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2 BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Umum 

Kriteria desain untuk struktur gedung atau bangunan tahan gempa 

mensyaratkan bahwa bangunan tersebut harus didesain agar mampu menahan 

beban gempa yang terjadi setiap 500 tahun. Hal tersebut juga sesuai dan didukung 

oleh SNI gempa yang berlaku, yaitu SNI 1726:2019. Dalam prosedur perencanaan 

berdasarkan SNI 1726:2019, struktur bangunan tahan gempa boleh direncanakan 

terhadap beban yang telah direduksi suatu faktor modifikasi respons struktur (faktor 

R), hal ini merupakan representasi tingkat daktilitas yang dimiliki oleh struktur. 

Dengan penerapan konsep ini, pada saat gempa kuat sedang terjadi, elemen-elemen 

struktur bangunan tertentu yang telah dipilih diperbolehkan mengalami plastifikasi 

atau kerusakan sebagai sarana untuk menyerap energi gempa yang diterima oleh 

struktur. Elemen-elemen tertentu tersebut pada umumnya elemen struktur yang 

perilaku kerusakannya bersifat daktil dan tidak mudah runtuh. Elemen-elemen 

struktur lain yang diharapkan agar tidak mengalami kerusakan juga harus tetap 

berperilaku elastis selama gempa kuat terjadi. 

. 

2.2 Penelitian Sebelumnya 

Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Pada Lumba (2010), 

dilakukan penelitian terhadap pengaruh bentuk denah terhadap torsi yang 

menggunakan program SAP 2000. Dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pada 

Lumpa dengan menggunakan program SAP2000, bangunan yang berbentuk tidak 

simetris terjadi gaya torsi hampir pada semua elemen struktur (balok dan kolom). 

Dimana gaya torsi yang terbesar terletak pada daerah pertemuan struktur bangunan 

sumbu x danjuga sumbu y, yang dapat dilihat pada Gambar 2.1. Pada penelitian 

yang dilakukan oleh Pada Lumpa, penanganan dalam rangka mengurangi gaya torsi 

yang terjadi pada struktur tersebut adalah dengan memisahkan secara struktur 

bagian pertrmuan dari bangunan pada arah sumbu x dan y, seperti pada gambar 2.1.
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Gambar 2.1.  Denah sebelum dilakukan pemisahan (dilatasi) 

 

Gambar 2.2.  Denah setelah dilakukan pemisahan (dilatasi) 

Seperti yang dilakukan Pada Lumpa, pada tugas akhir atau penelitian ini juga 

akan dilakukan perubahan pada struktur asimetris agar tidak terjadi 

ketidakberaturan torsi, akan tetapi pada tugas akhir ini metode yang digunakan 

adalah metode translasi. 

 

2.3 Beton Bertulang 

Beton sederhana dibentuk oleh pengerasan campuran antara semen, air, 

agregat halus, agregat kasar (batu pecah atau kerikil), udara, dan juga terkadang 

campuran tambahan lainnya. Beton akan kuat jika ditekan, etapi akan lemah jika 

terjadi gaya tarik pada beton tersebut. Oleh karena itu, tulangan diperlukan untuk 

menahan gaya tarik yang terjadi pada beton. Beton yang menggunakan tulangan 

untuk menahan gaya tarik pada beton disebut beton bertulang. Sedangkan struktur 
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yang menggunakan beton bertulang sebagai elemen strukturnya disebut Struktur 

Beton Bertulang. 

 

2.4 Sistem Struktur Beton Bertulang 

Sistem-sistem struktur beton bertulang dibentuk dari berbagai elemen 

struktur yang jika dipadukan akan menghasilkan suatu sistem yang menyeluruh. 

Secara garis besar, komponen-komponen sistem struktur beton bertulang dapat 

diklasifikasikan atas (1) Slab, (2) Balok, (3) Kolom, (4) Dinding, dan (5) Fondasi. 

Namun yang akan dibahas hanyalah slab, Balok, dan Kolom. 

 

2.4.1 Slab 

Slab adalah elemen horizontal utama yang menyalurkan beban baik hidup 

maupun beban mati ke dalam rangka pendukung vertikal dari suatu sistem struktur. 

Elemen struktur tersebut dapat berupa slab di atas balok, seperti yang diperlihatkan 

pada gambar 2.3 (a), waffle slab pada gambar 2.3 (b), flat slab (slab tanpa balok 

yang bertumpu langsung pada kolom) pada gambar 2.3 (c). Elemen-elemen tersebut 

dapat dibuat bekerja dalam keadaan satu arah (slab satu arah) atau bekerja dalam 

keadaan dua arah (slab dua arah atau flat plate). 

 

Gambar 2.3.  Sistem slab dua arah: (a) Lantai Flat-Plate dua arah; (b) Lantai 

slab dua arah pada balok; (c) Lantai Waffle Slab. 

 

2.4.2 Balok 

Balok adalah elemen struktur yang dapat menyalurkan beban tributary yang 

terjadi dari slab ke kolom penyangga. Pada umumnya elemen balok akan dicor 

secara monolit atau berbarengan dengan slab, dan secara struktural akan diberikan 
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penulangan di bagian bawah atau daerah yang mengalami gaya tarik pada balok. 

Karena balok dicor secara monolit dengan slab, maka elemen tersebut membentuk 

penampang balok T untuk tumpuan dan dalam bentuk balok L untuk tumpuan tepi 

seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.4. Ukuran-ukuran denah suatu bidang 

slab menjelaskan perilaku slab tersebut, apakah slab tersebut bekerja secara satu 

arah atau secara dua arah. 

 

Gambar 2.4.  Sistem rangka beton bertulang struktural tipikal 

 

2.4.3 Kolom 

Kolom adalah elemen vertikal yang memikul suatu sistem struktural seperti 

yang diperlihatkan pada Gambar 2.4 diatas ini. Elemen balok merupakan elemen 

yang akan mengalamai gaya tekan dan pada umumnya disertai juga dengan 

terjadinya momen lentur. Kolom merupakan salah satu unsur terpenting dalam 

melihat keamanan suatu struktur.  

 

2.5 Ketentuan Perencanaan Pembebanan 

Perencanaan pembebanan ini digunakan beberapa acuan standar sebagai 

berikut: 

 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung (SNI 2847:2013) 
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 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung 

dan Non-Gedung (SNI 1726:2019) 

 Beban Minimum Untuk Perencanaan Bangunan Gedung dan Struktur Lain 

(SNI 1727:2013) 

 

2.5.1 Pembebanan 

Berdasarkan peraturan-peraturan yang diberikan sebelumnya, sebuah struktur 

gedung harus direncanakan kekuatannya terhadap beban-beban berikut: 

 Beban Mati (Dead Load), dinyatakan dengan lambang DL. 

 Beban Hidup (Live Load), dinyatakan dengan lambang LL. 

 Beban Gempa (Earthquake Load), dinyatakan dengan lambang E. 

 Beban Angin (Wind Load), dinyatakan dengan lambang W. 

 

2.5.2 Deskripsi Pembebanan 

Beban-beban yang akan bekerja pada struktur gedung beton bertulang 

asimetris 10 lantai ini adalah sebagai berikut: 

 Beban mati (DL) 

Beban mati yang diperhitungkan dalam struktur gedung bertingkat ini 

merupakan berat sendiri elemen struktur bangunan yang memiliki fungsi struktural 

menahan beban. Beban dari berat sendiri elemen-elemen tersebut diantaranya 

sebagai berikut: 

a) Beton      = 2400 kg/𝑚   

b) Ubin (24 kg/𝑚 ) + Spesi (21 kg/𝑚 ) = 45 kg/𝑚  

c) Plumbing     = 10 kg/𝑚  

d) Plafond + Penggantung   = 18 kg/𝑚  

e) Dinding 1 2bata    = 250 kg/𝑚  

Beban tersebut harus disesuaikan dengan volume elemen struktur yang akan 

digunakan. Karena analisis struktur gedung ini akan dilakukan dengan program 

ETABS 2016, maka berat sendiri struktur akan dihitung secara langsung oleh 

program tersebut. 
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 Beban hidup (LL) 

Beban hidup yang diperhitungkan adalah beban hidup selama masa 

pelayanan, sedangkan beban hidup selama masa konstruksi tidak akan ikut 

diperhitungkan karena beban hidup pada masa layan lebih besar daripada beban 

hidup pada masa konstruksi. Beban hidup yang direncanakan adalah sebagai 

berikut: 

a) Beban Hidup pada Lantai Dalam Struktur Gedung 

Beban hidup yang digunakan berkiblat pada SNI 1727:2013 tentang 

pembebanan apartemen (rumah tinggal), yaitu 192 kg/𝑚   

b) Beban Hidup pada Atap Gedung 

Beban hidup yang digunakan berkiblat pada SNI 1727:2013 tentang 

pembebanan atap yang dapat didiami dengan gudang, yaitu 96 kg/𝑚  

 Beban gempa (E) 

Beban gempa adalah semua beban statik ekivalen yang bekerja pada gedung 

atau bagian gedung yang menirukan pengaruh dari gerakan tanah akibat gempa itu. 

Dalam hal pengaruh gempa pada struktur gedung ditentukan berdasarkan suatu 

analisa dinamik, maka yang diartikan dengan beban gempa disini adalah gata-gaya 

di dalam struktur tersebut yang terjadi oleh gerakan tanah akibat gempa itu. Untuk 

perencanaan gedung tahan gempa berdasarkan SNI 1726:2019 tentang “tata cara 

perencanaan ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non gedung” yang 

meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Faktor keutamaan dan kategori risiko struktur bangunan 

Untuk berbagai katergori risiko struktur bangunan gedung dan non 

gedung sesuai dengan tabel 1 pengaruh gempa rencana terhadap harus 

dikalikan dengan suatu faktor keutamaan gempa (𝐼 ) menurut tabel 1 

khusus untuk struktur bangunan dengan kategori risiko IV, bila 

dibutuhkan pintu masuk untuk operasional dan struktur bangunan 

bersebelahan, maka struktur bangunan yang bersebelahan tersebut 

harus didesain sesuai dengan kategori risiko IV. 
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Tabel 2.1. Kategori risiko bangunan gedung dan non gedung 

Jenis Pemanfaatan 
Kategori 
Risiko 

Semua gedung dan struktur lain, kecuali yang termasuk 
dalam kategori risiko I, III, IV, termasuk, tapi tidak dibatasi 
untuk: 

II 

 
- Perumahan          

- Rumah toko dan rumah kantor      

- Pasar            

- Gedung perkantoran        

- Gedung apartemen/ rumah susun      

- Pusat perbelanjaan/ mall        

- Bangunan industri          

- Fasilitas manufaktur        

- Pabrik            

Tabel 2.2. Faktor keutamaan gempa (𝐼 ) 

Kategori risiko Faktor keutamaan gempa 𝐼  

I atau II 1,0 
III 1,25 
IV 1,50 

 

Berdasarkan dari Tabel 2.1 untuk gedung apartemen dapat diketahui 

termasuk kategori risiko bangunan gedung dan non gedung untuk 

gempa pada kategori II dan untuk faktor keutamaan gempa dilihat di 

Tabel 2.2 untuk kategori risiko II memiliki faktor keutamaan gempa 𝐼  

= 1. 

b) Kelas situs tanah 

Untuk mengetahui kelas situs tanah, dapat digunakan metode MSAW 

(Multichannel Analysis Surface Wave). MSAW merupaka suatu metode 

pengukuran kecepatan gelombang geser (𝑉 ) yang melewati medium 

(seperti tanah) dengan menggunakan prinsip perambatan gelombang 

dengan menganalisa gelombang Rayleigh di permukaan tanah melalui 

banyak saluran (multichannel). Keuntungan dari metoda MSAW adalah 

cara kerjanya yang tidak membutuhkan waktu lama dan lebih mudah 

dilaksanakan (Mina, 2012) 
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Tabel 2.3. Klasifikasi situs 

 

 

 
 

c) Koefisien dan parameter respon spektral percepatran gempa maksimum 

yang dipertimbangkan (MCE ) 

Untuk menentukan repons spektral percepatan gempa MCE  di 

permukaan tanah, diperlukan suatu faktor amplifikasi seismik pada 

periode 0,2 detik dan periode 1 detik. Faktor amplifikasi meliputi faktir 

amplifikasi getaran terkait percepatan pada periode pendek (𝐹 ), dan 

periode 1 detik (𝐹 ). Periode respons spektral periode pendek (𝑆 ), 

dan periode 1 detik (𝑆 ) yang disesuaikan dengan pengaruh klasifikasi 

situs, harus ditentukan dengan perumusan berikut ini: 

𝑆 = 𝐹 𝑆               (1) 

𝑆 = 𝐹 𝑆               (2)  

Berdasarkan Gambar 2.5 dan Gambar 2.6 peta gempa SNI 1726:2019, 

didapat nilai 𝑆  dan juga 𝑆 , maka dapat didapat nilai 𝐹  dan juga 𝐹  

berdasarkan Tabel 4 dan juga Tabel 5 dibawah ini: 
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Tabel 2.4. Koefisien situs, 𝐹  

 

Tabel 2.5. Koefisien situs, 𝐹  

 

 

 

Gambar 2.5.  Parameter gerak tanah 𝑆  

 

Gambar 2.6.  Parameter gerak tanah 𝑆  
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d) Parameter percepatan desain spektrum 

Parameter percepatan desain spektrum untuk periode pendek, 𝑆   dan 

juga pada periode 1 detik, 𝑆 , harus ditentukan melalui perumusan 

berikut ini: 

𝑆 = 𝑆               (3) 

        

𝑆 = 𝑆               (4) 

Jika digunakan prosedur desain yang disederhanakan sesuai pasal 8 SNI 

1726, maka nilai 𝑆  harus ditentukan dan nilai 𝑆  tidak perlu 

ditentukan. 

e) Desain Respon Spektrum 

Bila desain respon spektrum diperlukan dan prosedur gerak tanah dari 

situs spesifik tidak digunakan, maka kurva desain respon spektrum 

harus dikembangkan dengan mengacu pada Gambar 2.7 dan mengikuti 

ketentuan di bawah ini:  

 Untuk periode yang lebih kecil dari 𝑇 , spektrum respons 

percepatan desain, Sa, harus diambil dari persamaan;  

𝑆 = 𝑆 0,4 + 0,6             (5) 

 Untuk periode lebih besar dari atau sama dengan 𝑇  dan lebih 

kecil dari atau sama dengan 𝑇 , spektrum percepatan desain, 𝑆 , 

sama dengan 𝑆 ; 

 Untuk periode lebih besar dari Ts tetapi lebih kecil dari atau sama 

dengan TL, respons spektral percepatan desain, Sa, diambil 

berdasarkan persamaan:  

𝑆 =               (6) 

 Untuk periode lebih besar dari 𝑇 , respon spektral percepatan 

desain, Sa, diambil berdasarkan persamaan: 

𝑆 =               (7)  

Keterangan: 
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𝑆   = Parameter respons spektral percepatan desain periode 

pendek; 

𝑆   = Parameter respons spektral percepatan pada periode 1 

detik;                         

𝑇 = Periode getar fundamental struktur. 

𝑇  = 0,2              (8) 

𝑇  =               (9) 

𝑇  = Peta transisi periode panjang yang ditunjukkan Gambar 2.5  

 

Gambar 2.7.  Spektrum respons desain 

f) Kategori desain seismik 

Struktur harus ditetapkan memiliki suatu kategori desain seismik yang 

mengikuti pasal ini. Struktur dengan kategori risiko I, II, atau III yang 

berlokasi di mana parameter percepatan respon spektrum terletak pada 

periode 1 detik, 𝑆 , lebih besar dari atau sama dengan 0,75 harus 

ditetapkan sebagai struktur dengan kategori desain seismik “E”. 

Struktur yang berkategori risiko IV yang berlokasi di mana parameter 

percepatan respon spektrum terletak pada periode 1 detik, 𝑆 , lebih 

besar dari atau sama dengan 0,75, harus ditetapkan sebagai struktur 

dengan kategori desain seismik “F”. Semua struktur lainnya juga harus 

ditetapkan kategori desain seismik-nya berdasarkan kategori risiko dan 

parameter percepatan respon spektrum desainnya, 𝑆  dan 𝑆 . 

Masing-masing bangunan dan struktur harus ditetapkan ke dalam 
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kategori desain seismik yang lebih parah, dengan mengacu pada Tabel 

6 dan Tabel 7, terlepas dari nilai periode fundamental getaran struktur, 

T. 

Apabila 𝑆  lebih kecil dari 0,75, kategori desain seismik diizinkan untuk 

ditentukan sesuai Tabel 9 saja, di mana berlaku semua ketentuan di 

bawah:  

 Pada masing-masing dua arah ortogonal, perkiraan periode 

fundamental struktur, 𝑇 , yang ditentukan adalah kurang dari 

0.8𝑇 , di mana 𝑇  ditentukan;  

 Pada masing-masing dua arah ortogonal, periode fundamental 

struktur yang digunakan untuk menghitung simpangan antar 

tingkat adalah kurang dari 𝑇 ; 

 Persamaan (31) digunakan untuk menentukan koefisien respons 

seismik, 𝐶 ;  

 Diafragma struktural adalah kaku atau untuk diafragma yang 

fleksibel, jarak antara elemen-elemen vertikal pemikul gaya 

seismik tidak melebihi 12 m.  

Apabila digunakan alternatif prosedur penyederhanaan, kategori desain 

seismik diperbolehkan untuk ditentukan dari Tabel 8, dengan 

menggunakan nilai 𝑆  yang ditentukan. 

Tabel 2.6. Kategori desain seismik berdasarkan 𝑆  

 

Tabel 2.7. Kategori desain seismik berdasarkan parameter respons 
percepatan pada periode 1 detik 
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Berdasarkan kedua tabel kategori desain seismik diatas dapat diketahui 

bahwa gedung yang direncanakan memiliki kategori risiko II dengan 

nilai 0,5 ≤ 𝑆 (0,864) dan 0,2 ≤ 𝑆 (0,6) yang berarti gedung yang 

direncanakan termasuk kategori risiko desain seismik D. 

g) Pemilihan sistem struktur dan parameter sistem (𝑅, 𝐶 , Ω ) 

Sistem pemikul gaya seismik yang berbeda diizinkan untuk digunakan 

menahan gaya seismik di masing-masing arah kedua sumbu ortogonal 

struktur. Bila sistem yang berbeda digunakan, masing-masing nilai 𝑅, 

𝐶 , dan Ω harus diterapkan pada setiap sistem, termasuk batasan sistem 

struktur yang termuat dalam Tabel 8. 

Tabel 2.8. Faktor 𝑅, 𝐶 , dan Ω  

 

 

 Kombinasi pembebanan 

Dengan mengacu pada kombinasi pembebanan SNI 1726:2019, standar 

kombinasi pembebanan sebagai berikut : 

 1,4D 

 1,2D + 1,6L + 0,5 (𝐿  atau R) 

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

 1,2D + 1,0W + L + 0,5 (𝐿  atau R) 

 0,9D + 1,0W 

 1,2D + 𝐸  + 𝐸  + L 

 0,9D - 𝐸  + 𝐸   

Keterangan: 

D   = Beban mati yang diakibatkan oleh berat konstruksi permanen, termasuk 

dinding, lantai, atap, plafond, partisi tetap, tangga, dan peralatan layan 

tetap. 
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L    = Beban hidup yang ditimbulkan oleh pengguna gedung, termasuk kejut,  

tetapi tidak termasuk beban lingkungan seperti angin, hujan, dan lain-

lain.  

E     = Beban Gempa. 

W    = Beban Angin. 

2.6 Pengecekan Terhadap SNI 1726:2019 

2.6.1 Statik Ekivalen 

Gaya geser dasar seismik, V, dalam arah yang ditetapkan harus ditentukan 

sesuai dengan persamaan berikut 

𝑉 = 𝐶 𝑊                (10) 

Keterangan: 

𝐶  = Koefisien respons seismik yang ditentukan  

𝑊 = Berat seismik efektif 

 Perhitungan Koefisien Respons Seismik 

Koefisien respons seismik, 𝐶 , harus ditentukan sesuai dengan persamaan 

(11) 

𝐶 =                             (11) 

Keterangan: 

𝑆       = Parameter percepatan respons spektral desain dalam rentang   periode 

pendek 

𝑅        = Koefisien modifikasi respons  

𝐼         = Faktor keutamaan gempa yang ditentukan  

Nilai 𝐶  yang dihitung sesuai dengan persamaan (11) tidak perlu melebihi 

berikut ini: 

Untuk 𝑇 ≤ 𝑇  

𝐶 =              (12) 

Untuk 𝑇 ≥ 𝑇  

𝐶 =              (13) 

𝐶  harus tidak kurang dari 
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𝐶 = 0,044𝑆 𝐼 ≥ 0,01            (14) 

Sebagai tambahan, untuk struktur yang berlokasi di daerah dimana 𝑆  sama 

dengan atau lebih besar dari 0,6g, maka 𝐶  harus tidak kurang dari: 

𝐶 =
,

             (15) 

Keterangan: 

𝑆  = Parameter percepatan respons spektral desain pada periode sebesar  1 

detik 

𝑇     = Periode fundamental struktur (detik) 

𝑆    = Parameter percepatan respons spektral maksimum yang dipetakan 

 

2.6.2 Penentuan Periode 

Periode fundamental struktur, T, dalam arah yang ditinjau harus diperoleh 

menggunakan sifat struktur dan karakteristik deformasi elemen pemikul dalam 

analisis yang teruji. Periode fundamental strukur, T, tidak boleh melebihi hasil 

perkalian koefisien untuk batasan atas pada periode yang dihitung (𝐶 ) dari Tabel 

2.9 dan periode fundamental pendekatan, 𝑇 , yang ditentukan. 

Tabel 2.9. Koefisien untuk batas atas pada periode yang dihitung 

 

 Periode fundamental pendekatan 

Periode fundamental pendekatan (𝑇 ), dalam detik, harus ditentukan dari 

persamaan berikut: 

𝑇 = 𝐶 ℎ  

Keterangan: 

ℎ  adalah ketinggian struktur (m), di atas dasar sampai tingkat tertinggi 

struktur, dan koefisien 𝐶  dan 𝑥 ditentukan dari tabel 10. 
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Tabel 2.10. Nilai parameter periode pendekatan  𝐶  dan 𝑥 

 

2.6.3 Distribusi Vertikal Gaya Seismik 

Gaya seismik lateral, 𝐹 , (kN) di sebarang tingkat harus ditentukan dari 

persamaan berikut: 

𝐹 = 𝐶 𝑉              (16) 

dan 

𝐶 =
∑

             (17) 

Keterangan: 

𝐶   = Faktor distribusi vertikal 

𝑉  = Gaya lateral total atau geser di dasar struktur (kN) 

𝑊  dan 𝑊  = Bagian berat seismik efektif total struktur (W) 

ℎ  dan ℎ  = tinggi dasar sampai tingkat 𝑖 atau 𝑥 (m) 

𝑘                       = eksponen yang terkait dengan periode struktur dengan nilai 

sebagai berikut: 

  Untuk struktur dengan 𝑇 ≤ 0,5 detik, 𝑘 = 1 

  Untuk struktur dengan 𝑇 ≥ 2,5 detik, 𝑘 = 2 

  Untuk struktur dengan 0,5< 𝑇 < 2,5 detik, 𝑘=2 atau 

ditentukan dengan interpolasi antara 1 dan 2 

 

2.6.4 Distribusi Horizontal Gaya Seismik 

Geser tingkat desain seismik di semua tingkat, 𝑉  (kN), harus ditentukan dari 

persamaan berikut: 

𝑉 = ∑ 𝐹                     (18) 

Keterangan: 

𝐹  adalah bagian dari geser dasar seismik (V) pada tingkat ke-𝑖 (kN) 
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Geser tingkat desain seismik, 𝑉  (kN), harus didistribusikan pada berbagai 

elemen vertikal sistem pemikul gaya seismik di tingkat yang ditinjau berdasarkan 

pada kekakuan lateral relatif elemen pemikul vertikal dan diafragma. 

 Torsi Bawaan 

Untuk diafragma yang tidak fleksibel, distribusi gaya lateral di masing-

masing tingkat harus memperhitungkan pengaruh momen torsi bawaan, 𝑀 , 

akibat eksentrisitas antara lokasi pusat massa dan pusat kekakuan. Untuk 

diafragma fleksibel, distribusi gaya ke elemen vertikal harus 

memperhitungkan posisi dan distribusi massa yang didukungnya. 

 Torsi Tak Terduga 

Jika diafragma tidak fleksibel, desain harus menyertakan momen torsi 

bawaan (𝑀 ) yang dihasilkan dari lokasi massa struktur ditambah momen 

torsi tak terduga (𝑀 ) akibat perpindahan pusat massa dari lokasi aktualnya 

yang diasumsikan pada masing-masing arah dengan jarak sebesar 5 % 

dimensi struktur tegak lurus terhadap arah gaya yang diterapkan.  

Jika gaya gempa diterapkan secara serentak dalam dua arah ortogonal, 

perpindahan pusat massa 5 % yang disyaratkan tidak perlu diterapkan dalam 

kedua arah ortogonal pada saat bersamaan, tetapi harus diterapkan dalam arah 

yang menghasilkan pengaruh yang lebih besar.  

Torsi tak terduga harus diaplikasikan ke semua struktur untuk menentukan 

keberadaan ketidakberaturan horizontal seperti yang diatur pada Tabel 13. 

Momen torsi tak terduga (𝑀 ) tidak perlu diperhitungkan pada saat 

menentukan gaya seismik E pada perencanaan struktur dan pada saat 

menentukan simpangan antar tingkat desain, atau pada saat menentukan 

batasan-batasan, kecuali untuk struktur-struktur berikut:  

 Struktur dengan kategori desain seismik B dengan ketidakberaturan 

struktur horizontal Tipe 1b;  

 Struktur dengan kategori desain seismik C, D, E, dan F dengan 

ketidakberaturan struktur horizontal Tipe 1a atau Tipe 1b.  

 Pembersaran Momen Torsi Tak Terduga 
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Struktur yang didesain untuk kategori desain seismik C, D, E, atau F, di mana 

ketidakberaturan torsi tipe 1a atau 1b terjadi seperti didefinisikan oleh SNI 

harus mempunyai pengaruh yang diperhitungkan dengan mengalikan 𝑀  di 

masing-masing tingkat dengan faktor pembesaran torsi (𝐴 ) seperti 

digambarkan dalam Gambar 2.8 dan ditentukan dari persamaan berikut: 

𝐴 =
,

                 (19) 

Keterangan: 

𝛿  adalah perpindahan maksimum di tingkat 𝑥 (mm) yang dihitung dengan 
mengasumsikan 𝐴 = 1 (mm) 

𝛿  adalah rata-rata perpindahan di titik-titik terjauh struktur di tingkat 𝑥 
yang dihitung dengan mengasumsikan 𝐴 = 1 (mm) 

Faktor pembesaran torsi (𝐴 ) tidak boleh kurang dari 1 dan tidak perlu 

melebihi 3,0. Pembebanan yang lebih parah untuk masing-masing elemen 

harus ditinjau untuk desain.  

 

Gambar 2.8.  Faktor pembesaran torsi, 𝐴  

 

2.6.5 Penentuan Simpangan Antar Tingkat 

Penentuan simpangan antar tingkat desain (∆) harus dihitung sebagai 

perbedaan simpangan pada pusat massa di atas dan di bawah tingkat yang ditinjau 

(lihat Gambar 2.9). Apabila pusat massa tidak segaris dalam arah vertikal, diizinkan 

untuk menghitung simpangan di dasar tingkat berdasarkan proyeksi vertikal dari 
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pusat massa tingkat di atasnya. Jika desain tegangan izin digunakan, ∆ harus 

dihitung menggunakan gaya seismik desain yang ditetapkan tanpa reduksi untuk 

desain tegangan izin. 

 

Gambar 2.9.  Penentuan simpangan antar tingkat 

Bagi struktur yang didesain untuk kategori desain seismik C, D, E atau F yang 

memiliki ketidakberaturan horizontal Tipe 1a atau 1b pada Tabel 13, simpangan 

antar tingkat desain, ∆, harus dihitung sebagai selisih terbesar dari simpangan titik-

titik yang segaris secara vertikal di sepanjang salah satu bagian tepi strukur, di atas 

dan di bawah tingkat yang ditinjau.  

Simpangan pusat massa di tingkat-𝑥 (𝛿 ) (mm) harus ditentukan sesuai 

dengan persamaan berikut: 

𝛿 =                 (20) 

Keterangan:  

𝐶   = Faktor pembesaran simpangan lateral dalam tabel 8 

𝛿 =Simpangan di tingkat-𝑥 yang disyaratkan pada subbab ini, yang ditentukan 
dengan analisis elastik 

𝐼    = Faktor keutamaan gempa yang ditentukan. 

 

2.6.6 Pengaruh P-Delta 

Pengaruh P-delta pada geser tingkat dan momen, gaya dan momen elemen 

struktur yang dihasilkan, dan simpangan antar tingkat yang diakibatkannya tidak 
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perlu diperhitungkan bila koefisien stabilitas (𝜃) seperti ditentukan oleh persamaan 

berikut sama dengan atau kurang dari 0,10: 

𝜃 =
∆                  (21) 

Keterangan: 

𝑃   = Beban desain verikal total pada dan di atas tingkat-𝑥,(kN); bila 
menghitung 𝑃 , faktor beban individu tidak perlu melebihi 1,0; 

∆       = Simpangan antar tingkat desain, terjadi secara serentak dengan 𝑉  (mm); 

𝐼      = Faktor keutamaan gempa; 

𝑉      = Gaya geser seismik yang bekerja antara tingkat 𝑥 dan 𝑥 − 1 (kN) 

ℎ    = Tinggi tingkat di bawah tingkat 𝑥, (mm); 

𝐶     = Faktor pembesaran defleksi 

Koefisien stabilitas (𝜃) tidak boleh melebihi 𝜃  yang ditentukan sebagai berikut: 

𝜃 =
,

≤ 0,25             (22) 

Dimana 𝛽 adalah rasio kebutuhan geser terhadap kapasitas geser untuk 

tingkat antara tingkat 𝑥 dan 𝑥 − 1. Rasio ini diizinkan secara konservatif diambil 

sebesar 1,0. 

Jika koefisien stabilitas (𝜃) lebih besar dari 0,10 tetapi kurang dari atau sama 

dengan 𝜃 , faktor peningkatan terkait dengan pengaruh P-delta pada perpindahan 

dan gaya komponen struktur harus ditentukan dengan analisis rasional. Sebagai 

alternatif, diizinkan untuk mengalikan perpindahan dan gaya komponen struktur 

dengan 1,0/(1 − 𝜃).  

Jika 𝜃 lebih besar dari 𝜃 , struktur berpotensi tidak stabil dan harus 

didesain ulang. 

Jika pengaruh P-delta disertakan dalam analisis otomatis, persamaan (22) 

tetap harus dipenuhi, akan tetapi, nilai 𝜃 yang dihitung dari persamaan (21) 

menggunakan hasil analisis P-delta diizinkan dibagi dengan (1 + 𝜃) sebelum 

diperiksa dengan persamaan (22). 
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2.7 Persyaratan Untuk Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK) 

Komponen struktur lentur pada SRPMK harus memenuhi syarat-syarat 

dibawah ini: 

 Gaya tekan aksial terfaktor pada komponen struktur, 𝑷𝒖, tidak boleh melebihi 

𝐴 𝑓′ /10 

 Bentang bersih untuk komponen struktur, ℓ , tidak boleh kurang dari empat 

kali tinggi efektifnya. 

 Lebar Komponen, 𝒃𝒘, tidak boleh kurang dari yang lebih kecil dari 0,3h dan 

250 mm. 

 Lebar Komponen Struktur, 𝒃𝒘, tidak boleh melebihi lebar komponen struktur 

penumpu, 𝑪𝟐, ditambah suatu jarak pada masing-masing sisi komponen 

struktur penumpu yang sama dengan lebih kecil dari (a) dan (b): 

 Lebar komponen struktur penumpu, 𝑪𝟐, dan 

 0,75 kali dimensi keseluruhan komponen struktur penumpu, 𝑪𝟏.  




