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MOTTO 

 

 Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat maka 

haruslah memiliki banyak ilmu. (HR. Ibnu Asakir) 

 Jika seseorang bepergian dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah 

SWT akan menjadikan perjalanannya bagaikan perjalanan menuju surga. 

(Nabi Muhammad SAW) 

 Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 

telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan 

yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. ( QS. Al-

Insyirah, 6-8) 

 Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bias kamu gunakan 

untuk merubah dunia. (Nelson Mandela) 

 Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan; 

dan saya percaya pada diri saya sendiri. (Muhammad Ali) 

 Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen 

bersama untuk menyelesaikannya.  

 Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 

terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka 

bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi. 

(Ernest Newman) 

 Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru 

yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik. (Evelyn 

Underhill) 

 Orang yang menuntut ilmu bearti menuntut rahmat ; orang yang menuntut 

ilmu bearti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan sama 

dengan para Nabi. ( HR. Dailani dari Anas r.a ) 
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ABSTRAK 

Firda Rahmawati P, Annisa Dian Permata. 2016. “Desain Struktur Gedung 

Apartemen Candiland 21 Lantai Sesuai Dengan Sni Gempa 2012”. Tugas Akhir 

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I : Endah Kanti Pangestuti, S.T., M.T., Dosen Pembimbing II : 

Hanggoro Tri Cahyo Andiarto, S.T., M.T. 

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah mendesain struktur gedung 

apartemen 21 lantai sesuai dengan Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa 

untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung (SNI 1726:2012), Persyaratan 

Beton Struktural untuk Bangunan Gedung (SNI 2847:2013), serta Beban 

Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur Lain (SNI 

1727:2013). Membuat Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) struktur dan 

menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) struktur desain gedung apartemen 

21 lantai. 

Desain Struktur Gedung Apartement 21 Lantai ini meliputi desain struktur 

atas dan struktur bawah. Desain struktus atas, dilakukan menggunakan program 

SAP 2000 versi 17. Struktur atas meliputi kolom, balok, dinding geser, dan pelat 

lantai. Desain struktur bawah dihitung menggunakan program AFES versi 3.0. 

Struktur bawah meliputi perencanaan pondasi bore pile, pile cap, dan tie beam. 

Pembebanan yang ditinjau untuk perencanaan elemen struktur adalah beban mati, 

beban hidup, dan beban gempa. 

Dari hasil analisis didapat, berat gedung (W), dihitung menggunakan 

perbandingan 1 x DL + 0,3 x LL. Karena gedung terdapat pemisah struktur maka 

untuk perhitungannya dibagi menjadi dua bagian yakni bagian A didapat nilai 

sebesar  99043.906 kN. Sehingga Gaya Geser Gempa bagian A (V) Statik yang 

terjadi sebesar 10357,162724 kN.   Sedangkan untuk bagian B didapat nilai berat 

gedung sebesar 112963,9225 kN. Sehingga Gaya Geser Gempa bagian B (V) 

Statik yang terjadi sebesar 11812,79875 kN. Selain itu, dilakukan perhitungan 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk struktur atas dan bawah dengan 

menggunakan HSPK edisi maret 2016. Dari perhitungan, didapat harga struktur 

bawah sebesar  Rp. 11,584,654,641. Serta harga struktur atas didapat Rp. 

3,933,130,195.11 untuk satu lantai. 

 

Kata kunci: Desain Apartemen,SNI, Gempa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Semarang dalam sejarah tercatat pernah mengalami gempa di katalog 

gempa yang dikeluarkan PVMBG dari tahun 1821 sampai 1890. Gempa yang 

mengguncang bagian utara Jawa Tengah meliputi bebrapa wilayah seperti 

Semarang, Jepara, Banyubiru, Ambarawa, dan Pati yang berkekuatan VI-VIII 

skala MMI atau setara 5,4 SR – 6,5 SR. Semarang dan sekitarnya masih terdapat 

sesar aktif yang membentang hingga Brebes. Selain itu terdapat pula sesar lain di 

sebelah timur gunung muria. Sesar naik Semarang-Brebes mempunyai rentang 

panjang antara 30 km dan 40 km yang mana patahan tersebut terdiri dari 

beberapa segmen. Melihat sejarah yang pernah terjadi, kekuatan gempa yang 

akan dihasilkan dari patahan Semarang-Brebes dapat mencapai hingga7 SR.  

Sesar tersebut dapat menimbulkan gempa yang merusak sehingga menjadi 

ancaman jika sejak dini tidak pintar-pintar mengantisipasinya.  

Sehingga untuk mengantisipasi perlu dilakukannya mitigasi bencana 

kesiapsiagaan sebelum bencana tersebut terjadi dengan cara membangun 

bangunan yang dapat menahan beban gempa. Oleh karena itu untuk 

merencanakan Gedung bertingkat sekalipun dibutuhkan perencanaan yang dapat 

mengurangi resiko kerusakan disaat gempa itu terjadi. Dengan cara 

merencanakan Gedung Bertingkat tahan Gempa yang di standarisasi SNI Gempa 

1726:2012. Pada saat gempa terjadi kerusakan yang muncul dapat diminimalisir 
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sehingga berkurangnya kerugian yang akan terjadi dalam bentuk materi seperti 

kerusakan gedung dan property didalamnya maupun imateri seperti keselamatan 

konsumen yang tinggal di gedung tersebut. 

Gedung Apartemen 21 Lantai yang direncanakan tidak hanya disesuai 

kan dengan SNI Gempa 1726:2012 untuk merencanakan gedung yang mampu 

menahan beban Gempa. Namun, juga diperlukannya perencanaan yang sesuai 

dengan standar SNI terbaru yang sudah ada. Untuk perencanaan gedungnya 

menggunakan SNI Beton Bertulang 2847:2013 Persyaratan beton struktural 

untuk bangunan gedung. Dan Pembebanannya sesuai dengan SNI 1727:2013 

untuk beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain. 

Agar Gedung tersebut sesuai dengan standarisasi SNI yang ada pada tahun ini.  

1.2. Rumusan Masalah 

 Dalam Mendesain Gedung Apartemen 21 Lantai Sesuai dengan SNI Gempa 

2012, timbul beberapa pertanyaan, yaitu : 

1. Bagaimana desain gedung apartemen 21 lantai sesuai dengan SNI Gempa 2012. 

2. Bagaimana kekuatan gedung apartemen tersebut dalam menahan beban dan 

menahan gempa. 

3. Bagaimana solusinya apabila terjadi kegagalan struktur dengan desain 

menggunakan peraturan terbaru. 

4. Bagaimana Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) bagian struktur dan 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) bagian struktur desain gedung apartemen 

tersebut. 
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1.3. Tujuan  

Tujuan penulisan Tugas Akhir dengan judul “Desain Gedung Apartemen 21 

Lantai  esuai dengan  NI Gempa 2012” adalah : 

1. Mendesain gedung apartemen 21 lantai sesuai dengan SNI Gempa 1726:2012. 

2. Mendesain gedung sesuai dengan SNI Beton Struktural 2847: 2013 dan SNI 

Pembebanan 1727:2013  

3. Membuat Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) bagian struktur dan 

menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) bagian struktur desain gedung 

apartemen 21 lantai. 

1.4.  Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendesain gedung apartemen 21 lantai berdasarkan tahan gempa SNI 

1726:2012  tata cara perancangan ketahanan gempa untuk bangunan gedung dan 

non gedung. 

2. Mendesain gedung berdasarkan SNI 2847:2013  persyaratan beton struktural 

untuk bangunan. 

3. Mendesain gedung berdasarkan SNI 1727-2013 beban minimum untuk 

perancangan gedung dan struktur lain. 

4. Menguraikan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) bagian struktur dan 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) bagian struktur. 

 



4 
 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

 Secara garis besar, penulisan Tugas Akhir Desain Gedung Apartemen 8 

Lantai sesuai SNI Gempa 1726:2012 disusun dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut :  

 BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisis tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, 

batasan masalah, sistematika penulisan.  

 BAB II STUDI PUSTAKA 

 Bab ini berisi tentang penjelasan umum studi pustaka, kriteria desain 

struktur, pembebanan dan kombinasinya, prosedur pendesainan elemen struktur, 

dan prosedur pendesainan sitem pondasi. 

 BAB III PROSEDUR DESAIN STRUKTUR 

  Bab ini berisi tentang tahap persiapan, tahap pengumpulan data, 

penentuan denah struktur, penentuan beban tetap mati dan hidup, penentuan 

beban sementara gempa, bagan alir desain struktur, dan bagan alir desain 

struktur. 

BAB IV DESAIN STRUKTUR 

  Bab ini berisi tentang penjelasan umum desain struktur, permodelan 

struktur, analisis struktur, desain struktur, gambar DED struktur. 

BAB V MANAJEMEN KONSTRUKSI 
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  Bab ini berisi tentang penjelasan umum manajemen konstruksi, metode 

pelaksanaan, RKS, RAB, dan time schedul.  

BAB VI PENUTUP 

  Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran dari perencanaan 

dalam penulisan Tugas Akhir tersebut. 
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BAB II 

STUDI PUSTAKA 

2.1 Umum 

Dalam SNI Gempa 2012, dijelaskan bahwa struktur bangunan gedung 

terdiri dari struktur atas dan bawah. Struktur atas adalah bagian dari struktur 

bangunan gedung yang berada di atas muka tanah. Struktur bawah adalah bagian 

dari struktur bangunan gedung yang terletak di bawah muka tanah, yang dapat 

terdiri dari struktur besmen, dan/atau struktur fondasinya. Prosedur analisis dan 

desain seismik yang digunakan dalam perencanaan struktur bangunan gedung 

dan komponennya harus memiliki sistem penahan gaya lateral dan vertikal yang 

lengkap, yang mampu memberikan kekuatan, kekakuan, dan kapasitas disipasi 

energi yang cukup untuk menahan gerak tanah desain dalam batasan-batasan 

kebutuhan deformasi dan kekuatan yang disyaratkan. Gaya gempa desain, dan 

distribusinya di sepanjang ketinggian struktur bangunan gedung, harus 

ditetapkan berdasarkan salah satu prosedur yang sesuai yakni Analisis gaya 

lateral ekivalen atau Analisis spektrum respons ragam, dan gaya dalam serta 

deformasi yang terkait pada komponen-elemen struktur tersebut harus 

ditentukan. Pondasi harus didesain untuk menahan gaya yang dihasilkan dan 

mengakomodasi pergerakan yang disalurkan ke struktur oleh gerak tanah desain. 

Struktur atas dan struktur bawah dari suatu struktur gedung dapat dianalisis 

terhadap pengaruh gempa rencana secara terpisah, di mana struktur atas dapat 

dianggap terjepit lateral pada besmen. Selanjutnya struktur bawah dapat 
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dianggap sebagai struktur tersendiri yang berada di dalam tanah yang dibebani 

oleh kombinasi beban-beban gempa yang berasal dari struktur atas, beban 

gempa yang berasal dari gaya inersia sendiri, gaya kinematik dan beban gempa 

yang berasal dari tanah sekelilingnya. Struktur bawah tidak boleh gagal dari 

struktur atas. Desain detail kekuatan (strength) struktur bawah harus memenuhi 

persyaratan beban gempa rencana. Analisis deformasi dan analisis lain seperti 

penurunan total dan diferensial, tekanan tanah lateral, deformasi tanah lateral, 

dan lain-lain, dapat dilakukan sesuai dengan persyaratan beban kerja (working 

stress). 

 

2.2 Kriteria Desain Struktur 

  Untuk mendesain suatu struktur gedung perlu ditetapkan kriteria yang 

dapat digunakan sebagain ukuran maupun untuk menentukan apakah struktur 

tersebut dapat diterima untuk penggunaan yang diinginkan ataupun maksud 

desain tertentu. Kriteria-kriteria desain struktur menurut Schodek (1998), yaitu 

sebagai berikut : 

2.2.1. Kemampuan Layan (Serviceability)   

Struktur harus mampu memikul beban rancang secara aman tanpa 

kelebihan tegangan pada material dan mempunyai deformasi yang masih 

dalam daerah yang diizinkan. Kemampuan suatu struktur untuk memikul 

beban tanpa ada kelebihan tegangan diperoleh dengan menggunakan 
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faktor keamanan dalam desain elemen struktur. Dengan memilih ukuran 

serta bentuk elemen struktur dan bahan yang digunakan, taraf tegangan 

pada struktur dapat ditentukan pada taraf yang dipandang masih dapat 

diterima secara aman, dan sedemikian hingga kelebihan tegangan pada 

material (misalnya ditunjukkan dengan adanya retak) tidak terjadi. Pada 

dasarnya inilah kriteria kekuatan dan merupakan dasar yang sangat 

penting. 

Aspek lain mengenai kemampuan layan suatu struktur adalah 

mengenai deformasi yang diakibatkan oleh beban, apakah masih dalam 

batas yang dapat diterima atau tidak. Deformasi berlebihan dapat 

menyebabkan terjadi kelebihan tegangan pada suatu bagian struktur. 

Selain itu, karena deformasi berlebihan tampak jelas dengan mata, sering 

tidak diinginkan terjadi. Perlu diperhatikan bahwa karena struktur 

berubah bentuk secara berlebihan, tidak harus berarti struktur tersebut 

tidak stabil. Defleksi atau deformasi besar dapat diasosiasikan dengan 

struktur yang tidak aman, tetapi hal ini tidak selalu demikian. Deformasi 

dikontrol oleh kekakuan struktur. Kekakuan sangat bergantung pada 

jenis, besar dan distribusi bahan pada struktur. Sering kali diperlukan 

elemen struktur yang lebih banyak untuk mencapai kekakuan yang 

diperlukan daripada untuk memenuhi syarat kekuatan struktur. 

Berkaitan dengan deformasi, tetapi bukan merupakan fenomena 

yang sama, adalah gerakan pada struktur. Pada banyak situasi, kecepatan 
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dan percepatan actual struktur yang memikul beban dinamis dapat 

dirasakan oleh pemakai bangunan, dan dapat menimbulkan rasa tidak 

nyaman. Salah satu contoh adalah gerakan sehubungan dengan gedung 

bertingkat banyak yang mengalami beban angin. Untuk itu ada criteria 

mengenai kecepatan dan percepatan batas. Kontrol tercapai dengan 

melalui manipulasi yang melibatkan kekakuan struktur  dan karakteristik 

redaman. 

2.2.2. Efisiensi 

Kriteria ini mencakup tujuan desain struktur yang relative lebih 

ekonomis. Ukuran yang sering digunakan adalah banyak material yang 

diperlukan untuk memikul beban yang diberikan dalam ruang pada 

kondisi dan kendala yang ditentukan. Mungkin saja terjadi bahwa 

resposn struktur yang berbeda–beda terhadap situasi beban yang 

diberikan akan mempunyai kemampuan layan yang sama. Akan tetapi, 

ini tidak akan selalu berarti bahwa setiap struktur akan memerlukan 

material yang sama untuk memberikan kemampuan layan yang sama. 

Mungkin terjadi solusi akan memerlukan material lebih sedikit 

dibandingkan dengan yang lain. Penggunaan volume minimum sebagai 

kriteria adalah salah satu dari berbagai konsep penting bagi arsitek 

maupun rekayasawan yang akan digunaka. 
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2.2.3. Konstruksi 

Tinjauan konstruksi sering juga mempengaruhi pilihan structural. 

Sangat mungkin juga terjadi perakitan elemen-elemen structural akan 

efisien apabila materialnya mudah dibuat dan dirakit. Kriteria konstruksi 

sangat luas, dan termasuk juga kedalamnya tinjauan mengenai banyak 

serta jenis usaha atau manpower yang diperlukan untuk melaksanakan 

suatu bangunan, juga jenis dan banyak alat yang diperlukan serta lama 

waktu penyelesaiannya. 

Faktor umum yang mempengaruhi kemudahan pelaksanaan suatu 

fasilitas adalah  kerumitan fasilitas tersebut yang dinyatakan dalam 

banyak bagian yang terlibat dan derajat relatih usaha yang diperlukan 

untuk merakit, bagian-bagian tersebut sehingga menjadi suatu struktur 

secara utuh. Ukuran, bentuk serta berat setiap bagian juga penting karena 

jenis alat yang diperlukan untuk melaksanakannya ditentukan oleh 

masing-masing. Pada umunya perakitan yang melibatkan bagian-bagian 

yang bentuk serta ukurannya mudah dikelola dengan peralatan 

konstruksi yang tersedia adalah hal yang dikehendaki.  

2.2.4. Harga 

Harga selalu merupakan faktor dalam pemilihan struktur.konsep 

harga tidak dapat dilepaskan dari dua hal yang telah dibahas sebelum ini, 

yaitu efisiensi bahan dan kemudahan pelaksanaan. Harga total suatu 
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struktur sangat bergantung pada banyak  harga material yang dipakai 

serta banyak upah dan buruh yang diperlukan untuk melaksanakan suatu 

fasilitas, juga harga atau biaya alat yang diperlukan selama pelaksanaa. 

Tentu saja, struktur yang sangat efisien yang tidak sulit dilaksanakan 

akan tetapi yang paling ekonomis. 

2.2.5. Lain-lain 

Ada berbagai faktor lain yang mempengaruhi pemilihan struktur. 

Dibandingkan dengan kriteria yang relative terukur dan objektif yang 

telah  dibahas diatas banyak faktor tambahan yang relative lebih 

subjektif. Yang tidak kurang pentingnya ialah peran struktur karena 

dalam pandangan arsiteknya struktur merupakan bagian besar dari 

penampilan bangunan. 

2.2.6. Kriteria Berganda 

Jarang sekali suatu struktur hanya ditujukan untuk memenuhi 

salah satu kriteria yang ada. Konsep serviceability (kemampuan layan) 

dan faktor keamanan yang dilibatkannya, bagaimanapun merupakan hal 

yang berlaku pada semua struktur. Dengan demikian, faktor tersebut 

merupakan tanggung jawab utama seorang perancang struktur. Kriteria 

lain dapat saja dilibatkan dalam perancangan struktur, tetapi 

serviceability harus selalu dilibatkan. 
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2.3 Pembebanan dan Kombinasinya 

  Perencanaan gedung apartemen ini diatur sesuai SNI 1727:2013 beban 

minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain.  

2.3.1 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 lainnya serta peralatan layan terpasang lain termasuk berat 

keran. 

2.3.2 Beban Hidup 

Beban hidup adalah beban yang diakibatkan oleh pengguna dan 

penghuni bangunan gedung atau struktur lain yang tidak termasuk beban 

konstruksi dan beban lingkungan, seperti beban angin, beban hujan, 

beban gempa, atau beban mati. 

  Beban hidup terdistribusi merata minimum menurut SNI 1727:2013 : 
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Tabel 2.1. Beban Hidup Terdistribusi Merata Minimum Menurut SNI 

1727:2013 

HUNIAN ATAU PENGGUNAAN BEBAN MERATA (kN/m²) 

Apartemen / Rumah Tinggal   

  Semua ruang kecuali tangga dan balkon  1,92 

  Tangga Rumah tinggal  1.92 

Kantor   

  Ruang Kantor  2,40 

  Ruang Komputer 4,79 

  Lobi dan koridor lantai pertama 4,79 

  Koridor di atas lantai pertama 3,83 

Ruang Pertemuan   

  Lobi 4,79 

  Kursi dapat dipindahkan 4,79 

  Panggung pertemuan 4,79 

Balkon dan dek   

  1,5 kali beban hidup untuk daerah yang dilayani    

Jalur untuk akses pemeliharaan  1,92 

Koridor    

  Koridor lantai pertama 4,79 

  Koridor Lantai lain sama seperti pelayanan hunian   

Ruang Makan dan restoran 4,79 
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Rumah Sakit   

  Ruang Operasi, Laboratorium 2,87 

  Ruang pasien 7,18 

  Koridor diatas lantai pertama 3,83 

Perpustakaan   

  Ruang baca 2,87 

  Ruang Penyimpanan 7,18 

  Koridor diatas lantai pertama 3,83 

Pabrik   

  Ringan 6,00 

  Berat 11,97 

Sekolah   

  Ruang kelas 1,92 

  Koridor lantai pertama 4,79 

  Koridor diatas lantai pertama 3,83 

  Tangga dan jalan keluar 4,79 

Gudang penyimpan barang   

  Ringan 6,00 

  Berat 11,97 

Toko Eceran   

  Lantai pertama 4,79 

  Lantai diatasnya 3,59 
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  Grosir, di semua lantai 6,00 

 

2.3.3 Beban Gempa 

Pengaruh beban gempa, E, harus ditentukan sesuai dengan berikut 

ini: 

Untuk penggunaan dalam kombinasi beban untuk metoda ultimit 

1.2D+1.0E+L atau kombinasi beban untuk metoda tegangan ijin 

D+0.7E dan D + 0.75(0.7E)+0.75L harus ditentukan sesuai dengan 

Persamaan, 

        

Untuk penggunaan dalam kombinasi beban untuk metoda ultimit 0.9D+ 

1.0E atau kombinasi beban untuk metoda tegangan ijin 0.6D+ 0.7E, E 

harus ditentukan sesuai dengan Persamaan, 

        

E = pengaruh beban gempa; 

Eh = pengaruh beban gempa horisontal 

Ev = pengaruh beban gempa vertikal 

Pengaruh beban gempa horisontal, Eh harus ditentukan sesuai 

dengan persamaan, 
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QE = pengaruh gaya gempa horisontal 

  = Faktor redundansi 

Faktor redundansi,   harus dikenakan pada sistem penahan gaya gempa 

dalam masing-masing kedua arah ortogonal untuk semua struktur. Untuk 

struktur yang dirancang untuk kategori desain seismik D, E, atau F,   

harus sama dengan 1,3. 

Pengaruh beban gempa vertikal, Ev harus ditentukan sesuai 

dengan persamaan, 

             

    = parameter percepatan spektrum respons desain pada perioda 

pendek 

D = pengaruh beban mati. 

 

2.3.4 Kombinasi Beban 

Sehingga kombinasi beban untuk metoda ultimit menjadi  

                                

                              

 

Sehingga kombinasi beban untuk metoda tegangan ijin menjadi 
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2.4. Prosedur Pendesaian Elemen Struktur Atas   

  Berdasarkan Dewobroto (2013) desain penampang beton bertulang 

berdasarkan SNI Beton 2012 mengacu penuh pada ACI 318M-11 (Puskim 

2012). Konsep perencanaan yang digunakan mengikuti cara kuat batas  LRFD 

(Load and Resistance Factor Design). Untuk mencari kuat perlu   , suatu beban 

batas maksimum yang mungkin terjadi diperoleh dari hasil kombinasi beban 

kerja dan faktor beban LRFD. Pada sisi lain, akan dihitung kuat nominal    dari 

tiap penampang elemen struktur beton, yang dianggap akan menerima kondisi 

beban batas maksimum tersebut.  

2.4.1. Kuat Perlu Penampang    

   Kombinasi beban LRFD jika tidak ada ketentuan lebih besar, 

boleh mengambil minimum sama seperti ketentuan pasal 9.2 ACI (2011) 

sebagai berikut: 

 1.4 D 

 1.2 D + 1.6 L +0.5 (L atau R)  

 1.2 D + 1.6 (L atau R) + (1.0 L atau 0.5W) 

1.2 D ± 1.0 W + 1.0 L + 0.5 (Lr atau R)  
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1.2 D ± 1.0 E + 1.0 L  

0.9 D ± 1.0 W 

0.9 D ± 1.0 E 

Keterangan : 

D = Beban Mati 

L = Beban Hidup 

W = Angin 

R = Hujan 

E = Gempa 

 Meskipun sepintas terlihat sama, ternayata besaran faktor beban 

dibanding ketentuan peraturan yang lama, berbeda. Khususnya faktor 

angin (W). Untuk itu, maka faktor beban sementara untuk design-code 

ACI 318-11 memiliki nilai E = 1.0 dan W = 1.0 faktor beban tertulis 

secara detail.  

2.4.2. Kuat Perlu Penampang    

  Perencanaan penampang beton bertulang terhadap beban momen 

lentur atau gaya aksial atau kombinasi dari keduanya dapat dicari 

berdasarkan cara kompatibilitas tegangna dan regangan, degnan 

mengambil asumsi sesuai 10.2 ACI 2011 sebagai berikut: 
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- Regangan tulangan baja dan regangan beton pada penampang linier 

dan proposional sesuai jarak dari garis sumbu netral. 

- Regangan desak beton tertular yang efektif menghasilkan kuat 

nominal penampang (ultimate) dapat dianggap           

- Tegangan baja dicari berdasarkan kondisi regangan lelehnya, jika 

      maka             namun apabila nilai       maka 

          

- Kekuatan tarik material beton harus diabaikan ketika menentukan 

kekuatan aksial dan lentur penampang. 

- Hubungan distribusi tegangan-regangan beton tekan dapat dianggap 

berbentuk persegi, trapesium, juga bentuk lain asal prediksi 

kekuatnnya sesuai dengan hasil uji komprehensif. 

Untuk hubungan tegangan dan regangan beton berbentuk persegi 

didefinisikan sebagai berikut.  

- Tegangan beton sebesar 0,85.fc’ dianggap terdistribusi merata pada 

suatu zona tekan ekivalen yang dibatasi tepi-tepi penampang desak 

dan suatu garis lurus pembatas baru sejajar garis netral berjaral a= 

β1.c  

- Jarak dari serat regangan (desak) meksimum terhadap sumbu netral, c 

harus diukur pada arah tegak lurus sumbu netral.  
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- Untuk mutu beton dengan fc’ antara 17-28 Mpa, β1 diambil sebesar 

0,85, sedangkan di atas 28 Mpa nilai β1 perlu dikurangi secara linier 

sebesar 0,05 untuk tiap kenaikan 7Mpa, tetapi tidak boleh diambil 

jika kurang dari β1= 0,65 

 

Gambar 2.1 diagram regangan dan tegangan  

 

Selajutnya menentukan prilaku keruntuhan penampang apakah daktail atau 

getas, ditentukan dari kondisi baja (tarik) dan regangan beton ultimate 

(desak). Kondisi pemanampang daktail jika akibat moen, tulangan bajanya 

mengalami leleh (yielding). Untuk itu kondisi balance (seimbang) 

penampang perlu diketahui terlebih dahulu, yaitu kondisi dimana tulangan 

tariknya mencapai regangan (εs) yang berkesusesuaian dengan tegangan 

leleh(fy) sehingga εs = fy/Es dan bersamaan juga beton tekan mencapai 

tegangan ultimate (         ). Nilai Es untuk beton untuk tulangan non 

prategang adalah 200 000 Mpa. 
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2.4.3.  Faktor Reduksi  

Faktor reduksi kekuatan (ϕ), jika dikalikan dengan kuat nominal 

penampang (ϕ Rn) menghasilkan kuat renacana. Adapun besarnya ϕ 

tergantung kondisi regangan dan jens tulangan tranversalnya. 

Tabel 2.2. Faktor Reduksi Kekuatan ϕ  

Tinjauan kondisi regangan  ϕ 

Penampang terkendali tarik 0.9 

Penampang terkendali tekan   

Sengkan 0.65 

Spiral 0.75 

geser dan torsi 

0.75 

 Sumber : ACI 318M-11 

Penampang terkendali tarik atau tekan ditentukan dari regangan tarik netto 

(εt), yaitu regangan tulangan baja terluar (dt) dari serat desak terluar. jika 

εt ≤ 0,002, penampang terkendali tekan, dan εt ≥ 0,005 penampang 

terkendali tarik. 

Batas netto penampang terkendali tekan dituliskan sebagai rasio c/dt, 

dimana c adalah jarak sumbu netral ke serat tekan terluar, dan dt adalah 

jarak serat tekan terluar terhadap tulangan baja tarik terluar. Batas rasio 

c/dt untuk penampang terkendali tekan c1/dt = 0,6 dan terkendali tarik, 
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c2/dt = 0,375. Nilai tersebut dihitung pada tualngan baja grade 420 atau 

setara (fy=400Mpa). 

Untuk penampang dengan tergangan tarik netto εt diantara nilai-nilai batas 

dicari dengan interpolasi berikut : 

Spiral                                    *
 

    
 
 

 
+ 

Sengkang        
   

 
                          *

 

    
 
 

 
+ 

2.4.4. Mendesain Struktur Balok 

  Cek balok memenuhi definisi komponen struktur lentur 

 Menurut Imran (2009) Komponen struktur lentur pada SNI 2847-2013 

persyaratan beton struktur untuk bangunan yang memiliki beberapa 

toleransi yang perlu diperhatikan seperti berikut:  

- Gaya aksial tekan pada komponen struktur tidak boleh melebihi 0,1Agfc’ 

- Bentang bersih komponen struktur tidak boleh kurang dari 4x tinggi 

efektifnya. 

- Perbandingan lebar terhadap tinggi tidak boleh kurang dari 0,3 

- Lebar komponen tidak boleh kurang dari 250 mm dan tidak melebihi ¾ 

tinggi komponen struktur lentur.  
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Penulangan  

  Untuk pendesainan penulangan menurut Dewobroto (2005) untuk 

balok persegi, tulangan baja di tempatkan pada sisi tarik. Balok dikatakan 

under-reinforced jika tulangan leleh dahulu sebelum beton runtuh. 

Namun, pada umumnya dilapangan balok mempunyai tulangan baja pada 

kedua sisinya karena memudahkan dalam perakitannya. Ditambahkan 

tulangan pada setiap sudut agar sengkang dapat dipasang dengan baik 

tetapi tulangan tersebut diabaikan karena pengaruh kekuatannya realtif 

kecil. Namun apabila menginginkan tulangan  sudut tersebut menjadi 

tulangan desak dapat diatur. Dengan adanya tulangan desak dapat 

merubah keruntuhan yang awalnya over-reinforced menjadi under-

reinforced. Tulangan desak dapat meningkatkan daktalitas karena jarak 

sumbu netral terhadap serat desak terluar berkurang yang menyebabkan 

regangan pada sisi tarik bertambah sehingga keruntuhan akan dimulai 

dari tulangan tarik. Nilai    hanya berkurang sedikit saja karena faktor 

momen nominal, seperti tinggi balok desak juga berkurang.. Meskipun 

balok tulangan ganda tidak terlalu berpengaruh pada kuat lentur,  tapi ada 

beberapa faktor yang menguntungkan 

 Sengkang  

  Menurut Dewobroto (2005) perencanaan berdasarkan penampang 

yang digunakan oleh ACI 318M hanya sesuai untuk kategori balok lentur 

satu arah. Tulangan sengkang dihitung berdasarkan teori analogi truss 
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yang dimodifikasi. Analogi truss menganggap bahwa sengkang menahan 

seluruh gaya geser yang terjadi, sedangkan dari riset menunjukkan ada 

sumbangan kekuatan geser dari beton Vc dan dapat dianggap sama dengan 

gaya geser yang menyebabkan retak diagonal. Jadi tulangan geser hanya 

diperhitungkan terhadap sisa gaya geser yang belum ditahan oleh kuat 

geser beton, sebagai berikut  

   
  
  
    

 

2.4.5. Mendesain Struktur Kolom 

Menurut Dewobroto (2005) Kolom merupakan elemen utama 

pada struktur bangunan karena umumnya meneruskan beban dari balok 

atau lantai ke sistem pondasi dibawahnya. Betapa kuat dan kakunya 

balok atau pelat diatasnya, tetapi bila kolom tidak kuat menahan beban 

maka struktur secara keseluruhan akan runtuh. Oleh karena itu 

perencanaan kolom perlu mendapat perhatian yang seksama. Pada 

struktur kolom lebih menitik beratkan pada element satu dimensi yang 

mengalami momen, gaya geser dan juga gaya aksial tekan yang 

signifikan.  

Berdasarkan Dewobroto (2013) Perancangan kolom beton bertulang 

adalah sebagai berikut : 
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- Membuat diagram interaksi gaya normal dan momen biaksial kolom 

dengan menggunakan software PCA.COL. 

- Diagram interaksi tersebut bandingkan dengan hitungan manual pada 3 

titik saja. Yaitu, pada titik A ( pada kondisi maksimal             

 ) , pada titik B (pada kondisi balance                 ) dan titik C 

(pada kondisi lemah       ).  

- Cek kapasitas kolom untuk beban gaya normal dan momen terfaktor 

yang diperoleh dari kombinasi beban yang paling menentukan di setiap 

ujung kolom. Jika tulangan kolom perlu menghasilkan ratio kapasitas 

sebesar 1.0. Apakah beban rencana terletak di dalam diagram interaksi 

kolom berada di dalam diagram, jika iya berarti kapasitas kolom 

mencukupi. Begitu pula sebaliknya, apabila kolom berada diluar diagram 

kapasitas kolom tidak memenuhi.  

- Desain tulangan geser kolom hampir sama dengan balok, hanya  saja 

pengaruh gaya aksial perlu dimasukkan, gaya aksial tekan meningkatkan 

kapasitas geser dan sebaliknya. 
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Gambar 2.2 Diagram Interaksi Biaksial Kolom 

 

2.4.6 Mendesain joint atau Hubungan Balok-Kolom (Join) 

 Pendesainan join menurut Iswandi (2009), Hubungan balok-

kolom (join) merupakan elemen struktur yang paling penting dalam suatu 

sistem struktur rangka pemikul momen. Akibat gaya lateral yang bekerja 

pada struktur, momen lentur ujung pada balok-balok yang merangka 

pada join yang sama akan memutar join pada arah yang sama.  

Prosedur perencanaan join adalah :  

1. Persyaratan gaya dan geometri nya.  

 Persyaratan gaya tulangan lentur di muka join dapat ditentukan 

berdasarkan        dan faktor reduksi perencanaan join dapat diambil  

sebesar 0,8. Untuk persyaratan geometri beton normal harus memiliki 

dimensi minimum  20x diameter tulangan longitudinal terbesar pada 
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balok. Sedangkan untuk beton ringan dimensi minimun 26x diameter 

tulangannya. 

 

Gambar 2.3 Gaya yang bekerja pada Join (SNI Beton 2847-2013) 

2. Gaya Geser horizontal pada daerah Join dapat dihitung dengan 

mengasumsikan bahwa elemen lentur yang merangka pada HBK tersebut 

telah mencapai kapasitasnya, dengan menetapkan gaya tarik tulangan 

lentur balok sebesar           . 

 

Gambar 2.4 Diagram badan bebas pada Join (SNI Beton 2847-2013) 
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Gambar 2.5 Gaya geser horizontal di Join (SNI Beton 2847-2013) 

 

Berdsarkan Gambar 2.6 gaya geser horizontal dapat dihitung dengan 

cara sebagai berikut : 

                            

Kuat geser yang dapat diberikan oleh join tergantung pada kondisi 

kekangan yang bekerja pada Join. Kuat geser dapat dihitung: 

     √       

 

 Gambar 2.6 Permodelan Join (SNI Beton 2847-2013) 
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Aj = Luas efektif join  lebar efektif join (b+h ≤ b+2x) X tinggi (h) 

 c  = 1,7  untuk join yang terkekang empat sisinya 

   1,25 untuk join yang terkekang tiga sisinya 

  1,0  untuk join dengan kondisi lainnya 

NB : balok dianggap mengekang join tersebut jika setidakya ¾ bidang 

join tertutupi oleh balok. (Gambar 2.5) 

 

Gambar 2.7 Persyaratan ukuran balok pengekang 

  Pengankuran  tulangan lentur balok didaerah join dapat dilakukan 

dengan  tulangan berkait atau tanpa kait, tergantung ketersediaanspace pada 

daerah join. Untuk tulangan diameter 10-36 mm, syarat panjang penyaluran 

         dapat dihitung dengan persamaan :  

     
    

    √   
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  Namun jika tidak menggunakan tulangan berkait maka tulangan tarik 

tidak boleh lebih kecil dari 2,5x panjang penyaluran jika ketebalan 

pengecoran < 300 mm jika lebih dari 300mm maka harus 3,5x.  

 

  

Gambar 2.8 Standar Kait 90  

2.4.7 Perencanaan Kapasitas (Capacity Design) 

  Menurut Himawan et al (2013) agar struktur bangunan 

mempunyai kemampuan yang cukup dan tidak terjadi keruntuhan pada 

saat terjadi Gempa Kuat, maka dapat dilakukan dua cara sbb. : 

1. Membuat struktur bangunan sedemikian kuat, sehingga struktur 

bangunan tetap berperilaku elastis pada saat terjadi Gempa Kuat. Struktur 

bangunan yang dirancang tetap berperilaku elastis pada saat terjadi 

Gempa Kuat adalah tidak ekonomis.Meskipun pada saat terjadi Gempa 

Kuat struktur ini tidak mengalami kerusakan yang berarti, sehingga tidak 

memerlukan biaya perbaikan yang besar, namun pada saat 

pembuatannya, struktur bangunan ini memerlukan biaya yang sangat 
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mahal. Struktur bangunan yang didesain tetap berperilaku elastis pada 

saat terjadi Gempa Kuat, disebut Struktur Tidak Daktail. Penggunaan 

sistem struktur portal tidak daktail masih dianggap ekonomis untuk 

bangunan gedung bertingkat menengah dengan ketinggian tingkat antara 

4 s/d 7 lantai, dan terletak pada wilayah dengan pengaruh kegempaan 

ringan sampai sedang. 

2. Membuat struktur bangunan sedemikian rupa sehingga mempunyai 

batas kekuatan elastis yang hanya mampu menahan Gempa Sedang 

saja. Dengan demikian, struktur ini masih bersifat elastis pada saat 

terjadi Gempa Ringan atau Gempa Sedang. Pada saat terjadi Gempa 

Kuat, struktur bangunan harus dirancang agar mampu untuk 

berdeformasi secara plastis. Jika struktur mempunyai kemampuan untuk 

dapat berdeformasi plastis cukup besar, maka hal ini dapat mengurangi 

sebagian dari energi gempa yang masuk ke dalam struktur. Struktur 

bangunan yang didesain berperilaku plastis pada saat terjadi Gempa 

Kuat, disebut Struktur Daktail. Penggunaan sistem struktur portal daktail 

cukup ekonomis untuk bangunan gedung bertingkat menengah sampai 

tinggi, yang dibangun pada wilayah dengan pengaruh kegempaan kuat. 

Dari penjelasan di atas, untuk mendapatkan struktur bangunan 

yang cukup ekonomis, tetapi tidak mengalami keruntuhan pada saat 

terjadi Gempa Kuat, maka sistem struktur harus direncanakan bersifat 

daktail. Untuk mendapatkan sistem struktur yang daktail, disarankan 
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untuk merencanakan struktur bangunan dengan menggunakan cara 

Perencanaan Kapasitas. Pada prosedur Perencanaan Kapasitas ini, 

elemen-elemen dari struktur bangunan yang akan memancarkan energi 

gempa melalui mekanisme perubahan bentuk atau deformasi plastis, 

dapat terlebih dahulu dipilih dan ditentukan tempatnya. Sedangkan 

elemen-elemen lainnya, direncanakan dengan kekuatan yang lebih besar 

untukmenghindari terjadinya kerusakan. Pada struktur beton bertulang, 

tempat-tempat terjadinya deformasi plastis yaitu tempat tempat dimana 

penulangan mengalami pelelehan, disebut daerah sendi plastis. Karena 

sendi-sendi plastis yang terbentuk pada struktur portal akibat 

dilampauinya Beban Gempa Rencana dapat diatur tempatnya, maka 

mekanisme kerusakan yang terjadi tidak akan mengakibatkan keruntuhan 

dari struktur bangunan secara keseluruhan. Karena pada prosedur 

Perencanaan Kapasitas ini terlebih dahulu harus ditentukan tempattempat 

di mana sendi-sendi plastis akan terbentuk, maka dalam hal ini perlu 

diketahui mekanisme leleh yang dapat terjadi pada sistem struktur portal. 

Dua jenis mekanisme leleh yang dapat terjadi pada struktur gedung 

akibat pembebanan gempa kuat, ditunjukkan pada Gambar 2.10 

Kedua jenis mekanisme leleh atau terbentuknya sendi-sendi plastis pada 

struktur gedung adalah : 

- Mekanisme Kelelehan Pada Balok (Beam Sidesway Mechanism), yaitu 

keadaan dimana sendi-sendi plastis terbentuk pada balok-balok dari 
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struktur bangunan, akibat penggunaan kolom-kolom yang kuat (Strong 

Column–Weak Beam). 

- Mekanisme Kelelehan Pada Kolom (Column Sidesway Mechanism), 

yaitu keadaan di mana sendi-sendi plastis terbentuk pada kolom-kolom 

dari struktur bangunan pada suatu tingkat, akibat penggunaan balok-

balok yang kaku dan kuat (Strong Beam– Weak Column) 

 

Gambar 2.9 - Mekanisme leleh pada struktur gedung akibat beban gempa (a)  

Mekanisme leleh pada balok, (b) Mekanisme leleh pada kolom 

 

Pada perencanaan struktur daktail dengan metode Perencanaan 

Kapasitas, mekanisme kelelehan yang dipilih adalah Beam Sidesway 

Mechanism, karena alasan-alasan sebagai berikut : 
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 Pada Column Sidesway Mechanism, kegagalan dari kolom pada suatu 

tingkat akan mengakibatkan keruntuhan dari struktur bangunan secara 

keseluruhan 

 Pada struktur dengan kolom-kolom yang lemah dan balok-balok yang 

kuat (Strong Beam–Weak Column), deformasi akan terpusat pada tingkat-

tingkat tertentu, sehingga daktilitas yang diperlukan oleh kolom agar 

dapat dicapai daktilitas dari struktur yang disyaratkan, sulit dipenuhi. 

Kerusakan yang terjadi pada kolom-kolom bangunan, akan lebih sulit 

diperbaiki dibandingkan jika kerusakan terjadi pada balok. Jadi 

mekanisme kelelehen pada portal yang berupa Beam Sidesway 

Mechanism, merupakan keadaan keruntuhan struktur bangunan yang 

lebih terkontrol. Pemilihan perencanaan struktur bangunan dengan 

menggunakan mekanisme ini membawa konsekuensi bahwa kolom-

kolom pada struktur bangunan harus direncanakan lebih kuat dari pada 

balok-balok struktur, sehingga dengan demikian sendi-sendi plastis akan 

terbentuk lebih dahulu pada balok. Karena hal tersebut di atas, maka 

dalam perencanaan portal daktail pada struktur bangunan tahan gempa, 

sering juga disebut perencanaan struktur dengan kondisi desain Kolom 

Kuat – Balok Lemah (Strong Column–Weak Beam). 
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2.5  Prosedur Pendesainan Sistem Pondasi 

  Menurut Hardiyatmo (2010) pondasi tiang digunakan untuk mendukung 

bangunan bila lapisan tanah kuat terletak sangat dalam. Pondasi tiang juga 

digunakan untuk mendukung bangunan yang menahan gaya angkat ke atas, 

terutama pada bangunan-bangunan tingkat tinggi yang dipengaruhi oleh gaya-

gaya penggulingan akibat beban angin. 

2.5.1 Kriteria pemilihan pondasi  

Secara praktis, pemilihan tipe pondasi sangat tergantunga pada : 

a) Hasil penyelidikan tanah, survey lapangan dan interpretasinya 

b) Besarnya beban statis atau dinamis yang bekerja dan batasan deformasi 

c)  Biaya konstruksi dan kemudahan pelaksanaan di lapangan 

d) Pertimbangan tingkat resiko kegagalan pondasi selama rencana umur 

bangunan. 

Adapun tipe pondasi yang sesuai dengan hasil penyelidikan tanah 

berdasarkan pengalaman di lapangan : 

  Bila tanah pendukung pondasi terletak pada permukaan tanah atau 

2-3 meter di bawah permukaan tanah, maka disarankan menggunakan 

pondasi dangkal dengan kedalaman minimum –1,0 meter. Pada kondisi 

khusus : 

a. Jika kondisi tanah berlereng perlu dilakukan perkuatan lereng agar tidak 

terjadi guling atau pergeseran pondasi akibat pergerakan tanah lateral. 

Perlu pengecekan terhadap faktor aman (SF) stabilitas lereng. 
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b. Jika pengaruh gerusan cukup besar atau aksial tarik dan gaya horisontal 

yang cukup besar, dapat digunakan pondasi sumuran. 

 Bila tanah pendukung pondasi terletak pada kedalaman 3-10 meter 

di bawah permukaan tanah, maka disarankan menggunakan pondasi 

dangkal dengan perbaikan tanah atau pengakuan struktur, pondasi 

sumuran atau tiang mini. 

 Bila tanah pendukung pondasi terletak pada kedalaman lebih dari 

10 meter di bawah permukaan tanah, maka disarankan menggunakan 

pondasi tiang (maks. 50 meter) atau tiang mini (maks. 25 meter, lebih 

dari 25 meter digunakan tiang mini apung). Penggunaan pondasi dangkal 

dengan perbaikan tanah kurang disarankan untuk struktur lebih dari dua 

lantai, atau struktur dengan jarak antar kolom cukup besar. 

Melihat kondisi bangunan, yang merupakan gedung bertingkat 8 

lantai. Maka pondasi yang disarankan untuk di aplikasikan di gedung ini 

adalah pondasi tiang. 

2.5.2 Pondasi Tiang  

Pondasi tiang diperlukan untuk mendukung struktur atas untuk 

kondisi-kondisi sebagai berikut : 

 

 

 



37 
 

 

Kapasitas Ultimit pondasi tiang tunggal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                         

Qultimit = Kapasitas ultimit pondasi tiang tunggal (kN) 

Qujung  = Tahanan ujung tiang (kN) 

Qfriksi = Tahanan gesek tiang (kN) 

q  =Kapasitas dukung tanah pada ujung tiang (KN/m2) 

Gambar 2.10 Pondasi Tiang  



38 
 

 

Aujung = Luas permukaan ujung tiang (m2) 

F = Gesekan pada selimut tiang atau adhesi tanah dengan selimut tiang 

(kN/m2)Aselimut = Luas permukaan selimut tiang (m) 

 = O. L 

O = Keliling tiang (m) 

L = Panjang tiang (m) 

 

2.5.3 Kapasitas tiang berdasarkan data SPT 

  Tiang Tunggal 

Rumus kapasitas dukung tiang berdasarkan data N-SPT Mayerhof (1967) 

dalamCernica (1995) untuk tanah non-kohesif : 

                   

            

                       

ftotal =  Total gesekan pada selimut tiang atau adhesi tanah dengan 

selimut tiang untuk setiap lapisan yang dijumpai (kN/m’) 

Li  =  Tebal lapisan tanah ke-i (m) 

fi  =  Gesekan pada selimut tiang atau adhesi tanah denganselimut 

tiang untuk lapisan tanah ke-i (kN/m2) 



39 
 

 

D  = Diameter tiang (m) 

L  = Total panjang tiang (m) 

Q  = Kapasitas dukung tanah pada ujung tiang (KN/m2) 

                                 

                      

Qultimit = Kapasitas ultimit pondasi tiang tunggal (kN) 

Qijin  = Kapasitas ijin pondasi tiang tunggal (kN) 

SF  = Faktor aman yang nilainya dapat diambil 2,5 s/d 3. 

Aujung = Luas permukaan ujung tiang (m2) 

O  = Keliling tiang (m) 

Kelompok Tiang 

a. Kapasitas dukung tiang kelompok (Pijin) 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 2.11 Kapasitas Dukung Tiang 
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Untuk tanah non-kohesif 

1. End bearing piles .......................................... Eg diasumsikan 1,0 

2. Floating atau friction pile  ............................. Eg diasumsikan 1,0 

Untuk tanah kohesif 

Untuk kondisi jarak antar pile (pusat ke pusat) ≥ 3.D : 

1. End bearing piles ................................... Eg diasumsikan 1,0 

2. Floating atau friction piles ..................... 0,7 ≤ Eg ≤ 1,0 

Nilai Eg bertambah linear dari 0,7 untuk S=3D hingga 1,0 untuk S=8D. 

Untuk kondisi jarak antar pile (pusat ke pusat) < 3.D : 

Kapasitas Pijin dihitung dengan keruntuhan blok SF=3.  

 

b. Distribusi beban struktur atas ke kelompok tiang 

Beban yang didukung oleh tiang ke-i (Qi) akibat beban P, Mx dan My 

dalam sebuah pile cap adalah : 

 

Gambar 2.12. Distribusi Beban Struktur Atas Ke Kolom Tiang 
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n  = jumlah tiang dalam satu pile cap. 

  (x2) = jumlah kuadrat jarak x terhadap titik pusat berat kelompok tiang 

(O). 

  (y2) = jumlah kuadrat jarak y terhadap titik pusat berat kelompok tiang 

(O). 

xi = jarak tiang ke-i terhadap titik O searah sumbu x. 

yi  = jarak tiang ke-i terhadap titik O searah sumbu y. 

 

 

 

 

 

 

Untuk menghitung distribusi beban perlu adanya perhitungan letak titik berat 

tiang  

Xo = titik berat tiang terhadap KI (garis vertikal) 

Yo = titik berat tiang terhadap BI (garis horisonta) 
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Setelah diketahui titik berat tiang , hitung eksentrisas kolom terhadap  

titik berat pondasi dan eksentrisitas titik berat pile cap terhadap titik berat 

pondasi.  

Exkolom = eksentrisitas kolom terhadap titik berat pondasi 

Expoer = eksentrisitas titik berat pile cap terhadap titik berat podasi 

2.5.4 Pendesainan Tie Beam dan Pondasi 

Pengikat pondasi 

Pur (pile-cap) tiang individu, pier bor, atau kaison harus dihubungkan 

satu sama lain dengan pengikat. Semua pengikat harus mempunyai kuat tarik 

atau tekan desain paling sedikit sama dengan gaya yang sama dengan 10 

persen     kali beban mati terfaktor ditambah beban hidup terfaktor pur 

tiang atau kolom yang lebih besar. 

 

Persyaratan pengangkuran tiang 

Desain pengangkuran tiang ke dalam pur (pile-cap) tiang harus 

memperhitungkan pengaruh gaya aksial terkombinasi akibat gaya ke atas 

dan momen lentur akibat penjepitan pada pur (pile-cap) tiang. Untuk tiang 

yang disyaratkan untuk menahan gaya ke atas atau menyediakan kekangan 

rotasi, pengangkuran ke dalam pur (pile-cap) tiang harus memenuhi hal 

berikut ini: 
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1. Dalam kasus gaya ke atas, pengangkuran harus mampu mengembangkan 

kekuatan sebesar yang terkecil di antara kuat tarik nominal tulangan 

longitudinal dalam tiang beton, atau kuat tarik nominal tiang baja, atau 

1,3 kali tahanan cabut tiang, atau gaya tarik aksial yang dihasilkan dari 

pengaruh beban gempa termasuk faktor kuat-lebih Tahanan cabut tiang 

harus diambil sebagai gaya friksi atau lekatan ultimat yang dapat 

disalurkan antara tanah dan tiang ditambah dengan berat tiang dan pur; 

2. Dalam kasus kekangan rotasi, pengangkuran harus didesain untuk 

menahan gaya aksial dan geser dan momen yang dihasilkan dari 

pengaruh beban gempa termasuk faktor kuatlebih atau harus mampu 

mengembangkan kuat nominal aksial, lentur, dan geser penuh dari 

tiang. 

 

Tulangan untuk tiang beton tanpa pembungkus (kategori desain seismik 

D sampai F) 

Tulangan harus disediakan bila disyaratkan oleh analisis. Untuk tiang 

beton bor cor setempat tanpa pembungkus, minimum empat batang tulangan 

longitudinal dengan rasio tulangan longitudinal minimum 0,005 dan tulangan 

pengekangan tranversal sesuai dengan tata cara yang berlaku harus disediakan 

sepanjang panjang tiang bertulangan minimum seperti didefinisikan di bawah 

mulai dari ujung atas tiang.Tulangan longitudinal harus menerus melewati 
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panjang tiang bertulangan minimum dengan panjang penyaluran tarik. 

Panjang tiang bertulangan minimum harus diambil yang lebih besar dari: 

1) Setengah panjang tiang. 

2) Sejarak 3 m. 

3) Tiga kali diameter tiang 

4) Panjang lentur tiang, di mana harus diambil sebagai panjang dari sisi 

bawah penutup tiang  

sampai suatu titik di mana momen retak penampang beton dikalikan 

dengan faktor tahanan 0,4 melebihi momen terfaktor perlu di titik tersebut.  

ebagai tambahan, untuk tiang yang berlokasi dalam kelas situs SE atau SF, 

tulangan longitudinal dan tulangan pengekangan tranversal, seperti dijelaskan 

di atas, harus menerus sepanjang tiang. 

Bila tulangan tranversal disyaratkan, pengikat tulangan tranversal harus 

minimum 

batang tulangan ulir D10 untuk tiang sampai dengan diameter 500 mm dan 

batang tulangan ulir D13 untuk tiang dengan diameter lebih besar. 

Tulangan longitudinal dan tulangan pengekangan tranversal, seperti 

didefiniskan di atas, juga harus menerus dengan minimum tujuh kali diameter 

tiang di atas dan di bawah permukaan kontak lapisan lempung teguh,lunak 

sampai setengah teguh atau lapisan yang dapat mencair (liquefiable) kecuali 

tulangan tranversal tidak ditempatkan dalam panjang bertulangan minimum 
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harus diijinkan untuk menggunakan rasio tulangan spiral transversal dengan 

tidak kurang dari setengah yang disyaratkan dalam tata cara yang berlaku. 

Spasi penulangan tranversal yang tidak ditempatkan dalam panjang 

bertulangan minimum diijinkan untuk ditingkatkan, tetapi harus tidak 

melebihi dari yang terkecil dari berikut ini: 

1) 12 diameter batang tulangan longitudinal. 

2) Setengah diameter tiang. 

3) 300 mm. 
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BAB III 

PROSEDUR DESAIN STRUKTUR 

3.1. Tahap Pengumpulan Data 

 3.1.1. Pengumpulan Gambar Denah,Tampak dan Potongan  

   Gambar denah, tampak dan potongan di dapatkan dari data 

proyek gedung Apartemen Candiland yang dilaksanakan oleh pihak 

kontraktor PT.PP (Persero) yang berlokasi di Jl. DiponeGoro No. 

24 - Semarang, Jawa Tengah. Untuk perencanaan gedung 

Apartemen menggunakan data gambar untuk perencanaan gedung 

Tower B yang memiliki denah, tampak dan potongan sebagai 

berikut: 

 Gambar Denah 

Gambar denah adalah penampang potongan suatu bangunan 

dalam bidang datar dengan ketinggian antara 80-100 cm diatas 

lantai normal. Fungsi gambar denah yaitu sebagai berikut : 

1. Fungsi Ruang 

2. Ukuran Ruang 

3. Elevasi lantai atau ruang 

4. Perletakan pintu dan jendela 

5. Penyusunan furniture 

6. Karakter obyek bangunan 

7. Hubungan ruang 

8. Ruang 2D yang direncanakan
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Gambar 3.1 Denah
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 Gambar Potongan 

Gambar potongan adalah berupa pandangan penampangbangunan atau konstruksi 

arah tegak sesuai dengan kode atau petunjuk a ahnya, posisinya diambil pada 

tempat-tempattertentu, terutama adalah duga lantai yang negative (turun). Kode 

atau arah potongan biasanya ditunjukkan pada gambar denah. 

1. Fungsi gambar potongan adalah menunjukkan proporsi 

ruang interior dan penyelesaiannya
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Gambar 3.2. Potongan 1 
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Gambar 3.3.  Potongan 2 
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Gambar 3.4. Potongan 3 
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Gambar 3.5. Potongan 4 
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Gambar 3.6. Potongan 5 
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Gambar 3.7. Potongan 
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 Gambar Tampak 

Gambar tampak adalah gambar yang menekankan 

pada permukaan luar yang vertical atau dari arah pandang 

frontal dimana bentuk objek – objek digambar secara dua 

dimensi dan dilihat dari luar bangunan. 

Tujuan dari gambar tampak adalah untuk 

mengkomunikasikan tampak luar atau eksterior suatu 

bangunan secara keseluruhan dari sudut pandang tertentu. 

Fungsi dari gambar tampak yaitu untuk 

menunjukkan dimensi bangunan, proporsi, gaya arsitektur, 

warna dan material, estetika.
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Gambar 3.8. Tampak A 
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Gambar 3.9. Tampak B 
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Gambar 3.10. Tampak C 
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Gambar 3.11. Tampak D 
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Gambar 3.12. Tampak E 
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Gambar 3.13. Tampak F



62 
 

 
 

3.1.2. Pengumpulan Data Tanah 

   Data tanah yang didapat dari permohonan data yang 

diajukan kepada PT.PP  untuk mengetahui data tanah di lokasi 

proyek tersebut. Di dapatkan data tanah dari laporan hasil 

penyelidikan tanah oleh PT.PP sebagai kontraktor proyek 

Pembagnunan Apartemen yang berlangsung di laboratorium 

mekanika tanah Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas 

Diponegoro. Di lapangan dilakukan pengujian menggunakan br 

mesin yang sampel tanahnya kemudian dibawa ke laboratorium 

untuk menyelidiki sifat-sifat fisik (Physical Properties) dan sifat 

mekanik (mechanical properties). Untuk lokasi proyek Gedung 

Apartemen Candiland khususnya pada Tower B terdapat dua titik 

pengujian Bor yaitu BH.3 dan BH.4. 

 

Gambar 3.14. Titik Bor Log Tower B 

Ada beberapa hasil pengujian pada lokasi proyek 

Apartemen Candiland seperti berikut : 

1. Data Pengujian Bor Log  

Untuk pengujian bor log menggunakan bor mesin 

(Drilling Bore) dengan diameter 3 inc. pada lokasi 

proyek tower B terdapat 2 titik bor log yaitu BH.3 dan 
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BH.4 untuk hasil data Bore Log dapat dilihat dari 

Gambar 3.15 dan Gambar 3.16 

 

 

Gamba 3.15. Bore Log titik BH.3 
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Gamba 3.16. Bore Log titik BH.4 
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2. Pengujian Laboratorium 

Pengujian laboratorium adalah untuk melakukan 

pengujian contoh tanah yang diperoleh dari lapangan 

dan untuk mengetahui parameter keteknikan dari contoh 

tanah secara lebih kualitatif. Untuk mendapatkan Index 

Properties dan Mechannical Propertis dari contoh tanah. 

Karena pada lokasi perencanaan gedung apartemen ini 

terdapat 2 titik sampel tanah Bh.3 dan BH.4.  

Index  Properties 

 

 3.1.3. Pengumpulan Data Pembebanan dan ME 

   Untuk pemebebanan gedung dapat ditentukan dengan 

sesuai penggunaaan gedung yakni seperti fungsi ruangan pada 

setiap gedung berbeda dapat di tentukan dengan penentuan beban 

berdasarkan SNI 1727:2013 

   Untuk data pembebanan dapat dikategorikan dari fungsi 

ruangan pada Apartemen tersbut berdasarkan denah lantai pada 

Tower B Candiland. Pembebanan dapat dikategorikan dengan cara 

pengarsiran denah lantai yang sudah direncanakan untuk memberi 

tanda bahwa ruangan itu memiliki beban yang berbeda dari fungsi 

ruang lainnya. 

Beban Tangga 

Beban merata tangga untuk rumah tinggal atau apartmen diketahui 

1,92 kN/m
2
 dengan mengarsir tangga pada denah setiap lantai. 

Untuk mengetahu letak beban yang perlu diperhitungkan dengan 

mengarsirdenah. 
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Gambar 3.17. Letak beban tangga pada denah SB3 
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 Gambar 3.18. Letak beban tangga pada SB 2
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Gambar 3.19. Letak beban tangga pada SB 1
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Gambar 3.20. Letak beban tangga pada lantai dasar 
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Gambar 3.21. Letak beban tangga pada lantai 1-15  
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Gambar 3.22. Letak beban tangga pada lantai 16 
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Gambar 3.23. Letak beban tangga pada lantai 17 
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Gambar 3.24. Letak beban tangga pada lantai fasilitas 
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Beban Koridor Lt.1 

Dari Tabel pembebanan merata dapat diketahui beban merataa untuk koridor lantai pertama adalah 4,79 kN/m
2 

 

Gambar 3.25. Letak beban koridor pada lantai Dasar 
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Beban Koridor diatas lantai pertama 

Dari Tabel pembebanan merata dapat diketahui beban merataa untuk koridor diatas lantai pertama adalah 3,83 kN/m
2 

 

Gambar 3.26. Letak beban koridor pada lantai 2-15 
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Gambar 3.27. Letak beban koridor pada lantai 16 
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Gambar 3.28. Letak beban koridor pada lantai fasilitas
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3.2. Penentuan Denah Struktur 

   Penentuan denah struktur meliputi denah struktur balok dan denah struktur kolom berdasarkan denah Tower B 

Candiland.  

 3.2.1 Denah Struktur Balok dan Kolom  

 

Gambar 3.29. Denah Struktur Balok dan Kolom SB 3
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Gambar 3.30. Denah Struktur Balok dan Kolom SB 2 
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Gambar 3.31. Denah Struktur Balok dan Kolom SB 1 
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Gambar 3.32. Denah Struktur Balok dan Kolom Lantai Dasar  
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Gambar 3.33. Denah Struktur Balok dan Kolom Lantai 1 
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Gambar 3.34. Denah Struktur Balok dan Kolom Lantai 2-12 
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Gambar 3.35. Denah Struktur Balok dan Kolom Lantai 13 
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Gambar 3.36. Denah Struktur Balok dan Kolom Lantai 17 
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Gambar 3.37. Denah Struktur Balok dan Kolom Lantai Fasilitas 
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Gambar 3.38. Denah Struktur Balok dan Kolom Lantai Atap
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3.3. Penentuan Beban Mati dan Hidup 

 Dalam perencanaan, ketentuan pembebanan beban kerja yang 

digunakan diambil berdasarkan SNI 1727-2013 Beban Minimum Untuk 

Perencanaan Bangunan. Untuk beban gempa seluruh bagian struktur yang 

direncanakan harus sesuai dengan SNI Gempa 1726-2012. 

 3.3.1. 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 keran. 

 Beton bertulang   = 2400 kg/m
3
 

 Tanah     = 1700 – 2000 kg/m
3
  

 Plafon dan penggantung  = 20 kg/m
2 

  

 Adukan semen per cm tebal  = 21 kg/m2 

  kaca, dengan tebal 3 – 4 mm  = 10 kg/m2 

 Penutup lantai/ubin per cm tebal = 24 kg/m
2
  

 Pasangan bata setengah batu = 250 kg/m
2
 

 Lantai Kerja    = 150 kg/m
2 

 

 Lantai Basement   = 100 kg/m
2
 

 Keramik     = 24 kg/m
2
 

 Roof Tank    = 150 kg/m
2
 



 
 

 

 Dak     = 100 kg/m
2
 

 Tangga     = 150 kg/m
2 

 

 

3.3.2. Beban Hidup 

   Beban hidup adalah beban yang diakibatkan oleh pengguna 

dan penghuni bangunan gedung atau struktur lain yang tidak 

termasuk beban konstruksi dan beban lingkungan, seperti beban 

angin, beban hujan, beban gempa, beban banjir, atau beban mati. 

 Semua beban hidup mempunyai karakteristik dapat berpindah atau 

bergerak. Beban hidup untuk digunakan untuk perencanaan 

pembangunan Apartemen yaitu sebesar 250 kg/m
2    

Beban hidup terdistribusi pada gedung  

 Lantai Kerja      = 300 kg/m
2 

 

 Lantai Basement     = 400 kg/m
2
 

 Roof Tank      = 500 kg/m
2
 

 Dak       = 400 kg/m
2
 

 Tangga       = 300 kg/m
2  

 

 Koridor lantai pertama    = 479 kg/m
2     

 

Koridor diatas lantai pertama   = 383 kg/m
2 
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3.4. Penentuan Beban Gempa  

  Beban gempa adalah semua beban statik ekuivalen 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 di sini adalah gaya-gaya di dalam struktur tersebut yang 

terjadi oleh gerakan tanah akibat gempa itu. Dengan memperhatikan  

pembebanan yang harus ditinjau dalam perencanaan struktur, reduksi 

beban hidup untuk peninjauan gempa dan modulus elastisitas struktur yang 

mengalami perubahan-perubahan bentuk yang bersifat singkat oleh 

gerakan tanah akibat gempa maka pengaruh gempa dan perencanaan tahan 

gempa untuk struktur-struktur gedung harus mengikuti Pedoman 

Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Rumah dan Gedung. Untuk 

perencanaan gedung tahan gempa berdasarkan SNI : 03-1726-2012 tentang 

“Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk  truktur Gedung dan 

Non Gedung” yang meliputi dari beberapa langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a. Faktor Keutamaan dan Kategori Risiko Struktur Bangunan 

Untuk berbagai kategori risiko struktur bangunan gedung dan non 

gedung sesuai Tabel 1 pengaruh gempa rencana terhadapnya harus 

dikalikan dengan suatu faktor keutamaan e I menurut Tabel 3.6. Khusus 

untuk struktur bangunan dengan kategori risiko IV, bila dibutuhkan pintu 

masuk untuk operasional dari struktur bangunan yang bersebelahan, maka 
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struktur bangunan yang bersebelahan tersebut harus didesain sesuai 

dengan kategori risiko IV. 

 

Tabel. 3.1. Kategori resiko bangunan gedung dan non gedung untuk beban gempa 

Jenis Pemanfaatan 
Kategori 

Resiko 

Gedung dan non gedung yang memiliki resiko rendah terhadap jiwa 

manusia pada saat terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi 

untuk, antara lain : 

- Fasilitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan 

- Fasilitas sementara 

- Gudang penyimpanan 

- Rumah jaga dan struktur kecil lainnya 

I 

 

 

 

Semua gedung dan struktur lain, kecuali yang termasuk dalam kategori 

resiko I, III, IV, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk, antara lain : 

- Perumahan ; rumah toko dan rumah kantor 

- Pasar 

- Gedung perkantoran 

- Gedung apartemen/rumah rusun 

- Pusat perbelanjaan/mall 

- Bangunan industri 

- Fasilitas manufaktur 

- Pabrik 

II 
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Gedung dan non gedung yang memiliki resiko tinggi terhadap jiwa 

manusia pada saat terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi 

untuk, antara lain : 

- Bioskop 

- Gedung pertemuan 

- Stadion  

- Fasilitas kesehatan yang tidak memiliki unit bedah dan unit 

gawat darurat 

- Fasilitas penitipan anak 

- Penjara 

- Bangunan untuk orang jompo 

Gedung dan non gedung tidak termasuk kedalam kategori IV, yang 

memiliki potensi untuk menyebabkan dampak ekonomi yang besar 

dan/atau gangguan massal terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari 

bila terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk, antara lain : 

- Pusat pembangkit listrik biasa 

- Fasilitas penanganan air 

- Fasilitas penanganan limbah 

- Pusat telekomunikasi 

Gedung dan non gedung tidak termasuk kedalam kategori rseiko IV, 

(termasuk, tapi tidak dibatasi untuk fasilitas manufaktur, proses, 

penanganan, penyimpanan, penggunaan atau tempat pembuangan 

bahan bakar berbahaya, bahan kimia berbahaya, limbah berbahaya, 

atau bahan yang mudah meledak) yang mengandung bahan beracun 

atau peledak di mana jumlah kandungan bahannya melebihi nilai batas 

yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan cukup 

menimbulkan bahaya bagi masyarakat jika terjadi kebocoran.  

III 
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Gedung dan non gedung yang ditunjukkan sebagai fasilitas yang 

penting, termasuk, tetapi tidak dibatasi untuk, anatara lain : 

- Bangunan-bangunan monumental 

- Gedung sekolah dan fasilitas pendidikan 

- Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang memiliki 

fasilitas bedah dan unit gawat darurat 

- Fasilitas pemadaman kebakaran, ambulans, dan kantor polisi, 

serta garasi kendaraan darurat 

- Tempat perlindungan terhadap gempa bumi, angin badai, dan 

tempat perlindungan darurat lainnya 

- Fasilitas kesiapan darurat, komunikasi, pusat operasi dan 

fasilitas lainnya untuk tanggap darurat 

- Pusat pembangkit energi dan fasilitas publik lainnya yang 

dibutuhkan pada keadaan darurat 

- Struktur tambahan (termasuk menara telekomunikasi, tangki 

penyimpanan bahan bakar, menara pendingin, struktur stasiun 

listrik, tangki air pemadam kebakaran atau struktur rumah atau 

struktur pendukung air atau material atau peralatan pemadam 

kebakaran) yang disyaratkan untuk beroperasi pada saat 

keadaan darurat 

Gedung dan non gedung yang dibutuhkan untuk mempertahankan 

fungsi struktur bangunan lain yang masuk kedalam kategori resiko IV.    

IV 

 

Tabel 3.2. Faktor keutamaan gempa (Ie) 

Kategori Resiko Faktor Keutamaan Gempa Ie 

I dan II 1,0 

III 1,25 

IV 1,50 
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Berdasarkan dari Tabel 3.1 untuk gedung apartemen dapat 

diketahui termasuk kategori resiko bangunan gedung dan non 

gedung untuk gempa pada kategori II  dan untuk faktor keutamaan 

gempa  dilihat di Tabel 3.2 untuk Kategori resiko II memiliki 

faktor keutamaan gempa Ie = 1,0  

b. Kelas Situs Tanah 

Untuk mengetahui Kelas situs tanah yang terdapat pada 

lokasi tersebut menggunakan perhitungan metode N, tahanan 

penetrasi standar rata-rata ( ̅) dalam lapisan 30 paling atas atauu 

 ̅   tahanan penetrasi standar rata-rat tanah non kohesif (PI<20) di 

dalam lapisan 30 m paling atas. Namun untuk Uji bor pada lokasi 

tersebut hingga kedalaman 24 m.  Nilai  ̅ harus ditentukan sesuai 

dengan perumusan berikut :  

 ̅   
∑   
 
   

∑
  
  

 
   

 

  di = tebal setiap lapisan antara kedalaman 0 sampai 30 meter 

Ni = tahanan penetrasi standar 60 persen energi (N60) yang     

terukur langsung di lapangan tanpa koreksi. 

Dimana    dan    dalam persamaan tersebut berlaku untuk tanah 

non-kohesif, tnah kohesif, dan lapisan batuan. 
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Tabel 3.3.Perhitungan N-SPT 

Kedalaman 
(m) 

Interval 
d (m) 

N-SPT t/(N-SPT) 

2 2 40 0,05 
4 2 60 0,0333 
6 2 60 0,0333 

8 2 60 0,0333 

10 2 60 0,0333 
12 2 60 0,0333 

14 2 60 0,0333 

16 2 60 0,0333 

18 2 60 0,0333 

20 2 60 0,0333 

22 2 60 0,0333 

24 2 60 0,0333 

JUMLAH 0,4167 

N rata-rata 57,6 

      

  ∑    
    = t1 + t2 +.....+ tn = 24 meter     

  ∑
  

  

 
    = 

  

  
 + 

  

  
 +......+ 

  

  
 = 0,4167 

 ̅   
∑    
   

∑
  

  
 
   

 = 24/0,4167 = 57,6  

Dari data perhitungan yang didapatkan nilai  ̅ yang sama 

yaitu 57,6. Dengan hasil perhitungan tahanan penetrasi pada tanah 

tersebut dapat dketahui jenis tanah apa yang terdapat pada lokasi 

tersebut. Klasifikasi situs tanah harus dilakukan dengan 

menggunakan dua dari tiga parameter   ̅,  ̅, dan   ̅ . Klasifikasi 

situs tanah dapat dilihat dari Tabel 3.4. Klasifikasi Situs dari SNI 

1726:2012  dibawah ini. 
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Tabel 3.4. Klasifikasi Situs 

Kelas Situs  ̅s (m/detik)  ̅ atau  ̅ch  ̅u (kPa) 

SA (batuan keras) >1500 N/A N/A 

SB (batuan) 750 sampai 1500 N/A N/A 

SC (tanah keras, 

sangat padat dan 

batuan lunak) 

350 sampai 750 >50 ≥100 

SD (tanah sedang) 175 sampai 350 15 sampai 50 50 sampai 100 

SE (tanah lunak) <175 <15 <50 

Atau setiap profil tanah yang mengandung lebih dari 3m 

tanah dengan karakteristik sebagai berikut: 

1. Indeks plastisitas, PI >20 

2. Kadar air, w ≥ 40% 

3. Kuat geser niralir  ̅u< 25 kPa 

SF (tanah khusus, 

yang membutuhkan 

investigasi 

geoteknik spesifik 

dan analisis respon 

spesifik-situs yang 

mengikuti pasal 

6.10.1)  

Setiap lapisan tanah yang memiliki salah satu atau lebih 

dari karakteristik berikut: 

- Rawan dan berpotensi gagal atau runtuh akibat beban 

gempa seperti mudah likuifasi, lempung sangat 

sensitif, tanah tersementasi lemah 

- Lempung sangat organik dan/atau gambut (ketebalan 

H>3 m) 

- Lempung berplastisitas sangat tinggi (ketebalan H>7,5 

m dengan Indeks Plastisitas, IP >75 

- Lapisan lempung lunak/setengah teguh dengan 

ketebalan H>35 m dengan  ̅u< 50 kPa 

CATATAN: N/A = tidak dapat dipakai 

Dari hasil perhitungan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 

jenis tanah yang terdapat pada lokasi proyek tersebut adalah SC 

(Tanah Keras, sangat padat dan batuan lunak) karena nilai  ̅ > 50. 



97 
 

 
 

c. Koefisien-koefisien dan parameter-parameter respons spectral 

percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan (MCER) 

Untuk penentuan respon spektral percepatan gempa MCER 

di permukaan tanah, diperlukan suatu fakor amplifikasi seismik 

pada perioda 0,2 detik dan perioda 1 detik faktor ampilifikasi 

 meliputi faktor amplifikasi getaran terkait percepatan pada getaran 

perioda pendek (Fa) dan faktor amplifikasi getaran terkair 

percepatan yang mewakili getaran perioda 1 detik (Fv). Parameter 

spektrum respon percepatan pada perioda pendek (SMs) dan perioda 

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

harus ditentukan dengan perumusan berikut ini : 

         

         

  Keterangan : 

     = parameter respon spektral percepatan gempa MCER 

terpetakan untuk perida pendek  

     = parameter respon spektral percepatan gempa MCER 

terpetakan untuk perioda 1,0 detik 

  Dan koefisien situs (Fa) dan (Fv) berdasarkan SNI 1726-2012 Crack 

pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 3.5. Koefisien Situs Fa 

 

Tabel 3.6. Koefisien Situs Fv 

 

 

d. Respon Spektrum 

Bila spektrum respons desain diperlukan oleh tata cara ini dan 

prosedur gerak tanah dari spesifik-situs tidak digunakan, maka kurva 

spektrum respons desain harus dikembangkan dengan mengacu 

Gambar 3.39 dan mengikuti ketentuan di bawah ini: 

1. Untuk perioda yang lebih kecil dari To , spektrum respons percepatan 

desain, Sa , harus diambil dari persamaan: 
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Sa = SDS (0.4+0.6 T/T0) 

2. Untuk perioda lebih besar dari atau sama dengan To dan lebih kecil dari 

atau sama dengan Ts , spektrum respon percepatan desain, Sa , sama 

dengan SDS ; 

3. Untuk perioda lebih besar dari Ts , spektrum respon percepatan desain, Sa 

, diambil berdasarkan persamaan: 

Sa = SDS/T 

 

Keterangan  

SDS = parameter respon spektral percepatan desain pada perioda pendek 

SDS = parameter respon spektral percepatan desain pada perioda 1 detik 

T    = perioda getar fundamental struktur 

T0 = 0.2 x SD1/SDS 

Ts = SD1/SDS    

 

Gambar 3.39. Spektrum respon desain 
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Untuk menentukan spektrum respon desain untuk lokasi proyek 

data yang diperlukan adalah:  

Tabel 3.7. Respon Spektrum Tanah  Keras 
  PGA (g) 0,493 FPGA 1 SM1 (g) 0,523 

SS (g) 1,098 FA 1 SDS (g) 0,732 

S1 (g) 0,364 FV 1.436 SD1 (g) 0,349 

CRS 0,871 PSA (g) 0,493 T0 (detik) 0,095 

CR1 0 SMS (g) 1,098 TS (detik) 0,476 

 

Pembuatan kurva spektrum respons desain: 

T0 = 0.2 x SD1/SDS = 0.20 x (0.349/0.732) = 0.0953 detik  

Ts = SD1/SDS   = 0.349/0.732   = 0.476 detik  

Untuk : 

                                            (        
 

  
) 

                                      

                                        
   

 ⁄  

                     

T (detik) T (detik) Sa (g) 

0 0 0.732 

T0 0.095355 0.732 

TS 0.476776 0.732 

TS+0 0.476776 0.732 

TS+0.1 0.576776 0.605088 

TS+0.2 0.676776 0.51568 

TS+0.3 0.776776 0.449293 

TS+0.4 0.876776 0.398049 

TS+0.5 0.976776 0.357298 

TS+0.6 1.076776 0.324116 

TS+0.7 1.176776 0.296573 
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TS+0.8 1.276776 0.273345 

TS+0.9 1.376776 0.253491 

TS+1 1.476776 0.236326 

TS+1.1 1.576776 0.221338 

TS+1.2 1.676776 0.208138 

TS+1.3 1.776776 0.196423 

TS+1.4 1.876776 0.185957 

TS+1.5 1.976776 0.17655 

TS+1.6 2.076776 0.168049 

TS+1.7 2.176776 0.160329 

TS+1.8 2.276776 0.153287 

TS+1.9 2.376776 0.146838 

TS+2 2.476776 0.140909 

TS+2.1 2.576776 0.135441 

TS+2.2 2.676776 0.130381 

TS+2.3 2.776776 0.125685 

TS+2.4 2.876776 0.121316 

TS+2.5 2.976776 0.117241 

TS+2.6 3.076776 0.11343 

TS+2.7 3.176776 0.10986 

TS+2.8 3.276776 0.106507 

TS+2.9 3.376776 0.103353 

TS+3 3.476776 0.10038 

TS+3.1 3.576776 0.097574 

TS+3.2 3.676776 0.09492 

TS+3.3 3.776776 0.092407 

TS+3.4 3.876776 0.090023 

TS+4 3.976776 0.08776 

 

Proyek pembangunan Candiland Semarang temasuk gedung pemanfaatan 

sebagai hotel dan apartemen, dan termasuk dalam kategori resiko II untuk beban 

gempa dan faktor keutamaan (Ie) = 1, dengan koefisien modifikasi respons (R) = 

7. 
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Gambar 3.40. Spektrum respons desain untuk proyek Hotel dan Apartemen 

Candiland Semarang 

e. Kategori Desain Seismik  

Untuk menentukan kategori desain seismik suatu gedung 

berdasarkan SNI 1726-2012 Crack. Masing-masing bangunan dan 

struktur harus ditetapkan kedalam kategori desain seismik yang lebih 

parah, dengan mengacu pada Tabel 3.9 kategori desain seismik 

berdasarkan parameter respon percepatan pada perioda pendek (SDS) 

dan Tabel 3.10 kategori desain seismik berdasarkan parameter respon 

percepatan pada perioda 1 detik (SD1). 

Tabel 3.9 kategori desain seismik berdasarkan parameter respon 

percepatan pada perioda pendek (SDS)  
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Tabel 3.10 kategori desain seismik berdasarkan parameter respon 

percepatan pada perioda 1 detik (SD1). 

 

 

 

 

   Berdasarkan kedua tabel kategori desain seismik diatas 

dapat diketahui bahwa gedung yang direncanakan memiliki kategori 

resiko II dengan nilai 0,50 ≤  DS (0,732) dan  0,2 ≤  D1 (0,349) yang 

berri gedung yang direncanakan termasuk dalam kategori resiko 

desain seismik D. 

 

f. Pemilihan Sistem Struktur dan Parameter sistem (R ,Cd , Ω0) 

Sistem penahan gaya gempa lateral dan vertikal dasar harus 

memenuhi salah satu tipe yang ditunjukkan dalam Tabel 3.13. 

Pembagian setiap tipe berdasarkan pada elemen vertikal yang 

digunakan untuk menahan gaya gempa lateral. Sistem struktur yang 

digunakan harus sesuai dengan batasan sistem struktur dan batasan 

ketinggian struktur yang ditunjukkan, dan koefisien amplifikasi 

defleksi dalam Tabel 3.14. Koefisien modifikasi respons yang sesuai, 

R, faktor kuat lebih sistem, Ω0 , sebagaimana ditunjukkan dalam 

Tabel 3.11.  harus digunakan dalam penentuan geser dasar, gaya 

desain elemen, dan simpangan antar lantai tingkat desain. 
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Setiap sistem penahan gaya gempa yang dipilih harus 

dirancang dan didetailkan sesuai dengan persyaratan khusus bagi 

sistem tersebut yang ditetapkan dalam dokumen acuan yang berlaku 

seperti terdaftar dalam Tabel 3.11 dan persyaratan tambahan yang 

ditetapkan dalam pasal 7.14 (Persyaratan perancangan dan pendetailan 

bahan). 

 

Tabel 3.11. Faktor R ,Cd , Ω0 untuk sistem penahan gaya gempa (contoh untuk 

rangka beton bertulang pemikul momen) 

Sistem penahan 

gaya seismik 

Koefisien 

modifikasi 

respon, 

R 

Faktor 

kuat lebih 

sistem, 

Ω0 

Faktor 

pembesa-

ran 

defleksi, 

Cd
b 

Batasan sistem struktur dan 

batasan  tinggi struktur 

hn(m)
c
 

Kategori desain seismik 

B C D
d 

E
d
 F

e
 

Rangka baja dengan 

bresing eksentris  

8 2½ 4 TB TB TB TB TB 

Rangka baja dengan 

bresing konsentris 

khusus  

7 2½ 5½ TB TB TB TB TB 

Dinding geser beton 

bertulang khusus  

7 2½ 5½ TB TB TB TB TB 

Dinding geser beton 

bertulang biasa 

7 2½ 5 TB TB TI TI TI 
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g. Batasan Perioda Fundamental Struktur (T) 

Perioda fundamental struktur (T) , tidak boleh melebihi hasil 

koefisien untuk batasan atas pada perioda yang dihitung (Cu) dari 

Tabel 3.12. dan perioda fundamental pendekatan, (Ta). Sebagai 

alternatif pada pelaksanaan analisis untuk menentukan perioda 

fundamental struktur, (T), diijinkan secara langsung menggunakan 

perioda bangunan pendekatan, (Ta). Perioda fundamental pendekatan 

(Ta), dalam detik, harus ditentukan dari persamaan berikut : 

       
  

dengan, hn adalah ketinggian struktur dalam (m), di atas dasar sampai 

tingkat tertinggi struktur, dan koefisien Ct dan x ditentukan dari Tabel 

3.12. 

 

Tabel 3.12. Koefisien untuk batas atas pada perioda yang dihitung 

Parameter percepatan respon 

spektral desain pada 1 detik, SD1 

Koefisien 

Cu 

≥0,4 1,4 

0,3 1,4 

0,2 1,5 

0,15 1,6 

≤0,1 1,7 
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Tabel 3.13. Nilai parameter perioda pendekatan Ct dan x 

Tipe Struktur Ct X 

Sistem  rangka pemikul momen di mana rangka memikul 100 persen gaya gempa 

yang disyaratkan dan tidak dilingkupi atau dihubungkan dengan komponen yang 

lebih kaku dan akan mencegah rangka dari defleksi jika dikenai gaya gempa :  

Rangka baja pemikul momen 0,0724 0,8 

Rangka beton pemikul momen 0,0466 0,9 

Rangka baja dengan bresing eksentris 0,0731 0,75 

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

Semua sistem struktur lainnya 0,0488 0,75 

 

Sebagai alternatif, diijinkan untuk menentukan perioda fundamental pendekatan 

Ta dalam detik, dari persamaan berikut untuk struktur dengan ketinggian tidak 

melebihi 12 tingkat di mana sistem penahan gaya gempa terdiri dari rangka 

penahan momen beton atau baja secara keseluruhan dan tinggi tingkat paling 

sedikit 3 m. 

Ta = 0.1 N          

Keterangan :  

N = jumlah tingkat. 

Perioda fundamental struktur (T) yang digunakan : 

   = 0.0466 

   = 41 m  
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    = 0.732  

    = 0.349 

x = 0.9 

Jika Tc > Cu > Ta  gunakan T=Cu Ta 

Jika Ta < Tc < Cu Ta gunakan T = Tc 

Jika Tc < Ta gunakan T = Ta 

Keterangan : Tc = Perioda fundamental struktur yang diperoleh dari program 

analisis struktur. 

       
  

             
     

             

              

                  

Cu = 2.1 (Parameter percepatan respon spekral desain pada 1 detik, SD1) 

   yang digunakan = 1.318 det 

Tc  = 1.9055 

Karena nilai Tc > Cu > Ta  maka untuk menghitung T menggunakan rumus 
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h. Perhitungan Geser Dasar Seismik  

Geser dasar seismic, V, dalam arah yang ditetapkan harus ditentukan 

sesuai dengan persamaan berikut : 

V = CS x W 

Keterangan:  

CS = koefisien respons seismic      
   

(   ⁄
)
  

W = berat seismic efektif 

Ie  = 1  

R  = 7 

    = 0.732  

 

    
   

(   
⁄ )

 

    
     

(  ⁄ )
         

Nilai    yang dihitung diatas tidak boleh melebihi  
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 (   
⁄ )

 

    
     

     (  ⁄ )
       

                         OK 

Sehingga koefisien respon seismic    yang digunakan adalah 

1.010457  

Beban Geser Dasar Seismik Struktur (V) 

Beradasarkan SNI 1726-2012 Crack Geser Dasar Seismik V, dalam 

arah yang ditetapkan dapat ditentukan dengan persamaan : 

        

 

Tabel 3.14. Tabel perhitungan SAP 

OutputCase CaseType GlobalFX GlobalFY GlobalFZ 

Text Text Tonf Tonf Tonf 

DEAD LinStatic 46,6892 17,6598 17553,6047 

LIVE LinStatic 12,0183 8,3923 4978,1944 

 Total beban hidup dan mati = 22531.7991 
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3.5. Bagan Alir Desain Struktur 

Bagan alir yang digunakan dalam proses desain struktur gedung apartemen 

21 lantai adalah seperti pada Gambar 3.56. Ada tiga tahap pada proses desain 

yaitu : 

 

a) Tahap 1 

Memperoleh data-data pembangunan gedung yang meliputi data 

penyelidikan tanah, gambar-gambar perencanaan dan as build drawing, 

peta topografi berupa peta lokasi koordinat gedung dan kondisi eksisting 

lahan sebelum pekerjaan konstruksi.Data laporan perhitungan struktur 

untuk mengetahui asumsi-asumsi dalam desain dan besarnya pembebanan. 

Sebagian data ini telah diperoleh sebelum penulisan proposal Tugas Akhir. 

b) Tahap 2. 

Menentukan sistem struktur yang sesuai berdasarkan kriteria desain 

seismik (KDS) SNI Gempa 2012. Sistem struktur yang sesuai ini bisa lebih 

dari satu. Setelah sistem strukturnya dipilih maka prosedur selanjutnya 

adalah permodelan struktur berdasarkan denah struktur eksisting. Dalam 

proses ini menggunakan standar SNI Pembebanan 2013. Prosedur 

selanjutnya  kemudian di chek terahadap kriteria deformasi SNI Gempa 

2012 seperti chek Torsi, chek simpangan total, chek simpangan antar 

lantai, chek P Delta, dan chek tumbukan antar gedung. 

c) Tahap 3. 
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Setelah kriteria deformasi dinyatakan memenuhi, prosedur dilanjutkan 

dengan desain struktur atas dan struktur bawah. Namun jika kriteria 

deformasi ini belum memenuhi perlu memodifikasi konfigurasi struktur 

atau sistem strukturnya hingga memenuhi kriteria tersebut. Struktur bawah 

harus lebih kuat dari struktur atas, untuk itu struktur bawah tetap 

menggunakan elastik, sedangkan struktur atas menggunakan daktail. 

Standar desain struktur beton bertulang berdasarkan SNI Beton 2013 dan 

SNI Gempa 2012. Dokumen DED yang harus ada dalam desain adalah 

Gambar DED, Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), Rencana Kerja dan 

Syarat-syarat (RKS) dan Time Schduling. 
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Gambar 3.41. Bagan Alir Desain Struktur Gedung

GAMBAR PERENCANAAN 
1) Denah, tampak dan 

potongan 
2) Mekanikal dan 

ekektrikal 

KRITERIA 

DEFORMASI 

STRUKTUR SNI 

GEMPA 2012 

PENYELIDIKAN TANAH 
1) Penyelidikan 

lapangan 
2) Penyelidikan 

laboratorium 

PETA 
TOPOGRAFI 
1) Peta kontur 
2) Potongan 

kontur 

KRITERIA DESAIN 
SEISMIK 

PEMILIHAN SISTEM 
STRUKTUR 

DENAH DAN PERMODELAN 
STRUKTUR 

DESAIN STRUKTUR SESUAI 
DENGAN  

SNI BETON 2013 DAN SNI 
GEMPA 2012 

ANALISIS STRUKTUR 

DOKUMEN DED DAN LAPORAN 
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BAB IV 

DESAIN STRUKTUR 

 

4.1. Umum 

Struktur bangunan gedung terdiri dari struktur atas dan bawah. Struktur 

atas adalah bagian dari struktur bangunan gedung yang berada di atas muka 

tanah. Struktur bawah adalah bagian dari struktur bangunan gedung yang 

terletak di bawah muka tanah, yang dapat terdiri dari struktur besmen, 

dan/atau struktur fondasinya. Prosedur analisis dan desain seismik yang 

digunakan dalam perencanaan struktur bangunan gedung dan komponennya 

harus memiliki sistem penahan gaya lateral dan vertikal yang lengkap, yang 

mampu memberikan kekuatan, kekakuan, dan kapasitas disipasi energi yang 

cukup untuk menahan gerak tanah desain dalam batasan-batasan kebutuhan 

deformasi dan kekuatan yang disyaratkan. Gaya gempa desain, dan 

distribusinya di sepanjang ketinggian struktur bangunan gedung, harus 

ditetapkan berdasarkan salah satu prosedur yang sesuai yakni Analisis gaya 

lateral ekivalen atau Analisis spektrum respons ragam, dan gaya dalam serta 

deformasi yang terkait pada komponen-elemen struktur tersebut harus 

ditentukan. Pondasi harus didesain untuk menahan gaya yang dihasilkan dan 

mengakomodasi pergerakan yang disalurkan ke struktur oleh gerak tanah 

desain. Struktur atas dan struktur bawah dari suatu struktur gedung dapat 

dianalisis terhadap pengaruh gempa rencana secara terpisah, di mana struktur 

atas dapat dianggap terjepit lateral padabesmen. Selanjutnya struktur bawah 

dapat dianggap sebagai struktur tersendiri yang berada di dalam tanah yang 

dibebani oleh kombinasi beban-beban gempa yang berasal dari struktur atas, 

beban gempa yang berasal dari gaya inersia sendiri, gaya kinematik dan beban 

gempa yang berasal dari tanah sekelilingnya. Struktur bawah tidak boleh gagal 

dari struktur atas. Desain detail kekuatan (strength) struktur bawah harus 

memenuhi persyaratan beban gempa rencana. Analisis deformasi dan analisis 

lain seperti penurunan total dan diferensial, tekanan tanah lateral, deformasi 
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tanah lateral, dan lain-lain, dapat dilakukan sesuai dengan persyaratan beban 

kerja (working stress). 

 

4.2 Permodelan Struktur 

4.2.1 Sistem Struktur 

Sistem penahan gaya gempa lateral dan vertikal dasar harus 

memenuhi salah satu tipe yang ditunjukkan dalam Tabel 4.1. 

Pembagian setiap tipe berdasarkan pada elemen vertikal yang 

digunakan untuk menahan gaya gempa lateral. Sistem struktur 

yang digunakan harus sesuai dengan batasan sistem struktur dan 

batasan ketinggian struktur yang ditunjukkan, dan koefisien 

amplifikasi defleksi dalam Tabel 4.1. Koefisien modifikasi respons 

yang sesuai, R, faktor kuat lebih sistem, Ω0 , sebagaimana 

ditunjukkan dalam Tabel 4.1.  harus digunakan dalam penentuan 

geser dasar, gaya desain elemen, dan simpangan antar lantai 

tingkat desain. 

Setiap sistem penahan gaya gempa yang dipilih harus 

dirancang dan didetailkan sesuai dengan persyaratan khusus bagi 

sistem tersebut yang ditetapkan dalam dokumen acuan yang 

berlaku seperti terdaftar dalam Tabel 4.1. dan persyaratan 

tambahan yang ditetapkan dalam pasal 7.14 (Persyaratan 

perancangan dan pendetailan bahan). 

Gedung yang direncanakan, termasuk ke dalam jenis 

pemanfaatan gedung apartement atau rumah susun, termasuk ke 

dalam kategori resiko kelas II (Tabel 4.4.) dan besarnya nilai 

faktor keutamaan (Ie) = 1,0 (Tabel 4.5.).  Kategori desain seismik 

berdasarkan parameter respons percepatan pada perioda pendek (S) 

sebesar 0,732 adalah KDS D (Tabel 4.2.). Kategori desain seismik 

berdasarkan parameter respons percepatan pada perioda 1 detik (S) 

sebesar 0,349 adalah KDS D (Tabel 4.3.). Sehingga kategori 
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desain seismik berdasarkan nilai SD1 dan ketegori resiko adalah 

termasuk dalam KDS D. 

Tabel 4.1. Faktor R ,Cd , Ω0 untuk sistem penahan gaya gempa (contoh untuk 

rangka beton bertulang pemikul momen) 

 

 

Tabel 4.2. kategori desain seismik berdasarkan parameter respon 

percepatan pada perioda pendek (SDS)  

 

 

 

 

 

Sistem penahan 

gaya seismik 

Koefisien 

modifikasi 

respon, 

R 

Faktor 

kuat lebih 

sistem, 

Ω0 

Faktor 

pembesa-

ran 

defleksi, 

Cd
b 

Batasan sistem struktur dan 

batasan  tinggi struktur 

hn(m)
c
 

Kategori desain seismik 

B C D
d 

E
d
 F

e
 

Rangka baja dengan 

bresing eksentris  

8 2½ 4 TB TB TB TB TB 

Rangka baja dengan 

bresing konsentris 

khusus  

7 2½ 5½ TB TB TB TB TB 

Dinding geser beton 

bertulang khusus  

7 2½ 5½ TB TB TB TB TB 

Dinding geser beton 

bertulang biasa 

7 2½ 5 TB TB TI TI TI 
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Tabel 4.3. kategori desain seismik berdasarkan parameter respon 

percepatan pada perioda 1 detik (SD1). 

 

 

 

 

 

 

Tabel. 4.4. Kategori resiko bangunan gedung dan non gedung untuk beban 

gempa 

Jenis Pemanfaatan 
Kategori 

Resiko 

Gedung dan non gedung yang memiliki resiko rendah terhadap 

jiwa manusia pada saat terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak 

dibatasi untuk, antara lain : 

- Fasilitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan 

perikanan 

- Fasilitas sementara 

- Gudang penyimpanan 

- Rumah jaga dan struktur kecil lainnya 

I 

 

 

 

Semua gedung dan struktur lain, kecuali yang termasuk dalam 

kategori resiko I, III, IV, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk, 

antara lain : 

- Perumahan ; rumah toko dan rumah kantor 

- Pasar 

- Gedung perkantoran 

- Gedung apartemen/rumah rusun 

- Pusat perbelanjaan/mall 

- Bangunan industri 

II 



117 
 

 
 

- Fasilitas manufaktur 

- Pabrik 

Gedung dan non gedung yang memiliki resiko tinggi terhadap 

jiwa manusia pada saat terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak 

dibatasi untuk, antara lain : 

- Bioskop 

- Gedung pertemuan 

- Stadion  

- Fasilitas kesehatan yang tidak memiliki unit bedah dan 

unit gawat darurat 

- Fasilitas penitipan anak 

- Penjara 

- Bangunan untuk orang jompo 

Gedung dan non gedung tidak termasuk kedalam kategori IV, 

yang memiliki potensi untuk menyebabkan dampak ekonomi 

yang besar dan/atau gangguan massal terhadap kehidupan 

masyarakat sehari-hari bila terjadi kegagalan, termasuk, tapi 

tidak dibatasi untuk, antara lain : 

- Pusat pembangkit listrik biasa 

- Fasilitas penanganan air 

- Fasilitas penanganan limbah 

- Pusat telekomunikasi 

Gedung dan non gedung tidak termasuk kedalam kategori rseiko 

IV, (termasuk, tapi tidak dibatasi untuk fasilitas manufaktur, 

proses, penanganan, penyimpanan, penggunaan atau tempat 

pembuangan bahan bakar berbahaya, bahan kimia berbahaya, 

III 
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limbah berbahaya, atau bahan yang mudah meledak) yang 

mengandung bahan beracun atau peledak di mana jumlah 

kandungan bahannya melebihi nilai batas yang disyaratkan oleh 

instansi yang berwenang dan cukup menimbulkan bahaya bagi 

masyarakat jika terjadi kebocoran.  

Gedung dan non gedung yang ditunjukkan sebagai fasilitas yang 

penting, termasuk, tetapi tidak dibatasi untuk, anatara lain : 

- Bangunan-bangunan monumental 

- Gedung sekolah dan fasilitas pendidikan 

- Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang 

memiliki fasilitas bedah dan unit gawat darurat 

- Fasilitas pemadaman kebakaran, ambulans, dan kantor 

polisi, serta garasi kendaraan darurat 

- Tempat perlindungan terhadap gempa bumi, angin badai, 

dan tempat perlindungan darurat lainnya 

- Fasilitas kesiapan darurat, komunikasi, pusat operasi dan 

fasilitas lainnya untuk tanggap darurat 

- Pusat pembangkit energi dan fasilitas publik lainnya yang 

dibutuhkan pada keadaan darurat 

- Struktur tambahan (termasuk menara telekomunikasi, 

tangki penyimpanan bahan bakar, menara pendingin, 

struktur stasiun listrik, tangki air pemadam kebakaran 

atau struktur rumah atau struktur pendukung air atau 

material atau peralatan pemadam kebakaran) yang 

disyaratkan untuk beroperasi pada saat keadaan darurat 

Gedung dan non gedung yang dibutuhkan untuk 

mempertahankan fungsi struktur bangunan lain yang masuk 

kedalam kategori resiko IV.    

IV 
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Tabel 4.5. Faktor keutamaan gempa (Ie) 

Kategori Resiko Faktor Keutamaan Gempa Ie 

I dan II 1,0 

III 1,25 

IV 1,50 

 

4.2.2 Geometri Struktur 

Geometri Sruktur Balok 

  Menurut Imran (2009) Komponen struktur lentur pada SNI 

2847-2013 persyaratan beton struktur untuk bangunan yang 

memiliki beberapa toleransi yang perlu diperhatikan seperti 

berikut:  

- Gaya aksial tekan pada komponen struktur tidak boleh melebihi 

0,1Agfc’ 

- Bentang bersih komponen struktur tidak boleh kurang dari 4x 

tinggi efektifnya. 

- Perbandingan lebar terhadap tinggi tidak boleh kurang dari 0,3 

- Lebar komponen tidak boleh kurang dari 250 mm dan tidak 

melebihi ¾ tinggi komponen struktur lentur.  

 

Geometri Struktur Kolom 

  Kolom adalah elemen yang menerima kombinasi lentur dan 

beban aksial. Besarnya beban aksial terfaktor yang bekerja pada 

komponen struktur kolom dibatasi tidak kurang dari 0,1 Ag f’c. 
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Beberapa persyaratan geometri juga harus dipenuhi oleh komponen 

struktur kolom SRMPK, yaitu:  

- Ukuran penampang terkecil tidak kurang dari 300 mm. 

-  Perbandingan antara ukuran terkecil penampang terhadap ukuran 

dalam arah tegak lurusnya tidak kurang dari 0,4. 

 

4.2.3 Material Elemen 

1. Beton  

Berat jenis beton bertulang adalah 2400 kg/m³. Mutu beton 

yang digunakan berdasarkan kekuatan silidner tekan umur 

28 hari. 

Tabel 4.6. Mutu beton desain yang digunakan 

Elemen Mutu 

Boredpile     = 20 MPa 

Pile Cap      = 30 MPa 

Kolom     = 35 MPa 

Balok da pelat     = 30 MPa 

 

2. Tulangan  

Tabel 4.7. Mutu Tulangan desain yang digunakan 

Elemen Mutu 
Tegangan 

Leleh 

Tulangan Ulir (D) BJTS 40 (Deformed) fy = 390 MPa 

Tulangan Polos 

(    

BJTP 24 (Undefored) fy = 240 MPa 
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4.2.4 Dimensi Penampang Elemen 

Untuk mempermudah pelaksanaan dan biaya bekisting, 

sedapat mungkin ukuran kolom disamakan atau variasinya dibuat 

minimal dengan mutu beton dan jumlah tulangan yang diturunkan 

pada lantai yang lebih tinggi. 

 

Ukuran Balok Beton 

H = L/14 – L/12 (tanpa prestress), L/24 (prestress) ; B = H/2 

H = 1/10 x L (menggunakan ukuran balok lapangan 

Misal L diketahui 600 cm  maka H balok tersebut = 1/10 x 600 = 

60 cm  

Ukuran Pelat Lantai 

Untuk beban tipikal kantor dan apartment,  

Biasa : tp = L/35 

Plat slab : tp = L/25 

Prestressed :  tp =L/35 – L/45 

sedang untuk beban besar (parkir, taman, public) diasumsikan 1,2x 

nya. 

Misal L diketahui 500 cm maka tebal plat tersebut adalah 500/45 = 

12 cm 

Ukuran Kolom Beton 

Ac = Ptot / 0,33.f’c 

Ac = luas penampang kolom beton 

Ptot = luas Tributari Area x Jumlah Lantai x Factored load 

Menghitung beban (P) 

Beban pelat, pelat yang berada atau ditumpu oleh kolom-4 

memiliki tebal 12 cm. 

Berat pelat = 1,2 x lebar x panjang x tebal x γbeton 

   = 1,2 x 6 m x 5 m x 0,12 m x 2400  

   = 10368 kg 
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Beban balok, Misal ada dua tipe balok yang ditumpu oleh kolom, 

yaitu  

B1-30x60 cm dan B2-35x60 cm. Panjang B1 = 6  m, dan panjang 

B2 = 5 m. 

Beban balok B1-30x60  

 = 1,2 x b x h x panjang x γbeton 

 = 1,2 x 0,3 m x 0,6 m x 6 m x 2400 

 = 3110.4 kg  

Beban balok B2-35x60 

 = 1,2 x b x h x panjang x γbeton  

= 1,2 x 0,35 m x 0,6 m x 5 m x 2400 

 = 3024 kg  

Beban total balok  

= beban balok B1 + beban balok B2 

 = 3110.4 kg + 3024 kg 

 = 6134.4 kg 

Beban DL  

= 1,2 x lebar x panjang x beban mati  

= 1,2 x 6 m x 5 m x 150  

= 5400 kg  

Beban LL  

= 1,6 x lebar x panjang x beban hidup  

= 1,6 x 6 m x 5 m x 150  

= 7200 kg    

Total beban yang ada  

 = Berat pelat + Beban  total balok + Beban DL + Beban LL  

= 10368kg + 6134.4 kg + 5400kg +  7200 kg    

= 29102.4 kg  

Sehingga didapat luasan kolom:  
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Kolom yang digunakan K7 40 x 60 

Cek luasan kolom 

A = 40x 60 

 = 2400    

Luasan yang kolom dibutuhkan   adalah             sedangkan 

luas kolom tersebut adalah 2400    maka kolom tersebut 

memenuhi syarat karena luasan aslinya masi lebih dari nilai luasan 

yang dibutuhkan. 

 

4.2.5 Beban dan Kombinasi Pembebanan 

Untuk beban mati strutur yang didesain minimal 

diambil 150 kg/m². Sedangkan untuk beban hidup desain 

sebsar 500 kg/m². 
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Tabel 4.8. Kombinasi Pembebanan 

 TABLE:  Combination Definitions 

ComboName ComboType AutoDesign CaseType CaseName ScaleFactor SteelDesign ConcDesign 

Text Text Yes/No Text Text Unitless Text Text 

COMB1U Linear Add No Linear Static DEAD 1.4 None Strength 

COMB2U Linear Add No Linear Static DEAD 1.2 None Strength 

COMB2U     Linear Static LIVE 1.6     

COMB1 Linear Add No Linear Static DEAD 1 None None 

COMB2 Linear Add No Linear Static DEAD 1 None None 

COMB2     Linear Static LIVE 1     

COMB5UX Linear Add No Linear Static DEAD 1.3464 None Strength 

COMB5UX     Linear Static LIVE 0.5     

COMB5UX     Response Spectrum SPEC1 1.3     

COMB5UX     Response Spectrum SPEC2 0.39     

COMB5UY Linear Add No Linear Static DEAD 1.3464 None Strength 

COMB5UY     Linear Static LIVE 0.5     

COMB5UY     Response Spectrum SPEC1 0.39     

COMB5UY     Response Spectrum SPEC2 1.3     

COMB7UX Linear Add No Linear Static DEAD 0.7536 None Strength 

COMB7UX     Response Spectrum SPEC1 1.3     

COMB7UX     Response Spectrum SPEC2 0.39     

COMB7UY Linear Add No Linear Static DEAD 0.7536 None Strength 

COMB7UY     Response Spectrum SPEC1 0.39     

COMB7UY     Response Spectrum SPEC2 1.3     

COMB5X Linear Add No Linear Static DEAD 1.10248 None None 

COMB5X     Linear Static LIVE 0     

COMB5X     Response Spectrum SPEC1 0.91     

COMB5X     Response Spectrum SPEC2 0.273     

COMB5Y Linear Add No Linear Static DEAD 1.1025 None None 

COMB5Y     Linear Static LIVE 0     

COMB5Y     Response Spectrum SPEC1 0.273     

COMB5Y     Response Spectrum SPEC2 0.91     

COMB6X Linear Add No Linear Static DEAD 1.0732 None None 

COMB6X     Linear Static LIVE 0.75     

COMB6X     Response Spectrum SPEC1 0.6825     

COMB6X     Response Spectrum SPEC2 0.2048     

COMB6Y Linear Add No Linear Static DEAD 1.0732 None None 
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COMB6Y     Linear Static LIVE 0.75     

COMB6Y     Response Spectrum SPEC1 0.20475     

COMB6Y     Response Spectrum SPEC2 0.6825     

COMB8X Linear Add No Linear Static DEAD 0.49752 None None 

COMB8X     Response Spectrum SPEC1 0.91     

COMB8X     Response Spectrum SPEC2 0.273     

COMB8Y Linear Add No Linear Static DEAD 0.4975 None None 

COMB8Y     Response Spectrum SPEC1 0.273     

COMB8Y     Response Spectrum SPEC2 0.91     

 

 

4.3 Analisis Struktur  

4.3.1 Hasil Analisis Dinamik 

  Analisis Harus dilakukan untuk menentukan ragam getar 

alami untuk sruktur. Analisis harus menyertakan jumlah ragam yang 

cukup untuk mendapatkan partisipasi massa ragam terkombinasi 

sebesar paling sedikit 90 persen dari massa aktual dalam masing-

masing arah horisontal ortogonal dari respon yang ditinjau oleh 

model. 

Berdasarkan hasil analisis struktur dinamik diperoleh : 

Tabel 4.9.  Modal Load participation Ratios Gedung A 

TABLE:  Modal Load Participation Ratios 

OutputCase ItemType Item Static Dynamic 

Text Text Text Percent Percent 

MODAL Acceleration UX 96.9328 65.3208 

MODAL Acceleration UY 96.2566 62.5109 

MODAL Acceleration UZ 1.3225 0.0071 
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Tabel 4.10.  Modal Load participation Ratios Gedung B 

TABLE:  Modal Load Participation Ratios B 

OutputCase ItemType Item Static Dynamic 

Text Text Text Percent Percent 

MODAL Acceleration UX 97.8687 67.4392 

MODAL Acceleration UY 97.7449 63.4383 

MODAL Acceleration UZ 3.1166 0.0362 

 

4.3.2  Deformasi Struktur 

Parameter respons ragam  

Nilai untuk masing-masing parameter desain terkait gaya yang 

ditinjau, termasuk simpangan antar lantai tingkat, gaya dukung dan 

gaya elemen struktur individu untuk masing-masing ragam respons 

harus dihitung menggunakan properti masing-masing ragam dan 

spektrum respons didefinisikan dalam 6.4 atau 6.10.2 dibagi dengan 

kuantitas (R/Ie). Nilai untuk perpindahan dan kuantitas simpangan 

antar lantai harus dikalikan dengan kuantias (Cd/Ie). 

Geser dasar (V) harus dhitung dalam masing-masing dua arah 

horisontal ortogonal menggunaka perioda fundamental struktur yang 

dihitunng T dalam masing-masing arah dan prosedur gaya lateral 

ekivalen.  

Skala gaya, Berdasarkan hasil analisis struktur dinamik diperoleh, 

Tabel 4.11. Faktor Skala Awal 

Ie 1   

R 7   

Faktor skala = g.Ie/R =   1.401429 
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Gambar 4.1. Ragam getar (mode shape) dan periode getar struktur 

(T) 

 

 

 

Ragam getar 1 

Bagian A  (T =2.347)  

Ragam getar 2 

Bagian A  (T =2.142)  

Ragam getar 3 

Bagian A  (T =1.132)  

Ragam getar 1 

Bagian AB (T =1.492)  

Ragam getar 3 

Bagian  B  (T =0.997)  

Ragam getar 2 

Bagian B  (T =1.269)  
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Tabel 4.12. Periode Modal Gedung A 

TABLE:  Modal Periods And Frequencies   

OutputCase StepType StepNum Period   

Text Text Unitless Sec   

MODAL Mode 1 2.826691 Translasi y 

MODAL Mode 2 2.485948 Translasi x 

MODAL Mode 3 1.322124 Rotasi 

 

Tabel 4.13. Periode Modal Gedung B 

TABLE:  Modal Periods And Frequencies   

OutputCase StepType StepNum Period   

Text Text Unitless Sec   

MODAL Mode 1 1.692642 Translasi y 

MODAL Mode 2 1.389487 Translasi x 

MODAL Mode 3 1.091611 Rotasi 

Kombinasi respons untuk geser dasar ragam (Vt) lebih kecil 85 

persen dari geser dasar yang dihitung (V) menggunakan prosedur 

gaya lateral ekivalen, maka gaya harus dikalikan dengan 0.85 (V/Vt). 

V = geser dasar prosedur gaya lateral ekivalen dan Vt = gaya dasar 

dari kombinasi ragam yang disyaratkan. Berdasarkan hasil analisis 

struktur dihasilkan base shear sebesar : 

Tabel 4.14. Base Reactions Gedung A 

TABLE:  Base Reactions 

OutputCase CaseType StepType GlobalFX GlobalFY GlobalFZ 

Text Text Text KN KN KN 

DEAD LinStatic   788.261 -409.629 115540.235 

LIVE LinStatic   -223.362 89.419 -32992.658 

Ex LinRespSpec Max 4010.443 1396.831 11.029 

Ey LinRespSpec Max 1563.093 1851.741 24.112 
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W = 99043.906 kN 

 

Tabel 4.15. Base Reactions Gedung B 

TABLE:  Base Reactions 

OutputCase CaseType StepType GlobalFX GlobalFY GlobalFZ 

Text Text Text KN KN KN 

DEAD LinStatic   3.581E-08 -5.764E-08 103602.356 

LIVE LinStatic   1.005E-08 -1.625E-08 18723.133 

Ex LinRespSpec Max 2301.174 1643.314 34.486 

Ey LinRespSpec Max 2885.282 3911.804 81.286 

 

W = 112963.9225 kN 

Tabel 4.16. pengaruh 85% Vstatik Gedung A 

PERHITUNGAN PENGARUH 85% Vstatik         

Gempa Statik Ekivalen Arah X     Gempa Statik Ekivalen Arah Y 

Ie 1     Ie 1   

R 7     R 7   

              

Ta Rangka Pemikul Momen     Ta Rangka Pemikul Momen   

Ct 0.0466     Ct 0.0466   

Hn 41 m   hn 41 m 

X 0.9     x 0.9   

Ta 1.317927098 detik   Ta 1.317927098 detik 

              

N 21     N 21   

Ta  2.1 detik   Ta  2.1 detik 

              

Chek batasan Tc arah X     Chek batasan Tc arah Y   

Cu 1.4     Cu 1.4   

Cu.Ta 1.845097938 detik   Cu.Ta 1.845097938 detik 

Tc 2.142143 detik   Tc 2.347693 detik 
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  Ta < Tc < Cu.Ta       Ta < Tc < Cu.Ta 

Perhitungan V Statik arah X     Perhitungan V Statik arah Y   

SDS 0.732 g   SDS 0.732 g 

SD1 0.349 g   SD1 0.349 g 

CS 0.104571429     CS 0.104571429   

CS Max 0.03782997     CS Max 0.03782997   

CS Min 0.032208     CS Min 0.032208   

              

Vstatik 3746.828013 kN   Vstatik 3746.828013 kN 

              

Gempa Analisis Dinamik arah X     Gempa Analisis Dinamik arah Y 

Vdinamik 4010.443 kN   Vdinamik 1851.741 kN 

85% Vstatik 3184.803811 kN   85% Vstatik 3184.803811 kN 

x faktor skala 0.794127684     x faktor skala 1.719897011   

faktor skala 1.112913225     faktor skala 2.410312811   

 

Tabel 4.17. pengaruh 85% Vstatik Gedung B 

PERHITUNGAN PENGARUH 85% 

Vstatik         

Gempa Statik Ekivalen Arah X   Gempa Statik Ekivalen Arah Y 

Ie 1     Ie 1   

R 7     R 7   

              

Ta Rangka Pemikul Momen     Ta Rangka Pemikul Momen   

Ct 0.0466     Ct 0.0466   

Hn 41 m   hn 41 m 

X 0.9     x 0.9   

Ta 1.317927098 detik   Ta 1.317927098 detik 

              

N 21     N 21   

Ta  2.1 detik   Ta  2.1 detik 
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Chek batasan Tc arah X     Chek batasan Tc arah Y   

Cu 1.4     Cu 1.4   

Cu.Ta 1.845097938 detik   Cu.Ta 1.845097938 detik 

Tc 1.269423 detik   Tc 1.492542 detik 

  Ta < Tc < Cu.Ta     Ta < Tc < Cu.Ta 

Perhitungan V Statik arah X     Perhitungan V Statik arah Y   

SDS 0.732 g   SDS 0.732 g 

SD1 0.349 g   SD1 0.349 g 

CS 0.104571429     CS 0.104571429   

CS Max 0.03782997     CS Max 0.03782997   

CS Min 0.032208     CS Min 0.032208   

Vstatik 4273.421822 kN   Vstatik 4273.421822 kN 

Gempa Analisis Dinamik arah X   Gempa Analisis Dinamik arah Y 

Vdinamik 2301.174 kN   Vdinamik 3911.804 kN 

85% Vstatik 3632.408549 kN   85% Vstatik 3632.408549 kN 

x faktor skala 1.578502342     x faktor skala 0.928576316   

faktor skala 2.212158282     faktor skala 1.301333381   

 

Untuk peninjauan crack pada elemen struktur, berdasarkan 

perbandingan antara struktur yang utuh dengan struktur yang crack 

untuk koreksi gaya gempa yang bekerja pada elemen crack adalah 

sebagai berikut, 
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Tabel 4.18. Perbandingan Pengaruh a. Penampang utuh dan b. Penampang 

crack Gedung A 

a.   

Perhitungan V Statik arah X     Perhitungan V Statik arah Y   

SDS 0.732 g   SDS 0.732 g 

SD1 0.349 g   SD1 0.349 g 

CS 0.104571429     CS 0.104571429   

CS Max 0.03782997     CS Max 0.03782997   

CS Min 0.032208     CS Min 0.032208   

Vstatik 3746.828013 kN   Vstatik 3746.828013 kN 

Gempa Analisis Dinamik arah 

X     Gempa Analisis Dinamik arah Y 

Vdinamik 4010.443 kN   Vdinamik 1851.741 kN 

85% Vstatik 3184.803811 kN   85% Vstatik 3184.803811 kN 

x faktor skala 0.794127684     

x faktor 

skala 1.719897011   

faktor skala 1.112913225     faktor skala 2.410312811   

 

b.  

PERHITUNGAN PENGARUH CRACK         

Gempa Statik Ekivalen Arah X     Gempa Statik Ekivalen Arah Y 

Ie 1     Ie 1   

R 7     R 7   

T 2.142143 detik   T 2.347693 detik 

SDS 0.732 g   SDS 0.732 g 

SD1 0.617 g   SD1 0.617 g 

CS 0.104571429     CS 0.104571429   

CS Max 0.041147046     CS Max 0.037544456   

CS Min 0.032208     CS Min 0.032208   

              

T crack 2.485948 detik   T crack 2.826691 detik 
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SDS 0.659 g   SDS 0.659 g 

SD1 0.349 g   SD1 0.349 g 

CS 0.094142857     CS 0.094142857   

CS Max 0.035456436     CS Max 0.031182346   

CS Min 0.032208     CS Min 0.032208   

              

x faktor skala 1.160495821     x faktor skala 1.204029232   

faktor skala x 1.291531148     faktor skala y 2.902087083   

 

Tabel 4.19. PerbandinganPengaruh a. Penampang utuh dan b. 

Penampang crack Gedung B 

a.     

Perhitungan V Statik arah X     Perhitungan V Statik arah Y   

SDS 0.732 g   SDS 0.732 g 

SD1 0.349 g   SD1 0.349 g 

CS 0.104571429     CS 0.104571429   

CS Max 0.03782997     CS Max 0.03782997   

CS Min 0.032208     CS Min 0.032208   

              

Vstatik 4273.421822 kN   Vstatik 4273.421822 kN 

              

Gempa Analisis Dinamik arah X   Gempa Analisis Dinamik arah Y 

Vdinamik 2301.174 kN   Vdinamik 3911.804 kN 

85% Vstatik 3632.408549 kN   85% Vstatik 3632.408549 kN 

x faktor 

skala 1.578502342     

x faktor 

skala 0.928576316   

faktor skala 2.212158282     faktor skala 1.301333381   
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b.  

PERHITUNGAN PENGARUH CRACK         

Gempa Statik Ekivalen Arah X   Gempa Statik Ekivalen Arah Y 

Ie 1     Ie 1   

R 7     R 7   

              

T 1.269423 detik   T 1.492542 detik 

SDS 0.732 g   SDS 0.732 g 

SD1 0.617 g   SD1 0.617 g 

CS 0.104571429     CS 0.104571429   

CS Max 0.069435371     CS Max 0.059055529   

CS Min 0.032208     CS Min 0.032208   

              

T crack 1.389487 detik   T crack 1.692642 detik 

SDS 0.659 g   SDS 0.659 g 

SD1 0.349 g   SD1 0.349 g 

CS 0.094142857     CS 0.094142857   

CS Max 0.063435539     CS Max 0.052074129   

CS Min 0.032208     CS Min 0.032208   

              

x faktor skala 1.094581554     x faktor skala 1.134066579   

faktor skala x 2.42138765     faktor skala y 1.475798695   

 

 

 

Untuk sistem ganda, rangka pemiu momen harus mampu 

menahan paling sedkit 25 gaya gempa desain. Tahanan gaya gempa 

total harus disediaka oleh kombinasi rangka pemikul momen dan 

dinding geser atau rangka bresing, dengan distribusi yang 

proposional terhadap kekuannya. Berikut disajikan check presentase 

antara base shear yang dihasilkan oleh rangka pemikul momen dan 
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shear wall dari masng-masing kombinasi beban gempa. Berdasarkan 

hasil perhitungan, rangka pemikul momen menahan lebih dari 25 

persen gaya gempa desain, untuk itu konfiguras struktur telah 

memenuhi syarat seagai sistem ganda  

 

Skala simpangan antar lantai  

Jika respon terkombinasi untuk geser dasar ragam (Vt kurang dari 85 

persen dari Cs.W, simpangan antar lantai harus dialihkan dengan 

0.85(Cs.W/Vt). Kombinsi respon untu geser dasar ragam (Vt) lebih 

besaar 85 persen dari geser dasar yang dihitung (V) menggunakan 

prosedur gaya lateral ekivalen, maka simpangan antar lantai tidak 

dikalikan dengan 0.85(Cs.W/Vt) 

 

4.3.3. Pengecekan Terhadap Torsi 

Ketidakberaturan horisontal pada struktur  

1a. Ketidakberaturan torsi didefinisikan ada jika simpangan antar 

lantai tingkat maksimum, torsi yang dihitung termasuk tak terduga, 

di sebuah ujung struktur melintang terhadap sumbu lebih dari 1,2 

kali simpangan antar lantai tingkat rata-rata di kedua ujung 

struktur. Persyaratan ketidakberaturan torsi dalam pasal pasal 

referensi berlaku hanya untuk struktur di mana diafragmanya kaku 

atau setengah kaku. 

1b. Ketidakberaturan torsi berlebihan  didefinisikan ada jika 

simpangan antar lantai tingkat maksimum, torsi yang dihitung 

termasuk tak terduga, di sebuah ujung struktur melintang terhadap 

sumbu lebih dari 1,4 kali simpangan antar lantai tingkat rata-rata di 

kedua ujung  struktur. Persyaratan  ketidakberaturan torsi  

berlebihan dalam pasalpasal referensi berlaku hanya untuk struktur 

di mana diafragmanya kaku  atau setengah kaku. 
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Gambar 4.2. Faktor pembesaran torsi 

Tabel 4.20. Torsi terhadap sumbu X Gedung A 

Elv. arah U2 Uavg Umax Umax/Uavg 

Text Text m m m   

LT.17 Ey 0.040742 0.05402 0.067298 1.25 

  Ey 0.067298       

LT.16 Ey 0.037149 0.049943 0.062737 1.26 

  Ey 0.062737       

LT.15 Ey 0.03342 0.0455955 0.057771 1.27 

  Ey 0.057771       

LT.14 Ey 0.029593 0.0410205 0.052448 1.28 

  Ey 0.052448       

LT.13 Ey 0.02572 0.0362695 0.046819 1.29 

  Ey 0.046819       

LT.12 Ey 0.021868 0.0314035 0.040939 1.30 

  Ey 0.040939       

LT.11 Ey 0.018119 0.026494 0.034869 1.32 

  Ey 0.034869       

LT.10 Ey 0.014573 0.021629 0.028685 1.33 

  Ey 0.028685       

LT.9 Ey 0.011382 0.016951 0.02252 1.33 

  Ey 0.02252       

LT.8 Ey 0.00859 0.0126605 0.016731 1.32 

  Ey 0.016731       

LT.7 Ey 0.006417 0.038359 0.046204 1.2 

  Ey 0.012829       

LT.6 Ey 0.047453 0.061235 0.075017 1.23 

  Ey 0.075017       

LT.5 Ey 0.044177 0.0579845 0.071792 1.24 

  Ey 0.071792       

LT.4 Ey 0 0.0064145 0.012829 2.00 

  Ey 0.012829       

LT.3 Ey 0.005709 0.003826 0.005709 1.49 

  Ey 0.001943       

LT.2 Ey 0.006417 0.0055905 0.006417 1.15 

  Ey 0.004764       

LT.1 Ey 0.002923 0.002096 0.002923 1.39 

  Ey 0.001269       

DASA Ey 0 0.002382 0.004764 2.00 

  Ey 0.004764       

SB1 Ey 0.056386 0.069655 0.082924 1.19 

  Ey 0.082924       
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SB2 Ey 0.053544 0.0671545 0.080765 1.20 

  Ey 0.080765       

SB3 Ey 0.050569 0.0643485 0.078128 1.21 

  Ey 0.078128       

 

Tabel 4.21. Torsi terhadap sumbu X Gedung B 

Elv. Arah U2 Uavg Umax Umax/Uavg 

Text Text m m m   

LT.17 Ey 0.016932 0.016499 0.016932 1.03 

  Ey 0.016066       

LT.16 Ey 0.016618 0.016149 0.016618 1.03 

  Ey 0.01568       

LT.15 Ey 0.016221 0.015735 0.016221 1.03 

  Ey 0.015249       

LT.14 Ey 0.015738 0.0152415 0.015738 1.03 

  Ey 0.014745       

LT.13 Ey 0.015172 0.0146695 0.015172 1.03 

  Ey 0.014167       

LT.12 Ey 0.014521 0.014018 0.014521 1.04 

  Ey 0.013515       

LT.11 Ey 0.013788 0.01329 0.013788 1.04 

  Ey 0.012792       

LT.10 Ey 0.01298 0.012494 0.01298 1.04 

  Ey 0.012008       

LT.9 Ey 0.012109 0.0116455 0.012109 1.04 

  Ey 0.011182       

LT.8 Ey 0.011179 0.0107465 0.011179 1.04 

  Ey 0.010314       

LT.7 Ey 0.010183 0.038359 0.046204 1.20 

  Ey 0.009391       

LT.6 Ey 0.009125 0.0087675 0.009125 1.04 

  Ey 0.00841       

LT.5 Ey 0.008033 0.0077045 0.008033 1.04 

  Ey 0.007376       

LT.4 Ey 0.006789 0.0065415 0.006789 1.04 

  Ey 0.006294       

LT.3 Ey 0.005556 0.0053745 0.005556 1.03 

  Ey 0.005193       

LT.2 Ey 0.004356 0.0042265 0.004356 1.03 

  Ey 0.004097       

LT.1 Ey 0.003175 0.0031075 0.003175 1.02 

  Ey 0.00304       

DASA Ey 0.002108 0.002089 0.002108 1.01 

  Ey 0.00207       

SB1 Ey 0.00122 0.0011945 0.00122 1.02 

  Ey 0.001169       

SB2 Ey 0.000439 0.00042 0.000439 1.05 

  Ey 0.000401       

SB3 Ey 0 0 0   

  Ey 0       
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Terdapat nilai Umax/Uavg > 1,2 sehinggaa termasuk struktur 

Ketidakberaturan torsi arah x. 

 

Tabel 4.22. Torsi terhadap sumbu Y Gedung A 

Elv. arah U1 Uavg Umax Umax/Uavg 

Text Text m m m   

LT.17 Ex 0.032754 0.0306245 0.032754 1.07 

  Ex 0.028495       

LT.16 Ex 0.030729 0.028754 0.030729 1.07 

  Ex 0.026779       

LT.15 Ex 0.028468 0.026663 0.028468 1.07 

  Ex 0.024858       

LT.14 Ex 0.025991 0.024369 0.025991 1.07 

  Ex 0.022747       

LT.13 Ex 0.02332 0.021893 0.02332 1.07 

  Ex 0.020466       

LT.12 Ex 0.020481 0.0192585 0.020481 1.06 

  Ex 0.018036       

LT.11 Ex 0.017501 0.0164895 0.017501 1.06 

  Ex 0.015478       

LT.10 Ex 0.014419 0.013621 0.014419 1.06 

  Ex 0.012823       

LT.9 Ex 0.011329 0.010737 0.011329 1.06 

  Ex 0.010145       

LT.8 Ex 0.008315 0.007913 0.008315 1.05 

  Ex 0.007511       

LT.7 Ex 0.006195 0.005907 0.006195 1.05 

  Ex 0.005619       

LT.6 Ex 0.036033 0.033644 0.036033 1.07 

  Ex 0.031255       

LT.5 Ex 0.034526 0.0322585 0.034526 1.07 

  Ex 0.029991       

LT.4 Ex 0.005619 0.0047555 0.005619 1.18 

  Ex 0.003892       

LT.3 Ex 0.001861 0.0010055 0.001861 1.85 

  Ex 0.00015       

LT.2 Ex 0 0.0030975 0.006195 2.00 

  Ex 0.006195       

LT.1 Ex 0.004354 0.003295 0.004354 1.32 

  Ex 0.002236       

DASAR Ex 0.000399 0.0001995 0.000399 2.00 

  Ex 0       

SB1 Ex 0.038914 0.036268 0.038914 1.07 

  Ex 0.033622       

SB2 Ex 0.038224 0.035647 0.038224 1.07 

  Ex 0.03307       

SB3 Ex 0.037267 0.034775 0.037267 1.07 

  Ex 0.032283       
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Tabel 4.25. Torsi terhadap sumbu Y Gedung B 

Elv. arah U1 Uavg Umax Umax/Uavg 

Text Text m m m   

LT.17 Ex 0.036007 0.0360105 0.036014 1.00 

  Ex 0.036014       

LT.16 Ex 0.03538 0.035378 0.03538 1.00 

  Ex 0.035376       

LT.15 Ex 0.034582 0.034582 0.034582 1.00 

  Ex 0.034582       

LT.14 Ex 0.0336 0.0336 0.0336 1.00 

  Ex 0.0336       

LT.13 Ex 0.032433 0.0324325 0.032433 1.00 

  Ex 0.032432       

LT.12 Ex 0.03108 0.0310795 0.03108 1.00 

  Ex 0.031079       

LT.11 Ex 0.029548 0.029548 0.029548 1.00 

  Ex 0.029548       

LT.10 Ex 0.027862 0.0278625 0.027863 1.00 

  Ex 0.027863       

LT.9 Ex 0.026061 0.0260615 0.026062 1.00 

  Ex 0.026062       

LT.8 Ex 0.024149 0.024148 0.024149 1.00 

  Ex 0.024147       

LT.7 Ex 0.022086 0.0220845 0.022086 1.00 

  Ex 0.022083       

LT.6 Ex 0.019871 0.019871 0.019871 1.00 

  Ex 0.019871       

LT.5 Ex 0.017562 0.0175635 0.017565 1.00 

  Ex 0.017565       

LT.4 Ex 0.014932 0.0149315 0.014932 1.00 

  Ex 0.014931       

LT.3 Ex 0.012295 0.012294 0.012295 1.00 

  Ex 0.012293       

LT.2 Ex 0.009699 0.0096985 0.009699 1.00 

  Ex 0.009698       

LT.1 Ex 0.00713 0.007131 0.007132 1.00 

  Ex 0.007132       

DASAR Ex 0.004792 0.004797 0.004802 1.00 

  Ex 0.004802       

SB1 Ex 0.002789 0.0027895 0.00279 1.00 

  Ex 0.00279       

SB2 Ex 0.001004 0.001001 0.001004 1.00 

  Ex 0.000998       

SB3 Ex 0   0   

  Ex 0       

 

Terdapat nilai Umax/Uavg > 1,2 sehingga termasuk struktur 

Ketidakberaturan torsi arah y 

 

 



140 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Lokasi  titik pengecekan terhadap torsi gempa 

arah x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Lokasi  titik pengecekan terhadap torsi gempa 

arah y 
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4.3.4. Pengecekan Terhadap Simpangan  

Penentuan simpangan antar lantai tingkat desain () harus dihitung 

sebagai perbedaan defleksi pada pusat massa di tingkat teratas dan 

terbawah yang ditinjau. Apabila pusat massa tidak terletak segaris dalam 

arah vertikal, diijinkan untuk menghitung defleksi di dasar tingkat 

berdasarkan proyeksi vertikal dari pusat massa tingkat di atasnya. Jika 

desain tegangan ijin digunakan,   harus dihitung menggunakan gaya 

gempa tingkat kekuatan yang ditetapkan dalam 7.8 tanpa reduksi untuk 

desain tegangan ijin. 

Bagi struktur yang dirancang untuk kategori desain seismik C,D, E 

atau F yang memiliki ketidakberaturan  horisontal Tipe 1a atau 1b pada 

Tabel 10, simpangan antar  lantai desain, , harus dihitung sebagai 

selisih terbesar dari defleksi titik-titik di atas dan di bawah tingkat yang 

diperhatikan yang letaknya segaris secara vertikal, di sepanjang salah 

satu bagian tepi struktur. 

 Defleksi pusat massa di tingkat (x) (mm) harus ditentukan sesuai 

dengan persamaan berikut: 

    
     
  

 

Keterangan:  

   = faktor amplifikasi defleksi 

    = defleksi pada lokasi yang disyaratkan pada pasal ini yang 

ditentukan dengan    analisis elastis 

    = faktor keutamaan gempa  

 

Nilai perioda untuk menghitung simpangan antar lantai 

 

Untuk menentukan kesesuaian dengan batasan simpangan 

antar lantai tingkat, diijinkan untuk menentukan simpangan antar 

lantai elastis, (   ), menggunakan gaya desain seismik berdasarkan 
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pada perioda fundamental struktur yang dihitung tanpa batasan atas 

(     . 

Batasan simpangan antar lantai tingkat 

Simpangan antar lantai tingkat desain ( ) tidak boleh 

melebihi simpangan antar lantai tingkat ijin (  ) untuk semua 

tingkat. 

Simpangan antar lantai ijin (  ) sistem rangka momen 

dalam KDS D,E, dan F 

Tabel 4.24. Syarat simpangan antar lanti un  tuk setiap Kategori Desain  Seismik 

Struktur 
Kategor risiko  

I atau II III IV 

Struktur, selain dari struktur dinding geser batu 
bata, 4 tingkat atau kurang dengan dinding 
interior, partisi, langit-langit dan sistem dinding 
eksterior yang telah didesain untk 
mengakomodasikan simpangan antar lantai 
tingkkat 

0,025     

 
0,020      0,015    

Strutur dinding geser kantilever batu bata 0,010     0,010    0,010    

Struktur dinding geser batu bata lainnya 0,007     0,007    0,007    

Semua sruktur lainnya 0,020    0,015    0,010 

 

    = adalah tinggi di bawah tingkat x 

Untuk sistem penahan gaya gempa yang terdiri dari hanya rangka 

momen pada struktur yang dirancang untuk kategori desain seismik 

D, E, atau F, simpangan antar lantai tingkatdesain (∆) tidak boleh 

melebihi  ∆a/   untuk semua tingkat.   = faktor redundansi. 

 
Gambar 4.5. Simpangan antar lantai 
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Berikut adalah hasil analisi simpangan antar lantai : 

 

Tabel 4.25. Simpangan antar lantai Gempa arah X Gedung A 

Joint arah Z U1 U2 Hsx Drift x Drift y Simpangan Antar  

Text Text m m M m m m Tingkat Ijin (m) 

21 Ex 37.5 0.031342 0.006553 3 0.007051 0.001782 0.046153846 

20 Ex 34.5 0.029419 0.006067 3 0.0078797 0.001903 0.046153846 

19 Ex 31.5 0.02727 0.005548 3 0.0086387 0.002013 0.046153846 

18 Ex 28.5 0.024914 0.004999 3 0.0093207 0.002101 0.046153846 

17 Ex 25.5 0.022372 0.004426 3 0.009911 0.0021597 0.046153846 

16 Ex 22.5 0.019669 0.003837 3 0.0104133 0.0021963 0.046153846 

15 Ex 19.5 0.016829 0.003238 3 0.0107837 0.0022 0.046153846 

14 Ex 16.5 0.013888 0.002638 3 0.0108277 0.0021413 0.046153846 

13 Ex 13.5 0.010935 0.002054 3 0.0105893 0.0019763 0.046153846 

12 Ex 10.5 0.008047 0.001515 3 0.0074947 0.0013603 0.046153846 

11 Ex 7.5 0.006003 0.001144 3 -0.1042983 -0.022968 0.046153846 

10 Ex 4.5 0.034448 0.007408 3 0.0052287 0.0014923 0.046153846 

9 Ex 1.5 0.033022 0.007001 3 0.0990697 0.0214757 0.046153846 

8 Ex -1.5 0.006003 0.001144 3 0.0066147 0.0010267 0.046153846 

7 Ex -4.5 0.004199 0.000864 3 0.007656 0.0012613 0.046153846 

6 Ex -7.5 0.002111 0.00052 3 0.006578 0.001199 0.046153846 

5 Ex -10.5 0.000317 0.000193 3 0.0011623 0.0007077 0.046153846 

4 Ex -13.5 0 0 3.15 -0.1362497 -0.0307267 0.048461538 

3 Ex -16.65 0.037159 0.00838 3.15 0.0023613 0.0010413 0.048461538 

2 Ex -19.8 0.036515 0.008096 3.15 0.0033037 0.001188 0.048461538 

1 Ex -22.95 0.035614 0.007772 3.15 0.1305847 0.0284973 0.048461538 

 

Tabel 4.26. Simpangan antar lantai Gempa arah X Gedung B 

Joint arah Z U1 U2 Hsx Drift x Drift y Simpangan Antar  

Text Text m M m m m m Tingkat Ijin (m) 

21 Ex 37.5 0.036796 0.018094 3 0.0024823 0.002717 0.046153846 

20 Ex 34.5 0.036119 0.017353 3 0.003113 0.0029957 0.046153846 

19 Ex 31.5 0.03527 0.016536 3 0.0037877 0.0031387 0.046153846 

18 Ex 28.5 0.034237 0.01568 3 0.0044733 0.003289 0.046153846 

17 Ex 25.5 0.033017 0.014783 3 0.0051553 0.0034393 0.046153846 

16 Ex 22.5 0.031611 0.013845 3 0.0058153 0.0035933 0.046153846 

15 Ex 19.5 0.030025 0.012865 3 0.006391 0.0037327 0.046153846 

14 Ex 16.5 0.028282 0.011847 3 0.0067613 0.00385 0.046153846 

13 Ex 13.5 0.026438 0.010797 3 0.0071207 0.0039343 0.046153846 

12 Ex 10.5 0.024496 0.009724 3 0.007689 0.0040077 0.046153846 

11 Ex 7.5 0.022399 0.008631 3 0.008283 0.0040443 0.046153846 

10 Ex 4.5 0.02014 0.007528 3 0.0086533 0.003938 0.046153846 

9 Ex 1.5 0.01778 0.006454 3 0.0096433 0.0041323 0.046153846 

8 Ex -1.5 0.01515 0.005327 3 0.0097203 0.003894 0.046153846 

7 Ex -4.5 0.012499 0.004265 3 0.0096323 0.0036117 0.046153846 

6 Ex -7.5 0.009872 0.00328 3 0.009471 0.003388 0.046153846 

5 Ex -10.5 0.007289 0.002356 3 0.0086093 0.003014 0.046153846 

4 Ex -13.5 0.004941 0.001534 3.15 0.0076377 0.002563 0.048461538 

3 Ex -16.65 0.002858 0.000835 3.15 0.0067357 0.0019837 0.048461538 

2 Ex -19.8 0.001021 0.000294 3.15 0.0037437 0.001078 0.048461538 

1 Ex -22.95 0 0 3.15 0 0 0.048461538 
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Tabel 4.27. Simpangan antar lantai Gempa arah Y Gedung A 

Joint Arah Z U1 U2 Hsx Drift x Drift y 
Simpangan 

Antar  

Text Text m m m M m m Tingkat Ijin (m) 

21 Ey 37.5 0.014733 0.016448 3 0.001001 0.002442 0.046153846 

20 Ey 34.5 0.01446 0.015782 3 0.001254 0.0026987 0.046153846 

19 Ey 31.5 0.014118 0.015046 3 0.0015253 0.0028343 0.046153846 

18 Ey 28.5 0.013702 0.014273 3 0.0017967 0.00297 0.046153846 

17 Ey 25.5 0.013212 0.013463 3 0.0020717 0.003113 0.046153846 

16 Ey 22.5 0.012647 0.012614 3 0.002332 0.0032597 0.046153846 

15 Ey 19.5 0.012011 0.011725 3 0.0025703 0.003388 0.046153846 

14 Ey 16.5 0.01131 0.010801 3 0.0027317 0.0035017 0.046153846 

13 Ey 13.5 0.010565 0.009846 3 0.0028857 0.0035823 0.046153846 

12 Ey 10.5 0.009778 0.008869 3 0.0031057 0.003652 0.046153846 

11 Ey 7.5 0.008931 0.007873 3 0.003333 0.0036887 0.046153846 

10 Ey 4.5 0.008022 0.006867 3 0.003476 0.0035933 0.046153846 

9 Ey 1.5 0.007074 0.005887 3 0.025938 0.0037767 0.046153846 

8 Ey -1.5 0.006015 0.004857 3 0.003905 0.0035603 0.046153846 

7 Ey -4.5 0.00495 0.003886 3 0.0038537 0.0033037 0.046153846 

6 Ey -7.5 0.003899 0.002985 3 0.0037803 0.0030947 0.046153846 

5 Ey -10.5 0.002868 0.002141 3 0.003421 0.0027537 0.046153846 

4 Ey -13.5 0.001935 0.00139 3.15 0.0029957 0.0023247 0.048461538 

3 Ey -16.65 0.001118 0.000756 3.15 -0.128337 0.0017967 0.048461538 

2 Ey -19.8 0.0004 0.000266 3.15 -0.1278567 0.0009753 0.048461538 

1 Ey -22.95 0 0 3.15 0 0 0.048461538 

 

 

Tabel 4.28. Simpangan antar lantai Gempa arah Y Gedung B 

Joint Arah Z U1 U2 Hsx Drift x Drift y Simpangan Antar  

Text Text m m m M m m Tingkat Ijin (m) 

21 Ey 37.5 0.014733 0.016448 3 0.001001 0.002442 0.046153846 

20 Ey 34.5 0.01446 0.015782 3 0.001254 0.0026987 0.046153846 

19 Ey 31.5 0.014118 0.015046 3 0.0015253 0.0028343 0.046153846 

18 Ey 28.5 0.013702 0.014273 3 0.0017967 0.00297 0.046153846 

17 Ey 25.5 0.013212 0.013463 3 0.0020717 0.003113 0.046153846 

16 Ey 22.5 0.012647 0.012614 3 0.002332 0.0032597 0.046153846 

15 Ey 19.5 0.012011 0.011725 3 0.0025703 0.003388 0.046153846 

14 Ey 16.5 0.01131 0.010801 3 0.0027317 0.0035017 0.046153846 

13 Ey 13.5 0.010565 0.009846 3 0.0028857 0.0035823 0.046153846 

12 Ey 10.5 0.009778 0.008869 3 0.0031057 0.003652 0.046153846 

11 Ey 7.5 0.008931 0.007873 3 0.003333 0.0036887 0.046153846 

10 Ey 4.5 0.008022 0.006867 3 0.003476 0.0035933 0.046153846 

9 Ey 1.5 0.007074 0.005887 3 0.025938 0.0037767 0.046153846 

8 Ey -1.5 0.006015 0.004857 3 0.003905 0.0035603 0.046153846 

7 Ey -4.5 0.00495 0.003886 3 0.0038537 0.0033037 0.046153846 

6 Ey -7.5 0.003899 0.002985 3 0.0037803 0.0030947 0.046153846 

5 Ey -10.5 0.002868 0.002141 3 0.003421 0.0027537 0.046153846 

4 Ey -13.5 0.001935 0.00139 3.15 0.0029957 0.0023247 0.048461538 

3 Ey -16.65 0.001118 0.000756 3.15 -0.128337 0.0017967 0.048461538 

2 Ey -19.8 0.0004 0.000266 3.15 -0.1278567 0.0009753 0.048461538 

1 Ey -22.95 0 0 3.15 0 0 0.048461538 
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4.4. Desain Struktur Atas  

4.4.1. Kriteria Desain Struktur Atas 

 Komponen struktur atas lentur rangka momen khusus 

 Persyaratan komponen struktur lentur rangka momen khusus 

berlaku untuk komponen struktr rangka momen khusus yang 

membentuk bagian sistem penahan gaya gempa dan diproporsikan 

terutama untuk menahan lentur. 

 

 

Gambar 4.6. penempatan tulangan pada slab 

Komponen struktur rangka ini juga harus memenuhi kondisi – kondisi 

dari  

1. Gaya tekan aksial terfaktor pada komponen struktur, Pu, tidak 

boleh melebihi AgFc / 10 

2. Bentang bersih untuk komponen struktur, ln, tidak boleh kurang 

dari empat kali tinggi efektifnya.  
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3. Lebar komponen, bw, tidak boleh kurang dari yang lebih kecil dari 

0,3h dan 250 mm. 

 Pada sebarang penampang komponen struktur lentur, untuk 

tulangan atas maupun bawah, jumlah tulangan tidak boleh kurang dari 

1,4bwd/fy, dan rasio tulangan, ρ, tidak boleh melebihi 0,025. Paling 

sedikit dua batang tulangan harus disediakan menerus pada kedua sisi 

atas dan bawah. 

 Sambungan lewatan tulangan lentur diizinkan hanya jika 

tulangan sengkang atau spiral disediakan sepanjang panjang 

sambungan. Spasi tulangan transversal yang melingkupi batang 

tulangan yang disambung lewatkan tidak boleh melebihi yang lebih 

kecil dari d/4 dan 100 mm. Dan tidak boleh dipasang di dalam join 

serta dalam jarak dua kali tinggi komponen struktur dari muka joint. 

 Sengkang pada komponen struktur lentur diizinkan terbentuk dari 

dua potong tulangan: sebuah sengkang yang mempunyai kait gempa 

pada kedua ujungnya dan ditutup oleh pengikat silang. Pengikat silang 

berurutan yang mengikat batang tulangan memanjang yang sama harus 

mempunyai kait 99 derajatnya pada sisi komponen struktur lentur yang 

berlawanan. Jika bata tulangan memanjang yang diamankan oleh 

pengikat silang dikekang oleh slab hanya pada satu sisi komponen 

struktur rangka lentur, kait pengikat silang 90 derajat harus 

ditempatkan pada sisi tersebut. 
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Gambar 4.7. sengkang tertutup saling tumpuk dan ilustrasi batasan 

pada spasi horizontal maximum batang tulangan longitudinal yag 

ditumpu 

 

 Tulangan transversal sepanjang panjang yang diidentifikasi harus 

diproporsikan untuk menahan geser dengan mengasumsikan Vc = 0, 

bilamana : 

(a) Gaya geser yang ditimbulkan gempa mewakili setengah atau lebih 

dari kekuatan geser perlu maksimum dalam panjang tersebut. 

(b)  Gaya tekan aksial terfaktor, Pu, termasuk pengaruh gempa kurang 

dari Agfc / 20 . 
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Komponen struktur rangka momen khusus yang dikenai beban 

lentur dan aksial 

 Persyaratan dari subpasal ini berlaku untuk komponen struktur 

rangka momen khusus yang membentuk bagian system penahan gaya 

gempa dan gaya yang menahan gaya tekan aksial terfaktor Pu akibat 

sebarang kombinasi beban yang melebihi Agfc / 10 . komponen 

struktur rangka ini harus juga memenuhi kondisi – kondisi dari : 

(a) Dimensi penampang terpendek, diukur pada garis lurus yang 

melalui pusat geometri, tidak boleh kurang dari 300 mm 

(b) Rasio dimensi penampang terpendek terhadap dimensi tegak lurus 

tidak boleh   kurang dari 0,4. 

 Luas tulangan memanjang, Ast, tidak boleh kurang dari 0,01 Ag 

atau lebih dari 0,06 Ag. 

 Tulangan transversal sepanjang Io, yang diidentifikasi dalam, 

harus diproporsikan untuk menahan geser dengan mengasumsikan Vc 

= 0 bilamana : 

(a) Gaya geser ditimbulkan gempa, yang dihitung mewakili setengah 

atau lebih dari kekuatan geser perlu maksimun dalam Io 

(b) Gaya tekan aksial terfaktor, Pu, termasuk pengaruh gempa kurang 

dari Agfc / 10. 
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Joint rangka momen khusus 

 Persyaratan ini berlaku untuk joint balok-kolom rangka momen 

khusus yang membentuk bagian system penahan gaya gempa. 

 Gaya-gaya pada tulangan balok longitudinal menerus melalui 

joint balok-kolom, dimensi kolom yang sejajar terhadap tulangan 

balok tidak boleh kurang dari 20 kali diameter batang tulangan balok 

longitudinal terbesar untuk beton normal (normalweight). Untuk beton 

ringan (lightweight), dimensinya tidak boleh kurang dari 26 kali 

diameter batang tulangan. 

 Bilamana komponen-komponen struktur merangka ke dalam 

semua empat sisi joint dan bilamana setiap lebar komponen struktur 

adalah paling sedikit tiga perempat lebar kolom, jumlah tulangan yang 

ditetapkan dalam atau diizinkan untuk direduksi dengan setengahnya, 

dan spasi yang diizinkan untuk ditingkatkan sampai 150 mm dalam 

tinggi keseluruhan h komponen struktur rangka yang terpendek.  

 Untuk ukuran batang tulangan Ø-10 sampai Ø-36, panjang 

penyaluran, Idh, untuk batang tulangan dengan kait 90 derajat standar 

pada beton normal (normalweight) tidak boleh kurang dari yang 

terbesar dari 8db, 150 mm. untuk bwton ringan (lightweight), Idh untuk 

satu batang tulangan dengan kait 90 derajat standar tidak boleh kurang 

dari yang terbesar dari 10db, 190 mm. 
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 Kait 90 derajat harus ditempatkan dalam ini terkekang dari suatu 

kolom atau dari suatu elemen pembatas. 

 Untuk ukuran batang tulangan Ø-10 sampai Ø-36, Id, panjang 

penyaluran dalam kondisi tarik untuk batang tulangan lurus, tidak 

boleh kurang dari yang lebih besar dari : 

(a) 2,5 kali panjang yang diisyaratkan oleh 21.7.5.1 bila tinggi beton 

yang dicetak dalam satu kali angkat dibawah batang tulangan tidak 

melebihi 300 mm. 

(b) 3,25 kali panjang yang disyaratkan oleh 21.7.5.1 bila tinggi beton 

yang dicetak dalam satu kali angkat dibawah batang tulangan 

melebihi 300 mm. 

4.4.2. Perhitungan Penulangan Balok B1-35x60 

 Data : 

a. Penampang Balok 

 Lebar b = 35 cm 

 Tinggi h = 60 cm 

b. Momen Rencana Beban Terfaktor Mud 

 Mud   = 10928.57 kg-m 

 Diameter tulangan = 25 mm 

 Diameter sengkang = 12 mm 

 Penutup beton d’ = 2.5cm 

 fc’   = 300 kg/cm
2
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 fy’   = 3900 kg/cm
2 

 ratio As’/As ρ = 0.6 

 Faktor reduksi = 0.9 

 

Gambar 4.8. momen yang terjadi pada balok B1-35x60 

 

                  
               

                   
 

    
            

             
 

     55.05 cm 

                  
              

                   
 

      
        

             
 

     4.95 cm 

                                √   

                          √    

  203923 kg-cm 

  203.923 ton-cm 

Asmin   
         

      √
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               √
             

                

 

  0.95 cm
2
 

Jarak garis netral kondisi seimbang 

Xb  
     

      
  

       
 
 d 

   
             

      
    

       
 
  x 55.05 

  34.00 cm 

  Regangan dan tegangan tulangan tekan As’ 

       
    

   
       

 
       

  
       

  0.0026 

       
  

        
  

       
    

        
  

  0.0019 

             kg/cm
2
 

  β1        
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Tulangan Max 

Asmax  
          

       

         

 
  

              

 

  = 
          

                        

                

 
    

              

 

    124.01 cm
2 

 Mmax                 ) + 0,85 fc’ 0,75 β1 Xb (bd – 0,75 

β1
  

  
 ) 

                                  ) + 0,85 x 300 x 

0,75 x 0.85 x  34 x (35 x 55.05 – 0,75 x 0.85 x 
  

  
 ) 

     23091509 kg.cm 

  Desain Tulangan 

   Mud = 10928.57 kg.m 

   Mnd = 
   

 
  

    = 
              

   
  

    = 1214285.56 kg.cm 

  Kontrol : 
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  Jika Mnd > Mmaks, maka penampang perlu dimodifikasi 

Jika Md < Mmaks, maka penampang memenuhi syarat untuk dianalisa 

sebagai tulangan rangkap. 

Karena Mnd = 1214285.56 kg.cm < Mmaks = 23091509 kg.cm , maka 

penampang memenuhi syarat untuk dianalisa sebagai tulangan 

rangkap. 

Mnd < Mmaks OK! 

Menentukan tulangan 

Untuk mendapatkan nilai As, secara uji coba nilai a ditetapkan, dengan 

harga a berkisar d’ ≤ a ≤ (ab = 0,75 β1 Xb  ) : 

Dicoba a = 5 cm, 2.5cm  ≤ 5 cm  ≤ 21.675 cm 

c = 
 

  
 

  = 
 

    
 

  = 5.88 cm 

εs’ = *
   

 
+ x 0.003 

  = *
         

    
+ x 0.003 

  = 0.0005 

Εy’ = 
  

  
 

  = 
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  = 0.0019 

Menentukan fs’: 

Jika εs’ ≥εy’, maka fs’ = fy 

Jika εs’ ≤ εy’, maka fs’ = Es x εs’ 

Karena εs’≤ εy’ yaitu 0.0005 ≤ 0.0019,  maka fs’ = 999 kg/cm
2
 

As rencana = 
           

        
 

   = 
                   

             
 

   
= 13.52 cm

2 

 Momen nominal rencana 

Mnd = 1214285.56 kg.cm 

Momen nominal kapasitas 

Mnk                                       
   

 
  

=                                 

                          
       

 
    

  2750841 kg.cm 

Kontrol: 

Mnk  >  Mnd, yaitu    2750841 kg.cm  > 1214285.56 kg.cm

  OK ! 

  Jumlah rencana tulangan tarik (n) = 
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=

     

                    
 

        = 3 

As total tulangan tarik =jumlah 

tulangan x ¼ 

x d
2
 

        = 3 x ¼ x 4
2
 

        = 14.73 cm
2 

Jumlah rencana tulangan tekan (n)  = rasio x 

jumlah 

tulangan  

        = 0.6 x 3 

        = 1.8 ≈ 2 

As total tulangan tekan =jumlah 

tulangan x ¼ 

x d
2 

 
= 2 x ¼ x 2.5

2
 

 = 9.81 cm
2
 

Untuk tulangan tarik diambil : 3D25 (As = 14.73 cm
2
) 

Untuk tulangan tekan diambil : 2D25 (As = 9.81 cm
2
) 
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Dari hasil analisis diperoleh momen nominal kapasitas sebesar 

2750841 kg.cm ,dengan demikian dipakai tulangan As sebesar 

3D25 dan As’ sebesar 2D25 . 

Tabel 4.29. perhitungan penentuan tulangan 

 

 Setelah diperoleh dimensi tulangan yang dipakai, 

kemudian dilakukan pengecekan terhadap kapasitas penampang 

balok tulangan rangkap dengan nilai kuat tarik baja tulangan yang 

telah diperbesar 1,25 kali. 1,25 fy = 4875 kg/cm
2
 

 Εy’ = 
         

  
 

  = 
    

       
 

  = 0.0023 

Menentukan fs’: 

Jika εs’ ≥ εy’, maka fs’ = fy 

Jika εs’ ≤ εy’, maka fs’ = Es x εs’ 
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Karena εs’≤ εy’ yaitu -0.0008 ≤ 0.0019,  maka fs’ = -1679 

kg/cm
2 

 

Momen kapasitas penampang 

Zc = d – a/2 

   = 51.30 – 5/2  

   = 48.80 cm 

Zs’ = d – s 

   = 51.30 – 7.45  

   = 43.85 cm 

Mnk = (0.85 fc’ a b Zc )+ (As’ fs’ Zs) 

= (0.85 x 300 x 5 x 35 x 48.80)+ (9.81 x -1679 x 

43.85) 

= 1454918 kg.cm = 14.54918 ton.m 

  Muk = ØMnk 

   = 0.9 x 14,54918 

   = 13.09426 ton.m = 1309426 kg.cm 
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 Tabel 4.30. pemeriksaan kapasitas penampang balok 

  

 Dengan memperbesar nilai kuat tarik baja tulangan yaitu 

1,25fy diperoleh momen Mpr sebesar 13.09426 ton.m, dimana nilai 

ini yang akan digunakan untuk memperhitungkan kuat geser perlu 

Vud.  
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Gambar 4.9 Gaya geser rencana 

 Kuat geser perlu Vc/Vud untuk perencanaan geser bagi 

komponen struktur lentur SRPMK harus ditentukan dari peninjaan 

gaya static pada komponen struktur antara dua muka tumpuan, 

yaitu 

 Vud   
           

 
 ± 

    

 
 

Dengan, 

Vud  = kuat geser perlu di ujung – ujung balok 

 Mpr  = kuat lentur paling maksimum yang akan 

termobilisasi akibat goyangan ( kanan/kiri ) 

Wu  = pengaruh beban gravitasi 
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 = 1,2D+1,0L 

L = panjang bentang bersih balok 

Momen ujung Mpr dihitung berdasarkan nilai kuat tarik 

baja tulangan yang telah diperbesar dengan menerapkan faktor 

kuat lebih bahan, yaitu 1,25fy. 

Mpr 1,2 = 
     

 
 

 = 
              

   
 

 = 4.029 ton.m 

 

Gambar 4.10 Gaya geser beban mati 

 

Gambar 4.11 Gaya geser beban hidup 

Sheardead = Rata-rata gaya geser yang terjadi pada 

balok 

  = 
         

 
 

= 2.4 ton 
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Shearlive = Rata-rata gaya geser yang terjadi pada 

balok 

  = 
          

 
 

= 0.625 ton 

Wu (Vugrav) = 1,2D + 1,0L 

 = (1,2 x 2.4 ) + (1,0 x 0.625) 

 = 3.505 ton 

Ve = (Mpr1 + Mpr2)/Ln + Vu gravitasi 

 = 13.094+ 3.505 

 = 16.599 ton 

Perhitungan tulangan sengkang  

Vud  =  8594.58 kg 

Av  = ¼ x µ x ϕ
2
 x Jumlah kaki 

    = ¼ x 3.14 x 1.2
2
 x 2 

= 2.26 cm
2
 

d  = h – d’ 

    = 60 – 2.5 
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= 57.5 cm 

Smaks = 3 x fy x ( jumlah kaki x 0.25 x π x (θ / 10 

)
2
 / b 

= 3 x 3900 x (2 x 0.25 x 3.14 x ( 12 / 10 )
2 

/ 

35 

     
= 28.75 

ϕVs  =.
             

 
 

    =  
                           

     
 

= 13232 kg 

ϕVc  = 0 kg 

Vuk  = ϕVs + ϕVc 

    =  13232 kg 

Vud ≤ Vuk 8594.58 ≤ 13232 … Ok! 
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Table 4.33 Penulangan sengkang 

 

 

4.4.3. Perhitungan Penulangan Kolom 

 

Gambar 4.12 Geser rencana untuk kolom 
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 Gambar 4.13 Geser Kolom 

Pu kolom atas K3B-75 x 90 = 589.371 ton 

Luas tulangan (As) = 1% Ag = 1% x 75 x 90 = 67.5 cm
2
 

Mu kolom atas K4A-75 x 90 = 225.1 ton.m 

  

Gambar 4.14 Diagram interaksi kolom atas K3B-75x90 
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Pu kolom bawah K4A-75 x 85 = 555.92 ton 

Luas tulangan (As) = 1%.Ag = 1% x 75 x 85 = 63.75 cm
2
 

Mu kolom bawah K4B-75 x 85 = 172.4 ton.m 

 

Gambar 4.15 Diagram Interaksi kolom bawah K4A-75x85 

Syarat : ∑Muc ≥ 1,2 ∑Mub 

1,2 ∑Mub = 1,2 x (78.3019 + 78.3019) = 187.9416 

ton.m 

∑Muc  = 225.1 + 172.4 = 397.5 ton.m 

 yarat ∑Muc  ≥ 1,2 ∑Mub terpenuhi (strong coloum weak 

beam ) 
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Perhitungan Sengkang Kolom 

Untuk kolom K4A- 75 x 85 

Ve_kolom = (Mpr3 + Mpr4)/Lu = ( 172.4 + 172.4 ) / 3 = 

114.933 ton 

Pu kolom atas K4A-75 x 85 = 555.92 ton  

Vud  =  33439.7 kg 

Av  = ¼ x µ x ϕ
2
 x Jumlah kaki 

    = ¼ x 3.14 x 12
2
 x( 

  

  
  2  

    = 2.26 cm
2
 

d  = h – d’ 

  = 85 - 2.5 

    = 82.5 cm 

  Vc  = 460357 kg 

ϕVc  = Vc x ϕ 

  = 460357 x 0.75 

  = 345268 kg 

Smaks  = 3 x fy x ( jumlah kaki x ¼ x π x d
2
) /b  
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  = 3 x 3600 x 2 x ¼ x 3.14 x 1.2
2
 / 75 

  = 41.25 

Vs  = jumlah kaki x ¼ x π x θ
2
 x fy x 

 

     
  

  = 2 x ¼ x 3.14 x 12
2
 x

 
3600 x 82.5/41.25 

  = 16286 kg 

ϕVs  =.
             

 
 

    =  
                           

     
 

= 12215 kg    

Vuk  = ϕVs + ϕVc 

    = 12215 + 345268 

= 357483 kg 

Vud ≤ Vuk 33439.7 ≤   357483 Ok! 
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 Table 4.32 Penulangan Sengkang Kolom 

 

4.4.4. Perhitungan Penulangan Hubungan Balok Kolom (joint) 

 Pada perhitungan sebelumnya diperoleh : 

  Mpr1 = Mpr2 = 4.029  ton.m 

Ve_kolom = (Mpr3 + Mpr4)/Lu = (172.4 + 172.4) / 3 = 114.933 ton 

 Di bagian lapis atas balok, baja tulangan yang dipakai adalah 

3D25 As = 14.37 cm
2
, gaya tarik yang bekerja pada baja tulangan 

balok di bagian kiri dan kanan: 

T1 = 1,25 x As x fy = 1,25 x 14.37 x 3900 = 70053.75 kg = 70.05375 

ton 

T2 = 1,25 x As x fy = 1,25 x 14.37 x 3900 = 70053.75 kg = 70.05375 

ton 
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 Gaya tekan yang bekerja pada balok ke arah kiri : 

 C1 = T1 

 C2 = T2 

Vu = VJ = Ve_kolom - T1 - C2 = 114.933 – 70.053 – 70.053 = -25.173 ton 

(ke kiri) 

 Kuat geser joint yang dikekang di keempat sisinya adalah : 

 Vn = 1,7 .√   .Aj = 1,7 x √  . ( 750 x 850 ) = 6411.551 ton 

 ØVn = 0,75 x 6411.511 = 4808.63325 ton > -25.173 ton 

 Dengan demikian, joint mempunyai kuat geser yang memadai. 

4.4.5. Perhitungan Penulangan Shear Wall 

 Penulangan shearwall dihitung menggunakan software 

SAP2000. Hasil dari analisis merupakan tegangan yang terjadi pada 

shearwall dan digunakan untuk menentukan penulangan dinding geser. 

Berikut adalah tipe shearwall yang digunakan dalam perencanaan 

gedung ini : 
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Table 4.33. Tipe ShearWall  

NO Tipe  Tebal shearwall (cm) 

1 SW1 20 

2 SW2 20 

3 SW3 20 

 

 Struktur dinding geser direncanakan dengan menggunakan 

material beton bertulag dengan mutu beton f’c = 35 MPa dan mutu 

tulangan ulir fy = 3900 MPa. 

 Dari hasil analisis diperoleh besarnya tegangan yang terjadi 

pada shearwall sebagai berikut : 

Tabel 4.34.Tegangan yang terjadi pada ShearWall 

NO TIPE 

S11 (+)  

kg/cm2 

S11 (-) 

kg/cm 

S22 (+) 

kg/cm 

S22 (-)  

kg/cm 

1 SW1 2.82 -38.98 8.29 -146.91 

2 SW2 7.61 -26.78 24.6 -104.78 

3 SW3 37.17 -63.19 69.65 -134.43 

 

 Contoh perhitungan tulangan, dilakukan pada shearwall tipe 3 

(SW 3). Berikut adalah hasil perhitungannya : 
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 Tegangan aksial tarik ditahan sepenuhnya oleh tulangan. 

  As  
 

      
 dimana   = 0.9 

  As S11 (+) = 37.17 kg/cm
2
 x (20 cm x 1 cm)

 
/ (0.9 x 3900 

kg/cm
2
) 

    = 0.211 cm
2
/cm

 
= 2117.94 mm

2
/mm 

    Dipasang tulangan 6D13 (As = 3979.95 mm
2
) 

  As S22 (+) = 69.65 kg/cm
2
 x (20 cm x 1 cm) / (0.9 x 3900 

kg/cm
2
) 

  

  
  = 0.396 cm

2
/cm = 3968.66 mm

2
/mm 

    Dipasang tulangan 6D13 (As = 3979.95 mm
2
) 

Tegangan aksial tekan ditahan oleh kuat tekan nominal beton, dan 

sisanya didukung oleh tulangan. 

  As  
(           )      

      
 dimana   = 0.65 

  As S11 (-)  
(                   )          

           
 

   = -2.293 cm
2
/cm  

Tidak membutuhkan tulangan tekan, karena S11 (-) < (         . tetapi 

tetap dipasang  tulangan 6D13 (As = 3979.95 mm
2
). 
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  As S22 (-)  
(                    )          

           
 

 = -2.855 cm
2
/cm 

Tidak membutuhkan tulangan tekan, karena S22 (-) < (         . tetapi 

tetap dipasang  tulangan 6D13 (As = 3979.95 mm
2
). 

4.4.6. Perhitungan Penulangan Pelat Lantai 

 F’c = 30 Mpa  b = 1000 mm 

 Fy = 390 Mpa h = 120 mm 

 Fys = 240 Mpa d = 130 mm 

 M11 = 6.310532 kN.m M22 = 3.072614 kN.m 

 β1 = 0,85   = 0,9 

 Terlebih dahulu mentrial-error luas tulangan As yang akam kita 

gunakan, dicoba dari tulangan yang terkecil yaitu 5D13. 

D13 =   ⁄  X π X d
2
 

 =   ⁄  X 3,14 X 13
2 

 
= 132.665 mm

2 

5D13 = 132.665 x 5 

 = 663.325 mm
2
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 Untuk mengetahui sifat keruntuhan penampang adalah dengan 

membandingkan jumlah luas tulangan tarik yang ada. Apabila luas 

tulangan tarik balans (Asb) maka jika, 

 As  <  Asb → daktail 

 As  >  Asb → getas 

 Untuk mencari luas tulangan tarik balans, digunakan persamaan 

sebagai berikut : 

 Asb  = β1 
   

  
 b d (

   

      
 ) 

   = 0.85 
  

   
 x 1000 x 130 x (

   

       
 ) 

   = 4378.788 mm
2
 

As < Asb → under reinforced 

Dengan demikian tinggi balok desak adalah sebagai berikut : 

 a  = 
     

         
 

  = 
             

                
 

  =  10.14497 mm\ 
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Sehingga momen lentur penampang adalah : 

Mucap =  As fy ( d- 
 

 
 ) 

 =                     ( 13- 
        

 
 ) 

 =             

 = 18.4574      

M11des= 6.310532 kN.m 

M22des= 3.072614 kN.m 

Mucapasitas  > Mudes  OK! 

 Sehingga pada pelat lantai dak digunakan 5 tulangan dengan 

diameter 13 mm setiap meternya. 

4.4.7. Perhitungan Penulangan Tangga 

 F’c = 30 Mpa  b = 1000 mm 

 Fy = 390 Mpa h = 150 mm 

 Fys = 240 Mpa d = 25 mm 

 M11 = 0.32303 kN.m M22 = 1.8298 kN.m 

 β1 = 0,85   = 0,9 
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 Terlebih dahulu mentrial-errornya luas tulangan As yang akan 

kita gunakan, dicoba dari tulangan yang terkecil yaitu 4D25. 

As  =   ⁄  X π X d
2 

  =   ⁄  X 3.14 X 25
2 

  
= 490.625 mm

2
 

As tot = 490.625 x 4 

  = 1962.5 mm
3
 

 Untuk mengetahui sifat keruntuhan penampang adalah dengan 

membandingkan jumlah luas tulangan tarik yang ada. Apabila luas 

tulangan tarik balans (Asb) maka jika,  

 As  <  Asb  → daktail 

 As  > Asb → getas 

 Untuk mencari luas tulangan tarik balans, digunakan persamaan 

sebagai berikut : 

 Asb  = β1 
   

  
 b d (

   

      
 ) 

   = 0.85 
  

   
 1000 x 250 x (

   

       
 ) 

   = 4378.788 mm
2
 

As  <  Asb  → Under reinforced 
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Dengan demikian tinggi balok desak adalah sebagai berikut : 

   a = 
     

         
 

   = 
            

                
 

   =  30.01471 mm 

Sehingga momen lentur penampang adalah : 

Mucap =  As fy ( d- 
 

 
 ) 

 =                      ( 250 - 
        

 
 ) 

 = 6883310      

 = 68.8331      

M11des= 0.32303 kN.m 

M22des= 1.8298 kN.m 

Mucapasitas  > Mudes  OK! 

 Sehingga pada pelat lantai dak digunakan 4 tulangan dengan 

diameter 25 mm setiap meternya. 
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4.5. Desain Struktur Bawah 

4.5.1. Kriteria Desain Struktur Bawah 

  Struktur bawah bangunan terdiri dari pondasi dan tanah 

pendukung pondasi. Pondasi berfungsi untuk mendukung seluruh 

beban bangunan dan meneruskan beban bangunan tersebut kedalam 

tanah dibawahnya. Suatu sistem pondasi harus mampu mendukung 

beban bangunan diatasnya, termasuk gaya-gaya luar seperti gaya 

angin, gempa, dan lain-lain. Untuk itu pondasi haruslah kuat dan kaku 

agar tidak mengalami penurunan, tidak mengalami patah, karena akan 

sulit untuk memperbaiki suatu sistem pondasi. Selain itu ada beberapa 

hal yang perlu dipertimbangkan dalam mendesain struktur pondasi 

yaitu kapasitas dukung tiang sesuai dengan persyaratan. Pengujian 

tiang berfungsi sebagai pengecekkan kapasitas dukung tiang yang 

sudah direncanakan tetapi hanya dipilih beberapa titik pondasi saja, 

sehingga perlu pengecekkan kapasitas dukung tiang berdasarkan 

pengujian tanah. 

4.5.2. Perhitungan Penulangan Tie Beam 

  Pur (pile cap) tiang individu, pier bor, atau kaison harus 

dihubungkan satu sama lain dengan pengikat. Semua pengikat harus 

mempunyai kuat tarik atau tekan desain paling sedikit sama dengan 

gaya yang sama dengan 10 persen SDS kali beban mati terfaktor 

ditambah beban hidup terfaktor pur tiang atau kolom yang lebih besar. 
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Penulangan Tie Beam Menggunakan PCA-COL 

 Penampang Beton 

 Lebar = 300 cm 

 Tinggi  = 650 cm 

 Penulangan  

 D = 22 mm 

 nst =  8 buah 

 Ø s =  12 mm 

 fc’ = 30 MPa 

 phi Ø = 0,75 

 β1 = 0,85 

 Pu TB-30x65   =         kN 

 Mu TB-30x65 = 77.604 kNm 
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Gambar 4.16. Pengecekan tulangan Tie Beam 30x65 dengan PCA-COL
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  Berdasarkan aplikasi PCA-ACOL, dengan dimensi tie 

beam 30 x 65 cm, menggunakan tulangan total 8D22 mampu 

menahan besarnya Pu sebesar          kN, Mu 77.604 kNm,  

 

A. Penulangan Tie Beam Secara Analitis 

  Perencanaan tie beam berdasarkan tata cara perhitungan 

struktur beton bertulang untuk bangunan gedung SKSNI 2847-

2013, perhitungan dengan analitis tie beam diambil pada portal 

AS-B4-B5. Tie beam akan ditinjau pada dua arah momen, yaitu 

arah sumbu kuat atau sumbu lemah. 

Mutu beton (fc’) = 30 MPa 

Mutu baja (fy)  = 390 MPa 

Mtump
(-)

  = 77.604 kNm 

b    = 650 mm 

h    = 300 mm 

Pu    =        kN 

D tulangan   = 22 mm 

D sengkang  = 12 mm 

 

Gambar 4.17. Penampang tie beam 30x65 cm 
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Gambar 4.18. Diagram Interaksi Tie Beam  

  Diagram kurva interaksi Pn – M untuk hitungan manual ini 

ditentukan dari 3 titik saja, yaitu A (ØPn-maks, 0) ; B ( Ø Pn-bal, ØMn-

bal); dan C(0, ØMn). 

1) Beban konsentrik titik A (ØPn-maks, Mn =  0) 

As = As’ = 4 x (1/4 x 3,14 x 22
2
) = 1520  mm

2
 

Ast = 8 x (1/4 x 3,14 x 22
2
) = 3040 mm

2
 

                                      

                                            

           

                   

                   

               

Ø  = 0.65 (penampang tekan dengan sengkang) 
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Gambar 4.19. Diagram regangan tegangan kondisi 

balanced 

2) Sumbu lemah titik B ( Ø Pn-bal, ØMn-bal)- balanced 

Jika                         

Jika                            
             fc’ = 35 

        
   

      
       

         
   

       
        

           

    
  

  
   

        

    
            

                          

                               

          

      =  
     

  
         

   = 
     

      
             

   =        
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  Menggunakan syarat keseimbangan gaya : 
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3) Sumbu lemah titik C (0, Ø Mn )- lentur murni 

 

Gambar 4.20. Diagram regangan tegangan c=d’ 

Trial 1 : anggap garis netral tepat di d’ sehingga Cc’ = 0 

             

           

          

                          

                              

         

                           

 Cek Cc > Ts maka c < d’ 

Trial 2 : karena c > d’ maka tulangan sisi atas adalah tekan (belum 

leleh ) 

       
          

 
 (
  

  
   )       

      

 
 

           
           

 
        

       

 
 

              (       
      

 
)            
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            (    
     

 
 )              

        

 
 

                                                    

                                

 Menggunakan syarat keseimbangan gaya : 

                

          (       
        

 
)              

          (
        

 
)              

                               

                            

    (
        

 
)  (

        

  
)           

           
 

 
                

   |      (    
 

 
  )                 | 

                        

                                  

  Penampang lentur tanpa aksial jadi   = 0.65 
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4) Sumbu kuat titik B (ØPn-bal, ØMn-bal) – balanced 

 

Gambar 4.21. Diagram regangan tegangan kondisi balanced 
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Regangan setiap lapis tulangan : 

                                            

                       

     
  

    
 (          ) 

  
     

          
 (                 )          

                    

                                  

     
   

  
           

     

      
                      

                    

                                 

     
   

  
          

     

      
                     

                    

                                  

Menggunakan syarat keseimbangan gaya : 

             ∑      ∑    

                              

                   

                     

 

 Mn = Cc x ( 0.5h – 0.5 ab ) + Cs4 (0.5 h –53) + Cs3 (0.5 h – 235 ) + Ts2 ( 

0.5 h – 235 ) n+ Ts1 (0.5h – 53 ) 

 = 471 kN.m 
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5) Sumbu kuat titik C ( 0, ØMn)- lentur murni  

 Trial 1 : anggap gratis netral tepat di titik 3 sehingga  

c = 235 mm,  

ab = β1 x c = 0.85x 235= 199.75mm,  

Cc = 0.85 fc’ ab b = 0.85 x 30x 164.69 x 300/1000 = 1528 kN.  

                                            

                       

     
  

    
 (          ) 

  
     

       
 (             )          

                    

                                 

     
   

  
           

     

   
             

                                          

     
   

  
          

     

   
                  

                    

                                 

Jika dianggap bahwa semua tulangan tarik telah leleh maka ∑ Ts = 

221,9 kN ( mencari regangan dan tegangan untuk setiap lapis 

tulangan ) kurang dari Cc ( 221,9 kN < 1528 kN ) maka blok desak 

masih terlalu besar . 

 Trial 2 : anggap garis netral tepat di titik 6 sehingga  

c = 53 mm,  

ab = β1 x c = 0.85 x 53 = 45.05 mm,  

Cc = 0.85 fc’ ab b = 0.85 x 30 x 45.05 x 300/1000 = 345 kN.  

                                            

                       

     
  

    
 (          ) 
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 (            )          

                    

                                  

     
  

    
 (          ) 

  
     

      
 (            )          

                    

                                

     
   

  
          

     

  
           

                    

                        

Jika dianggap bahwa semua tulangan tarik telah leleh maka ∑ Ts = 

330,9 kN ( mencari regangan dan tegangan untuk setiap lapis 

tulangan ) kurang dari Cc (330,9 kN < 345 kN ) maka blok desak 

terlalu kecil. Jadi, garis netral antara titik 5 dan titik 6. 
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Gambar 4.22. Diagram regangan tegangan kondisi garis netral 

antara titik 4 dan 5 

Trial 3 : garis netral antara titik 4 dan 5 pada gambar 35. 

                                      

Mencari regangan pada tulangan yang terpasang, dari 

perbandingan segitiga dapat diperoleh kesimpulan langsung 

mengenai regangan pada tulangan tersebut : 

                       

                    

                                        

     
        

 
 (     

 

  
)    
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                     (
     

 
      )                

 (
      

 
    )     

               

                      

Menggunakan syarat keseimbangan gaya : 

     ∑      ∑        

                             

    ( 
      

 
      )    

∑                 ( 
      

 
      )     

         ( 
      

 
      )    

             

          

∑                

Menggunakan persamaan keseimbangan: 

∑     ∑    

                       ( 
      

 
      )      

                             

Cek  

     
        

 
 (     

 

  
)   

 
            

     
 (     

     

    
)          

                                        

Menggunakan persamaan keseimbangan gaya: 
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    (
      

     
    )               

             

                            

        

                    

                                    

                   

Momen nominal terhadap titik berat centroid : 

Mn = ∑ Cc  - ∑ Ts 

= Cc x ( 0.5h – 0.5 a ) + Cs7 (0.5 h – 54.5 ) + Cs6 (0.5 h – 

169.7 ) + Ts5 (0.5 h – 284.9 ) + Ts3 ( 0.5 h – 284.9 ) n+ 

Ts2 (0.5h – 169.7 ) + Ts1 (0.5 h – 54.5 ) 
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Gambar 4.23. Diagram interaksi sumbu lemah dan kuat TB- 30x80 cm 

 

  Penulangan sengkang Tie Beam  

Langkah pertama menghitung Mm menggunakan persamaan (11-6) 

dalam SNI 2847-2013. Bila Mm seperti yang dihitung dengan 

persamaan (11-6) adalah negatif maka Vc harus dihitung dengan 

persamaan (11-7) 
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Karena Mm bernilai negatif, maka Vc harus dihitung menggunakan 

persamaan (11-7):  

          √        √  
      

  
 

Dimana : 

                       

                    

                                    

          √            √  
           

     
 

           

Jika Vu < ɸVc , maka tidak membutuhkan tulangan geser  

         

                

23,479 < 5912  OK 

Maka untuk tie beam yang di desain tidak memperlukan tulangan 

geser. Namun, tetap menggunakan tulangan geser D12-100 untuk 

tumpuan dan D12-150 untuk lapangan.  

4.5.3. Perhitungan Kapasitas Dukung Pile 

 Kapasitas dukung tiang merupakan kemampuan atau kapasitas 

tiang dalam mendukung beban ( Hary Christady,2011). Hitungan 

kapsitas dukung tiang dapat dilakukan dengan cara pendekatan secara 

statis dilakukan menurut teori mekanika tanah, yaitu dengan 

mempelajari sifat-sifat teknis tanah, sedang hitungan dengan cara 
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dinamis dilakukan dengan menganalisis kapasitas ultimit dengan data 

yang diperoleh dari data pemancangan tiang. 

 Tipe   : Borepile 

Diameter tiang  : 800 mm  0,8 m  

Panjang tiang  : 15 

Kuat tekan beton (fc’) : 20 Mpa 

Beban maksimum  : 218 kNm 

A. Penentuan Beban Ultimit Tiang Vertikal Secara Statis 

 Kapasitas dukung tiang secara statis dilakukan berdasarkan 

data N-SPT BH-1 dan BH-3. Mayerhof (1976) mengusulkan untuk 

menghitung tahanan non-kohesif: 

               

        

     (
 

 
)       

 

 

 

Dengan : 

       = total gesekan pada selimut tiang atau adhesi tanah dengan 

selimut tiang untuk setiap lapisan yang dijumpai (kN/m) 

   = tebal lapisan tanah ke-i (m) 

   = geekan pada selimut tiang atau adhesi tanah dengan selimut 

tiang untuk lapisan taah ke-i (kN/m²) 

  = diameter tiang (m) 

L  = total panjang tiang (m) 

q = kapasitas dukung tanah pada ujung tiag (kN/m²) 
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Qvultimit = Kapasitas ultimit pondasi tiang tunggal (kN) 

Qvijin = Kapasitas ijin pondasi tiang tunggal (kN) 

SF  = Faktor aman yang nilainya dapat diambil 2,5 s/d 3. 

Aujung = Luas permukaan ujung tiang (m2) 

 = Keliling tiang (m) 

 

 Tabel 4.35. Nilai SPT untuk perhitungan Qfriksi 

No. Lapisan 
kedalaman tebal Li  

N-SPT 
fi fi*Li 

m M kN/m2 kN/m 

1 pasir 0m-11m 11 60 120 1320 

2 pasir kasar 11m-25m 14 60 120 1680 

Jumlah 3000 

        

Nilai SPT untuk perhitungan Qujung, nilai SPT untuk 

kedalaman 15 m adalah 60, sehingga 

                          

                              

                            

 Sehingga diambil q dengan nilai maksimum sebesar 24000 kN/m
2
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B. Penentuan Beban Ultimit dan Beban Ijin Tiang Vertikal 

Secara Dinamis 

 Terdapat beberapa cara untuk menentukan kapasitas 

dukung ultimit tiang berdasarkan interpretasi hasil pengujian 

diantaranya : 

 

Gambar 4.24. Kurva beban penurunan dari uji beban tiang  

(Tomlinson, 1977) 

1) Beban yang menyebabkan penurunan kotor ( gross setlement ) 

sebesar 10% dari diameter tiang (titik B) (Terzaghi, 1942). 

S = 10% Dtiang 

 = 10% x 800 mm 

 = 8 mm 

2) Beban dimana penurunan berlangsung terus tanpa adanya 

penambahan beban (titik A), kecuali jika kecepatan penurunan 

begitu lamban sebagai petunjuk bahwa penurunan terjadi oleh 
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akibat konsolidasi tanah (Civil Engineering Code of Practice 

N0.4, 1954). 

3) Suatu beban yang bila ditambahkan beban berikutnya, 

kenaikam penurunan kotor yang terjadi tidak seimbang dengan 

kenaikan bebannya (titik C) (Swedish Peeling Commision). 

4) Beban yang bila ditambahkan beban berikutnya, kenaikan 

penurunan bersih (net settlement) yang terjadi nilainya tidak 

seimbang dengan kenaikan bebannya. 

5) Beban yang diberikan oleh titik potong antara garis-garis 

singgung yang ditarik dari kurva awal dan bagian kurva akhir 

yang lebih curam (titik D) (Tomlinson, 1977). 

Tabel. 4.36. Hasil pengujian tiang 

 

   

    Gambar 4.25. Hasil pembacaan kapasitas dukung 

tiang  

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B D C 



200 
 

 
 

6) Davisson (1973), mengusulkan cara yang telah banyak dipakai 

saat ini. Cara ini mendefinisikan kapasitas dukung ultimit tiang 

pada penurunan tiang sebesar : 

           
     

  
   

   

   
 

Dengan : 

d  = diameter/lebar tiang 

dr  = lebar referensi = 1 ft ≈ 300 mm 

Q  = beban yang bekerja pada tiang 

D  = kedalaman tiang 

A  = luas tanpang tiang 

E  = modulus elastis tiang 

  = 200000 MPa, untuk baja 

  = 15200 σr (fc’/ σr )
0.5

, untuk beton 

σr  = 0.1 Mpa = 100 kPa 

Perhitungan tiang tipe-11 

                  
 

  
 
   

   
 

                          untuk beton 
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Gambar 4.26. Hasil penentuan Qu dengan metode Davisson (1973) 

Penentuan Beban Ijin  

1. Dipilih satu titik dimana penurunan kotor mulai melampaui 

0,03 inch. Per ton dari beban yang ditambahkan. Nlai 

beban yang diperoleh dibbagi dengan faktor aman 2 beban 

statis dan 3 untuk beban getar (vibratory loads) (W.H 

Rabe) 

2. Dipilih salah satu ttik dimna penurunan kotor mulai 

melebihi 0,05 inch. Per ton dari beban yang ditambahkan, 

atau dimana penurunan plastis (penurunan tetap) mulai 

melebi 0,03 inch. Per ton dari beban yang ditambahkan. 

Nilai bebannya dibagi 2 untuk beban statis dan 3 beban 

bergetar (R.L Nordlund) 
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Tabel 4.37. Rekap hasil pengujian tiang  

Metode 
Penurunan Qu 

Beban 

Ijin 

(Qu/2) 

cm Ton ton 

CEC 8.5 780 390 

Terzaghi 8 780 390 

SPC 6 777 388.5 

Tomlinson 4.7 775 387.5 

Davisson 3.867 745 372.5 

 Berdasarkan beberapa cara unutk menentukan kapasitas dukung 

ultimit tiang berdasarkan interprestasi hasil pengujian diambil 

sebesar 775 to dan beban ijin 387,5 ton untuk enentukn jumlah 

tiang dalam satu pile capp dan penulangan pile cap 

C. Penentuan Kapasitas Dukung Tiang dengan Program Aplikasi 

Allpile 

Data yang dimasukkan : 

Pile type  : borepile 

  Kedalaman tiang : 10 m 

  Diameter tiang  : 80 cm 

 Beban vertikal  : 387,5 ton 

 Beban horizontal : 38,75 ton 

 N-SPT  : BH-1 dan BH-3 

 Fs  : 3 

 Toleransi defleksi: 0.2 cm 

 Berdasarkan hasil dari Allpile, diperoleh kapasitas dukung tiang 

yang diijinkan untuk beban vertikal sebesar 430,39 ton sehingga tiang 

mampu menahan beban vertikal sebesar 387,5 ton (Qijin > Q, yaitu 

430,39 ton > 387,5 ton OKE !!!) 

 Sedangkan kapasitas dukung tiang untuk beban horizontal 

sebesar 387,5 kN atau 38,75 ton dan memiliki nilai defleksi sebesar 

0.0592 cm. nilai defleksi yang terjadi kurang dari 0.2 cm. 
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Gambar 4.27. Hasil analisis kapasitas dukung tiang vertikal 

menggunakan Allpile 

Loads:
  Load Factor for Vertical Loads= 1.0
  Load Factor for Lateral Loads= 1.0

  Loads Supported by Pile Cap= 0 %
  Shear Condition: Static

  Vertical Load, Q= 3875.0 -kN
  Shear Load, P= 0.0 -kN

  Slope Restain St= 0.00 -cm/-cm

Profile:
  Pile Length, L= 10.0 -m

  Top Height, H= 0 -m
  Slope Angle, As= 0

  Batter Angle, Ab= 0

Fixed Head Condition

Nocontributing Zone, Ln1=Ln2=Ln3=0.

Soil Data:
Depth  Gamma  Phi C K e50 or Dr Nspt

-m -kN/m3 -kN/m2 -MN/m3 %
0 12.2 0.0 359.1 788.8 0.29 60
6 11.7 42.1 0.0 53.5 95.94 60

8 11.7 42.1 0.0 53.5 95.94 60
15 11.7 42.1 0.0 53.5 95.94 60

16 11.7 42.1 0.0 53.5 95.94 60
22 11.7 42.1 0.0 53.5 95.94 60
23.5 11.7 42.1 0.0 53.5 95.94 60

Pile Data:
Depth Width Area Per.   I   E Weight

-m -cm -cm2 -cm -cm4 -MP -kN/m
0.0 80 5026.5 251.3 2010619.3 20683 11.863
10.0

Vertical capacity:

Weight above Ground= 0.00 Total Weight= 69.37-kN      *Soil Weight is not included
Side Resistance (Down)= 5877.458-kN  Side Resistance (Up)= 5683.654-kN
Tip Resistance (Down)= 7034.351-kN  Tip Resistance (Up)= 0.000-kN

Total Ultimate Capacity (Down)= 12911.810-kN  Total Ultimate Capacity (Up)= 5753.024-kN
Total Allowable Capacity (Down)= 4303.937-kN  Total Allowable Capacity (Up)= 1963.922-kN

OK!  Qallow > Q

Settlement Calculation:

At Q= 3875.00-kN  Settlement= 0.18597-cm
At Xallow= 2.00-cm  Qallow= 9601.81445-kN

Note:  If program can't find result or the result exceeds the up limits. The result shows 9999.

VERTICAL ANALYSIS Figure 1

Drilled Shaft (dia >24 in. or 61 cm)

CivilTech
Software
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Gambar 4.28. Hasil analisis kapasitas dukung tiang horizontal 

menggunakan Allpile 

Loads:
  Load Factor for Vertical Loads= 1.0
  Load Factor for Lateral Loads= 1.0

  Loads Supported by Pile Cap= 0 %
  Shear Condition: Static

  Vertical Load, Q= 3875.0 -kN
  Shear Load, P= 387.5 -kN

  Slope Restain St= 0.00 -cm/-cm

Profile:
  Pile Length, L= 10.0 -m

  Top Height, H= 0 -m
  Slope Angle, As= 0

  Batter Angle, Ab= 0

Fixed Head Condition

Nocontributing Zone, Ln1=Ln2=Ln3=0.

Soil Data:
Depth  Gamma  Phi C K e50 or Dr Nspt

-m -kN/m3 -kN/m2 -MN/m3 %
0 12.2 0.0 359.1 788.8 0.29 60
6 11.7 42.1 0.0 53.5 95.94 60

8 11.7 42.1 0.0 53.5 95.94 60
15 11.7 42.1 0.0 53.5 95.94 60

Pile Data:
Depth Width Area Per.   I   E Weight

-m -cm -cm2 -cm -cm4 -MP -kN/m
0.0 80 5026.5 251.3 2010619.3 20683 11.863
10.0

Single Pile Lateral Analysis:
Top Deflection, yt= 0.05920-cm
Max. Moment, M= 317.00-kN-m

Top Deflection Slope, St= 0.00000
OK!  Top Deflection, 0.0592-cm is less than the Allowable Deflection= 0.20-cm

Note:  If program can't find result or the result exceeds the up limits. The result shows 9999.
The Max. Moment calculated by program is an internal force from the applied load conditions. Structural engineer has to check whether 

the pile has enough capacity to resist the moment with adequate factor of safety. If not, the pile may fail under the load conditions.

LATERAL ANALYSIS Figure 2

Drilled Shaft (dia >24 in. or 61 cm)

CivilTech
Software
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Penentuan Beban Ultimit Tiang Horizontal (Metode Broms) 

1) Menentukan jenis tanah 

 Berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan maupun 

laboratorium jenis tanah adalah tanah granuler yaitu tanah 

pasir. 

2) Menentukan gaya horizontal ultimit berdasarkan defleksi 

toleransi 0.2 cm 

  (
  
    

)

   

 

Dimana : 

    = koefisien variasi modulus  didapatka berdasarkan 

Tabel 4. Nilai-nilai   untuk tanah granuler (c=0) 

    = modulus elastis tiang  

    = momen inersia penampang tiang 

 

Tabel 4.38. Nilai-nilai   untuk tanah granuler (c=0) (Hary 

Christady,2011) 

Kerapatan relatif (Dr) Tak padat Sedang  Padat  

Interval nilai A 100-300 300-1000 1000-2000 

Nilai A dipakai 200 600 1500 

   pasir kering atau lembab 

(Terzaghi)(kN/m³) 

2425 7275 19400 

  pasir terendam air (kN/m³)  

Terzaghi 

Reese etl 

 

1386 

5300 

 

4850 

16300 

 

11779 

34000 
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  (
  
    

)

 
 

 

 (
     

         
)
   

 

       

                

       > 4 maka,termasuk tiang panjang  

 Untuk ting panjang dengan ujung jepit : 

   
     

    
   (    )

        =toleransi defleksi tiang diperbolehkan= 

2mm 

   
      

   (    )
   

    
 

   
                             

    
 

               

3) Cek keruntuhan tanah akibat beban lateral tiang  
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Dengan N = 60 dari gambar, diperoleh   = 43˚ 

 

Gambar 4.29. Hubungan   dan N-SPT (Peck et al, 1974) 

      
 (    

 

 
)    = sudut gesek dalam efektif 

    (    
  

 
)       

           
        

  Dimana : 

    = berat volume tanah         

     = kapasitas momen maksimum tiang         

           
      

                   
       

      
        

 
         

 Karena momen yang bekerja pada tiang         , maka 

saat gaya horiontal belum mencapai   tiangnya sudah patah. Karena 

itu, gaya horizontal ultimit ditentukan oleh kekuatan bahan tiang 
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dalam menahan beban momen      atau hitungan didasarkan pada 

persamaan tiang panjang. 

Persamaan 1: 

      √
  

      
 

      √
  

               
 

       √   

 Persamaan 2 : 

    
   

      
 

   
   

         √    
 

   
       

         √  
 

   
    

√  
 

    
         

       
           

Dengan memberikan faktor aman F = 3, gaya horizntal yang aman 

terhadap keruntuhan tanah dan tiang: 

   
  
 
 
   

 
            

Dipilih untuk kurva ujung jepit, diperoleh: 
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Gambar 4.30. Tahanan lateral ultimit tiang dalam tanah granuler 

(Broms,1964b) 

     
         

   

                  
    

Maka, dari grafik diambil :            
     

    (       
 ) 

                     
   

            mendekati 357 kN 

Beban lateral ijin tiang dipilih nilai terkecil dari hitungn langkah (a) 

dan (b). Jadi beban lateral ijin           

Desain Jumlah Tiang Terpasang 

  Analisis jumlah tiang dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

   
  

                
 

Fz   = beban vertikal 

         = kapasitas dukung tiang grup 

Contoh analisis tiang yang dibutuhkan : 
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1) Diketahui pondasi AS B4 pile cap P4 : 

Tiang terpasang = 4 

Fz   = 714 ton 

        

                                                  

                               

                     namun untuk pendesaian 

terpasang 4 tiang 

 Desain Perhitungan Distribusi Reaksi Tumpuan ke Tiang 

  Beban yang didukung oleh tiang ke-I )Qi) akibat beban P, 

Mx, dan My dalam sebuah pile cap adalah : 

 

 

Gambar 4.31. Distribusi Reaksi Tumpuan ke Tiang 
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∑  
  
       

∑  
 

dengan,  

n = jumlah tiang dalam satu pile cap 

∑   = jumlah kuadrat jarak x terhadap titik pusat berat 

kelompok tiang (O). 

∑   = jumlah kuadrat jarak y terhadap titik pusat berat 

kelompok tiang (O). 

Xi = jarak tiang ke-i terhadap titik O searah sumbu x 

Yi = jarak tiang ke-I terhadap titik O searah sumbu y 

 

Gambar 4.32. Tampak atas pondasi PC4 AS B4  

Tabel 4.39. Koordinat sumbu x dan y pondasi AS B4 : 

No. 

Tiang 
Posisi   x2 y2 

I xi (m) yi (m) m2 m2 

P1 -1.2 -1.2 1.440 1.440 

P2 -1.2 1.2 1.440 1.440 

P3 1.2 1.2 1.440 1.440 

P4 1.2 -1.2 1.440 1.440 

Ʃ = 5.760 5.760 
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Contoh perhitungan Q berdasarkan kombinasi COMB2: 

    
 

 
  
     

∑  
  
     

∑  
 

    
       

 
  
            

    
  
          

    
     

dan seterusnya untu perhitungan selanjutnya hingga tang ke-4 

Tabel 4.40. Kombinasi pada pondasi grup tiang PC4 

Kombinasi Kondisi 
F1 F2 F3 M1 M2 

Tonf Tonf Tonf Tonf-m Tonf-m 

COMB1   -1.020 -1.357 445.625 -8.287 2.338 

COMB2   -1.252 -1.616 525.922 -10.169 2.972 

COMB5X Max 7.937 5.331 542.823 5.054 24.775 

COMB5X Min -10.186 -8.324 439.762 -23.327 -19.620 

COMB5Y Max 4.814 4.054 524.912 2.417 17.183 

COMB5Y Min -7.062 -7.047 457.691 -20.689 -12.028 

COMB6X Max 5.528 3.471 577.117 0.338 19.633 

COMB6X Min -8.065 -6.771 499.819 -20.948 -13.664 

COMB6Y Max 3.185 2.513 563.675 -1.640 13.939 

COMB6Y Min -5.722 -5.813 513.260 -18.970 -7.970 

COMB8X Max 8.554 6.153 273.238 10.068 23.361 

COMB8X Min -9.569 -7.503 170.177 -18.313 -21.034 

COMB8Y Max 5.431 4.876 255.309 7.430 15.769 

COMB8Y Min -6.445 -6.226 188.088 -15.676 -13.443 
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Tabel 4.41. Hasil perhitungan besarnya distribusi beban ke tiang  

Kombinasi Kondisi 
F1 F2 

Tonf Tonf 

COMB1   -0.255 -0.339 

COMB2   -0.313 -0.404 

COMB5X Max 1.984 1.333 

COMB5X Min -2.546 -2.081 

COMB5Y Max 1.203 1.014 

COMB5Y Min -1.766 -1.762 

COMB6X Max 1.382 0.868 

COMB6X Min -2.016 -1.693 

COMB6Y Max 0.796 0.628 

COMB6Y Min -1.431 -1.453 

COMB8X Max 2.139 1.538 

COMB8X Min -2.392 -1.876 

COMB8Y Max 1.358 1.219 

COMB8Y Min -1.611 -1.557 

 

                  

                  

 

Perhitungan ketebalan Pile Cap 

Tabel 4.42. Kombinasi beban tefaktor pada pondasi grup tiang PC4 

Kombinasi Kondisi 
F1 F2 F3 M1 M2 

Tonf Tonf Tonf Tonf-m Tonf-m 

COMB1U   -1.4276 -1.9002 623.875 -11.60173 3.27316 

COMB2U   -1.5957 -2.0418 663.2255 -12.95566 3.81994 

COMB5UX Max 11.4556 7.7974 713.7533 8.1735 35.17531 

COMB5UX Min -14.434 -11.7106 566.5228 -32.37068 -28.24563 

COMB5UY Max 6.9938 5.9731 688.153 4.40568 24.33032 

COMB5UY Min -9.9722 -9.8862 592.1232 -28.60285 -17.40064 

COMB7UX Max 12.1763 8.7311 409.4382 14.02705 33.47237 

COMB7UX Min -13.7132 -10.7769 262.2078 -26.51714 -29.94857 

COMB7UY Max 7.7145 6.9068 383.8379 10.25922 22.62738 

COMB7UY Min -9.2514 -8.9525 287.8081 -22.74931 -19.10358 

   
Fuz max = 713.7533 
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Tabel 4.43. Lengan Momen pondasi PC4 

  P1 P2 P3 P4 

Mx atas 0 0.85 0 0.825 

Mx bwh 0.85 0 0.825 0 

My atas 0 0 0.775 0.775 

My bwh 0.775 0.775 0  0 

 

Tabel 4.44. Perhitungan besarnya beban ke tiang 

Kombinasi Kondisi 
F1 F2 F3 M1 M2 

Tonf Tonf Tonf Tonf-m Tonf-m 

COMB1U   -1.4276 -1.9002 623.875 -11.60173 3.27316 

COMB2U   -1.5957 -2.0418 663.2255 -12.95566 3.81994 

COMB5UX Max 11.4556 7.7974 713.7533 8.1735 35.17531 

COMB5UX Min -14.434 -11.7106 566.5228 -32.37068 -28.24563 

COMB5UY Max 6.9938 5.9731 688.153 4.40568 24.33032 

COMB5UY Min -9.9722 -9.8862 592.1232 -28.60285 -17.40064 

COMB7UX Max 12.1763 8.7311 409.4382 14.02705 33.47237 

COMB7UX Min -13.7132 -10.7769 262.2078 -26.51714 -29.94857 

COMB7UY Max 7.7145 6.9068 383.8379 10.25922 22.62738 

COMB7UY Min -9.2514 -8.9525 287.8081 -22.74931 -19.10358 

   
Fuz max = 713.7533  

 
 

Perhitungan beban ultimit     

 Hampir sama dengan contoh perhitungan    sebelumnya, 

hanya saja beban kombinasi yang digunakan adalah beban 

kombinasi pada tabel kombinasi beban terfaktor pada pondasi grup 

tiang, perhitungan Qu pada tiang P1 dengan kombinasi 1,4D adalah 

: 

Contoh perhitungan Q berdasarkan kombinasi COMB1U : 

    
       

 
  
            

    
  
          

    
     

 

 = 155.87 ton…. Dan seterusnya sampai tiang ke-4 

Contoh perhitungan Q berdasarkan kombinasi COMB5UX : 
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= 142,2 ton…. Dan seterusnya sampai tiang ke- hingga 

kombinasi beban terakhir 

 Perhitungan momen ultimate (Mu) : 

                                             

                        

                                             

        

Dan seterusnya sampai My bawag dan kombinasi pembebanan 

terakhir  

Didapatkan momen ultimit maksimal pada masing-masing sumbu: 

                    

                     

                    

                    

1) Cek terhadap geser pons 

Vu pons = Fuz maksimal 

 = 713,753 ton 

Keliling bidang geser pons (bo) 

                          

Diketahui : 

b kolom = 750 mm 

h kolom = 850 mm 

d pile cap =  1300 mm 
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                     √             

              √                

 = 8177060 N 

Cek terhadap geser pons, Vu pons < 
φ
Vc pons, yaitu 714 ton < 818 

ton… OKE!!! 

Keterangan : 

d =1300 mm tinggi efektif pile cap 

b = 750 mm lebar kolom (K-75x85 cm) 

h = 850 mmpanjang kolom (K-75x85 cm) 

fc’ = 30 Mpa mutu beton kolom (30 MPa) 

bo =         bidang kritis geser pons (mm) 
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Gambar 4.33. Cek pile cap terhadap geser pons 

2) Cek terhadap geser lentur 

Pengecekan geser lentur pada kasus ini tidak dilakukan karena 

untuk d = 130 cm tiang pancang berada didalam bidang geser yang 

terbentuk. 

                                               

                           

          

 Perhitungan penulangan pile cap 

Berdasarkan reaksi tumpuan beban terfaktor pada tabel kombinasi 

beban terfaktor pada pondasi grup tiang dapat dihitung penulangan 

pile cap sebagai berikut : momen terhadap titik berat kolom, 

digunakan momen dengan sumbu x atau y dipilih yang paling 

maksimum. 

Perhitungan tulangan pada sumbu X : 

Mu maksimal =              

B = 400 cm 

d = 130 cm 

fc’ pile cap = 30Mpa = 300 kg/cm
2
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fy = 390 Mpa = 3900 kg/cm
2 

mencari nilai β1 : 

jika fc’ = 300 kg/cm2
 maka β1 = 0.85 

jika fc’ > 300 kg/cm
2
 maka β1 = 0.85-0.0008 

hitung uas tulangan balasns : 

         
   

  
     (

   

      
) 

         
  

   
           (

   

       
) 

              
  

Cek kondisi keruntuhan penampang : 

          

  Dipakai tulangan D29-100  4000/150 = 27 

               
           

                        

  Maka tulagan tarik leleh (under-reinforced) 

 Momen lentur nominal : 

          (       
     

  
   
) 

             (       
         

       
) 

                   

             

             

Cek 

            

                       

Perhitungan tulangan tekan 
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Coba pakai            
  

   
  
 

    
 

   
    

   
 

      

Jarak tulangan = 4000/28 = 150  

Perhitungan penulangan pile Cap menggunakan AFES 

  Pada perhitungan penulangan pondasi menggunakan program 

AFES diambil contoh P4 AS B4 dengan datta sebagai berikut: 

Dimensi Pile Cap : 

Panjang = 4000 mm 

Lebar = 4000 mm 

Tebal  = 1500 mm 

fc’   = 30 Mpa 

Dimensi Tiang borepile 

Diameter = 800 mm 

Panjang   = 15 m 

Jumlah tiang = 4  

fc’        = 20 Mpa 

Beban ijin tiang  

Horizontal = 38,75 ton 

Vertikal    = 387,5 ton 

Dimensi kolom = 75x85 cm  

Beban dan Kombinasi 

Tabel 4.47. Beban dan Kombinasi yang di input pada program AFES 

Kombinasi 
F1 F2 F3 M1 M2 M3 

Tonf Tonf Tonf Tonf-m Tonf-m Tonf-m 

Operation -1.252 -1.616 525.922 -10.169 2.972 -0.001 

Slx1 7.937 5.331 542.823 5.054 24.775 0.574 

Sly1 4.814 4.054 524.912 2.417 17.183 0.491 

Slx2 11.4556 7.7974 713.753 8.1735 35.1753 0.82284 

Sly2 6.9938 5.9731 688.153 4.40568 24.3303 0.7041 
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Gambar 4.34. Tampak atas pondasi P4 AS B4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.35. Tampak 3 Dimensi pondasi P4 AS B4 
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Hasil analisa AFES P4 B4 

Gambar 4.36. Cek Stabilitas pondasi P4 
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Penulagan pondasi P4 

Pondasi P4 didesain menggunakan tulangan  

Tulangan tekan = D19-150 

Tulangan Tarik = D29-100 

 

 

 

 

  

 

Gambar 4.37. Penulangan pondasi P4 
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Dibawah ini adalah hasil analisa penulangan pondasi P4 menggunakan program 

AFES :

 

Gambar 4.38. Penulangan pondasi P4 
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4.6. Pemisahan Struktur 

Semua bagian struktur harus didesain dan dibangun untuk bekerja 

sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dalam menahan gaya-gaya gempa 

kecuali jika dipisahkan secara struktural dengan jarak yang cukup memadai 

untuk menghindari benturan yang merusak. Pemisahan harus dapat 

mengakomodasi terjadinya perpindahan respons inelastik maksimum     . 

   harus dihitung pada lokasi kritis dengan mempertimbangkan perpindahan 

translasi maupun rotasi pada struktur, termasuk pembesaran torsi (bila ada), 

dengan menggunakan persamaaan dibawah ini:  

   
      
  

 

     adalah perpindahan elastik maksimum pada lokasi kritis.  

    faktor amplifikasi defleksi  5,5 

    faktor keutamaan gempa 1,5 

  

  Dari data pengechekan simpangan antar lantai arah X pada pada kedua 

gedung dalam pemabahasan sebelumnya. Didapatkan hasil check simpangan 

terbesar         pada  kedua gedung tersebut yang diambil dari Tabel 4.27 

Tabel 4.28, Tabel 4.29 dan Tabel 4.30 sebagai berikut: 
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Struktur-struktur bangunan yang bersebelahan harus dipisahkan minimal 

sebesar     yang dihitung dari persamaan dibawah ini: 

 

    √              

  

Keterangan: 

    dan     adalah perpindahan respons inelastik maksimum pada struktur-

struktur  bangunan yang bersebelahan di tepi-tepi yang berdekatan. Struktur 

bangunan harus diposisikan berjarak paling tidak sejauh    dari garis batas 

kepemilikan tanah. 

    √              

    √                      

             

Maka, bangunan harus diposisikan berjarak paling tidak sejauh 0,133 m 

antar gedung A dan gedung B. 
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BAB V  

RKS dan RAB 

 

5.1.  RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS) 

A. PEKERJAAN TANAH UNTUK LAHAN BANGUNAN 

 

A.1. Lingkup Pekerjaan 

Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan, alat-alat dan pengangkutan 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua "pekerjaan tanah", seperti tertera pada gambar 

rencana dan spesifikasi. 

Juga termasuk semua pembersihan dan penebasan / pembabatan, galian dan urugan untuk 

bangunan seperti yang ditentukan pengawas. 

 

A.2. Umum 

Pembersihan, penebasan / pembabatan dan persiapan daerah yang akan dikerjakan. 

1. Pada umumnya, tempat-tempat untuk bangunan dibersihkan. Penebasan /  pembabatan 

harus dilaksanakan terhadap semua belukar, sampah yang tertanam dan material lain 

yang tidak diinginkan berada dalam daerah yang akan dikerjakan, harus dihilangkan, 

ditimbun  kemudian  dibakar  atau  dibuang  dengan  cara-cara  yang  disetujui  oleh 

pengawas. Semua  sisa-sisa  tanaman  seperti  akar-akar,  rumput-rumput  dan  

sebagainya,  harus dihilangkan sampai kedalaman 0,5 m di bawah tanah 

dasar/permukaan. 

2. Semua daerah urugan, harus dipadatkan, baik urugan yang telah ada maupun terhadap 

urugan yang baru. Tanah urugan harus bersih dari sisa-sisa tumbuhan atau bahan-bahan 

yang dapat menimbulkan pelapukan dikemudian hari. 

3. Pembuatan dan pemasangan papan dasar pelaksanaan (bouwplank) termasuk pekerjaan 

Kontraktor dan harus dibuat dari kayu jenis Meranti atau setara setebal 3 cm dengan 
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tiang dari kaso 5/7 atau dolken berdiameter 8-10 cm dengan jarak 2 meter satu sama 

lain. Pemasangan harus kuat dan permukaan atasnya rata dan sipat datar (waterpas). 

4. Segala pekerjaan pengukuran, persiapan termasuk tanggungan Kontraktor. 

5. Kontraktor harus menyediakan alat-alat ukur sepanjang masa pelaksanaan berikut ahli 

ukur yang berpengalaman dan setiap kali apabila dianggap perlu siap untuk mengadakan 

pengukuran ulang. 

6. Pada papan dasar pelaksanaan (bouwplank) harus dibuat tanda-tanda yang menyatakan 

as-as dan atau level/peil-peil dengan warna yang jelas dan tidak mudah hilang jika 

terkena air atau hujan. 

 

A.3. Pekerjaan Galian 

A.3.1.  Lingkup Pekerjaan 

Pekerjaan galian harus memenuhi syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam 

gambar. Kontraktor harus menjaga supaya tanah di bawah dasar elevasi seperti pada gambar 

rencana atau ditentukan oleh pengawas, tidak terganggu, jika terganggu.  Kontraktor harus 

mengurug kembali lalu dipadatkan sesuai syarat yang tertera dalam spesifikasi di bawah 

ini. 

 

A.3.2.  Syarat-syarat Pelaksanaan. 

1. Semua  galian  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  gambar  dan  syarat-syarat  yang 

ditentukan menurut keperluan. 

2. Dasar dari semua galian harus waterpas, bilamana pada dasar setiap galian masih 

terdapat akar-akar tanaman atau bagian-bagian gembur, maka ini harus digali keluar 

sedang lubang-lubang tadi diisi kembali dengan pasir, disiram dan dipadatkan sehingga 

mendapatkan kembali dasar yang waterpas. 

3. Terhadap kemungkinan adanya air di dasar galian, baik pada waktu penggalian maupun 

pada waktu pekerjaan pondasi harus disediakan pompa air atau pompa lumpur yang jika 
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diperlukan dapat bekerja terus menerus, untuk menghindari tergenangnya air pada dasar 

galian. 

4. Kontraktor harus memperhatikan pengamanan terhadap dinding tepi galian agar tidak 

longsor dengan memberikan suatu dinding penahan atau penunjang sementara atau 

lereng yang cukup. 

5. Juga kepada Kontraktor diwajibkan mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap 

bangunan lain yang berada dekat sekali dengan lubang galian yaitu dengan memberikan 

penunjang sementara pada bangunan tersebut sehingga dapat dijamin bangunan tersebut 

tidak akan mengalami kerusakan. 

6. Semua tanah kelebihan yang berasal dari pekerjaan galian, setelah mencapai jumlah 

tertentu  harus  segera  disingkirkan  dari  halaman  pekerjaan  pada  setiap  saat  yang 

dianggap perlu dan atas petunjuk pengawas. 

7. Bagian-bagian yang akan diurug kembali harus diurug dengan tanah yang bersih bebas 

dari segala kotoran dan memenuhi syarat-syarat sebagai tanah urug. Pelaksanaannya 

secara berlapis-lapis dengan penimbrisan lubang-lubang galian yang terletak di dalam 

garis bangunan harus diisi kembali dengan pasir urug yang diratakan dan diairi serta 

dipadatkan sampai mencapai 100% kepadatan kering maksimum yang dibuktikan dengan 

test laboratorium. 

8. Perlindungan terhadap benda-benda berfaedah. Kecuali ditunjukkan untuk dipindahkan, 

seluruh barang-barang berharga yang mungkin ditemui di lapangan harus dilindungi 

dari kerusakan, dan bila sampai menderita kerusakan harus direparasi/diganti oleh 

Kontraktor atas tanggungannya sendiri. 

Bila suatu alat atau pelayanan dinas yang sedang bekerja ditemui di lapangan dan hal 

tersebut tidak tertera pada gambar atau dengan cara lain yang dapat diketahui oleh 

Kontraktor dan ternyata diperlukan perlindungan atau pemindahan, Kontraktor harus 

bertanggung jawab untuk mengambil setiap langkah apapun untuk menjamin bahwa 

pekerjaan yang sedang berlangsung tersebut tidak terganggu. 

Bila pekerjaan pelayanan umum terganggu sebagai akibat pekerjaan Kontraktor, 

Kontraktor harus segera mengganti kerugian yang terjadi yang dapat berupa perbaikan 

dari barang yang rusak akibat pekerjaan Kontraktor. Sarana yang sudah tidak bekerja lagi 
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yang mungkin ditemukan di bawah tanah dan terletak di dalam lapangan pekerjaan harus 

dipindahkan keluar lapangan ke tempat yang disetujui oleh pengawas atas tanggungan 

Kontraktor. 

 

A.4. Pekerjaan Urugan dan Pemadatan 

Yang dimaksudkan di sini adalah pekerjaan pengurugan dan pemadatan tanah 

dengan syarat khusus dimana tanah hasil urugan ini akan dipergunakan sebagai pemikul 

beban. 

 

A.4.1.  Lingkup Pekerjaan 

1. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat 

bantu yang dibutuhkan demi terlaksananya pekerjaan ini dengan baik. 

2. Pekerjaan galian ini meliputi seluruh detail yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar 

atau sesuai petunjuk pengawas. 

3. Seluruh  sisa  penggalian  yang  tidak  terpakai  untuk  penimbunan  dan  penimbunan 

kembali, juga seluruh sisa-sisa, puing-puing, sampah-sampah harus disingkirkan dari 

lapangan pekerjaan. Seluruh biaya untuk ini adalah tanggung jawab Kontraktor. 

 

A.4.2.  Bahan-bahan 

1. Bila tidak dicantumkan dalam gambar detail, maka minimum diberi 10 cm  urugan pasir 

padat (setelah disirami, diratakan dan dipadatkan) di bagian atas dari urugan dibawah 

plat-plat beton bertulang, beton rabat dan pondasi dangkal. 

2. Urugan yang dipakai di bawah lapisan pasir padat tersebut adalah dari jenis tanah silty 

clay yang bersih tanpa potongan-potongan bahan-bahan yang bisa lapuk serta bahan 

batuan yang telah dipecah-pecah dimana ukuran dari batu pecah tersebut tidak boleh 

lebih besar dari 15 cm. 
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3. Pengawas mengharuskan agar supaya semua bahan urugan hanya terdiri dari mutu yang 

terbaik yang dapat dipergunakan. 

 

A.4.3. Syarat-syarat Pelaksanaan 

1. Semua bagian/daerah urugan dan timbunan harus diatur berlapis sedemikian, sehingga 

dicapai suatu lapisan setebal 15 cm dalam keadaan padat. Tiap lapis harus dipadatkan 

sebelum lapisan berikutnya diurug. 

2. Daerah urugan atau daerah yang terganggu harus dipadatkan dengan alat  

pemadat/compactor vibrator type yang disetujui oleh pengawas. Pemadatan dilakukan 

sampai mencapai hasil kepadatan lapangan tidak kurang dari 95% kepadatan maksimum 

hasil laboratorium.  

3. Kepadatan maksimum terhadap kadar air optimum dari percobaan Proktor : 

Kontraktor harus melaksanakan penelitian kepadatan maksimum terhadap  kadar air 

optimum, minimal satu kali untuk setiap jenis tanah yang dijumpai di lapangan. Contoh 

tanah tersebut harus disimpan dalam tabung gelas atau plastik untuk bukti 

penunjukkan/referensi dan diberi label yang berisikan nomor contoh, kepadatan kering 

maksimum dan kadar air optimumnya. 

4. Pengeringan/pengaliran air harus diperhatikan selama pekerjaan tanah supaya daerah 

yang dikerjakan terjamin pengaliran airnya. 

5. Apabila material urugan mengandung batu-batu, tidak dibenarkan batu-batu yang besar 

bersarang menjadi satu, dan semua pori-pori harus diisi dengan batu-batu kecil dan 

tanah yang dipadatkan. 

6. Kelebihan material galian harus dibuang oleh Kontraktor ke tempat pembuangan yang 

ditentukan oleh pengawas. 

7. Jika material galian tidak cukup, material tambahan harus didatangkan dari tempat lain, 

tanpa tambahan biaya. 
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A.4.4. Pengujian Mutu Pekerjaan 

1. Pengawas harus diberitahu bila penelitian di lapangan sudah dapat dilaksanakan untuk 

menentukan kepadatan relatif yang sebenarnya di lapangan. 

2. Jika  kepadatan  di  lapangan  kurang  dari  95  %  dari  kepadatan  maksimum,  maka 

Kontraktor harus memadatkan kembali tanpa biaya tambahan sampai memenuhi syarat 

kepadatan, yaitu tidak kurang dari 95 % kepadatan maksimum di laboratorium. 

Penelitian kepadatan di lapangan harus mengikuti prosedur ASTM  D1556-70  atau 

prosedur lainnya yang disetujui pengawas. 

Penunjukan laboratorium harus dengan persetujuan pengawas dan semua biaya yang 

timbul untuk keperluan ini menjadi beban Kontraktor. 

3. Penelitian kepadatan di lapangan tersebut dilaksanakan setiap 300 meter persegi dari 

daerah yang dipadatkan atau ditentukan lain oleh pengawas. 

4. Penentuan kepadatan di lapangan dapat dipergunakan salah satu dari cara/prosedur di 

bawah ini : 

- Density of Soil Inplace by Sand-Cone Method, AASHTO.T.191. 

- Density of Soil Inplace by Driven-Cylinder Method, AASHTO.T.204. 

- Density of Soil Inplace by the Rubber Balloon Method, AASHTO.T.205. 

- atau  cara-cara  lain  yang  harus  mendapatkan  persetujuan  terlebih  dahulu  dari 

pengawas. 
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B. PEKERJAAN CETAKAN DAN PERANCAH 

B.1.1.  Persyaratan Umum 

Kecuali ditentukan lain pada gambar atau seperti terperinci disini, Cetakan dan 

Perancah untuk pekerjaan beton harus memenuhi persyaratan dalam PBI-1971 NI-2, ACI 347, 

ACI 301, ACI 318. 

Kontraktor harus terlebih dahulu mengajukan perhitungan-perhitungan serta gambar-

gambar rancangan cetakan dan perancah untuk mendapatkan persetujuan "pengawas yang 

ditunjuk" sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan. Dalam gambar-gambar tersebut harus 

secara jelas terlihat konstruksi cetakan/acuan, sambungan-sambungan serta kedudukan serta 

sistem rangkanya, pemindahan dari cetakan serta perlengkapan untuk struktur yang aman. 

Asuransi keselamatan dan peralatan haruslah menjadi tanggung jawab dari "Kontraktor".  

 

B.1.2. Lingkup Pekerjaan 

a. Pekerjaan-pekerjaan yang termasuk 

Bab ini termasuk perancangan, pelaksanaan dan pembongkaran dari semua cetakan beton 

serta penunjang untuk semua beton cor seperti diperlukan dan diperinci berikut ini. 

b. Pekerjaan yang berhubungan 

1. Pekerjaan Pembesian 

2. Pekerjaan Beton 

B.1.3. Penyerahan 

Penyerahan-penyerahan berikut harus dilakukan oleh "Kontraktor" sesuai dengan jadwal 

yang telah disetujui untuk penyerahannya dengan segera, untuk menghindari keterlambatan 

dalam pekerjaannya sendiri maupun dari kontraktor lain. 

a. Kwalifikasi Mandor Cetakan Beton (Formwork Foreman) 

"Kontraktor" harus mempekerjakan mandor untuk cetakan beton yang berpengalaman 

dalam hal cetakan beton. Kwalifikasi dari mandor harus diserahkan kepada "pengawas yang 

ditunjuk" untuk ditinjau. 
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b. Data Pabrik 

Data pabrik tentang bahan-bahan harus diserahkan oleh "Kontraktor" kepada "pengawas 

yang ditunjuk" dalam waktu 30 hari kerja setelah "Kontraktor" menerima surat perintah 

kerja, juga harus diserahkan instruksi pemasangan untuk kepentingan bahan-bahan dari 

lapisan-lapisan, pengikat-pengikat, dan asesoris serta sistem cetakan dari pabrik bila 

dipakai. 

c. Gambar kerja 

Perhatikan sistem cetakan beton seperti pengaturan perkuatan dan penunjang, metode dari 

kelurusan cetakan, mutu dari semua bahan-bahan cetakan, sirkulasi cetakan. Gambar 

kerja harus diserahkan kepada "pengawas yang ditunjuk" sekurang-kurangnya empat 

minggu hari kerja sebelum pelaksanaan, untuk diperiksa. Hanya gambar kerja untuk 

cetakan beton ekspose yang perlu persetujuan dari arsitek. 

 

B.2. Perancangan Perancah 

a. Definisi Perancah 

Perancah adalah konstruksi yang mendukung acuan dan beton yang belum mengeras. 

Kontraktor harus mengajukan rancangan perhitungan dan gambar perancah tersebut untuk 

disetujui oleh "pengawas yang ditunjuk". Segala biaya yang perlu sehubungan dengan 

perancangan perancah dan pengerjaannya harus sudah tercakup dalam perhitungan biaya 

untuk harga satuan perancah. 

b. Perancangan/Desain 

1. Perancangan/desain dari acuan dan perancah harus dilakukan oleh tenaga ahli resmi 

yang bertanggungjawab penuh kepada kontraktor. 

2. Beban-beban untuk perancangan perancah harus didasarkan pada ketentuan ACI-347. 

3. Perancah dan acuan harus dirancang terhadap beban dari beton waktu masih basah, 

beban-beban akibat pelaksanaan dan getaran dari alat penggetar. Penunjang-penunjang 

yang sepadan untuk penggetar dari luar, bila digunakan harus ditanamkan kedalam 
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acuan dan diperhitungkan baik-baik dan menjamin bahwa distribusi getaran-getaran 

tertampung pada cetakan tanpa konsentrasi berlebihan. 

c. Acuan 

1. Acuan harus menghasilkan suatu struktur akhir yang mempunyai bentuk, garis dan 

dimensi komponen yang sesuai dengan yang ditunjukkan dalam gambar rencana serta 

uraian dan syarat teknis pelaksanaan. 

2. Acuan harus cukup kokoh dan rapat sehingga mampu mencegah kebocoran adukan. 

3. Acuan harus diberi pengaku dan ikatan secukupnya sehingga dapat menyatu dan 

mampu mempertahankan kedudukan dan bentuknya. 

4. Acuan dan perancahnya harus direncanakan sedemikian sehingga tidak merusak 

struktur yang sudah selesai dikerjakan. 

 5. Jangan memakai galian tanah sebagai cetakan langsung untuk permukaan tegak dari 

beton. 

 

B.3. Pelaksanaan 

B.3.1. Umum 

Perancah harus merupakan suatu konstruksi yang kuat, kokoh dan terhindar dari 

bahaya kemiringan dan penurunan, sedangkan konstruksinya sendiri harus juga kokoh 

terhadap pembebanan yang akan ditanggungnya, termasuk gaya-gaya prategang dan gaya-

gaya sentuhan yang mungkin ada. 

 

Kontraktor harus memperhitungkan dan membuat langkah-langkah persiapan yang 

perlu sehubungan dengan lendutan perancah akibat gaya yang bekerja padanya sedemikian 

rupa hingga pada akhir pekerjaan beton, permukaan dan bentuk konstruksi beton sesuai 

dengan kedudukan (peil) dan bentuk yang seharusnya. 

  



235 
 

 
 

Perancah harus dibuat dari baja atau kayu yang bermutu baik dan tidak mudah lapuk. 

Pemakaian bambu untuk hal ini tidak diperbolehkan. Bila perancah itu sebelum atau selama 

pekerjaan pengecoran beton berlangsung menunjukan tanda-tanda penurunan yang berlebihan 

sehingga menurut pendapat "pengawas yang ditunjuk" hal ini akan menyebabkan kedudukan 

(peil) akhir sesuai dengan gambar rancangan tidak akan dapat dicapai atau dapat 

membahayakan dari segi konstruksi, maka "pengawas yang ditunjuk" dapat memerintahkan 

untuk membongkar pekerjaan beton yang sudah dilaksanakan dan mengharuskan kontraktor 

untuk memperkuat perancah tersebut sehingga dianggap cukup kuat. Biaya sehubungan 

dengan itu sepenuhnya menjadi tanggungan kontraktor. 

 

Gambar rancangan perancah dan sistem pondasinya atau sistem lainnya secara detail 

(termasuk perhitungannya) harus diserahkan kepada "pengawas yang ditunjuk" untuk disetujui 

dan pekerjaan pengecoran beton tidak boleh dilakukan sebelum gambar tersebut disetujui. 

 

Perancah harus diperiksa secara rutin sementara pengecoran beton berlangsung untuk 

melihat bahwa tidak ada perubahan elevasi, kemiringan ataupun ruang/rongga. Bila selama 

pelaksanaan didapati perlemahan yang berkembang dan pekerjaan perancah memperlihatkan 

penurunan atau perubahan bentuk, pekerjaan harus dihentikan, diberlakukan pembongkaran 

bila kerusakan permanen, dan perancah diperkuat seperlunya untuk mengurangi penurunan 

atau perubahan bentuk yang lebih jauh. 

 

Rancangan perancah dan cetakan sedemikian untuk kemudahan pembongkaran untuk 

mengeliminasi kerusakan pada beton apabila cetakan & perancah dibongkar. Aturlah cetakan 

untuk dapat membongkar tanpa memindahkan penunjang utama dimana diperlukan untuk 

disisakan pada waktu pengecoran. 

B.3.2. Pemasangan 

Perancah dan cetakan harus sesuai dengan dimensi, kelurusan dan kemiringan dari 

beton seperti yang ditunjukkan pada gambar; dilengkapi untuk bukaan (openings), celah-

celah, pengunduran (recesses), chamfers dan proyeksi-proyeksi seperti diperlukan. 
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Cetakan-cetakan harus dibuat dari bahan dengan kelembaban rendah, kedap air dan 

dikencangkan secukupnya dan diperkuat untuk mempertahankan posisi dan kemiringan serta 

mencegah tekuk dan lendutan antara penunjang-penunjang cetakan. 

 

Pekerjaan denah harus tepat sesuai dengan gambar dan kontraktor bertanggung jawab 

untuk lokasi yang benar. Garis bantu yang diperlukan untuk menentukan lokasi yang tepat 

dari cetakan, haruslah jelas, sehingga memudahkan untuk pemeriksaan. 

 

Semua  sambungan/pertemuan  beton  ekspose  harus selaras  dan segaris  baik pada 

arah mendatar maupun tegak, termasuk sambungan-sambungan konstruksi kecuali seperti 

diperlihatkan lain pada gambar. 

 

Toleransi untuk beton secara umum harus sesuai PBI-71 atau ACI 347-78.3.3.1, 

Tolerances for Reinforced Concrete Building. Cetakan harus menghasilkan jaringan 

permukaan yang seragam pada permukaan beton yang diekspose. Pembuatan cetakan haruslah 

sedemikian rupa sehingga pada waktu pembongkaran tidak mengalami kerusakan pada 

permukaan. 

 

Kolom-kolom sudah boleh dipasang cetakannya dan dicor (hanya sampai tepi bawah 

dari balok diatasnya) segera setelah penunjang dari pelat lantai mencapai kekuatannya 

sendiri. Bagaimanapun, jangan ada pelat atau balok yang dicetak atau dicor sebelum balok 

lantai dibawahnya bekerja penuh. 

 

Pada waktu pemasangan rangka konstruksi beton bertulang, Kontraktor harus benar-

benar yakin bahwa tidak ada bagian dari batang tegak yang mempunyai 

"plumbness"/kemiringan lebih atau kurang dari 10 mm. 
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B.3.4. Pembersihan 

Untuk beton pada umumnya (termasuk cetakan untuk permukaan terlindung dari beton 

yang dicat). Lengkapi dengan lubang-lubang untuk pembersihan secukupnya pada bagian 

bawah dari cetakan-cetakan dinding dan pada titik-titik lain dimana diperlukan untuk fasilitas 

pembersihan dan pemeriksaan dari bagian dalam dari cetakan utama untuk pengecoran beton. 

Lokasi/tempat dari bukaan pembersihan berdasar kepada persetujuan "pengawas yang 

ditunjuk". 

 

Untuk beton ekspose sama dengan beton pada umumnya, kecuali bahwa pembersihan 

pada lubang-lubang tidak diijinkan pada cetakan beton ekspose untuk permukaan ekspose 

tanpa persetujuan "pengawas yang ditunjuk". 

 

Dimana cetakan-cetakan mengelilingi suatu potongan beton ekspose dengan 

permukaan ekspose pada dua sisinya, harus disiapkan cetakan yang bagian-bagiannya dapat 

dilepas sepenuhnya seperti disetujui oleh "pengawas yang ditunjuk". 

 

Memasang jendela, bila pemasangan jendela pada cetakan untuk beton ekspose, lokasi 

harus disetujui oleh "pengawas yang ditunjuk". 

 

Perancah batang-batang perkuatan penyangga cetakan harus memadai sesuai dengan 

metoda perancah. Pemeriksaan perancah secara sering harus dilakukan selama operasi 

pengecoran sampai dengan pembongkaran. Naikkan bila penurunan terjadi, 

perkuat/kencangkan bila pergerakan terlihat nyata. Pasanglah penunjang-penunjang berturut-

turut, segera, untuk hal-hal tersebut diatas. Hentikan perkerjaan bila suatu perlemahan 

berkembang dan cetakan memperlihatkan pergerakan terus menerus melampaui yang 

dimungkinkan dari peraturan. 
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Pembersihan dan pelapisan dari cetakan; sebelum penempatan dari tulangan-tulangan, 

bersihkan semua cetakan pada muka bidang kontak dan lapisi secara seragam/merata dengan 

release agent untuk cetakan yang spesifik sesuai dengan instruksi pabrik yang tercantum. 

Buanglah kelebihan dan jangan ijinkan pelapisan pada tempat dimana beton ekspose akan 

dicor. Pemeriksaan cetakan; Beritahukan kepada "pengawas yang ditunjuk" setidaknya 24 

jam sebelumnya dalam pengajuan jadwal pengecoran beton. 

 

B.3.5. Pembongkaran Cetakan dan Pengencangan Kembali Perancah (Reshoring) 

Secara hati-hati lepaslah seluruh bagian dari cetakan yang sudah dapat dibongkar 

tanpa menambah tegangan atau tekanan terhadap sudut-sudut, offsets ataupun bukaan-bukaan 

(reveals). Hati-hati lepaskan dari pengikat. Pengikatan terhadap segi arsitek atau permukaan 

beton ekspose dengan menggunakan peralatan ataupun description ataupun tidak diijinkan. 

Lindungi semua ujung-ujung dari beton yang tajam dan secara umum pertahankan keutuhan 

dari desain. 

 

Bersihkan cetakan-cetakan beton ekspose secepatnya setelah pembongkaran untuk 

mencegah kerusakan pada bidang kontak. Pemasangan kembali perancah segera setelah 

pembongkaran cetakan, topang/tunjang kembali sepenuhnya semua pelat dan balok sampai 

dengan sedikitnya tiga lantai dibawahnya. Pemasangan perancah kambali harus tetap tinggal 

ditempatnya sampai beton mencapai kriteria umur kekuatan tekan 28 hari. Periksa dengan teliti 

kekuatan beton dengan test silinder dengan biaya kontraktor. 

 

Penunjang-penunjang sementara, sebelum pengecoran beton; tulangan menerus balok-

balok dengan bentang panjang (12 m) haruslah ditunjang dengan penopang-penopang 

sementara sedemikian untuk me"minimum"kan lendutan akibat beban dari beton basah. 

 

Penunjang-penunjang sementara harus diatur sedemikian selama pengecoran beton dan 

selama perlu untuk mencegah penurunan dari penunjang karena tingkatan kerja. Perancah harus 

tidak boleh dipindahkan sampai beton mencapai kekuatan yang mencukupi. 
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B.3.6. Pemakaian Ulang Cetakan 

Cetakan-cetakan boleh dipakai ulang hanya bila betul-betul dipertahankan dengan 

baik dan dalam kondisi yang memuaskan bagi "pengawas yang ditunjuk". Cetakan-cetakan 

yang tidak dapat benar-benar dikencangkan dan dibuat kedap air, tidak boleh dipakai ulang. 

Bila pemakaian ulang dari cetakan disetujui oleh "pengawas yang ditunjuk", bagian 

pembersihan cetakan, dan memperbaiki kerusakan permukaan dengan memindahkan 

lembaran-lembaran yang rusak. 

 

Plywood sebelum pemakaian ulang dari cetakan plywood, bersihkan secara 

menyeluruh, dan lapis ulang dengan lapisan untuk cetakan. Janganlah memakai ulang 

plywood yang mempunyai tambalan, ujung yang usang, cacat/kerusakan akibat lapisan damar 

pada permukaan atau kerusakan lain yang akan mempengaruhi tekstur dari penyelesaian 

permukaan. 

 

Cetakan-cetakan lain dari kayu, persiapkan untuk pemakaian ulang dengan 

membersihkan secara menyeluruh dan melapis ulang dengan lapisan untuk cetakan. Perbaiki 

kerusakan pada cetakan dan bongkar/buanglah papan-papan yang lepas atau rusak. 

 

Agar supaya cetakan yang dipakai ulang tidak akan ada tambalannya yang 

diakibatkan oleh perubahan-perubahan, cetakan untuk beton ekspose pada bagian yang 

terlihat hanya boleh dipakai ulang hanya pada potogan-potongan yang identik. 

 

Cetakan tidak boleh dipakai ulang bila nantinya mempengaruhi mutu dan hasil pada 

bagian permukaan yang tampak dari beton ekspose akibat cetakan akan ada bekas jalur akibat 

dari plywood yang robek atau lepas seratnya. 
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Sehubungan dengan beban pelaksanaan, maka beban pelaksanaan harus didukung 

oleh struktur-struktur penunjangnya dan untuk itu kontraktor harus melampirkan perhitungan 

yang berkaitan dengan rancangan pembongkaran perancah.  

 

C. PEKERJAAN BETON  

C.1. Lingkup Pekerjaan 

Pekerjaan yang termasuk meliputi : 

1. Penyediaan dan pendayagunaan semua tenaga kerja, bahan-bahan, instalasi konstruksi dan 

perlengkapan-perlengkapan untuk semua pembuatan dan mendirikan semua baja tulangan, 

bersama dengan semua pekerjaan pertukangan/keahlian lain yang ada hubungannya dengan 

itu, lengkap sebagaimana diperlihatkan, dispesifikasikan atau sebagaimana diperlukannya. 

2. Tanggung jawab "kontraktor" atas instalasi semua alat-alat yang terpasang, selubung- 

selubung dan sebagainya yang tertanam di dalam beton.   Syarat-syarat umum pada 

pekerjaan ini berlaku penuh SNI-2847-2002 Persyaratan Beton Struktural untuk 

Bangunan Gedung dan Peraturan Beton Indonesia 1971 (PBI 1971). 

3. Ukuran-ukuran (dimensi) dari bagian-bagian beton bertulang yang tidak termasuk pada 

gambar-gambar rencana pelaksanaan arsitektur adalah ukuran-ukuran dalam garis besar. 

Ukuran-ukuran yang tepat, begitu pula besi penulangannya ditetapkan dalam gambar- 

gambar struktur konstruksi beton bertulang. Jika terdapat selisih dalam ukuran antara kedua 

macam gambar itu, maka ukuran yang harus berlaku harus dikonsultasikan terlebih dahulu 

dengan perencana atau "pengawas yang ditunjuk" guna mendapatkan ukuran yang 

sesungguhnya disetujui oleh perencana. 

4. Jika karena keadaan pasaran, besi penulangan perlu diganti guna kelangsungan pelaksanaan 

maka jumlah luas penampang tidak boleh berkurang dengan memperhatikan syarat-syarat 

lainnya yang termuat dalam SNI-2847-2002 Persyaratan Beton Struktural untuk 

Bangunan Gedung dan PBI 1971.  Dalam hal ini "pengawas yang ditunjuk" harus segera 

diberitahukan untuk persetujuannya. 

5. Penyediaan dan penempatan tulangan baja untuk semua pekerjaan beton yang berlangsung 

dicor di tempat, termasuk penyediaan dan penempatan batang-batang dowel ditanamkan di 



241 
 

 
 

dalam beton seperti terlihat dan terperinci di dalam gambar atau seperti petunjuk 

"pengawas yang ditunjuk" dan, bila disyaratkan, penyediaan penulangan untuk dinding 

blok beton. 

6. "Kontraktor" harus bertanggungjawab untuk membuat dan membiayai semua desain 

campuran beton dan test-test untuk menentukan kecocokan dari bahan dan proporsi dari 

bahan-bahan terperinci untuk setiap jenis dan kekuatan beton, dari perincian slump, yang 

akan bekerja/berfungsi penuh untuk semua teknik dan kondisi penempatan, dan akan 

menghasilkan yang diijinkan oleh "pengawas yang ditunjuk". Kontraktor berkewajiban 

mengadakan dan membiayai Test Laboratorium. 

7. Pekerjaan-pekerjaan lain yang termasuk adalah : 

- semua pekerjaan beton yang tidak terperinci di luar ini 

- pemeliharaan dan finishing, termasuk grouting. 

- mengatur benda-benda yang ditanam di dalam beton, kecuali tulangan   

   beton 

- koordinasi dari pekerjaan ini dengan pekerjaan dari lain bagian  

- landasan beton untuk peralatan M/E 

- penyediaan dan penempatan stek tulangan pada setiap pertemuan dinding  bata dengan 

kolom/dinding beton struktural dan dinding bata dengan pelat  beton struktural seperti 

yang ditunjukkan oleh "pengawas yang   ditunjuk".    

C.1.2. Referensi dan Standar-Standar 

Semua pekerjaan yang tercantum dalam bab ini, kecuali tercantum dalam gambar 

atau diperinci, harus memenuhi edisi terakhir dari peraturan, standard dan spesifikasi berikut 

ini: 

1. SNI-03-2847-2002, Standar Tata Cara Perencanaan Struktur Beton Untuk Bangunan 

Gedung  

2. SNI 03-2458-1991, Metode Pengujian dan Pengambilan Contoh untuk Campuran 

Beton Segar 
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3. SNI 03-4810-1998, Metode Pembuatan dan Perawatan Benda Uji di Lapangan 

4. SNI 03-1974-1990, Metode Pengujian Kuat Tekan Beton 

5. SNI 03-2492-1991, Metode Pengambilan Benda Uji Beton Inti 

6. SNI 03-3403-1994, Metode Pengujian Kuat Tekan Beton Inti 

7. SNI 2847-2013, Metode Pengambilan, Perawatan ,dan Pengujian Sample Beton 

8. Peraturan Beton Bertulang Indonesia PBI - 1971 (NI – 2) 

9. Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PBUI – 1982) 

10. Peraturan American Standart for Testing and Material (ASTM) 

11. Peraturan daerah setempat 

12. Peraturan – peraturan lain yang relevan 

 

C.1.3. Penyerahan-penyerahan 

Penyerahan-penyerahan berikut harus dilaksanakan oleh Kontraktor kepada 

"pengawas yang ditunjuk" sesuai dengan jadwal yang telah disetujui untuk menyerahkan dan 

dengan segera sehingga tidak menyebabkan keterlambatan pada pekerjaan sendiri maupun 

pada pekerjaan kontraktor lain. 

a. Gambar pelaksanaan 

Merupakan gambar tahapan pelaksanaan yang harus diserahkan oleh Kontraktor kepada 

"pengawas yang ditunjuk" untuk mendapat persetujuan ijin. Penyerahan harus 

dilakukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum jadwal pelaksanaan 

pekerjaan beton. 

b. Data dari pabrik/sertifikat 

Untuk mendapat jaminan atas mutu beton ready-mix, maka sebelum pengiriman; 

Kontraktor harus sudah menyerahkan kepada "pengawas yang ditunjuk" sedikitnya 5 

hari kerja sebelum pengiriman; hasil-hasil percobaan laboratorium, baik hasil percobaan 

bahan maupun hasil percobaan campuran yang diperuntukan proyek ini.  
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C.2. BAHAN-BAHAN/PRODUK 

C.2.1. Semen 

a.  Mutu semen 

1. Semen portland harus memenuhi persyaratan standard Internasional atau Spesifikasi 

Bahan Bangunan Bagian A SK SNI 3-04-1989-F atau sesuai SII-0013-82, Type-1 

atau NI-8 untuk butir pengikat awal kekekalan bentuk, kekuatan tekan aduk dan 

susunan kimia. Semen yang cepat mengeras hanya boleh dipergunakan dimana jika 

hal tersebut dikuasakan tertulis secara tegas oleh pihak "pengawas yang ditunjuk". 

2. Jika mempergunakan semen portland pozolan (campuran semen portland dan bahan 

pozolan) maka semen tersebut harus memenuhi ketentuan SII 0132 Mutu dan Cara 

Uji Semen Portland Pozoland atau spesifikasi untuk semen hidraulis campuran. 

3. Di dalam syarat pelaksanaan pekerjaan beton harus dicantumkan dengan jelas jenis 

semen yang boleh dipakai dan jenis semen ini harus sesuai dengan jenis semen yang 

digunakan dalam ketentuan persyaratan mutu. 

 

b. Penyimpanan Semen 

1. Penyimpanan semen harus dilaksanakan dalam tempat penyimpanan dan dijaga agar 

semen tidak lembab, dengan lantai terangkat bebas dari tanah dan ditumpuk sesuai 

dengan syarat penumpukan semen dan menurut urutan pengiriman. Semen yang 

telah rusak karena terlalu lama disimpan sehingga mengeras ataupun tercampur 

bahan lain, tidak boleh dipergunakan dan harus disingkirkan dari tempat pekerjaan. 

Semen harus dalam zak-zak yang utuh dan terlindung baik terhadap pengaruh cuaca, 

dengan ventilasi secukupnya dan dipergunakan sesuai dengan urutan pengiriman. 

Semen yang telah disimpan lebih 60 hari tidak boleh digunakan untuk pekerjaan. 

2. Curah semen harus disimpan di dalam konstruksi silo secara tepat untuk melindungi 

terhadap penggumpalan semen dalam penyimpanan. 

3. Semua semen harus baru, bila dikirim setiap pengiriman harus disertai dengan 

sertifikat test dari pabrik. 
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4. Semen harus diukur terhadap berat tidak lebih dari 2,5 %. 

5. "Kontrkator" harus hanya memakai satu merek dari semen  yang telah disetujui 

untuk seluruh pekerjaan. "Kontraktor" tidak boleh mengganti merk semen selama 

pelaksanaan dari pekerjaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari "pengawas yang 

ditunjuk". 

 

C.2.2. Agregat 

Agregat untuk beton harus memenuhi ketentuan dan persyaratan dari SII 0052-80 

"Mutu dan Cara Uji Agregat Beton" dan bila tidak tercakup dalam SII 0052-80, maka harus 

memenuhi spesifikasi agregat untuk beton. 

a. Agregat halus (Pasir) 

Mutu pasir untuk pekerjaan beton harus terdiri dari : butir-butir tajam, keras, 

bersih, dan tidak mengandung lumpur dan bahan-bahan organis. Agregat halus harus 

terdiri dari distribusi ukuran partikel-partikel seperti yang ditentukan di pasal 3.5. dari 

NI-2. PBI '71. 

Agregat halus tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% (ditentukan 

terhadap berat kering). Yang diartikan dengan lumpur adalah bagian-bagian yang dapat 

melalui ayakan 0.063 mm. Apabila kadar lumpur melampaui 5%, maka agregat halus 

dicuci. Sesuai PBI'71 bab 3.3. atau SII 0051-82. 

Ukuran butir-butir agregat halus, sisa di atas ayakan 4 mm harus minimum 2% 

berat; sisa di atas ayakan 2 mm harus minimum 10 % berat; sisa di atas ayakan 0,25 mm 

harus berkisar antara 80 % dan 90 % berat. Pasir laut tidak boleh dipakai sebagai 

agregat halus untuk semua mutu beton. Penyimpanan pasir harus sedemikian rupa 

sehingga terlindung dari pengotoran oleh bahan-bahan lain. 

 

b. Agregat Kasar (Kerikil dan Batu Pecah) 

Yang dimaksud dengan agregat kasar yaitu kerikil hasil desintegrasi alami dari 

batu- batuan atau batu pecah yang diperoleh dari pemecahan batu, dengan besar butir 

lebih dari 5 mm sesuai PBI 71 bab 3.4. 
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Mutu koral : butir-butir keras, bersih dan tidak berpori, batu pecah jumlah 

butir-butir pipih maksimum 20 % bersih, tidak mengandug zat-zat alkali, bersifat 

kekal, tidak pecah atau hancur oleh pengaruh cuaca. Tidak boleh mengandung lumpur 

lebih dari 1 % (terhadap berat kering) yang diartikan lumpur adalah bagian-bagian 

yang melalui ayakan 0.063 mm apabila kadar lumpur melalui 1 % maka agregat kasar 

harus dicuci. Tidak boleh mengandung zat-zat yang reaktif alkali yang dapat merusak 

beton. 

Ukuran butir : sisa diatas ayakan 31,5 mm, harus 0 % berat; sisa diatas ayakan 

4 mm, harus berkisar antara 90 % dan 98 %, selisih antara sisa-sisa kumulatif di 

atas dua ayakan yang berurutan, adalah maksimum 60 % dan minimum 10 % berat. 

Kekerasan butir-butir agregat kasar diperiksa dengan bejana penguji dari 

Rudeloff dengan beban penguji 20 t, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

- tidak terjadi pembubukan sampai fraksi 9.5 - 19 mm lebih dari 24 % berat 

- tidak terjadi pembubukan sampai fraksi 19-30 mm lebih dari 22 % atau dengan 

mesin pengaus Los Angeles, tidak boleh terjadi kehilangan berat lebih dari 50 % 

sesuai SII 0087-75, atau PBI-71. 

 

C.2.3.  Air 

Air untuk pembuatan dan perawatan beton harus bersih, tidak boleh mengandung 

minyak, asam alkali, garam-garam, bahan organis atau bahan-bahan lain yang dapat merusak 

beton serta baja tulangan atau jaringan kawat baja. Untuk mendapatkan kepastian kelayakan 

air yang akan dipergunakan, maka air harus diteliti pada laboratorium yang disetujui oleh 

"pengawas yang ditunjuk". 

 

C.2.4.  Bahan Campuran Tambahan (Admixture) 

Admixture harus disimpan dan dilindungi untuk menjaga kerusakan dari container. 

Admixture harus sesuai dengan ACI 212.2R-71 dan ACI 212 2R-64. Segala macam 

admixture yang akan digunakan dalam pekerjaan harus disetujui oleh "pengawas yang 

ditunjuk". Admixture yang mengandung chloride atau nitrat tidak boleh dipakai. 
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C.2.5. Mutu dan Konsistensi dari Beton 

Kekuatan ultimate tekan beton silinder 150 mm X 300 mm umur 28 hari, kecuali 

ditentukan lain, harus seperti berikut : 

Pelat lantai dan balok : 30 Mpa                                                            

Kolom   : 35 Mpa 

Bored pile  : 20 Mpa 

Tangga  : 30 Mpa     

                                                                 

C3. Pembuatan Beton 

1. Adukan beton harus didasarkan pada trial mix dan design mix masing-masing untuk 

umur 7, 14 atau 21 dan 28 hari yang didasarkan pada minimum 20 hasil pengujian 

atau lebih sedemikian rupa sehingga hasil uji tersebut dapat disetujui oleh "pengawas 

yang ditunjuk". Hasil uji yang disetujui tersebut sudah harus disertakan selambat-

lambatnya 3 minggu sebelum pengerjaan dimulai, dan selain itu mutu betonpun 

harus sesuai dengan mutu standard PBI 1971. Pekerjaan tidak boleh dimulai 

sebelum diperiksa "pengawas yang ditunjuk" tentang kekuatan/kebersihannya. 

Semua pembuatan dan pengujian trial mix dan design mix serta pembiayaannya 

adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor. Trial mix dan design mix 

harus diadakan lagi bila agregat yang dipakai diambil dari sumber yang berlainan, 

merk semen yang berbeda atau supplier beton yang lain. 

2. Ukuran-ukuran 

Campuran desain dan campuran percobaan harus proporsional semen terhadap 

agregat berdasarkan berat, atau proporsi yang cocok dari ukuran untuk rencana 

proposional atau perbandingan yang harus disetujui oleh "pengawas yang ditunjuk". 

3. Percobaan adukan untuk berat normal beton 

Untuk perincian minimum dan maximum slump untuk setiap jenis dan kekuatan dari 

berat normal beton, dibuat empat (4) adukan campuran dengan memakai nilai faktor 

air-semen yang berbeda-beda. 
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4. Pengujian mutu beton ditentukan melalui pengujian sejumlah benda uji silinder 

beton diameter 15 cm  x  tinggi 30 cm sesuai PBI 1971, atau ACI 304-73, ACI 

Committee - 304, ASTM C 94-78a. 

5. Benda uji (setiap pengambilan terdiri dari 3 buah dengan pengetesan dilakukan pada 

hari yang tercantum pada item 6) dari satu adukan dipilih acak yang mewakili suatu 

volume rata-rata tidak lebih dari 5 m
3
. 

6. Hasil uji untuk setiap pengujian dilakukan masing-masing untuk umur 7, 14 atau 21 

dan 28 hari. 

7. Pembuatan  benda  uji  harus  mengikuti  ketentuan  PBI'71,  dilakukan  di lokasi 

pengecoran dan harus disaksikan oleh "pengawas yang ditunjuk". Apabila digunakan 

metoda pembetonan dengan menggunakan pompa (concrete pump), maka 

pengambilan contoh segala macam jenis pengujian lapangan harus dilakukan dari 

hasil adukan yang diperoleh dari ujung pipa "concrete-pump" pada lokasi yang akan 

dilaksanakan. 

8. Pengujian bahan dan beton harus dilakukan dengan cara yang ditentukan dalam 

Standard Industri Indonesia (SII) dan PBI'71 NI-2 atau metoda uji bahan yang 

disetujui oleh "pengawas yang ditunjuk". 

9. Rekaman lengkap dari hasil uji bahan dan beton harus disediakan dan disimpan 

dengan baik oleh tenaga pengawas ahli, dan selalu tersedia untuk keperluan 

pemeriksaan selama pelaksanaan pekerjaan dan selama 5 tahun sesudah proyek 

bangunan tersebut selesai dilaksanakan. 

 

C4. Pengujian slump 

1. Kekentalan adukan beton diperiksa dengan pengujian slump, dimana nilai slump 

harus dalam batas-batas yang diisyaratkan dalam PBI 1971, kecuali ditentukan lain 

oleh "pengawas yang ditunjuk". 

2. "Kontraktor" harus menjamin bahwa ia mampu dengan slump berikut, beton dengan 

mutu dan kekuatan yang memuaskan, yang akan menghasilkan hasil akhir yang 

bebas keropos, ataupun berongga-rongga. Pelaksanaan dari persetujuan kontrak 
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adalah bahwa "Kontraktor" bertanggung jawab penuh untuk produksi dari beton dan 

pencapaian mutu, kekuatan dan penyelesaian yang memenuhi syarat batas slump. 

Bila dipakai pompa beton, slump harus didasarkan pada pengukuran di pelepasan 

pipa, bukan di truk mixer. Maximum slump harus 100 mm sampai 150 mm. 

3. Rekomendasi slump untuk variasi beton konstruksi pada keadaan atau kondisi 

normal : 

 

Slump pada (cm) 

Konstruksi Beton Maksimum Minimum 

Dinding,  pelat  fondasi  dan  fondasi  telapak 

bertulang. 

12.50 10.00 

Fondasi telapak tidak bertulang, kaison dan 

konstruksi di bawah tanah. 

9.00 7.50 

Pelat, balok, kolom dan dinding. 15.00 12.50 

Pembetonan massal. 7.50 7.50 

Fondasi tiang bor 20.00 18,00 

Untuk beton dengan bahan tambahan plasticizer, slump dapat dinaikkan sampai 

maksimum 1,5 cm. 

C.5. PELAKSANAAN BETON READY-MIXED 

C.5.1. Umum 

a. Kecuali disetujui oleh "pengawas yang ditunjuk", semua beton haruslah beton ready- 

mixed yang didapatkan dari sumber yang disetujui "pengawas yang ditunjuk", dengan 

takaran, adukan serta cara pengiriman/pengangkutannya harus memenuhi persyaratan di 

dalam ASTM C94-78a, ACI 304-73, ACI Committee 304. 

b. Adukan beton harus dibuat sesuai dengan perbandingan campuran yang sesuai dengan 

yang telah diuji di laboratorium, serta secara konsisten harus dikontrol bersama-sama 

oleh kontraktor dan supplier beton ready-mixed. Kekuatan beton minimum yang dapat 

diterima adalah berdasarkan hasil pengujian yang diadakan di laboratorium. 
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c. Pemeriksaan. 

Bagi "pengawas yang ditunjuk" diadakan jalan masuk ke proyek dan ketempat 

pengantaran contoh atau pemeriksaan yang dapat dilalui setiap waktu. Denah dan semua 

peralatan untuk pengukuran, adukan dan pengantaran beton harus diperiksa oleh 

"pengawas yang ditunjuk" sebelum pengadukan beton. 

d. Persetujuan. 

Periksa areal dan kondisi pada mana pekerjaan di bawah bab ini yang akan 

dilaksanakan. Perbaiki kondisi yang terusak oleh waktu dan perlengkapan/penyelesaian 

pekerjaan. Jangan memproses sampai keadaan perbaikan memuaskan. Jangan memulai 

pekerjaan beton sampai hasil percobaan, adukan beton dan contoh-contoh benda uji 

disetujui oleh "pengawas yang ditunjuk". Lagipula, jangan memulai pekerjaan beton 

sampai semua penyerahan disetujui oleh "pengawas yang ditunjuk". 

e. Adukan Beton dan Kekuatan. 

Adukan beton harus didesain dan disesuaikan dengan pemeriksaan laboratorium oleh 

kontraktor dan harus diperiksa teratur oleh kedua pihak, kontraktor dan pemasok beton 

ready-mix. Kekuatan tercantum adalah kekuatan yang diijinkan minimum dan hasil dari 

hasil test oleh percobaan laboratorium adalah dasar dari yang diijinkan. 

f. Temperatur Beton Ready-Mix. 

Batas temperatur untuk beton ready-mix sebelum dicor disyaratkan tidak melampaui 

38
o
C. 

g. Bahan Campuran Tambahan 

Penambahan bahan additive dalam proses pembuatan beton ready-mix harus sesuai 

dengan petunjuk pabrik additive tersebut. Bila diperlukan dua atau lebih bahan additive 

maka pelaksanaannya harus dilaksanakan secara terpisah. Dalam pelaksanaannya harus 

sesuai ACI 212-2R-71 dan ACI 212.IR-63. 
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h. Air 

Dalam selang waktu yang diijinkan untuk penambahan air di dalam adukan, harus 

dilaksanakan dibawah pengawasan, baik selama tempat pembuatan beton ready-mix 

maupun lokasi proyek. 

Penambahan air untuk meningkatkan slump beton atas persetujuan dan di bawah 

pengawasan "pengawas yang ditunjuk". 

i.  Kendaraan Pengangkut 

Kendaraan pengangkut beton ready-mix harus dilengkapi dengan peralatan pengukur air 

yang tepat. 

j. Pelaksanaan Pengadukan 

Pelaksanaan pengadukan dapat dimulai dalam jangka waktu 30 menit setelah semen dan 

agregat dituangkan dalam alat pengaduk. 

k. Penuangan Beton 

Proses pengeluaran beton ready-mix di lapangan proyek dari alat pengaduk di kendaraan 

pengangkut harus sudah dilaksanakan dalam jangka waktu 1,5 jam atau sebelum alat 

pengaduk mencapai 300 putaran. Dalam cuaca panas, batas waktu tersebut di atas harus 

diperpendek sesuai petunjuk "pengawas yang ditunjuk". Perpanjangan waktu dapat 

diijinkan sampai dengan 4 jam bila dipergunakan retarder yang harus disetujui oleh 

"pengawas yang ditunjuk". 

l.  Keadaan Khusus 

Apabila temperatur atau keadaan lainnya yang menyebabkan perubahan slump beton 

maka Kontraktor harus segera meminta petunjuk atau keputusan "pengawas yang 

ditunjuk" dalam menentukan apakah adukan beton tersebut masih memenuhi kondisi 

normal yang disyaratkan. Tidak dibenarkan untuk menambah air ke dalam adukan beton 

dalam kondisi tersebut. 

m. Penggetaran 

Penggetaran beton agar diperoleh beton yang padat harus sesuai dengan ACI 309-72 

(Recommended Practice for Consolidation of Concrete). 
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C.5.2. Pengecoran dan Pemadatan Beton 

a. Pengecoran 

1.  Beton harus dicor sesuai persyaratan dalam PBI 1971 ataupun ACI-304-73, ACI 

Committee 304, ASTMC 94-78a. 

2. Beton yang akan dituang harus ditempatkan sedekat mungkin kecetakan akhir dalam 

posisi lapisan horizontal kira-kira tidak lebih dari ketebalan 30 cm. 

3. Tinggi jatuh dari beton yang dicor jangan melebihi 2 m bila tidak disebutkan lain 

atau disetujui "pengawas yang ditunjuk". 

4.  Untuk beton expose, tinggi jatuh dari beton yang dicor tidak boleh lebih 

dari 1,5 m. Bila diperlukan tinggi jatuh yang lebih besar, belalai gajah, corong pipa 

cor ataupun benda-benda lain yang disetujui harus diperiksa, sedemikian sehingga 

pengecoran beton efektif pada lapisan horisontal tidak lebih dari ketebalan 30 cm dan 

jarak dari corong haruslah sedemikian sehingga tidak terjadi segregasi/pemisahan 

bahan- bahan. 

5. Beton yang telah mengeras sebagian atau yang telah dikotori oleh bahan asing tidak 

boleh dituang ke dalam struktur. 

6. Tempatkan adukan beton, sedemikian sehingga permukaannya senantiasa tetap 

mendatar, sama sekali tidak diijinkan untuk pengaliran dari satu posisi ke posisi lain 

dan tuangkan secepatnya serta sepraktis mungkin setelah diaduk. 

7. Bila pelaksanaan pengecoran akan dilakukan dengan cara atau metoda di luar 

ketentuan yang tercantum di dalam PBI'71 termasuk pekerjaan yang tertunda 

ataupun penyambungan pengecoran, maka "Kontraktor" harus membuat usulan 

termasuk pengujiannya untuk mendapatkan persetujuan dari "pengawas yang 

ditunjuk" paling lambat 3 minggu sebelum pelaksanaan di mulai. 

b. Pemadatan beton 

1. Segera setelah dicor, setiap lapis beton digetarkan dengan alat penggetar/vibrator, 

untuk mencegah timbulnya rongga-rongga kosong dan sarang-sarang kerikil. 
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2. Alat penggetar harus type electric atau pneumatic power driven, type "immersion", 

beroperasi pada 7000 RPM untuk kepala penggetar lebih kecil dari diameter 180 mm 

dan 6000 RPM untuk kepala penggetar berdiameter 180 mm, semua dengan 

amlpitudo yang cukup untuk menghasilkan kepadatan yang memadai. 

3. Alat penggetar cadangan harus dirawat selalu untuk persiapan pada keadaan darurat di 

lapangan dan lokasi penempatannya sedekat mungkin mendekati tempat 

pelaksanaan yang masih memungkinkan. 

4.  Hal-hal lain dari alat penggetar yang harus diperhatikan adalah : 

a. Pada umumnya jarum penggetar harus dimasukkan ke dalam adukan kira-kira 

vertikal, tetapi dalam keadaan-keadaan khusus boleh miring sampai 45 
o
C. 

b. Selama penggetaran, jarum tidak boleh digerakkan ke arah horisontal karena hal ini 

akan menyebabkan pemisahan bahan-bahan. 

c. Harus dijaga agar jarum tidak mengenai cetakan atau bagian beton yang sudah 

mulai mengeras. Karena itu jarum tidak boleh dipasang lebih dekat dari 5 cm dari 

cetakan atau dari beton yang sudah mengeras. Juga harus diusahakan agar 

tulangan tidak terkena oleh jarum, agar tulangan tidak terlepas dari betonnya dan 

getaran-getaran tidak merambat ke bagian-bagian lain dimana betonnya sudah 

mengeras. 

d. Lapisan yang digetarkan tidak boleh lebih tebal dari panjang jarum dan pada 

umumnya tidak boleh lebih tebal dari 30 - 50 cm. Berhubung dengan itu, maka 

pengecoran bagian-bagian konstruksi yang sangat tebal harus dilakukan lapis 

demi lapis, sehingga tiap-tiap lapis dapat dipadatkan dengan baik. 

e. Jarum penggetar ditarik dari adukan beton apabila adukan mulai nampak 

mengkilap sekitar jarum (air semen mulai memisahkan diri dari agregat), yang 

pada umumnya tercapai setelah maximum 30 detik. Penarikan jarum ini dapat 

diisi penuh lagi dengan adukan. 

f. Jarak antara pemasukan jarum harus dipilih sedemikian rupa hingga daerah-daerah 

pengaruhnya saling menutupi. 
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C.5.3. Perawatan Beton 

a. Secara umum harus memenuhi persyaratan didalam PBI 1971 NI-2 Bab 6.6.   dan ACI 

301-72/75. 

b. Beton setelah dicor harus dilindungi terhadap proses pengeringan yang belum saatnya 

dengan cara mempertahankan kondisi dimana kehilangan kelembaban adalah minimal 

dan suhu yang konstan dalam jangka waktu yang diperlukan untuk proses hydrasi semen 

serta pengerasan beton. 

c. Masa Perawatan dan Cara Perawatan. 

1. Perawatan beton dimulai segera setelah pengecoran selesai dilaksanakan dan harus 

berlangsung terus menerus selama paling sedikit 2 minggu jika tidak ditentukan lain. 

Suhu beton pada awal pengecoran harus dipertahankan tidak melebihi 35 – 38 
o

C. 

2. Dalam jangka waktu tersebut cetakan dan acuan betonpun harus tetap dalam keadaan 

basah. Apabila cetakan dan acuan beton tersebut pelaksanaan perawatan beton tetap 

dilakukan dengan membasahi permukaan beton terus menerus dengan menutupinya 

dengan karung-karung basah atau dengan cara lain yang disetujui oleh "pengawas 

yang ditunjuk". 

3. Perawatan dengan uap bertekanan tinggi, uap bertekanan udara luar, pemanasan atau 

proses-proses lain untuk mempersingkat waktu pengerasan dapat di pakai tetapi harus 

disetujui terlebih dahulu oleh "pengawas yang ditunjuk". 

C.5.4.  Persiapan Pekerjaan/Perakitan Tulangan 

Pembengkokkan dan pembentukan. Pemasangan tulangan dan pembengkokan harus 

sedemikian rupa sehingga posisi dari tulangan sesuai dengan rencana dan tidak mengalami 

perubahan bentuk maupun tempat selama pengecoran berlangsung. Pembuatan dan 

pemasangan tulangan sesuai dengan PBI 1971. Toleransi pembuatan dan pemasangan 

tulangan disesuaikan dengan persyaratan PBI 1971 atau A.C.I. 315. 

C.5.5.  Pengiriman, Penyimpanan dan Penanganannya 

Pengiriman tulangan ke lapangan dalam kelompok ikatan ditandai dengan etiket/label 

yang mencantumkan ukuran batang, panjang dan tanda pengenal. Pemindahan tulangan harus 
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hati-hati untuk mengindari kerusakan. Gudang di atas tanah harus kering, daerah yang bagus 

saluran-salurannya, dan terlindung dari lumpur, kotoran, karat dsb. 

 

C.6. PEMBESIAN 

1. Tulangan 

Sediakan tulangan berulir mutu BJTD-40, sesuai dengan SII 0136-84 dan tulangan polos 

mutu BJTP-24, sesuai dengan SII 0136-84 seperti dinyatakan pada gambar-gambar 

struktur. Tulangan polos dengan diameter lebih kecil atau sama dengan 12 mm harus 

baja lunak dengan tegangan leleh 2400 kg/cm
2
. Tulangan ulir dengan diameter lebih 

besar dari 12 mm harus baja tegangan tarik tinggi, batang berulir dengan tegangan leleh 

4000 kg/cm
2
. 

a. Tulangan Anyaman (Wire mesh) 

Sediakan tulangan anyaman , mutu U-50, mengikuti SII 0784-83.  

b. Penunjang/Dudukan Tulangan (Bar Support) 

Dudukan tulangan haruslah tahu beton yang dilengkapi dengan kawat pengikat 

yang ditanam, atau batang kursi tinggi sendiri (Individual High Chairs). 

c. Bolstern, kursi, spacers, dan perlengkapan-perlengkapan lain untuk mengatur jarak. 

1. Pakai besi dudukan tulangan menurut rekomendasi CRSI, kecuali diperlihatkan 

lain pada gambar. 

2. Jangan memakai kayu, bata atau bahan-bahan lain yang tidak  direkomendasi. 

3. Untuk pelat di atas tanah, pakai penunjang dengan lapisan pasir atau horizontal 

runners dimana bahan dasar tidak akan langsung menunjang batang kursi 

(chairs legs). Atau pakai lantai kerja yang rata. 

4. Untuk beton ekspose, dimana batang-batang penunjang langsung berhubungan/ 

mengenai cetakan, sediakan penunjang dengan jenis hat-dip-galvanized atau 

penunjang yang dilindungi plastik. 
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d. Kawat Pengikat 

Dibuat dari baja lunak dan tidak disepuh seng. 

 

2. Pemasangan 

Tulangan harus dipasang sedemikian rupa diikat dengan kawat baja, hingga sebelum dan 

selama pengecoran tidak berubah tempatnya. 

1. Tulangan pada dinding dan kolom-kolom beton harus dipasang pada posisi yang 

benar dan untuk menjaga jarak bersih digunakan spacers/penahan jarak. 

2. Tulangan pada balok-balok footing dan pelat harus ditunjang untuk    memperoleh 

lokasi yang tepat selama pengecoran beton dengan penjaga jarak, kursi penunjang 

dan penunjang lain yang diperlukan. 

3. Tulangan-tulangan yang langsung di atas tanah dan di atas agregat (seperti pasir, 

kerikil) dan pada lapisan kedap air harus dipasang/ditunjang hanya dengan tahu beton 

yang mutunya paling sedikit sama dengan beton yang akan dicor. 

4. Perhatian khusus perlu dicurahkan terhadap ketepatan tebal penutup beton. Untuk itu 

tulangan harus dipasang dengan penahan jarak yang terbuat dari beton dengan mutu 

paling sedikit sama dengan mutu beton yang akan dicor. Penahan-penahan jarak 

dapat berbentuk blok-blok persegi atau gelang-gelang yang harus dipasang sebanyak 

minimum 4 buah setiap m
2 

cetakan atau lantai kerja. Penahan-penahan jarak ini 

harus tersebar merata. 

5. Pada pelat-pelat dengan tulangan rangkap, tulangan atas harus ditunjang pada 

tulangan bawah oleh batang-batang penunjang atau ditunjang langsung pada cetakan 

bawah atau lantai kerja oleh blok-blok beton yang tinggi. Perhatian khusus perlu 

dicurahkan terhadap ketepatan letak dari tulangan-tulangan pelat yang dibengkok 

yang harus melintasi tulangan balok yang berbatasan. 
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3. Toleransi pada Pemasangan Tulangan 

1. Terhadap selimut beton (selimut beton) : ± 6 mm 

2. Jarak terkecil pemisah antara batang : ± 6 mm 

3. Tulangan atas pada pelat dan balok : 

- balok dengan tinggi sama atau lebih kecil dari 200 mm : ± 6 mm 

- balok dengan tinggi lebih dari 200 mm tapi kurang dari 600 mm : ± 12 mm 

- balok dengan tinggi lebih dari 600 mm : ± 12 mm 

- panjang batang : ± 50 mm 

4. Toleransi pada pemasangan lainnya sesuai PBI '71. 

 

4. Pembengkokan Tulangan, Sesuai Dengan PBI '71. 

1. Batang tulangan tidak boleh dibengkok atau diluruskan dengan cara-cara yang 

merusak tulangan itu. 

2. Batang tulangan yang diprofilkan, setelah dibengkok dan diluruskan kembali tidak 

boleh dibengkok lagi dalam jarak 60 cm dari bengkokan sebelumnya. 

3. Batang tulangan yang tertanam sebagian di dalam beton tidak boleh dibengkokkan 

atau diluruskan di lapangan, kecuali apabila ditentukan di dalam gambar-gambar 

rencana atau disetujui oleh perencana. 

4. Membengkok dan meluruskan batang tulangan harus dilakukan dalam keadaan 

dingin, kecuali apabila pemanasan diijinkan oleh perencana. 

5. Apabila  pemanasan  diijinkan,  batang  tulangan  dari  baja  lunak  (polos  atau 

diprofilkan) dapat dipanaskan sampai kelihatan merah padam tetapi tidak boleh 

mencapai suhu lebih dari 850 
o
C. 

6. Apabila batang tulangan dari baja lunak yang mengalami pengerjaan dingin dalam 

pelaksanaan ternyata mengalami pemanasan di atas 100 
o
C yang bukan pada waktu 
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las, maka dalam perhitungan-perhitungan sebagai kekuatan baja harus diambil 

kekuatan baja tersebut yang tidak mengalami pengerjaan dingin. 

7. Batang tulangan dari baja keras tidak boleh dipanaskan, kecuali diijinkan oleh 

perencana. 

8.  Batang tulangan yang dibengkok dengan pemanasan tidak boleh     didinginkan dengan 

jalan disiram dengan air. 

9. Menyepuh batang tulangan dengan seng tidak boleh dilakukan dalam jarak 8 kali 

diameter (diameter pengenal) batang dari setiap bagian dari bengkokan. 

 

5. Toleransi pada Pemotongan dan Pembengkokan Tulangan. 

1. Batang tulangan harus dipotong dan dibengkok sesuai dengan yang ditunjukkan 

dalam gambar-gambar rencana dengan toleransi-toleransi yang disyaratkan oleh 

perencana. Apabila tidak ditetapkan oleh perencana, pada pemotongan dan 

pembengkokan tulangan ditetapkan toleransi-toleransi seperti tercantum dalam ayat- 

ayat berikut. 

2. Terhadap panjang total batang lurus yang dipotong menurun ukuran dan terhadap 

panjang total dan ukuran intern dari batang yang dibengkok ditetapkan toleransi 

sebesar ± 25 mm, kecuali mengenai yang ditetapkan dalam ayat (3) dan (4). 

Terhadap panjang total batang yang diserahkan menurut sesuatu ukuran ditetapkan 

toleransi sebesar + 50 mm dan - 25 mm. 

3. Terhadap jarak turun total dari batang yang dibengkok ditetapkan toleransi sebesar ±6 

mm untuk jarak 60 cm atau kurang dan sebesar ± 12 mm untuk jarak lebih dari 60 

cm. 

4. Terhadap ukuran luar dari sengkang, lilitan dan ikatan-ikatan ditetapkan toleransi 

sebesar ± 6 mm. 
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6. Panjang penjangkaran dan panjang penyaluran. 

1. Baja tulangan mutu U-24 (BJTP-24) 

Panjang penjangkaran   = 30 diameter dengan kait 

Panjang penyaluran       = 30 diameter dengan kait 

2. Baja tulangan mutu U-40 (BJTS-40) 

Panjang penjangkaran   = 40 diameter tanpa kait 

Panjang penyaluran       = 40 diameter tanpa kait 

3.  Penyambungan tidak boleh diadakan pada titik dimana terjadi tegangan terbesar. 

Sambungan untuk tulangan atas pada balok dan pelat beton harus diadakan di tengah 

bentang, dan tulangan bawah pada tumpuan. Sambungan harus ditunjang dimana 

memungkinkan. 

4. Ketidak-lurusan rangkaian tulangan kolom tidak boleh melampaui perbandingan 

1 terhadap 10. 

5. Standard Pembengkokan 

Semua standar pembengkokan harus sesuai dengan  SKSNI-91 (Tata   Cara 

Penghitungan  Struktur Beton untuk Bangunan Gedung), kecuali ditentukan lain. 

 

D.  PEKERJAAN TIANG PONDASI BOR (BORED PILES) 

D.1. UMUM 

1. Pekerjaan ini harus dilaksanakan oleh operator dan staff pengawas yang berpengalaman 

untuk pekerjaan serupa sehingga dapat dihasilkan mutu pekerjaan seperti yang 

disyaratkan dengan daya dukung yang sesuai dengan yang tercantum dalam spesifikasi 

dan gambar-gambar rencana yang dibuat oleh Konsultan Perencana. 

2. Kontraktor harus melampirkan struktur organisasi dengan personil-personil  yang 

berpengalaman untuk pekerjaan ini yang ditunjukkan dengan Daftar Riwayat Hidup dari 

personil-personil yang bersangkutan. Kontraktor juga harus memberikan Surat Pernyataan 
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yang menjamin bahwa personil yang bersangkutan akan selalu berada di tempat pekerjaan 

selama masa pekerjaan ini berlangsung. 

3. Kontraktor harus melampirkan metode pelaksanaan yang akan digunakan dalam proyek 

ini dengan memperhatikan kondisi lapisan tanah yang ada. Dalam metode pelaksanaan ini 

antara lain harus dijelaskan bagaimana cara mengatasi kondisi tanah pada proyek ini dan 

peralatan apa yang dibutuhkan untuk itu. 

4. Kontraktor bertanggung jawab untuk melaksanakan pembuatan tiang bor dengan jumlah , 

ukuran dan letak seperti yang terlihat dalam gambar denah tiang fondasi yang tercantum 

pada gambar pelaksanaan. 

5. Tiang-tiang fondasi bor harus dibuat sesuai dengan rencana yang dibuat oleh Konsultan 

Perencana seperti terlihat dalam gambar rencana. Kedalaman tanah keras yang pada 

proyek ini diperkirakan terdapat pada kedalaman 15 m dibawah muka tanah yang ada 

pada saat sekarang seperti terlihat dari Laporan Hasil Penyelidikan Tanah. 

6. Dalam melaksanakan pekerjaan tiang bor ini Kontraktor diwajibkan untuk mengambil dan 

menyimpan contoh tanah dari : 

 - Dasar dari lubang bor. 

 - ½ meter di atas dasar lubang bor. 

 - 1 meter di atas dasar lubang bor. 

 - 1½ meter di atas dasar lubang bor. 

-  Setiap perubahan lapisan tanah yang dijumpai pada saat pengeboran. 

 

D.2.  LINGKUP PEKERJAAN 

Meliputi pekerjaan pengadaan semua tenaga, peralatan dan semua perlengkapan yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Juga termasuk pekerjaan loading test serta 

pengadaan peralatan dan bebannya. 
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D.3.  REFERENSI 

Spesifikasi dokumen kontrak harus sesuai dengan keinginan Pemberi 

Tugas/Pengawas. Semua pekerjaan beton bertulang harus dilaksanakan sesuai dengan 

spesifikasi “PEKERJAAN BETON BERTULANG” dan P.B.I. 1971 NI-2, kecuali bila ada 

perubahan-perubahan khusus yang akan disebutkan kemudian. 

 

D.4. PELAKSANAAN PEMBUATAN TIANG BOR 

1. Setelah lokasi tiang bor yang akan dibuat ditentukan dan disetujui oleh Pengawas maka 

pekerjaan pembuatan tiang bor dapat dimulai. Sebelum pekerjaan ini dimulai Kontraktor 

sudah harus menyiapkan drilling record yang bentuk dan isinya sudah disetujui oleh 

Pengawas. Isi drilling record antara lain tertulis dalam item A.4.3. 

2. Tahap pertama adalah pekerjaan pengeboran. Pekerjaan pengeboran harus dilakukan 

dengan mempergunakan rotary drilling machine dengan dilengkapi buckets dan augers 

yang sudah memperoleh persetujuan dari Pengawas.  

Minimum harus disediakan 1 set alat bor cadangan, serta peralatan casing 

sementara (apabila diperlukan). Alat-alat ini harus dapat dipergunakan untuk melakukan 

pengeboran menembus air, lapisan keras, batu besar, serpihan-serpihan cadas, tanah liat 

yang keras, kerikil dan pasir. 

Bila kekuatan dinding lubang bor diperkirakan tidak cukup kuat menahan 

longsor, perlu dipergunakan steel casing sementara dengan ukuran panjang yang sesuai 

dengan kebutuhan. Sambungan dari casing harus kedap air. Kondisi lapisan tanah untuk 

proyek ini dapat dilihat pada Hasil Penyelidikan Tanah. Dari kondisi tanah yang ada 

Kontraktor harus sudah mempertimbangkan dalam mengajukan penawaran bahwa 

kemungkinan besar perlu atau tidak digunakannya steel casing sementara sedalam 

lubang bor. 

3. Drilling record harus berisi antara lain kedalaman dari pengeboran, waktu pelaksanaan, 

klasifikasi tanah dari kedalaman yang berbeda dan    gangguan-gangguan/kesulitan-

kesulitan yang mungkin terjadi pada saat pengeboran harus dibuat selengkap mungkin. 

Kontraktor diminta untuk melampirkan drilling records yang biasa digunakan dalam 

penawaran. 
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Pengeboran harus dilakukan sampai mencapai lapisan tanah keras yang 

disyaratkan, dimana ciri-cirinya ditentukan berdasarkan Hasil Penyelidikan Tanah dan 

kedalamannya bervariasi sekitar 30 meter di bawah muka tanah asli. Pada waktu 

pengeboran dilakukan harus dilakukan pencatatan mengenai elevasi dan jenis lapisan 

lapisan tanah yang dijumpai. Selanjutnya harus diambil contoh tanah dari setiap elevasi 

tersebut dan disimpan sedemikian rupa sehingga sifat asli dari tanah tersebut tidak 

berubah. Contoh tanah tersebut harus dapat ditunjukkan kepada Konsultan 

Perencana/Pengawas setiap saat jika diperlukan oleh Konsultan Perencana/Pengawas. 

Untuk mencapai hasil pekerjaan yang maksimal Kontraktor diwajibkan untuk 

menempatkan seorang Ahli Tanah yang sudah berpengalaman dengan pekerjaan tiang 

bor. Pengeboran baru dihentikan setelah mendapat persetujuan dari Pengawas. Walaupun 

telah disetujui oleh Pengawas, tetapi tanggung jawab atas mutu pekerjaan yang dihasilkan 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor. 

5. Setelah pengeboran selesai harus dicatat kedalaman yang dicapai. Tahapan kedua adalah 

pekerjaan pembersihan dasar lubang bor dari longsoran dan lumpur yang terjadi pada 

dasar lubang bor. Pekerjaan ini mutlak harus dilakukan oleh Kontraktor karena longsoran 

dan lumpur tersebut dapat mempengaruhi daya dukung serta perilaku dari tiang bor. 

Pekerjaan pembersihan ini baru dapat dihentikan setelah mendapat persetujuan dari 

Pengawas. Lama pembersihan dan kedalaman dari lubang bor setelah pembersihan 

dilakukan ini harus dicatat. 

6. Tahap selanjutnya adalah penyetelan/ pemasangan tulangan dari tiang bor. Tulangan dari 

tiang bor harus sudah siap dimasukkan ke dalam lubang bor setelah pekerjaan 

pembersihan selesai dilakukan. Apabila ternyata tulangan tersebut belum siap maka 

pekerjaan pembersihan lubang bor harus dilakukan kembali sampai tulangan tersebut siap 

untuk dimasukkan. Apabila ternyata diperlukan penyambungan tulangan maka di tempat 

pekerjaan harus disediakan mesin las yang dapat digunakan setiap saat untuk me-las 

tulangan. Pada sisi luar tulangan harus diberi beton tahu setebal 7 cm pada beberapa 

tempat untuk mendapatkan selimut beton yang baik pada semua bagian tiang bor. 

7. Setelah tulangan tiang bor terpasang dilakukan kembali pengukuran kedalaman lubang 

bor yang dilakukan oleh Kontraktor dan diketahui oleh Pengawas. Apabila ternyata 

terjadi pengurangan kedalaman lubang bor dibandingkan dengan kedalaman pada saat 

pembersihan selesai dilakukan, maka tulangan terpasang tersebut harus dikeluarkan 
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kembali dan harus dilakukan pekerjaan pembersihan kembali. Tidak diperkenankan 

melanjutkan ke tahap pekerjaan selanjutnya sebelum tahapan ini disetujui oleh Pengawas. 

8. Tahapan selanjutnya adalah pekerjaan pengecoran beton ke dalam lubang bor. Setelah 

pekerjaan pemasangan tulangan selesai dilakukan, maka adukan beton yang akan 

digunakan sudah harus siap di tempat pekerjaan, sehingga pengecoran langsung dilakukan 

setelah pekerjaan pemasangan tulangan disetujui oleh Pengawas. Pengecoran ini harus 

dilakukan sampai selesai, tidak diperkenankan menunda pekerjaan pengecoran ini. 

  Apabila pengecoran ini tidak selesai karena sesuatu alasan maka tiang bor ini 

dianggap tidak memenuhi syarat lagi dan Kontraktor harus mengganti tiang tersebut 

dengan tiang bor baru yang letaknya berdekatan dengan tiang bor yang gagal tersebut. 

Semua risiko akibat hal ini adalah tanggungan Kontraktor. Untuk mencegah hal tersebut 

maka Kontraktor sudah harus dapat memperkirakan jumlah/volume adukan beton yang 

akan digunakan pada   lubang bor yang sudah disiapkan. Harus diadakan pencatatan 

volume yang diperkirakan akan digunakan dengan volume adukan yang terpakai 

sesungguhnya. Waktu dan lama pengecoran harus dicatat. 

9. Ada hal yang penting untuk diperhatikan  dalam pelaksanaan  pekerjaan tiang bor ini, 

yaitu apabila tahapan pertama sudah dimulai maka pekerjaan ini harus diselesaikan 

sampai tahap yang terakhir dan tidak boleh ada penundaan waktu di antara tahap – tahap 

pekerjaan. 

D.5. BAJA TULANGAN 

1. Syarat-syarat umum untuk baja tulangan, lihat bab “PEKERJAAN BETON 

BERTULANG” pada spesifikasi ini dan untuk panjang baja tulangan lihat gambar 

rencana Konsultan Perencana dengan memperhatikan stek-stek yang disyaratkan. 

2. Tulangan yang dipergunakan untuk pekerjaan ini adalah dari mutu BJTD 40 untuk 

tulangan lebih besar dan sama dengan D 10 dan BJTP 24 untuk tulangan spiral kecuali 

ditentukan lain dalam gambar. 

3. Keranjang tulangan harus diletakkan pada pusat lubang bor serta harus dipasang dengan 

kuat sehingga tidak terjadi pergeseran/perpindahan tempat selama masa pengecoran. 

4.  Selimut beton minimum harus 7 cm. 
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D.6. PEKERJAAN BETON 

1. Syarat-syarat umum dapat dilihat pada bab “PEKERJAAN BETON  BERTULANG” pada 

spesifikasi ini. 

2. Komposisi, pengadukan, pengangkutan dan pengecoran beton harus sesuai dengan 

spesifikasi Pekerjaan Beton Bertulang. 

3. Mutu beton yang disyaratkan adalah  (f’c = 30 Mpa) , dengan nilai slump antara 18 

sampai 20 cm. 

4. Pengecoran  beton  tidak  boleh  dilakukan  sebelum hasil  pekerjaan  pengeboran  dan 

tahapannya disetujui oleh Pengawas. 

5. Pipa Tremie yang dipergunakan harus mempunyai diameter minimum 20 cm serta 

receiving hopper harus mempunyai kapasitas setidak-tidaknya sama dengan kapasitas 

pipa yang disuplay dengan beton. 

Bagian bawah dari pipa tremie harus ditutup dengan plat yang di “tape”. 

Sebelum pengecoran dimulai, lemparkan sebuah kerikil kecil kedalam lubang pipa, bila 

terdengar suara benturan dengan plat penutup, maka itu berarti bahwa plat penutup 

tersebut masih berada ditempatnya dan tidak bocor. 

6. Posisi dari pipa Tremie harus diatur sedemikian rupa sehingga dasar dari pipa tersebut 

paling tidak 1.5 m di bawah permukaan beton pada setiap tahap pengecoran. Pengecoran 

beton harus terus menerus tanpa berhenti. Volume actual dari beton yang dipergunakan 

harus dicatat dan dicek dengan perhitungan volume diatas kertas untuk menyakini bahwa 

tidak terjadi “Necking” atau “caving” didalam lubang bor. 

 

D.7. TOLERANSI POSISI TIANG 

1. Deviasi maksimum terhadap posisi dari tiang pondasi harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut  : 

-  Deviasi maksimum diukur disetiap arah horisontal terhadap garis grid patokan, 

maksimum : 7,5 cm. 

-  Deviasi level dari permukaan atas tiang, maksimum : 2,0 cm. 
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-  Toleransi sumbu vertikal = 1:80 

Khusus untuk tiang bor tunggal toleransi ini harus diperhatikan benar, karena 

penyimpangan sedikit saja dari toleransi ini berakibat fatal dan Kontraktor harus 

mengganti tiang bor yang gagal tersebut dengan tiang bor baru yang letaknya akan 

ditentukan oleh Konsultan Perencana. 

2. Semua biaya tambahan yang timbul karena perubahan pada jumlah tiang, disain dari 

kepala tiang, balok fondasi baik dari segi material, waktu maupun biaya perencanaan 

ulang yang diakibatkan oleh kesalahan/ kegagalan dari Kontraktor dalam melaksanakan 

pembuatan tiang bor, seluruhnya menjadi beban Kontraktor. 

 

D.8. URUT-URUTAN PEMBUATAN TIANG BOR 

Bila terdapat 5 buah tiang bor dalam satu berkas fondasi maka tiang yang terletak di 

tengah harus dilaksanakan terlebih dahulu. Pembuatan tiang baru yang terletak di sebelah tiang 

yang baru selesai dicor harus mempunyai tenggang waktu minimum 7 hari dan harus 

memperoleh persetujuan dari Pengawas. 

 

D.9. PEMBUATAN AS BUILT DRAWING 

1. Segera setelah pekerjaan selesai Kontraktor harus membuat “As Built Drawing” dari 

letak tiang bor dan dibandingkan dengan letak tiang bor rencana. 

2. Apabila dalam pelaksanaan  terjadi  penyimpangan  pelaksanaan  di luar toleransi yang 

diberikan Konsultan Perencana maka Kontraktor wajib mengganti tiang bor yang 

dianggap gagal tersebut. 

 

D.10. MATERIAL SISA GALIAN 

Material galian yang terjadi akibat pembuatan lubang bor harus dikeluarkan dari 

lapangan pekerjaan apabila menurut Pengawas material tersebut mengganggu kelancaran 

pekerjaan. Tempat pembuangan material galian akan ditentukan oleh Pengawas atas 
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petunjuk Pemberi Tugas atau Pemerintah Daerah setempat. Dalam penawaran Kontraktor 

sudah harus memperhitungkan hal ini. 

 

D.11. PENOLAKAN TIANG 

Tiang yang tidak dilaksanakan dengan benar serta tidak memenuhi spesifikasi ini akan 

ditolak oleh Pengawas. Kontraktor wajib membuat tiang pengganti tanpa biaya tambahan, 

meskipun bila diperlukan tiang dengan ukuran yang berbeda sebagai akibat dari kesalahan 

tersebut diatas. 

 

D.12. PEMBUATAN TIANG BOR DAN PENDATAAN 

1. Kontraktor harus membuat pendataan yang teratur dari setiap pembuatan tiang bor serta 

harus  menyediakan 4 (empat) kopi dari hasil pendataan tersebut yang sudah ditanda 

tangani untuk diserahkan kepada Pengawas setiap hari. 

2. Pendataan dari setiap tiang bor harus mencakup panjang dan ukuran dari Beton Bertulang 

yang dicor, permukaan air tanah, panjang dari casing bila dipergunakan, jenis lapisan dari 

tanah yang ditembus, kedalaman pada saat penghentian pengeboran, hasil dari test 

terhadap tanah yang dilakukan, tanda tangan dari Pengawas serta informasi-informasi lain 

yang disyaratkan oleh Pengawas. 

D.13. TEST 

Harga-harga satuan yang ditawarkan oleh Kontraktor harus sudah mencakup biaya 

yang diperlukan untuk melakukan test mutu beton dan mutu dari besi tulangan seperti yang 

telah disyaratkan. Jenis dan banyaknya material yang akan di test dapat dilihat pada 

spesifikasi “Pekerjaan Beton Bertulang”. 

 

D.14. AXIAL LOADING TEST PADA TIANG BOR F.14.1. TUJUAN 

Axial Loading test pada tiang bor dimaksudkan untuk menentukan respons tiang bor 

terhadap suatu pembebanan tekan statis. Beban tersebut bekerja secara aksial pada tiang bor 
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yang bersangkutan. Persyaratan mengenai hal ini harus sesuai dengan ASTM D 1143-81. 

Jumlah axial loading test ini ditetapkan sbb: 

- Axial Proving Test : 1 (used pile) setiap 75 tiang bor Untuk axial loading test ini 

disyaratkan mempergunakan set-up system Kentledge. Syarat-syarat pelaksanaan 

loading test mencakup hal-hal sbb  : 

a. Prosedur pembebanan. 

b. Peralatan untuk pengadaan beban. 

c. Prosedur pengukuran penurunan tiang. 

d. Peralatan untuk mengukur penurunan.  

e. Laporan hasil testing. 

 

D.14.1. PROSEDUR PEMBEBANAN 

1.1. Umum. 

Resultanta Beban-beban percobaan harus segaris dengan sumbu memanjang tiang bor. 

 

1.2. Syarat Pembebanan 

Pembebanan untuk Loading Test ini dilakukan hingga 200 % dari Anticipated Design Load. 

Pembebanan dilakukan mengikuti prosedur “Slow Maintained Load Test” dengan cyclic 

Loading berdasarkan ASTM D 1143-81 (1994). 
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AXIAL PROVING TEST 

CYCLIC LOADING max test load >= 200% x ADL 

 

     SIKLUS            BEBAN              LAMA PEMBEBANAN ( % X ADL ) 

  

0 

 

25 A 

I 50 1 JAM 

 25 20 MENIT 

 0 1 JAM 

 50 20 MENIT 

 75 A 

II 100 1 JAM 

 75 20 MENIT 

 50 20 MENIT 

 0 1 JAM 

 50 20 MENIT 

 100 20 MENIT 

 125 A 

III 150 1 JAM 

 125 20 MENIT 

 100 20 MENIT 

 50 20 MENIT 

 0 1 JAM 

 50 20 MENIT 

 100 20 MENIT 

 150 20 MENIT 

 175 A 

IV 200 B 

 150 1 JAM 

 100 1 JAM 

 50 1 JAM 

 0 B 

 

Catatan : Penjelasan dari A, B dan C bisa dilihat pada halaman berikut ini. 
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1.3. Prosedur pembacaan penurunan 

- Untuk time schedule A, 1 jam, 20 menit,pembacaan dilakukan sbb. : Waktu 

(menit): 0 – 1 – 2 – 5 – 10 – 15 – 20 

-     Untuk B : sama seperti di atas sampai selesai. 

- Untuk C : sama seperti di atas, tetapi setelah 1 jam pertama dengan interval 10 

menit setelah jam kedua, interval 15 menit untuk jam ke 3, 20 menit untuk jam ke 

4, 30 menit untuk jam ke 5 dan selanjutnya interval 1 jam. 

- Jika terjadi failure, pembacaan dilakukan segera sebelum pengurangan beban 

pertama dilakukan. 

 

F.14.2. PERALATAN UNTUK PEMBEBANAN 

2.1. Umum 

Peralatan untuk pengadaan dan penerapan beban tekan yang diketahui besarnya 

terhadap tiang bor, harus dibuat sedemikian rupa hingga beban dapat bekerja aksial menurut 

sumbu tiang guna menghindari pembebanan eksentris. 

Suatu test plate baja dengan tebal minimum 2,5 cm sesuai beban yang bersangkutan, 

harus dipasang di atas pile cap guna mendapatkan dukungan penuh. Ukuran test plate tidak 

boleh lebih kecil dari pada ukuran kepala tiang bor dan juga tidak boleh lebih kecil dari pada 

dasar Jack ram hidrolis. 

Test plate tersebut di atas harus dipasang di atas pile cap dengan grout berkekuatan 

tinggi yang cepat mengeras. Test plate harus dipasang secara sentris terhadap tiang bor dategak 

lurus pada sumbu memanjang tiang. 

Ram jack hidrolis harus diletakkan sentris pada test plate dengan suatu bearing plate 

baja diantara bidang atas jack ram dan bidang dasar test beam. Bearing plate harus mempunyai 

ukuran cukup untuk menampung ram jack  serta mendukung bidang dasar test beam sebaik-

baiknya. 

 



269 
 

 
 

2.2. Alat Testing 

Dengan dipergunakannya jack hidrolis untuk beban percobaan, maka jacking 

systemnya yang terdiri dari ram hidrolis, coupling, pompa hidrolis dan pressure gage harus 

dikalibrasi terlebih dahulu, sehingga pembebanan dapat dikontrol dalam batas 5% dari pada 

beban total. 

Semua alat ukur seperti dial gages dan pressure gages harus dikalibrasi oleh 

badan/instansi pemerintah yang berwenang. 

Sertifikat kalibrasi hanya berlaku untuk satu proyek dan untuk waktu satu bulan. 

Kapasitas dial gages yang digunakan minimum 50 mm dengan ketelitian 0,01 mm. Pompa Jack 

hidrolis harus mempunyai pengatur otomatis untuk menjaga tetapnya besar beban pada waktu 

terjadi penurunan tiang. 

 

2.3. Penempatan beban percobaan pada tiang dengan menggunakan jack hidrolis dan 

platform yang diberi beban 

a. Test beam baja yang kokoh harus ditempatkan diatas base plate, ujung-ujung test beam 

tersebut didukung oleh cribbing sementara dengan clearance yang cukup diantara base 

plate  dan bidang dasar test beam. Clearance tersebut  diperlukan untuk menampung 

penempatan test jack, bearing plate dan instrumentasi lainnya. 

b. Suatu platform harus ditempatkan diatas test beam, dan Cross beam harus didukung oleh 

cribbing.  Jarak  bebas  antara  dukungan  platform     dengan  tiang  bor  percobaan 

sekurang-kurangnya ialah 1,50 meter. Platform sekurang-kurangnya   harus dapat 

menampung beban sebesar 10% di atas maximum Anticipated Design Load yang 

direncanakan. 

c. Beban yang ditempatkan di atas platform dapat berupa blok-blok beton, batang  batang 

baja, batu batu, tanah, tangki berisi air dan sebagainya. 
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F.14.3. PERALATAN UNTUK MENGUKUR PENURUNAN 

3.1. Umum 

Semua reference beam dan kabel harus ditunjang secara mandiri dengan dukungan 

yang kokoh didalam tanah. Jarak bebas antara kaki Reference Beam dengan tiang percobaan 

harus lebih besar atau sama dengan 2,5 meter. Salah satu kaki dari tiap reference beam harus 

fixed ( dilas ), dan yang lainnya harus bebas memuai dan menyusut. Reference beam harus 

cukup kaku untuk mencegah lendutan yang berlebihan dan harus ada hubungan melintang 

untuk menambah kekakuan. 

3.2. Dial Gage 

a. Untuk mengukur penurunan aksial tiang percobaan, dipergunakan alat pengukur berupa 

dial gage. 

b. Dua buah reference beam, masing-masing pada setiap sisi tiang percobaan, harus 

ditempatkan sedemikian rupa hingga searah dengan test beam. 

c. Hendaknya ditempatkan atau dipasang 4 buah dial gages yang ditempatkan pada tiang 

percobaan secara diametral. Masih dibutuhkan 2 buah dial gages untuk mengukur gerakan 

horizontal, yang ditempatkan      tegak      lurus      satu      dari      yang      lain. 

 

F.14.4. LAPORAN TEKNIS 

Laporan mengenai hasil loading test harus mencakup hal-hal sebagai berikut : 

1. Umum. 

2. Alat instalasi tiang. 

3. Tiang percobaan. 

4. Instalasi tiang.  

5. Pelaksanaan dan data testing. 

6. DataPelaksanaanPengeboran dari tiang termasuk data tiangnya. 

7.Data daripada hasil penyelidikan tanah yang terdekat dengan tiang percobaan. 
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8. Lokasi tiang percobaan secara keseluruhan. 

9. Sertifikat dan data pengetesan alat-alat ukur. 

10.Besarnya perkiraan beban ultimate. 

 

Laporan teknis percobaan beban tiang hanya dapat diterima apabila ditandatangani 

oleh seorang Soil Engineer atau anggota HATTI. 
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5.2.   RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) 

PEMBANGUNAN APARTEMENT 21 LANTAI SEMARANG 

TAHUN 2016 

No Uraian Pekerjaan Volume Satuan Sub Total Total 

a. Pekerjaan Struktur Bawah         

  Pekerjaan Bore Pile   

1 
Mobilisasi & Demobilisasi Alat Bore 
Pile 

1 unit  Rp    300,000,000.00    

2 Membuat Bore Pile D = 800 mm 1605.17 buah  Rp 4,711,019,634.71    

3 Loading Test PDA 4 titik  Rp      47,303,160.00    

  Pekerjaan Pondasi         

1 Menggali Tanah Biasa Sedalam 3 m 1338.53 m³  Rp      77,852,367.45    

2 Mengurug Sirtu Padat  205.93 m³  Rp      41,594,881.90    

3 Membuat Lantai Kerja 102.96 m³  Rp    111,053,926.58    

4 Membuat Pilecap Beton Bertulang         

  a. Tipe PC.1 134.40 m³  Rp    381,386,764.61    

  b. Tipe PC.2 135.00 m³  Rp    451,788,346.23    

  c. Tipe PC.4 336.00 m³  Rp 1,019,274,181.58    

  d. Tipe PC.5 336.00 m³  Rp    904,431,947.43    

  e. Tipe PC.6 184.68 m³  Rp    503,973,397.98    

  f. Tipe PC.7 127.50 m³  Rp    399,096,332.41    

  g. Tipe PC.14 116.16 m³  Rp    266,917,458.67    

  h. Tipe PC.18 228.48 m³  Rp    511,308,509.84    

5 Pengurugan Kembali 446.18 m³  Rp      15,337,345.83    

6 Tie Beam 78.85 m³  Rp    389,654,660.83    

7 Pelat SB 3 209.642 m³  Rp     1,452,661,725.61    

           Rp         11,584,654,641.65  

b. Pekerjaan Struktur Atas          

1 Kolom   210.84  m³  Rp 1,401,629,030.38    

2 Balok  200.160 m³  Rp    992,471,184.28    

3 Tangga 4.970 m³  Rp      23,798,007.92    

4 Pelat 127.565 m³  Rp 1,452,661,725.61    

5 Shearwall 11.69 m³  Rp      62,570,246.92    

           Rp           3,933,130,195.11  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan perencanaan gedung apartemen 21 lantai 

Setelah dilakukan perhitungan, hasil perhitungan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Berat gedung (W), dihitung menggunakan perbandingan 1 x DL + 0,3 x 

LL. Karena gedung terdapat pemisah struktur maka untuk perhitungannya 

dibagi menjadi dua bagian yakni bagian A didapat nilai sebesar  

99043.906 kN. Sehingga Gaya Geser Gempa (V) Statik bagian A yang 

terjadi sebesar 10357,162724 kN.   Sedangkan untuk bagian B didapat 

nilai berat gedung sebesar 112963,9225 kN. Sehingga Gaya Geser Gempa 

(V) Statik bagian B yang terjadi sebesar 11812,79875 kN. 

2. Dimensi elemen pada perencanaan gedung sudah memenuhi persyratan 

pada peraturan SNI 2847-2013 persyaratan beton struktur. Beban yang di 

gunakan adalah beban merata pada setiap lantainya dengan nilai beban 

hidup 250 kg/m dan beban mati 125 kg/m. 

3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk desain Apartement ini dihitung 

menggunakan HSPK edisi maret 2016. Didapat harga sebesar  Rp         

11,584,654,641.65 untuk pekerjaan struktur bawah dan Rp           

3,933,130,195.11 untuk pekerjaan struktur atas satu lantai.  
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6.2. Saran  

 Untuk perencanaan struktur gedung ini, penulis mengacu pada 

peraturan SNI terbaru tanpa mengabaikan peraturan yang teradahulu. Dalam 

setiap perencanaan struktur sebaiknya diperhatikan peraturan-peraturan yang 

terus berkembang. Karena dengan berkembangnya peraturan tersebut pasti 

ada perubahan dari peraturan sebelumnya. Agar gedung yang direncanakan 

aman dan nyaman untuk di fungsikan sebagaimana mestinya. 
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