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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sifat Mekanis Baja 

Mengacu kepada ASTM, baja A36/SS400 memiliki kerapatan 7.800 kg / 

m 3 (0,28 lb / cu in). Modulus elastisitas untuk baja A36 adalah 200 GPa 

(29.000.000 psi).  Baja A36 memiliki rasio Poisson 0,32, dan modulus geser 78 

GPa (11,300,000 psi). 

 Baja A36/SS400 dalam pelat, batang, dan bentuk dengan ketebalan kurang 

dari 8 in (203 mm) memiliki kekuatan leleh minimum 36.000 psi (250 MPa) 

dan kekuatan tarik ultimat 58.000–80.000 psi (400–550 MPa). Pelat yang lebih 

tebal dari 8 inci memiliki kekuatan luluh 32.000 psi (220 MPa) dan kekuatan tarik 

ultimat yang sama antara 58.000–80.000 psi (400–550 MPa). 

2.2 Konsep Struktur Baja 

Desain bagian struktur memerlukan pemilihan sebuah bagian penampang 

yang akan dengan aman dan ekonomis menahan beban yang diterapkan. Ekonomis 

biasanya berarti berat minimum-yaitu, jumlah minimum baja. Jumlah ini sesuai ke 

penampang dengan berat terkecil per kaki, yaitu dengan luas penampang terkecil. 

Meskipun ada pertimbangan lain, seperti kemudahan konstruksi, pemilihan profil 

baja  pada akhirnya dapat mempengaruhi pilihan ukuran, proses dimulai dengan 

pemilihan bentuk penampang paling ringan yang akan dilakukan pada pekerjaan 

tersebut. setelah mengikuti langkah ini, pekerja harus memutuskan bagaimana 

melakukannya dengan aman, yang mana pemilihan desain juga dapat berpengaruh. 

Persyaratan dasar desain structural adalah bahwa kekuatan yang dibutuhkan tidak 

melebihi kekuatan yang tersedia, yaitu (Segui, W. T. 2012): 

kekuatan yang dibutuhkan ≤ kekuatan yang tersedia 

allowable strength design (ASD), profil yang dipilih memiliki penampang 

dengan luasan dan momen inersia yang cukup besar untuk mencegah gaya aksial 

maksimum yang terjadi, geser, atau momen lentur yang melebihi batas ijin, atau 

nilai yang diizinkan. Nilai yang diperbolehkan ini didapat dengan cara membagi 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Poisson%2527s_ratio&usg=ALkJrhji-a458yAP4eMJrWcuax9jFkdwPg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Shear_modulus&usg=ALkJrhgheEiRj03H4vw9ZOOWuEXulk6eIQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Yield_strength&usg=ALkJrhhTQWwANgFikcPROQZqosSTRo7QWw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tensile_strength&usg=ALkJrhiMjL69YNeYLB0-OFSeK2ZzIeBcQg
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nominal, atau dengan cara teoritis, kekuatan yang didapat dari faktor keamanan. Ini 

dapat dinyatakan sebagai : 

kekuatan diperlukan ≤ kekuatan yang diijinkan 

dimana : 

kekuatan yang diijinkan =
𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ

𝑠𝑎𝑓𝑒𝑡𝑦 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
 

Kekuatan dapat berupa kekuatan gaya aksial (seperti pada bagian tarik atau 

tekanan), kekuatan lentur (kekuatan momen), atau kekuatan geser. Jika tegangan 

digunakan sebagai pengganti gaya atau momen, hubungan Persamaan menjadi 

(Segui, W. T. 2012): 

tegangan maksimum yang diterapkan ≤ tagangan yang diperbolehkan 

2.3 Teori Load Resistance Factor Design ( LRFD ) atau Desain Kekuatan 

Berdasarkan Desain Faktor Beban dan Ketahanan (DFBT)  

Desain yang sesuai dengan ketentuan untuk Desain Faktor Beban dan 

Ketahanan (DFBT) memenuhi persyaratan Standar ini bila kekuatan desain pada 

setiap komponen struktur sama atau melebihi kekuatan perlu yang ditentukan 

berdasarkan kombinasi beban DFBT. Semua ketentuan pada Standar ini, kecuali 

Pasal B3.2, harus digunakan. (SNI 1729:2020) 

Desain harus dilakukan sesuai dengan Persamaan 2.2: 

𝑅𝑢 ≥ ∅𝑅𝑛            (2.1) 

Dimana:  

∅ = Faktor Ketahanan  

𝑅𝑛 = Kekuatan Nominal  

∅𝑅𝑛 = Kekuatan desain  

𝑅𝑢 = Kekuatan perlu menggunakan kombinasi beban LRFD 
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2.4 Kekuatan Perlu 

Kekuatan perlu komponen struktur dan sambungan harus ditentukan dengan 

analisis struktur untuk kombinasi beban yang berlaku seperti ditetapkan di dalam 

Bab B2. 

Desain dengan analisis elastis atau inelastis diizinkan. Persyaratan-

persyaratan untuk analisis ditetapkan di dalam Bab C and Lampiran 1.  

Kekuatan lentur perlu pada balok statis tak tentu yang terdiri dari penampang 

kompak, seperti didefinisikan dalam Pasal B4.1, yang hanya memikul beban 

gravitasi, dan memenuhi persyaratan panjang tanpa terbreis pada Bab F13.5, 

diizinkan diambil sebagai sembilan per sepuluh dari momen negatif pada titik-titik 

tumpuan, yang dihasilkan oleh beban gravitasi dan ditentukan melalui suatu analisis 

elastis yang memenuhi persyaratan pada Bab C, asalkan momen positif maksimum 

diperbesar sepersepuluh dari rata-rata momen negatif hasil analisis elastis. 

Redistribusi momen ini tidak diizinkan untuk momen-momen pada komponen 

struktur dengan Fy melebihi 65 ksi (450 MPa), untuk momen-momen yang 

dihasilkan oleh beban pada kantilever, untuk desain yang menggunakan sambungan 

momen terkekang sebagian (KB), atau untuk desain dengan analisis inelastis 

dengan menggunakan ketentuan pada Lampiran 1. Redistribusi momen ini 

diizinkan untuk desain sesuai dengan Pasal B3.1 (DFBT). Kekuatan aksial perlu 

tidak boleh melebihi 0,15 ∅cFyAg untuk DFBT, bila ∅c dan  

c ditentukan dari pasal E1, Ag = luas bruto komponen strruktur, in2.(mm2), dan Fy 

=tegangan leleh minimum terspesifikasi, ksi (Mpa). (SNI 1727:2020) 

2.5 Klasifikasi Penampang untuk Tekuk Lokal 

Untuk komponen struktur yang mengalami tekan aksial, penampang 

diklasifikasikan sebagai penampang dengan elemen nonlangsing atau elemen 

langsing. Untuk penampang dengan elemen nonlangsing, rasio lebar terhadap tebal 

elemen tekan tidak boleh melebihi λr pada Tabel 2.1. Jika rasio lebar terhadap tebal 

satu atau lebih elemen tekan melebihi λr, penampang tersebut adalah penampang 

dengan elemen langsing. 
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Untuk komponen struktur yang mengalami lentur, penampang diklasifikasikan 

sebagai penampang dengan elemen kompak, nonkompak atau langsing. Untuk 

penampang kompak, sayap-sayapnya harus menyatu dengan badan atau badan-

badan dan rasio lebar terhadap tebalsetiap elemen tekannya tidak boleh melebihi 

batasnya, λp , dari Tabel 2.2. Jika rasio lebar terhadap tebal satu atau lebih elemen 

tekan melebihi λr, tetapi tidak boleh melebihi λr dari Tabel 2.2, penampang disebut 

nonkompak. Jika rasio lebar terhadap tebal satu atau lebih elemen tekan melebihi 

λr, penampang tersebut adalah penampang dengan elemen langsing. (SNI 

1727:2020)       

1. Elemen Tidak Diperkaku 

Untuk elemen yang tidak diperkaku yang ditumpu sepanjang hanya satu tepi 

paralel terhadap arah gaya tekan, lebarnya harus diambil sebagai berikut: 

a. Untuk sayap komponen struktur bentuk-I dan T, lebar b adalah setengah 

lebar sayap total, bf. 

b. Untuk kaki profil siku, dan sayap kanal serta Z, lebar b adalah lebar 

kaki total atau lebar sayap total. 

c. Untuk pelat, lebar, b, adalah jarak dari tepi beabas ke baris pertama 

pengencang atau garis las. 

d. Untuk badan profil T, d adalah tinggi total profil. 

2. Elemen Diperkaku 

Untuk elemen diperkaku yang ditumpu sepanjang dua tepi paralel terhadap 

arah gaya tekan, lebaranya harus diambil sebagai berikut: 

a. Untuk badan profil gilas panas, h adalah jarak bersih antara sayap 

dikurangi setiap radius sudut pertemuan sayap dan badan; hc adalah dua 

kali jarak dari pusat berat ke muka bagian dalam sayap tekan dikurangi 

radius sudut. 

b. Untuk badan profil tersusun, h adalah jarak antara baris-baris 

pengencang yang berdekatan atau jarak bersih antara sayap-sayap bila 

las digunakan, dan hc adalah dua kali jarak dari pusat berat ke baris 

pengencang yang terdekat pada sayap tekan atau muka bagian dalam 
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sayap bila las digunakan; hp adalah dua kali jarak dari sumbu netral 

plastis ke baris pengencang terdekat pada sayap tekan atau muka bagian 

dalam sayap tekan bila las digunakan. 

c. Untuk sayap atau pelat diafragma pada profil tersusun, lebar, b, adalah 

jarak antara baris-baris pengencang yang berdekatan atau garis-garis las 

yang berdekatan.  

d. Untuk sayap profil struktur berongga (PSR) persegi panjang, lebar, b, 

adalah jarak  bersih antara badan-badan dikurangi radius sudut bagian 

dalam pada setiap sisi. Untuk badan PSR persegi panjang, h adalah 

jarak bersih antara sayap-sayap dikurangi radius sudut bagian dalam 

pada setiap sisi. Jika radius sudut tidak diketahui, b dan h harus diambil 

sebagai dimensi terluar yang sesuai dikurangi tiga kali ketebalan. 

Ketebalan, t, harus diambil sebagai tebal dinding desain, pada Pasal 

B4.2. 

e. Untuk sayap atau badan penampang boks dan elemen diperkaku 

lainnya, lebar, b, adalah jarak bersih antara elemen-elemen yang 

memberikan kekakuan. 

f. Untuk pelat penutup berlubang, b adalah jarak melintang antara baris-

baris pengencang yang terdekat, dan luas bersih pelat diambil pada 

lubang terlebar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Institut Teknologi Nasional 

  

Tabel 2.1 Rasio Lebar terhadap Tebal: Elemen Tekan 

Komponen Struktur yang Mengalami Aksial Tekan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: SNI 1729 : 2020 Spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural 
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Tabel 2.2 Rasio Lebar terhadapTebal: Elemen Tekan 

Komponen Struktur yang Mengalami Lentur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: SNI 1729 : 2020 Spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural 
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Tabel 2.2   (lanjutan) Rasio Lebar terhadapTebal: Elemen Tekan 

Komponen Struktur yang Mengalami Lentur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: SNI 1729 : 2020 Spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural 

2.6 Kombinasi Dasar metode Load Resistance Factor Design (LRFD) 

Struktur, komponen, dan fondasi harus didesain sedemikian rupa sehingga 

kekuatan desainnya sama atau melebihi efek beban-beban terfaktor dalam 

kombinasi berikut. Efek dari satu atau lebih beban yang tidak bekerja harus 

dipertimbangkan. Efek beban seismik harus beban-beban yang kombinasikan 

sesuai dengan Pasal 2.3.6. Beban angin dan seismik tidak perlu dianggap bekerja 

secara simultan. Lihat Pasal 1.4, Pasal 2.3.6, dan Pasal 7.4 dan Pasal 7.4.3 di SNI 

1726 (Pasal 12.4 dan Pasal 12.14.3 ASCE 7-16) untuk definisi spesifik dari efek 

beban gempa E. Setiap kondisi batas kekuatan yang relevan harus diselidiki. 

Menurut SNI 1727:2020 kombinasi beban yang harus diperhitungkan adalah: 
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• 1,4 D 

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

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

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

• 0,9 D +1,0W 

Dimana : 

D  = Beban Mati (beban gaya berat dari elemen-elemen struktural) yang  

diakibatkan dengan berat konstruksi permanen, termasuk 

dinding, lantai, atap, plafon, partisi tetap, tangga dan peralatan 

layan tetap. 

L  = Beban Hidup ( beban yang dapat  bergerak ) yang ditimbulkan oleh 

pengunaangedung, termasuk kejut, tetapi tidak termasuk beban 

lingkungan seperti angin, hujan dan lain-lain. 

Lr  = Beban Hidup Atap ditimbulkan selama perawatan oleh pekerja, 

peralatan dan material atau selama penggunaan biasa oleh orang 

dan benda bergerak. 

W  = Beban angin  

R = Beban hujan  

1. Beban Mati 

Beban mati adalah berat seluruh bahan konstruksi bangunan gedung 

yang terpasang, termasuk dinding, lantai, atap, plafon, tangga, dinding partisi 

tetap, finishing, klading gedung dan  komponen arsitektural dan struktural 

lainnya serta peralatan layan terpasang lain termasuk berat derek dan sistem 

pengangkut material. (SNI 1727:2020) 

2. Beban Hidup 

Beban pada atap yang diakibatkan (1) selama pemeliharaan oleh 

pekerja, peralatan, dan material, dan (2) selama masa layan struktur akibat 

benda bergerak, seperti tanaman pot atau perlengkapan dekoratif kecil serupa 

lainnya yang bukan terkait hunian. beban hidup terkait hunian pada atap seperti 
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area berkumpul di atap, atap dek dan atap vegetatif atau atap lansekap pada 

area yang bisa dipakai, diperhitungkan sebagai beban hidup pada atap daripada 

beban hidup atap. (SNI 1727:2020) 

3. Beban Angin 

Beban angin yang digunakan dalam desain SPGAU untuk bangunan 

gedung tertutup atau tertutup sebagian tidak boleh kecil dari 16 lb/ft (0,77 

kN/m2) dikalikan dengan luas dinding bangunan gedung dan 8 lb/ft2(0,38 

kN/m2) dikalikan dengan luas atap bangunan gedung yang terproyeksi pada 

bidang vertikal tegak lurus terhadap arah angin yang diasumsikan. Beban 

dinding dan atap harus diterapkan secara simultan. Gaya angin desain untuk 

bangunan gedung terbuka harus tidak kurang dari 16 lb/ft (0,77 kN/m2) 

dikalikan dengan luas A. (SNI 1727:2020) 

2.7 Batang tarik 

Batang tarik banyak dijumpai dalam banyak struktur baja, seperti struktur 

jembatan, rangka atap, menara transmisi, ikatan angin, dan lain sebagainya. Batang 

tarik ini sangat efektif dalam memikul beban. Batang ini dapat terdiri dari profil 

tunggal ataupun profil-profil tersusun. Contoh-contoh penampang batang tarik 

adalah profil bulat, pelat siku, siku ganda , siku bintang, kanal, wf, dan lain-lain. 

(Mulyono, I. (2016). Gambar berikut mrenunjukan beberapa penampang batang 

tarik yang umum digunakan. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Penampang batang tarik 

Sumber: Perencanaan Struktur Baja Dengan metode LRFD 
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1. Batas Kelangsingan 

Tidak ada batas kelangsingan maksimum untuk komponen struktur yang 

mengalami tarik. 

Catatan Pengguna: Spasi longitudinal konektor antara komponen-komponen 

sebaiknya membatasi rasio kelangsingan pada setiap komponen antara konektor-

konektor hingga 300. (SNI 1729-2020) 

2. Kekuatan Tarik 

Menurut SNI 1729-2020 menyatakan Kekuatan tarik desain, tPn, dan 

kekuatan tarik izin, Pn /t, komponen struktur tarik harus merupakan nilai terendah 

yang diperoleh sesuai dengan keadaan batas leleh tarik pada penampang bruto dan 

keruntuhan tarik pada penampang neto.  

𝑃𝑢 ≤ ∅𝑡. 𝑃𝑛            (2.2) 

1. Untuk leleh tarik pada penampang bruto: 

∅𝑡 = 0,9 

𝑃𝑛 = 𝐹𝑦𝐴𝑔            (2.3) 

2. Untuk Keruntuhan tarik pada penampang neto: 

∅𝑡 = 0,75 

𝑃𝑛 =  𝐹𝑢𝐴𝑒            (2.4) 

Keterangan :  

Ag  =  luas bruto dari komponen struktur (mm2 ) 

Ae = luas neto efektif (mm2 ) 

Fy  =  tegangan leleh minimum terspesifikasi (MPa) 

Fu  =  tegangan tarik minimum terspesifikasi (MPa) 

2.8 Batang Tekan 

Menurut SNI 1729 2020 menyatakan bahwa kekuatan tekan desain ФcPn dan 

kekuatan tekan tersedia Pn/c , ditentukan seabgai berikut. 

Kekuatan tekan nominal Pn, harus nilai terendah yang diperoleh berdasarkan 

pada keadaan batas dari tekuk lentur, tekuk torsi dan tekuk torsi-lentur. 

𝑃𝑢 ≤  ∅𝑐 . 𝑃𝑛            (2.5) 
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𝑃𝑛 = 𝐹𝑐𝑟. 𝐴𝑔            (2.6) 

Фc = 0,90 (LRFD) 

1. Tegangan kritis, Fcr, ditentukan sebagai berikut: 

• Bila 
𝐿𝑐

𝑟
≤ 4,71√

𝐸

𝐹𝑦
  (atau 

𝐹𝑦

𝐹𝑒
≤ 2,25) 

 𝐹𝑐𝑟 = (0,658
𝐹𝑦

𝐹𝑒 ) 𝐹𝑦           (2.6) 

• Bila 
𝐿𝑐

𝑟
> 4,71√

𝐸

𝐹𝑦
  (atau 

𝐹𝑦

𝐹𝑒
≤ 2,25) 

𝐹𝑐𝑟 = 0,877𝐹𝑒             (2.7) 

𝐹𝑒 =
𝜋2𝐸

(
𝐿𝑐
𝑟

)
2             (2.8) 

Dengan: 

Ag = luas penampang melintang bruto komponen struktur, in2. (mm2) 

E  = modulus elastisitas baja = 29.000 ksi (200.000 MPa) 

Fe = tegangan tekuk elastis ksi (Mpa) 

Fy = tegangan leleh minimum tersfesifikasi untuk tipe baja yang 

digunakan, ksi (Mpa) 

r = radius girasi, in. (mm) 

 

2. Panjang Efektif / Rasio Kelangsingan 

Untuk komponen struktur yang didesain berdasarkan tekan, rasio 

kelangsingan efektif, Lc / r sebaiknya tidak melebihi 200. 

𝐿𝑐 =
𝐾𝐿

𝑟
            (2.9) 

Dengan: 

K = faktor panjang efektif 

Lc = KL =  panjang efektif komponen struktur, in. (mm) 

L = panjang tak terbreis lateral pada komponen struktur tersebut, in.  

(mm) 

r = radius girasi, in. (mm) 
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2.9 Kapasitas Geser 

Menurut SNI 1729 2020 menyatakan bahwa untuk LRFD, hubungan antara 

kekuatan yang diperlukan dan kekuatan yang  tersedia 

𝑉𝑢 ≤ ∅𝑣𝑉𝑛          (2.10) 

Dimana : 

Vu: berdasarkan kombinasi pengendalian beban geser maksimum yang 

diperhitungkan 

∅v : faktor hambatan untuk gaya geser 

Seperti yang kita lihat, nilai faktor resistansi dan faktor keamanan akan 

bergantung pada Rasio lebar-tebal rangka. 

Kekuatan geser nominal, Vn adalah: 

𝑉𝑛 = 0,6𝐹𝑦𝐴𝑤𝐶𝑣    (2.11) 

Dimana :  

Fy  = tegangan leleh minimum terspesifikasi untuk tipe baja yang digunakan, 

ksi (Mpa) 

Aw = luas badan, tebal keseluruhan dikalikan tebal badan, dtw, in2. (mm) 

Cv = Koefisien kekuatan geser badan 

 

Nilai batas Cv  tergantung pada kondisi batas leleh rangka, rangka tekuk tidak 

elastis, atau rangka tekuk elastis. 

Kasus 1: Untuk bentuk canai panas I 

ℎ

𝑡𝑤
≤ 2,24√

𝐸

𝐹𝑦
        ( 2.12) 

Status batas geser menghasilkan, dan 

Cv  = 1.0 
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∅v = 1.00 

Sebagian besar bentuk W dengan Fy  ≤ 50 ksi termasuk dalam kategori ini (lihat 

persamaan AISC 2.3) 

Kasus 2: Untuk semua bentuk simetris ganda dan tunggal lainnya, 

∅v = 0.90 

dan Cv ditentukan sebagai berikut: 

untuk  
ℎ

𝑡𝑤
≤ 1.10√

𝐾𝑣𝐸

𝐹𝑦
   tidak ada ketidakstabilan rangka, dan               

Cv : 1.0 

untuk  1.10√
𝐾𝑣𝐸

𝐹𝑦
 <

ℎ

𝑡𝑤
≤ 1.37√

𝐾𝑣𝐸

𝐹𝑦
  rangka tekuk yang tidak elastis dapat terjadi, 

dan 

𝐶𝑣 =  
1.10√

𝐾𝑣𝐸

𝐹𝑦

ℎ/𝑡𝑤
         (2.13) 

untuk   
ℎ

𝑡𝑤
> 1.37√

𝐾𝑣𝐸

𝐹𝑦
   keadaan batasnya adalah rangka tekuk elastis, dan 

𝐶𝑣 =  
1,51𝐾𝑣𝐸

(ℎ/𝑡𝑤)2𝐹𝑦
         (2.14) 

Dimana  

Kv = 5 

Nilai kv ini untuk rangka-rangka tanpa pengaku dengan h/tw <260. Meskipun 

persamaan 2.11 dari Spesifikasi tidak memberikan h/tw = 260 sebagai batas atas, 

tidak ada nilai kv yang diberikan saat h/tw ≥ 260. Selain itu, "Batas Proporsional 

untuk Anggota Berbentuk I," menyatakan bahwa h/tw di gelagar yang tidak dikaku 

tidak boleh melebihi 260. 

2.10 Balok –Kolom 

Suatu komponen struktur harus mampu memikul beban aksial (tarik/tekan) 

serta momen lentur. Apabila besarnya gaya aksial yang bekerja cukup kecil 
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dibandingkan momen lentur yang bekerja, maka efek dari gaya aksial tersebut dapat 

diabaikan dan komponen struktur tersebut dapat didesain sebagai komponen balok 

lentur. Namun apabila komponen struktur memikul gaya aksial dan momen lentur 

yang tidak dapat diabaikan salah satunya, maka komponen struktur tersebut 

dinamakan balok-kolom (beam-column) (Agus Setiawan : 2008). 

Elemen balok-kolom umumnya dijumpai pada struktur-struktur statis tak 

tertentu. Misalkan pada struktur portal statis tak tertentu pada Gambar 2.5. 

 

 

 

 

 

       

 

Gambar 2.2 Struktur Portal Statis Tak Tentu. 

Sumber: Steel Design Fifth Edition by William T. Segui  

 

Akibat kondisi pembebanan yang bekerja, maka batang AB tidak hanya 

memikul beban merata saja namun juga memikul beban lateral P1. Dalam hal ini 

efek lentur dan gaya tekan P1 yang bekerja pada batang AB harus dipertimbangkan 

dalam proses desain penampang batang AB, maka batang AB harus didesain 

sebagai suatu elemen balok-kolom. Selain, batang AB yang didesain sebagai 

elemen balok-kolom, batang AC, BD, CE, DF, juga didesain sebagai elemen balok 

kolom. Karena selain memikul gaya aksial akibat reaksi dari balok-balok AB dan 

CD, efek lentur dan efek gaya aksial yang bekerja tidak bisa diabaikan salah 

satunya. Berbeda dengan batang CD yang hanya didominasi oleh efek lentur, gaya 

lateral P2 telah dipikul oleh pengaku-pengaku (bracing) bentuk X. Sehingga batang 

P1 

P2 

A B 

C D 

E F 



19 

 

Institut Teknologi Nasional 

  

CD dapat didesain sebagai suatu elemen balok tanpa pengaruh gaya aksial (Agus 

Setiawan : 2008). 

2.11 Desain Komponen Struktur Untuk Lentur 

Menurut SNI 1729 2020 menyatakan bahwa kekuatan lentur desain bMn 

,harus ditentukan sebagai berikut: 

b = 0,90 

𝑀𝑢 ≤ ∅𝑏𝑀𝑛          (2.15) 

𝐶𝑏 =
12,5𝑀𝑚𝑎𝑘𝑠

2,5𝑀𝑚𝑎𝑘𝑠+3𝑀𝐴+4𝑀𝐵+3𝑀𝐶
       (2.16) 

Dengan: 

Mmaks = nilai mutlak momen maksimum dalam segmen tak terbreis, kip-in. (N-

mm) 

MA = nilai mutlak momen pada titik seperempat dari segmen tak terbreis, kip-

in. (N-mm) 

MB  = nilai mutlak momen pada titik tengah segmen tak terbreis, kip-in. (N-mm) 

MC = nilai mutlak momen pada titik tiga perempat segmen tak terbreis, kip-in. 

(N-mm) 

Catatan Pengguna: Untuk komponen struktur simetris ganda tanpa beban 

transversal antara titik-titik breis, Persamaan F1-1 akan menjadi 1,0 untuk kasus 

momen-momen ujung yang sama besar danberlawanan arah (momen seragam), 

sebesar 2,27 untuk kasus momen-momen ujung yang sama besar dan arahnya 

(lentur kelengkungan ganda), dan 1,67 apabila satu momen ujung sama dengan nol. 

Untuk komponen struktur simetris tunggal, analisis untuk Cb lebih didetailkan, dan 

dijelaskandalam Penjelasan. Penjelasan memberikan persamaan tambahan untuk Cb 

yang memberikan persamaan lebih yang teliti untuk berbagai kondisi batas 

komponen struktur. 

Untuk kantilever dengan pilin dicegah pada tumpuan jepit dan ujung bebas tak 

terbreis, Cb = 1,0. 
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Tabel 2.3 Pemilihan untuk Penggunaan Rumus  

dalam Bab Kekuatan Lentur 

 

Sumber: SNI 1729 : 2020 Spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural 
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1. Komponen Struktur Profil I Kompak Simetris Ganda dan Kanal Yang 

Melentur Terhadap Sumbu Mayornya (kode tabel F2) 

Pasal ini berlaku untuk komponen struktur profil I simetris ganda 

dan kanal yang melentur terhadap sumbu mayor, yang memiliki badan 

kompak dan sayap kompak seperti dijelaskan dalam Pasal B4.1 untuk 

lentur. (SNI 1729-2020) 

Kekuatan lentur nominal, Mn, harus diperoleh dari nilai terendah 

keadaan batas leleh (momen plastis) dan tekuk torsi lateral.     

Leleh 

𝑀𝒏 = 𝑀𝒑 = 𝐹𝒚𝑍𝒙         (2.17) 

Dengan: 

Fy = tegangan leleh minimum terspesifikasi untuk tipe baja yang 

digunakan, ksi (Mpa) 

Zx = modulus penampang plastis terhadap sumbu x, in3.(mm3) 

Tekuk Tosrsi Lateral 

a. Apabila 𝐿𝑏 ≤ 𝐿𝑝, keadaan batas tekuk torsi lateral tidak berlaku. 

b. Apabila 𝐿𝑝 < 𝐿𝑏 ≤ 𝐿𝑟 

𝑀𝑛 = 𝐶𝑏 [𝑀𝑝 − (𝑀𝑝 − 0,7𝐹𝑦𝑆𝑥) (
𝐿𝑏−𝐿𝑝

𝐿𝑟−𝐿𝑝
)] ≤ 𝑀𝑝     (2.18) 

c. Apabila 𝐿𝑏 > 𝐿𝑟 

𝑀𝑛 = 𝐹𝑐𝑟𝑆𝑥 ≤ 𝑀𝑝         (2.19) 

Dengan: 

Lb  = panjang antara titik-titik, baik yang terbreis terhadap  

perpindahan lateral sayap tekan atau terbreis terhadap puntir 

penampang melintang, in. (mm)   

Fcr  = 
𝐶𝑏𝜋2𝐸

(
𝐿𝑏
𝑟𝑡𝑠

)
2 √1 + 0,078

𝐽𝑐

𝑆𝑥ℎ𝑜
(

𝐿𝑏

𝑟𝑡𝑠
)

2

     (2.20) 

 = tegangan kritis, ksi (MPa) 

E = modulus elastisitas baja = 29.000 ksi (200.000 MPa) 

J = konstanta torsi, in4. (mm4) 

Sx = modulus penampang elastis terhadap sumbu x, in3. (mm3) 
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ho = jarak antara titik bearat sayap, in. (mm) 

 

Catatan Pengguna: rumus di dalam tanda akar pada Persamaan Fcr dapat 

secara konservatif diambil sama dengan 1,0. 

 

Catatan Pengguna: Persamaan 2.19 dan Persamaan 2.20 memberi solusi 

identik dengan rumus berikut untuk tekuk torsilateral penampang 

simetris ganda yang terdapat dalam Standar edisi sebelumnya: 

𝑀𝑐𝑟 = 𝐶𝑏
𝜋

𝐿𝑏

√𝐸𝐼𝑦𝐺𝐽 + (
𝜋𝐸

𝐿𝑏
)

2

𝐼𝑦𝐶𝑤      (2.21) 

Manfaat Persamaan 2.19 dan 2.20 adalah bentuk tersebut sangat serupa 

dengan pernyataan untuk tekuk torsilateral penampang simetris tunggal 

yang diberikan dalam Persamaan F4-4 dan F4-5 pada SNI 1729 : 2020. 

 

Lp , batas panjang tak terbreis lateral untuk keadaan batas leleh, in. 

(mm), adalah:       

𝐿𝑝 = 1,76𝑟𝑦√
𝐸

𝐹𝑦
         (2.22) 

Lr, batas panjang tak terbreis untuk keadaan batas pada tekuk torsi-

lateral inelastik, in. (mm), adalah:       

𝐿𝑟 = 1,95𝑟𝑡𝑠
𝐸

0,7𝐹𝑦

√ 𝐽𝑐

𝑆𝑥ℎ𝑜
+ √(

𝐽𝑐

𝑆𝑥ℎ𝑜
)

2

+ 6,76 (
0,7𝐹𝑦

𝐸
)

2

    (2.23) 

Dengan: 

ry = radius girasi terhadap sumbu y, in. (mm) 

rts
2 = 

√𝐼𝑦𝐶𝑤

𝑆𝑥
          (2.24) 

dan koefisien c ditentukan sebagai berikut: 

1) Untuk profil I simetris ganda 

c = 1 (persamaan2.25) 

2) Untuk kanal 

𝑐 =
ℎ𝑜

2
√

𝐼𝑦

𝐶𝑤
         (2.25) 
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Dengan: 

Iy = momen inersia terhadap sumbu y, in.4 (mm4) 

Catatan Pengguna: Untuk profil I simetris ganda dengan sayap persegi 

panjang,𝐶𝑤 =
𝐼𝑦ℎ𝑜

2

4
 ,sehingga Persamaan 2.24 menjadi 

𝑟𝑡𝑠
2 =

𝐼𝑦ℎ𝑜

2𝑆𝑥
         (2.26)  

rts boleh diperkirakan secara akurat dan konservatif sebagai radius girasi 

sayap tekan ditambah seperenam badan: 

𝑟𝑡𝑠 =
𝑏𝑓

√12(1+
1

6

ℎ𝑡𝑤
𝑏𝑓𝑡𝑓

)

         (2.27) 

2. PSR Bundar (kode tabel F8) 

Pasal ini berlaku untuk PSR bundar yang memiliki rasio D/t kurang dari 

0,45𝐸

𝐹𝑦
 

Kekuatan lentur nominal, Mn, harus nilai terendah yang diperoleh sesuai 

dengan keadaan batas leleh (momen plastis) dan tekuk lokal. (SNI 1729-

2020)  

Leleh 

𝑀𝑛 = 𝑀𝑝 = 𝐹𝑦𝑍          (2.28) 

Tekuk Lokal 

a. Untuk penampang kompak, keadaan batas tekuk lokal sayap tidak 

berlaku. 

b. Untuk penampang nonkompak 

𝑀𝑛 = (
0,0021𝐸

𝐷

𝑡

+ 𝐹𝑦) 𝑆        (2.29) 

c. Untuk penampang dengan dinding langsing 

𝑀𝑛 = 𝐹𝑐𝑟𝑆         (2.30) 

dengan: 

D = diameter luar PSR bundar, in. (mm) 

𝐹𝑐𝑟 =
0,33𝐸

(
𝐷

𝑡
)

          (2.31) 
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t = ketebalan dinding desain komponen struktur PSR, in. (mm) 

2.12 Perjanjian Tanda Midas 

Program MIDAS/Civil merupakan sebuah program yang dibuat untuk analisa 

struktur dan desain struktur dalam bidang ilmu teknik sipil. Program ini 

dikhususkan pada pengenalan sistim perencanaan struktur yang termasuk 

didalamnya analisis dan cara mengoptimalkan suatu desain. Perjanjian tanda pada 

midas dibagi menjadi 2, yaitu perjanjian tanda global dan perjanjian tanda local. 

1. Perjanjian Tanda Global 

 

Gambar 2.3 Perjanjian Tanda Global 

Koordinat X menunjukan arah melintang, koordinat Y menunjukan 

arah memanjang dan koordinat Z menunjukan arah vertikal. Koordinat global 

ini digunakan untuk menentukan perletakan dan reaksi perletakan secara 

keseluruhan. 

2. Perjanjian Tanda Lokal 

Perjanjian tanda lokal menunjukan batang-batang secara mendetail, 

elemen pada midas memiliki 2 titik yaitu titik i dan titik j yang saling terhubung. 

Koordinat x searah tarikan i ke j, koordinat z menunjukan arah bawah, 

sedangkan koordinat y menunjukan arah samping. Koordinat lokal digunakan 

untuk menentukan gaya dalam, penampang, dan kekakuan. 
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Gambar 2.4 Perjanjian Tanda Lokal 




