkan sumbu global portal pada koordinat 0,0 dan melakukan input data 

geometri dengan grid X,Y,Z dengan masing-masing sebagai lebar, panjang dan tinggi 

portal. 

2. Pendefinisian 

a. Pendefinisian Material 

Pendefinisian material dilakukan dengan maksud untuk menerjemahkan jenis  

material yang akan digunakan pada elemen-elemen struktur dengan sifat-sifat material 

tersebut. Penentuan jenis material dilakukan pada kotak dialog Material Property Data. 

b. Pendefinisian Dimensi elemen struktur 

Dilakukan untuk mendifinisikan dimensi penampang elemen balok, kolom,dinding 

geser serta plat lantai dengan berbagai pilihan bentuk penampang.    

c. Jenis Pembebanan 

Jenis pembebanan yang tersedia dalam ETABS 2013 adalah beban mati, beban 

hidup, beban gempa, beban angin dan lain-lain, dengan demikian untuk menentukan jenis 

beban yang akan dipakai dengan cara memilih dari jenis beban yang telah tersedia 

tersebut. Penentuan jenis pembebanan dilakukan pada kotak dialog Load Patern 

d. Kombinasi Pembebanan 

Jenis kombinasi pembebanan yang dipakai berdasarkan SNI 03-1726-2012 yang 

akan diterjemahkan dengan faktor skala beban 

3. Analisis  

Tahapan analisis adalah tahapan dimana semua data terkait dalam proses analisis 

sudah diinput dengan benar. Analisis digunakan untuk menentukan respon struktur dari 

berbagai variasi tipe beban. Analisis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 

menggunakan analisa 3D, tipe analisis ini dipilih pada kotak dialog Analyze Option 
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4. Penampilan gaya-gaya dalam dan respon struktur 

Gaya-gaya dalam dan respon struktur merupakan hasil dari proses analisis yang 

akan ditampilkan setelah dilakukan Run Program. 

2.9. Perencanaan Komponen Struktur Sistem Rangka Pemikul Momen 

Menengah (SRPMM) 

 

2.9.1. Konsep Desain Kapasitas 

Dalam SNI beton yang berlaku (SNI 03-2847-2013) struktur beton bertulang tahan 

gempa pada umumnya direncanakan dengan mengaplikasikan konsep daktailitas. 

Dengan konsep ini, gaya gempa elastik dapat direduksi dengan suatu faktor modifikasi 

respon struktur (faktor R), yang merupakan representasi tingkat daktailitas yang dimiliki 

struktur. Dengan penerapan konsep ini, pada saat gempa kuat terjadi, hanya elemen-

elemen struktur bangunan tertentu saja yang diperbolehkan mengalami kerusakan 

sebagai sarana untuk pendistribusian energi gempa yang diterima struktur. Elemen-

elemen tertentu tersebut pada umumnya adalah elemen-elemen struktur yang 

keruntuhannya bersifat daktail. Elemen-elemen struktur lain yang tidak diharapkan 

mengalami kerusakan haruslah tetap berperilaku elastik selama gempa kuat terjadi. 

Selain itu, hirarki atau urutan keruntuhan yang terjadi haruslah sesuai dengan yang 

direncanakan. Salah satu cara untuk menjamin agar hirarki keruntuhan yang diinginkan 

dapat terjadi adalah dengan menggunakan konsep desain kapasitas. Pada konsep desain 

kapasitas tidak semua elemen struktur dibuat sama kuat terhadap gaya dalam yang 

direncanakan, tetapi ada elemen-elemen struktur atau titik pada struktur yang dibuat lebih 

lemah dibanding dengan yang lain. Hal ini dibuat demikian agar di elemen atau titik 

tersebutlah kegagalan struktur akan terjadi di saat beban maksimum bekerja pada 

struktur. 

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar mekanisme ini dapat dijamin tercapai 

adalah pertama faktor penigkat kuat lentur balok sebagai elemen utama pemancar energi 

gempa dan yang kedua adalah faktor pengaruh beban dinamis pada kolom. 

- Faktor Peningkat Kuat Lentur Balok 

Guna memperhitungkan adanya kemungkinan peningkat kuat lentur penampang 

balok didaerah sendi plastis, Draft Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan 
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Gedung menentukan faktor penambahan kekuatan (Over StrengTh Factor) o sebesar 1. 

Selanjutnya kapasitas penampang balok dapat dihitung sebesar : 

 kap,b      nak,b…………………………………………………………              (2.32) 

- Faktor Pengaruh Beban Dinamis pada Kolom 

Pada mekanisme dektail yang dikehendaki untuk portal rangka terbuka, sebagian 

besar sendi plastis terjadi pada ujung-ujung akhir bentang balok. Bila daerah sendi plastis 

ini sudah direncanakan penulanganya, maka momen kapasitas balok dapat 

diperhitungkan sebagai momen rencana yang bekerja pada kolom. Untuk mencapai 

maksud ini dapat digunakan persamaan : 

  g≥  /5   g....................................................................................................(2.33) 

2.9.2. Perencanaan Balok 

 

2.9.2.1. Perencanaan Lentur 

 

a. Persyaratan kuat lentur berdasarkan (SNI 03-2847-2013 Pasal 21.5.2.2) 

Kuat lentur positif balok pada muka kolom harus lebih besar atau sama dengan 

sepertiga kuat lentur negatifnya. Kuat lentur negatif dan positif pada setiap penampang di 

sepanjang bentang harus tidak kurang dari seperlima kuat lentur terbesar pada bentang 

tersebut. 

 

Gambar 2.21. Persyaratan tulangan lentur 
Sumber: Konsep SNI 03-2847-2013 

 
 
 
 
 
 
 

Mn+ atau Mn- pada semua penampang >1/5 (Mn max diujung)

Mn- Mn-

-

Mn   >1/3 Mn+
-

- Mn   >1/3 Mn+
-

-

0,025 > As atau As' > 1/4 fy * vfc*bh dan 1,4/fy*b*d-

-
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b. Prosedur perencanaan elemen balok terhadap lentur berdasarkan (SNI 03-2847-

2013) 

Perencanaan elemen balok dengan penulangan pada daerah tarik dan tekan 

(tulangan ganda) didasarkan pada asumsi serta prinsip perencanaan yang diberikan pada 

Pasal 10 Prosedur perencanaa balok mengunakan analisa penampang. 

c. Analisa penampang  

Analisa penampang bertujuan untuk menghitung kemampuan pikul (momen 

nominal) dari suatu penampang. Dengan kata lain berapa besar momen atau gaya yang 

dapat dipikul oleh penampang. Untuk dapat menentukan kekuatan penampang diperlukan 

data dimensi penampang, mutu bahan dan tulangan terpasang. Analisa penampang 

mengunakan prinsip keseimbangan statis dimana prinsip ini dibentuk oleh gaya-gaya 

yang bekerja pada penampang (Cc) yang bekerja pada daerah tekan dan gaya desak 

tulangan (Cs) yang bekerja pada pusat tulangan tekan. serta gaya tarik (Ts) bekerja 

pada pusat tulangan tarik. Cc merupakan resultante gaya dalam yang terjadi pada bagian 

penampang beton yang tertekan. Sedangkan Cs dan Ts merupakan gaya dalam yang 

terjadi pada pusat tulangan terpasang. Kedua komponen gaya tersebut harus memenuhi 

sayarat  keseimbangan gaya. 

C    Cs   s……………………………………………………………………..............(2.34) 

 

Gambar 2.22. Diagram tegangan dan regangan pada balok 
Sumber: Konsep SNI 03-2847-2013 

 

Analisa penampang mengacu pada Gambar 2.22. berikut merupakan persamaan-

persamaan yang digunakan dalam analisa penampang: 

Luas tulangan terpasang (Astop dan Asbot) 

Asbot = 1/4 x  x d2 x nbot …………………………………………………………   (2  5) 

Astop = 1/4 x  x d2 x ntop …………………………………………………………   (2   ) 

Z
2=

d-
d'

As-top

As-bot

s'

cu = 0,003

Cs = As'.fs'

Cc = 0,85.fc.a.b

Ts = As.fy

a
a/

2
a/

2

X

y = fy/Es

b

h d
d'

Z
1=

d-
a/

2

Mu= Cc*Z1 + Cs*Z2

Penampang balok Diagram regangan Diagram tegangan
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Dimana d merupakan diameter tulangan dan n jumlah tulangan yang terpasang 

Gaya tarik (Ts) 

Ts = Asbot   fy……………………………………………………………………  (2  7) 

Gaya tekan beton (Cc) 

Cc   0, 5   f’    bw   a…………………………………………………………  (2   ) 

dimana a merupakan tinggi blok tegangan yang harganya akan diestimasi sampai 

konsep keseimbangan terjadi (Cc + Cs = Ts) 

Menghitung jarak dari sumbu netral (x) 

X = a /  ………………………………………………………………………   .(2.39) 

Regangan baja desak (s’) dan regangan baja tarik (y) 

es’ = ((x-d’)/ ) u…………………………………………………………………(2.40) 

y = fy / Es………………………………………………………………………  (2.41) 

Jika s’/y <1 maka tegangan baja desak fs’   s’   Es dan jika es’/ey >   maka fs’  fy 

Gaya tekan baja (Cs) 

Cs    stop   fs’…………………………………………………………………   ...(2.42) 

Momen Nominal terpasang (Mn terpasang) 

 n   CC   d- 
a

2
     Cs   d-d   ……………………………………………    (2.43) 

Mu = Mn/(2.44) 

2.9.2.2. Perencanaan Geser 

a. Persyaratan perencanaan gaya geser berdasarkan (SNI 03-2847-2013 Pasal 

21.5.4) 

Kaut geser perlu (Vu), untuk perencanaan geser bagi komponen struktur lentur 

SRPMM  harus ditentukan dari peninjauan gaya statik pada komponen struktur antara 

dua muka tumpuan. 

 u 
 
pr- 

  pr
-2

 n
 

 u 

2
...............................................................................................(2.45) 

Kuat geser perlu yang diperoleh kemudian direncanakan untuk menahan kuat geser 

disepanjang komponen lentur. Perencanaan geser dilakukan dengan mengasumsikan 
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bahwa baik beton maupun baja tulangan transversal sama-sama berkonstribusi dalam 

menahan gaya geser rencana yang terjadi. Namun, khusus untuk daerah yang berpotensi 

membentuk sendi plastis (yaitu diosepanjang 2h dari muka kolom), penulangan 

transversal harus direncanakan untuk menahan kuat geser perlu dengan menganggap 

konstribusi penampang beton dalam menahan geser (Vc) = 0 

 

Gambar 2.23. Gaya Geser Rencana Balok  
Sumber: Konsep SNI 03-2847-2013 

 

b. Prosedur Perencanaan pada elemen balok terhadap geser berdasarkan (SNI 03-
2847-2013) 

a) Daerah di luar lokasi sendi plastis: 

Kuat geser nominal 

Vu/         s……………………………………………………………………(2   ) 

Kuat geser beton 

Vc    = √f’    bw   d /  .................................................................................(2.47) 

Kuat geser tulangan sengkang:  

Vs  = (Av x fy x d) / s2………………………………………………………   (2.48) 

Jarak antara sengkang (s2) tidak boleh melebihi d/2 

b) Daerah sendi plastis (2hb): 

kuat geser nominal   

Vu/ = Vs + Vc ………………………………………………………………   (2.49) 

kuat geser beton  

Vc = 0 ………………………………………………………………………   (2.50) 

kuat geser tulangan sengkang:   

Vs = (Av x fy x d) / s2………………………………………………………  (2.51) 

wu = 1,2D + 1,0L

Mnl Mnr

Vu Vu

Vu =
Mnl + Mnr wu ln

ln 2

Geser Balok

+

hn

Ln



II-39 
 

Jarak antara sengkang (s1)tidak boleh melebihi, d/4, 8db, 24ds dan 300 mm 

2.9.3. Perencanaan Kolom 
 
 
2.9.3.1. Evaluasi pergoyangan struktur 

SNI 03-2847-2013 merekomendasikan bahwa suatu struktur dikatakan bergoyang bila 

nilai  

Q =  Pu. /  u     ≥ 0,05 ……………………………………………………   .(2.52) 

Dimana  

 pu = gaya aksial kolom (N) 

Vu = gaya geser tingkat (N) 

 =story drift (mm) 

Lc = tinggi kolom (mm) 

2.9.3.2. Evaluasi kelangsingan kolom 

 

Secara garis besar evaluasi kelangsingan kolom bertujuan untuk mengetahui 

apakah kolom yang akan didesain merupakan tipe kolom pendek atau termasuk dalam 

tipe kolom langsing, apabila kolom yang didesain masuk dalam tipe kolom langsing maka 

harus diperhitungkan faktor pembesaran momen terhadap momen desain kolom. Krikteria 

kolom langsing dan kolom pendek untuk portal dengan pergoyangan atau portal tidak 

bergoyang harus memenuhi persamaan berikut :  

Kasus portal tidak bergoyang kelangsingan kolom diabaikan bila 

K.Lu/r  < 34-12(M1/M2) ……………………………………………………   ..........(2.53) 

Kasus portal bergoyang kelangsingan kolom diabaikan bila 

K.Lu/r  <22 ……………………………………………………………………… … (2.54) 

Dimana 

Faktor panjang efektif (k) dihitung dengan persamaan : 

ψ  = Σ(E  / L ) kolom / Σ(E  / L) balok.......(ujung atas) ………………………     (2.55) 
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ψ  = Σ(E  / L ) kolom / Σ(E  / L) balok....(ujung bawah) …………………………(2.56) 

untuk ujung kolom bawah yang berada pada tumpuan ψ    0 

di mana EI balok = (0,35*Ec*Ig) dan EI kolom = (0,7*Ec*Ig) 

a. kolom pendek:kLu / r < 34 - 12 (M2 / M1) dan kLu / r < 22 

hitung nilai 

Aksis-X = Pu/x Ag x 0,85   f    e/h ……………………………………………  (2.57) 

Aksis-Y = Pu/ x Ag x 0, 5   f  …………………………………………………    (2.58) 

Dimana (e) adalah eksenrisitas kolom  yang dihitung dengan persamaan e=Mu/Pu 

dengan nilai Axis-x dan axis-y, tentukan rasio tulangan memenjang dengan menggunakan 

diagram interaksi kolom berdasarkan hasil penelitian sebelumnya (Gideon, 1993). 

 iagram interaksi di pilih  sesuai dengan data mutu beton (f’ ), mutu bahan (fy ) dan 

dimensi kolom.  

Kontrol rasio tulangan 

Syarat rasio tulangan 0,01Ag sampai dengan 0,06Ag. 

Jika <min, maka  = min = 1% 

Jika >max = 6%, maka penampan diperbesar 

Kebutuhan luas tulangan longitudinal pada kolom; 

As =  . Ag …………………………………………………………………………   (2.59) 

b. Kolom langsing:kLu / r > 22 dan kLu / r < 100 

Pembesaran momen ujung 

           s   …………………………………………………………………….(2.60) 

 2    2    s 2 ………………………………………………………………….…(2.61) 

dengan;   s   = M / (1-(ΣPu / 0,75ΣP )) ≥   

Kontrol M2    Pu * emin 

Catatan : untuk disain kolom langsing harus mengunakan Pu lama dan Mu baru), 

langkah selanjutnya sama dengan kolom pendek. 



II-41 
 

2.9.3.3. Perencanaan lentur 

 

a. Persyaratan lentur  

Dalam SNI 03-2847-2013, kuat lentur kolom SRPMM harus memenuhi ketentuan 

kolom kuat balok lemah sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2.25.  

  g≥  /5   g 

Dengan  

 Mc = jumlah Mn kolom yang merangka pada hubungan balok kolom. Mn harus 

dihitung untuk gaya aksial terfaktor, yang sesuai dengan arah gaya-gaya 

lateral yang ditinjau, yang menghasilkan nilai Mn terkecil. 

 Mc = jumlah Mn balok yang merangka pada hubungan balok kolom 

 

Gambar 2.24.Konsep Kolom Kuat Balok Lemah 
Sumber: Konsep SNI 03-2847-2013 

 

2.9.3.4. Prosedur desain penulangan longitudinal kolom berdasarkan (SNI 03-

2847-2013) 

 

Persyaratan gaya axial dan Momen lentur kolom akibat momen kapasitas terpasang pada 

balok seperti pada Gambar berikut ini: 

 

Gambar 2.25. Konsep Desain Kapasitas  
Sumber: Konsep SNI 03-2847-2013 
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Sesuai konsep kapasitas desain dari Gambar di atas (lihat titik J) dapat diformulasikan 

sebagai berikut; 

ΣMe = Σ(M3b + M2t) dan ΣMg = Σ(Mkapb + Mkapt) 

 eban tekan terfaktor (ΦPn) yang bekerja pada kolom (lihat titik J) dapat dirumuskan 

sebagai berikut; ΦPn2   P2    l    r   P , di mana Vl dan Vr merupakan gaya geser 

balok pada joint j sedangkan P3 adalah gaya aksial kolom atas, dengan gaya aksial 

terfaktor dan momen nominal dan plot terhadap diagram interaksi kolom (M-P) maka 

diperoleh rasio tulangan (ρ) dan dari rasio tulangan tersebut akan dihitung jumlah 

kebutuhan tulangan longitudinal dengan persamaan:  s   ρ* g 

2.9.3.5. Perencanaan geser 

a. Persyaratan perencana  

Gaya geser rencana, Ve, untuk perencanaan geser kolom harus ditentukan 

berdasarkan gaya lentur maksimun yang dapat terjadi pada muka hubungan balok kolom 

pada setiap ujung komponen struktur. (Gambar 2.26). Namun demikian momen Mpr 

kolom yang digunakan untuk perhitungan Ve tidak perlu lebih besar dari Mpr balok yang 

merangka pada hubungan balok kolom yang sama. Gaya geser Ve yang digunakan untuk 

desain tidak boleh lebih kecil dari pada nilai gaya geser hasil analisa struktur. 

Perencanaan tulangan transversal yang di pasang disepanjang daerah lo, untuk menahan 

gaya geser Ve, harus dilakukan dengan menganggap Vc=0 bila : 

a) gaya geser akibat gempa yang dihitung sesuai dengan Mpr mewakili 50% atau 

lebih kuat geser perlu maksimun pada bagian disepanjang lo 

b) gaya tekan aksial terfaktor termasuk akibat pengaruh gempa tidak melampaui 

 gf ’/20   

Karena gaya akasial terfaktor yang bekerja pada komponen struktur kolom 

umumnya lebih besar dari pada  gf ’/20, maka pada dasarnya ketentuan diatas tidak 

berlaku. Jadi, perncana geser kolom disepanjang daerah lo tetap dapat dilakukan dengan 

menganggap beton efektif dalam kontribusi menahan geser. 
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Gambar 2.26. Gaya Geser Rencana kolom 

Sumber: Konsep SNI 03-2847-2013 

b. Prosedur perencanaan berdasarkan (SNI 03-2847-2013) 

a) Daerah di luar lokasi lo 

Kuat geser nominal  

 u/Ф= Vc + Vs 

Kuat geser beton    

Vc   = (1+ (Nu / 14Ag)) x (√f’    bw   d /  ) ………………………………… (2.62) 

kuat geser tulangan sengkang  

Vs = (Av * fy * d) / s 

Jarak tulangan geser minimum  s ≤ 2so 

b) Daerah pada lokasi lo 

kuat geser nominal    

 u/Ф= Vs 

Kuat geser beton    

Vc = 0 

Kuat geser tulangan sengkang  

Vs = (Av * fy * d) / s 

Jarak tulangan gesers0 ≤ d/2, 8db, 24ds dan 300 mm 
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2.10. Konsep Pendetailan 

 

Untuk menjamin komponen struktur beton bertulang agar tetap dapat bertahan 

oleh beban bolak-balik memasuki perilaku inelastik tanpa mengurangi kekuatannya yang 

berarti, maka komponen struktur yang direncanakan terhadap kombinasi beban horisontal 

dan vertikal  harus memenuhi ketentuan yang dianggap sebagai persyaratan minimun. 

Itegritas struktur dalam rentang perilaku inelastik harus dipertahankan mengingat 

beban gempa nominal yang ditentukan SNI 03-1726-2012 hanya merupakan sebagian 

dari dari beban gempa rencana. Karena itu, selisih energi beban gempa itu harus mampu 

disebar dan diserap oleh struktur yang bersangkutan dalam bentuk kemampuan yang 

berdeformasi secara inelastik. Kemampuan ini yang disebut sebagai dektailitas struktur, 

diwujudkan dengan syarat detailing yang diatur oleh SNI 03-2847-2002 Pasal 23 untuk 

berbagai komponen struktur beton bertulang yang berada pada Wilayah Gempa kuat.  

2.10.1. Detailing Komponen Struktur Lentur SRPMM 

Komponen struktur lentur didefinisikan sebagai komponen struktur dimana gaya 

aksial tekan terfaktor yang bekerja pada penampangnya tidak melebihi  g   f’ , dengan 

Ag adalah luas penampang komponen struktur. Secara geometri ada beberapa 

persyaratan yang harus dipenuhi untuk komponen lentur, yaitu : 

2.10.1.1. Persyaratan geometri 

a) Bentang bersih komponen struktur tidak boleh kurang dari empat kali tinggi 

efektifnya (lentur) 

b) Perbandingan lebar terhadap tinggi komponen struktur, tidak boleh kurang dari 0,3 

c) Lebar penampang haruslah lebih besar atau sama dengan 250 mm dan lebar 

penampang harus lebih kecil atau sama dengan lebar kolom ditambah jarak pada 

tiap sisi kolom yang tidak melebihi tiga per empat tinggi komponen struktur lentur  

≤  

Gambar 2.27. Ketentuan Dimensi Penampang Balok 

Sumber: Konsep SNI 03-2847-2013 
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2.10.1.2. Persyaratan tulangan lentur 

 

Ada beberapa persyaratan tulangan lentur yang perlu diperhatikan pada 

perencanaan komponen lentur SRPMM, diantaranya adalah : 

a) Masing-masing luas tulangan atas dan bawah harus lebih besar dari luas tulangan 

minimun yang dipersyaratkan yaitu  

 s,min 
bwd

 fy
 f  .................................................................................................. ..... ...(2.63) 

 s,min 
 , bwd

fy
................................................................................................. ..... .........(2.64) 

b) Rasio tulangan lentur maksimun (maks) dibatasi sebesar 0,025. 

c) Sedikitnya dipasang dua tulangan diatas dan dibawah ditiap potongan secara 

menerus. 

d) Kuat lentur positif balok pada muka kolom harus lebih besar atau sama dengan 

setengah kuat lentur negatifnya. Kuat lentur negatif dan positif pada setiap 

penampang di sepanjang bentang harus tidak kurang dari seperempat kuat lentur 

terbesar pada bentang tersebut.  

 

Gambar 2.28. Persyaratan Tulangan Lentur 
Sumber: Konsep SNI 03-2847-2013 

 

2.10.1.3. Persyaratan sambungan lewatan 

 

a) Sambungan lewatan untuk penyambungan tulangan lentur harus diberi tulangan 

spiral atau sengkang tertutup disepanjang sambungan tersebut 

b) Sambungan lewatan tidak boleh ditempatkan pada : 

(a) Daerah hubungan balok kolom 

(b) Daerah hingga jarak dua kali tinggi balok  h dari muka kolom, dan 

(c) Dan lokasi-lokasi yang berdasarkan hasil analisis, memperlihatkan 

Mn+ atau Mn- pada semua penampang >1/5 (Mn max diujung)

Mn- Mn-

-

Mn   >1/3 Mn+
-

- Mn   >1/3 Mn+
-

-

0,025 > As atau As' > 1/4 fy * vfc*bh dan 1,4/fy*b*d-

-
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kemungkinan terjadinya sendi plastis. 

 

 

Gambar 2.29. Persyaratan Sambungan Lewatan 

Sumber: Konsep SNI 03-2847-2012 
 

c) Panjang penyaluran  

Pasal 14.2.2 SNI 03-2847-2002, Panjang penyaluran tulangan dihitung dengan 

menggunakan persamaan seperti dalam Tabel berikut. 

Tabel 2.15. Persamaan panjang penyaluran untuk masing-masing tipe tulangan 

Kondisi 
Batang D-19 & Lebih 

Kecil Atau Kawat Ulir 

Batang D-22 Atau 

Lebih Besar 

Spasi bersih batang - batang yang 

disalurkan atau disambung tidak kurang 

dari db, dan sengkang atau sengkang ikat 

yang dipasang sepanjang d tidak kurang 

dari persyaratan minimal sesuai peraturan 

atau spasi bersih batang - batang yang 

disalurkan atau disambung tidak kurang 

dari 2db dan selimut beton bersih tidak 

kurang dari db 

 d  
 2   fy            

25    f 
 db 

 

 d 
    fy            

5    f 
 db  

Kasus - kasus yang lain 

 

 d  
     fy            

25    f 
 db 

 d  
    fy            

 0    f 
 db 

Sumber : Tabel Pers.12.2.2 SNI 03-2847-2013 

 

Dimana : 

d = panjang penyaluran, mm d > 300 mm     

db = diamter batang tulangan, mm.     

 

   2h

hoops
spasi   d/4 atau 100 mm

sambungan lewatan

jika terpaksa harus ada, pasang

di luar lokasi yang berpotensi

terbentuk sendi plastis

h

b
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 = faktor lokasi penulangan. 

  1,3 jika tulangan berada diatas beton setebal > 300 mm.    

  1,0 untuk tulangan lain.      

 = Faktor pelapis.         

 1,5 jika batang atau kawat tulangan berlapis epoksi dengan selimut beton 

kurang dari 3.d atau spasi bersih kurang dari 6.d. 

  1,2 jika batang kawat tulangan berlapis epoksi lainya   

  1,0 jika tulangan tanpa pelapis.      

 = faktor ukuran batang tulangan.   

  0,8 jika digunakan D-19 atau lebih kecil.  

 1,0 jika digunakan tulangan D- 22 atau lebih besar.  

 
 

2.10.1.4. Persyaratan tulangan transversal 

 

Tulangan transfersal pada komponen lentur dibutuhkan terutama untuk menahan geser. 

Beberapa persyaratan harus dipenuhi untuk pemasangan tulangan sengkang tertutup, 

diantaranya : 

a) Sengkang tertutup harus dipasang  

(a) Pada daerah hingga dua kali tinggi balok diukur dari muka tumpuan. 

(b) Di sepanjang daerah dua kali tinggi balok pada kedua sisi dari suatu 

penampang yang berpotensi membentuk sendi plastis 

b) Sengkang pertama harus dipasang pada jarak tidak lebih dari pada 50 mm dari 

muka kolom perletakan. 

c) Sengkang tertutup pertama harus dipasang tidak lebih dari 50 mm dari muka 

tumpuan. Spasi sengkang tertutup tidak boleh melebihi 

(a) d/4 dengan d adalah tinggi efektif penampang komponen lentur 

(b) delapan kali diameter terkecil tulangan lentur  

(c) 24 kali diameter batang tulangan sengkang tertutup, dan 

(d) 300 mm 

d) Sengkang diluar daerah ujung balok harus dipasang dengan spasi maksimun d/2 
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Gambar 2.30. Persyaratan Tulangan Transversal 
  Sumber: Konsep SNI 03-2847-2013 
 
 

 

Gambar 2.31. Sengkang Tertutup (Hoops) Tunggal Dan Rangkap 

Sumber: KonsepSNI 03-2847-2013 
 

 

2.10.2. Detailing Komponen Struktur SRPMM yang Menerima Kombinasi Lentur 
dan Beban Aksial 

Komponenstruktur kolom yang menerima kombinasi lentur dan beban aksial. 
Besaran beban aksial yang bekerja pada komponen struktur kolom dibatasi tidak kurang 
dari 0,  g f’    eberapa persyaratan geometri juga harus dipenuhi oleh komponen 
struktur kolom sistem rangka pemikul momen khusus, diantaranya : 

2.10.2.1. Persyaratan Geometri 

a) Ukuran penampang terkecil tidak kurang dari 300 mm 

b) Perbandingan antara ukuran terkecil penampang terhadap ukuran dalam arah 

tegak lurusnya  tidak kurang dari 0,4. 

 

Gambar 2.32. Persyaratan Geometri Kolom 

Sumber: Konsep SNI 03-2847-2012 
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2.10.2.2. Persyaratan tulangan lentur 

 

a) Rasio penulangan dibatasi minimun tidak boleh kurang dari 0,01 dan maksimun 

tidak boleh lebih dari 0,06 

 

2.10.2.3. Persyaratan sambungan lewatan 

 

2.11. Untuk memenuhi pasal 23.4(3(2)), sambungan lewantan kolom hanya boleh 

dipasang ditengah tinggi kolom yang direncanakan sebagai sambungan tarik 

dan harus dengan tulangan sengkang tertutup sesuai tulangan transversal 

pada daerah lo 

2.12. Sesuai Pasal 14.17.2.2  .sambungan lewatan yang digunakan adalah 

sambungan lewatan kelas B, karena semua sambungan tulangan disalurkan 

pada lokasi yang sama. Dengan demikian  panjang lewatan kelas B = 1,3ld. 

2.13. sesuai Pasal 14.17.2.4, sambungan lewatan kolom 1,3ld harus dikurangi lagi 

agar panjang sambungan tidak masuk pada daerah lo dengan cara dikalikan 

dengan 0,83, sehingga panjang sambungan lewatan kolom adalah sebesar 

0,83*1,3ld. 

 

Gambar 2.33. Sambungan Lewatan Pada Kolom 

Sumber: Konsep SNI 03-2847-2013 
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2.10.2.4. Persayarata tulangan transversal 

 

a. Perlu dipasang panjang lo dari muka hubungan balok kolom dikedua ujung kolom 

dimana lentur boleh kemungkinan dapat terjadi. Panjang lo harus tidak boleh lebih 

kecil dari :  

a) Tinggi penampang komponen 

b) Seperenam panjang bentang bersih 

c) 500 mm 

b. Sengkang pertama harus dipasang pada jarak tidak lebih dari pada 50 mm dari 

muka kolom perletakan. 

c. spasi untuk tulangan tranversal pengekang harus tidak boleh lebih dari 

a) Seperempat dimensi terkecil komponen struktur 

b) enam kali diameter tulangan longitudinal 

(c)  50  s   00   
 50-h 

 
≥  00.........................................................................(2.78) 

d. Sesuai pasal 23.4(4(3)) tulangan pengikat silang tidak boleh dipasang dengan 

spasi lebih dari pada 350 mm di daerah tegak lurus tulangan memanjang kolom. 

 

Gambar 2.34.Persyaratan Kekangan Untuk Sengkang Tertutup Persegi 
Sumber: Konsep SNI 03-2847-2013 
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2.10.3. Detailing Hubungan Balok Kolom (HBK) 

 

2.10.3.1 Persyaratan Gaya dan Geometri 

Pada perencanaan hubungan balok kolom, gaya pada tulangan lentur dimuka HBK 

dapat ditentukan berdasarkan tegangan 1 fy. Faktor reduksi untuk perencangan join dapat 

diambil sebesar 0,8. Beberapa persyaratan geometri harus dipenuhi untuk join SRPMM 

diantaranya adalah : 

a. Untuk beton normal dimensi kolom pada hubungan balok kolom dalam arah paraler 

tulangan longitudinal balok minimal harus 20 kali diameter tulangan longitudinal 

terbesar pada balok. 

 

2.10.3.2. Persyaratan Tulangan Transversal  

 

Tulangan transversal seperti sengkang tertutup yang dipasang pada daerah sendi 

plastis kolom harus diteruskan dalam HBK. Boleh diadakan reduksi 50 persen tulangan 

tranversal bila keempat sisi HBK terkekang oleh lebar balok harus lebih besar sama 

dengan tiga per empat (3/4) lebar kolom yang merangka pada keempat sisi HBK, juga s 

diambil 150 mm. 


