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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pemodelan Struktur dan Data Umum Bangunan 

I. 4.1.1 Pemodelan Struktur 

Sistem struktur utama bangunan dimodelkan sebagai portal terbuka (open frame) 

dengan sistem rangka berupa rangka beton bertulang pemikul momen Menengah 

(SRPMKM) dalam kedua arah orthogonal yang difungsikan sebagai Hotel. Disesuaikan 

dengan fungsi bangunan yaitu hotel, maka struktur dimodelkan dengan memperhatikan 

penggunaan modul struktur, yang disesuaikan dengan fungsi ruangan untuk memberikan 

ruang gerak serta daerah sirkulasi yang baik, dalam arah vertikal maupun dalam arah 

horisontal. 

 Masing-masing ruangan direncanakan berukuran 4m x 8m, dengan demikian 

dalam arah X digunakan modul @ 8m ditambah dengan ruang sirkulasi vertikal pada 

bagian tengah bangunan sebesar 6m, sementara dalam arah Y menggunakan modul @ 

4m pada bagian tepi dan 3@ modul pada bagian tengah, sehingga daerah sirkulasi dalam 

arah horisontal adalah sebesar 3m.  

Tinggi antar tingkat disesuaikan dengan fungsi masing-masing ruang 

sebagaimana lantai 1 dan 2 akan memiliki aktifitas yang lebih banyak dibandingkan 

dengan lantai-lantai diatasnya yang hanya difungsikan sebagai kamar, dengan demikian 

lantai 1 dan lantai 2 memiliki tinggi tingkat yang lebih besar dari tingkat-tingkat diatasnya 

yaitu digunakan 4.5m dan 3.75m, sementara tingkat-tingkat diatasnya digunakan tinggi 

tingkat 3.5m. Dengan demikian tinggi total bangunan adalah sebesar 36.25 m. Untuk lebih 

jelasnya pemodelan struktur dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.1 – Layout Lantai Tipikal Bangunan 
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Gambar 4.2 – Potongan Melintang dan Memanjang Struktur Gedung 

Sumber : Model Gambar Rencana (Lampiran 1) 

 Model bangunan direncanakan berada pada Pulau Sabu Raijua yang merupakan 

Salah satu kabupaten dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sekitar 248.4 km dari 

Kupang (Ibu Kota Provinsi NTT) dan 2000 km Ibu Kota Jakarta. Kabupaten ini, 

merupakan daerah yang Tidak rawan terhadap gempa bumi..  

4.1.2 Data Umum Bangunan 

Data umum bangunan 

Lokasi bangunan   : Kabupaten Sabu Raijua 

Kelas situs    : SC(tanah sedan(lunak) 

Fungsi bangunan   : Hotel 

Jumlah lantai    : 10 lantai 

Tinggi lantai 1    : 4.50 m 

Tinggi lantai 2    : 3.75 m 

Tinggi lantai tipikal (3-10)  : 3.50 m 

Tinggi total bangunan   : 36.25m 

Panjang bangunan   : 38m 

Lebar bangunan   : 16.00 m 

Sistem rangka  : Rangka beton bertulang pemikul momen  Menengah (SRPMM) 

Data bahan 

Kuat tekan beton (fc’)   : 30 Mpa 

II. Kuat leleh tulangan memanjang : 400 Mpa 

Kuat leleh tulangan geser (fys) : 400 Mpa 
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4.2 Preliminary Desain-1 

Preliminary Desain-1 merupakan tahap preliminary desain awal untuk 

memperkirakan metode analisis yang boleh digunakan. Dalam tahap preliminary desain-1 

yang menjadi tolak ukur dalam menentukan metode analisis yang boleh digunakan, 

didasarkan pada ketidakberaturan struktur horisontal dan vertikal berdasarkan model 

bangunan yang ada. Model bangunan yang baik berdasarkan tipe-tipe diatas 

memungkinkan untuk dapat dianalisis dengan menggunakan metode analisis gaya lateral 

ekivalen maupun analisis dinamis, sebaliknya bangunan dengan model yang buruk 

memungkinkan untuk dianalisis hanya dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

analisis dinamis.  

4.2.1 Evaluasi Ketidakberaturan Bangunan 

 Evaluasi ketidakberaturan struktur pada tahap ini ditentukan secara kualitatif 

dengan memperhatikan bentuk bangunan,simetrisan, tinggi antar tingkat, kemenerusan 

terhadap sistem struktur penahan gaya gempa, pola distribusi massa, serta potensi 

terhadap torsi. Berikut merupakan hasil evaluasi bangunan sesuai dengan model struktur 

bangunan yang direncanakan. 

4.2.1.1 Evaluasi Ketidakberaturan secara kualitatif 

1. Ketidakberaturan Horisontal Tipe-1a dan 1b (Ketidakberaturan Torsi) 

Tipe ketidakberaturan ini dipengaruhi oleh ketidaksimetrisan bentuk bangunan 

serta tata letak dari kolom maupun dinding yang cenderung mengumpul pada suatu 

tempat sehingga menyebabkan kekakuan tidak terdistribusi merata. Hal ini menyebabkan 

pusat massa tidak berimpit dengan pusat kekakuan dan menimbulkan terjadinya torsi. 

Gambar 4.3 dibawah ini menunjukan evaluasi terhadap tipe ketidakberaturan ini secara 

kualitatif.  

 

Gambar 4.3 – Evaluasi Kualitatif Ketidakberaturan Torsi 

Sumber : Model Gambar Rencana (Lampiran-1) 
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Dari Gambar 4.3 diatas dapat dilihat bahwa  model bangunan rencana memiliki 

bentuk sederhana/simetris serta tata letak kolom terdistribusi secara merata. Sementara 

itu sebaran beban mati maupun beban hidup yang bekerja terdistribusi secara merata. 

Hal ini menyebabkan kemungkinan pusat kekakuan bangunan akan berimpit dengan 

pusat massa sehingga kecil kemungkinan terjadinya torsi. Dengan demikian disimpulkan 

bahwa bangunan tidak mempunyai / tidak ada ketidakberaturan horisontal tipe-1a dan 1b 

(Ketidakberaturan Torsi dan Ketidakberaturan Torsi Berlebihan). 

2. Ketidakberaturan Horisontal Tipe-2 (Ketidakberaturan Sudut Dalam) 

Ketidakberaturan ini disebabkan oleh bentuk bangunan yang tidak sederhana dimana 

dalam masing-masing arah terdapat tonjolan seperti bangunan dengan denah berbentuk 

huruf L, T, Z, X, H. Gambar 4.4 dibawah ini menunjukan evaluasi terhadap tipe 

ketidakberaturan ini secara kualitatif.  

 

Gambar 4.4 – Evaluasi Kualitatif Ketidakberaturan Sudut Dalam 

Sumber : Model Gambar Rencana (Lampiran-1) 

Dengan melihat layout bangunan pada Gambar 4.4 diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa model bangunan yang direncanakan memiliki bentuk 

sederhana/simetris, dalam hal ini model bangunan tidak memiliki panjang tonjolan baik 

dalam arah X maupun dalam arah Y atau denah tidak berbentuk huruf L, T, Z, X, dan H, 

dengan demikian bangunan tidak mempunyai / tidak ada ketidakberaturan horisontal tipe-

2 (Ketidakberaturan Sudut Dalam). 

3. Ketidakberaturan Horisontal Tipe-3 (Ketidakberaturan Diskontinuitas Diafragma) 

Ketidakberaturan ini disebabkan oleh pengaruh bukaan diaphragma yang terlalu 

besar, melebihi 50% dari luas total diafragma. Gambar 4.5 dibawah ini menunjukan 

evaluasi terhadap tipe ketidakberaturan ini secara kualitatif. 
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Gambar 4.5 – Evaluasi Kualitatif Diskontinuitas Diafragma 

Sumber : Model Gambar Rencana (Lampiran-1) 

Berdasarkan model bangunan rencana, terdapat bukaan pada diafragma/pelat 

lantai, dimana luas bukaan sangat kecil 6x4 m yang dipergunakan sebagai daerah 

sirkulasi dalam arah vertikal dengan kemungkinan tidak melebihi 50% luas total 

diafragma. Dengan demikian disimpulkan bahwa, bangunan tidak mempunyai / tidak ada 

ketidakberaturan horisontal tipe-3 (Ketidakberaturan Diskontinuitas Diafragma). 

4. Ketidakberaturan Horisontal Tipe-4 (Pergeseran Melintang Terhadap Bidang) 

Ketidakberaturan ini dipengaruhi oleh elemen struktur kolom maupun elemen 

struktur dinding tidak menerus atau mengalami pergeseran dalam arah horizontal 

(pergeseran keluar bidang). Gambar 4.6 dibawah ini menunjukan evaluasi terhadap tipe 

ketidakberaturan ini secara kualitatif. 

 

Gambar 4.6 – Evaluasi Kualitatif Pergeseran Melintang Terhadap Bidang 

Sumber : Model Gambar Rencana (Lampiran-1) 

5. Ketidakberaturan Horisontal Tipe-4 (Pergeseran Melintang Terhadap Bidang) 

  Dengan mengacu pada Gambar 4.6 dapat dilihat bahwa, elemen struktur vertikal 

pada sistem rangka dalam arah X maupun arah Y menerus tanpa adanya pergeseran dari 

atap hingga pada lantai lantai dasar. Dengan demikian disimpulkan bahwa, bangunan 

tidak mempunyai / tidak ada ketidakberaturan horisontal tipe-4 (Pergeseran Melintang 

Terhadap Bidang). 
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      6   Ketidakberaturan Horisontal Tipe-5 (Ketidakberaturan Sistem Non-paralel) 

Ketidakberaturan ini disebabkan jika elemen penahan gaya lateral vertikal tidak 

sejajar terhadap sumbu orthogonal utama bangunan. Gambar 4.7 dibawah ini 

menunjukan evaluasi terhadap tipe ketidakberaturan ini secara kualitatif. 

 

Gambar 4.7 – Evaluasi Kualitatif Ketidakberaturan Sistem Non-Paralel 

Sumber : Model Gambar Rencana (Lampiran-1) 

Berdasarkan Gambar 4.7 diatas, dapat dilihat bahwa masing-masing frame/rangka 

bangunan sejajar/simetris terhadap kedua sumbu orthogonal utama. Dengan demikian 

disimpulkan bahwa, bangunan tidak mempunyai / tidak ada ketidakberaturan horisontal 

tipe-5 (Ketidakberaturan Sistem Non-paralel). 

4.2.1.2 Evaluasi Ketidakberaturan Kualitatif Vertikal  

 

1. Ketidakberaturan Vertikal Tipe-1a dan 1b (Ketidakberaturan Kekakuan 

Tingkat) 

Tipe ketidakberaturan ini dipengaruhi oleh kekakuan vertikal yang buruk, dimana 

terdapat tingkat yang lemah yang disebabkan oleh tinggi tingkat yang berlebihan pada 

suatu lantai. Gambar 4.8 dibawah ini menunjukan evaluasi terhadap tipe ketidakberaturan 

ini secara kualitatif. 

 

Gambar 4.8 – Evaluasi Kualitatif Ketidakberaturan Kekakuan Tingkat 

Sumber : Model Gambar Rencana (Lampiran-1) 
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Dengan mengacu pada Gambar 4.8 diatas, maka eval 

uasi terhadap tipe ketidakberaturan ini dapat ditentukan, dimana tinggi antar 

tingkat tidak mempunyai perbedaan yang signifikan sehingga kemungkinan struktur 

memiliki kekakuan vertikal yang baik.atau potensi terdapat tingkat lemah sangat kecil. 

Dengan demikian disimpulkan bahwa, bangunan tidak mempunyai / tidak ada 

ketidakberaturan vertikal tipe-1a dan 1b (Ketidakberaturan Kekakuan Tingkat Lunak dan 

Tingkat Lunak Berlebihan). 

2. Ketidakberaturan Vertikal Tipe-2 (Ketidakberaturan Berat/Massa) 

Ketidakberaturan vertikal tipe ini dipengaruhi oleh distribusi berat/massa dalam 

arah vertikal yang tidak merata yang disebabkan oleh perbedaan fungsi dari masing-

masing lantai. Berdasarkan model bangunan yang direncanakan, bangunan memiliki 

bentuk yang sederhana, simetris, dimana m asing-masing lantai memikul berat beban 

mati maupun beban hidup dengan perbedaan yang tidak terlalu signifikan, sehingga 

kemungkinan tidak terjadi kontribusi massa pada satu lantai. Dengan demikian 

disimpulkan bahwa, kemungkinan bangunan tidak mempunyai / tidak ada 

ketidakberaturan vertikal tipe-2 (Ketidakberaturan Berat/Massa). 

3. Ketidakberaturan Vertikal Tipe-3 (Ketidakberaturan Geometri Vertikal) 

Ketidakberaturan ini disebabkan oleh bentuk bangunan yang tidak beraturan 

dalam arah vertikal dimana model bangunan semakin keatas semakin menjorok ke 

dalam. Gambar 4.9 dibawah ini menunjukan evaluasi terhadap tipe ketidakberaturan ini 

secara kualitatif.     

 

Gambar 4.9 – Evaluasi Kualitatif Ketidakberaturan Geometri Vertikal 

Sumber : Model Gambar Rencana (Lampiran-1) 

Berdasarkan Gambar 4.9 diatas, model bangunan menerus dari dasar hingga 

lantai atap (tidak menjorok kedalam) atau bangunan tidak dikategorikan sebagai 

bangunan setback. Dengan demikian disimpulkan bahwa, bangunan tidak mempunyai / 

tidak ada ketidakberaturan vertikal tipe-3 (Ketidakberaturan Geometri Vertikal). 
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4. Ketidakberaturan Vertikal Tipe-4 (Diskontinuitas Arah Bidang) 

Tipe ketidakberaturan ini terjadi dimana elemen yang mendukung dinding berupa 

rangka struktur maupun kolom yang tidak menerus tetapi mengalami pergeseran dalam 

bidang tersebut. Gambar 4.10 dibawah ini menunjukan evaluasi terhadap tipe 

ketidakberaturan ini secara kualitatif. 

 

Gambar 4.10 – Evaluasi Kualitatif Ketidakberaturan Diskontinuitas Arah Bidang 

Sumber : Model Gambar Rencana (Lampiran-1) 

Berdasarkan model dari SRPMM yang direncanakan pada Gambar 4.10, elemen 

penahan gaya lateral vertikal berupa kolom/rangka struktur tidak ada yang mengalami 

pergeseran dalam bidang tersebut. Dengan demikian disimpulkan bahwa bangunan tidak 

mempunyai / tidak ada ketidakberaturan vertikal tipe-4 (Ketidakberaturan Diskontinuitas 

Arah Bidang). 

5. Ketidakberaturan Vertikal Tipe-5a dan 5b (Ketidakberaturan Kuat Lateral 

Tingkat) 

Tipe ketidakberaturan ini terjadi disebabkan oleh pengaruh kekuatan lateral 

elemen struktur vertikal yang tidak merata di sepanjang tinggi gedung, yang disebabkan 

oleh sebaran elemen struktur vertikal pada tiap lantai yang berubah, seperti perubahan 

jumlah kolom pada suatu tingkat. Berdasarkan Gambar 4.10 diatas, elemen struktur 

bangunan menerus tanpa adanya pengurangan elemen struktur vertikal pada suatu lantai. 

Hal ini menyebabkan kuat geser tingkat terdistribusi dengan baik yang memungkinkan 

semakin kebawah kuat gesernya semakin besar. Dengan demikian disimpulkan bahwa 

bangunan tidak mempunyai / tidak ada ketidakberaturan vertikal tipe-5a dan 5b 

(Ketidakberaturan Kuat Lateral Tingkat dan Kuat Lateral Tingkat Berlebihan). 

4.2.2 Perkiraan Metode Analisis 

 Perkiraan terhadap metode analisis yang akan digunakan dalam tahap selanjutnya 

didalam preliminary desain-1 ini ditentukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap 

ketidakberaturan struktur horisontal dan vertikal bangunan secara kualitatif. Bangunan 

yang memiliki salah satu dari tipe ketidakberaturan  horisontal maupun vertikal, maka 
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dikategorikan sebagai bang unan kompleks yang harus dianalisis dengan menggunakan 

metode analisis dinamis. Sedangkan bangunan yang tidak memiliki salah satu dari tipe 

ketidakberaturan dimaksud maka bangunan dikategorikan sebagai bangunan sederhana 

yang dapat dianalisis dengan menggunakan metode analisis gaya lateral ekivalen dan 

analisis dinamis. 

 Berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketidakberaturan struktur horisontal dan 

vertikal struktur secara kualitatif menunjukan bahwa bangunan yang direncanakan tidak 

mempunyai salah satu dari tipe ketidakberaturan struktur horisontal maupun vertikal 

dimaksud, sehingga dikategorikan sebagai bangunan sederhana. Dengan demikian hasil 

evaluasi menunjukan bahwa model bangunan yang direncanakan dapat dianalisis dengan 

menggunakan metode analisis dinamis maupun metode analisis gaya lateral ekivalen. 

4.3 Preliminary Desain-2 

Preliminary Desain-2 merupakan tahap preliminary desain yang bertujuan untuk 

memperoleh dimensi komponen struktur yang cukup untuk memenuhi berbagai 

persyaratan terhadap kinerja yang disyaratkan, serta menentukan metode analisis akhir 

yang dapat digunakan dalam tahap final desain. Berbagai pesyaratan yang perlu dipenuhi 

dalam tahap ini yaitu persyaratan terhadap waktu getar bangunan, gaya geser dasar 

dinamis, modal participating massa, simpangan antar lantai tingkat, serta koefisien 

stabilitas. Seluruh parameter tersebut harus dipenuhi pada tahap preliminary desain-2 

untuk memastikan bahwa bangunan yang direncanakan memiliki kinerja yang baik. 

Apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut maka dilakukan pre-desain dengan 

melakukan estimasi ulang dimensi komponen struktur yang dilakukan dengan cara coba-

coba (trial and error) yang kemudian dianalisis kembali sampai memenuhi ketentuan 

perencanaan yang disyaratkan. 

4.3.1 Kategori Desain Seismik (KDS) 

 Kategori desain seismik diklasifikasikan kedalam enam kategori desain seismik 

yaitu kategori desain seismik A, B, C, D, E, dan F. Pengklasifikasian KDS dikenakan pada 

struktur berdasarkan pada kategori resiko bangunan serta parameter percepatan 

percepatan tanah dimana struktur bangunan akan dibangun yaitu nilai S1 serta parameter 

percepatan spektral desain yaitu nilai SDS dan SD1.  

 Berdasarkan lokasi bangunan yaitu berada pada Kabupaten Sabu Raijua, maka 

parameter percepatan respon spektra terpetakan pada periode pendek, SS = 0.8 dan 

parameter parameter percepatan respons spektra terpetakan pada periode 1 detik, S1 = 

0.208 dan parameter SDS = 0.78 serta SD1 = 0.24. Sesuai dengan jenis pemanfaatan 

sebagai Hotel maka berdasarkan Tabel 2.2 bangunan diklasifikasikan sebagai kategori 

resiko II. Hubungan antara kategori resiko dan parameter S1 menunjukan bahwa 

bangunan tidak termasuk pada KDS E dan F. Dengan demikian KDS ditentukan 

berdasarkan hubungan antara kategori resiko dan parameter SDS dan SD1. Sehingga 

berdasarkan Tabel 2.3 dan 2.4, maka bangunan diklasifikasikan sebagai Kategori Desain 

Seismik C. Uraian selengkapnya dalam penentuan KDS dapat dilihat pada Lampiran 2. 

4.3.2 Faktor Redundansi 
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 Berdasarkan hasil preliminary desain-1 dan penetapan terhadap kategori desain 

seismik, maka dapat ditetapkan nilai faktor redundansi pada struktur. Faktor redundansi 

ditetapkan sebesar 1 untuk KDS B dan C, dan ditetapkan sebesar 1.3 untuk KDS D, E, 

dan F. Berdasarkan hasil analisa terhadap Kategori Desain Seismik, dimana struktur 

bangunan termasuk pada KDS C, maka disimpulkan bahwa struktur memiliki redundansi 

dengan nilai redundansi adalah sebesar ρ = 1 

4.3.3 Estimasi Dimensi Awal  

 Pendekatan terhadap dimensi awal komponen struktur ditentukan berdasarkan 

ketentuan dalam sub bab 2.7.6 yang kemudian dievaluasi terhadap persyaratan dimensi 

untuk SRPMM. Tabel 4.1 secara ringkas menunjukan hasil estimasi awal terhadap 

dimensi komponen struktur. Dengan demikiandapat  dilihat pada Lampiran 2 di bawah ini. 

Tabel 4.1 – Dimensi Awal Komponen Struktur 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-1, Lampiran 2) 

4.3.4 Pembebanan  

 Perencanaan pembebanan ditentukan sesuai dengan Peraturan Pembebanan 

Indonesia Untuk Rumah dan Gedung. Beban yang direncanakan terdiri dari beban mati 

(DL), beban hidup (LL), dan beban gempa (EQ). Masing-masing beban tersebut 

kemudian akan saling dikombinasikan untuk digunakan dalam desain berdasarkan 

ketentuan SNI 1726-2012. 

1 Beban Mati (Dead Load) 

Beban mati terdiri dari beban mati akibat berat sendiri struktur dan beban mati 

tambahan (Superimposed Dead Load). Beban mati akibat berat sendiri struktur dihitung 

secara otomatis sebagai self weight oleh program ETABS, sementara beban mati 

tambahan  dihitung secara manual berdasarkan besaran beban mati dan beban hidup 

yang bekerja pada pelat lantai dan balok. Beban mati tambahan yang bekerja pada pelat 

lantai meliputi beban akibat spesi sebesar 0.21 kN/m2, plafon dan penggantung sebesar 

0.18 kN/m2, M/E sebesar 0.25 kN/m2, granite sebesar 0.26 kN/m2. Sementara beban 
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mati tambahan yang membebani balok adalah beban tembok berupa bata ringan dengan 

berat sebesar 0.65 kN/m2. (lihat Lampiran 2). 

2 Beban Hidup (Live Load) 

Beban hidup merupakan semua beban yang terjadi akibat penghuni suatu gedung 

termasuk beban-beban pada lantai yang berasal dari barang-barang yang dapat dipindah. 

Beban hidup yang bekerja pada pelat lantai disesuaikan dengan fungsi bangunan serta 

fungsi dari masing-masing lantai. Sesuai dengan fungsi bangunan adalah Hotel, besaran 

beban hidup lantai adalah sebesar 2.50 kN/m2, sementara lantai dengan aktifitas yang 

besar diambil besaran beban hidup sebesar 4.00 kN/m2, beban hidup yang bekerja pada 

lantai atap sebesar 1.00 kN/m2 (lihat lampiran 2). 

3 Beban Gempa (Quake Load) 

Secara umum beban gempa yang digunakan dalam analisa gaya-gaya gempa 

baik dengan menggunakan metode analisis gaya lateral ekivalen maupun metode analisis 

dinamis didasarkan pada kurva respons spektrum. Analisis respon spektrum desain 

sangat tergantung pada daerah atau lokasi dimana gedung akan didirikan. Untuk 

penelitian ini lokasi tinjauan adalah Kabupaten Sabu Raijua dengan kondisi tanah Lunak, 

(Kelas situs SC) yang memiliki percepatan batuan dasar (Ss = 0.75 dan S1 = 0.21). 

Pembuatan kurva respon spektrum dibuat dalam tiga kondisi yakni kondisi 1 (T<To), 

kondisi 2 (To ≤ T ≤ Ts), dan kondisi 3 (To > Ts), untuk lebih jelasnya hasil perhitungan 

respons spektrum desain dapat dilihat dalam Lampiran 2. Gambar 4.11 dibawah 

menunjukan kurva respons spektrum desain untuk Kabupaten Sabu Raijua. 

 

Gambar 4.11 – Kurva Respons Spektrum Desain 

Sumber : Gambar L2-9 (Lampiran-2) 

 

 

 

4 Kombinasi Pembebanan 
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Masing-masing beban berupa beban mati (DL), beban hidup (LL), dan beban 

gempa (EQ) kemudian akan dikombinasikan. Kombinasi pembebanan yang ditinjau dalam 

analisis didasarkan pada ketentuan SNI 1726-2012 dengan kombinasi dasar yang 

mempertimbangkan kombinasi 30% dan 100% arah beban gempa secara berkebalikan 

sebagai berikut :  

1.4 DL 

1.2 DL + 1.6 LL 

(1.2 + 0.2 SDS) DL + 1 LL ± 1.0 (ρ QEX) ± 0.3 (ρ QEY) 

(1.2 + 0.2 SDS) DL + 1 LL ± 0.3 (ρ QEX) ± 1.0 (ρ QEY) 

(0.9 + 0.2 SDS) DL ± 1.0 (ρ QEX) ± 0.3 (ρ QEY) 

(0.9 + 0.2 SDS) DL ± 0.3 (ρ QEX) ± 1.0 (ρ QEY) 

Kombinasi diatas diuraikan dengan arah kombinasi secara berkebalikan menjadi 18 

kombinasi dibawah ini 

1.4 DL 

1.2 DL + 1.6 LL 

(1.2 + 0.2 SDS) DL + 1 LL + 1.0 (ρ QEX) + 0.3 (ρ QEY) 

(1.2 + 0.2 SDS) DL + 1 LL -  1.0 (ρ QEX) -  0.3 (ρ QEY) 

(1.2 + 0.2 SDS) DL + 1 LL + 1.0 (ρ QEX) -  0.3 (ρ QEY) 

(1.2 + 0.2 SDS) DL + 1 LL -  1.0 (ρ QEX) + 0.3 (ρ QEY) 

(1.2 + 0.2 SDS) DL + 1 LL + 0.3 (ρ QEX) + 1.0 (ρ QEY) 

(1.2 + 0.2 SDS) DL + 1 LL -  0.3 (ρ QEX) -  1.0 (ρ QEY) 

(1.2 + 0.2 SDS) DL + 1 LL + 0.3 (ρ QEX) -  1.0 (ρ QEY) 

(1.2 + 0.2 SDS) DL + 1 LL -  0.3 (ρ QEX) + 1.0 (ρ QEY) 

(0.9 + 0.2 SDS) DL + 1.0 (ρ QEX) + 0.3 (ρ QEY) 

(0.9 + 0.2 SDS) DL -  1.0 (ρ QEX) -  0.3 (ρ QEY) 

(0.9 + 0.2 SDS) DL + 1.0 (ρ QEX) -  0.3 (ρ QEY) 

(0.9 + 0.2 SDS) DL -  1.0 (ρ QEX) + 0.3 (ρ QEY) 

(0.9 + 0.2 SDS) DL + 0.3 (ρ QEX) + 1.0 (ρ QEY) 

(0.9 + 0.2 SDS) DL -  0.3 (ρ QEX) -  1.0 (ρ QEY) 

(0.9 + 0.2 SDS) DL + 0.3 (ρ QEX) -  1.0 (ρ QEY) 

(0.9 + 0.2 SDS) DL -  0.3 (ρ QEX) + 1.0 (ρ QEY) 
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Dari ke-18 kombinasi diatas berdasarkan parameter percepatan respons spektral 

desain, yaitu nilai SDS = 0.781.0 dan nilai faktor redundansi, ρ = 1 maka diperoleh faktor 

skala untuk beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Tabel 4.2 dibawah ini 

menunjukan nilai faktor skala dari masing-masing kombinasi pembebanan. 

Tabel 4.2 – Faktor Skala Masing-Masing Kombinasi Pembebanan 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-2, Lampiran 2) 

4.3.5    Analisis Model Dengan Program ETABS 

Model struktur yang telah direncanakan kemudian dimodelkan dengan 

menggunakan program ETABS yang kemudian dianalisis secara 3D. Analisis ETABS 

akan dilakukan untuk kedua metode yang digunakan yakni analisis dinamis respons 

spektrum dan analisis gaya lateral ekivalen. Struktur yang telah dianalisis akan 

menghasilkan respons struktur berupa perioda getar bangunan (T), modal participating 

massa (MPM), gaya geser dasar, simpangan antar lantai, serta gaya dalam struktur. 

Respons struktur diatas akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan desain komponen 

struktur.  

Analisis model dengan menggunakan program ETABS terdiri dari beberapa 

tahapan yakni tahap pemodelan melalui menu file, tahap pendefinisian dilakukan melalui 

menu define, tahap penggambaran model melalui menu draw, tahap pengaplikasian 

melalui menu assign, dan tahap analisis melalui menu analyze. 
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4.3.5.1 Tahap Pemodelan Struktur 

 Pemodelan struktur dilakukan melalui menu file > new model. Pemodelan diawali 

dengan melakukan pengaturan satuan yang digunakan serta pemilihan design code dari 

beton berdasarkan Gambar 4.12 dan dilanjutkan dengan pengaturan grid sesuai dengan 

model gambar rencana.  

 

Gambar 4.12 – Model Initialization Options 

Sumber : ETABS 2013 

 Setelah langkah diatas, dilakukan pengaturan grid dalam arah X,Y,Z sesuai 

dengan model struktur berdasarkan gambar rencana yang dapat dilihat berdasarkan 

Gambar 4.13 berikut ini. 

 

Gambar 4.13 – Pemodelan Grid (XY) dan Story Data 

Sumber : ETABS 2013 
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4.3.5.2   Tahap Pendefinisian (Define) 

  Tahap ini terdiri dari pendefinisian property material, penampang, fungsi beban 

dinamis, pola beban (load pattern), kasus beban (load case), diafragma, massa, modal, 

dan kombinasi pembebanan.  

 1   Pendefinisian Material 

Pendefinisian dilakukan untuk memasukan property material beton dan tulangan 

yang akan digunakan dalam perencanaan. Pendefinisian material dilakukan untuk 

material linear dan material nonlinear. Tahap ini dilakukan melalui menu define > material 

properties, yang sebagaimana ditunjukan pada Gambar 4.14 dibawah ini. 

 

Gambar 4.14 – Material Property Data Beton dan Tulangan 

Sumber : ETABS 2013 

 2   Pendefinisian Penampang 

      Pendefinisian dilakukan untuk memasukan dimensi penampang balok, kolom, 

dan pelat lantai yang akan digunakan. Pendefinisian elemen dilakukan melalui menu 

define > section properties. Berikut ini merupakan tampilan form section property data. 

 

Gambar 4.15 – Form section property data 

Sumber : ETABS 2013 
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3 Pendefinisian Fungsi Beban Dinamis 

        Pendefinisian beban dinamis, dilakukan dengan menginput beban gempa 

respons spektrum berdasarkan lokasi Sabu Raijua pada Gambar 4.11 dengan menginput 

parameter Ss dan S1 kedalam program. Pendefinisian dilakukan melalui menu define > 

respons spektrum fungtions. Gambar 4.16 berikut menunjukan beban dinamis yang 

diinput kedalam program ETABS. 

 

Gambar 4.16 – Response Spectrum Fungtion 

Sumber : ETABS 2013 

4 Pendefinisian Pola Beban (Load Pattern) 

        Tahap ini dilakukan untuk mendefinisikan pola beban yang bekerja, yang 

terdiri dari beban mati akibat berat sendiri struktur (Dead)  beban mati tambahan 

(Superimposed Dead Load), dan beban hidup pada lantai dan atap (Live). 

 

Gambar 4.17 – Form Pendefinisian Load Pattern 

Sumber : ETABS 2003 
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5 Pendefinisian Massa 

        Tahap ini dilakukan untuk mendefinisikan massa bangunan yang bekerja. 

Massa bangunan yang diperhitungkan didasarkan pada pola beban yang telah 

didefinisikan pada load pattern dimana sumber massa yang diperhitungkan terdiri dari 

beban mati dan beban hidup dengan beban mati diasumsikan 100% bekerja dan beban 

hidup hanya sebesar 30%. 

 

Gambar 4.18 – Form Pendefinisian Massa 

Sumber : ETABS 2013 

6 Pendefinisian Kombinasi Pembebanan 

Kombinasi pembebanan yang dihitung berdasarkan Tabel 4.2 diinput melalui 

menu define > load combination. Berikut merupakan input faktor skala kombinasi 

pembebanan untuk jenis kombinasi dua yaitu 1.2DL + 1.6LL. 

 

Gambar 4.19 – Form Pendefinisian Load Combination 

Sumber : ETABS 2013 
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4.3.5.3  Tahap Penggambaran (Draw) 

 Setelah tahap pendefinisian dilakukan, dilanjutkan dengan penggambaran model 

struktur. Penggambaran model dilakukan dengan memilih masing-masing icon draw yang 

digunakan untuk menggambar balok, kolom, dan pelat lantai, dimana masing-masing 

elemen dimodelkan sebagai finite elemen yakni balok dan kolom dimodelkan dalam 

elemen garis sedangkan pelat lantai dimodelkan dalam elemen shell. Berikut ini 

merupakan model struktur yang telah dimodelkan secara 3D. 

 

Gambar 4.20 – Model ETABS 

Sumber : ETABS 2013 

4.3.5.3   Tahap Pengaplikasian (Assign) 

  Pada tahap ini dilakukan pengaplikasi beban yang bekerja pada elemen struktur, 

serta model tumpuan bangunan 

1 Pengaplikasian beban 

        Beban mati, dan beban hidup yang telah didefinisikan pada menu load 

pattern diaplikasikan untuk bekerja pada model dengan memasukan besaran nilai beban 

yang bekerja sesuai dengan hasil perhitungan Lampiran-2. Pengaplikasian beban 

dilakukan melalui menu assign load. Berikut merupakan beban yang telah diinput 

kedalam proram ETABS. 

 

Gambar 4.21 – Assign Beban yang Bekerja Pada Model 

Sumber : ETABS 2013 
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2 Pengaplikasian Perletakan Struktur 

        Pemodelan perletakan struktur dimodelkan sebagai tumpuan yang terjepit 

dengan memilih perletakan jepit/fixed. Pemodelan dilakukan melalui menu assign > joint > 

restrains, dengan memilih icon jepit. 

4.3.5.5   Tahap Analisis (Analyze) 

  Setelah dilakukan tahap pendefinisian, penggambaran, dan pengaplikasian, 

maka dilakukan analisis untuk memperoleh respons struktur. Proses analisis dilakukan 

melalui options menu analyze > run analysis. 

4.3.6     Evaluasi Akurasi Analisis Dinamis 

      1     Modal Partisipasi Massa (MPM) 

Modal participating massa merupakan kontribusi massa bangunan terhadap 

respon struktur dalam analisa tiga dimensi, dimana MPM 100% mengambarkan seluruh 

massa struktur sudah terakomodir dalam analisa tiga dimensi untuk mencapai respon 

total maksimun. Namun SNI 1726-2012 membatasi jumlah ragam (mode) dalam analisa 

model harus mencukupi, sehingga partisipasi massa dalam menghasilkan respon total 

minimal harus mencapai 90% dari massa aktual dalam masing-masing arah yang ditinjau. 

Bila partisipasi masa belum mencapai 90% maka jumlah ragam harus ditambah. 

Tabel 4.3 – Modal Participating Massa (MPM)

 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-8, Lampiran 2) 

Dari Tabel 4.3 diatas terlihat bahwa kolom Sum UX pada  mode ke-4 sudah 

mencapai 91.19% sedangkan pada kolom Sum UY pada mode ke-5 sudah mencapai 

91.75%. Nilai tersebut menunjukan bahwa partisipasi massa dalam kedua arah telah 

memenuhi syarat minimum total partisipasi massa yakni lebih besar dari 90% dengan 

demikian jumlah ragam yang ditinjau dalam analisis ini sudah memenuhi. 
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 2    Gaya Geser Dasar Dinamis (VD) 

Nilai akhir dari gaya geser dasar dengan metode dinamis pada masing-masing 

arah harus minimal sama dengan atau lebih besar dari 85% gaya geser dasar yang 

dihitung dengan menggunakan metode analisis gaya lateral ekivalen (VD ≥ 85% VS). 

Dalam evaluasi ini, bila nilai akhir dari respons dinamik tidak terpenuhi, maka gaya geser 

dasar dinamis perlu dikalikan dengan suatu faktor skala untuk memperoleh gaya geser 

dasar yang baru. Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 menunjukan hasil analisis dan evaluasi 

terhadap nilai  gaya geser dasar. 

Tabel 4.4 – Evaluasi Gaya Geser Dasar 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-9, Lampiran 2) 

 Hasil analisis menunjukan bahwa nilai akhir gaya geser dasar dinamis dalam 

kedua arah masih lebih kecil dari 85% gaya geser dasar analisis gaya lateral ekivalen. 

Dengan demikian perlu direvisi dengan mengalikan nilai gaya geser dasar dinamis 

dengan faktor skala sebesar 0.85(Vs/Vd) sebagaimana ditunjukan dalam Tabel 4.4 diatas. 

Tabel 4.5 menunjukan hasil nilai gaya geser dasar setelah dikalikan dengan faktor skala.      

Tabel 4.5 – Hasil Evaluasi Gaya Geser Dasar Revisi 

 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-9, Lampiran 2) 

Tabel 4.5 diatas menunjukan bahwa nilai akhir  gaya geser dasar analisis dinamis 

setelah dikalikan dengan faktor skala sudah lebih besar dari 85% geser dasar analisis 

gaya lateral ekivalen. Dengan demikian gaya geser dasar hasil analisis dinamis tersebut 

dapat digunakan karena telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan. 

4.3.7   Pola Distribusi Gaya Geser 

Berdasarkan hasil analisis ETABS dan hasil evaluasi akurasi analisis dinamis, 

menunjukan bahwa nilai gaya geser hasil analisis dinamis telah memenuhi persyaratan 

gaya geser dasar minimum berdasarkan ketentuan SNI. Hal ini menunjukan bahwa nilai 

gaya geser dasar serta pola gaya geser tersebut dapat diterima untuk digunakan dalam 

perencanaan selanjutnya dalam melakukan evaluasi kinerja serta dikombinasikan dengan 

beban yang lain untuk menghasilkan gaya dalam yang akan digunakan dalam mendesain 

komponen struktur pada tahap final desain. Gambar 4.22 dibawah ini menunjukan pola 

distribusi gaya geser antara metode statik ekivalen dan metode analisis dinamis. 
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Gambar 4.22 – Pola Distribusi Gaya Geser 

Sumber : Gambar L2-12 (Lampiran-2) 

Berdasarkan Gambar 4.22 diatas dapat dilihat bahwa gaya geser dasar statik 

ekivalen lebih besar dari geser dasar analisis dinamis, akan tetapi gaya geser dasar 

dinamis telah memenuhi ketentuan 85% geser dasar metode statik ekivalen. Pola 

distribusi gaya geser metode analisis dinamis maupun statik ekivalen dapat dilihat bahwa 

dalam masing-masing arah nilai gaya geser maksimum terjadi pada tingkat dasar yang 

kemudian mengalami perubahan pada setiap tingkat dimana nilai gaya geser tersebut 

berangsur-angsur mengecil hingga pada tingkat tertinggi dari struktur.  

4.3.8   Evaluasi Kinerja Struktur 

      1   Perioda Getar Bangunan (To) 

Perioda getar bangunan menyatakan waktu yang diperlukan dari bangunan ketika 

menerima respons beban gempa untuk bergetar dalam satu siklus getaran penuh. Dalam 

perencanaan, kondisi ini ditinjau melalui evaluasi terhadap batasan waktu getar bangunan 

yang dilakukan dengan upaya untuk menghindari struktur bangunan gedung yang terlalu 

kaku dan terlalu fleksibel. SNI 1726-2012, membatasi perioda getar bangunan dengan 

dua pendekatan yakni perioda pendekatan batas minimum (Tmin=Ct*hnx) dan perioda 

pendekatan batas maksimun (Tmax = Cu*Tmin). Dengan demikian perioda struktur hasil 

analisa tiga dimensi ETABS harus memenuhi syarat, yakni Tmin ≤ TETABS ≤ Tmax 

dimana jika TETABS > Tmax maka To = Tmax dan Jika TETABS < Tmin maka To  = 

Tmin. 
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Gambar 4.23 – Pola Respons dan Waktu Getar Bangunan 

Sumber : Analisis 3D ETABS 

Gambar 4.23 menunjukan pola respons terhadap waktu getar bangunan hasil 

analisis ETABS dalam arah X dan arah Y. Dalam arah X nilai waktu getar bangunan 

adalah sebesar 1.895 detik sementara dalam arah Y waktu getar bangunan adalah 1.743 

detik. Nilai T-min dalam kedua arah sebesar 1.18 detik dan nilai T-max dalam kedua arah 

sebesar 1.65 detik.  Nilai waktu getar hasil analisis ETABS dalam kedua arah lebih besar 

dari nilai batasan perioda getar maksimum,  T-max. Hal ini menunjukan bahwa bangunan 

kurang memiliki kekakuan yang cukup, namun dimensi dari elemen struktur balok dan 

kolom tetap dipertahankan dengan memperhatikan kinerja struktur lainnya yakni batasan 

terhadap simpangan antar lantai tingkat (story drift). Dengan kata lain analisa gaya gempa 

selanjutnya mengunakan nilai T-max untuk masing-masing arah sesuai yang 

direkomendasikan oleh SNI 1726-2012. 

 2    Story Drift / Simpangan antar lantai (∆o) 

Bangunan juga dianggap memiliki kinerja yang baik jika respons perpindahan 

yang terjadi pada joint bangunan tersebut dianggap masih berada pada batasan yang 

wajar. Untuk itu diberi batasan terhadap perpindahan yang terjadi melalui batasan 

simpangan antar lantai. SNI memberi persyaratan terhadap kinerja batas ultimit struktur 

terhadap simpangan antar lantai dalam arah (Y) dan (X) dengan menggunakan metode 

analisis dinamis dan gaya lateral ekivalen. Dimana nilai perpindahan diambil dari analisa 

program ETABS. 

 

 

 

 

 



IV23 
 

Tabel 4.6 – Story Drift Akibat Gaya Gempa Dinamis Arah (X) 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-10, Lampiran 2) 

Tabel 4.7 – Story Drift Akibat Gaya Gempa Dinamis Arah (Y) 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-11, Lampiran 2) 

Pada Tabel 4.6, Tabel 4.7 menunjukan bahwa nilai story drift yang terjadi pada 

semua tingkat dengan menggunakan analisis dinamis dan analisis gaya lateral ekivalen 

sudah memenuhi syarat minimun atau nilai amplifikasi story drift yang terjadi lebih kecil 

story drift ijin terhadap ketinggian gedung dalam arah (X) dan (Y). 
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Gambar 4.24 – Grafik Simpangan Antar Lantai Tingkat (Story Drift) 

Sumber : Gambar L2-11 (Lampiran-2) 

Grafik pada Gambar 4.24 menunjukan bahwa pola simpangan yang terjadi pada 

model SRPMM dengan menggunakan metode analisis dinamis maupun analisis gaya 

lateral ekivalen dalam kedua arah membesar pada tingkat bawah dan semakin mengecil 

pada tingkat diatas, hal ini sesuai dengan respons dari model SRPMM, dimana nilai 

simpangan yang terjadi pun masih lebih kecil dari nilai simpangan yang diijinkan. Dengan 

demikian struktur memiliki kinerja yang baik karena memenuhi persyaratan terhadap 

kinerja yang disyaratkan. 

3 Koefisien Stabilitas Struktur (θ) 

Dengan adanya beban grafitasi yang bekerja pada struktur bangunan, maka dapat 

menimbulkan tambahan perpindahan dalam arah lateral struktur / efek P-∆. Pengaruh 

terhadap perpindahan yang berlebihan akan menimbulkan struktur menjadi tidak stabil. 

SNI 1726-2012 memberi batasan terhadap kestabilan struktur dengan memperhitungkan 

efek P-∆ berdasarkan nilai koefisien stabilitas struktur, θ dimana nilai koefisien stabilitas 

harus lebih kecil atau minimal sama dengan 0.10 dan tidak boleh melebihi θmax  sebesar 

0.25. Jika nilai θ lebih besar dari pada θmax, maka struktur berpotensi tidak stabil dan 

perlu dilakukan re-desain. Tabel dibawah ini menunjukan hasil evaluasi terhadap 

koefisien stabilitas struktur berdasarkan metode analisis dinamis dan analisis gaya lateral 

ekivalen. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2. 
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Tabel 4.8 – Koefisien Stabilitas Akibat Gempa Dinamis dan Gravitasi Arah (X) 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-17, Lampiran 2) 

Tabel 4.9 – Koefisien Stabilitas Akibat Gempa Dinamis dan Gravitasi Arah (Y) 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-17, Lampiran 2) 

Tabel diatas menunjukan bahwa hasil evaluasi terhadap nilai koefisien stabilitas 

dengan mengggunakan analisis dinamis maupun analisis gaya lateral ekivalen baik dalam 

arah X maupun X, dimana pada setiap tingkat nilai koefisien stabilitas lebih kecil dari pada 

0.10. Nilai tersebut menunjukan bahwa bangunan memiliki kinerja yang baik. Dengan 

demikian besarnya perpindahan yang disebabkan akibat beban gravitasi atau pengaruh 

terhadap efek P-∆ dapat diabaikan. 

4.3.9 Evaluasi Ketidakberaturan Kuantitatif 

Evaluasi ini merupakan tahap evaluasi yang ditentukan berdasarkan hasil analisis 

struktur, yang diperhitungkan berdasarkan ketentuan SNI, serta berdasarkan layout 

bangunan yang ada. Tujuan terhadap evaluasi ini adalah untuk mengetahui metode 

analisis akhir yang harus digunakan dalam perencanaan. Berikut merupakan hasil 

evaluasi ketidakberaturan bangunan secara kuantitatif. 
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4.3.9.1 Evaluasi Ketidakberaturan Kuantitatif Horisontal 

      1    Ketidakberaturan Horisontal Tipe-1a dan 1b (Ketidakberaturan Torsi) 

Evaluasi ketidakberaturan Tipe 1a dan Tipe 1b diatur rinci pada SNI 1726-2012 dengan 

syarat : 

     (Struktur tanpa ketidakberaturan torsi) 

             (Struktur dengan ketidakberaturan torsi tipe-1a)  

    (Struktur dengan ketidakberaturan torsi tipe-1b)  

Nilai perpindahan yang terjadi merupakan nilai perpindahan antar lantai output 

ETABS berdasarkan hasil analisis gaya gempa dinamis dan gaya gempa statik ekivalen. 

Hasil evaluasi untuk masing-masing arah dapat dilihat dalam Tabel berikut : 

Tabel 4.10 – Evaluasi Ketidakberaturan Torsi 1a,1b Akibat Gempa Dinamis Arah (X) 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-21, Lampiran 2) 

Tabel 4.11 – Evaluasi Ketidakberaturan Torsi 1a,1b Akibat Gempa Dinamis Arah (Y) 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-22, Lampiran 2) 
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Tabel 4.12 – Evaluasi Ketidakberaturan Torsi 1a,1b Akibat Gempa Statik Arah (X) 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-23, Lampiran 2) 

Tabel 4.13 – Evaluasi Ketidakberaturan Torsi 1a,1b Akibat Gempa Statik Arah (Y) 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-24, Lampiran 2) 

Hasil evaluasi pada Tabel 4.10, Tabel 4.11, Tabel 4.12 dan Tabel 4.13 

menunjukan bahwa nilai perpindahan maksimum yang terjadi pada semua tingkat dengan 

menggunakan analisis dinamis dan analisis gaya lateral ekivalen dalam arah B-T maupun 

dalam arah U-S, lebih kecil dari ketentuan yang disyaratkan. Dengan demikian 

disimpulkan bahwa struktur dikategorikan tanpa ketidakberaturan horisontal tipe 1a dan 

tipe 1b (Ketidakberaturan Torsi dan Ketidakberaturan Torsi Berlebihan). 

 2    Ketidakberaturan Horisontal Tipe-2 (Ketidakberaturan Sudut Dalam) 

SNI 1726-2012 pasal 7.3.2 mendefinisikan ketidakberaturan ini ada jika kedua 

proyeksi denah struktur dari sudut dalam lebih besar dari 15% dimensi denah struktur 

dalam arah yang ditinjau atau ada jika diformulasikan memenuhi persamaan berikut :         

(Lx1 > 0.15Lx atau Ly1 > 0.15Ly). Berdasarkan layout bangunan pada Gambar 4.1 maka 

tipe ketidakberaturan ini dapat dievalusi. Tabel 4.18 dan Tabel 4.19 dibawah ini 

menunjukan hasil evaluasi terhadap tipe ketidakberaturan dimaksud. 
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Tabel 4.14 – Evaluasi Ketidakberaturan Horisontal Tipe-2 Arah (X) 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-25, Lampiran 2) 

Tabel 4.15 – Evaluasi Ketidakberaturan Horisontal Tipe-2 Arah (Y) 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-26, Lampiran 2) 

Berdasarkan model bangunan dan hasil evaluasi, karena tidak terdapat tonjolan 

dalam kedua arah, maka disimpulkan bahwa model bangunan yang direncanakan tidak 

mempunyai / tidak ada tipe ketidakberaturan horisontal tipe-2 (Ketidakberaturan Sudut 

Dalam). 

 2   Ketidakberaturan Horisontal Tipe-3 (Ketidakberaturan Diskontinuitas Diafragma) 

SNI 1726-2012 pasal 7.3.2 mendefinisikan ketidakberaturan ini ada jika terdapat 

bukaan pelat lantai dimana luas bukaan lebih besar dari 50% luas total pelat lantai yang 

melingkupinya atau ada jika diformulasikan memenuhi persamaan berikut : (Luas bukaan 

> 0.5 Luas lantai). Evaluasi terhadap ketidakberaturan ini ditunjukan pada Tabel 4.20. 

Tabel 4.16 – Evaluasi Ketidakberaturan Horisontal Tipe-3 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-27, Lampiran 2) 

Hasil evaluasi pada Tabel 4.16 menunjukan bahwa luas bukaan pada pelat lantai 

lebih kecil dari 0.5 luas lantai. Dengan demikian disimpulkan bahwa model bangunan 

yang direncanakan tidak mempunyai / tidak ada tipe ketidakberaturan horisontal tipe-3 

(Ketidakberaturan Diskontinuitas Diafragma). 
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 4    Ketidakberaturan Horisontal Tipe-4 (Pergeseran Melintang Terhadap Bidang) 

SNI membatasi tipe ketidakberaturan ini hanya dapat ditentukan secara kualitatif 

dimana ada jika terdapat pergeseran melintang terhadap bidang elemen vertikal maka 

bangunan tersebut dikategorikan memiliki ketidakberaturan pergeseran melintang 

terhadap bidang. Dengan mengacu pada Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa, elemen 

struktur vertikal pada sistem rangka dalam arah X maupun arah Y menerus dari lantai 

dasar sampai pada lantai atap. Dengan demikian disimpulkan bahwa, model bangunan 

yang direncanakan tidak mempunyai / tidak ada ketidakberaturan horisontal tipe-4 

(Pergeseran Melintang Terhadap Bidang). 

 5    Ketidakberaturan Horisontal Tipe-5 (Ketidakberaturan Sistem Non-Paralel) 

Ketidakberaturan ini ada jika elemen penahan gaya lateral vertikal tidak paralel 

atau simetris terhadap sumbu-sumbu orthogonal utama sistem penahan gaya gempa.  

Dengan mengacu pada Gambar 4.2 elemen penahan gaya lateral vertikal/masing-masing 

frame sejajar atau simetris terhadap kedua sumbu orthogonal sistem penahan gaya 

gempa. Dengan demikian disimpulkan bahwa bangunan tidak mempunyai / tidak ada 

ketidakberaturan horisontal tipe-5 (Ketidakberaturan Sistem Non-Paralel). 

4.3.9.2 Evaluasi Ketidakberaturan Kuantitatif Vertikal 

 1   Ketidakberaturan Vertikal Tipe-1a dan 1b (Ketidakberaturan Kekakuan Tingkat) 

Ketidakberaturan kekakuan tingkat ada bila terdapat suatu tingkat dimana 

kekakuan lateralnya kurang dari 70% kekakuan lateral tingkat diatasnya (Ki < 70% Ki+1) 

atau kurang dari 80% kekakuan rata-rata tiga tingkat diatasnya. (Ki < 80% Ki+1+2+3) dan 

dinyatakan sebagai kekakuan tingkat lunak berlebihan bila kekakuan lateral suatu tingkat 

kurang dari 60% kekakuan tingkat diatasnya (Ki < 60% Ki+1) atau kurang dari 70% 

kekakuan rata-rata tiga tingkat diatasnya. (Ki < 70% Ki+1+2+3). Kekakuan lateral (Ki) 

diperoleh berdasarkan output analisa ETABS. Berikut merupakan hasil evaluasinya. 

Tabel 4.17 – Evaluasi Ketidakberaturan Vertikal Tipe-1a Arah (X) 

  

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-28, Lampiran 2) 
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Tabel 4.18 – Evaluasi Ketidakberaturan Vertikal Tipe-1a Arah (Y) 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-29, Lampiran 2) 

Tabel 4.19 – Evaluasi Ketidakberaturan Vertikal Tipe-1b Arah (X) 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-30, Lampiran 2) 

Tabel 4.20 – Evaluasi Ketidakberaturan Vertikal Tipe-1b Arah (Y) 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-31, Lampiran 2) 



IV31 
 

 Hasil evaluasi menunjukan bahwa nilai kekakuan pada setiap tingkat lebih besar 

dari 70% kekakuan lateral tingkat diatasnya dan 80% kekakuan rata-rata tiga tingkat 

diatasnya pada syarat ketidakberaturan vertikal tipe 1a, dan lebih besar dari 60% 

kekakuan tingkat diatasnya dan 70% kekakuan rata-rata tiga tingkat diatasnya. Dengan 

demikian disimpulkan bahwa model bangunan yang direncanakan tidak mempunyai / 

tidak ada ketidakberaturan vertikal tipe 1a dan 1b (Ketidakberaturan Kekakuan Tingkat 

Lunak dan Tingkat Lunak Berlebihan). 

 2   Ketidakberaturan Vertikal Tipe-2 (Ketidakberaturan Berat/Massa) 

Ketidakberaturan berat/massa ada jika berat/massa efektif disemua tingkat lebih 

besar dari 150% massa efektif tingkat didekatnya. Tabel 4.25 menunjukan hasil massa 

efektif pada masing-masing tingkat yang diperoleh berdasarkan hasil analisis ETABS 

yang dievaluasi terhadap ketentuan yang disyaratkan. 

Tabel 4.21 – Evaluasi Ketidakberaturan Vertikal Tipe-2 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-32, Lampiran 2) 

Hasil evaluasi berdasarkan Tabel 4.25, menunjukan bahwa berat/massa pada 

masing-masing tingkat lebih kecil dari 150% massa tiap tingkat didekatnya, maka 

disimpulkan bahwa model bangunan yang direncanakan tidak mempunyai / tidak ada tipe 

ketidakberaturan vertikal tipe-2 (Ketidakberaturan Berat/Massa). 

 3    Ketidakberaturan Vertikal Tipe-3 (Ketidakberaturan Geometri Vertikal) 

SNI 1726-2012 membatasi ketidakberaturan ini ada jika dimensi horisontal dari 

sistem penahan gaya gempa disemua tingkat lebih dari 130% dimensi horisontal sistem 

penahan gaya gempa tingkat didekatnya. Evaluasi terhadap tipe ketidakberaturan ini 

dengan mengacu pada Gambar 4.2. Hasil evaluasi dalam masing-masing arah terhadap 

tipe ketidakberaturan ini ditunjukan pada Tabel 4.22 dan 4.23. 
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Tabel 4.22 – Evaluasi Ketidakberaturan Vertikal Tipe-3 Arah (x) 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-33, Lampiran 2) 

Tabel 4.23 – Evaluasi Ketidakberaturan Vertikal Tipe-3 Arah (Y) 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-34, Lampiran 2) 

Secara umum bentuk dan pola struktur dalam arah vertikal bangunan baik dalam 

arah B-T maupun U-S tidak menunjukan adanya pergeseran. Hal ini disebabkan dimensi 

horisontal pada semua tingkat berukuran sama yang menyebabkan dimensi pada setiap 

tingkat lebih kecil dari 130% dimensi horisontal tiap tingkat didekatnya, sebagaimana 

ditunjukan pada Gambar 4.2 serta Tabel 4.22 dan 4.23. Dengan demikian disimpulkan 

bahwa model bangunan yang direncanakan tidak mempunyai / tidak ada tipe 

ketidakberaturan vertikal tipe-3 (Ketidakberaturan Geometri Vertikal). 

 4    Ketidakberaturan Vertikal Tipe-4 (Diskontinuitas Arah Bidang) 

SNI membatasi tipe ketidakberaturan ini ada jika terdapat pergeseran dari elemen 

penahan gaya lateral vertikal yang lebih besar dari panjang elemen tersebut. Dengan 

mengacu pada Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa elemen penahan gaya lateral vertikal 

berupa kolom tidak ada yang mengalami pergeseran. Dengan demikian disimpulkan 

bahwa model bangunan rencana tidak mempunyai / tidak ada ketidakberaturan vertikal 

tipe-4 (Diskontinuitas Arah Bidang) 
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 5    Ketidakberaturan Vertikal Tipe-5a (Diskontinuitas Kuat Lateral Tingkat) 

Ketidakberaturan diskontinuitas kuat lateral tingkat ada bila terdapat suatu tingkat 

dimana kuat lateralnya kurang dari 80% kuat lateral tingkat diatasnya (Vi < 80% Vi+1). 

Berikut merupakan hasil evaluasi ketidakberaturan vertikal tipe 5a. 

Tabel 4.24 – Evaluasi Ketidakberaturan Vertikal Tipe-5aArah (X) 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-35, Lampiran 2) 

Tabel 4.25 – Evaluasi Ketidakberaturan Vertikal Tipe-5a, Arah (Y) 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-36, Lampiran 2) 

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa kuat lateral tiap lingkat lebih besar dari 

persyaratan 80% kuat lateral tingkat diatasnya. Dengan demikian disimpulkan bahwa 

model bangunan rencana tidak mempunyai atau tidak ada ketidakberaturan vertikal tipe-

5a (Diskontinuitas Kuat Lateral Tingkat dan Kuat Lateral Tingkat Berlebihan). 

 6    Ketidakberaturan Vertikal Tipe- 5b (Diskontinuitas Kuat Lateral Tingkat) 

Ketidakberaturan diskontinuitas kuat lateral tingkat ada bila terdapat suatu tingkat 

dimana kuat lateralnya kurang dari 65% kuat lateral tingkat diatasnya (Vi < 65% Vi+1) dan 

dinyatakan sebagai diskontinuitas kuat lateral tingkat berlebihan bila kuat lateralnya 
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kurang dari 65% kuat lateral tingkat diatasnya (Vi < 65% Vi+1). Berikut merupakan hasil 

evaluasi ketidakberaturan vertikal tipe 5b. 

Tabel 4.26 – Evaluasi Ketidakberaturan Vertikal Tipe-,5b Arah (X) 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-35, Lampiran 2) 

Tabel 4.27 – Evaluasi Ketidakberaturan Vertikal Tipe-,5b Arah (Y) 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-36, Lampiran 2) 

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa kuat lateral tiap lingkat lebih besar dari 

persyaratan 80% dan 65% kuat lateral tingkat diatasnya. Dengan demikian disimpulkan 

bahwa model bangunan rencana tidak mempunyai / tidak ada ketidakberaturan vertikal 

tipe-5a dan 5b (Diskontinuitas Kuat Lateral Tingkat dan Kuat Lateral Tingkat Berlebihan) 

4.4 Final Desain 

 Tahap final desain diawali dengan menetapkan metode analisis akhir pada 

perhitungan gaya dalam yang akan digunakan dalam desain elemen struktur. Output gaya 

dalam berupa momen pada balok hasil analisis ETABS akan digunakan dalam desain 

secara manual, yang secara berturut-turut diawali dengan desain tulangan memanjang 

balok, tulangan geser balok, tulangan memanjang kolom, dan tulangan geser kolom. 

Dalam tahap ini desain akan dilakukan pada seluruh sistem rangka/frame untuk 

menghasilkan kebutuhan tulangan yang diperlukan, yang kemudian akan digunakan 

dalam analisis pushover untuk mengetahui respons in-elastis struktur. Hasil desain akan 
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ditunjukan dalam hasil analisis satu frame dan hasil rekapitulasi ditunjukan untuk seluruh 

frame, sementara perhitungan detail pada masing-masing frame dapat dilihat pada 

lampiran perhitungan. 

4.4.1 Metode Analisis 

 Metode analisis akhir yang akan digunakan untuk memperhitungkan gaya dalam 

dalam tahap final desain ditentukan berdasarkan pada hasil analisis KDS, property 

dinamis serta hasil evaluasi ketidakberaturan struktur secara kuantitatif. Hasil-hasil 

analisis diatas akan menunjukan bahwa apakah struktur yang direncanakan dapat 

dianalisis dengan menggunakan metode analisis gaya lateral ekivalen ataukah hanya 

dapat dianalisis dengan menggunakan metode analisis dinamis. Penentuan metode 

analisis akhir ditentukan dengan menggunakan diagram pada Gambar 3.7. Hasil analisis 

sebelumnya memberikan nilai dari parameter-parameter diatas sebagai berikut : 

Kategori desain seismik  = C 

Perioda getar bangunan, To (berdasarkan 2 metode) 

T-statik ekivalen (B-T)   = 1.18det 

T-statik ekivalen (U-S)  = 1.77det 

T-dinamis (B-T)   = 2.526 det 

T-dinamis (U-S)   = 2.304 det 

Perioda, Ts    = 0.301    

Evaluasi ketidakberaturan kuantitatif = Struktur gedung beraturan 

 Hasil evaluasi terhadap ketidakberaturan struktur secara kuantitatif menunjukan 

bahwa bangunan tidak memiliki salah satu dari tipe ketidakberaturan horisontal maupun 

vertikal sehingga dikategorikan sebagai struktur gedung beraturan. Sementara itu struktur 

gedung berada pada KDS C, serta hasil analisis terhadap property dinamis (T-dinamis) 

dalam arah X tidak memenuhi batasan terhadap persyaratan waktu yang disyaratkan 

yakni To-dinamis X > 1.18 (2.526 > 1.18). Hasil ini menunjukan bahwa bangunan hanya 

dapat dianalisis dengan menggunakan metode analisis dinamis, walaupun dikategorikan 

sebagai struktur gedung beraturan. Dengan demikian metode analisis yang digunakan 

dalam tahap desain adalah metode analisis dinamis. 
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4.4.2 Output Gaya Dalam Momen Balok ETABS 

 Output gaya dalam berupa momen balok hasil analisis ETABS akan digunakan 

sebagai data dalam tahap final yang diawali untuk mendesain tulangan memanjang balok.  

Output momen balok hasil analisis ETABS dalam perencanaan tulangan 

memanjang balok menggunakan nilai kombinasi gabungan yang dapat dilihat pada 

Lampiran Tabel. 

4.4.3 Desain Balok 

 Desain elemen struktur balok terdiri dari dua tahap desain, diawali dengan desain 

tulangan memanjang balok dan dilanjutkan dengan desain tulangan geser. Dalam tahap 

ini akan dilampirkan perhitungan tulangan memanjang dan tulangan transversal untuk 

satu elemen balok, sedangkan elemen lain yang didesain ditunjukan dalam hasil rekapan. 

4.4.3.1. Desain Tulangan Memanjang Balok 

 Konsep desain tulangan memanjang balok mensyaratkan bahwa besarnya 

kekuatan penampang akibat tulangan terpasang harus lebih besar dari pada beban yang 

bekerja yang diformulasikan Mnt ≥ Mu/Ф Prosedur desain tulangan memanjang balok 

dapat dilihat pada flow chart sub bab 3.3.2.3 pada Gambar 3.8. 

 Berikut merupakan contoh perhitungan tulangan memanjang Balok Tipe B-181, 

Lantai 1 Frame As-6. 

 1    Momen Ultimit Output ETABS 

Berikut merupakan nilai momen output ETABS untuk Balok Tipe B-181, Lantai 1 Frame 

As-6 hasil kombinasi gabungan. 

 

Gambar 4.25 – Momen Output ETABS B-181, Lantai 1 Frame As-6 

Sumber : Gambar L2-22 (Lampiran-2) 

 2    Menghitung Momen Nominal Desain Balok (Mnd) 

Momen nominal desain merupakan momen terbesar yang dihasilkan antara nilai 

MnETABS dan nilai momen berdasarkan ketentuan SNI, dengan menggunakan formula 

dan ketentuan berikut :  

 

7.35m

   Tumpuan Kiri

 Mu-=224.62KN-m

Tumpuan Lapangan

 Mu-=0.00Kn-m

   Tumpuan Kanan

   Mu-=249.97Kn-m

   Tumpuan Kiri

  Mu+=42.10Kn-m

Tumpuan Lapangan

  Mu+=108.67KN-m
   Tumpuan Kanan

   Mu+=35.42KN-m
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MnETABS    = MuETABS/0.9 

Mn-SNI pada tump kiri  = Mn-ETABS pada tump kiri  

Mn+SNI pada tump kiri  = 1/3 Mn-  pada tump kiri 

Mn-SNI pada tump kanan  = Mn-ETABS pada tump kanan  

Mn+SNI pada tump kanan  = 1/3 Mn-  pada daerah tumpuan 

Mn+SNI pada daerah lapangan = 1/4 MnMAX pada daerah tumpuan 

Perhitungan momen desain dengan menggunakan ketentuan diatas dapat dilihat 

pada Lampiran 2. Tabel 4.28 berikut menunjukan perhitungan nilai momen desain untuk 

Balok Tipe B-181, Lantai 1 Frame As-6. 

Tabel 4.28 – Mn Desain Balok Tipe B-181, Lantai 1 Frame As-6 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-37, Lampiran 2) 

 3    Menentukan Momen Referensi (Mref) 

Momen referensi balok merupakan nilai momen desain terbesar pada daerah 

tumpuan dan lapangan. Momen referensi Balok Tipe B-181, Lantai 1 Frame As-6 adalah 

sebesar  

Mref tumpuan  = 277.74 kN-m 

Mref lapangan = 120.75 kN-m  

 4    Menghitung Luas dan Jumlah Tulangan Akibat Momen Referensi  

Luas tulangan As-referensi dihitung sebagai berikut : 

Asref tumpuan  = Mref tumpuan/(fyxd-d’) 

  = (277.74x1000000)/(400x550-50) 

  = 1359 mm² 

Asref lapangan = Mref lapangan/(fyx0.9xd) 

  = (120.75x1000000)/(400x0.9x550) 
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  = 609.820mm² 

Jumlah tulangan As-referensi dihitung sebagai berikut : 

dipakai tulangan D-19, maka luas tulangan D-19 

As-D19 = 1/4xπxD² 

  = 1/4xπx19² 

  = 283.539 mm² 

As-Min  = Fcxbxd/4fy 

  = 753.119 mm² 

nref tumpuan = Asref tumpuan/As-D19 

  = 1359 / 283.539 

  = 5 batang 

nref lapangan = Asref lapangan/As-D19 

  = 609.820 / 283.539 

  = 2 batang 

Tulangan Min = Asmin/ As-D19 

  = 753.119 / 283.539 

  = 3 batang 

 5    Susunan Prototype Tulangan 

Prototype tulangan pada setiap section yang lain diperoleh dengan mengalikan 

jumlah tulangan pada section referensi dengan rasio momen setiap section terhadap 

momen referensi. Tipe tulangan yang dipakai Balok B-181 Lantai 1 Frame As-6 adalah 

sebagai berikut :  

 

Gambar 4.26 – Tipe Tulangan Balok B-181, Lantai 2 Frame As-6 

Sumber : Gambar L2-23 (Lampiran-2) 

 

7.35m

   Tumpuan Kiri

         = 5

Tumpuan Lapangan

               = 2
   Tumpuan Kanan

             = 5

   Tumpuan Kiri

         = 2

Tumpuan Lapangan

                 = 3

   Tumpuan Kanan

             = 2
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 6    Momen Nominal Tulangan Terpasang (Mnt) 

Momen nominal tulangan terpasang B-181Lantai  1 Frame As-6 

Mnt pada daerah tumpuan sebagai berikut : 

Mnt-  = 284.082kN-m 

Mnt+  = 174.880 kN-m 

Mcap pada daerah lapangan sebagai berikut : 

Mnt-  = 174.880-m 

Mnt+  = 174.880 kN-m 

 7    Cek (Mnt ≥ Mnd) 

Daerah tumpuan kiri :  

Mnd- = 271.800 kN-m <  Mnt- = 284.082 kN-m Ok 

Mnd+ = 90.600 kN-m < Mnt+ = 174.880 kN-m Ok 

Daerah lapangan :  

Mnd- = 69.44 kN-m < Mnt- = 174.880 kN-m  Ok 

Mnd+ = 120.75 kN-m < Mnt- = 174.880 kN-m Ok 

Daerah tumpuan kanan :  

Mnd- =  277.74kN-m < Mnt- = 284.082 kN-m Ok 

Mnd+ = 92.58 kN-m < Mnt- = 174.880 kN-m  Ok 

Nilai momen nominal akibat tulangan terpasang lebih besar dari nilai momen 

nominal desain dengan demikian penampang mampu memikul gaya yang bekerja akibat 

beban luar. 
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Gambar 4.27 dibawah ini menunjukan Momen desain pada setiap balok yang di 

imput dari program etabs pada frame As 6  

 

Gambar 4.27 – Momen desain pada setiap balok frame As 6 
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Gambar 4.28 di bawah ini menunjukan rasio momen pada frame As 6 di mana 

rasio momen merupakan pembagian angtara momen desain tumpuan maupun lapangan 

pada frame As 6 yang paling besar dengan momen desain balok Frame As 6,baik pada 

tumpuan maupun lapangan. 

 

Gambar 4.28 – Rasio Momen  frame As 6 
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Gambar 4.29 di bawah ini menunjukan Luas Tulangan tumpuan di mana luas 

tulangan tumpuan pada setiap balok di hitung dengan Rasio momen pada setiap balok 

baik tumpuan maupun lapangan di kali dengan Luas tulangan tumpuan pada daerah 

tumpuan Lapangan pada daerah lapangan pada Frame As 6 

 

Gambar 4.29 – Luas tulangan pada Frame As 6 
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Gambar 4.30 di bawah ini menunjukan Luas Tulangan tumpuan dan lapangan 

yanga sudah di evaluasi terhadap Luas tulangan tumpuan dan lapangan  dengan pada 

sala satu balok yang di tinjau maka dengan catatan bhawa Luas tulangan yang 

merupakan perkalian angtara rasio dan luas tulangan tumpuan maupun lapangan pada 

balok yang di tinjau lebih kecil dari luas tulangan minimum maka di pakai luas tulangan 

minimum. 

 

Gambar 4.30 – Luas tulangan yang sudah di evaluasi terhadap luas tulangan minimum 

Frame As 6 
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Gamabar 4.31 di bawah ini menunjukan Jumlah tulangan yang di pake dengan 

demikian bhawa jumlah tulangan merupakan hasil bagi angtara Luas tulangan yang 

sudah di evaluasi terhadap luas tulangan minimum baik tulangan tumpuan maupun 

lapangan dengan Luas pake ASØ19. 

 

Gambar 4.31 – Jumlah tulangan terpakai Frame As 6 
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Dari perhitungan di atas maka dapat di simpulkan rekapan momen kapasitas 

tulangan terpasang pada tabel 4.29 di bawah ini. 

Tabel 4.29 Rekapitulasi momen kapasitas tulangan terpasang 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan 

Dari Gambar 4.31 di atas dapat di simpulkan tipe tipe tulangan terpasang pada 

frame As 6 di bawah ini. 

 

Gambar 4.32 – Layout Tipe Tulangan Memanjang Balok Frame As-6 

Sumber : Hasil Analisa/Lampiran Perhitungan 
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4.4.3.2. Desain Tulangan Geser  Balok 

 Seperti halnya konsep dalam desain tulangan memanjang balok, konsep desain 

tulangan Geser balok mensyaratkan bahwa besarnya kekuatan penampang akibat 

tulangan terpasang harus lebih besar dari pada beban yang bekerja yang diformulasikan, 

Vn ≥ Vu/ Prosedur desain tulangan Geser balok dapat dilihat pada flow chart sub bab 

3.3.2.3 pada Gambar 3.9. 

Berikut merupakan contoh perhitungan tulangan transversal Balok Tipe B-181, 

Lantai 2 Frame As-6. 

 1    Menghitung Momen Lentur Mungkin (Mn) 

Mn akibat gempa kiri  

daerah tump kiri,  Mn + = 1 x Mcap+ = 1 x 284.082  = 284.082 kN-m 

daerah tump kanan,  Mn - = 1  Mcap-  = 1 x 174.880  = 174.880  kN-m  

 

Gambar 4.33 – Mn Balok B-181, Lantai 1Frame As-6 Akibat Gempa Kiri 

Sumber : Gambar L2-26 (Lampiran-2) 

Mpr akibat gempa kanan 

daerah tump kiri,  Mn - = 1 x Mcap- = 1 x 597.792 = 747.240 kN-m 

daerah tump kanan,  Mn+= 1 x Mcap+ = 1 x 454.280 = 567.850 kN-m 

 

Gambar 4.34 – Mn Balok B-181, Lantai 1 Frame As-6 Akibat Gempa Kanan 

Sumber : Gambar L2-27 (Lampiran-2) 

 

 

7.35m

Mn-174.880 KN-m

Mn+ 280.082KN-m

Mn-174.880 KN

Mn+ 280.082KN

7.35m



IV47 
 

 2    Menghitung gaya geser akibat beban gravitasi, gempa kiri, dan gempa kanan 

Gaya geser akibat beban gravitasi diperoleh dari output ETABS kombinasi ultimit,  

V-kiri  = 119.447 kN 

V-kanan = 119.447 kN 

Cat : Arah gaya geser akibat beban gravitasi pada kedua tumpuan adalah keatas 

Gaya geser akibat gempa kiri 

V-kiri  =  V-kanan = (Mn+ + Mn -)/L 

   = (284.082 + 174.880)/7.35 

   = 62.444 kN 

Cat : Arah gaya geser daerah tumpuan kiri kebawah, daerah tumpuan kanan keatas 

Gaya geser akibat gempa kanan 

V-kiri  =  V-kanan = (Mn+ Mn -)/L 

   = (1754.880 + 284.082)/7.35 

   = 62.444 kN 

Cat : Arah gaya geser daerah tumpuan kiri keatas, daerah tumpuan kanan kebawah 

 3    Gaya geser akibat kombinasi (gravitasi+gempa kiri) serta (gravitasi+gempa kanan) 

Gaya geser kombinasi gravitasi+gempa kiri 

V-kiri = V-kiri grav  -  V-kiri gempa 

 = 119.447    -  62.444 

 = 57.003 kN  =  57.003 kN (arah gaya kebawah) 

V-knan= V-kanan grav  +  V-kanan gempa 

 = 119.447   +  62.444 

 = +181.891 kN =   181.891kN (arah gaya keatas) 
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Berikut merupakan gambar bidang gaya geser akibat kombinasi gravitasi+gempa kiri. 

 

Gambar 4.35 – Bidang Gaya Geser Kombinasi Gravitasi+Gempa Kiri 

Sumber : Gambar L2-31 (Lampiran-2) 

Gaya geser kombinasi gravitasi+gempa kanan 

V-kiri = V-kiri grav +  V-kiri gempa 

 = 119.447   +  62.444 

 = +181,891 kN 

=   181.91 kN (arah gaya keatas)  

V-knan = V-kanan grav  -  V-kanan gempa 

 = 119.447    -  62.444 

 = 57.003 kN 

=  56.99 kN (arah gaya kebawah 

Berikut merupakan gambar bidang gaya geser akibat kombinasi gravitasi+gempa kanan  

 

           Gambar 4.36 – Bidang Gaya Geser Kombinasi Gravitasi+Gempa Kanan 

Sumber : Gambar L2-32 (Lampiran-2) 

V Kiri = 57.003KN V Kanan = 181.891KN

7.35m

Mn-174.880 KN-m

Mn+ 280.082KN-m

3.675m 3.675m

-

7.35m

Mn-174.880 KN-m

Mn+ 280.082KN-m

3.675m 3.675m

+

V Kiri = 57.003KNV Kanan = 181.891KN
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 4    Gaya geser desain 

Gaya geser desain diambil gaya geser pada jarak sejauh d dan 2d dari muka kolom 

Vu-d = Vu-d grav + Vu-d gempa = 115.678  + 62.444 = 178.121 kN 

Vn-d = Vu-d/Φ = 178.121 / 0.6 = 296.896 kN 

Vu-2d = Vu-2d grav + Vu-2d gempa = 104.547  + 62.444 = 166.991 kN 

Vn-2d = Vu-2d/Φ = 166.991 / 0.6 = 278.319 kN     

 5    Menghitung Parameter Evaluasi Kecukupan Penampang  

Vc  = 1/6x√fc’xbwxd = 1/6x√30x400x528.50 = 192980.9144 N  = 192.981 kN 

V2/3  = 2/3x√fc’xbwxd = 2/3x√30x400x528.50 = 771924 N= 771.924 kN 

V1/3  = 1/3x√fc’xbwxd = 1/3x√30x400x528.50 = 385961.828 N  = 385.962 kN 

Vc/2  = 192.980/2      = 96.490 kN 

 6    Evaluasi Kecukupan Penampang 

Syarat : Vn-d – Vc < V2/3 jika tidak memenuhi maka perbesar dimensi 

Vn-d – Vc = 178.121 – 192.98 = 103.888 < V2/3 = 771.924 KN          Ok 

Memenuhi persyaratan, maka dimensi penampang tidak perlu diperbesar 

 7    Pengaturan Zona Tulangan Geser 

Berdasarkan nilai-nilai parameter evaluasi kecukupan penampang,maka dilakukan 

pengaturan zona tulangan geser sebagai berikut : 

 

Gambar 4.37 – Pengaturan Zona Tulangan Geser Akibat Gempa Kanan 

Sumber : Gambar L2-34 (Lampiran-2) 

ZONA A

Daerah sendi plastis

gaya geser nominal

rencana

Vn-d = 178.121KN

Non sendi plastis

gaya geser nominal

rencana

Vn-2d =166.991KN

ZONA B

VC =

192.98 KN VC/2 =

96.49 KN

Vu-2d =

166.991KN

Vu-d =

178.1211KN



IV50 
 

 

Gambar 4.38 – Pengaturan Zona Tulangan Geser Akibat Gempa Kiri 

Sumber : Gambar L2-34 (Lampiran-2) 

 8    Desain Zona Tulangan Geser 

Desain zona-A (daerah sendi plastis, Vc=0) 

gaya geser nominal desain 

Vs= Vnd-sp = 296.869 kN = 296869.021 N 

jarak tulangan maksimum 

s  = d/4 = 528.500 / 4 = 132.125 mm ≈ 100 mm 

luas tulangan geser 

Av= (Vs x s)/(fy x d) = (296869.021 x 100)/(400 x 528.50) = 234.050 mm² 

luas tulangan pakai (sengkang D-13) 

Av = 1/4 x π x D²     = 1/4 x π x 12² =113.097mm² 

jumlah kaki sengkang 

n    = Av/Av-13         = 234.050 /113.097 = 1.91 ≈ 2.069=3 kaki 

Desain zona-B (daerah non-sendi plastis, Vc≠0) 

gaya geser nominal desain 

V  = Vn-2d    = 278.319 kN =278319 N 

kuat geser yang disumbangkan oleh penampang beton 

Vc= 192.981 kN 

 

ZONA A

Daerah sendi plastis

gaya geser nominal

rencana

Vn-d = 178.121KN

Non sendi plastis

gaya geser nominal

rencana

Vn-2d =166.991KN

ZONA B

VC =

192.98 KNVC/2 =

96.49 KN

Vu-2d =

166.991KN

Vu-d =

178.1211KN
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evaluasi penentuan jarak tulangan geser 

syarat : Vs > V(1/3), perlu s = d/4 

 Vs < V(1/3), perlu s = d/4 

Vs= Vn-2d – Vc = 278.319 – 192.981 = 85.338 kN = 85338N 

V(1/3) = 385.962 kN 

Cek : Vs < V(1/3), maka perlu s = d/4 = 132.125 ≈ 150 mm 

luas tulangan geser 

Av= (Vs x s)/(fy x d) = (85337.607 x 150)/(400 x 529) = 100.920 mm² 

luas tulangan pakai (sengkang D-12) 

Av = 1/4 x π x D2    = 1/4 x π x 12²  = 113.097 mm² 

jumlah kaki sengkang 

n    = Av/Av-12 = 100.920/113.0973 = 0.8992 ≈2 kaki 

menghitung luas tulangan terpasan  

Aw-t = ¼ x π x d² x n = 1/4 x π x 13²  = 226.195 mm² 

Menghitung kuat geser tulangan terpasan 

V-st = Aw-t x fy x d/s = 226.195 x 400 x 529/150 = 318784 N 

Menghitun Kuat geser nominal 

Vn-t = V-st + Vc =  318.784 + 192980.914 = 511.765 N 

Cek Rasio 

Vc / Vn-t < 1 = 192980.914 / 511765 = 0.4 < 1  OK 
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 Gambar 4.39 dibawah ini menunjukan hasil desain tulangan memanjang dan 

tulangan Geser Balok Tipe B-181, Lantai 6 Frame As-6. 

 

   

Gambar 4.39 – Hasil Desain Tulangan Balok Tipe B-181, Lantai 2 Frame As-6 

Sumber : Gambar L2-35 (Lampiran-2) 

Berdasarkan hasil desain diperoleh beberapa tipe tulangan Geser yang digunakan 

pada masing-masing balok berdasarkan diameter tulangan yang digunakan, serta jarak 

sengkang pada daerah sendi plastis dan non-sendi plastis. Dari tipe tulangan tersebut 

balok dengan bentang pendek terdiri dari dua zona sementara balok dengan bentang 

panjang terdiri dari tiga zona tulangan geser, dimana zona A merupakan daerah sendi 

plastis sementara zona B,merupakan daerah non-sendi plastis, sebagaimana ditunjukkan 

pada Tabel 4.30 dibawah ini. 

Tabel 4.30 – Tipe Tulangan Transversal 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan 

Tipe tulangan Geser untuk balok-balok yang lain pada semua frame dapat dilihat 

pada layout tipe tulangan pada Gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.40 – Layout Tipe Tulangan Geser Balok Frame As-2=As-3 

Sumber : Hasil Analisa/Lampiran Perhitungan 
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4.4.4 Desain Kolom 

 Desain elemen struktur kolom terdiri dari dua tahap desain, diawali dengan desain 

tulangan memanjang kolom dan dilanjutkan dengan desain tulangan transversal. Dalam 

perencanaan kolom, desain akan dilakukan dengan meninjau per masing-masing elemen 

struktur rangka. Hasil desain tulangan yang digunakan, diambil dari rangka struktur yang 

menghasilkan jumlah tulangan terbesar. Pada tahap ini akan dilampirkan perhitungan 

tulangan memanjang dan tulangan transversal untuk satu elemen frame dan rekapitulasi 

hasil desain. Perhitungan untuk elemen frame yang lain dapat dilihat pada Lampiran 

perhitungan. 

 

Gambar 4.41 – Kode Penomoran Balok, Kolom, dan Joint Frame As-6 

Sumber : Analisis ETABS 
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4.4.4.1. Desain Tulangan Memanjang Kolom 

 1     Evaluasi Sifat Pergoyangan Kolom 

SNI 2847-2013 pasal 10.10.5.2 menyatakan bahwa suatu tingkat pada struktur 

dianggap tidak bergoyang bila nilai Q ≤ 0.05, dimana nilai Q dihitung berdasarkan 

persamaan 2.52. Tabel 4.31 dibawah ini menunjukan hasil evaluasi pergoyangan untuk 

Frame As-6. 

Tabel 4.31 – Evaluasi Sifat Pergoyangan Kolom 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-39, Lampiran 2) 

Hasil evaluasi berdasarkan Tabel 4.31 diatas menunjukan bahwa tingkat sepuluh 

memberikan nilai Q yang lebih kecil dari 0.05 sementara tingkat satu sampai sembilan 

memberikan nilai Q yang lebih besar dari 0.05 dengan demikian tingkat 10 dikategorikan 

tanpa pergoyangan (non-sway) sementara tingkat-tingkat dibawahnya dikategorikan 

sebagai tingkat yang mengalami pergoyangan (sway). 

 2     Menghitung Beban Pu dan Mu Kolom 

Gaya normal (Pu) kolom ditentukan dengan menjumlahkan aliran beban pada 

setiap kolom akibat beban gravitasi dengan reaksi perletakan akibat gempa kiri dan 

gempa kanan. Gaya tersebut dilimpahkan pada puncak kolom menjadi beban atau gaya 

aksial kolom. Selanjutnya dilakukan penjumlahan dengan berat sendiri kolom menjadi 

gaya aksial yang bekerja pada pangkal kolom, proses dilakukan secara menerus sampai 

pada pangkal kolom yang berhubungan dengan pondasi.  

 Momen (Mu) kolom ditentukan dengan ketentuan dimana momen pada kolom 

harus ≥ 6/5 x ΣMb yang merangka pada hubungan balok kolom tersebut, dimana nilai 

momen tersebut akan didistribusikan sesuai dengan besarnya faktor distribusi masing-

masing elemen kolom. Berikut merupakan contoh perhitungan nilai beban Pu dan Mu 

kolom untuk tipe kolom C-254 Lantai 3, Frame As-6. Hasil beban untuk kolom yang lain 

dapat dilihat pada Lampiran perhitungan. 
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Berikut ini merupakan contoh perhitungan gaya normal dan momen kolom untuk 

tipe kolom C-254 Lantai 3, Frame As-6 

 1    Gaya Normal/Aksial Desain (Pu) 

Aksial desain kolom C-254 Lantai 3, Frame As-6 (Akibat Gravitasi + Gempa Kiri) 

Pu-kxatas = Pu-k5 + P-grav C-254 + VB(B-131 Lt3)EQ Kiri - VA(B-132 Lt3) EQ Kiri 

= 1055.643+155.838+76.779-62.000 

= 1226.238 kN 

Pu-kxbawah = Pu-kxatas + Berat Kolom 

  = 1091.133 + (0.65 x 0.65 x 24 x 3.5) 

  = 1126.623 kN 

Aksial desain kolom C-254 Lantai 3, Frame As-6 (Akibat Gravitasi + Gempa Kanan) 

Pu-kxatas  = Pu-k5+1 + P-grav C-254 - VB(B-131 Lt3)EQ Kanan + VA(B-132 Lt3) EQ 

Kanan 

= 953.751 + 155.838+ 76.779 – 62.00 

= 1124.346 kN 

Pu-kxbawah = Pu-kxatas + Berat Kolom 

  = 989.241+ (0.65 x 0.65 x 24 x 3.5) 

  = 1024.731 kN 

Dengan demikian Pu-kxatas = 1226.623 kN, dan Pu-kxbawah = 1126.623. Nilai Pu yang 

digunakan dalam desain merupakan nilai Pu terbesar = 1226.623 kN. 

 2    Momen Desain Kolom (Mu) 

Faktor distribusi (fd) kolom C-254 Lantai 3 Frame As-6 

fd-atas = M(C-254 Lantai 3)atas / (M(C-254 Lantai 4)bawah + M(C-260 Lantai 3)atas) 

  = 119.218 / (119.218 + 184.00) 

  = 0.412 KN 

fd-bawah= M(C-254 Lantai 3)bawah / (M(C-254 Lantai 3)bawah + M(C-248 Lantai 2)atas) 

  = 184 / (184 + 103.00) 

  = 0.641KN 
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Momen desain kolom C-254 Lantai 3, Frame As-6 (Akibat Gempa Kiri) 

Mu-kxatas = 6/5 x fd-atas x  (Mn-(B-191 Lt3)EQ Kiri + Mn+(B-192 Lt3)EQ Kiri) 

= 6/5 x 0.641 x 174.882.+284.082 

= 227.000 kN-m 

Mu-kxbawah = 6/5 x fd-bawah x  (Mn-(B-191 Lt2)EQ Kiri + Mn+(B-192 Lt2)EQ Kiri) 

= 6/5 x 0.641 x 174.880+284.082 

= 437.041 kN-m 

Momen desain kolom C-254 Lantai 3, Frame As-6 (Akibat Gempa Kanan) 

Mu-kxatas = 6/5 x fd-atas x  (Mn+(B-191 Lt3)EQ Kanan + Mn-(B-192 Lt3)EQ Kanan) 

= 6/5 x 0,412X 284.082+284.082 

= 281.007 kN-m 

Mu-kxbawah = 6/5 x fd-bawah x  (Mn+(B-186 Lt2)EQ Kanan + Mn-(B-187 Lt2)EQ 

Kanan) 

= 6/5 x 0.641x 284.082+174.882 

   = 437.041 kN-m 

Dengan demikian Momen atas = 227,054 kN, dan Momen bawah = 353,130KN. Nilai 

Momen yang digunakan dalam desain merupakan Momen  terbesar = 353,130 kN. 

 3    Evaluasi Kelangsingan Kolom 

Pengaruh kelangsingan ditentukan berdasarkan persamaan 2.53 dan 2.54 pada 

sub bab 2.7.3. Jika dikategorikan sebagai kolom langsing, maka perlu diperhitungkan 

faktor pembesaran momen. Tabel 4.32 berikut ini menunjukan hasil evaluasi 

kelangsingan kolom untuk tipe kolom C-254 Lantai 3, Frame As-6. 

Tabel 4.32 – Evaluasi Kelangsingan Kolom 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-42 Lampiran 2) 
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Kolom C-254 Lantai 3, Frame As-6 merupakan kolom yang mengalami pergoyangan.  

Dengan menggunakan persamaan 2.54, berdasarkan Tabel 4.32 maka nilai hasil evaluasi 

sebesar 26.13 > 22, dengan demikian tipe kolom C-254 Lantai 3, Frame As-6 

dikategorikan sebagai kolom langsing. Hasil evaluasi kelangsingan kolom secara 

keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran-2. 

 4    Menghitung faktor pembesaran momen 

Faktor pembesaran momen untuk tipe kolom langsing pada kasus sway frame ditentukan 

dengan menggunakan persamaan 2.61 yang nilainya  harus ≥ 1. Nilai faktor pembesaran 

momen untuk kolom tipe kolom C-254 Lantai 3, Frame As-6 ditunjukan pada Tabel 4.33 

dibawah ini. 

Tabel 4.33 – Faktor Pembesaran Momen 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-43, Lampiran 2) 

Selanjutnya nilai momen pada kedua ujung kolom dikalikan dengan faktor 

pembesaran momen diatas dengan menggunakan persamaan 2.59 dan 2.60. Syarat dan 

ketentuan dapat dilihat pada sub bab 2.7.3.  

Berikut merupakan nilai momen kolom setelah dikalikan dengan faktor 

pembesaran momen yang digunakan untuk desain, untuk kolom tipe C-254 Lantai 3, 

Frame As-6. 

M1 = M1ns + δs M1s 

 = 1226.238 + (1x 1226.238) 

 = 2452.477 kN-m 

M2 = M2ns + δs M2s 

 = 1226.623. + (1x 1226.623) 

= 2253.246 kN-m  

(Nilai Mu yang di pake untuk desain=Mu terbesar = 2253.246 KN-m 
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 5     Desain Tulangan Memanjang Kolom 

Tulangan memanjang kolom ditentukan dengan menggunakan bantuan program 

sp-Column Vs4.81, dengan options run yang dipilih adalah design. Dengan menginput 

nilai beban Pu dan Mu, data bahan, serta data dimensi kolom, maka analisis akan 

dilakukan untuk memperoleh jumlah tulangan yang mampu memikul beban yang yang 

bekerja, dengan syarat 0.01 ≤ ρ ≤ 0.04.  

Diagram interaksi aksial tekan dan lentur yang dihasilkan dari Program sp-Column 

Vs4.81 untuk tipe kolom C7 Lt 3 dapat dilihat pada gambar 4.42 dibawah ini. 

 
 

Gambar 4.42 – Diagram Interaksi sp-Column C254 Lt 3 

Sumber : Hasil Analisis 

 Dari kurva diagram interaksi diatas dapat dilihat bahwa, koordinat beban (Mu;Pu) 

berada didalam kurva diagram interaksi kolom, dengan demikian disimpulkan bahwa 

kolom tersebut aman untuk memikul kombinasi aksial dan lentur yang bekerja. 

Hasil desain tulangan yang diperoleh dari program sp-Column Vs4.81 adalah sebagai 

berikut :  

 ρ   = 1.099% 

 As-tot  = 4644 mm2 

 Jumlah tul (n) = 12 batang 

Dengan menggunakan proses yang sama, maka tipe kolom yang lain dapat 

dikontrol dengan menggunakan diagram interaksi yang sama. Berikut merupakan hasil 

input untuk beberapa nilai beban yang lain. 
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Gambar 4.43 – Diagram Interaksi Kolom 

Sumber : Hasil Analisis 

Berdasarkan hasil desain diperoleh beberapa tipe tulangan memanjang yang 

digunakan pada masing-masing kolom yang disajikan pada Tabel 4.34 dibawah ini. 

Tabel 4.34 – Tipe Tulangan Memanjang 

 

                                        Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan 
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Gambar 4.44 – Layout Jumlah Tulangan  memanjang Kolom  pada frame As 6 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan 
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Tipe tulangan memanjang kolom dapat dilihat berdasarkan frame arah-x pada 

layout tipe tulangan pada Gambar 4.45 dibawah ini. 

 

Gambar 4.45 – Layout Tipe Tulangan Memanjang Kolom  AS 6 

Sumber : Hasil Analisa/Lampiran Perhitungan 

4.4.4.2. Desain Tulangan Transversal Kolom 

Desain tulangan transversal kolom dilakukan dalam dua daerah, yakni daerah lo 

dan daerah diluar lo. Gaya geser yang diperhitungkan merupakan gaya geser yang 

disebabkan oleh kuat lentur maksimum, Mn dengan ketentuan bahwa pada daerah lo 

maupun daerah diluar lo perlu memperhitungkan kuat geser yang disumbangkan oleh 

penampang beton. 

Berikut merupakan contoh perhitungan tulangan transversal Kolom C-254 Lantai 3 

Frame As 6-. 

 1    Menghitung Nilai Momen Nominal (Mn) 

Kolom Tipe C-254, Lantai 3 Frame As 6 memiliki jumlah tulangan 12 batang (telah 

dilakukan pengaturan tulangan), maka penentuan Mn menggunakan diagram interaksi 

kolom dengan 12 tulangan terpasang, dengan memplot nilai Pn pada diagram interaksi 

kolom dan dilakukan pembacaan terhadap nilai Mn. Berikut merupakan hasil pembacaan 

nilai Mn dari setiap kondisi beban P akibat gempa kiri dan gempa kanan. 



IV63 
 

Tabel 4.35 – Momen Nominal dari Setiap Kondisi Beban Pn 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-48, Lampiran 2) 

 2    Menghitung Mn dan Ve dari setiap kondisi Beban P 

Dari setiap kondisi beban dihitung nilai Mn dan Gaya geser (Ve) sebagai berikut : 

Kondisi beban P1 = P3 

Mn =  1060.694 kN-m 
Ve =  (Mn-top + Mn-bottom)/ln =  (1060.694 + 1060.694)/2.9 = 731.513 kN-m 
Kondisi beban P2 = P4 

Mn = 1009.552 = 1006.84 kN-m 
Ve =  (Mn-top + Mn-bottom)/ln =  (1009.552 + 1009.552)/2.9 = 696.243 kN-m 

Kondisi beban P1 = P3 

Mn = Mn = 1131.221= 1131.221kN-m 
Ve =  (Mn-top + Mn-bottom)/ln =  (1131.221+ 1131.221)/3.9 = 780.152 kN-m 
 
Kondisi beban P2 = P4 

Mn = 1079.322= 1079.322 kN-m 
Ve =  (Mn-top + Mn-bottom)/ln =  (1079.322 + 1079.322)/2.9 = 744.360 kN-m 
 
 3    Evaluasi Ada tidaknya kontribusi Vc 

Kuat geser yang disumbangkan oleh penampang beton diabaikan jika memenuhi 

kedua persyaratan berikut : 

1. Ve > 0.5 x Kuat geser perlu (Vu) 

2. Pu < 0.1 fc’ Ag 

Tabel berikut menunjukan hasil evaluasi terhadap ada tidaknya kontribusi nilai V 
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Tabel 4.36 – Evaluasi ada tidaknya kontribusi Vc 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-50, Lampiran 2) 

 

Gambar 4.46 – Hasil Output Etabs gaya geser 

Sumber : Syarat 2, hasil output ETABS gaya geser kolom C-254 kombinasi 3 
 

 Ada beberapa syarat yang di gunakan untuk menentukan Ve sebagai berikut : 

 a    Nilai ve dengan peningkatan kuat nominal kolom terbesar dari ujun kolom dari 

setiap nilai P yang di tentukan berdasarkan pada persamaan di bawah ini :    

 

 b    Gaya geser yang di peroleh dari kombinasi beban desain yang melibatkan E, 

dengan E di tingkatkan  Ω, dengan Ω = 3 untuk SRPMM, 

  Ket : Nilai Ve pada syarat 2 di ambil dari Program ETABS dari kombinasi yang 

menghasilkan nilai Maksimun. 

 4    Menghitung Gaya geser desain (untuk setiap nilai P) 

Gaya geser desain ditentukan untuk setiap nilai beban P dengan formula                

V = Ve – Vc 

Dengan menggunakan formula diatas, maka nilai V untuk setiap kondisi beban P, 

ditentukan berdasarkan Tabel 4.37 dibawah ini. 
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Tabel 4.37 – Perhitungan gaya geser desain 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan (Tabel L2-51, Lampiran 2) 

Dari tabel di atas Vc di abaikan karena di lihat dari kedua syat tersebut nilai Vc 

sudah memenuhi sehingga pada table di bawah ini untuk menghitung Vu-desain nilai Vc 

di abaikan. 

 5    Menentukan Beban Kritis (V-kritis) 

Beban kritis merupakan beban maksimum yang dihasilkan dari setiap kondisi 

beban P. Berdasarkan Tabel 4.39, kondisi beban yang menghasilkan nilai V terbesar 

adalah kondisi 4. Dengan demikian nilai V-kritis adalah = 780.15 kN. 

 6    Desain Tulangan Geser  

Penulangan geser daerah lo 

gaya geser nominal desain 

Vs    = V-maks    = 780.152 kN = 780148.47 N  

jarak tulangan maksimum 

s      = 8xD22 = 176 = 176 mm ≈ 100 mm 

luas tulangan geser 

Av1 = (Vs x s)/(fy x d) = (780148,62 x 100)/(400 x 550) = 325.064 mm2 

Av2 = 0.3 x ((s x bc x fc’)/fy) x [(Ag-Ach)-1] 

       = 0.3 x ((100 x 350 x 30)/400) x [((600x600)-(422500x360000))-1] 

       = 253.906 mm2 

Av3 = 0.09 x ((s x bc x fc’)/fy) = 0.09 x ((100 x 600 x 30)/400) = 438.750 mm2 

Dari ketiga nilai luas tulangan geser diatas dipakai nilai luas tulangan geser 

terbesar, dengan demikian Av-pakai = 438.750 mm2 
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luas tulangan pakai (sengkang D-12) 

Av = 1/4 x π x D²      = 1/4 x π x 12²  = 113.10 mm2 

jumlah kaki sengkang 

n    = Av/Av-13          = 438.75/113.10 = 3.879 ≈ 4 kaki 

Penulangan geser daerah diluar-lo 

gaya geser nominal desain 

Vs    = Vud desain-Vc =780.15- 363.31 = 416.84 KN  

jarak tulangan  

s      D/2 = 600/2 = 300 mm ≈ 150 mm 

luas tulangan geser 

Av1 = (Vs x s)/(fy x d) = (416.84 x 150)/(400 x 600) = 260.53 mm2 

luas tulangan pakai (sengkang D-13) 

Av = 1/4 x π x D²      = 1/4 x π x 12² = 113.10 mm2 

jumlah kaki sengkang 

n    = Av/Av-12         = 260.53/260.53 =2.30=3 kaki 
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Gambar 4.46 Berikut menunjukan hasil desain tulangan memanjang dan 

tulangantransversal Kolom C-254, Lantai 3. 

 

Gambar 4.47 – Hasil Desain Tulangan Kolom C-254, Lantai 3 

Sumber : Gambar L2-37 (Lampiran-2) 

Berdasarkan hasil desain tulangan transversal kolom, dilakukan kembali 

pengaturan tulangan memanjang untuk memastikan kembali bahwa jumlah tulangan 

memanjang yang sudah cukup untuk dapat dikaitkan dengan  jumlah kaki tulangan geser. 

Dari hasil desain tulangan transversal kolom diperoleh beberapa tipe tulangan seperti 

yang ditunjukan pada Tabel 4.38 dibawah ini. 

Tabel 4.38 – Tipe Tulangan Transversal 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan 
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Gambar 4.48 – Layout Tipe Tulangan Transversal Kolom 254 Frame As 6 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan 
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Tabel 4.39 – Luas Tulangan dan Model Tulangan Balok per Tipe 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan 

b) Tulangan Kolom 

     Tulangan kolom yang diperoleh berdasarkan hasil desain kapasitas juga akan diinput 

kedalam program seperti halnya tulangan balok. Khusus pada tulangan kolom yang perlu 

diinput adalah jumlah tulangan memanjang per sisi, diameter tulangan memanjang, 

diameter tulangan pengekang, jarak tulangan pengekang, serta jumlah kaki tulangan 

pengekang. Tipe tulangan kolom terdiri dari tujuh tipe. Masing-masing tipe tersebut akan 

diinput berdasarkan layout pola pengelompokan tulangan kolom yang telah diperoleh 

sebelumnya berdasarkan Gambar. Tipe tulangan kolom, serta model tulangan yang akan 

diinput sesuai dengan pola diatas disajikan pada Tabel  4.40 dibawah ini. 

Tabel 4.40 – Luas Tulangan dan Model Tulangan Kolom per Tipe 

 

Sumber : Hasil Analisa/Perhitungan 


