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Abstrak : Infrastruktur suatu kota dengan fasilitas yang memenuhi kebutuhan manusia 

dalam ruang gerak, disertai kemudahan moda dan letak yang strategis, menjadi bagian 

yang dinilai praktis. Gedung Sentraland Semarang yang berkonsep Mix Used Building, 

bermaksud mempunyai fungsi bangunan gedung yang beragam atau sama halnya 

dengan keberagaman pembebanan hidup. Merencanakan gedung ini didesain dengan 

eksisting dimensi dan perbedaan fungsi, dan merencanakan struktur gedung tahan 

gempa.  
Metode pendesainan gedung ini dengan mengumpulkan data tanah dan data 

gambar sebagai data dasar pendesainan. Dengan batasan analisis menggunakan SNI 

1727 : 2013 mengenai Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan, SNI 1726 : 

2012 mengenai Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan 

dan Non-Gedung, dan SNI 2847 : 2013 mengenai Persyaratan Beton Struktural untuk 

Bangunan Gedung. Dengan analisis desain struktur atas menggunakan SAP2000 v.10, 

dan analisis desain struktur bawah menggunakan AFES 3.0, danAllpile, 

sertadalampenggambaran DED strukturmenggunakan AutoCAD 2007.  
Berdasarkan hasil analisis, pendesainan dengan dimensi eksisting dan 

pembebanan hidup sesuai fungsi bangunan, menunjukkan bahwa struktur desain 

gedung Sentraland Semarang mempunyai berat bangunan sebesar 312831.078 kN, 

dan beban gempa dinamik sebesar 4677,726 kN dimana nilai tersebut memenuhi 

syarat yaitu lebih besar dari 85% beban statik ekivalen. Hasil penghitungan Rencana 

Anggaran Biaya (RAB) untuk elemen-elemen struktur pada zona B Lt. Semi Basement 

dan Lt. Ground Floor adalah sebesar Rp.29.931.982.269,26. 

 
Kata Kunci : Sentraland, Struktur, Gempa, Mix Used Building 
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Abstract :A city infrastructure that has completing human needs facilities in their movement 

space, with ease moda and strategic location, into parts that practical value. Sentraland 
Semarang Building has Mix Used Building Concept, means that has differences of building 
functions or has differences of load too. Planning this building is designed from dimension 
existing and functions differences, and planning earthquake resistant building structure.  

Building design method is collect soil data and sketch plan data, as basic data for 
design. With limitations analysis, using SNI 1727 : 2013 about Minimum Load for Building 
Planning, SNI 1726 : 2012 about How to Earthquake Resistant Plan for Building and Non-
Building Structure, dan SNI 2847 : 2013 about Concrete Structural Regulations for Building. 
With upper-structure analysis using SAP2000 v.10 and sub-structure analysis using AFES 
3.0 and Allpile, and also using AutoCad for DED structure sketch.  

Base on results analysis, designed with existing dimension and live load 
according to functions building, show that Sentraland Semarang Building Structure design 
has building weight 312831.078 kN and dynamic earthquake load 4677,726 kN where that 
value is qualify that bigger than 85% equivalent static load. Count results budget plan (RAB) 
for structure elements in Zone B at Semi Basement Floor and Ground Floor are 
Rp.29.931.982.269,26. 

 
Keywords :Sentraland, Structure, Earthquake, Mix Used Building 

 



 
 

vii 
 

MOTTO 
 
 
 

 

Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula).Maka nikmat Tuhanmu 

yang manakah yang kamu dustakan? 
 

(QS. Ar-Rahman 60-61) 
 
 

 

Janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai 

kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. 
 

(Matius 6:34) 
 

 

To persevere is important for everybody. Don’t give up, don’t give in. 

There’s always an answer to everything. 
 

(Louis Zamperini) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kemajuan suatu kota dapat dinilai dari kemajuan pembangunan 

dengan infrastruktur yang lengkap, yang dapat memenuhi kebutuhan manusia 

dalam ruang geraknya. Infrastruktur berupa gedung bertingkat yang berada 

strategis di tengah kota dengan kemudahan moda menjadi bagian kebutuhan 

yang dinilai praktis.  

Gedung bertingkat atau bangunan vertikal merupakan suatu 

penghematan lahan tanpa mengurangi luas yang efektif untuk ruang gerak 

manusia. Bangunan gedung dibangun secara bertingkat dengan mempunyai 

fungsi beragam sekaligus adalah suatu daya memajukkan perkotaan, 

menjadikannya lebih memudahkan dan menguntungkan. 

Gedung Sentraland Semarang, merupakan mixed use building 

setinggi 21 lantai, seperti terlihat pada Gambar 1.1, yaitu gedung dengan 

mempunyai fungsi yang berbeda di tiap lantainya. Fungsi gedung yang 

dimaksud adalah sebagai ritail, perkantoran (office), parkir, condotel, dan 

apartemen, dan dak. Perbedaan fungsi gedung, tentu mempunyai perbedaan 

pembebanan pada beban hidup. Dimana pembebanan hidup ini tidak bersifat 

menetap, namun harus ada sebagai kemungkinan adanya deformasi pada 

struktur gedung 
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Pendesainan Struktur Gedung Sentraland Semarang, perlu adanya 

ketelitian mengenai desain struktur yang disinkronisasikan dengan menurut 

fungsi bangunannya. Pekerjaan Struktur terdiri dari struktur atas (upper 

strcture) dan struktur bawah (sub structure). Dimana pekerjaan struktur 

terdiri dari balok, kolom, pelat, shear wall, retaining wall, dan pondasi. 

Dipadukan desain arsitektur yang unik, di sebelah barat dan selatan 

ditunjukkan dengan adanya lingkaran-lingkaran di dua sisi sebagai identitas 

gedung tersendiri, yang terlihat pada Gambar 1.2. Perkuatan gedung pada 

strukturnya, mempertimbangkan faktor gempa bahwa mengingat Indonesia 

merupakan negara yang berada di antara 3 lempeng bumi besar, yaitu 

Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Indo-Australia, 

menyebabkan perhitungan gempa untuk pendesainan shear wall dan 

retaining wall sebagai struktur peredam gempa menjadi pertimbangan. 

 

Gambar 1.1 Ilustrasi 3-dimensi dari Gedung Sentraland Semarang 
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Gambar 1.2 Denah Lt. 5 bentuk sisi lingkaran di barat gedung dan denah Lt.14 bentuk sisi lingkaran di selatan gedung



4 
 

 
 

Pada Tugas Akhir ini, Gedung Sentraland Semarang akan didesain 

strukturnya sesuai dengan perbedaan fungsi tiap lantai untuk menopang 

perbedaan beban hidup, tanpa mengurangi bentuk unik dari gedung tersebut. 

Perhitungan untuk pendesainan struktur gedung ini menggunakan software 

SAP2000 (Structure Analysis Program) v.10. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, rumusan 

masalah pada Tugas Akhir ini adalah : 

1. Bagaimana mendesain struktur pada Gedung Sentraland dengan fungsi-

fungsi bangunan, sebagai ritail, perkantoran (office), parkir, condotel, 

dan apartemen, dan dak? 

2. Bagaimana perencanaan struktur tahan gempa pada struktur Gedung 

Sentraland? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini, 

adalah, sebagai berikut : 

1. Mendesain sesuai dengan eksisting dimensinya dan perbedaan fungsi 

gedung Sentraland Semarang. 

2. Mengetahui perencanaan struktur tahan gempa gedung Sentraland 

Semarang. 
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1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Penjelasan perancangan struktur Gedung Sentraland Semarang sesuai 

dengan kriteria desain struktur gedung. 

2. Peraturan pembebanan terdiri dari berat sendiri, beban hidup, dan beban 

gempa berdasar SNI 1727:2013. 

3. Perhitungan gempa berdasar pada SNI 1726:2012. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir ini secara garis besarnya disusun dalam 6 bab, dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan dan Manfaat, Batasan Masalah, dan Sistematika Penulisan. 

2. BAB II STUDI PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang Uraian secara Umum, Kriteria Desain 

Struktur, Pembebanan dan Kombinasinya. Prosedur Pendesainan 

Struktur Atas, dan Prosedur Pendesainan Struktur Bawah. 

3. BAB III PROSEDUR DESAIN STRUKTUR 

Bab ini berisikan tentang Tahap Pengumpulan Data, Penentuan Denah 

Struktur, Penentuan Beban Mati dan Hidup, Penentuan Beban Gempa, 

Bagan Alir Desain Struktur 
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4. BAB IV DESAIN STRUKTUR 

Bab ini berisikan tentang Uraian secara Umum mengenai desain 

struktur, Permodelan Struktur, Analisis Struktur, Desain Struktur Atas, 

Desain Struktur Bawah, Gambar DED Struktur. 

5. BAB V MANAJEMEN KONSTRUKSI 

Bab ini berisikan tentang Uraian secara Umum mengenai 

manajemen konstruksi, RKS, dan RAB. 

6. BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang Kesimpulan, dan Saran. 
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BAB II 

STUDI PUSTAKA 

 

2.1. Umum 

Definisi yang sederhana tentang struktur dalam hubungannya 

dengan bangunan ialah bahwa struktur merupakan sarana untuk 

menyalurkan beban yang diakibatkan penggunaan dan/atau kehadiran 

bangunan di atas tanah (Schodek, 1999:2). Struktur bangunan gedung 

terdiri dari struktur atas (upper structure) dan struktur bawah (sub 

structure). Struktur atas adalah bagian dari struktur bangunan gedung 

yang berada di atas muka tanah, sedangkan struktur bawah adalah bagian 

dari struktur bangunan yang berada di bawah muka tanah. Struktur 

bangunan gedung 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. 

 

2.2. Kriteria Desain Struktur 

2.2.1. Elemen Struktur 

Suatu struktur dapat tersusun dari beberapa elemen, dengan 

sifat atau karakteristik yang berlainan. Berdasarkan elemen-elemen 

penyusunnya, struktur dapat dibedakan menjadi 4 yaitu Struktur 

Balok-Kolom, Struktur Trusses (Struktur Rangka Batang), Struktur 
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Frame (Struktur Rangka Kaku), dan Struktur Shell (meliputi plate, 

Shell dan Membran) (SNI 1726:2012). 

Menurut Schodek (1999:8) struktur yang dibentuk dengan 

cara meletakkan elemen kaku horizontal di atas elemen kaku 

vertikal adalah struktur yang umum dijumpai. Elemen horizontal 

(balok) memikul beban yang bekerja secara transversal dari 

panjangnya dan mentransfer beban tersebut ke kolom vertikal yang 

menumpunya. Kolom tersebut dibebani secara aksial oleh balok, 

kemudian mentransfer beban itu ke tanah. Kolom-kolom menerima 

gaya terpusat, umumnya dari ujung-ujung balok. Jadi, jelas ada 

hubungan yang erat antara pola dari sistem tumpuan yang 

membentang vertikal dan sistem tumpuan yang membentang 

horizontal. 

Menurut Schodek (1999:10), plat datar dan dinding adalah 

struktur kaku pembentuk permukaan. Suatu dinding pemikul beban 

biasanya dapat memikul baik beban yang bekerja dalam arah 

vertikal maupun beban lateral (angin, gempa, dan lain-lain). Suatu 

plat datar biasanya digunakan secara horizontal dan memikul 

beban sebagai lentur, dan meneruskannya ke tumpuan.  

Dinding geser adalah slab beton bertulang yang dipasang 

dalam posisi vertikal pada sisi gedung tertentu yang berfungsi 

menambah kekakuan struktur dan menyerap gaya geser yang besar 

seiring dengan semakin tingginya struktur (Hasan dan Astira, 
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2013). Elemen struktur kaku dinding geser atau shear wall ini 

berpengaruh untuk menahan gaya lateral yang terlalu besar yang 

dibebankan ke kolom. Dengan begitu, dinding geser ini akan 

mendukung gaya-gaya horizontal sedangkan kolom hanya ada 

memikul gaya normal atau gaya vertikal saja.  

Terdapat dua jenis dinding penahan tanah, yaitu retaining 

wall beruntun dan dinding diafragma. Pada pendesainan gedung 

Sentraland Semarang, digunakan dinding diafragma atau dinding 

sekat yang adalah sebuah membran buatan dengan ketebalan sesuai 

tebal alat penggali grabber dan kedalaman tertentu. Retaining wall 

merupakan konstruksi untuk pembangunan gedung bertingkat 

tinggi dengan basement. Adanya basement, akan membuat struktur 

tanah berbeda dikarenakan pekerjaan galian yang beresiko 

meruntuhkan tanah dan dapat berimbas pada konstruksi di sekitar 

galian. 

2.2.2. Syarat – Syarat Desain Struktur 

a. Kekakuan 

Struktur bangunan gedung harus memiliki batas 

kekakuan tertentu guna membatasi pergerakannya. Dengan 

semakin tinggi gedung, semakin banyak tingkat atau lantai, 

sehingga menimbulkan simpangan antar lantai. Apabila 

simpangan antar lantai tersebut pada suatu gedung itu kecil, 

maka bangunan tersebut kaku. 
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SNI 1726 pasal 8.1.2 mensyaratkan simpangan antar 

tingkat yang terjadi tidak boleh melampaui 0,03/R kali tinggi 

tingkat yang bersangkutan, namun bergantung mana yang lebih 

kecil, untuk memenuhi kinerja batas layan struktur gedung 

(Δs). Dimana membatasi terjadinya pelelehan baja dan 

peretakan beton yang berlebihan, di samping untuk mencegah 

kerusakan non struktural dan ketidaknyamanan penghuni. Dan 

menetapkan kinerja batas ultimit (Δm) pada pasal 8.2.1, dimana 

simpangan antar tingkat tidak boleh melampuai 0,02 kali tinggi 

lantai yang bersangkutan dan Δm = (zeta) × R × Δs. 

b. Kekuatan 

Karakteristik struktur bangunan yang berpengaruh 

untuk kekuatan struktur diantarnya bentuk bangunan, massa 

bangunan, beban gravitasi yang bekerja, kekakuan dan lain-

lain. Bentuk denah bangunan yang terbaik untuk menahan 

gempa adalah bentuk yang sederhana, simetris, dan tidak 

terlalu panjang. 

Dalam prosedur perencanaan berdasarkan SNI Gempa, 

struktur bangunan tahan gempa pada prinsipnya boleh 

dierencanakan terhadap beban gempa yang direduksi dengan 

suatu faktor modifikasi respons struktur (faktor R), yang 

merupakan representasi tingkat daktilitas yang dimiliki 

struktur. (Imran dan Hendrik, 2010:3) 
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c. Disipasi Energi 

Struktur bangunan tahan gempa pada umumnya 

didesain terhadap gaya gempa yang lebih rendah (disipasi 

energi) daripada gaya gempa rencana. Hal ini dimungkinkan 

karena struktur didesain untuk mengalami kerusakan atau 

berperilaku inelastik, melalui pembentukan sendi-sendi plastik 

(plastifikasi) pada elemen-elemen strukturnya, pada saat 

menahan beban gempa rencana. Perilaku inelastik atau plastis 

tersebut pada dasarnya memberikan mekanisme disipasi energi 

pada struktur sehingga dapat membatasi gaya gempa yang 

masuk ke struktur banguan. (Imran dan Hendrik, 2010:35). 

Prosedur desain ini disebut metode dasain kapasitas dan 

umum diaplikasikan pada perancangan elemen-elemen struktur 

balok, kolom, dinding dan hubungan balok-kolom (CSA, 

1994). 

2.2.3. Pengecekkan Ketidakberaturan 

2.2.3.1. Pengecekan terhadap Torsi  

 Ketidakberaturan horizontal pada struktur (SNI – 

1726:2012) 

 Ketidakberaturan torsi 

Didefinisikan bahwa jika simpangan antar 

lantai (U) tingkat maksimum, torsi yang dihitung 

termasuk tak terduga, di sebuah ujung struktur 
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melintang terhadap sumbu lebih dari 1,2 kali 

simpangan antar lantai tingkat rata-rata di kedua 

ujung struktur. 

Jika, Umax/Uavg ≤ 1,2 

Dimana, Umax = simpangan antar lantai maksimum 

   Uavg = simpangan antar lantai rerata 

 Ketidakberaturan torsi berlebihan 

Didefinisikan ada jika simpangan antar 

lantai (U) 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. 

Jika, Umax/Uavg ≤ 1,4 

Dimana, Umax = simpangan antar lantai maksimum 

   Uavg = simpangan antar lantai rerata 

2.2.3.2. Pengecekkan terhadap Simpangan (SNI – 1726:2012) 

 Penentuan simpangan antar lantai 

Penentuan simpangan antar lantai tingkat desain (Δ) 

harus dihitung sebagai perbedaan defleksi pada pusat 

massa di tingkat teratas dan terbawah yang ditinjau. Jika 

desain tegangan ijin digunakan, Δ harus dihitung 
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menggunakan gaya gempa tingkat kekuatan tanpa 

reduksi untuk desain tegangan ijin. 

Defleksi pusat massa di tingkat x (δx) (mm) harus 

ditentukan sesuai dengan persamaan berikut : 

      (2.1) 

Dimana, 

Cd =  faktor amplifikasi defleksi. 

Δxe = defleksi pada lokasi yang ditentukan dengan 

analisis elastis. 

Ie =  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 δxe 

menggunakan gaya desain seismic berdasarkan pada 

perioda fundamental struktur yang dihitung tanpa 

batasan atas (CuTa). 

 Batasan simpangan antar lantai tingkat 

Simpangan antar lantai tingkat desain (Δ) tidak melebihi 

simpangan antar lantai tingkat ijin (Δa) untuk semua 

tingkat. 

 Simpangan antar lantai ijin (∆a) 
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Sistem rangka momen dalam KDS D, E, dan F. 

Tabel 2.1 Sistem Rangka Momen dalam KDS. 

I atau II III IV

0.020 hδx 0.015 hδx 0.007 hδx

Struktur dinding geser batu 

bata lainnya

Semua struktur lainnya

0.007 hδx0.007 hδx0.007 hδx

Kategori Resiko
Struktur

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 

untuk mengakomodasi 

simpangan antar lantai.

Struktur dinding geser kantile-

ver batu bata
0.010 hδx0.010 hδx0.010 hδx

0.015 hδx0.020 hδx0.025 hδx

  

Dimana : hsx = tinggi tingkat di bawah tingkat x 

untuk sistem penahan gaya gempa yang terdiri dari 

hanya rangka momen pada struktur yang dirancang 

untuk kategori desain seismic D, E, atau F, simpangan 

antar lantai tingkat desai (Δ) tidak boleh melebihi Δa/ρ 

dengan ρ = faktor redundansi. 

 

2.3. Desain Kapasitas 

Metode desain kapasitas pada dasarnya diaplikasikan pada 

perencanaan struktur bangunan tahan gempa dengan tujuan agar bentuk-

bentuk plastifikasi/disipasi energi yang sifatnya getas tidak muncul dalam 

mekanisme disipasi energi yang dihasilkan oleh respon struktur 
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bangunan. Perencanaan yang harus dilakukan meliputi pemilihan lokasi 

“sekring” atau elemen-elemen struktur yang boleh rusak atau berperilaku 

inelastik, peningkatan daktilitas elemen-elemen struktur tersebut, dan 

perlindungan elemen-elemen struktur lain yang diharapkan tetap 

berperilaku elastik. Selain itu, agar mekanisme disipasi energi yang 

terjadi bersifat sangat daktil, maka pada lokasi-lokasi yang dipilih sebagai 

tempat pendisipasi energi tersebut harus diberi detailing penulangan, 

seperti tulangan pengekangan beton, yang memadai. 

Mekanisme pembentukan sendi-sendi plastis (plastifikasi) pada 

struktur beton bertulang dapat terjadi melalui beberapa mekanisme yaitu 

lentur tarik, lentur tekan, geser, tarik diagonal, perilaku angkur, perilaku 

lekatan, tulangan, tekan aksial, dan lain-lain. 

Perilaku plastifikasi elemen struktur beton bertulang yang daktil 

hanya dapat dihasilkan bila bentuk plastifikasi yang terjadi didominasi 

oleh perilaku batas pada baja tulangan. Agar plastifikasi lentur yang 

terjadi dapat menghasilkan perilaku histeresis yang stabil, seperti yang 

terlihat pada Gambar 2.1a, dan bukan perilaku histeresis yang pinched 

seperti pada Gambar 2.1b maka : 

a. Bentuk plastifikasi lainnya harus diupayakan tidak muncul dalam 

perilaku yang dihasilkan, dan 

b. Material beton di daerah yang mengalami plastifikasi lentur harus 

diberi pengekangan yang memadai. 
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Gambar 2.1 Beberapa Pola Kurva Histeresis. (a) Stabil; (b) Pinched  

(Imran dkk., 2010) 

Agar hasil desain optimal, kuat lebih yang dimiliki oleh elemen-

elemen struktur yang diharapkan menjadi plastis harus dijaga seminimum 

mungkin, khususnya yang terkait dengan kuat lebih desain, yang dihasilkan 

oleh faktor reduksi desain dan praktik pembulatan. Secara global, mekanisme 

batas yang paling ideal dan menghasilkan perilaku histeresis yang stabil 

adalah mekanisme beam sway pada struktur atas, baik pada sistem struktur 

dinding berangkali atau portal terbuka, seperti pada Gambar 2.2. Pada 

mekanisme ini, sendi plastis terbentuk di ujung-ujung balok dan di dasar 

kolom/dinding bawah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Mekanisme Plastifikasi yang Ideal (Imran dkk., 2010) 
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Untuk dapat menghasilkan perilaku histeresis yang stabil, 

pembentukan sendi plastis harus didominasi oleh perilaku lentur. Selain itu, 

daerah-daerah yang berpotensi membentuk sendi plastis harus diberi detailing 

penulangan yang baik. Mekanisme colomn sway atau soft storey, pada 

Gambar 2.3a, menghasilkan perilaku batas yang kurang baik dibandingkan 

dengan perilaku beam sway, pada Gambar 2.3b. Mekanisme batas soft storey 

dapat memicu terjadinya keruntuhan bangunan dan harus dihindari. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Mekanisme Plastifikasi Rangka. (a) Soft storey (b) Beam Sway 

 (Imran dkk., 2010) 

 

Beberapa persyaratan detailing SRPMK (SNI 03-2847-2002 Pasal 23) 

pada dasarnya diformulasikan dengan menerapkan konsep desain kapasitas. 

Perencanaan geser untuk balok dan kolom dapat dilihat pada Gambar 2.4 dan 

Gambar 2.5. 
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Gambar 2.4 Perencanaan Geser untuk Balok SRPMK (Imran dkk., 2010) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Perencanaan Geser untuk Kolom SRPMK (Imran dkk., 2010) 

Hirarki plastifikasi antar elemen struktur juga diatur dalam SNI 03-2847-

2002 yang dapat dijumpai pada persyaratan kolom kuat balok lemah (strong 

colomn,weak beam), yang ditunjukkan pada Gambar 2.6. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Persyaratan Kolom Kuat Balok Lemah SRPMK  

(Imran dkk., 2010) 

 



20 

 

 
 

2.4. Pembebanan dan Kombinasinya 

Perencanaan pembebanan ini digunakan beberapa acuan standar 

sebagai berikut :  

 Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung (SNI 

03-2847-2002);  

 Standar Perencanaan Ketahan Gempa Untuk Struktur Bangunan 

Gedung (SNI 1726-2002);  

 Pedoman Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung (SKBI-

1987); 

2.4.1. Pembebanan 

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas, struktur sebuah 

gedung harus direncanakan kekuatannya terhadap bebab-beban 

berikut:  

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

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

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

E;  

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

2.4.2. Deskripsi Pembebanan 

Beban menurut SNI 1727:2013 adalah gaya atau aksi lainnya 

yang diperoleh dari berat seluruh bahan bangunan, penghuni, 

barang-barang yang ada di dalam bangunan gedung, efek 
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lingkungan, selisih perpindahan, dan gaya kekangan akibat 

perubahan dimensi. 

a. 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 structural lainnya serta 

peralatan layan yang terpasang lain termasuk berat keran (SNI 

1727:2013). Beban mati dapat dinyatakan sebagai gaya statis 

yang disebabkan oleh berat setiap unsur di dalam struktur. 

Gaya-gaya yang menghasilkan beban mati terdiri dari berat 

unsure pendukung beban dari bangunan, lantai, penyelesaian 

langit-langit, dinding partisi tetap, penyelesaian fasade, tangki 

simpan, sistem distribusi mekanis, dan seterusnya. Gabungan 

beban semua unsure ini menjadikan beban mati dari suatu 

bangunan (Schueller, 1989:8). Pada analisis permodelan 

software SAP2000, pembebanan mati dapat dihitung secara 

langsung. 

b. Beban Hidup 

Menurut SNI 1727:2013, beban hidup adalah beban yang 

diakibatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan gedung 

atau struktur lain yang tidak termasuk beban konstruksi dan 
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beban lingkungan, seperti beban angin, beban hujan, beban 

gempa, beban banjir, atau beban mati. 

Menurut Schueller (1989:9) beban hidup berbeda dengan 

beban mati karena sifatnya : beban ini berubah-ubah dan sulit 

diprakirakan. Perubahan beban hidup terjadi tidak hanya 

sepanjang waktu, tetapi juga sebagai fungsi tempat. Perubahan 

ini bisa berjangka pendek ataupun panjang sehingga menjadi 

hampir mustahil untuk memperkirakan beban-beban hidup 

secara statis. Beban yang disebabkan oleh isi benda-benda di 

dalam atau di atas suatu bangunan dinamai beban penghuni. 

Beban hidup pada lantai gedung menurut SNI 1727:2013, 

yaitu : 

Tabel 2.2 Beban Hidup menurut SNI 1727:2013 

Merata (kN/m
2
) Terpusat (kN)

Apartemen 1.92

Hotel 1.92

Kantor 2.4 8.9

Ruang Mesin 1.33

Parkir 1.92

Tangga 4.79

Toko - Eceran Lt.1 4.79 4.45

Toko - Eceran Lt. diatasnya 3.59 4.45

Beban
Hunian atau penggunaan
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c. Beban Gempa 

Beban gempa adalah beban yang timbul akibat percepatan 

getaran tanah pada saat gempa terjadi. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi besarnya beban gempa yang terjadi pada 

struktur bangunan, yaitu massa dan kekakuan struktur, waktu 

getar alami dan pengaruh redaman pada struktur, kondisi tanah, 

dam wilayah kegempaan dimana struktur gedung tersebut 

berada. 

d. Beban Angin 

Beban mempunyai definisi yang kompleks. Beban angin 

mempunyai efek statis dan dinamis. Efek statis menurut 

Schodek (1999:80), struktur yang berada pada lintasan angin 

akan menyebabkan angin berbelok atau berhenti. Sebagai 

akibatnya, energi kinetik angin berubah bentuk menjadi energi 

potensial yang berupa tekanan atau isapan pada struktur. 

Sedangkan efek dinamis menurut Schodek (1999:82), efek 

dinamis dapat muncul dengan berbagai cara. Salah satunya 

adalah bahwa angin sangat jarang mempunyai fenomena 

steady-state (dalam keadaan tetap). Dengan demikian, gedung 

dapat mengalami beban yang berbalik arah. Apabila ada 

gedung-gedung yang terletak berdekatan, pola angin menjadi 

kompleks karena dapat terjadi suatu aliran yang turbulen di 

antara gedung-gedung itu. Aksi angin tersebut dapat 
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menyebabkan terjadinya goyangan pada gedung ke berbagai 

arah. 

2.4.3. Kombinasi Pembebanan 

Menurut SNI 1727-2013 struktur, komponen, dan fondasi 

harus dirancang sedemikian rupa sehingga kekuatan desainnya 

sama atau melebihi efek dari beban terfaktor dalam kombinasi 

berikut : 

1. 1,4D 

2. 1,2D + 1,6L + 0,5 (L1 atau S atau R) 

3. 1,2D + 1,6 (L1 atau S atau R) + (L atau 0,5W) 

4. 1,2D + 1,0W + L +0,5 (L1 atau S atau R) 

5. 1,2D + 1,0E + L + 0,5S 

6. 0,9D + 1,0W 

7. 0,9D + 1,0E 

Untuk kombinasi beban gempa jika pengaruh gaya gempa 

yang ditetapkan, E, yang didefiniskan dalam SNI 1726-2012 

dikombinasikan dengan pengaruh beban lainnya. Untuk kombinasi 

dasar untuk desain kekuatan yaitu : 

5. (1,2 + 0,2SDS)D + ρQE + L 

7. (0,9 – 0,2SDS)D + ρQE + 1,6H  

Untuk kombinasi dasar untuk desain Tegangan Ijin yaitu : 

5. (1,0 + 0,14SDS)D + F + 0,7 ρQE 
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6. (1,0 + 0,10SDS)D + F + 0,525 ρQE + 0,75L + 0,75(Lr atau R) 

8. (0,6 - 0,14SDS)D + 0,7 ρQE + H  

 

2.5. Prosedur Pendesainan Struktur Atas 

2.5.1. Persyaratan Detailing Komponen Struktur Lentur SRPMK 

(Struktur Rangka Pemikul Momen Khusus) 

a. Persyaratan Geometri 

Menurut Imran dan Hendrik (2010:42) Komponen struktur 

lentur didefinisikan sebagai komponen struktur di mana gaya 

aksial tekan terfaktor yang bekerja pada penampangnya tidak 

melebihi 0,1 Agfc’, dengan Ag adalah luas penampang 

komponen struktur. Secara geometri, ada beberapa persyaratan 

yang harus dipenuhi untuk komponen lentur, yang seperti 

diperumpamakan pada Gambar 2.7, yaitu : 

 Bentang bersih komponen struktur tidak boleh kurang dari 

empat kali tinggi efektifnya (lentur). 

 Perbandingan lebar terhadap tinggi komponen struktur 

tidak boleh kurang dari 0,3. Persyaratan ini terkait dengan 

stabilitas penampang komponen struktur, khususnya pada 

saat penampang mengalami deformasi inelastik yang cukup 

signifikan. 
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 Syarat lebar penampang ≥ 250 mm , dan ≤ lebar kolom 

ditambah jarak pada tiap sisi kolom yang tidak melebihi 

tiga per empat tinggi komponen struktur lentur. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Ketentuan Dimensi Penampang Balok  

(Imran dan Hendrik , 2010) 

b. Persyaratan Tulangan Lentur 

Menurut Imran dan Hendrik (2010:43) ada beberapa 

persyaratan tulangan lentur yang perlu diperhatikan pada 

perencanaan komponen lentur SRPMK, diantaranya adalah : 

 Masing-masing luas tulangan atas dan bawah harus lebih 

besar dari luas tulangan minimum yang dipersyaratkan, 

yaitu (0,25bwd√fc’)/fy  atau (1,4bwd)/fy  (dengan bw dan d 

masing-masing adalah lebar dan tinggi efektif penampang 

komponen lentur). Rasio tulngan lentur maksimum (ρmaks) 

juga dibatasi sebesar 0,0025. 

 Kuat lentur positif balok pada muka kolom harus lebih 

besar atau sama dengan setengah kuat lentur negatifnya. 

Kuat lentur negatif dan positif pada setiap penampang di 
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sepanjang bentang harus tidak kurang dari seperempat kuat 

lentur terbesar pada bentang tersebut, seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.8 dan 2.9. 

 

 

 

 

Gambar 2.8 

Persyaratan Tulangan Lentur (Imran dan Hendrik , 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 

Kombinasi Lentur dan Persyaratan Minimum Kuat Lentur 

(Imran dan Hendrik , 2010) 

 

 Sambungan lewatan untuk penyambungan tulangan lentur 

harus diberi tulangan spiral atau sengkang tertutup di 
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sepanjang sambungan tersebut, ditunjukkan pada Gambar 

2.10. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 

Persyaratan Sambungan Lewatan Tulangan Lentur  

(Imran dan Hendrik , 2010) 

c. Persyaratan Tulangan Transversal 

Menurut Imran dan Hendrik (2010:45) tulangan transversal 

pada komponen lentur dibutuhkan terutama untuk menahan 

gaya geser, mengekang daerah inti penampang beton dan 

menyediakan tahanan lateral bagi batang-batang tulangan 

lentur di mana tegangan leleh dapat terbentuk. 

Tulangan sengkang tertutup dapat dipasang sebagai 

tulangan tunggal atau bertumpuk. Adapun contoh penggunaan 

sengkang tertutup yang dipasang bertumpuk, dengan 

memanfaatkan tulangan pengikat silang (crosstie), seperti pada 

Gambar 2.11 
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Gambar 2.11 

Persyaratan Sambungan Lewatan Sengkang 

(Imran dan Hendrik , 2010) 

d. Persyaratan Kuat Geser untuk Komponen Struktur Lentur 

Menurut Imran dan Hendrik (2010:46) kuat geser perlu Ve 

untuk perencanaan geser bagi komponen struktur lentur 

SRPMK harus ditentukan dari peninjauan gaya static pada 

komponen struktur antara dua muka tumpuan dengan 

contohnya pada Gambar 2.13, yaitu : 

                                       (2.2) 

Dimana 

Ve = kuat gesar perlu diujung-ujung balok 

Mpr1 = kuat lentur paling maksimum yang mungkin ter- 

mobilisasi di perletakan kiri akibat goyangan ke  

kiri (atau kanan) 

Mpr2 = kuat lentur paling maksimum yang mungkin ter- 

mobilisasi di perletakan kanan akibat goyangan  
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ke kiri (atau kanan) 

Wu =  pengaruh beban grafitasi 

  = 1,2D +1,0L (reduksi faktor beban hidup dapat  

diterapkan sesuai ketentuan) 

L =  panjang bentang bersih balok 

Momen ujung Mpr (probable moment capacity) 

didefinisikan sebagai momen maksimum yang diperlukan 

untuk membuat penampang desain yaitu penampang dengan 

dimensi dan konfigurasi baja tulangan yang sesuai desain. 

Diagram kuat geser perlu yang diperoleh kemudian 

digunakan untuk merencanakan kuat geser disepanjang 

komponen lentur, yang ditunjukkan pada Gambar 2.12. 

Perencanaan geser dilakukan dengan mengasumsikan bahwa 

baik beton maupun baja tulangan transversal sama-sama 

berkonstribusi dalam menahan gaya geser rencana yang terjadi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Kombinasi Geser Akibat Gravitasi dan Gempa 

(Imran dan Hendrik , 2010) 
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2.5.2. Persyaratan Detailing Hubungan Balok-Kolom 

a. Persyaratan Gaya dan Geometri 

Menurut Imran dan Hendrik (2010:59) pada perencanaan 

hubungan balok-kolom, gaya pada tulangan lentur di muka 

hubungan balok-kolom dapat ditentukan berdasarkan tegangan 

1,25 fy dan faktor reduksi pada join dapat diambil sebesar 0,8. 

Beberapa persyaratan geometri harus dipenuhi untuk join 

SRPMK, diantaranya : 

 Untuk beton normal, dimensi kolom pada hubungan balok 

kolom dalam arah parallel tulangan longitudinal balok 

minimal harus 20 kali diameter tulangan longitudinal 

terbesar pada balok. 

 Untuk beton ringan, dimensi minimumnya adalah 26 kali 

diameter. 

b. Persyaratan Tulangan Transversal 

Menurut Imran dan Hendrik (2010:59) tulangan transversal 

seperti sengkang tertutup yagn dipasang pada daerah sendi 

plastis kolom harus dipasang juga di daerah hubungan balok-

kolom (HBK), kecuali bila hubungan tersebut dikekang oleh 

komponen-komponen struktur balok yagn merangka padanya. 

Gaya geser horizontal pada daerah HBK dapat dihitung 

dengan mengasumsikan bahwa welemen lentur yagn merangka 

pada HBK tersebut telah mencapai kapasitasnya, dengan 



32 

 

 
 

menetapkan gaya tarik tulangan lentur balok sebesar As(1,25fy) 

dapat dilihat pada Gambar 2.13 dan 2.14. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13  

Diagram Badan Bebas pada Hubungan Balok-Kolom 

(Imran dan Hendrik , 2010) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Perhitungan Vu pada HBK  

(Imran dan Hendrik , 2010) 

Berdasarkan Gambar 2.14, gaya geser horizontal di HBK dapat 

dihitung sebagai berikut : 

Vu = Tb1 + Ts1 + Ts2 + Cb2 – Vcol1    (2.3) 
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dengan, 

Tb1 + Ts1 + Ts2 = αfy (As1 + As_s1 + As_s2)   (2.4) 

Cb2 = Tb1 = As2 αfy      (2.5) 

α = 1,25       (2.6) 

Berdasarkan SNI Beton (2002), persamaan kuat geser HBK 

dapat dihitung sebagai berikut : 

       (2.7) 

Dengan nilai c dibatasi sama dengan 1,7 untuk hubungan 

balok-kolom yang terkekang pada keempat sisinya, 1,25 untuk 

hubungan yang terkekang pada ketiga sisinya atau dua sisi 

yang berlawanan, dan 1,0 untuk hubungan lainnya. 

 

2.6. Prosedur Pendesainan Struktur Bawah 

2.6.1. Kapasistas Dukung Pondasi Tiang Pancang Berdasarkan Uji 

N-SPT 

Uji SPT (Standard Penetration Test) merupakan sebuah cara 

yang dilakukan untuk memperoleh N-value dari contoh lapisan 

tanah yang hendak diketahui daya dukung ijin tanah tersebut. Uji 

SPT dapat dilakukan pada setiap titik bor dengan interval 2 meter 

atau tiap – tiap  pergantian lapisan tanah. Nilai N rata – rata di 

kedalaman tertentu dapat menunjukan kondisi kepadatan tanah 

secara kasar. Hasil uji SPT dari beberapa titik bor dapat berbeda -  

beda, dengan demikian nilai N rata – rata yang dihasilkan diambil 
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nilai yang terkecil sebagai acuan untuk menghitung daya dukung 

ijin tanah. Daya dukung ijin sangat berpengaruh dalam pemilihan 

pondasi yang sesuai. Perhitungan daya dukung pondasi berdasar 

data N- SPT dapat menggunakan metode Terzaghi atau metode 

Meyerhof. Metode ini mendasar pada nilai phi (ϕ) dan kohesi c 

serta berat volume tanah (γs). 

Menurut Hardiyatmo (2011), fondasi tiang digunakan untuk 

mendukung bangunan bila lapisan tanah kuat terletak sangat dalam. 

Fondasi 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. 

Menurut Sosrodarsono dan Nakazawa (2000) dalam 

Kriswanto dan Faisal (2007), pondasi tiang merupakan pondasi 

yang mampu menahan gaya orthogonal kepada sumbu tiang 

dengan jalan menyerap lenturan. Pondasi tiang dibuat menjadi satu 

kesatuan yang monolit dengan menyatukan pangkal tiang yang 

terdapat di bawah konstruksi, dengan tumpuan pondasi. Pondasi 

tiang biasanya dipergunakan untuk kasus yang apabila di bagian 

atas tanah merupakan tanah kohesif atau terkesan lembek, 

sedangkan tanah keras berada jauh ke dalam hingga dimungkinkan 

atau tidak memungkinkan mengenai tanah keras tersebut. Sehingga 

dikenal dua jenis pondasi tiang, yaitu tiang friction yang tidak 
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mengenai tanah keras, dan end boring yang tiang mengenai tanah 

keras. 

Pada lokasi pembangunan gedung Sentraland Semarang, 

diketahui bahwa lapisan tanah didominasi dengan tanah kohesif. 

Penentuan kapasitas dukung tiang dalam tanah kohesif, menurut 

Hardiyatmo (2011), adalah jumlah tahanan gesek sisi tiang dan 

tahanan ujungnya. Besar tahanan gesek tiang tergantung dari bahan 

dan bentuk tiang. Umumnya bila tanah homogen, tahanan gesek 

dinding yang berupa adhesi antara sisi tiang dan tanah akan 

berpengaruh besar pada  kapasitas ultimitnya. 

Analisa Daya Dukung 

Daya dukung ijin tanah sangat bergantung pada kuat geser tanah 

dengan hipotesis pertama oleh Coulomb dinyatakan dengan : 

Τ = c + σ tan ϕ       (2.8) 

dimana : 

τ  = kekuatan geser tanah (kg/cm2) 

c  = kohesi tanah (kg/cm2) 

σ  = tegangan normal yang terjadi pada tanah (kg/cm2) 

ϕ  = sudut geser tanah (o) 

Angka penetrasi standar berguna sebagai pedoman dalam 

memperkirakan kondisi lapisan tanah. Berikut ini merupakan 

hubungan antara angka N-SPT dengan sudut geser dalam dan 
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kepadatan relatif, terlihat pada Tabel 2.3 dan berat isi tanah, pada 

Tabel 2.4. 

Tabel 2.3 Hubungan antara N-SPT degan Sudut Geser dan 

Kepadatan Relatif (Das, 1985) 

 

Tabel 2.4  Hubungan antara N-SPT dengan Berat Isi Tanah 

(Sosrodarsono, 1983) 

 

Tanah dikatakan mempunyai daya dukung yang baik dinilai dari 

ketentuan berikut ini : 

1. Lapisan tanah mempunyai nilai SPT, N > 35 

2. Lapisan kohesif mempunyai harga kuat tekan (qu) 3 – 4 kg/cm2. 

Yang perlu diperhatikan dalam uji penetrasi adalah pada 

kedalaman 15 cm pertama (N1) tidak dihitung, karena permukaan 

tanah dianggap sudah terganggu. 

Daya dukung pondasi tiang pada tanah kohesif dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 
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Qp = 9 × cu × Ap          (2.9) 

dimana : 

Ap  = luas penampang tiang (m2) 

cu  = kohesi underained (kN/m2) 

cu  = (N-SPT) × 2/3 × 10       (2.10) 

sedangkan tahanan geser slimut tiang pada tanah kohesif 

mempunyai persamaan sebagai berikut : 

Qs = α x cu x p x Li        (2.11) 

dimana : 

α    = koefisien adhesi antara tanah dan tiang 

cu  = kohesi undrained (kN/m2) 

p  = keliling tiang (m) 

Li  = Panjang lapisan tanah (m) 

Spun Pile 

Menurut Hardiyatmo (2011), tiang beton pracetak yaitu 

tiang dari beton yang dicetak di suatu tempat dan kemudian 

diangkut ke lokasi rencana bangunan. Keuntungan pemakaian tiang 

pancang pracetak, antara lain : 

1) Bahan tiang dapat diperiksa sebelum pemancangan. 

2) Prosedur pelaksanaan tidak dipengaruhi air tanah. 

3) Tiang dapat dipancang sampai kedalaman yang dalam. 

4) Pemancangan tiang dapat menambah kepadatan tanah 

granuler. 
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Kerugian pemakaian tiang pancang pracetak, antara lain : 

1) Penggembungan permukaan tanah dan gangguan tanah akibat 

pemancangan dapat menimbulkan masalah. 

2) Kepala tiang kadang-kadang pecah akibat pemancangan. 

3) Pemancangan sulit, bila diameter tiang terlalu besar. 

4) Pemancangan menimbulkan gangguan suara, getaran dan 

deformasi tanah yang dapat menimbulkan kerusakan bangunan 

di sekitarnya. 

5) Banyaknya tulangan dipengaruhi oleh tegangan yang terjadi 

pada waktu pengangkutan dan pemancangan. 

Tabel 2.5 Nilai-Nilai Tipikal Beban Ijin Tiang Beton Pracetak 

(Hardiyatmo, 2011) 

Diameter tiang Beban tiang maksimum

(cm) (kN)

30 300 - 700

35 350 - 850

40 450 - 1200

45 500 - 1400

50 700 - 1750

60 800 - 2500  

Spun pile merupakan jenis dari beton pracetak yang 

berbentuk lingkaran dengan mempunyai rongga. Sambungan antara 

spun pile dengan pile cap didesain dengan memasang tulangan 

tusuk konde (auxiliary steel bars) yang dimasukkan ke dalam 

lubang spun pile dengan kedalaman yang ditentukan dan dicor 

secara monolit dengan pile cap. 
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BAB III 

PROSEDUR DESAIN STRUKTUR 

 

2.1. Tahap Pengumpulan Data 

Pendesainan desain struktur gedung merupakan gabungan bagian-

bagian data yang akan menjadi satu kesatuan struktur yang utuh, dengan 

memenuhi maksud dan tujuan dari pendesainan. Metode pengumpulan data 

yang dipakai dalam pendesainan struktur gedung ini adalah menggunakan 

metode observasi dan dokumentasi. Dimana metode observasi, yaitu dengan 

mengamati atau mengambil data secara langsung kepada sumber dan metode 

dokumentasi, yaitu dengan mencari informasi dari berbagai sumber tertulis 

atau dokumen. 

2.1.1. Pengumpulan Gambar Denah, Tampak, dan Potongan 

Proyek pembangunan gedung 21 lantai Sentraland Semarang 

berlokasi di Jalan Ki Mangun Sarkoro nomor 36 Semarang, seperti 

terlihat pada Gambar 3.1. Proyek pembangunan gedung ini 

direncanakan oleh PT. Cakra Manggilingan Jaya bertempat di Jakarta, 

dan dilaksanakan pekerjaannya oleh PT. Wijaya Karya Bangunan 

Gedung dengan penyedia spesifik desain gambar struktur sebagai dasar 

pendesainan gedung ini. 
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Gambar 3.1 Peta Lokasi Gedung Sentraland Semarang 

Gambar Denah 

Gambar denah merupakan gambar potongan pada suatu 

konstruksi dalam dua dimensi dengan mencantumkan informasi-

informasi eksisting pada elevasi tertentu. Gambar denah pada suatu 

konstruksi bangunan bertingkat sering kali dibuat tipikal atau tiap 

lantai mempunyai persamaan konstruksi secara struktur, dengan 

perbedaan yang sangat sedikit. Pada gedung Sentraland Semarang, 

beberapa lantai dengan kesamaan fungsi bangunan dibuat tipikal 

sehingga struktur simetris. 

Gedung Sentraland Semarang mempunyai perbedaan fungsi 

atau merupakan mixed use building. Gedung ini didesain 
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mempunyai dua area dilatasi sehingga memisahkan gedung 

menjadi tiga bagian, yaitu Zona A, Zona B, dan Zona C. Dengan 

perbedaan fungsi di beberapa lantai, pembagian zona ini juga 

memisahkan fungsi-fungsi bangunan, berikut spesifikasinya : 

1. Zona A dimana berada di sebelah barat gedung menghadap ke 

Jalan Ki Mangun Sarkoro, yang merupakan bangunan depan 

dari gedung Sentraland. Berikut beberapa lantai di zona ini 

dengan fungsinya, yaitu : 

a. Semi Basement (SB), lantai ini digunakan sebagai area 

parkir. 

b. Ground Floor (GF), Upper Ground Floor (UGF) s/d Lantai 

4, setinggi lantai ini digunakan sebagai retail. 

c. Lantai 5 dan Lantai 6, digunakan sebagai perkantoran. 

d. Lantai 7 s/d Lantai 17, digunakan sebagai condotel. 

e. Lantai 18, digunakan sebagai ruangan mesin. 

2. Zona B ini merupakan bangunan di antara dua dilatasi,yang 

berada di tengah bangunan. Berikut beberapa lantai di zona ini 

dengan fungsinya, yaitu : 

a. Semi Basement (SB), Ground Floor (GF), Upper Ground 

Floor (UGF) s/d Lantai 4, lantai ini untuk area parkir. 

b. Lantai 5 dan Lantai 6, digunakan sebagai perkantoran.  

c. Lantai 7 s/d Lantai 17, digunakan sebagai apartemen. 

d. Lantai 18, digunakan sebagai ruangan mesin. 
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3. Zona C ini berada pada belakang gedung, yang bersebelahan 

dengan pemukiman warga. Berikut beberapa lantai di zona ini 

dengan fungsinya, yaitu : 

a. Semi Basement (SB) s/d Lantai 4, untuk area parkir. 

b. Lantai 5 s/d Lantai 17, digunakan sebagai apartemen. 

c. Lantai 18, digunakan sebagai ruangan mesin. 

Gambar Potongan 

Gambar potongan merupakan gambar yang menunjukkan 

penampang bangunan dengan arah tegak, yang biasanya 

merupakan keterangan lebih lanjut dari gambar denah dengan 

sesuai petunjuk yang tertera pada denah. Pada gedung Sentraland 

Semarang, gambar potongan menunjukkan tiga zona yang telah 

disebutkan, untuk memperoleh gambaran bangunan tersebut secara 

interior pada setiap fungsi. Pada gambar 3.2 s/d gambar 3.6 

menerangkan gambar potongan gedung Sentraland Semarang. 

Gambar Tampak 

Gambar tampak merupakan gambar dari sisi luar bangunan, 

dengan kenampakan bangunan apabila sudah menjadi bangunan 

yang utuh. Gambar tampak ini akan menampilkan bangunan secara 

tegak berdiri sehingga menampilkan elevasi atau keseluruhan 

lantai dari bangunan bertingkat. Gambar ini menginformasikan 

bangunan secara eksterior pada gaya arsitekturnya. Gambar 3.7 s/d 

3.10 menerangkan  gambar tampak gedung Sentraland Semarang. 
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Gambar 3.2 Gambar potongan 1     Gambar 3.3 Gambar potongan 2 
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Gambar 3.4 Gambar potongan 3     Gambar 3.5 Gambar potongan 4 
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Gambar 3.6 Gambar potongan 5
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Gambar 3.7 Gambar Tampak A atau Tampak Depan Gambar 3.8 Gambar Tampak B, atau Tampak Samping Kanan 
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Gambar 3.9 Gambar Tampak C atau Tampak Belakang Gambar 3.10  Gambar Tampak D, atau Tampak Samping Kiri 
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2.1.2. Pengumpulan Data Tanah 

Penyelidikan data tanah pada gedung Sentraland Semarang, 

dilakukan oleh PT. Cakra Manggilingan Jaya, bertempat di Jakarta. 

Laporan dari penyelidikkan tanah ini digunakan sebagai informasi 

keadaan tanah sehingga perencanaan bangunan tinggi dapat 

direncanakan sebaik mungkin dengan mempertimbangkan kekuatan 

tanah dalam mendukungnya.  

Menurut Andiyarto (2013:3), tujuan umum penyelidikan tanah, 

yaitu : 

1) Memberikan data yang mewakili kondisi tanah dan relevansi 

terhadap pembangunan. 

2) Memberikan info kondisi sekitar lokasi yang dikembangkan. 

Misalnya, dalam proyek ada alur air hujan. 

3) Informasi perlunya bangunan sementara/pendukung, misalnya 

perlu tidaknya jembatan sementara atau meninggikan tanah. 

4) Alternatif-alternatif bila perlu, misalnya jika ada situs purbakala 

maka penyelidikan perlu memberikan alternatif penyelesaian. 

1. Metodologi Penyelidikan Lapangan 

Pada gedung Sentraland Semarang, pengujian yang 

dilakukan adalah uji N-SPT di 6 (enam) titik dan  uji sondir 

ringan sebanyak 8 (delapan) titik. Titik-titik sondir dilakukan di 

beberapa titik yang akan menjadi struktur shear wall.  Sedangkan 

titik-titik uji N-SPT dilakukan dua titik di setiap zona bangunan, 
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yaitu DB-5 dan DB-6 di zona A, DB-3 dan DB-4 di zona B, serta 

DB-1 dan DB-2 di zona C. Titik-titik uji N-SPT menjadi acuan 

dalam pendesainan gedung ini dimana sifat mekanis tanah dapat 

diketahui. 

Penyelidikan Tanah Depth Boring N-SPT 

Uji SPT (Standard Penetration Test) adalah penyelidikan 

tanah dengan mendapatkan sifat mekanis lapisan tanah. Pengujian 

ini dilakukan dengan memukul tabung ke dasar lubang bor 

sedalam 45 cm dengan palu 63.5 kg yang jatuh bebas dengan 

tinggi 76 cm. Pengujian ini dilakukan setiap interval dua meter 

dan dilakukan sesuai dengan standar ASTMD 1586. Pembacaan 

dilakukan pada lapisan kedua dan ketiga dari kelipatan tiga kali 

pembacaan, dengan masing-masing penetrasi 3 × 15 cm pada 

lapisan yang diperiksa. 

 

2. Laporan Pengujian Laboratorium 

Hasil Pengujian 

Hasil pengujian penyelidikan tanah 6 (enam) titik depth 

boring (DB) 50 meter N-SPT pada lokasi gedung Sentraland 

Semarang, adalah sebagai berikut : 

 DB-1, pada gambar 3.12 dan 3.13, pada titik ini lapisan tanah 

didominasi oleh lempung dengan sedikit pasir dengan 

konsistensi lunak (soft) hingga kedalaman 16 m, lempung kaku 
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dengan sedikit pasir di kedalaman 17 m hingga 46 m 

berkonsistensi kaku (stiff), dan lempung kepasiran dengan 

sedikit kerikil pada kedalaman 47 m hingga 50 m 

berkonsistensi tanah keras (hard). Kedalaman air tanah atau 

ground water level (GWL) berada pada kedalaman 1.00 m. 

 DB-2, pada gambar 3.14 dan gambar 3.15, pada titik ini hingga 

kedalaman 14 m tanah lempung sedikit pasir berkonsistensi 

lunak (soft), dari kedalaman 15 m hingga 19 m tanah 

cenderung berkonsistensi tanah lepas (loose) hingga ke 

medium (medium), kedalaman 20 m hingga 38 m tanah 

berkonsistensi kaku (stiff) dikarenakan lempung keras dengan 

sedikit kerikil, dari kedalaman 39 m hingga 41 m 

berkonsistensi tanah keras (hard), namun 42 m hingga 44 m 

berkonsistensi kaku (stiff), dan kedalaman 45 m hingga 50 m 

tanah berkonsistensi tanah keras (hard). Pengeboran N-SPT 

titik ini menunjukkan ada lensa tanah keras yang di bawahnya 

masih ada konsistensi tanah kaku. Kedalaman air tanah atau 

ground water level (GWL) berada pada kedalaman 1.00 m. 

 DB-3, pada gambar 3.16 dan 3.17, pada kedalaman 0 m hingga 

15 m berkonsistensi lunak (soft) dimana didominasi oleh 

lempung sedikit pasir, kedalaman 16 m terpada lensa lapisan 

konsistensi medium (medium), kedalaman 17 m hingga 40 m 

konsistensi tanah kaku (stiff) dimana didominasi oleh lempung 
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keras, dan kedalaman 41 m hingga 50 m berkonsistensi tanah 

keras (hard) dimana didominasi lempung keras sedikit kerikil. 

Kedalaman air tanah atau ground water level (GWL) berada 

pada kedalaman 1.00 m. 

 DB-4, pada gambar 3.18 dan 3.19, hingga kedalaman 14 m 

berkonsistensi lunak (soft) dimana didominasi oleh lempung 

sedikit pasir, kedalaman 15 m hingga 18 m berkonsistensi 

kekerasan yang medium (medium), kedalaman 19 m hingga 45 

m tanah berkonsistensi kaku (stiff) karena didominasi oleh 

lempung kaku dengan sedikit kerikil, dan kedalaman 46 m 

hingga 50 m berkonsistensi tanah keras (hard). Kedalaman air 

tanah atau ground water level (GWL) berada pada kedalaman 

1.00 m. 

 DB-5, pada gambar 3.20 dan 3.21, pada titik ini hingga 

kedalaman 2 m konsistensi kekerasan tanah adalah medium 

(medium), kedalaman 2 m ke kedalaman 6 m berkonsistensi 

tanah lepas (loose), kedalaman 7 m hingga 15 m berkonsistensi 

tanah kaku karena didominasi oleh lempung keras dengan 

adanya pasir dan kulit kerang, kedalaman 16 m hingga 18 m 

berkonsistensi medium (medium), dari kedalaman 19 m hingga 

46 m konsistensi tanah kaku (stiff – very stiff), dan kedalaman 

47 m hingga 50 m berkonsistensi tanah keras (hard). 
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Kedalaman air tanah atau ground water level (GWL) berada 

pada kedalaman 1.00 m. 

 DB-6, pada gambar 3.22 dan gambar 3.23, pada titik ini dari 

kedalaman 0 m  hingga kedalaman 2 m konsistensi kekerasan 

tanah adalah medium (medium), kedalaman 2 m ke kedalaman 

8 m berkonsistensi tanah lepas (loose), dari kedalaman 8 m 

hingga 16 m tanah berkonsistensi lunak (soft) karena 

didominasi oleh tanah lempung lunak sedikit pasir, lalu 

kedalaman 16 m ke bawah hingga kedalaman 46 m 

berkonsistensi kaku hingga sangat kaku (stiff-very stiff), dan 

kedalaman 47 m hingga 50 m berkonsistensi tanah keras 

(hard). 
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Gambar 3.11 Titik-titik Soiltest pada Gedung Sentraland Semarang 
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Gambar 3.12 Borlog N-SPT untuk Titik DB-01 hingga Kedalaman 30 meter 
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Gambar 3.13 Borlog N-SPT untuk Titik DB-01 dari Kedalaman 31 m s/d 50 m 
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Gambar 3.14 Borlog N-SPT untuk Titik DB-02 hingga Kedalaman 30 meter 



 
  

61 
 

 



62 
 

 
 

 

Gambar 3.15  Borlog N-SPT untuk Titik DB-02 dari Kedalaman 31 m s/d 50 m 
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Gambar 3.16 Borlog N-SPT untuk titik DB-03 hingga kedalaman 30 meter 
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Gambar 3.17 Borlog N-SPT untuk titik DB-03 dari kedalaman 31 m s/d 50 m 
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Gambar 3.18 Borlog N-SPT untuk titik DB-04 hingga kedalaman 30 meter 
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Gambar 3.19 Borlog N-SPT untuk titik DB-04 dari kedalaman 31 m s/d 50 m 
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Gambar 3.20 Borlog N-SPT untuk titik DB-05 hingga kedalaman 30 meter 
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Gambar 3.21 Borlog N-SPT untuk titik DB-05 dari kedalaman 31 m s/d 50 m 
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Gambar 3.22 Borlog N-SPT untuk titik DB-06 hingga kedalaman 30 meter 
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Gambar 3.23 Borlog N-SPT untuk titik DB-06 dari kedalaman 31 m s/d 50 m 
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Permukaan Air Tanah 

Pada hasil uji laboratorium diketahui bahwa elevasi muka 

air tanah (ground water level) berada pada kedalaman 1.00 meter. 

Elevasi Referensi 

Elevasi referensi atau elevasi ±0.00 m dari pembangunan 

gedung Sentraland Semarang ini disejajarkan dengan elevasi pada 

Jalan Ki Mangun Sarkoro. 

Menentukan klasifikasi situs pada lokasi proyek gedung 

Sentraland Semarang, adalah dengan menentukan N-SPT rerata, 

yaitu berdasarkan data dan rumus berikut : 

  Tabel 3.1 N-SPT Rerata BH-01  Tabel 3.2 N-SPT Rerata BH-02 
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Tabel 3.3 N-SPT Rerata BH-03   Tabel 3.4 N-SPT Rerata BH-04 

  

Tabel 3.5 N-SPT Rerata BH-05  Tabel 3.6 N-SPT Rerata BH-06 

  

Berdasar pada data N-SPT dari titik BH-1 s/d BH-06, maka : 
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 m = 50 m 

  

Contoh pada depth boring BH-01 : 

 5.850  

maka, N-SPT rerata =  

  = 8.547 

dengan, 

 di = kedalaman ke-i 

 Ni = angka N-SPT ke-i 

  = nilai rerata N-SPT 

disimpulkan dari BH-01 s/d BH-06 maka, 

  =  = 9.653 

Klasifikasi situs pada lokasi gedung Sentraland Semarang 

termasuk dalam kelas situs SE atau tanah lunak dengan nilai 

9.653 yang merupakan  < 15, diterangkan pada tabel 3.7. 
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Tabel 3.7 Klasifikasi Situs Tanah (SNI 1726:2012) 

 

 

2.1.3. Pengumpulan Data Pembebanan 

Data pembebanan diperlukan sebagai faktor penting dalam 

menentukan kuatnya struktur, akan disebutkan disini adalah mengenai 

pembebanan mati dan hidup. Menurut SNI 1727 : 2013, dalam 

menentukan beban mati untuk perancangan, harus digunakan berat 

bahan dan konstruksi yang sebenarnya, dengan ketentuan bahwa jika 

tidak ada informasi yang jelas, nilai yang harus digunakan adalah nilai 

yang disetujui oleh pihak yang berwenang. Dalam menentukan beban 

mati rencana, harus diperhitungkan berat peralatan layan yang 

digunakan dalam bangunan gedung, seperti plambing, mekanikal 

elektrikal, dan alat pemanas, ventilasi, dan sistem pengondisian udara. 
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Beban hidup yang digunakan dalam perancangan bangunan gedung 

dan struktur lain harus beban maksimum yang diharapkan terjadi 

akibat penghunian dan penggunaan bangunan gedung, akan tetapi 

tidak boleh kurang dari beban merata minimum yang ditetapkan. 

Tabel 3.8 Beban Hidup menurut SNI 1727:2013 

Penghunian atau Penggunaan Beban  

Apartemen/Rumah Tinggal   

Semua ruang kecuali tangga dan balkon 1.92 kN/m2 

Tangga rumah tinggal 1.92 kN/m2 

Hotel 1.92 kN/m2 

Kantor   

Ruang kantor 2.40 kN/m2 

Ruang komputer 4.79 kN/m2 

Lobi dan koridor lantai pertama 4.79 kN/m2 

Koridor di atas lantai pertama 3.83 kN/m2 

Ruang Mesin 1.33 kN 

Parkir 1.92 kN 

Tangga 4.79 kN/m2 

Toko   

Eceran Lt. 1 4.79 kN/m2 

Eceran Lt. di atasnya 3.59 kN/m2 

 

2.2. Penentuan Denah Struktur 

Penentuan denah struktur pada gedung Sentraland Semarang, terbagi 

menjadi beberapa bagian, yaitu : 

1. Denah Pondasi dan Pile Cap, terlihat pada gambar 3.24. 

2. Denah Kolom, pada gedung Sentraland Semarang mempunyai perbedaan 

dimensi, yaitu 1000 mm × 1000 mm, 900 mm × 900 mm, dan 800 mm × 

800 mm. Dengan akan dibagi beberapa lantai, seperti terlihat pada 

gambar 3.25 hingga gambar 3.28. 
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3. Denah Balok, terlihat pada gambar 3.29 hingga gambar 3.34. 

4. Denah Shear Wall, terlihat pada gambar 3.35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24 Denah Pondasi  dan Pile Cap
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Gambar 3.25 Denah Kolom Lt. Semi Basement s/d Lt. 7 
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Gambar 3.26 Denah Kolom Lt. 8 s/d Lt. 12 



89 
 

 
 

 



90 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.27 Denah Kolom Lt. 13 s/d Lt. 16 
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Gambar 3.28 Denah Kolom Lt. 17 
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Gambar 3.29 Denah Balok pada lantai Semi Basement 
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Gambar 3.30 Denah Balok Lt. GF smp Lt.7 
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Gambar 3.31 Denah Balok  Lt. 8 
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Gambar 3.32 Denah Balok Lt. 9 s/d 13 
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Gambar 3.33 Denah Balok Lt. 14 s/d 16 
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Gambar 3.34 Denah Balok Lt. Ruang Lift (RL) 
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Gambar 3.35 Denah Shear Wall 
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2.3. Penentuan Beban Mati dan Hidup 

Pendesainan penentuan pembebanan gedung Sentraland Semarang ini 

didasarkan pada peraturan SNI 1727 : 2013 mengenai beban minimum untuk 

perencanaan bangunan. 

Beban Mati 

Menurut SNI 1727:2013, beban mati adalah berat dari seluruh bahan 

kostruksi bangunan gedung yang terpasang termasuk dinding, lantai atap, 

plafon, tangga, dinding partisi tetap, finishing, klading gedung dan komponen 

arsitekstural dan structural lainnya serta peralatan yang terpasang. 

Pembebanan beban mati secara keseluruhan gedung dibebankan sebesar 150 

kg/m2. Mempunyai arti dimana setiap 1 m2 dibebankan sebesar 150 kg, 

mengingat bahwa beban mati mempertimbangkan berat bahan, konstruksi, 

dan peralatan layan. 

Beban Hidup 

Menurut SNI 1727:2013, beban hidup adalah beban yang diakibatkan 

oleh pengguna dan penghuni bangunan gedung atau struktur yang lain, yang 

tidak termasuk beban konstruksi dan beban lingkungan, seperti beban angin, 

beban hujan, beban gempa, beban banjir, atau beban mati. Beban hidup yang 

dibebankan pada perancangan gedung Sentraland Semarang, mempunyai 

beberapa perbedaan pada beberapa lantainya. Sedangkan untuk pembebanan 

ramp dibebankan 800 kg/m2 untuk ramp yang dapat dilalui muatan berat 

seperti truk, dan 400 kg/m2 untuk kendaraan mobil maupun motor, dan 

tangga dibebankan 300 kg/m2. 
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2.4. Penentuan Beban Gempa 

2.4.1.  Perhitungan Berat Efektif Bangunan (W) 

Sesuai dengan hasil perhitungan pada software SAP2000 atau Structure 

Analysis Program, berat bangunan gedung Sentraland Semarang, yaitu : 

Beban mati (Dead Load, DL) = 846,291.853 kN 

Beban hidup (Live Load, LL) = 224,161.662 kN 

dengan beban dinding yang termasuk ke dalam beban mati, maka : 

W = ( DL + Wall ) + ( 0,3 × LL )     (3.1) 

W = 846,291.853 kN + (0,3 × 224,161.662 kN) = 913,540.3516 kN 

2.4.2.  Respon Spektrum 

Respon spektrum merupakan spektrum dalam grafik atau plot 

antara periode getar struktur dengan respon maksimum berdasar pada 

rasio redaman dan gempa tertentu. Respon spektrum tiap daerah di 

Indonesia berbeda, begitu juga tergantung pada jenis tanahnya. Respon 

spektrum di tiap daerah dapat dilihat pada alamat milik Pusat Penelitian 

dan Pengembangan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum 

dengan penelusuran daerahnya. 

Pada pendesainan gedung Sentraland Semarang, yang tentunya 

berada pada kota Semarang di Jawa Tengah, dengan data bahwa tanah 

pada lokasi tersebut merupakan tanah lunak, maka hasil penelusuran 

menunjukkan bahwa : 



110 
 

 
 

 

Gambar 3.36 Grafik Respon Spektrum Tanah Lunak Daerah Semarang 

Tabel 3.9 Nilai Variabel pada Tanah Lunak 

PGA (g) 0.493 FPGA 1 SM1 (g) 0.364

SS (g) 1.098 FA 1 SDS (g) 0.732

S1 (g) 0.364 FV 1 SD1 (g) 0.243

CRS 0.871 PSA (g) 0.493 T0 (detik) 0.066

CR1 0 SMS (g) 1.098 TS (detik) 0.332  

dengan, 

Ss atau percepatan batuan dasar pada perioda pendek = 1.098 g 

S1 atau percepatan batuan dasar pada perioda 1 detik = 0.364 g 

Fa atau faktor amplifikasi getaran terkait percepatan pada getaran 

perioda pendek = 1 

F1 atau faktor amplifikasi terkait percepatan yang mewakili getaran 

perioda 1 detik = 1 

Sms atau parameter spektrum respons percepatan pada perioda pendek = 

= Fa SS = 1.098 g 

Sm1 atau parameter spektrum respons percepatan pada perioda 1 detik = 

= Fv Sv = 0.364 g 
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SDS atau parameter percepatan spektral desain perioda pendek = 2/3 Sms 

= 0.732 g 

SD1 atau parameter percepatan spektral desain perioda 1 detik = 2/3 Sm1 

= 0.243 g 

T0 = 0.2  = 0.066 detik 

TS =  = 0.332 detik 

2.4.3. Kategori Resiko Struktur Bangunan 

Menurut Indarto dkk (2013:1), untuk berbagai kategori 

struktur bangunan gedung dan non gedung sesuai tabel 3.10 

pengaruh gempa rencana terhadapnya harus dikalikan dengan suatu 

faktor keutamaan Ie. 

Tabel 3.10  

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 : 

- Perumahan ; rumah toko dan rumah kantor 

- Pasar 

- Gedung perkantoran 

- Gedung apartemen / rumah susun 

- Pusat perbelanjaan / mall 

- Bangunan industry 

- Fasilitas manufaktur 

- Pabrik 

II 

Gedung dan non gedung yang memiliki resiko rendah terhadap jiwa  III 
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manusia pada saat terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi 

untuk : 

- 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 ke dalam kategori resiko IV, 

yang memiliki potensi untuk menyebabkan dampak ekonomi yang 

besar dan/atau gangguan missal terhadap kehidupan masyarakat 

sehari-hari bila terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk 

: 

- Pusat pembangkit listrik biasa 

- Fasilitas penanganan air 

- Fasilitas penanganan limbah 

- Pusat telekomunikasi 

Gedung dan non gedung yang tidak termasuk dalam kategori resiko 

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

proses, penanganan, penyimpanan, penggunaan atau 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. 

 

Gedung dan non gedung yang ditunjukkan sebagai fasilitas yang 

penting, termasuk, tetapi tidak dibatasi untuk : 

- Bangunan-bangunan monumental. 

- Gedung sekolah dan fasilitas pendidikan. 

- Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang memiliki 

fasilitas bedah dan unit gawat 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 saat 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  

IV 



113 
 

 
 

fungsi struktur bangunan lain yang masuk ke dalam kategori resiko 

IV. 

 

 

Tabel 3.11 Faktor Keutamaan Gempa (Ie) 

Kategori Resiko Faktor Keutamaan Gempa 

I atau II 1.00 

III 1.25 

IV 1.50 

 

Tabel 3.12 Kategori Desain Seismik (KDS) berdasarkan SDS 

Nilai SDS Kategori Resiko 

I, II, III IV 

SDS < 0.167 A A 

0.167 < SDS < 0.33 B C 

0.33 < SDS < 0.50 C D 

0.50 < SDS D D 

 

Tabel 3.13 Kategori Desain Seismik (KDS) berdasarkan SD1 

Nilai SD1 Kategori Resiko 

I, II, III IV 

SD1 < 0.067 A A 

0.067 < SD1 < 0.133 B C 

0.133 < SD1 < 0.20 C D 

0.20 < SD1 D D 

 

1. Kategori Desain Seismik 

Menurut pada tabel 3.11 dan tabel 3.12, desain gedung 

Sentraland Semarang termasuk ke dalam kategori resiko II, sebagai 

gedung yang berfungsi sebagai perkantoran (office), pertokoan 

(retail), apartemen, dan hotel, sehingga nilai faktor keutamaannya 

(Ie) sebesar 1.00. Kategori desain seismik (KDS) berdasar pada 

tabel 3.13 dan tabel 3.14, maka termasuk ke dalam KDS D dimana 

SDS = 0.732 g yang berarti 0.50 < SDS dan SD1 = 0.243 g yang 

berarti 0.20 < SD1.  
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2. Sistem Struktur 

Menurut SNI 1726:2012, 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. 

Koefisien modifikasi respons yang sesuai, R, faktor kuat lebih 

sistem, Ω0, dan koefisien amlifikasi defleksi, Cd, sebagaimana 

ditunjukkan dalam tabel 3.15 harus digunakan dalam penentuan 

geser dasar, gaya desain elemen, dan simpangan antar lantai 

tingkat desain. 

Tabel 3.14 Faktor R, Cd, dan Ω0 untuk Sistem Penahan Gempa 

Sistem penahan 

gaya seismik 

Koefisien 

modifikasi 

respon, R 

Faktor 

kuat 

lebih 

sistem, 

Ω0 

Faktor 

pembesar

an 

defleksi, 

Cd 

Batasan system struktur 

dan batasan tinggi 

struktur 

Kategori desain seismik 

B C Dd Ed Fe 

C. Sistem Rangka 

Pemikul Momen 

        

(C.5) Rangka beton 

bertulang pemikul 

momen khusus 

8 3 5.5 TB TB TB TB TB 

D. Sistem ganda 

dengan rangka 

pemikul momen 

khusus yang 

mampu menahan 

paling sedikit 25 

persen gaya gempa 

yang ditetapkan 

        

(D.3) Dinding geser 

beton bertulang 

khusus 

7 2.5 5.5 TB TB TB TB TB 

TB = Tidak Dibatasi dan TI = Tidak Diijinkan 
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Dari data kategori desain seismik (KDS), menentukan 

angka R atau koefisien modifikasi respons sebesar 7 berdasar pada 

tabel 3.15 dimana angka tersebut dikarenakan desain gedung 

Sentraland Semarang memakai struktur shear wall sebagai struktur 

penahan gaya gempa. 

3. Periode Fundamental 

Menurut Andiyarto dkk (2013 : 34), perioda fundamental struktur 

(T), tidak boleh melebihi batas koefisien untuk batasan atau pada 

perioda yang dihitung (Cu) dari tabel 3.15 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 : 

        (3.2) 

dengan, hn adalah ketinggian struktur, dalam meter, di atas dasar 

sampai tingkat tertinggi struktur, dan koefisien Ct dan x ditentukan 

dari tabel 3.16. 

Tabel 3.15 Koefisien untuk Batas Atas pada Perioda yang Dihitung 

Parameter percepatan respons spectral 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 3.16 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 refleksi jika dikenai gaya gempa : 

  

Rangka baja pemikul momen 0.0724a 0.8 

Rangka beton pemikul momen 0.0466a 0.9 

Rangka baja dengan bresing eksentris 0.0731a 0.75 

Rangka baja dengan bresing terkekang terhadap 

tekuk 

0.0731a 0.75 

Semua sistem struktur lainnya 0.0488a 0.75 

maka, Batasan perioda fundamental (T) dengan diketahui : 

Ct   = 0.0466 

Tinggi gedung (hn) = 74.5 m 

Koefisien Cu  = 1.5 (karena SD1 = 0.243) 

x   = 0.9 

Ta   =    

    = 0.0466 × 74.50.9 

    = 0.0466 × 48.411 = 2.256 detik 

T   = Cu × Ta 

    = 1.5 × 2.256 = 3.384 detik 

4. Perhitungan Geser Dasar Seismik 

Menurut Andiyarto dkk (2013:35), geser dasar seismik, V, dalam 

arah yang ditetapkan harus ditentukan sesuai dengan persamaan 

berikut : 

V = Cs . W       (3.3) 
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dengan, 

Cs = koefisien respons seismik 

W = berat efektif bangunan 

Koefisien respons seismik, Cs, harus ditentukan sesuai dengan, 

        (3.4)  

dengan, 

SDS = parameter percepatan spektrum respons desain dalam 

rentang periode pendek 

R = faktor modifikasi respons 

Ie = faktor keutamaan gempa 

Nilai Cs yang dihitung sesuai dengan persamaan (3.4) tidak perlu 

melebihi berikut ini : 

        (3.5) 

Cs harus tidak kurang dari, 

Cs = 0.044 . SDS . Ie ≥ 0.01     (3.6) 

dengan,  

SD1 = parameter percepatan spektrum respons desain pada 

perioda sebesar 1.0 detik 

Sehingga penghitungan koefisien respons seismik, Cs, menurut 

persamaan 2.4, yaitu : 
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Cs = 0.104571428 = 0.1046 

dengan tidak melebihi hasil persamaan 3.5, yaitu : 

  

  

Cs = 0.010258358 = 0.0103 

syarat Cs = 0.1046 tidak melebihi atau < 0.0103 tidak terpenuhi, 

maka menggunakan angka Cs = 0.0103. 

Dan tidak kurang dari persamaan 2.6, yaitu : 

Cs = 0.044 . SDS . Ie ≥ 0.01 

Cs = 0.044 . 0.732 . 1.00 ≥ 0.01 

Cs = 0.032208 ≥ 0.01, syarat terpenuhi. 

Sehingga, geser dasar seismik, V, adalah : 

V  = Cs . W 

  = 0.0103 . 913.540,3516 kN 

  = 9,409.465621 kN = 9,409.466 kN 

 

2.5. Bagan Alir Desain Struktur 

Berikut adalah tiga tahap dalam pendesainan struktur gedung 21 lantai 

Sentraland Semarang, yaitu : 

1. Tahap 1 

Pada tahap ini, penulis memperoleh data tanah dan perencanaan gambar 

dimana data-data ini akan digunakan sebagai data dasar dari pendesainan 
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gedung Sentraland Semarang. Data ini akan diketahui asumsi-asumsi 

pendesainan, seperti perhitungan struktur hingga pembebanan yang dapat 

diaplikasikan pada pendesainan. 

2. Tahap 2 

Pada tahap ini, penulis akan menentukan kriteria desain berdasar pada 

data tanah, dilanjutkan pada pemilihan struktur yang berdasar dari 

gambar perencanaan juga, dan dilanjutkan dalam pembuatan denah dan 

permodelan struktur dengan menggunakan software SAP2000 dimana 

asumsi pembebanan didapat dari peraturan SNI Pembebanan 2013. 

Setelah itu, dilakukan kriteria deformasi yang berdasar pada SNI Gempa 

2012, apabila terdapat kekeliruan maka dapat mengecek kembali ke 

permodelan. 

3. Tahap 3 

Pada tahap ini, akan dilakukan prosedur setelah kriteria desain struktur 

terpenuhi, yaitu perencanaan pendesainan struktur bawah (sub structure) 

dan struktur atas (upper structure). Pendesainan struktur berdasar pada 

peraturan SNI Beton 2013 dan SNI Gempa 2012. Dilanjutkan kepada 

pembuatan dokumen DED (detail engineering design) yang berupa 

gambar, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-

Syarat (RKS), dan Time Scheduling. 
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Gambar 3.37 Bagan Alir Pendesainan Struktur  

PENYELIDIKAN TANAH 

1. Penyelidikan Lapangan 

2. Penyelidikan Laboratorium 

GAMBAR PERENCANAAN 

1. Denah, Tampak, dan Potongan 

2. Mekanikal dan Elektrikal 

KRITERIA DESAIN PEMILIHAN SISTEM 

DENAH DAN PERMODELAN 

ANALISIS STRUKTUR 

KRITERIA 

DEFORMASI 

STRUKTUR SNI 

GEMPA 2012 

DESAIN STRUKTUR SESUAI 

DENGAN SNI BETON 2013 

DAN SNI GEMPA 2012 

DOKUMEN DED DAN 

LAPORAN 

SELESAI 

YA 

TIDAK 

Tahap 1 

Tahap 2 

Tahap 3 
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BAB IV 

DESAIN STRUKTUR 

 

4.1. Umum 

Pendesainan struktur gedung merupakan proses dimana struktur dibuat 

dengan berdasar pada aturan dan batasan yang ada, guna memperoleh struktur 

yang memenuhi syarat dan memenuhi beberapa aspek dengan tujuan-

tujuannya tercapai. Struktur bangunan gedung terdiri dari struktur atas 

dimana bagian bangunan gedung ini berada di atas muka tanah, dan struktur 

bawah dimana bagian bangunan gedung ini berada di bawah dari muka tanah. 

Prosedur analisis dan desain seismik pada struktur bangunan gedung yang 

digunakan haruslah mempunyai sistem penahan gaya lateral dan gaya vertikal 

yang baik, dengan kekakuan sebagai pembatasan pergerakkannya, kekuatan 

sebagai penahanan gaya-gayanya, dan disipasi energi sebagai pembentukan 

plastifikasi pada struktur gedung, untuk menahan gerak tanah dalam 

batasannya menahan deformasi-deformasi dan kekuatan-kekuatan yang 

disyaratkan. Gaya gempa desain dan distribusinya di sepanjang ketinggian 

struktur gedung harus ditetapkan berdasarkan salah satu prosedur yang sesuai, 

yakni analisis gaya lateral ekivalen dan analisis spektrum respons ragam, dan 

gaya dalam, serta deformasi yang terkait pada komponen dan elemen struktur 

tersebut harus dijelaskan. 

Pendesainan struktur atas pada bangunan struktur gedung menggunakan 

sistem rigid-frame (rangka-kaku). Sistem ini apabila diketahui lendutan, perlu
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antisipasi dari penggunaan sistem rangka-kaku dimana sistem ini akan 

mengakibatkan gedung mengalami peningkatan kekakuan gedung, tetapi 

berdampak pada perioda getar bangunan yang akan lebih pendek, sehingga 

perencanaan gaya gempa yang perlu diaplikasikan pada ketahanan gempa 

akan bertambah besar. Perencanaan ini akan berakibat pada perlunya sistem 

pondasi yang kaku dan kuat untuk memikul momen di bawah struktur. 

Pendesainan pondasi adalah untuk menahan gaya dan mengakomodasi 

pergerakan dari gerak tanah desain yang akan disalurkan ke struktur. Struktur 

atas dan struktur bawah dari suatu struktur gedung dapat dianalisis terhadap 

pengaruh gempa rencana secara terpisah, dimana struktur atas dianggap 

terjepit secara lateral pada basement, dan struktur bawah sebagai struktur 

sendiri berada di dalam tanah dengan dibebani kombinasi pembebanan gempa 

dari struktur atas, beban gempa dari gaya inersia sendiri, gaya kinematik, dan 

beban gempa dari tanah sekelilingnya. Struktur bawah tidak boleh gagal dari 

struktur atas, sehingga desain detail kekuatan (strength) struktur bawah harus 

memenuhi persyaratan beban gempa rencana. Pada sistem dinding geser, 

dimana mempunyai susunan pondasi tersendiri pada struktur pondasinya, 

untuk dinding geser yang daktail harus dapat memastikan kekuatan momen 

lebih besar dari kapasitas lentur dinding gesernya, sehingga tidak terjadi 

kerusakan terlebih dahulu pada sistem pondasinya. Maka dari itu, sistem 

pondasi direncanakan berperilaku elastis saat gempa sedang terjadi, dan 

dinding geser berperilaku inelastis. 
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 Pada gedung Sentraland Semarang, desain struktur dibuat berdasar pada 

aturan SNI 2847 : 2013 mengenai Persyaratan Beton Struktural untuk 

Bangunan Gedung, dan SNI 1726 : 2012 mengenai Tata Cara Perencanaan 

Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan dan Non-Gedung, serta 

pembebanan struktur menurut fungsi di setiap zona lantainya yang berdasar 

pada SNI 1727 : 2013 mengenai Beban Minimum untuk Perancangan 

Bangunan. 

 

4.2. Permodelan Struktur 

Gedung Sentraland Semarang merupakan gedung dengan campuran fungsi 

gedung (mixed use building), yaitu terdiri dari perkantoran (office), retail, 

parkir, hotel, dan apartemen, serta dak, yang terletak di Jalan Ki Mangun 

Sarkoro No.36 Semarang. Perbedaan fungsi ini akan berpengaruh pada 

tingkat pembebanan pada gedung ini untuk didesain mampu menopang 

fungsi-fungsi bangunan tersebut dengan mempertimbangkan pula pada gaya 

gravitasi dan gaya lateral struktur. Permodelan struktur pada struktur gedung 

21 lantai ini menggunakan software Structure Analysis Program atau 

SAP2000 v.10. 

Perencana dari gedung ini, PT. Cakra Manggilingan Jaya, melakukan tes 

tanah dengan kedalaman 50 meter dan hasil test menunjukkan tanah keras 

berada di lapisan tanah antara kedalaman 41 hingga 50 meter pada 6 (enam) 

titik boring. Pondasi yang digunakan adalah spun pile dengan kedalaman 50 

meter dengan diameter 50 centimeter. 
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Permodelan struktur atas pada gedung ini menggunakan sistem struktur 

berupa sistem ganda dengan rangka pemikul momen khusus, dimana dinding 

geser beton bertulang sebagai struktur kaku penahan gempa. Sistem struktur 

ini memiliki pemikul gaya transversal pada sepanjang balok dengan 

disalurkan sebagai gaya aksial pada kolom, dan pelat akan memikul beban 

vertikal maupun lateral, sedangkan struktur dinding geser akan menyerap 

gaya geser pada bangunan dan menahan gaya lateral yang besar pada kolom. 

 

4.2.1.  Geometri Struktur 

Model struktur gedung 21 lantai dari gedung Sentraland Semarang 

adalah sebagai beton bertulang dengan menggunakan pondasi tiang 

pancang berupa spun pile diameter 50 cm, dengan struktur penahan tanah 

retaining wall di sekeliling lantai semi basement, dan struktur penahan 

gempa shear wall berjumlah tujuh dengan lima bentuk di dalam struktur 

gedung, di keseluruhan 21 lantai. Geometri dari gedung ini mempunyai 

bentang bangunan 84,3 × 65 m dengan tiga zona (zona A, zona B, dan 

zona C) yang dibatasi oleh dua daerah dilatasi. Zona-zona ini 

menerangkan bagian perbedaan fungsi bangunan di sebuah lantai, 

sehingga diketahui bahwa satu zona yang bersebelahan dengan zona lain 

mempunyai fungsi yang berbeda dalam satu lantai. Berikut merupakan 

desain elemen struktur gedung pada Gambar 4.1 s/d Gambar 4.24, yaitu : 
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Gambar 4.1 Denah Semi Basement dan Ground Floor 
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Gambar 4.2 Denah Upper Ground Floor (UGF) elv. +4.95 
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Gambar 4.3 Denah Upper Ground Floor (UGF) elv. +6.45
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Gambar 4.4 Denah Upper Ground Floor (UGF) elv. +7.95 
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Gambar 4.5 Denah Lt. 1 elv. +9.45 
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Gambar 4.6 Denah Lt. 2 elv. +10.95 
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Gambar 4.7 Denah Lt. 2 elv. +12.45
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Gambar 4.8 Denah Lt. 2 elv. +13.95 
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Gambar 4.9 Denah Lt. 2 elv. +15.45
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Gambar 4.10 Denah Lt. 3 elv. +16.95 
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Gambar 4.11 Denah Lt. 3 elv. +18.45 
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Gambar 4.12 Denah Lt. 4 elv. +19.95 
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Gambar 4.13 Denah Lt. 4 elv. +21.45 
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Gambar 4.14 Denah Lt. 5 elv. +25.45 
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Gambar 4.15 Denah Lt. 6 elv. +29.45 
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Gambar 4.16 Denah Lt. 7 elv. +33.45 
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Gambar 4.17 Denah Lt. 8 elv. +36.75 
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Gambar 4.18 Denah Lt. 9 elv. +40.75 
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Gambar 4.19 Denah Lt. 10 elv. +44.05 
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Gambar 4.20 Denah Lt. 11 elv. +47.35 
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Gambar 4.21 Denah Lt. 12 elv. +50.65 
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Gambar 4.22 Denah Lt. 13 elv. +53.95 
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Gambar 4.23 Denah Lt. 14 elv. +57.25 
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Gambar 4.24 Denah Lt. 15 elv. +60.55 
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Gambar 4.25 Denah Lt. 16 elv. +63.85 
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Gambar 4.26 Denah Lt. 17 elv. +67.15 
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Gambar 4.27 Denah Lt. 17 elv. +67.15 
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4.2.2. Material Elemen 

1. Beton 

Beton bertulang mempunyai berat jenis sebesar 2400 kg/m3, 

dengan berikut tabel mutu beton (f’c) berdasar pada kekuatan tekan 

umur beton 28 hari. 

Tabel 4.1 Mutu Beton Struktur Gedung Sentraland Semarang 

Elemen Struktur Mutu Beton 

Pile Pratekan (Spun Pile) K – 600 / f’c = 50 MPa 

Pile Cap  K – 400 / f’c = 33,2 MPa 

Tie Beam dan Lantai Kerja K – 350 / f’c = 29,05 MPa 

Retaining Wall dan Shear Wall K – 400 / f’c = 33,2 MPa 

Kolom K – 400 / f’c = 33,2 MPa 

Balok dan Pelat K – 350 / f’c = 29,05 MPa 

Tangga K – 350 / f’c = 29,05 MPa 

 

2. Tulangan 

Tabel 4.2 Mutu Tulangan Struktur Gedung Sentraland Semarang 

Elemen Mutu Tegangan Leleh 

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

Tulangan Polos (Ø) BJTP 24 (Undeformed) fy = 240 MPa 
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4.2.3. Dimensi Penampang Elemen 

Penampang elemen struktur semacam balok, kolom, pelat, dan 

shear wall dibuat typical dimana gedung menjadi bangunan gedung yang 

simetris, mempermudah pelaksanaan pekerjaan, dan menghemat biaya 

untuk pelaksanaan bekisting. 

1. Ukuran Balok Beton 

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

2. Ukuran Pelat Lantai 

Dengan pembebanan secara tipikal atau sama, maka digunakan 

rumus : 

Biasa   = tp = L/35 

Flat Slab  = tp = L/25 

Prestressed = tp = L/35 – L/45 

Sedangkan, kebutuhan pembebanan yang besar (parkir, taman, 

pubic), diasumsikan 1,2× tp. 

3. Ukuran Kolom Beton 

Ac = Ptot / 0,33 . f’c 

dengan, 

Ac = luas penampang kolom beton 

Ptot = luas tributary area × jumlah lantai × beban faktor 

Gedung Sentraland Semarang adalah gedung bertingkat 21 lantai dengan 

dibagi menjadi tiga zona daerah dan dari fungsi beban hidup yang 

berimbas kepada dimensi elemen struktur, berikut merupakan ukuran 
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dimensi kolom, balok, dan pelat yang ditunjukkan oleh Gambar 4.28 

sampai dengan Gambar 4.45 : 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Tie Beam Tipe TB1 Dimensi 900×450 mm 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29 Tie Beam Tipe TB2 Dimensi 600×300 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.30 Kolom Tipe Ka-1 Dimensi 1000×1000 mm  
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Gambar 4.31 Kolom Tipe Ka-10 Dimensi 1200×800 mm 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.32 Kolom Praktis Tipe Ka-15 Dimensi 500×500 mm 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.33 Kolom Tipe Kc-1 Dimensi 1000×800 mm 
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Gambar 4.34 Kolom Tipe Kc-3 Dimensi 1200×1000 mm 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.35 Kolom Tipe Kc-4 Dimensi 1000×600 mm 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.36 Kolom Tipe Ka-1 dimensi 900×900 mm 
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Gambar 4.37 Kolom Tipe Ka-1 Dimensi 800×800 mm 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.38 Balok Induk Tipe Ga-1 Dimensi 700×500 mm dan Balok Anak 

Tipe Ba-1a Dimensi 600×400 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.39 Balok Tipe BL-a Dimensi 700×250 mm dimana Balok Ini Berada 

di Tepi Bangunan 
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Gambar 4.40 Balok Induk Tipe Ga-14 Dimensi 700×500 mm dengan Balok 

Induk Tipe Ga-1A Dimensi 900×500 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.41 Balok Tipe Gb-20 dengan Dimensi 1200×800 mm 
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Gambar 4.42 Pelat Tipe S1 Tebal 145 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.43 Pelat Tipe S2 Tebal 120 mm 
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Gambar 4.44 Pelat Tipe S3 Tebal 150 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.45 Pelat Tipe S4 Tebal 120 mm 

 

4.2.4. Beban dan Kombinasi Pembebanan yang Diperhitungkan 

Gedung Sentraland Semarang, bahwa gedung ini merupakan Mixed 

Use Building dengan arti bahwa di dalam gedung ini mempunyai fungsi 
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bangunan berbeda-beda, sehingga sangat berpengaruh dengan 

pembebanannya terutama pembebanan hidupnya. Pembebanan beban 

mati secara keseluruhan gedung dibebankan sebesar 150 kg/m2. 

Pembebanan hidup pada ramp dibebankan 800 kg/m2 untuk ramp yang 

dapat dilalui muatan berat seperti truk, dan 400 kg/m2 untuk kendaraan 

mobil maupun motor, dan tangga dibebankan 300 kg/m2. Pendesainan 

pembebanan pada struktur gedung Sentraland Semarang, didasarkan pada 

SNI 1727 : 2013 mengenai Beban Minimum untuk Perancangan 

Bangunan, sehingga dapat dijabarkan pembebanan hidup terdistribusi 

merata pada gedung Sentraland Semarang adalah sebagai berikut pada 

Tabel 4.3 : 

Tabel 4.3 Beban Hidup Terdistribusi Merata Minimum 

Penghunian atau Penggunaan Beban  

Apartemen/Rumah Tinggal   

Semua ruang kecuali tangga dan balkon 1.92 kN/m2 

Tangga rumah tinggal 1.92 kN/m2 

Hotel 1.92 kN/m2 

Kantor   

Ruang kantor 2.40 kN/m2 

Ruang komputer 4.79 kN/m2 

Lobi dan koridor lantai pertama 4.79 kN/m2 

Koridor di atas lantai pertama 3.83 kN/m2 

Ruang Mesin 1.33 kN 

Parkir 1.92 kN 

Tangga 4.79 kN/m2 

Toko (Retail)   

Eceran Lt. 1 4.79 kN/m2 

Eceran Lt. di atasnya 3.59 kN/m2 
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Sedangkan berikut ini merupakan kombinasi pembebanan dengan 

sesuai permodelan struktur gedung pada SAP2000 v.10 yang ditunjukan 

oleh Tabel 4.4, yaitu : 

Tabel 4.4 Kombinasi Pembebanan Gedung Sentraland Semarang 

TABLE:  Combination Definitions

ComboName ComboType CaseType CaseName ScaleFactor

Text Text Text Text Unitless

D+L Linear Add Linear Static DEAD 1

D+L Linear Static LIVE 1

1.2D+1.6L Linear Add Linear Static DEAD 1.2

1.2D+1.6L Linear Static LIVE 1.6

1.4D Linear Add Linear Static DEAD 1.4

0.9D+0.3Ex+Ey Linear Add Linear Static DEAD 0.9

0.9D+0.3Ex+Ey Response Spectrum Spec1 0.3

0.9D+0.3Ex+Ey Response Spectrum Spec2 1

0.9D+Ex+0.3Ey Linear Add Linear Static DEAD 0.9

0.9D+Ex+0.3Ey Response Spectrum Spec1 1

0.9D+Ex+0.3Ey Response Spectrum Spec2 0.3

1.2D+L+0.3Ex+Ey Linear Add Linear Static DEAD 1.2

1.2D+L+0.3Ex+Ey Linear Static LIVE 1

1.2D+L+0.3Ex+Ey Response Spectrum Spec1 0.3

1.2D+L+0.3Ex+Ey Response Spectrum Spec2 1

1.2D+L+Ex+0.3Ey Linear Add Linear Static DEAD 1.2

1.2D+L+Ex+0.3Ey Linear Static LIVE 1

1.2D+L+Ex+0.3Ey Response Spectrum Spec1 1

1.2D+L+Ex+0.3Ey Response Spectrum Spec2 0.3

D+0.75L+0.525(Ex+0.3Ey) Linear Add Linear Static DEAD 1

D+0.75L+0.525(Ex+0.3Ey) Linear Static LIVE 0.75

D+0.75L+0.525(Ex+0.3Ey) Response Spectrum Spec1 0.525

D+0.75L+0.525(Ex+0.3Ey) Response Spectrum Spec2 0.1575

D+0.75L+0.525(0.3Ex+Ey) Linear Add Linear Static DEAD 1

D+0.75L+0.525(0.3Ex+Ey) Linear Static LIVE 0.75

D+0.75L+0.525(0.3Ex+Ey) Response Spectrum Spec1 0.1575

D+0.75L+0.525(0.3Ex+Ey) Response Spectrum Spec2 0.525

0.6D+0.7(0.3Ex+Ey) Linear Add Linear Static DEAD 0.6

0.6D+0.7(0.3Ex+Ey) Response Spectrum Spec1 0.21

0.6D+0.7(0.3Ex+Ey) Response Spectrum Spec2 0.7

0.6D+0.7(Ex+0.3Ey) Linear Add Linear Static DEAD 0.6

0.6D+0.7(Ex+0.3Ey) Response Spectrum Spec1 0.7

0.6D+0.7(Ex+0.3Ey) Response Spectrum Spec2 0.21

D+0.7(0.3Ex+Ey) Linear Add Linear Static DEAD 1

D+0.7(0.3Ex+Ey) Response Spectrum Spec1 0.21

D+0.7(0.3Ex+Ey) Response Spectrum Spec2 0.7

D+0.7(Ex+0.3Ey) Linear Add Linear Static DEAD 1

D+0.7(Ex+0.3Ey) Response Spectrum Spec1 0.7

D+0.7(Ex+0.3Ey) Response Spectrum Spec2 0.21

 



170 
 

 
 

1.2D+L+0.3Ex+Ey Linear Add Linear Static DEAD 1.2

1.2D+L+0.3Ex+Ey Linear Static LIVE 1

1.2D+L+0.3Ex+Ey Response Spectrum Spec1 0.3

1.2D+L+0.3Ex+Ey Response Spectrum Spec2 1

1.2D+L+Ex+0.3Ey Linear Add Linear Static DEAD 1.2

1.2D+L+Ex+0.3Ey Linear Static LIVE 1

1.2D+L+Ex+0.3Ey Response Spectrum Spec1 1

1.2D+L+Ex+0.3Ey Response Spectrum Spec2 0.3

D+0.75L+0.525(Ex+0.3Ey) Linear Add Linear Static DEAD 1

D+0.75L+0.525(Ex+0.3Ey) Linear Static LIVE 0.75

D+0.75L+0.525(Ex+0.3Ey) Response Spectrum Spec1 0.525

D+0.75L+0.525(Ex+0.3Ey) Response Spectrum Spec2 0.1575

D+0.75L+0.525(0.3Ex+Ey) Linear Add Linear Static DEAD 1

D+0.75L+0.525(0.3Ex+Ey) Linear Static LIVE 0.75

D+0.75L+0.525(0.3Ex+Ey) Response Spectrum Spec1 0.1575

D+0.75L+0.525(0.3Ex+Ey) Response Spectrum Spec2 0.525

0.6D+0.7(0.3Ex+Ey) Linear Add Linear Static DEAD 0.6

0.6D+0.7(0.3Ex+Ey) Response Spectrum Spec1 0.21

0.6D+0.7(0.3Ex+Ey) Response Spectrum Spec2 0.7

0.6D+0.7(Ex+0.3Ey) Linear Add Linear Static DEAD 0.6

0.6D+0.7(Ex+0.3Ey) Response Spectrum Spec1 0.7

0.6D+0.7(Ex+0.3Ey) Response Spectrum Spec2 0.21

D+0.7(0.3Ex+Ey) Linear Add Linear Static DEAD 1

D+0.7(0.3Ex+Ey) Response Spectrum Spec1 0.21

D+0.7(0.3Ex+Ey) Response Spectrum Spec2 0.7

D+0.7(Ex+0.3Ey) Linear Add Linear Static DEAD 1

D+0.7(Ex+0.3Ey) Response Spectrum Spec1 0.7

D+0.7(Ex+0.3Ey) Response Spectrum Spec2 0.21  

 

4.3. Analisis Struktur 

4.3.1. Hasil Analisis Dinamik 

Berdasarkan hasil penyelidikan profil tanah oleh PT. Cakra 

Manggilingan Jaya dengan jumlah 6 (enam) titik, dalam penentuan 

klasifikasi situs pada lokasi gedung Sentraland Semarang, beberapa 

lapisan tanah mempunyai unsur lapisan dan/atau batuan yang berbeda, 

maka per lapisan akan diberi nomor ke-1 hingga nomor pada lapisan 

terdalam nomor ke-50. Nilai N-SPT rerata berdasar pada Tabel 4.1 

dengan sesuai perumusan sebagai berikut : 

 

dengan, 

di = tebal setiap lapisan antara 0 sampai 50 meter. 

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

langsung di lapangan tanpa koreksi. 
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Tabel 4.5 Tabel N-SPT Rerata Gedung Sentraland Semarang 

 

  

 m = 50 m 

 

Contoh pada depth boring BH-01 : 

 5,850  

maka, N-SPT rerata =   = 8,547 

disimpulkan dari BH-01 s/d BH-06 maka, 

 =  = 9,653 
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Klasifikasi situs pada lokasi gedung Sentraland Semarang termasuk 

dalam kelas situs SE atau tanah lunak dengan nilai 9,653 yang 

merupakan  < 15 berdasar pada SNI 1726 : 2012. Sehingga respon 

spektrum yang dilihat pada alamat milik Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dengan 

penulusuran daerah Semarang untuk gedung Sentraland Semarang, maka 

grafik untuk tanah lunak dapat dilihat pada Gambar 4.46. 

 

Gambar 4.46 Grafik Respon Spektrum Tanah Lunak Daerah Semarang 

Tabel 4.6 Nilai Variabel pada Tanah Lunak 

PGA (g) 0.493 FPGA 1 SM1 (g) 0.364

SS (g) 1.098 FA 1 SDS (g) 0.732

S1 (g) 0.364 FV 1 SD1 (g) 0.243

CRS 0.871 PSA (g) 0.493 T0 (detik) 0.066

CR1 0 SMS (g) 1.098 TS (detik) 0.332  

dengan, 

Ss atau percepatan batuan dasar pada perioda pendek = 1,098 g 

S1 atau percepatan batuan dasar pada perioda 1 detik = 0,364 g 
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Fa atau faktor amplifikasi getaran terkait percepatan pada getaran 

perioda pendek = 1 

F1 atau faktor amplifikasi terkait percepatan yang mewakili getaran 

perioda 1 detik = 1 

Sms atau parameter spektrum respons percepatan pada perioda pendek 

= Fa SS = 1,098 g 

Sm1 atau parameter spektrum respons percepatan pada perioda 1 detik 

= Fv Sv = 0,364 g 

SDS atau parameter percepatan spektral desain perioda pendek =  

= 2/3 Sms = 0,732 g 

SD1 atau parameter percepatan spektral desain perioda 1 detik =  

= 2/3 Sm1 = 0,243 g 

T0 = 0,2  = 0,066 detik 

TS =  = 0,332 detik 

1. Faktor Sistem Penahan Gempa 

Gedung Sentraland Semarang yang merupakan percampuran fungsi 

sebagai perkantoran (office), retail, parkir, hotel, dan apartemen, maka 

Sentraland dalam peraturan SNI 1726 : 2012 merupakan tergolong 

kategori resiko struktur bangunan pada katergori resiko II. Dimana 

kategori resiko ini akan berpengaruh pada penentuan gempa rencana 

dengan pengalian menggunakan faktor keutamaan (Ie) dan penentuan 

Kategori Desain Seismik (KDS) berdasar angka SDS dan SD1, yaitu 
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pada kategori resiko II mempunyai faktor Ie = 1,00 dan KDS D dengan 

memenuhi syarat 0,50 < SDS karena SDS = 0,732 g dan 0,20 < SD1 

karena SD1 = 0,243 g. 

Penggunaan sistem struktur haruslah sesuai dengan batasan sistem 

struktur dan batasan ketinggian tertentu, sehingga pada gedung 

Sentraland Semarang dengan berdasar pada SNI 1726 : 2012, pada 

Tabel 4.7 diterangkan untuk Koefisien modifikasi respons yang 

sesuai, R, faktor kuat lebih sistem, Ω0, dan koefisien amlifikasi 

defleksi, Cd adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.7 Faktor R, Cd, dan Ω0 untuk Sistem Penahan Gempa 

Sistem penahan 

gaya seismik 

Koefisien 

modifikasi 

respon, R 

Faktor 

kuat 

lebih 

sistem, 

Ω0 

Faktor 

pembesar

an 

defleksi, 

Cd 

Batasan system struktur 

dan batasan tinggi 

struktur 

Kategori desain seismik 

B C Dd Ed Fe 

C. Sistem Rangka 

Pemikul Momen 

        

(C.5) Rangka beton 

bertulang pemikul 

momen khusus 

8 3 5,5 TB TB TB TB TB 

D. Sistem ganda 

dengan rangka 

pemikul momen 

khusus yang 

mampu menahan 

paling sedikit 25 

persen gaya gempa 

yang ditetapkan 

        

(D.3) Dinding geser 

beton bertulang 

khusus 

7 2,5 5,5 TB TB TB TB TB 

TB = Tidak Dibatasi dan TI = Tidak Diijinkan 
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Pada tabel di atas mengenai penentuan Faktor R, Cd, dan Ω0 untuk 

sistem penahan gempa, diketahui untuk gedung Sentraland Semarang 

mempunyai angka R = 7, dimana adanya penggunaan dinding geser 

beton bertulang khusus. 

2. Perioda Fundamental 

Penentuan perioda fundamental struktur (T) dimana tidak 

diperbolehkan melebihi batas koefisien untuk batasan perioda yang 

dihitung (Cu) dan perioda fundamental pendekatan (Ta), maka 

penentuan Ta menggunakan persamaan : 

       (3.2) 

dengan, hn adalah ketinggian struktur, dalam meter, di atas dasar 

sampai tingkat tertinggi struktur, dan koefisien Ct dan x ditentukan 

dari Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Koefisien untuk Batas Atas pada Perioda yang Dihitung 

Parameter percepatan respons spectral 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 

 

Tabel 4.9 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 

  



177 
 

 
 

komponen yang lebih kaku dan akan mencegah 

rangka dari refleksi jika dikenai gaya gempa : 

  

Rangka baja pemikul momen 0,0724a 0,8 

Rangka beton pemikul momen 0,0466a 0,9 

Rangka baja dengan bresing eksentris 0,0731a 0,75 

Rangka baja dengan bresing terkekang terhadap 

tekuk 

0,0731a 0,75 

Semua sistem struktur lainnya 0,0488a 0,75 

maka, Batasan perioda fundamental (T) dengan diketahui : 

Ct   = 0,0466 

Tinggi gedung (hn) = 74,5 m 

Koefisien Cu = 1,5 (karena SD1 = 0,243) 

x   = 0,9 

Ta   =    

   = 0,0466 × 74,50,9 

   = 0,0466 × 48.411 = 2.256 detik 

T   = Cu × Ta 

   = 1,5 × 2.256 = 3.384 detik 

3. Koefisien Respons Seismik 

Koefisien respons seismik, Cs, harus ditentukan sesuai dengan, 

 

  =  0,104571428 = 0,1046 

dengan tidak melebihi, 
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 = 0,010258358 = 0,0103 

syarat Cs = 0,1046 tidak melebihi atau < 0,0103 tidak terpenuhi, maka 

menggunakan angka Cs = 0,0103. Dan tidak kurang dari, 

Cs = 0,044 . SDS . Ie ≥ 0,01 

Cs = 0,044 . 0,732 . 1,00 ≥ 0,01 

Cs = 0,032208 ≥ 0,01, syarat terpenuhi. 

4. Geser Dasar Seismik 

Berat bangunan keseluruhan struktur gedung Sentraland Semarang 

dengan melalui permodelan software SAP2000 v.10, yaitu : 

Beban mati (Dead Load, DL) = 846.291,853 kN 

Beban hidup (Live Load, LL) = 224.161,662 kN 

dengan beban dinding yang termasuk ke dalam beban mati, maka : 

W = ( DL + Wall ) + ( 0,3 × LL )  

W = 846.291,853 kN + (0,3 × 224.161,662 kN) =  

 = 913.540,3516 kN 

sehingga, dengan Cs = 0,0103, maka geser dasar seismik, V, adalah : 

V  = Cs . W 

 = 0,0103 . 913.540,3516 kN = 9.409,465621 kN = 

=  9.409,466 kN 
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4.3.2. Deformasi Struktur 

1. Jumlah Ragam 

Analisis jumlah ragam dilakukan untuk menentukan ragam getar 

alami untuk struktur. Analisis harus menyertakan jumlah ragam yang 

memdahi untuk mendapatkan partisipsi mssa ragam terkombinasi 

sebesar paling sedikit 90 persen dari mssa aktual dalam masing – 

masing arah horizontal orthogonal dari respons yang ditinjau oleh 

model struktur. Berikut tabel 4.10 berdasarkan hasil analisis struktur 

dinamik pada zona B diperoleh : 

Tabel 4.10 Modal Load Partisipation Ratio 

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

OutputCase ItemType Item Static Dynamic

Text Text Text Percent Percent

MODAL Acceleration UX 99.8949 81.4022

MODAL Acceleration UY 99.9515 84.9033

MODAL Acceleration UZ 63.2897 30.2736  

1. Parameter Respons Ragam 

Nilai untuk parameter desain terkait gaya yang ditinjau, termasuk 

simpangan antar lantai tingkat, gaya dukung, dan gaya elemen 

struktur individu untuk masing masing ragam respons 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 kuantitas (Cd/Ie). 
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Geser dasar (V) dihitung dalam masing – masing dua arah horizontal 

orthogonal menggunakan perioda fundamental struktur yang 

dihitung T dalam masing – masing arah dan prosedur gaya lateral 

ekivalen. 

2. Skala Gaya 

Berdasarkan hasil analisis struktur dinamik diperoleh data sebagai 

berikut dengan data Modal yang ditunjukkan pada Tabel 4.11 dan 

reaksi ragam getar ditunjukkan pada Gambar 4.47 dan Gambar 4.48, 

yaitu : 

Ie = 1 ; R = 8 

Faktor skala = g . Ie / R = 1,22625 

Tabel 4.11 Modal Periode And Frequencies 

TABLE:  Modal Periods And Frequencies

OutputCase StepType StepNum Period

Text Text Unitless Sec

MODAL Mode 1 2.215855 translasi y

MODAL Mode 2 1.867355 translasi x

MODAL Mode 3 1.3562 rotasi  

 

Gambar 4.47 Ragam Getar Sumbu X dan Y 
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Gambar 4.48 Ragam Getar Mode 3 

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

85% dari geser dasar yang dihitung (V) menggunakan prosedur gaya 

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

4.12 dan 4.13 menunjukkan hasil analisis struktur yang dihasilkan 

base shear pada zona B sebesar : 

Tabel 4.12 Base Reaction 

OutputCase CaseType StepType GlobalFX GlobalFY GlobalFZ

Text Text Text KN KN KN

DEAD LinStatic -2.968E-08 -1.165E-09 263818.39

LIFE LinStatic -9.381E-09 -4.811E-10 73896.897

Ex LinRespSpec Max 4677.726 116.988 356.048

Ey LinRespSpec Max 116.991 3144.834 194.637

TABLE:  Base Reactions

 

W = 312831.0775 kN  
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Tabel 4.13 Pengaruh 85% V 

statik

PERHITUNGAN PENGARUH 85% Vstatik

Gempa Statik Ekivalen Arah X Gempa Statik Ekivalen Arah Y

Ie 1 Ie 1

R 8 R 8

Ta Rangka Pemikul Momen Ta Rangka Pemikul Momen

Ct 0.0466 Ct 0.0466

hn 15 m hn 15 m

x 0.9 x 0.9

Ta 0.533172879 detik Ta 0.533172879 detik

N 5 N 5

Ta 0.5 detik Ta 0.5 detik

Chek batasan Tc arah X Chek batasan Tc arah Y

Cu 1.4 Cu 1.4

Cu.Ta 0.7 detik Cu.Ta 0.7 detik

Tc 1.867355 detik Tc 2.215855 detik

Tc < Cu.Ta Tc < Cu.Ta

Perhitungan V Statik arah X Perhitungan V Statik arah Y

SDS 0.704 g SDS 0.704 g

SD1 0.382 g SD1 0.382 g

CS 0.088 CS 0.088

CS Max 0.089558194 CS Max 0.089558194

CS Min 0.030976 CS Min 0.030976

Vstatik 25166.8964 kN Vstatik 25166.8964 kN

Gempa Analisis Dinamik arah X Gempa Analisis Dinamik arah Y

Vdinamik 4677.726 kN Vdinamik 3144.834 kN

85% Vstatik 21391.86194 kN 85% Vstatik 21391.86194 kN

x faktor skala 4.573132745 x faktor skala 6.802222928

faktor skala 5.607804028 faktor skala 8.341225866  

Pada sistem ganda, rangka pemikul momen harus mampu menahan 

paling sedikit 25% gaya gempa desain. Tahanan gaya gempa total 

harus disediakan oleh kombinasi rangka pemikul momen dan dinding 

geser atau rangka bresing, dengan distribusi yang proposional 

terhadap kekakuannya. 
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Skala simpangan antar lantai 
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Jika respons terkombinasi untuk geser dasar ragam (Vt) kurang dari 

85% sari Cs . W, simpangan antar lantai harus dikalikan dengan 

0.85(Cs . W/Vt) 

Kombinasi respon untuk geser dasar ragam (Vt) lebih besar 85% 

dari geser dasar yang dihitung (v) menggunakan prosedur gaya lateral 

ekivalen, maka simpangan antar lantai tidak dikalikn dengan 0.85 

(Cs.W/Vt). 

 

4.3.3. Pengecekkan terhadap Torsi 

1. Ketidakberaturan Horisontal pada Struktur 

a. Ketidakbetaruran torsi didefinisikan ada, jika simpangan antar 

lantai tingkat maksimum torsi yang dihitung termsuk 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 ketidak beraturan torsi dalam referensi 

berlaku hanya untuk struktur dimana diafragmanya kaku atau 

setengah kaku. 

b. 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 kesemua 

ujung struktur. Persyaratan ketidakberaturan torsi berlebihan 

dalam pasal-pasal referensi 
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berlaku hanya untuk struktur dimana diafragmanya kaku atau 

setengan kaku. 

 

Gambar 4.49 Pengecekan Torsi terhadap Sumbu X 

Tabel 4.14 Torsi terhadap Sumbu X 

Joint OutputCase U2 Uavg Umax Umax/Uavg

Text Text m m m

LT.7 Ey 0.016694 0.014547 0.016694 1.15

Ey 0.012399

LT.6 Ey 0.014643 0.013005 0.014643 1.13

Ey 0.011367

LT.5 Ey 0.012649 0.011447 0.012649 1.11

Ey 0.010244

LT.4 Ey 0.010829 0.009952 0.010829 1.09

Ey 0.009075

LT.3 Ey 0.009505 0.008847 0.009505 1.07

Ey 0.008188

LT.2 Ey 0.007472 0.007085 0.007472 1.05

Ey 0.006698

LT.1 Ey 0.005418 0.005213 0.005418 1.04

Ey 0.005008

UGF Ey 0.003345 0.003213 0.003345 1.04

Ey 0.00308

GF Ey 0.001119 0.000972 0.001119 1.15

Ey 0.000825

SB Ey 0

Ey 0

TABLE:  Joint Displacements
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Gambar 4.50 Pengecekan Torsi terhadap Sumbu Y 

Tabel 4.15 Torsi terhadap Sumbu Y 

Joint OutputCase U1 Uavg Umax Umax/Uavg

Text Text m m m

LT.7 Ex 0.011052 0.010993 0.011052 1.01

Ex 0.010934

LT.6 Ex 0.009667 0.009617 0.009667 1.01

Ex 0.009566

LT.5 Ex 0.008303 0.008259 0.008303 1.01

Ex 0.008214

LT.4 Ex 0.006976 0.00694 0.006976 1.01

Ex 0.006903

LT.3 Ex 0.006002 0.005969 0.006002 1.01

Ex 0.005936

LT.2 Ex 0.004534 0.004502 0.004534 1.01

Ex 0.004469

LT.1 Ex 0.003095 0.003065 0.003095 1.01

Ex 0.003035

UGF Ex 0.001762 0.001738 0.001762 1.01

Ex 0.001713

GF Ex 0.000517 0.000517 0.000517 1.00

Ex 0.000516

SB Ex 0

Ex 0

TABLE:  Joint Displacements

 

 

4.3.4. Pengecekkan terhadap Simpangan 

Penentuan simpangan antar lantai tingkat desain (Δ) harus dihitung 

sebagai perbedaan defleksi pada pusat masa di tingkat teratas dan 

terbawah yang ditinjau. Jika desain tegangan ijin digunakan, maka Δ 
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dihitung menggunakan gaya gempa dengan tingkat kekuatan tanpa 

reduksi untuk desain tegangan ijin. Bagi struktur yang dirancang untuk 

kategori desain seismik C, D, E, dan F yang memiliki ketidakberaturan 

horisontal tipe 1a atau 1b simpangan antar lantai desain (Δ) harus 

dihitung sebagai selisih terbesar dari defleksi titik – titik di atas dan 

bawah tingkat yang diperhatikan yang letaknya segaris secara vertikal, di 

sepanjang salah satu bagian tepi struktur. 

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

dengan persamaan berikut : 

 

Dimana, 

Cd   = faktor amplifikasi defleksi 

δxe  = defleksi pada lokasi yang ditentukan dengan analisis elastis 

Ie   = faktor keutamaan gempa 

1. Nilai Perioda untuk Menghitung Simpangan antar Lantai 

Untuk menentukan kesesuaian dengan batasan simpangan antar 

lantai tingkat, diijinkan untuk menentukan simpangan antar lantai 

elastis dxe menggunakan gaya desain seismik berdasarkan pada 

perioda fundamental struktur yang dihitung tanpa batasan atas 

(Cu.Ta). 
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2. Batasan Simpangan antar Lantai Tingkat 

Simpangan antar lantai tingkat desain (Δ) tidak boleh melebihi 

simpangan antar lantai tingkat ijin (Δa) untuk semua tingkat. 

Tabel 4.16 Simpangan antar Lantai untuk Kategori Desain 

Seismik

 

hsx = adalah tinggi tingkat 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 tingkat desain (Δ) tidak boleh 

melebihi Δa/r dengan ρ = Faktor redundansi. 

 

4.4. Desain Struktur Atas 

4.4.1.  Kriteria Desain Struktur Atas 

Dalam pendesainan komponen struktur beton bertulang dari struktur 

gedung, gaya desain berkesinambungan dengan pergerakan gempa dan 

ditentukan dengan dasar disipasi energi. Sehingga penentuan kategori 
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desain seismik (KDS) sangat dibutuhkan, dimana KDS yang telah 

ditentukan untuk gedung Sentraland Semarang merupakan KDS D. 

1. Komponen Struktur Lentur Rangka Momen Khusus 

Komponen struktur lentur rangka momen khusus, menurut SNI 2847 

: 2013, berlaku untuk komponen struktur rangka momen khusus yang 

membentuk bagian system penahan gaya gempa dan diproporsikan 

terutama untuk menahan gaya lentur. Komponen struktur rangka ini 

juga harus memenuhi kondisi-kondisi dari : 

 

Gambar 4.51 Lokasi Tulangan pada Slab 
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Gambar 4.52 Penempatan Tulangan pada Slab 
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a. Gaya tekan aksial terfaktor pada komponen struktur, Pu, tidak 

boleh melebihi Ag. f’c/10. 

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

dari empat kali tinggi efektifnya. 

c. Lebar komponen, bw, tidak boleh kurang dari yang lebih kecil dari 

0,3h dan 250 mm. 

d. Lebar komponen struktur, bw, tidak boleh melebihi lebr komponen 

struktur penumpu, c2, ditambah suatu jark pada masing-masing 

sisi komponen struktur penumpu yang sama dengan yang lebih 

kecil dari : 

- Lebar komponen struktur penumpu, c2, dan 

- 0,75 kali dimensi keseluruhan komponen struktur penumpu, 

c1. 

Tulangan longitudinal pada penampang komponen struktur lentur, 

disyaratkan jumlah tulangan atas dan bawah lebih dari 1,4.bw.d/fy 

dan rasio tulangan (ρ) harus kurang dari 0,025, dengan sedikitnya dua 

batang tulangan 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 joint serta dalam 

jarak dua kali tinggi komponen struktur dari muka joint. 
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Gambar 4.53 Contoh-Contoh Sengkang Tertutup Saling Tumpuk 

dan Ilustrasi Batasan pada Spasi Horizontal Maximum Batang 

Tulangan Longitudinal yang Ditumpu 

 

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 90 derajatnya pada sisi komponen 

struktur lentur yang berlawanan. Jika batang tulangan memanjang 

yang diamankan oleh pengikat silang dikekang oleh slab hanya pada 

satu sisi komponen struktur lentur, kait pengikat silang 90 derajat 

harus ditempatkan pada sisi tersebut. 

 Tulangan transversal sepanjang panjang yang diidentifikasi harus 

diproporsikan untuk menahan geser dengan mengasumsikan Vc = 0 

bilamana : 
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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 Agf’c/20. 

2. Komponen Struktur Rangka Momen Khusus yang Dikenai Beban 

Lentur dan Aksial 

Menurut SNI 2847 : 2013 mengenai Persyaratan Beton Struktural 

untuk Bangunan, persyaratan ini berlaku untuk komponen struktur 

rangka momen khusus yang membentuk bagian sistem penahan gaya 

gempa dan yang menahan gaya tekan aksial terfaktor Pu akibat 

sebarang kombinasi beban yang melebihi Agf’c/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. 

Pada persyaratan tulangan memanjang, luas tulangan memanjang, 

Ast, tidak boleh kurang dari 0,01Ag atau lebih dari 0,06Ag.  

Dan, untuk tulangan transveral sepanjang panjang lo, yang 

diidentifikasi dalam, harus diproporsikan untuk menahan geser 

dengan mengasumsikan Vc = 0 bilamana : 



194 
 

 
 

a. Gaya geser ditimbulkan gempa, yang dihitung mewakili setengah 

atau lebih dari kekuatan geser perlu maksimum dalam lo. 

b. Gaya tekan aksial terfaktor, Pu, termasuk pengaruh gempa kurang 

dari Agf’c/10. 

3. Joint Rangka Momen Khusus 

Menurut SNI 2847 : 2013 mengenai Persyaratan Beton Struktural 

untuk Bangunan, persyaratan ini berlaku untuk joint balok-kolom 

rangka momen khusus yang membentuk bagian sistem penahan gaya 

gempa. Dengan persyaratan umumnya sebagai berikut : 

a. Gaya-gaya pada tulangan balok longitudinal di muka joint harus 

ditentukan dengan mengasumsikan bahwa tegangan pada 

tulangan tarik lentur adalah 1,25fy. 

b. Bila 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 daei 26 

kali diameter batang tulangan. 

Tulangan transversal, bilamana komponen-komponen struktur 

merangka ke dalam semua empat sisi joint dan bilamana setiap lebar 

komponen struktur adalah paling sedikit tiga per empat lebar kolom, 

jumlah tulangan yang ditetapkan dalam atau diizinkan untuk 

direduksi dengan setengahnya, dan spasi yang diizinkan untuk 
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ditingkatkan sampai 150 mm dalam tinggi keseluruhan h komponen 

struktur rangka yang terpendek. 

Panjang penyaluran batang tulangan dalam kondisi tarik, pada SNI 

2847 : 2013 pasal 21.7.5.1 ini, untuk ukuran batang tulangan Ø-10 

sampai D-36, panjang pengaluran, 1dh, untuk batang tuangan dengan 

kait 90 derajat standar pada beton normal (normalweight) tidak boleh 

kurang dari yang terbesar dari 8db, 150 mm. untuk beton ringan 

(lightweight), 1dh, untuk suatu batang tulangan dengan kait 90 derajat 

standar tidak boleh kurng dari yang terbesar dari 10db, 190 mm. Kait 

90 derajat harus ditempatkan dalam inti terkekang dari suatu kolom 

atau dari suatu elemen pembatas. 

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

penyaluran dalam kondisi tarik untuk batang tulangan lurus, tidak 

boleh kurang dari yang lebih besar dari : 

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

yang dicetak dalam satu kali angkat di bawah 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 di bawah batang tulangan 

melebihi 300 mm. 
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4.4.2. Perhitungan Penulangan 

1. Penulangan Balok 

Contoh Perhitungan Manual Balok 50x70 

fc’  = 29,05 MPa 

fy   = 390 MPa 

fys  = 240 MPa 

Mu Lap  = 19.801.390 kg.mm 

Mu Tump = 36.670.825 kg.mm 

b   = 500 mm 

h   = 700 mm 

D tul  = 25 mm 

D sengkang = 13 mm 

d’   = 50 mm 

d   = 669,5 mm 

β1  = 0,85 

Vu lapangan = 3.278,39 kg.mm 

Vu tumpuan = 20.528,29 kg.mm 

Lapangan 

Tulangan rencana 

As  = 6 φ 25 = 2943,75  mm 

As’  = 4 φ25 = 1962,5  mm 

a   =   = 30,99625 mm 
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Cs  = As’ x fy    = 765375 kg 

Cc  = 0,85 × fc × a × b = 382687,5  kg 

Cek tulangan desak leleh 

a ≥ β1 ( )  30,99625 ≥ 25,75758  OK! 

Cek tulangan tarik leleh 

a ≤ β1 ( )   30,99625 ≤ 344,8939  OK! 

Mu kapasitas = (Cc × (d -  )) + (Cs × (d –d’) 

   = 72442815 kg.mm  = 72,44 ton.m 

Mu terjadi  = 19801390 kg mm = 19,80 ton.m 

Mu terjadi ≤ Mu kapasitas  OK! 

Syarat Daktailitas Penampang 

0,75ab >  a    258,6705 > 30,99625  OK! 

Tumpuan 

Tulangan rencana 

As  = 6 φ 25 = 2943,75  mm 

As’  = 4 φ25 = 1962,5  mm 

a   =   = 30,99625 mm 

Cs  = As’ × fy   = 765375 kg 

Cc  = 0,85 × fc × a × b = 382687,5  kg 

Cek tulangan desak leleh 

a ≥ β1 ( )  30,99625 ≥ 25,75758  OK! 
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Cek tulangan tarik leleh 

a ≤ β1 ( )   30,99625 ≤ 344,8939  OK! 

Mu kapasitas = (Cc × (d -  )) + (Cs × (d –d’) 

   = 72442815 kg.mm  = 72,44 ton.m 

Mu terjadi  = 36670825 kg mm = 36,67 ton.m 

Mu terjadi ≤ Mu kapasitas  OK! 

Syarat Daktailitas Penmpang 

0,75ab >  a  258,6705 > 30,99625  OK! 

Tabel 4.17 Tulangan Lapangan pada Balok 

L/bar

As 6 φ25 2943.75 mm 6 490.625 25

As' 4 φ25 1962.5 mm 4 490.625 25

a 27.12172 mm

Cs 765375 kg

Cc 382687.5 kg

a ≥ 20.60606 OKE

a ≤ 344.8939 OKE

sehingga

725169522 kg.mm 72.52 ton.m

19801390 kg.mm 19.80 ton.m

Mu yang terjadi OKE

syarat daktilitas penampang

258.6705 > 27.12172

0,75ab > a OKE

LAPANGAN

Mu Capasitas =

Mu terjadi =

< Mu Capasitas

β1(600 d')/600-fy)

β1(600 d)/600+fy)
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Tabel 4.18  Tulangan Tumpuan pada Balok 

L/bar

As 6 φ25 2943.75 cm 6 490.625 25

As' 3 φ25 1962.5 cm 4 490.625 25

a 27.12172 mm

Cs 765375 kg

Cc 382687.5 kg

a ≥ 20.60606 OKE

a ≤ 344.8939 OKE

sehingga

725169522 kg.mm 72.51695 ton.m

36670825 kg.mm 36.67083 ton.m

Mu yang terjadi OKE

syarat daktilitas penampang

258.6705 > 27.12172

0,75ab > a > d' OKE

TUMPUAN

< Mu Capasitas

Mu Capasitas =

Mu terjadi =

β1(600 d')/600-fy)

β1(600 d)/600+fy)

 

Tulangan Geser Balok 

Vulapangan = 3278,39 kg/mm  

Vutumpuan = 20528,29 kg/mm 

Tulangan Geser Lapangan Balok 

Persyaratan pertama yang harus dipenuhi adalah  ≤ 1.0, buktikan : 

 ≤  1 

0,11084 ≤  1   OKE    

Hitung kuat geser penampang beton, ϕVc, dimana ϕ = 0,75. 

Jika hanya ada gaya geser, maka Vc = 1/6 √(f'c) b d 

Pada penampang balok ini, timbul momen terfaktor Mu yang terjadi 

secara simultan dengan Vu, maka: 
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Vc =        <  0.3  b d  

Dimana, 

 =   

 = 0,008794   

Sehingga,  

Vc = 5599,468  kg < 578643,238 kg    OKE 

Selanjutnya hitung   ϕVc dan evaluasi penampang, sebagai beriku: 

a. Jika Vu <  ϕVc maka tulangan sengkang tidak perlu 

b. Jika  ϕVc < Vu < ϕVc maka perlu sengkang minimum, Av min = 

 

c. Jika Vu > ϕVc maka perlu tulangan sengkang  Vs =  – Vc 

d. Jika Vs > ϕ 2/3  b d maka penampang harus diperbesar. 

Buktikan: 

Vu  <   ϕVc 

3278,39 <   x 0,75 x 5599,468 kg 

3278,39 <  2099,8  (perlu tulangan geser)  

Vs =   – Vc  
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Vs =   – 5599,468  

Vs = - 1228,281 kg  

Untuk sengkang vertikal, maka luas sengkang yang diperlukan 

adalah sebagai berikut: 

      Av =   ≥ Av min =  

Jika’ 

Vs  <  ϕ 2/3 √(f'c) b d  maka S = 0,5 d < 600 mm 

935,70 kg < 0,75 x 2/3 x √30 x 300 x 623,5 

935,70 kg < 512257,52 kg  

Sehingga jarak sengkang yang dipakai adalah 0,5 d. 

s = 0,5 x 669,5  

s = 334,75 mm, 

dan luasan tulangan geser adalah sebagai berikut: 

Av =      

  = 1,575 mm2 

Av min  =  

  = 143 mm2  

Dipakai sengkang  φ 13 @ 150 mm. 
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Tulangan Geser Tumpuan Balok 

Persyaratan pertama yang harus dipenuhi adalah  ≤ 1.0, 

buktikan: 

 ≤  1 

0,37478 ≤  1   OKE     

Hitung kuat geser penampang beton , ϕVc, dimana ϕ = 0,75. 

Jika hanya ada gaya geser maka Vc = 1/6 √(f'c) b d 

Pada penampang balok ini, timbul momen terfaktor Mu yang terjadi 

secara simultan dengan Vu, maka: 

Vc =    <  0.3  b d  

Dimana, 

 =   

 = 0,008794  

Sehingga, 

Vc =  8447,512551 kg < 307354,5131 kg    OKE  

Selanjutnya hitung   ϕVc dan evaluasi penampang, sebagai berikut : 

a. Jika Vu <  ϕVc maka tulangan sengkang tidak perlu 
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b. Jika  ϕVc < Vu < ϕVc maka perlu sengkang minimum, Av min = 

 

c. Jika Vu > ϕVc maka perlu tulangan sengkang  Vs =  – Vc 

d. Jika Vs > ϕ 2/3  b d maka penampang harus diperbesar. 

Buktikan: 

Vu   >   ϕVc 

20528,29 >  14189,28 kg  (perlu tulangan sengkang)  

Vs =   – Vc    

Vs = 8452,013 kg  

Untuk sengkang vertikal, maka luas sengkang yang diperlukan 

adalah sebagai berikut: 

      Av =   ≥ Av min =  

Jika’ 

Vs  <  ϕ2/3 √(f'c) b d , maka S = 0,5 d < 600 mm 

8452,013 kg  <  964405,396 

Sehingga jarak sengkang yang dipakai adalah 0,5 d. 

s = 0,5 x 623,5  

s = 334,75 mm, 
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dan luasan tulangan geser adalah sebagai berikut: 

Av  =       

  = 10,836 mm2 

Av min  =  

 = 143,05 mm2  

Dipakai sengkang  φ 13 @ 100 mm. 

Tabel 4.19 Tulangan Geser Lapangan pada 

Balok

           Vu = 3278.39 kg.mm

Vu d/Mu ≤ 1

0.11084485 ≤ 1 OKE

ρw = 0.00879388

Vc = 5599.46813

Vc ≤ 0,3 √f'c b d

5599.468126 ≤ 578643.238 diperlukan tulangan geser

Vu ≤ 0,5 Ø Vc

3278.39 ≤ 2099.80055

Vu ≤  Ø Vc

3278.39 ≤ 4199.60109

Vs = Vu/Ø-Vc -1228.28146

Vs ≤

Vs ≤ 964405.396

-1228.281459 ≤ 964405.396 Iya

Vs ≤

Vs ≤ 642936.931

-1228.281459 ≤ 642936.931 Iya

s = 334.75 mm

Av = 1.57471982 mm2

Av min = 143.055556 mm2  

dipakai sengkang  φ 13 @ 150 mm

Tulangan Geser lapangan

1/3 √f'c b d

0.75 2/3 √f'c b d
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Tabel 4.20 Tulangan Geser Tumpuan pada Balok 

           Vu = 20528.29 kg.mm

Vu d/Mu ≤ 1

0.374785 ≤ 1 OKE

ρw = 0.008793876

Vc = 18919.03992

Vc ≤ 0,3 √f'c b d

18919.04 ≤ 578643.2379 diperlukan tulangan geser

Vu ≤ 0,5 Ø Vc

20528.29 ≤ 7094.639969

Vu ≤  Ø Vc

20528.29 ≤ 14189.27994

Vs = Vu/Ø-Vc 8452.013415

Vs ≤

Vs ≤ 964405.3965

8452.013 ≤ 964405.3965 Iya

Vs ≤

Vs ≤ 642936.931

8452.013 ≤ 642936.931 Iya

s = 334.75 mm

Av = 10.83591464 mm2

Av min = 143.0555556 mm2

dipakai sengkang  φ 13 @ 100 mm

Tulangan Geser Tumpuan

1/3 √f'c b d

0.75 2/3 √f'c b d

 

Berikut merupakan resume hasil penulangan berdasarkan hasil 

desain SAP2000 sehingga masih perlu diperiksa terhadap kebutuhan 

tulangan/sengkang minimum dan rasio penulangan. Kebutuhan 

tulangan balok dari program iSAP sebagai lampiran penulangan 

balok yang digunakan pada permodelan SAP2000. 

Balok B2570 

Tulangan Tumpuan 

Tul atas (momen negatif) = 6.0872 cm2.( 3.02D16 / 2.14D19 / 

1.6D22 / 1.23D25 ) 
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Tul bawah (momen negatif) = 3.9975 cm2.( 1.98D16 / 1.4D19 / 

1.05D22 / 0.81D25 ) 

Tulangan Lapangan 

Tul atas (momen positif) = 0.8178 cm2.( 0.4D16 / 0.28D19 / 

0.21D22 / 0.16D25 ) 

Tul bawah (momen postif) = 5.7456 cm2.( 2.85D16 / 2.02D19 / 

1.51D22 / 1.17D25 ) 

Tulangan Sengkang 

Tul sengkang (geser lentur max + geser torsi) = 0.048 cm2/cm.( 2d8-

209 / 2d10-327 / 2d12-471 ) 

Tul sengkang (geser torsi max + geser lentur) = 0.0206 cm2/cm.( 

2d8-488 / 2d10-762 / 2d12-1098 ) 

Tul sengkang max (geser torsi + geser lentur) = 0.048 cm2/cm.( 2d8-

209 / 2d10-327 / 2d12-471 ) 

Tul peminggang = 8.4137 cm2.( 7.43D12 / 6.33D13 / 4.18D16 / 

2.96D19 / 2.21D22 / 1.71D25 ) 

Balok B4060 

Tulangan Tumpuan 

Tul atas (momen negatif) = 46.3533 cm2.( 23.04D16 / 16.34D19 / 

12.18D22 / 9.43D25 ) 

Tul bawah (momen negatif) = 20.9372 cm2.( 10.4D16 / 7.38D19 / 

5.5D22 / 4.26D25 ) 
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Tulangan Lapangan 

Tul atas (momen positif) = 46.3533 cm2.( 23.04D16 / 16.34D19 / 

12.18D22 / 9.43D25 ) 

Tul bawah (momen postif) = 20.9372 cm2.( 10.4D16 / 7.38D19 / 

5.5D22 / 4.26D25 ) 

Chek : Jumlah Tul bawah < Tul atas. 

Tulangan Sengkang 

Tul sengkang (geser lentur max + geser torsi) = 0.3897 cm2/cm.( 

2d8-25 / 4d10-80 / 3d12-87 ) 

Tul sengkang (geser torsi max + geser lentur) = 0.1329 cm2/cm.( 

2d8-75 / 2d10-118 / 2d12-170 ) 

Tul sengkang max (geser torsi + geser lentur) = 0.3897 cm2/cm.( 

2d8-25 / 4d10-80 / 3d12-87 ) 

Tul peminggang = 16.4572 cm2.( 14.54D12 / 12.39D13 / 8.18D16 / 

5.8D19 / 4.32D22 / 3.35D25 ) 

Balok B5070 

Tulangan Tumpuan 

Tul atas (momen negatif) = 85.6783 cm2.( 42.59D16 / 30.2D19 / 

22.52D22 / 17.44D25 ) 

Tul bawah (momen negatif) = 38.6012 cm2.( 19.19D16 / 13.6D19 / 

10.15D22 / 7.86D25 ) 

Tulangan Lapangan 
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Tul atas (momen positif) = 3.0366 cm2.( 1.5D16 / 1.07D19 / 

0.79D22 / 0.61D25 ) 

Tul bawah (momen postif) = 82.4686 cm2.( 41D16 / 29.07D19 / 

21.68D22 / 16.79D25 ) 

Tulangan Sengkang 

Tul sengkang (geser lentur max + geser torsi) = 0.4799 cm2/cm.( 

2d8-20 / 4d10-65 / 4d12-94 ) 

Tul sengkang (geser torsi max + geser lentur) = 0.1371 cm2/cm.( 

2d8-73 / 2d10-114 / 2d12-165 ) 

Tul sengkang max (geser torsi + geser lentur) = 0.4799 cm2/cm.( 

2d8-20 / 4d10-65 / 4d12-94 ) 

Tul peminggang = 21.7813 cm2.( 19.25D12 / 16.4D13 / 10.82D16 / 

7.67D19 / 5.72D22 / 4.43D25 ) 

Balok GB-20 

Tulangan Tumpuan 

Tul atas (momen negatif) = 36.2356 cm2.( 18.01D16 / 12.77D19 / 

9.52D22 / 7.37D25 ) 

Tul bawah (momen negatif) = 23.777 cm2.( 11.82D16 / 8.38D19 / 

6.25D22 / 4.84D25 ) 

Tulangan Lapangan 

Tul atas (momen positif) = 36.2356 cm2.( 18.01D16 / 12.77D19 / 

9.52D22 / 7.37D25 ) 
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Tul bawah (momen postif) = 23.777 cm2.( 11.82D16 / 8.38D19 / 

6.25D22 / 4.84D25 ) 

Chek : Jumlah Tul bawah < Tul atas. 

Tulangan Sengkang 

Tul sengkang (geser lentur max + geser torsi) = 0.248 cm2/cm.( 2d8-

40 / 3d10-95 / 2d12-91 ) 

Tul sengkang (geser torsi max + geser lentur) = 0.2421 cm2/cm.( 

2d8-41 / 3d10-97 / 2d12-93 ) 

Tul sengkang max (geser torsi + geser lentur) = 0.248 cm2/cm.( 2d8-

40 / 3d10-95 / 2d12-91 ) 

Tul peminggang = 42.727 cm2.( 37.76D12 / 32.17D13 / 21.24D16 / 

15.06D19 / 11.23D22 / 8.7D25 ) 

Dari hasil desain penulangan dengan menggunakan iSAP di atas, 

dapat disimpulkan bahwa tulangan balok pada eksisting gedung 

Sentraland sudah memenuhi syarat penulangan minimum. 

2. Penulangan Kolom 

Menurut SNI 2847:2013, kolom harus dirancang untuk menahan 

gaya aksial dari beban terfaktor pada semua lantai atau atap dan 

momen maksimum dari beban terfaktor pada satu bentang lantai atau 

atap bersebelahan yang ditinjau. 

b  = 1000 mm 

h  = 1000 mm 

d' = 60 mm 
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D tul utama = 25 mm 

D sengkang = 13 mm 

d   = 934,5 mm 

fc  = 33,2 Mpa 

fy  = 390 Mpa 

Pu  = 11971 kN 

Mu  = 821,416 kN.m 

Vu  = 180,632 kN 

ɸ   = 0,75  

Ag  = 1.000.000 mm2 

1%Ag  = 10.000 mm2 

Perhitungan tulangan kolom, dilakukan dengan bantuan program 

PCA-COL. Pada kolom K5-60x90 di lantai 5, terpasang tulangan 

32D22  dengan kapasitas tulangan 1,24% 

 
 

Gambar 4.54 PCa-Col pada Kolom Dimensi 60.90
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Tabel 4.21 Pengecekkan Tulangan Geser 

SNI 2847

Mm -376572156.3

Vc 1812407.18 kg

Vu < ɸ Vc

18063.2 < 1359305.385 tidak membutuhkan tulangan geser  

Dalam SNI 2847_2013. Bila Mm seperti yang dihitung dengan 

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

persamaan (11-7). 

Mm =  Mu – Pu   

Mm =  -376572156,3 

Karena Mm adalah negatif, maka Vc harus dihitung menggunakan 

persamaan (11-7): 

Vc = 0,29 λ √f’c b d  

Dimana λ = 1, untuk beton normal. Nu adalah Pu kolom yang didapat 

dari program SAP2000. Dan Ag luas bruto penampang beton, mm2. 

Ag= b x h 

Ag= 1000 mm x 1000 mm 

Ag= 1000000 mm2 

Jadi,  

Vc = 1812407 kg 
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Jika Vu < ɸVc, tidak membutuhkan tulangan geser, buktikan: 

Vu < ɸVc 

2025,5 < 1359305,385  OK  

Asumsi terbukti benar, jadi kolom tidak membutuhkan tulangan geser. 

Pada eksisting gedung Sentraland tetap dipasang tulangan geser D13 – 

75 untuk tumpuan dan D10 – 100 untuk lapangan.  

3. Penulangan Pelat 

Tabel 4.22 Perhitungan Pelat Lantai 

a. Penampang Beton

    Lebar b = 1000 mm

    Tinggi h = 120 mm

b. Momen Rencana Beban Terfaktor Mud

    M11 = 6.47 kN.m

    M22 = 6.63 kN.m

    Diameter tulangan  = 10 mm

    Kekuatan tekan beton fc' = 29.05 MPa

   Tegangan leleh tulangan fy = 390 MPa

   Tegangan leleh tulangan fys = 240 MPa

   Faktor reduksi = 0.9

beta = 0.85

PERHITUNGAN PLAT LANTAI

 

Tulangan D10 - 400  

As = 78.5 mm2 

As tot = 314 mm3    

Asb = 4240.126263 As tot < Asb daktail 

a  = 4.959400628   

momen lentur penampang    

Mu kapasitas =As . fy (d – a/2) 
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   = 828842.3096 N.mm  

   = 8.288423096 kN.m  

M11 des  = 6.47   kN.m  

M22 des  = 6.63   kN.m  

Mu  <  (M11, M22)  OK  

4. Penulangan Shear Wall 

Bangunan tinggi mempunyai gaya-gaya lateral cukup besar yang 

dibebankan ke kolom-kolom, sehingga diperlukan adanya dinding 

geser sebagai peredam gaya geser akibat gempa. Dengan begitu 

beban gempa akan terserap pada dinding geser kaku tersebut, dan 

kolom-kolom akan menahan gaya normal saja. Menurut Widodo, T., 

et al. (2013), secara struktural dinding geser dapat dianggap sebagai 

balok kantilever vertikal yang terjepit bagian bawahnya pada pondasi 

atau basement. Perencanaan dinding geser pada bangunan tingkat 

tinggi harus didesain sesimetris mungkin karena jika tidak simetris 

maka akan ada jarak (eksentrisitas) antara pusat massa dan pusat 

kekakuan. Eksentrisitas inilah yang menyebabkan adanya gaya puntir 

pada bangunan tingkat tinggi tersebut, adanya gaya puntir akibat 

eksentrisitas mengakibatkan adanya penambahan tulangan pada 

dinding geser tersebut. Semakin tidak simetris suatu bangunan, 

semakin besar nilai beban gempa yang terjadi pada bangunan 

tersebut. Gedung Sentraland Semarang mempunyai Shear Wall (SW) 

atau dinding geser sebanyak tujuh buah dengan lima bentuk desain. 
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Menurut SNI 2847 : 2013, dalam perencanaan dinding geser, 

perhitungan kebutuhan baja tulangan vertikal dan horizontal untuk 

dinding structural, rasio tulangan vertikal ρv dan horizontal ρh 

minimum adalah 0,0025 dan spasi maksimum masing-masing 

tulangan adalah 450 mm.  

Tabel 4.23 Data Shear Wall 

SW 
Tebal    

cm

S11 (+) 

kg/cm
2

S11 (-) 

kg/cm
2

S22 (+) 

kg/cm
2

S22 (-) 

kg/cm
2

40 22.34 -21.92 25.05 -25.04  

Tegangan aksial tarik ditahan sepenuhnya oleh tulangan. 

As = P × (tebal x 1 cm) / (0,9 × fy)   

ɸ tarik 0,9  

As S11 (+) = 0,254586895 cm2/cm  

   = 2.545,868946 mm2/m 

   Dipasang tulangan 2D13-150 mm    

As S22 (+) = 0,285470085 cm2/cm 

   = 2.854,700855 mm2/m 

   Dipasang tulangan 2D13-150   

Tegangan aksial tekan ditahan oleh kuat tekan nominal beton, dan 

sisanya didukung oleh tulangan. 

As = (P - (ɸ x f'c)) x (Ac) / (ɸ x fy)    

ɸ tekan 0,65  

ɸ tekan 0,6  

As S11 (-)   <   ɸxf'c  
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-21,92  < 215,8 Tidak perlu tulangan tekan  

As S22 (-) < ɸxf'c  

-25,04  <  215,8  Tidak perlu tulangan tekan 

 

4.5. Desain Struktur Bawah 

4.5.1.  Kriteria Desain Struktur Bawah 

Struktur bawah bangunan adalah bangunan gedung yang berada di 

bawah muka tanah. Bagian struktur ini merupakan bagian yang 

bersinggungan secara langsung dengan tanah, seperti yang ada di gedung 

Sentraland Semarang, struktur di bagian bawah ini terdiri dari semi 

basement dan pondasi. Semi basement atau basement dijadikan alternatif 

karena kekurangan lahan, dan biasanya dipergunakan sebagai lahan 

parkir. Sedangkan pondasi merupakan struktur bawah yang 

diperhitungakan mengenai kestabilannya dalam menerima beban-beban 

bangunan, dengan tidak mengalami penurunan level melebihi batasan-

batasannya. 

Berkaitan dengan struktur bawah ini adalah penyelidikan tanah. 

Analisisnya penting untuk mendeskripsikan karakteristik suatu lapisan 

tanah, dimana ini akan berguna dalam perencanaan pondasi untuk 

terjaminnya keamanan dan kestabilan bangunan di atasnya. Karena 

pondasi harus diletakknya pada lapisan yang cukup keras dan padat. Pada 

gedung Sentraland Semarang, didominasi oleh tanah lunak dengan tanah 

keras berada pada kedalaman 41-50 meter di dalam tanah melalui 
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pengujian 6 (enam) titik di tampat dibangunnya gedung Sentraland 

Semarang. 

Pada pembahasan mengenai struktur bawah ini, pendesainan 

struktur bawah untuk struktur gedung Sentraland Semarang, akan 

menggunakan analisis dari perangkat lunak Allpile 6.5, AFES 3.0, dan 

SAP2000 v.10. Dimana akan dibutuhkan analisis kekuatan vertikal dan 

lateral dari tiang yang berkaitan dengan kekuatan tanah, desain pile cap 

untuk perkuatan struktur bawah gedung, dan mengenai gaya gempa 

maupun non-gempa yang berpengaruh pada struktur.  

 

4.5.2.  Perhitungan Struktur Bawah 

1. Penulangan Tie Beam 

Pile cap, pier bor, atau kaison harus dihubungkan satu sama lain 

dengan semacam pengikat. Pengikat ini harus mempunyai kuat tarik 

atau tekan desain, minimal sama dengan gaya dari 10% dari SDS 

dikalikan beban mati terfaktor dan beban hidup terfaktor pur tiang 

atau kolom yang lebih besar. 

a. Penulangan Tie Beam Secara Analitis 

Menurut SNI 2847-2013, perhitungan secara analitis tie 

beam ditinjau dari dua arah momen, yaitu arah sumbu kuat dan 

sumbu lemah. 

fc’  = 33,2 MPa 

fy  = 390 MPa 
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fys  = 240 MPa 

Mu Lap  = 21.848 kg.mm 

Mu Tump = 30.449 kg.mm 

b   = 450 mm 

h   = 900 mm 

D tul  = 25 mm 

D sengkang = 13 mm 

d’  = 50 mm 

d   = 869,5 mm 

β1  = 0,85 

Vu Lapangan = 58.801 kg.mm 

Vu Tumpuan = 20.145 kg.mm 

Tabel 4.24 Penghitungan Lapangan Tie Beam 

L/bar

As 6 φ25 2943.75 mm 6 490.625 25

As' 4 φ25 1962.5 mm 4 490.625 25

a 30.13525 mm

Cs 765375 kg

Cc 382687.5 kg

a ≥ 25.75758 OKE

a ≤ 447.9242 OKE

sehingga

954205403 kg.mm 95.42 ton.m

21848 kg.mm 0.02 ton.m

Mu yang terjadi OKE

syarat daktilitas penampang

335.9432 > 30.13525

0,75ab > a OKE

Mu Capasitas =

Mu terjadi =

< Mu Capasitas

LAPANGAN

β1(600 d')/600-fy)

β1(600 d)/600+fy)
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Tabel 4.25 Penghitungan Tumpuan Tie Beam 

L/bar

As 6 φ25 2943.75 cm 6 490.625 25

As' 3 φ25 1962.5 cm 4 490.625 25

a 30.13525 mm

Cs 765375 kg

Cc 382687.5 kg

a ≥ 25.75758 OKE

a ≤ 447.9242 OKE

sehingga

954205403 kg.mm 95.42054 ton.m

30449 kg.mm 0.030449 ton.m

Mu yang terjadi OKE

syarat daktilitas penampang

335.9432 > 30.13525

0,75ab > a > d' OKE

< Mu Capasitas

Mu Capasitas =

Mu terjadi =

TUMPUAN

β1(600 d')/600-fy)

β1(600 d)/600+fy)

 

Tabel 4.26 Penghitungan Tulangan Geser Lapangan 

           Vu = 58801 kg.mm

Vu d/Mu ≤ 1

2340.144155 ≤ 1 OKE

ρw = 0.00752348

Vc = 118093709

Vc ≤ 0,3 √f'c b d

118093709 ≤ 676351.405 diperlukan tulangan geser

Vu ≤ 0,5 Ø Vc

58801 ≤ 44285140.9

Vu ≤  Ø Vc

58801 ≤ 88570281.8

Vs = Vu/Ø-Vc -118015308

Vs ≤

Vs ≤ 1127252.34

-118015307.7 ≤ 1127252.34 Iya

Vs ≤

Vs ≤ 751501.561

-118015307.7 ≤ 751501.561 Iya

s = 434.75 mm

Av = 151301.677 mm2

Av min = 167.211538 mm2  

dipakai sengkang  φ 13 @ 150 mm

0.75 2/3 √f'c b d

1/3 √f'c b d

Tulangan Geser lapangan
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Tabel 4.27 Penghitungan Tulangan Geser Tumpuan 

           Vu = 20145 kg.mm

Vu d/Mu ≤ 1

575.2595 ≤ 1 OKE

ρw = 0.007523481

Vc = 29030067.16

Vc ≤ 0,3 √f'c b d

29030067 ≤ 676351.4052 diperlukan tulangan geser

Vu ≤ 0,5 Ø Vc

20145 ≤ 10886275.19

Vu ≤  Ø Vc

20145 ≤ 21772550.37

Vs = Vu/Ø-Vc -29003207.16

Vs ≤

Vs ≤ 1127252.342

-2.9E+07 ≤ 1127252.342 Iya

Vs ≤

Vs ≤ 751501.5614

-2.9E+07 ≤ 751501.5614 Iya

s = 434.75 mm

Av = -37183.59892 mm2

Av min = 167.2115385 mm2

dipakai sengkang  φ 13 @ 100 mm

0.75 2/3 √f'c b d

1/3 √f'c b d

Tulangan Geser Tumpuan
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2. Kapasitas Dukung Tiang 

Menurut Hardiyatmo (2011), kapasitas dukung tiang merupakan 

kemampuan atau kapasitas tiang dalam mendukung beban. Kapasitas 

dukung tiang ini dapat diketahui dengan mempelajari sifat-sifat tanah 

secara teknis, dan dengan menganalisis data dari pemancangan tiang. 

Pada gedung Sentraland Semarang, berikut merupakan data pondasi 

yang dipergunakan, yaitu : 

- Tipe   : Spun Pile, WIKA-Beton 

- Diameter tiang  : 50 cm 

- Panjang tiang  : 50 m 

- Kuat tekan beton (f’c) : 50 MPa / K-600 

- Produk   : WIKA Beton Kelas A1 

- Beban Ijin Maksimal : 185,3 ton 

a. Penentuan Beban Ultimit Tiang Vertikal 

Kapasitas dukung tiang disini dianalisis berdasarkan cara 

statis, dimana ditentukan dari data N-SPT pada titik BH-1, BH-2, 

BH-3, BH-4, BH-5, dan BH-6, dengan menggunakan rumus 

menurut Andiyarto (2006:20) yaitu : 

ftotal = Σ (fi . Li) 

fi  = 2 × Ni 

q = 40 . N (L/D) < 400 . N 

dengan, 
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ftota = 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 dengan 

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

D = diameter tiang (m) 

L = total panjang tiang (m) 

q = kapasitas dukung tanah pada ujung tiang (kN/m2) 

Qultimit = Aujung . q + O . ftotal 

 Qujung = Qultimit / SF 

dengan,  

Qultimit = Kapasitas ultimit pondasi tiang tunggal (kN) 

Qijin  = Kapasitas ijin pondasi tiang tunggal (kN) 

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

Aujung = Luas permukaan ujung tiang (m2) 

O  = Keliling tiang (m) 

Tabel 4.28 Nilai SPT untuk Perhitungan Qfriksi (BH-1) 

 

No 

 

Lapisan Tanah 

Depth 

(m) 

Tebal 

Li 

(m) 

 

 

 

fi 

 

fi.Li 

1 Lempung sedikit 

pasir halus dan 

kulit kerang 

0-8 8 4,94 9.88 79 

2 Lempung sedikit 

pasir halus dan 

kulit kerang 

8-16 8 3,81 7,63 61 
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3 Pasir sedikit 

lempung dan kulit 

kerang 

16-22 6 7 14 84 

4 Lempung 

kelanauan 

kepasiran dan 

sedikit kerikil, 

warna cokelat 

keabuan 

22-38 16 14.5 29 464 

5 Lempung 

kepasiran dan 

sedikit kerikil, 

warna cokelat 

keabuan 

38-50 12 22,04 44,08 529 

 ftotal 1217 

fi = 2 × Ni (kN/m2) 

Nilai N-SPT pada kedalaman 50 meter adalah 22,04, maka : 

q = 40 . N (L/D) < 400 . N 

 = 40 . 22,04 (50/0,5) < 400 . 22,04 

 = 88.166,67 kN/m2 < 8816,7 kN/m2 

Diambil q =  8816,7 kN/m2 

Qult = Aujung × q + O × ftotal 

 =((0,25 × 3,14 × 0,52) × 8816,7)+(2 × 3,14 × 0,5 × 1217) 

 = 5.551,651 kN = 551,65 ton 

Qijin = Qult / SF 

 = 5.551,651 kN / 3 =1850,55 kN = 185,06 ton 

 

dimana, Qijin ≤ Beban Ijin Maksimum atau  185,06 ton ≤ 185,3 

ton.. OK!
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Tabel 4.29 Nilai SPT untuk Perhitungan Qfriksi (BH-2) 

 

No 

 

Lapisan Tanah 

Depth 

(m) 

Tebal 

Li 

(m) 

 

Ni 

 

fi 

 

fi.Li 

1 Lempung sedikit 

pasir halus, warna 

abu-abu 

0-10 10 5,85 11,7 117 

2 Lempung sedikit 

pasir halus dan 

kulit kerang, abu-

abu kehijauan 

10-26 16 7,03 14,06 225 

3 Lempung 

kelanauan dan 

kepasiran cokelat 

26-32 6 16,17 32,34 194 

4 Lempung 

kepasiran dan 

sedikit kerikil, 

abu-abu 

32-50 18 20,03 40,06 721 

 ftotal 1257 

fi = 2 × Ni (kN/m2) 

Nilai N-SPT pada kedalaman 50 meter adalah 20,03, maka : 

q = 40 . N (L/D) < 400 . N 

 = 40 . 20,03 (50/0,5) < 400 . 20,03 

 = 80.111,11 kN/m2 < 8.011,11 kN/m2 

Diambil q =  8.011,11 kN/m2 

Qult = Aujung × q + O × ftotal 

 =((0,25 × 3,14 × 0,52) × 8.011,11)+(2 × 3,14 × 0,5 × 1.257) 

 = 5.519,16 kN = 551,92 ton 

Qijin = Qult / SF 

 = 5.519,16 kN / 3 = 1.839,72 kN = 183,97 ton 
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dimana, Qijin ≤ Beban Ijin Maksimum atau  183,97 ton ≤ 185,3 

ton.. OK! 

Tabel 4.30 Nilai SPT untuk Perhitungan Qfriksi BH-3 

 

No 

 

Lapisan Tanah 

Depth 

(m) 

Tebal 

Li 

(m) 

 

Ni 

 

fi 

 

fi.Li 

1 Lempung 

kepasiran dan 

kulit kerang, abu-

abu kehijauan 

0-14 14 5,86 11,71 164 

2 Lempung sedikit 

bahan organik 

dan kulit kerang, 

abu-abu 

14-18 4 6,25 12,5 50 

3 Lempung 

kelanauan dan 

berpasiran, 

cokelat 

18-34 16 11,38 22,75 364 

4 

 

Lanau berpasiran, 

sedikit kerikil, 

warna cokelat 

34-50 16 20,63 41,25 660 

 ftotal 1238 

fi = 2 × Ni (kN/m2) 

Nilai N-SPT pada kedalaman 50 meter adalah 20,625, maka : 

q = 40 . N (L/D) < 400 . N 

 = 40 . 20,625 (50/0,5) < 400 . 20,625 

 = 82.500 kN/m2 < 8.250 kN/m2 

Diambil q =  8.250 kN/m2 

Qult = Aujung × q + O × ftotal 

 =((0,25 × 3,14 × 0,52) × 8.250)+(2 × 3,14 × 0,5 × 1.238) 

 = 5.506,38 kN = 550,64 ton 
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Qijin = Qult / SF 

 = 5.506,38 kN / 3 = 1.835,46 kN = 183,55 ton 

dimana, Qijin ≤ Beban Ijin Maksimum atau  183,55 ton ≤ 185,3 

ton.. OK! 

Tabel 4.31 Nilai SPT untuk Perhitungan Qfriksi BH-4 

 

No 

 

Lapisan Tanah 

Depth 

(m) 

Tebal 

Li 

(m) 

 

Ni 

 

fi 

 

fi.Li 

1 Lempung sedikit 

pasir halus, warna 

abu-abu 

0-14 14 4,43 8,86 124 

2 Lempung sedikit 

pasir halus dan 

kulit kerang, abu-

abu kehijauan 

14-34 20 10,8 21,6 432 

3 Lempung 

kelanauan 

berpasiran, 

cokelat 

34-44 10 17,35 34,7 347 

4 Lanau kepasiran 

sedikit keriki, 

warna cokelat 

44-50 6 23,5 47 282 

 ftotal 1.185 

fi = 2 × Ni (kN/m2) 

Nilai N-SPT pada kedalaman 50 meter adalah 23,5, maka : 

q = 40 . N (L/D) < 400 . N 

 = 40 . 23,5 (50/0,5) < 400 . 23,5 

 = 94.000 kN/m2 < 9.400 kN/m2 

Diambil q =  9.400 kN/m2 

Qult = Aujung × q + O × ftotal 
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 =((0,25 × 3,14 × 0,52) × 9.400)+(2 × 3,14 × 0,5 × 1185) 

 = 5.565,65 kN = 556,57 ton 

Qijin = Qult / SF 

 = 5.565,65 kN / 3 = 1.855,22 kN = 185,52 ton 

dimana, Qijin ≤ Beban Ijin Maksimum atau  185,52 ton ≤ 185,3 

ton.. OK! 

Tabel 4.32 Nilai SPT untuk Perhitungan Qfriksi BH-5 

 

No 

 

Lapisan Tanah 

Depth 

(m) 

Tebal 

Li 

(m) 

 

Ni 

 

fi 

 

fi.Li 

1 Lempung sedikit 

pasir halus, warna 

abu-abu 

0-12 12 4,75 9,5 114 

2 Lempung 

kelanauan 

berpasir, dan 

sedikit kerikil 

warna cokelat 

12-32 20 12,5 25 500 

3 Lempung 

kelanauan 

berpasiran dan 

sedikit kerikil, 

warna abu-abu 

32-40 8 15 30 240 

4 Lanau berpasiran, 

sedikit kerikil, 

warna cokelat 

40-50 10 20,3 40,6 406 

 ftotal 1260 

fi = 2 × Ni (kN/m2) 

Nilai N-SPT pada kedalaman 50 meter adalah 20,3, maka : 

q = 40 . N (L/D) < 400 . N 

 = 40 . 20,3 (50/0,5) < 400 . 20,3 

 = 81.200 kN/m2 < 8.120 kN/m2
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Diambil q =  8.120 kN/m2 

Qult = Aujung × q + O × ftotal 

 =((0,25 × 3,14 × 0,52) × 8.120)+(2 × 3,14 × 0,5 × 1260) 

 = 5.549,95 kN = 554,99 ton 

Qijin = Qult / SF 

 = 5.549,95 kN / 3 = 1.849,98 kN = 184,99 ton 

dimana, Qijin ≤ Beban Ijin Maksimum atau  184,99 ton ≤ 185,3 

ton.. OK! 

Tabel 4.33 Nilai SPT untuk perhitungan Qfriksi BH-6 

 

No 

 

Lapisan Tanah 

Depth 

(m) 

Tebal 

Li 

(m) 

 

Ni 

 

fi 

 

fi.Li 

1 Lempung sedikit 

pasir halus, warna 

abu-abu 

0-14 14 4,607 9,214 129 

2 Lempung sedikit 

bahan organik, 

dan kulit kerang 

warna hitam 

14-22 8 9,75 19,5 156 

3 Lempung 

kelanauan 

berpasir, dan 

sedikit kerikil 

22-36 14 13,64 27,28 382 

4 Lempung 

berpasiran 

36-50 14 20,79 41,58 582 

 ftotal 1.288 

fi = 2 × Ni (kN/m2) 

Nilai N-SPT pada kedalaman 50 meter adalah 22,18, maka : 

q = 40 . N (L/D) < 400 . N 

 = 40 . 20,79 (50/0,5) < 400 . 20,79 

= 83.142,86 kN/m2 < 8.314,29 kN/m2 
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Diambil q = 8.314,29 kN/m2 

Qult = Aujung × q + O × ftotal 

 =((0,25 × 3,14 × 0,52) × 8.314,29)+(2 × 3,14 × 0,5 × 1.249) 

 =  5.553,54 kN = 555,35 ton 

Qijin = Qult / SF 

 = 5.553,54 kN / 3 = 1.851,18 kN = 185,12 ton 

b. Penentuan Kapasitas Dukung Tiang dengan Program Allpile 

Program Allpile disini akan menjelaskan kapasitas dukung tiang 

dengan berdasar pada karakteristik lapisan tanah. Dengan 

perencanaan dimensi dan jenis tiang tertentu, akan diketahui 

seberapa besar kapasitas tanah dalam mendukung tiang tersebut, 

dianalisis pembebanan lateral maupun vertikal dengan beban 

tertentu. Berikut ini analisis dari program Allpile berdasar pada 6 

(enam) titik penyelidikan tanah untuk proyek gedung Sentraland 

Semarang, adalah sebagai berikut : 

Data masukan adalah : 

Pile tipe   : driven concrete pile, WIKA-Pile 

Kedalaman tiang  : 50 m 

Diameter tiang  : 50 cm 

N-SPT   : BH-01, BH-02, BH-03, BH-04,  

  BH-05, dan BH-06 

Beban Vertikal  : 185,3 ton 

Beban Horisontal   : 6 ton 
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Fs    : 3 

Toleransi Defleksi  : 0,2 cm 

Pada BH-01, kapasitas dukung tiang yang diijinkan untuk 

beban vertikal sebesar 2.153,74 kN atau 215,37 ton, sehingga 

tiang mampu menahan beban vertikal sebesar 185,3 ton atau 

Qijin>Q, yaitu 215,37 ton > 185,3 ton, dan beban Horisontal 

sebesar 60 kN atau 6 ton, serta nilai defleksi 0,183 cm < 0,2 cm. 

Berikut contoh analisis dari Allpile pada titik BH-01, yang 

menunjukkan beban vertikal sebesar 2.153,742 kN dan beban 

lateral sebesar 60 kN dengan nilai defleksi 0,1830 cm, yaitu : 

 
Gambar 4.54 Analisis Vertikal BH-01 
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Gambar 4.55 Analisis Gaya Lateral BH-01 

c. Penentuan Beban Ultimit Tiang Horisontal (Metode Broms) 

1) Menentukan jenis tanah 

Pada 6 (enam) titik penyelidikan tanah proyek gedung 

Sentraland Semarang, yang menunjukkan rerata N-SPT adalah 

9,653 yang menurut SNI 1726 : 2012 tergolong pada tanah 

lunak ( < 15), atau jenis tanah kohesif. 

2) Menentukan tiang 

Tiang pada gedung Sentraland Semarang, ditentukan menurut 

Broms dalam Hardiyatmo (2011:303), bahwa perubahan model 

keruntuhan akan sangat ditentukan oleh tahanan momen bahan 

tiangnya sendiri (My). Pada tiang ujung jepit, Broms 
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menganggap bahwa momen yang terjadi pada tubuh tiang yang 

tertanam di dalam tanah sama dengan momen yang terjadi di 

ujung atas tiang yang terjepit oleh pelat penutup tiang (pile 

cap). 

 Hardiyatmo (2011:320), tiang ujung jepit dianggap sebagai 

tiang panjang (tidak kaku) bila βL > 1,5 dengan,  

yo = H . β / kh . d 

 

 

Gambar 4.56 Mekanisme Keruntuhan Tiang Ujung Jepit 

Broms 

3) Menentukan gaya horizontal ultimit berdasarkan defleksi 

toleransi 0,2 cm. 

Menurut Hardiyatmo (2011 : 319), untuk tiang dalam tanah 

kohesif defleksi tiang dikaitkan dengan faktor tak berdimensi 

βL, dengan : 

β =  
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dengan modulus reaksi subgrade horizontal : 

kh = nh (z/d) 

nh = koefisien reaksi subgrade (kN/m3) 

z = kedalaman dari permukaan tanah (m) 

d = diameter tiang (m) 

dengan modulus elastis tiang atau Ep dan momen inersia dari 

penampang tiang Ip berumus : 

Ep = 15200 σr (fc’/ σr)
0,5 

σr = tegangan referensi = 0,10 MPa 

fc’ = kuat desak beton umur 28 hari 

Ip =  

r = jari-jari dari tiang 

 Poulos dan Davis dalam Hardiyatmo (2011:313), Nilai-nilai 

nh untuk tanah kohesif, adalah : 

Tabel 4.34 Nilai-Nilai nh untuk Tanah Kohesif  

(Poulos dan Davis, 1980) 

Tanah nh (kN/m3) Referensi 

Lempung terkonsolidasi 

normal lunak 

166 – 3518 

277 – 554 

Reese & Matlock 

Davisson & Prakash 

Lempung terkonsolidasi 

normal organik 

111 – 277  

111 – 831 

Peck & Davisson 

Davisson 

Gambut 55 

27,7 – 111 

Davisson 

Wilson dan Hilts 

Loess 8033 – 11080 Bowles 
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nh yang ditentukan berdasarkan karakteristik tanah lempung 

terkonsolidasi normal organik, ditentukan sebesar 111 kN/m3 

dimana angka ini berada pada ketentuan referensi dari 

Davisson, maka : 

kh = nh . (z/d) 

 = 111 . (50/0,5) 

 = 11100 kN/m3 

Ep = 15200 σr (fc’/ σr)
0,5 = 15200 . 0,10 . (50/0,1)0,5 

 = 33.988,233 N/mm2 = 33.988,233 kN/m2 

Ip = = = 0,003066 atau 3,07 . 10-3 m4 

sehingga, 

Ep.Ip = 104,223 kN.m2  

β = = 1,910155299 atau 1,9 

βL = 1,910155299 . 50 m = 95,508 > 1,5 OK! 

maka, 

yo = H . β / kh . d 

H = yo . kh . d = 0,002 . 11100 . 0,5 

  β         1,910155299 

= 5,81 kN = 0,58 ton 

4) Menentukan momen maksimum 

Mmaks = Hu . (L/2 + 3d/4) = 0,58 . (50/2 + (3.0,5)/4) 

  = 14,75 ton.m < 15,75 ton.m, OK! 
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Tabel 4.35 Daftar Spun Pile WIKA-Beton beserta kekuatannya 

 

d. Desain Jumlah Tiang Terpasang 

 Pendesainan struktur gedung Sentraland Semarang 

dipermodelkan dengan software SAP2000 v.10, dimana gedung 

ini akan ditinjau struktur bawah untuk analisis pondasinya. 

Permodelan yang dianalisis mempunyai masukan data dalam 

kombinasi pembebanan dengan penamaan yang ditunjukkan pada 

Tabel 4.36 sebagai berikut : 
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Tabel 4.36 Penamaan Kombinasi Pembebanan 

Penamaan Kombinasi 

Pembebanan 

Kombinasi  

Pembebanan 

Keterangan 

 

COMB2  D+L D = Dead Load 

L = Live Load 

E = Earthquake 

x = ke arah x 

y = ke arah y 

COMB5X D+0.7(Ex+0.3Ey) 

COMB5Y D+0.7(0.3Ex+Ey) 

COMB6X D+0.75L+0.525(Ex+0.3Ey) 

COMB6Y D+0.75L+0.525(0.3Ex+Ey) 

COMB8X 0.9D+Ex+0.3Ey 

COMB8Y 0.9D+0.3Ex+Ey 

COMB1U 1.4D 

COMB2U 1.2D+1.6L 

COMB5UX 1.2D+L+Ex+0.3Ey 

COMB5UY 1.2D+L+0.3Ex+Ey 

COMB7UX 0.6D+0.7(Ex+0.3Ey) 

COMB7UY 0.6D+0.7(0.3Ex+Ey) 

 

 Gedung Sentraland Semarang, setinggi 21 lantai 

mempunyai 3 (tiga) zona, yaitu zona A, zona B, dan zona C, 

dengan dibatasi 2 (dua) dilatasi berjarak 20 cm. Gedung ini 

diperkuat dengan 7 (tujuh) tipe shear wall (SW) dalam hal 

kegempaannya, yang berimbas kepada perkuatan pondasi dan 

pilecapnya. Dengan struktur yang cukup kompleks ini, gedung ini 

mempunyai 19 (sembilan belas) tipe pile cap dengan rinciannya 

yang ditunjukkan pada Tabel 4.37 sebagai berikut : 

Tabel 4.37 Tabel Jumlah Pile Cap 

No. Tipe Pile 

Cap 

Zona A Dilatasi Zona 

A dan B 

Zona B Dilatasi Zona 

B dan C 

Zona 

C 

1 PC1 78 - 8 - 9 

2 PC2 - - - 1 17 

3 PC3 - - - - 5 

4 PC4 1 - - - 5 
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5 PC5 6 - 3 - 2 

6 PC6 5 - 7 - - 

7 PC7 3 - 3 - 1 

8 PC8 3 2 - 1 5 

9 PC9 - - 2 2 2 

10 PC10 - - 1 - 1 

11 PC13 - 3 - 1 1 

12 PC16 - 1 - - - 

13 PC18 - - 2 - - 

14 PC32 - 1 - - - 

15 PC48 1 - - - - 

16 PC64 - - 1 - - 

17 PC80 - - - 1 - 

18 PC90 - - - 1 - 

19 PC117 1 - - - - 

Jumlah 98 7 27 7 48 

 

Desain jumlah tiang terpasang pada sebuah tipe dapat dianalisis 

dengan rumus sebagai berikut : 

n  =  

dengan, 

Fz  = Beban Vertikal 

Qallgroup = kapasitas dukung tiang kelompok 

Berdasarkan pada data hasil analisis software SAP untuk 

permodelan gedung Sentraland Semarang, sebagai contoh pada 

zona B untuk joint berlabel 676, 677, 719, 722, dimana joint ini 

berpilecap untuk PC64 berisi 64 tiang, joint label 678 untuk PC10 

berisi 10 tiang, dan joint label 679 untuk PC9 berisi 9 tiang, maka 

dapat dianalisis untuk jumlah tiang terpasang berdasar pada Fz 
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hasil analisis permodelan yang dibuat dari SAP, maka contoh 

analisisnya : 

Qallgroup = Qall . Es (Es = 0,7≤Es≤1) 

  = (Qult / Fs) . Es (Fs = 2,5 – 3) 

= (350 / 6) . 1 = 116,67 ton 

1) PC64 

Pile cap ini direncanakan akan menopang Shear Wall 3 atau 

SW3 yang berdiri hingga lantai 4, maka perencanaan pile cap 

berada pada 4 (empat) joint pada permodelan, maka : 

Fz joint label 676 : 1.904,93155 ton 

Fz joint label 677 : 1.667,134523 ton 

Fz joint label 719 : 711,3706381 ton 

Fz joint label 722 : 1.666,760265 ton 

Fz total  : 5.950,196975 ton 

sehingga, 

n  =  

n  =  = 

  = 63,75211 ≈ 64 tiang  OK! 

2) PC10 

Pile cap ini pada permodelan SAP, joint berlabel 678, maka : 

Fz joint label 678 : 951,7393268 ton sehingga, 

n  =  
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n  =  =   

= 10,197 ≈ 10 tiang  OK! 

3) PC9 

Pile cap ini pada permodelan SAP, joint berlabel 679, maka : 

Fz joint label 679 : 785,4240649 ton 

sehingga, 

n  =  

n  =  = 

  = 8,415 ≈ 8 tiang < 9 tiang  OK! 

 

e. Penghitungan Distribusi Reaksi Tumpuan ke Tiang 

 Menentukan beban per tiang ultimit (Qu) merupakan 

menentukan beban yang dapat dibebankan kepada tiang dengan 

maksimal. Menurut Andiyarto (2006:27), beban yang didukung 

oleh tiang ke-i (Qi) akibat beban P, Mx, dan My, dalam sebuah 

pile cap adalah : 
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Gambar 4.57 Distribusi Reaksi Tumpuan ke Tiang 

 

dengan,  

n = jumlah tiang dalam satu pile cap 

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

   kelompok tiang (O). 

Σ(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 

Berikut merupakan contoh koordinat sumbu x dan y dari PC9, 

yang ditunjukkan pada Tabel 4.38, yaitu : 

Tabel 4.38 Koordinat Tiang yang Berada pada PC9 

Tiang x y Σx2 Σy2 

 m m   

1 -1,25 1,25 1,5625 1.5625 

2 0 1,25 0 1.5625 
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3 1,25 1,25 1.5625 1.5625 

4 -1,25 0 1.5625 0 

5 0 0 0 0 

6 1,25 0 1.5625 0 

7 -1,25 -1.25 1.5625 1.5625 

8 0 -1,25 0 1.5625 

9 1,25 -1,25 1.5625 1.5625 

Jumlah 9,375 9,375 

 

Contoh perhitungannya pada COMB2 (D+L) yang PC9 berada 

pada joint berlabel 679 pada permodelan SAP2000 v.10, yang 

ditunjukkan pada Tabel 4.39, mempunyai data : 

Tabel 4.39 Data COMB2 untuk Titik Joint PC9 

Fx Fy Fz Mx My 

tonf tonf tonf tonf.m tonf.m 

5,251 -6,341 1.009,005 17,031 -37,719 

 

F3   = Fz = 1.009,005 ton 

Mx   = 17,031 ton.m 

My   = -37,719 ton.m 

n pada COMB2 =  11 buah tiang 

Q1 =  ±  ±   

 =  ±  ±  

 = 100,634 ton 

Dengan perhitungan yang dihasilkan untuk Q1 hingga Q9 adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.40 Distribusi Beban Ultimit Tiang di PC9 untuk COMB2

Tiang ke-i Distribusi Pembebanan 

(ton) 

Q1 100,634 

Q2 95,604 

Q3 90,575 

Q4 98,362 

Q5 93,334 

Q6 88,304 

Q7 96,092 

Q8 91,063 

Q9 86,033 

 

 Memperhitungkan momen distribusi reaksi per tiang, yang 

berdasar pada Qu yang diperhitungkan sama seperti sebelumnya 

dengan koordinat tiang dari tepi kolom yang akan disebut lengan 

momen. Lengan momen ini bersatuan jarak, yaitu meter. Berikut 

contoh perhitungan lengan momen pada PC9, yaitu : 

Tabel 4.41 Jarak Tiang terhadap Tepi Kolom Dimensi 1000×1000 mm di PC9 

Lengan 

Momen 

My Kiri 

(m) 

My Kanan 

(m) 

Mx Atas 

(m) 

Mx Bawah 

(m) 

P1 0,75 0 0,75 0 

P2 0 0 0,75 0 

P3 0 0,75 0,75 0 

P4 0,75 0 0 0 

P5 0 0 0 0 

P6 0 0,75 0 0 

P7 0,75 0 0 0,75 

P8 0 0 0 0,75 

P9 0 0,75 0 0,75 
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Berikut ini contoh perhitungan momen tiang PC9 yang berdasar 

pada COMB1U (1,4D), yang perhitungannya sama seperti 

distribusi tiang sebelumnya, dengan data yang ditunjukkan pada 

Tabel 4.42 berikut ini : 

Tabel 4.42 Data PC9 pada COMB1U 

Fx Fy Fz Mx My 

tonf tonf tonf tonf.m tonf.m 

2,889 -7,639 1.099,594 22,1762 -30,7802 

 

dengan n pada PC9 untuk COMB1U = 12 tiang 

Q1 =  ±  ±   

 =  ±  ±  

 = 100,394 ton 

Tabel 4.43 Hasil Q1 hingga Q9 untuk PC9 COMB1U 

Tiang ke-i Distribusi Pembebanan 

(ton) 

Q1 100,394 

Q2 96,290 

Q3 92,186 

Q4 97,4374 

Q5 93,334 

Q6 89,229 

Q7 94,481 

Q8 90,377 

Q9 86, 273 
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Lalu, untuk memperoleh nilai My Kiri, My Kanan, Mx Atas, dan 

Mx Bawah, berlaku rumus sebagai berikut : 

My Kiri = (Q1 . lengan momen P1)+(Q2 . lengan momen  

     P2)+(Q3 . lengan momen P3)+...........+(Q9 .  

     lengan momen P9) = 

  = (100,394 . 0,75)+(96,290 . 0)+(92,1861 . 0)+(  

     97,437 . 0,75)+(93,334 . 0)+(89,229 . 0)+(94,481 . 

     0,75)+(90,377 . 0)+(86,273 . 0) = 

  = 219,234 ton.m 

Penghitungan dapat dilanjutkan dengan cara yang sama untuk 

menghitung My Kanan, Mx Atas, dan Mx Bawah. Berikut 

merupakan hasil momen PC9 pada COMB1U, yang ditunjukkan 

pada Tabel 4.45 berikut ini : 

Tabel 4.44 Tabel Hasil Momen PC9 untuk COMB1U 

My Kiri 

(ton m) 

My Kanan 

(ton m) 

Mx Atas 

(ton m) 

Mx Bawah 

(ton m) 

219,234 200,766 216,653 203,347 

 

1) Pengecekkan terhadap geser pons, adalah sebagai berikut : 

Vu pons = Fuz maksimal  = 1.300,24 ton 

Keliling bidang geser pons (bo)  = 

bo  = 2 × (b+d) + 2 × (h+d) 

dengan, 

b kolom = 1.000 mm 
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h kolom = 1.000 mm 

d pilecap = 1.380 mm 

bo  = 2 × (1.000+1.380) + 2 × (1.000+1.380) 

  = 9.520mm 

φVc pons = 0,6 × 0,33 ×  × bo × d 

  = 0,6 × 0,33 ×  ×9.520 × 1.380 

  = 14.988.227,17 N 

  = 14.988,22717 kN = 1.498,823 ton 

maka, Vu pons <φVc pons, yaitu 1.300,24 ton < 1.498,823 ton. 

OK! 

2) Pengecekkan terhadap geser lentur 

 Pengecekkan geser lentur pada kasus ini tidak dilakukan 

karena untuk d = 153 cm tiang pancang berada di dalam 

bidang geser yang terbentuk. 

Tebal pile cap (th) = d + 15cm + d’ + ½ Øpile 

    = 138 + 15 + 5 + ½ .3,2 

    = 159,6 ≈ 160 cm 

3) Perhitungan penulangan pile cap 

 Penghitungan penulangan pile cap menggunakan momen 

terhadap titik berat kolom, dengan momen yang bekerja pada 

sumbu x atau sumbu y. 

Perhitungan tulangan untuk sumbu x : 

Mu maks  = 228.06932 ton.m = 22.806.932 kg.cm 
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B (panjang PC) = 3.500 mm = 350 cm 

d   = 138 cm 

fc’ pile cap = 33.2 MPa = 332 kg/cm2 

fy   = 390 MPa = 3900 kg/cm2 

menentukan β1, yaitu : 

fc’ =  300 kg/cm2 maka β1 = 0.85 

fc’ > 300 kg/cm2 maka β1 = 0.85-0.0008 

karena fc’ = 400 kg/cm2 

β1  = 0.85-0.0008 = 0.8492 

Mn = Mu / 0.8 

  = 22806932/0.8 = 28.508.665 kg.cm 

K  =  

  =  = 0.015156316 ≈0.015 

F  = 1 –  

  = 1 -  

  = 0,015 

Fmaks =  =  

  = 0.386 

0,015 < 0.386 dimana F < Fmaks, maka digunakan 

perhitungan untuk tulangan tunggal 

As  =  
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  =  

  = 52,424 cm2 

ρmin = 0,0025  

As min = ρmin × B × d 

  = 0.0025 × 350 × 138 = 120,75 cm2 

Digunakan Asmin dengan diameter D32 dengan jumlah 

tulangan : 

A dia.32 = ¼ × π × d2 = ¼ × π × 3,22  = 8,042 ≈ 8 cm2 

n tul. =  =  = 15,093 ≈ 15D32 

digunakan 26D32 > 15D32  OK! 

Tul. Atas As’ = 0.15% × B × d = 0.15% × 350 × 138 = 

   = 72,45 cm2  

digunakan, 26D19 dengan : 

As’ = 26 × ¼ × π × 1,92 = 73,68 cm2 > 72,45 cm2  OK! 

Perhitungan tulangan untuk sumbu y : 

Mu maks  = 229.72970 ton.m = 22972970 kg.cm 

B (panjang PC) = 3500 mm = 350 cm 

d   = 138 cm 

fc’ pile cap = 33.2 MPa = 332 kg/cm2 

fy   = 390 MPa = 3900 kg/cm2 

menentukan β1, yaitu : 

fc’ =  300 kg/cm2 maka β1 = 0,85 
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fc’ > 300 kg/cm2 maka β1 = 0,85-0,0008 
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karena fc’ = 400 kg/cm2 

β1  = 0,85-0,0008 = 0,8492 

Mn = Mu / 0.8 

  = 22972970/0.8 = 28.716.212 kg.cm 

K  =  

  =  = 0.015266657 ≈ 0.0153 

F  = 1 –  

  = 1 - 3 

  = 0,0154 

Fmaks =  =  

  = 0.386 

0,0154 < 0.386 dimana F < Fmaks, maka digunakan 

perhitungan untuk tulangan tunggal : 

As  =  

  =  

  = 53,822 cm2  

ρmin = 0,0025  

As min = ρmin × B × d 

  = 0.0025 × 350 × 138 = 120,75 cm2 

Digunakan Asmin dengan diameter D32 dengan jumlah 

tulangan : 
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A dia.32 = ¼ × π × d2 = ¼ × π × 3,22  = 8,042 ≈ 8 cm2 

n tul. =  =  = 15,093 ≈ 15D32 

digunakan 26D32 > 15D32  OK! 

Tul. Atas As’ = 0.15% × B × d = 0.15% × 350 × 138 = 

   = 72,45 cm2  

digunakan, 26D19 dengan : 

As’ = 26 × ¼ × π × 1,92 = 73,68 cm2 > 72,45 cm2  OK! 

 

f. Analisis Desain Pile Cap Menggunakan AFES 3.0 

Perangkat AFES ini dapat digunakan sebagai solusi analisis 

dan desain pondasi, dengan hasil analisis akan menampilkan 

laporan, gambar konstruksi termasuk pembesiannya, dan tampilan 

3D Cad data model pondasi. Perangkat ini akan digunakan dalam 

mendesain pondasi gedung Sentraland Semarang, dengan sebagai 

contoh pada bagian gedung zona B, dengan tipe PC9 yang 

sebelumnya data mengenainya sudah dipercontohkan dalam 

perhitungan subbab distribusi reaksi tumpuan ke tiang. 

Masukkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut : 

Soil Bearing  = Gross (data N-SPT) 

Soil Type  = Clay 

Pile Type  = Driven Pipe Piles (Precast) 

Pile Shape  = Circle (Lingkaran) 
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Pile Diameter = 500 mm 

Pile Thickness = 14 mm  

Pile Length  = 50 m 

Ha   = 6,34 ton 

Va   = 218,80 ton 

Elastic Modulus (Ep) = 3.398.823 ton/m2 

Pile Area  = 0.785 m2 

fck   = 332 kg/cm2 

Soil (Rs)  = 2,4 ton/m3 (untuk clay) 

Steel Modulus of Elasticity  = 2.000.000 kg/m2 

Concrete Modulus of Elasticity = (4700. ) . 10 

     = (4700. ) . 10 

     = 270.811,4 kg/m2 

1) Masukan Kolom 

Panjang  = 1000 mm 

Lebar  = 1000 mm 

Tinggi  = 4000 mm 

2) Masukan Pile Cap 

Panjang  = 3500 mm 

Lebar  = 3500 mm 

Tinggi  = 1600 mm 

3) Masukkan Penulangan Pile Cap 

Tulangan Atas = D19 spasi 120 mm 
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Tulangan Bawah = D32 spasi 120 mm 

4) Masukan Data Pembebanan 

Load Case, dengan pembebanan yang diinput terdiri dari : 

 SW (Self Weight) atau berat sendiri. 

 Operation, pada tabel 4.45, yaitu : 

Tabel 4.45 Force dan Momen untuk Operation 

Fx Fy Fz Mx My Mz 

ton ton ton ton.m ton.m ton.m 

5,25 -6,34 -1009,00 17,03 -37,72 0,47 

 

 SLx1 (Seismic), pada tabel 4.46, yaitu : 

Tabel 4.46 Force dan Momen untuk SLx1 

Fx Fy Fz Mx My Mz 

ton ton ton ton.m ton.m ton.m 

7,55 -4,25 -979,32 23,68 -21,37 0,59 

 

 SLy1 (Seismic), pada tabel 4.47, yaitu : 

Tabel 4.47 Force dan Momen untuk SLy1 

Fx Fy Fz Mx My Mz 

ton ton ton ton.m ton.m ton.m 

6,19 -0,49 -965,95 37,75 -27,64 0,78 

 

 SLx2 (Seismic), pada tabel 4.48, yaitu : 

Tabel 4.48 Force dan Momen untuk SLx2 

Fx Fy Fz Mx My Mz 

ton ton ton ton.m ton.m ton.m 

11,57 -3,86 -1216,01 33,43 -18,47 0,81 
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 SLy2 (Seismic), pada tabel 4.49, yaitu : 

Tabel 4.49 Force dan Momen untuk SLy2 

Fx Fy Fz Mx My Mz 

ton ton ton ton.m ton.m ton.m 

8,98 3,29 -1190,56 60,23 -30,41 1,19 

 

Load Combination, dengan kombinasi pembebanan pada tabel 

4.50, sebagai berikut : 

Tabel 4.50 Masukkan Kombinasi Pembebanan 

1 Stability = SW + Operation 

2 Stability = SW + SLx1 

3 Stability = SW + SLy1 

4 Reinforcement = SW + Operation 

5 Reinforcement = SW + SLx2 

6 Reinforcement = SW + SLy2 

 

Pemasukkan data pada AFES 3.0 dengan desain yang 

dibuat, akan dianalisis sesuai dengan standar aturan perangkat ini 

yang telah ditentukan. Hasil analisis untuk PC9 pada zona B ini 

adalah sebagai berikut : 

1) Check of Stability 

Tabel 4.51 Hasil Analisis Vertikal dan Reaksi Uplift 
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Tabel 4.52 Hasil Analisis Horisontal 

 

2) Design of Footing 

Pada hasil analisis penulangan pile cap, menunjukkan 

bahwa pada penulangan bawah D32 spasi 140 mm untuk arah 

x dan y, yang ditunjukkan pada Tabel 4.54 dan 4.55, terdapat 

kesalahan dengan tanda ‘NG’ berwarna merah. Dengan, 

tulangan bawah arah x = D32 spasi 120 mm, sedangkan 

tulangan bawah arah y = D32 spasi 120 mm. Karena, sebagai 

syarat bahwa Using As > Select As. Dengan pendesainan ulang 

ditunjukkan pada tabel 4.56 dan tabe 4.57, yaitu : 

Tabel 4.53 Hasil Analisis Penulangan Pile Cap Arah X 
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Tabel 4.54 Hasil Analisis Penulangan Pile Cap Arah Y 

 

Tabel 4.55 Hasil Analisis Desain Tulangan Bawah Arah X 

 

Tabel 4.56 Hasil Analisis Desain Tulangan Bawah Arah Y 
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3) Pengecekkan Gaya Geser 

Tabel 4.57 Pengecekkan One-way Shear 

 

Tabel 4.58 Pengecekkan Two-way Shear 

 

 

4.6. Gambar DED Struktur 

Terlampir. 
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BAB V 

MANAJEMEN KONSTRUKSI 

 

6.1. Umum 

Manajemen konstruksi merupakan proses dengan fungsi manajemen yang 

sistematis pada suatu proyek dengan menggunakan sumber daya yang ada 

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara 

optimal. Manajemen konstruksi berperan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan, dimana kondisi lapangan akan mengalami kemajuan atau 

kemunduran dan harus diatasi dengan seoptimal mungkin mengingat 

keterbatasan waktu pelaksanaan. Sehingga peran Rencana Kerja dan Syarat-

Syarat (RKS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sangat mempengaruhi 

jalannya proyek. 

Manajemen konstruksi pada gedung Sentraland Semarang, terdiri dari 

peran-peran penting dari : 

a. Pemilik Proyek (Owner)  : PT. Propernas Griya Utama 

b. Konsultan Pra Perancangan  : PT. Nusapratama Dwikharisma 

c. Konsultan Perencana  : PT. Cakra Manggilingan Jaya 

d. Konsultasi Administrasi  : PT. Jakarta Rencana Selaras 

e. Kontraktor Pelaksana  : PT. Wijaya Karya Bangunan  

Gedung 

f. Pengguna Jasa   : PT. Propernas Graha Utama KSO  

  Perum Perumnas 
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6.2. RKS 

Rencana Kerja dan Syarat-Syarat atau RKS berisi tentang syarat secara 

administrasi maupun teknis dari suatu proyek. RKS ini sangat berperan 

penting dalam memulainya pekerjaan, dimana syarat ini berlaku untuk 

metode konstruksi pada suatu proyek, termasuk perannya dalam penyusunan 

Rencana Anggaran Biaya (RAB).  

 

RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT PEKERJAAN STRUKTUR 

SPESIFIKASI TEKNIS STRUKTUR 

 

1) PEKERJAAN STRUKTUR  

a. LINGKUP PEKERJAAN STRUKTUR 

Lingkup tugas pekerjaan struktur yang harus dikerjakan oleh Rekanan 

adalah : menyediakan semua perlengkapan kerja, tenaga kerja, tenaga ahli 

yang cukup dan menyediakan bahan – bahan serta melaksanakan semua 

pekerjaan sehubungan dengan pekerjaan struktur sesuai dengan gambar 

kerja. 

Pekerjaan Struktur meliputi : 

1. Pekerjaan tanah 

2. Pekerjaan struktur beton  : tie beam, retaining wall, shear wall, kolom, 

balok, pelat lantai dan dak, dan pekerjaan beton lainnya sesuai gambar. 
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3. Pekerjaan pembongkaran, pembersihan dan pengamanan dalam tapak 

dan bangunan selama pelaksanaan sampai pekerjaan struktur selesai dan 

diserah terimakan kepada pemberi tugas. 

b. PEMERIKSAAN 

1. Setiap saat Direksi Pekerjaan berhak untuk memeriksa setiap pekerjaan 

Rekanan. Walaupun demikian Direksi Pekerjaan tidak wajib untuk 

melakukan pemeriksaan secara terus – menerus, dan yang terjadi dalam 

proses pelaksanaan pekerjaan kesalahan – kesalahan tidak membebaskan 

Rekanan dari tanggung -  jawabnya. 

2. Semua pekerjaan yang  tidak sesuai dengan RKS, gambar – gambar 

rencana, peraturan – peraturan yang berlaku dan kaidah – kaidah teknis 

harus diperbaiki atau diganti atas biaya dari Rekanan. 

c. SHOP DRAWING DAN AS BUILT DRAWING 

1. Rekanan wajib membuat shop drawing (gambar detail pelaksanaan) 

berdasarkan gambar dokumen kontrak dan keadaan lapangan, untuk 

memperjelas detail-detail khusus yang diperlukan pada saat pelaksanaan 

dilapangan. 

2. Shop drawing harus mencantumkan semua data termasuk tipe bahan, 

keterangan produk, cara pemasangan, atau persyaratan khusus. 

3. Shop drawing belum dapat dilaksanakan sebelum mendapat persetujuan 

dari Pengawas. 

d. PERSYARATAN YANG MENGIKAT 
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Rekanan harus mengikuti dan terikat pada semua persyaratan – persyaratan 

yang tercantum  : 

1. Syarat – syarat Umum 

2. Spesifikasi Teknis 

3. Gambar – gambar Kerja 

4. Berita Acara Aanwijzing, Klarifikasi dan Negosiasi SPK & Kontrak 

e. BROSUR DAN CONTOH MATERIAL 

Rekanan harus mangajukan kepada Direksi Pekerjaan brosur / catalog, 

sertifikat, spesifikasi teknis dan contoh material yang akan digunakan. 

Material tidak boleh dipesan sebelum brosur, sertifikat spesifikasi teknis dan 

contoh material tersebut disetujui oleh Direksi Pekerjaan 

f. PERBEDAAN GAMBAR DAN HAL – HAL YANG KURANG JELAS 

1. Pada dasarnya bila ada perbedaan / konflik antara gambar dan buku 

Uraian dan Syarat Pekerjaan, maka yang berlaku adalah yang tertulis 

dalam buku Rencana Kerja dan Syarat – syarat Teknis ini. 

2. Semua ketentuan tersebut apabila tidak ada ketentuan lain dari Direksi 

Pekerjaan / Perencana. 

3. Meskipun demikian setiap perbedaan ketidak sesuaian atau keragu – 

raguan diantara Gambar Kerja yang tidak bisa diatasi sebelum 

melaksanakan pekerjaan tersebut, Rekanan harus melaporkan secara 

tertulis kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan keputusan gambar 

mana yang dijadikan pegangan, selambat – lambatnya satu minggu 
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sebelum masalah tersebut terlibat dalam pelaksanaan, termasuk 

didalamnya mengenai jenis barang, cara pemasangan dan pengujian. 

4. Perbedaan – perbedaan tersebut tidak boleh dijadikan alasan bagi 

Rekanan untuk mengadakan claim pada waktu pelaksanaan. 

g. KOORDINASI 

Apabila ada unsur pekerjaan yang dilaksanakan oleh beberapa Sub Rekanan 

maka sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai perlu diadakan koordinasi 

seluruh pekerjaan sehingga tidak terjadi kesalahan – kesalahan akibat kurang 

koordinasi antar Sub Rekanan. 

h. UNSUR PEKERJAAN YANG DISEBUTKAN KEMBALI 

Apabila dalam Rencana Kerja dan Syarat – syarat Teknis ini ada bagian – 

bagian / bab - bab yang menyebutkan kembali setiap unsur pekerjaan pada 

item / ayat lain maka ini bukan berarti menghilangkan item/ayat tersebut 

tetapi dengan pengertian lebih menegaskan. 

i. HUBUNGAN KERJA 

Hubungan kerja yang bersifat teknis maupun administratif antara Perencana 

dengan Rekanan harus melalui Direksi Pekerjaan. 

 

2) PEKERJAAN TANAH 

a. LINGKUP PEKERJAAN TANAH 

Yang termasuk pekerjaan tanah adalah semua pekerjaan galian tanah, 

penimbunan, pemasangan turap penahan tanah galian (bila diperlukan) dan 

lantai kerja untuk pondasi serta pengukuran untuk keperluan pelaksanaan 
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pekerjaan struktur sesuai gambar kerja dan atau sesuai petunjuk Direksi 

Pekerjaan 

b. PENGUKURAN 

1. Penentuan tinggi peil  0,00 bangunan ini harus diperiksa kembali oleh 

Rekanan dan mendapat persetujuan Direksi Pekejaan. Bilamana terdapat 

perbedaan ukuran – ukuran harus segera dilaporkan kepada Direksi 

Pekerjaan sebelum dilaksanakan. Pemakaian ukuran – ukuran yang salah 

sebelum dan selama pelaksanaan menjadi tanggung jawab Rekanan. 

Tinggi Peil ini dibuat oleh Rekanan atas biayanya sendiri, dari patok 

beton di luar papan dasar pelaksanaan ( bouwplank ). 

Tanda ini merupakan tanda yang tetap, yang harus di jaga dan dipelihara 

selama masa pembangunan sampai waktu penyerahan pertama. 

2. Segala pekerjaan pengukuran persiapan (uitzet) termasuk tanggungan 

Rekanan dan dilaksanakan dengan instrument waterpass dan theodolite. 

c. KEADAAN LAPANGAN / TAPAK 

Rekanan berkewajiban untuk memeriksa keadaan lapangan sebelum tender, 

untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan tanah yang digali,atau 

diurug dan menaksir tanah urug yang akan dipakai atau menaksir tanah 

galian yang akan dikeluarkan. Perkiraan ini adalah semata – mata menjadi 

resiko dari Rekanan dan tidak akan diadakan pertimbangan – pertimbangan 

dan penyesuaian. Level lapangan titik – titik tinggi atau contours harus 

dianggap berlaku pada tanggul utama (bench mark). 
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Bilamana Rekanan tidak yakin dengan ketepatan dari peil pengukuran ini  

maka Rekanan harus menyatakan hal ini secara tertulis kepada Direksi 

Pekerjaan sebelum penggalian , pengurugan dan pemadatan dimulai. 

d. PENGGALIAN 

 Rekanan harus bertanggung jawab untuk semua penggalian yang 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan  yang berlaku. 

 Galian tanah untuk pondasi – pondasi, dan lain – lain harus dilaksanakan 

sesuai dengan yang ditentukan dalam gambar. Dalamnya semua galian 

harus mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan. 

 Dasar galian harus bebas lumpur, humus dan air, harus dalam keadaan 

bersih dan padat, sampai dapat diberi lapisan urug sesuai dengan 

gambar. 

 Dalam keadaan penggalian cukup dalam dan memungkinkan tanah dapat 

longsor, Rekanan harus memasang turap sesuai persyaratan yang disertai 

perhitungan kekuatannya dan diperiksa oleh Direksi Pekerjaan. 

 Rekanan harus melaporkan hasil pekerjaan galian tanah yang selesai dan 

menurut pendapatnya sudah dapat digunakan untuk pemasangan pondasi 

kepada Direksi Pekerjaan untuk dimintakan persetujuannya 

 Semua Pekerjaan pondasi yang dilaksanakan tanpa persetujuan Direksi 

Pekerjaan, dapat mengakibatkan dibongkarnya kembali pekerjaan 

pondasi tersebut. 

 Pekerjaan pembongkaran dan pemasangan pondasi kembali adalah 

menjadi tanggungan Rekanan. 
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 Semua kelebihan tanah galian, tanah lumpur harus dikeluarkan dari 

lapangan ke lokasi yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan, Rekanan 

bertanggung jawab untuk mendapatkan tempat pembuangan dan ongkos 

– ongkos yang di perlukan. 

e. HALANGAN YANG DIJUMPAI WAKTU PENGGALIAN 

 Semua akar – akar pohon, batang – batang pohon terpendam, beton – 

beton tak terpakai atau pondasi –pondasi bata, pipa – pipa drainage yang 

tak terpakai, atau halangan – halangan lain yang dijumpai / ditemukan 

pada waktu penggalian harus dikeluarkan atas biaya Rekanan. 

 Tanah / tanah galian yang berlubang akibat halangan – halangan yang 

dikeluarkan harus diperbaiki kembali dengan pasir beton  :  semen  

dengan perbandingan 10 : 1. 

 Harus dijaga pipa – pipa gas atau pipa – pipa air, kabel – kabel listrik 

yang masih berfungsi yang dijumpai pada waktu penggalian tidak 

terganggu atau menjadi rusak. 

 Bilamana hal ini dijumpai di lapangan maka Direksi Pekerjaan dan pihak 

– pihak yang berwenang  harus segera diberitahu untuk mendapatkan 

instruksi selanjutnya untuk mengeluarkan barang – barang tersebut, 

sebelum penggalian – penggalian yang berdekatan diteruskan. 

 Bilamana terjadi kerusakan – kerusakan pada barang – barang tersebut 

diatas, maka Direksi Pekerjaan dan pihak – pihak yang berwenang harus 

segera diberitahu dan semua kerusakan – kerusakan harus diperbaiki atas 

biaya Rekanan sendiri. 
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f. PENYANGGA / PENAHAN TANAH GALIAN 

 Stabilitas dari permukaan galian tanah selama penggalian semata – mata 

adalah tanggung jawab dari Rekanan. 

Rekanan harus membuat penyangga – penyangga / penahan tanah yang 

diperlukan selama pekerjaan dan galian tambahan atau urugan bila 

diperlukan. 

 Selama pelaksanaan, tanah di belakang galian tidak boleh longsor. 

Semua biaya turap dan perkuatannya sudah termasuk beban biaya 

bangunan dalam kontrak. 

 Rekanan diharuskan untuk melaksanakan dan merawat semua tebing dan 

galian yang termasuk dalam Kontrak, memperbaiki longsoran – 

longsoran tanah selama masa Kontrak dan Masa Perawatan. 

g. PENGAWASAN PENGGALIAN 

Semua galian harus diperiksa terlebih dahulu oleh Direksi Pekerjaan 

sebelum lapisan urugan pasir, lantai kerja, pembesian, pipa – pipa dipasang. 

Bila didapatkan keadaaan kurang memuaskan pada atau sebelum peil galian 

yang tercantum dalam gambar tercapai maka Rekanan harus mendapatkan 

izin sebelum galian selanjutnya dilaksanakan. Rekanan tidak boleh 

menimbun galian tersebut sebelum pengukuran elevasi dasar galian 

disetujui. 

h. PENGGALIAN DIBAWAH PEIL YANG SEHARUSNYA 
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Bilamana Rekanan menggali di bawah level yang tercantum dalam gambar 

tanpa intruksi tertulis maka Rekanan harus mengisi bagian yang telah tergali 

tersebut dengan beton 1: 3 :6  (PC : Pasir : Kerikil). 

i. LANTAI  KERJA  DAN  URUGAN  PASIR 

 Apabila kontruksi beton bertulang langsung terletak di atas tanah, maka 

di bawahnya dibuat lantai kerja dan urugan pasir yang rata (ketebalan 

sesuai pada gambar). 

 Sebelum lantai kerja urugan pasir ini dibuat, maka semua lapisan tanah 

di bawahnya harus dipadatkan dan diratakan dengan baik sampai 

mendapatkan permukaan yang padat, rapat dan disetujui Direksi 

Pekerjaan terlebih dahulu. 

 Untuk memadatkan tanah digunakan alat pemadat tanah yang harus 

disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

 Lantai kerja harus dari campuran semen, pasir dan kerikil dengan 

perbandingan 1 : 3 : 5. 

Tebal dan peil lantai kerja dan urugan pasir harus sesuai dengan gambar. 

Jika tidak dinyatakan secara khusus dalam gambar, maka tebal lantai 

kerja = 5 cm dan tebal urungan pasir minimal 10 cm. 

j. PENGURUGAN KEMBALI DAN PEMADATAN  

 Permukaan dari kemiringan – kemiringan tanah harus diselesaikan 

secara rata atau bertangga sebagaimana di minta oleh Direksi Pekerjaan 

dan atau sesuai gambar. 
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 Semua daerah yang akan diurug harus dibersihkan dari semua sampah –

sampah, puing – puing  bangunan dan lain – lain sebelum  pengurugan 

tanah dimulai. 

 Tanah urug untuk mengurug, meratakan dan membuat tebing – tebing 

harus bersih dari bahan organis, sisa – sisa tanaman, sampah dan lain – 

lain. 

 Bahan - bahan untuk urugan tersebut menggunakan material bekas 

galian dengan mendatangkan dari lokasi lain harus memenuhi syarat – 

syarat sebagai berikut   : 

 Tanah harus dibersihkan dan tidak mengandung akar, kotoran dan 

bahan organis lainnya. 

 Tanah yang digunakan untuk timbunan harus didatangkan setelah 

ada ijin dari Direksi/Pengawas. 

 Pelaksanaan pengurugan harus dilakukan lapis demi lapis dengan 

ketebalan 15 cm material lepas, di padatkan sampai mencapai 

kepadatan maksimum dengan alat pemadat dan mencapai peil 

permukaan yang direncanakan. 

 Toleransi pelaksanaan yang dapat diterima untuk penggalian 

maupun pengurugan adalah  20 mm terhadap kerataan yang 

ditentukan. 

 Sarana – sarana Darurat 
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Rekanan harus mengadakan drainage yang sempurna setiap saat, harus 

membangun saluran – saluran, memasang parit – parit, memompa dan 

atau mengeringkan drainage. 

 

k. PEKERJAAN PENGURUGAN PASIR ALAS PONDASI 

 Ketebalan urugan pasir untuk alas pondasi bila tidak disebutkan lain dalam 

gambar, minimal 10 cm. 

 Pasir urug yang digunakan harus bersih dan tidak mengandung potongan 

– potongan bahan keras yang berukuran lebih besar dari 1,5 cm, dan 

bebas dari bahan – bahan organik atau banyak mengandung garam (pasir 

laut tidak boleh digunakan). 

 

3) PEKERJAAN BETON 

1. U M U M  

a. Rekanan harus melaksanakan pekerjaan beton sesuai dengan persyaratan – 

persyaratan yang terdapat di peraturan – peraturan berikut  : 

1. SNI 03-2847-2013, Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan 

Gedung 

2. SNI 1726-2012, Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk 

Struktur Bangunan dan Non-Gedung 

3. SNI 03-2458-1991, Metode Pengujian dan Pengambilan Contoh untuk 

Campuran Beton Segar. 
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4. SNI 03-4810-1998, Metode Pembuatan dan Perawatan Benda Uji di 

Lapangan. 

5. SNI 03-1974-1990, Metode Pengujian Kuat Tekan Beton. 

6. SNI 03-2492-1991, Metode Pengambilan Benda Uji Beton Inti. 

7. SNI 03-3403-1994, Metode Pengujian Kuat Tekan Beton Inti. 

8. SNI 2847-2013, Metode Pengambilan, Perawatan, dan Pengujian 

Sample Beton. 

9. Peraturan Beton Bertulang Indonesia PBI - 1971 (NI – 2). 

10. Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PBUI – 1982). 

11. Peraturan American Standart for Testing and Material (ASTM). 

12. Peraturan daerah setempat. 

13. Peraturan – peraturan lain yang relevan. 

b. Rekanan harus melaksanakan semua pekerjaan dengan ketepatan dan 

kesesuaian yang tinggi menurut RKS, gambar kerja dan instruksi – instruksi 

dari Direksi Pekerjaan. 

c. Setiap saat Direksi Pekerjaan berhak untuk memeriksa setiap pekerjaan 

Rekanan. Walaupun demikian Direksi Pekerjaan tidak wajib untuk 

melakukan pemeriksaan secara terus menerus, dan yang terjadi dalam proses 

pelaksanaan pekerjaan kesalahan – kesalahan tidak membebaskan Rekanan 

dari tanggung jawabnya. 
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d. Semua pekerjaan yang tidak sesuai dengan RKS, gambar – gambar rencana, 

peraturan – peraturan yang berlaku dan kaidah – kaidah teknis harus 

diperbaiki atau diganti atas biaya dari Rekanan. 

e. Sebelum pekerjaan beton dimulai, Rekanan harus membuat shop drawing 

pembesian, detail – detail yang berhubungan dengan gambar – gambar kerja 

lain dan harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

f. Sebelum tiap tahap pekerjaan beton dimulai, Rekanan berkewajiban untuk 

mengajukan izin bekerja yang harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

g. Semua material yang dipakai harus merupakan material baru dengan kualitas 

terbaik dari yang telah ditentukan (contoh) dan harus disetujui oleh Direksi 

Pekerjaan  dan semua material yang tidak disetujui oleh Direksi Pekerjaan 

harus dikeluarkan dari lokasi proyek atas biaya Rekanan selambat – 

lambatnya  dalam waktu 2 × 24 jam. 

h. Rekanan berkewajiban untuk menyediakan tenaga ahli yang trampil dan 

cukup serta alat – alat yang baik dan cukup untuk memenuhi jadwal 

pelaksanaan yang sudah disetujui. 

i. Bila tidak dinyatakan secara khusus, maka hal – hal mengenai cara – cara 

pelaksanaan dan detail – detail konstruksi harus dilaksanakan sesuai dengan 

Standar Tata Cara Perencanaan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung, 

SNI. Hal – hal tersebut antara lain : lantai kerja /  pemotongan dan 

pembengkokan tulangan, pemasangan tulangan, pelaksanaan pengecoran 

dan perawatan, penutup beton, kait dan bengkokan, panjang penyaluran dan 

sambungan. 
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2. BAHAN – BAHAN 

a. Semen 

1. Semua semen yang digunakan adalah jenis Portland Cement sesuai 

dengan SNI. 

2.Seluruh pekerjaan konstruksi beton ini harus menggunakan satu merk 

semen. Penggantian merk semen hanya dapat dilaksanakan dengan 

persetujuan Direksi Pekerjaan . Semen – semen yang dipergunakan harus 

diperoleh dari pabrik yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

3.Semen yang digunakan pada pekerjaan konstruksi harus sesuai dengan 

semen yang digunakan pada perancangan proporsi campuran. 

4. Rekanan harus menyimpan semen di tempat penyimpanan yang baik dan 

memenuhi syarat. Semua semen yang telah menunjukkan indikasi rusak 

dan/atau tercemar ( menggumpal, mengeras, tercampur dengan kotoran, 

kena air, atau lembab) tidak boleh digunakan dan harus segera 

dikeluarkan dari lokasi proyek atas biaya Rekanan. 

5. Setiap saat Direksi Perkerjaan berhak meminta agar Rekanan 

memberikan laporan test – test semen di laboratorium. 

b. Pasir 

1. Pasir yang digunakan harus pasir kali yang berbutir. 

2. Kadar lumpur yang terkandung dalam pasir tidak boleh lebih besar dari 5 

%. 

3. Pasir harus memenuhi persyaratan SNI. 
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c. Agregat 

1. Agregat kasar yang dapat dipakai adalah koral atau batu pecah (crushed 

stone) yang mempunyai susunan gradasi yang baik padat dan cukup 

keras. Agregat halus yang digunakan tidak boleh mengandung lumpur 

lebih dari 5% ( ditentukan terhadap berat kering). Semua agregat yang 

digunakan harus memenuhi syarat SNI. 

2. Ukuran agregat kasar maksimum yang dapat digunakan adalah 3 cm dan 

ukuran agregat kasar tersebut tidak boleh lebih dari seperempat dimensi 

beton yang terkecil dari bagian konstruksi yang bersangkutan. 

3. 2 minggu sebelum pengecoran dimulai, Rekanan harus menguji contoh – 

contoh agregat sesuai dengan SNI. 

4. Rekanan harus menjaga semua pengiriman agregat dari satu sumber 

untuk setiap agregat yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan hingga 

sebanyak 50 ton atau sewaktu – waktu diminta oleh Direksi Pekerjaan 

atas biaya Rekanan. 

5. Percobaan – percobaan harus dilakukan oleh Rekanan pada setiap 

pengiriman sebanyak 50 ton atau sewaktu – waktu diminta oleh Direksi 

Pekerjaan atas biaya Rekanan. 

6. Agregat kasar dan agregat halus harus disimpan secara terpisah tanpa 

boleh terjadi segregasi dari butir – butir penyusunnya. Timbunan agregat 

harus diletakkan di atas lantai dari beton kurus dan dibatasi oleh dinding 

kayu keras serta harus dijaga terhadap pencampuran atau pencemaran 

dari kotoran atau material lainnya. Selain itu Rekanan juga harus 
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menyediakan sistem drainage yang baik di sekitar timbunan agregat 

sehingga timbunan agregat tidak terpendam air. 

7. Untuk mendapatkan campuran beton yang baik dan sesuai dengan hasil 

mix–design, kadar air dari agregat harus sesuai secara periodik diuji 

terutama kalau terdapat indikasi bahwa kadar air agregat sudah berubah 

dari kondisi sebelumnya. Selain itu Rekanan juga harus secara rutin 

melaksanakan uji bahan dan disaksikan oleh Direksi Pekerjaan. 

3. Air 

 Air untuk pembuatan dan perawatan beton adalah air bersih yang sesuai 

dengan rekomendasi laboratorium dan persyaratan SNI. 

 Sumber air yang akan dipakai harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan 

terlebih dahulu dan harus diuji serta tidak boleh mengandung asam alkali 

, minyak, dan zat organis yang dapat merusak beton dan tulangan (Ph 7 – 

8). 

 Tempat penampungan (bak) air harus selalu bersih dan harus dijaga agar 

bahan – bahan yang dapat merusak kualitas air tidak tercampur di bak 

penampungan tersebut. 

4. Bahan pencampur/admixture/Adittive 

 Bila tidak dinyatakan lain, pada dasarnya semua beton konstruksi pada 

proyek ini tidak memerlukan bahan pencampur. Oleh karena itu Rekanan 

tidak boleh menggunakan bahan pencampur kecuali dengan persetujuan 

tertulis dari Perencana dan atau Direksi Pekerjaan. 
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 Untuk melengkapi pengajuan izin penggunaan bahan pencampur beton, 

Rekanan harus mengadakan percobaan perbandingan berat dari 

penambahan bahan campuran tersebut dan diuji tekan contoh – contoh 

beton pada umur 3, 7, 14, dan 28 hari di laboratorium yang disetujui oleh 

Direksi Pekerjaan. Semua hasil uji tersebut di atas harus disertakan pada 

pengajuan izin penggunaan bahan pencampur beton. 

5. PEMBUATAN BETON 

 Mutu beton dan campuran beton rencana 

a. Seluruh beton polos (tidak bertulang) seperti rabat dan lantai 

digunakan mutu beton fc’ = 29 MPa atau K-350. Untuk struktur Pile 

Cap, Tie Beam dan Kolom menggunakan mutu beton readymix fc’ = 

33,2 MPa atau K-400, sedangkan elemen Balok dan Pelat 

menggunakan mutu beton readymix fc’ = 29 MPa atau K-350. 

b. Untuk mencapai mutu beton tersebut diatas, Rekanan diwajibkan 

untuk membuat campuran beton rencana (mix-design) paling lambat 

6 minggu sebelum pekerjaan beton dimulai. Rekanan harus membuat 

masing – masing 20 benda uji pada umur 7, 14, dan 28 hari. 

c. Pembuatan campuran beton rencana ini hendaknya mengikuti SNI. 

Bila sumber atau kualitas dari semen atau agregat diganti maka harus 

dicari lagi campuran rencana yang baru sehingga tercapai mutu beton 

yang dipersyaratkan. 
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 Pengujian beton 

a. Rekanan harus menyediakan tenaga kerja, material, tempat dan 

semua peralatan untuk melakukan semua  peralatan untuk melakukan 

semua uji beton di bawah ini, yaitu  : 

- Uji  slump 

- Uji silinder beton diameter 15 cm dan tinggi 30 cm 

- Uji kadar lumpur 

- Hammer test 

- Core drilling 

b. Pengujian Slump beton harus dilaksanakan berdasarkan SNI dengan 

batasan nilai slump maksimum sebagai berikut : 

Konstruksi Beton Maksimum Minimum 

Dinding, pelat pondasi, dan pondasi telapak 

bertulang 
12,50 5,00 

Pondasi telapak tidak bertulang, kaison dan 

konstruksi dibawah tanah 
9,00 2,50 

Pelat, balok, kolom, dan dinding 15,00 7,50 

Pembetonan massal 7,50 2,50 

  

Untuk beton dengan bahan tambahan plasticizer, slump dapat 

dinaikkan sampai maksimum 1,5 cm. 

c. Rekanan harus membuat, merawat, dan mengadakan uji kubus beton 

pada laboratorium beton yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan atas 

biaya sendiri dan berdasarkan atas SNI. 
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d. Jumlah pengambilan contoh untuk uji kuat tekan dari setiap mutu 

beton, tidak boleh kurang dari dua benda uji dan harus diuji pada 

umur 7 dan 28 hari. 

e. Pengujian kekuatan masing-masing mutu beton yang dicor setiap 

harinya haruslah dari satu contoh uji per hari, atau tidak kurang dari 

satu contoh uji untuk setiap 110 m
3 

beton, atau tidak kurang dari satu 

contoh uji untuk setiap 460 m
2

 luasan permukaan lantai atau dinding. 

f. Kalau digunakan pompa beton (concrete pump), pengambilan khusus 

harus dilakukan dilokasi pengecoran setelah beton melewati ujung 

pipa pompa beton. 

g. Setiap benda uji harus diberi tanggal pembuatan dan dari bagian 

ujung pipa mana beton diambil. 

h. Prosedur pengambilan silinder beton sesuai dengan SNI. 

i. Setiap benda uji tidak boleh cacat. 

j. Rekanan harus membuat laporan lengkap mengenai hasil test khusus 

yang disertai evaluasi perhitungan nilai karakteristiknya dan 

disampaikan pada Direksi Pekerjaan. 

k. Kalau terjadi kegagalan dalam uji beton ini, Rekanan harus 

melakukan percobaan – percobaan non destruktif dan apabila masih 

menunjukkan kegagalan Rekanan harus memperbaiki dan mengganti 

struktur tersebut atas biaya Rekanan sendiri. 
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l. Bila dianggap perlu, maka Rekanan harus melakukan uji tambahan 

atas biaya Rekanan. 

 Pembuatan beton 

a. Rekanan bertanggung jawab penuh atas seluruh pembuatan beton 

yang baik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

b. Dalam pembuatan beton ini, Rekanan harus memakai sistem 

“Weight batching plant” & volumetric system ( untuk mengukur air) 

yang sudah disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Semua alat ukur untuk 

pencampuran beton ini harus dalam kondisi baik dan dikalibrasi dan 

disediakan oleh Rekanan. 

c. Pengaturan untuk pengangkutan, penimbangan dan pencampuran 

material – material harus dengan persetujuan Direksi Pekerjaan. 

d. Seluruh operasi harus diinspeksi dan dikontrol terus oleh seorang 

inspektor yang berpengalaman dan bertanggung jawab. 

e. Pencampuran beton dengan tidak memakai perbandingan berat atau 

dengan tangan tidak diperbolehkan. 

f. Mixer harus betul – betul kosong sebelum menerima material – 

material dari adukan berikutnya. Mixer harus dibersihkan dan dicuci 

bila mixer tidak dipakai lebih lama dari 30 menit atau bila beton 

yang akan dibuat berbeda mutunya. 

g. Pencampuran kembali dari beton yang sebagian sudah terjatuh atau 

mengeras tidak diizinkan. 
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h. Ketelitian alat ukur ( timbangan ) harus dikontrol minimum satu kali 

setiap minggu dengan ketelitian  1 persen. 

 Beton Pra – Campur (Ready Mix) 

a. Rekanan tidak diizinkan memakai beton pra – campur  tanpa izin 

dari Direksi Pekerjaan. 

b. Semua beton pra – campur  harus dipasok dari perusahaan yang 

disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

c. Bila tidak ditentukan lain, semua persyaratan yang berlaku untuk 

beton biasa juga berlaku untuk beton pra – campur. 

d. Nama dan Alamat dari perusahaan beton pra – campur  harus 

disampaikan untuk persetujuan Direksi Pekerjaan. Jika diperlukan, 

Rekanan harus mengatur peninjauan ke perusahaan tersebut. 

e. Beton Pra – campur harus sudah dicor pada tempatnya dalam waktu 

maksimum 2 jam dihitung dari mulainya truck mixer keluar dari 

plant sampai penuangan terakhir dilakukan. Bila dipergunakan 

retarder, waktu maksimum tersebut dapat melebihi 2 jam tetapi tidak 

boleh lewat 4 jam. Mengenai lamanya waktu yang diperkenankan ini 

hendaknya dibicarakan sebelum beton  pra – campur  ini digunakan, 

sehingga diketahui waktu yang masih diizinkan. 

f. Semua data – data dari beton pra – campur ini harus dicatat secara 

lengkap oleh Rekanan atas sepengetahuan Direksi Pekerjaan data – 

data tersebut harus selalu tersedia diproyek. 
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Data – data yang harus dicatat adalah  : 

 Waktu kedatangan untuk truck mixer. 

 Waktu pencampuran material – material dan penambahan air. 

 Pencatatan nomer truck mixer dan nama plat. 

 Waktu ketika beton ditempatkan / dicor 

 Lokasi pengecoran. 

 Pengambilan jumlah kubus uji. 

 Nilai slump. 

 Dan data – data lain yang relevan. 

g. Rekanan bertanggung jawab atas semua hasil pengecoran dari beton 

pra – campur. Direksi Pekerjaan berhak untuk mengganti perusahaan 

beton pra – campur atau menghentikan penggunaan beton pra – 

campur bila ternyata syarat – syarat dari spesifikasi ini tidak 

terpenuhi dengan memuaskan. 

6. PEKERJAAN BEKESTING (CETAKAN) 

 Bahan 

a. Bahan – bahan yang dapat dipakai untuk bekesting adalah kayu, 

multiplek (tebal 12 – 16 mm), pasangan bata dan panel logam. 

Sedangkan bahan – bahan yang dapat digunakan untuk acuan 

penyangga adalah kayu atau tiang / pipa logam. Penggunaan bambu 

untuk acuan tidak diizinkan. Sebelum memakai suatu bahan sebagai 
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bekesting atau acuan, Rekanan harus mengajukan izin ke Direksi 

Pekerjaan terlebih dahulu. 

b. Penggunaan bahan – bahan pembantu pelepasan bekesting harus 

seizin dari Direksi Pekerjaan dan untuk itu Rekanan harus 

memberikan data – data teknis dari produk tersebut ke Direksi 

Pekerjaan. 

c. Penggunaan bahan – bahan pembantu pelepasan bekesting harus 

seizin dari Direksi Pekerjaan dan untuk itu Rekanan harus 

memberikan data – data teknis dari produk tersebut ke Direksi 

Pekerjaan. 

d. Penggunaan bekesting lebih dari 1 kali tidak diizinkan kecuali 

kondisi bekesting masih sangat baik dan mampu menghasilkan 

permukaan beton yang sesuai dengan spesifikasi. Penggunaan 

bekesting lebih dari 1 kali harus mendapatkan izin dari Direksi 

Perkerjaan. 

 Pembuatan dan Pemasangan Bekesting 

a. Sistem bekesting harus diajukan dan disetujui terlebih dahulu oleh 

Direksi Pekerjaan, khususnya yang menyangkut jenis / dimensi – 

dimensi bekesting dan jarak – jarak acuan penyangga. 

b. Bekesting tidak boleh bocor dan cukup kaku untuk mencegah 

perpindahan tempat atau kelongsoran dari penyangga. Permukaan 

bekesting harus halus dan rata, tidak boleh ada lekukan, lubang – 

lubang dan tidak boleh melendut. Sambungan – sambungan pada 
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bekesting harus diusahakan lurus dan rata dalam arah horisontal dan 

vertikal. 

c. Khusus untuk struktur beton exposed atau struktur beton lainnnya 

yang perlu menggunakan minyak atau bahan sejenis pada bekesting, 

Rekanan harus mengoleskan minyak tersebut seperlunya dan harus 

menjaga agar minyak tersebut tidak sampai mencemari batang 

tulangan dan sambungan konstruksi. 

d. Khusus untuk bekesting – bekesting kolom pada tepi bawah kolom 

pada 2 sisi harus dibuatkan bukaan untuk mengeluarkan kotoran – 

kotoran yang terdapat pada dasar kolom dan bukaan ini boleh  

ditutup setelah dasar kolom diperiksa kebersihannya dan disetujui 

oleh Direksi Pekerjaan. 

e. Hal yang sama juga harus dikerjakan pada balok – balok yang tinggi 

atau dinding – dinding beton. 

f. Tiang – tiang penyangga vertikal harus dibuat sebaik mungkin untuk 

memberikan penunjang seperti yang dibutuhkan tanpa adanya 

kerusakan atau overstress atau perpindahan tempat pada beberapa 

bagian konstruksi yang dibebani. 

g. Struktur tiang – tiang penyangga harus ditempatkan pada posisi 

sedemikian rupa sehingga konstruksi ini benar – benar stabil, kuat 

dan kaku untuk menunjang berat sendiri dan beban – beban yang 

berada diatasnya selama pelaksanaan beton. 



284 

 

 
 

h. Semua tiang – tiang penyangga tidak boleh ditempatkan langsung 

diatas tanah, tetapi harus berpijak diatas balok kayu rata atau lantai 

kerja dengan kokoh. Selain itu semua tanah dasar di sekitar daerah 

penyangga harus dipadatkan sampai cukup kuat untuk menahan 

beban diatasnya. 

i. Bila tidak dinyatakan lain, maka semua bekesting balok dan pelat 

lantai harus diberi anti lendut ke atas di tengah – tengah bentang 

sebesar 0,2 % dari lebar bentang. 

Khusus untuk balok dan pelat kanti lever, maka besarnya anti lendut 

yang harus diambil adalah 0,4 % dari bentang. 

j. Semua bekesting yang akan dipergunakan harus dalam keadaan 

bersih dan tidak tercemar oleh bahan – bahan yang dapat 

menurunkan mutu beton. 

 Pembongkaran Bekesting 

a. Semua pekerjaan pembongkaran bekesting baru dapat dimulai 

setelah izin tertulis dari Direksi Pekerjaan terutama pada struktur 

drop of canopy, plat atap, plat lantai, listplank – listplank, konsol – 

konsol, tangga dan balok – balok bentang panjang. 

b. Bila pada saat pembuatan beton tidak digunakan suatu bahan 

pencampur (admixture/additive) khusus, maka waktu minimum 

pembongkaran  bekesting harus didasarkan pada PBI – 1971 dan 

hasil uji tekan beton. 
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c. Dengan adanya pembongkaran bekesting dan / atau acuan pada 

beton, struktur – struktur bangunan tidak mengalami perubahan 

bentuk, kerusakan ataupun pembebanan yang melebihi beban 

rencana. 

d. Pertanggung jawaban atas keselamatan semua pihak pada 

pembongkaran bekesting atau acuan berada di pihak Rekanan. 

7. PEKERJAAN PEMBESIAN DAN PERSIAPAN PENGECORAN 

Pembesian 

a. Jenis dan mutu baja yang dipergunakan adalah baja ulir BJTS40 untuk 

tulangan diameter > 12 mm dan baja polos BJTP24 untuk tulangan 

berdiameter < 12 mm. 

b. Untuk BJTS40 tegangan tarik baja tidak boleh lebih dari 50 kg/m2. Jenis 

– jenis besi ini harus mempunyai tegangan limit elastisitas karakteristik 

sesuai dengan yang tercantum dalam SNI. 

c. Semua jenis besi yang digunakan harus diperoleh dari pemasok / pabrik 

yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

d. Untuk mendapatkan jaminan atas kualitas besi yang diminta, maka 

disamping adanya sertifikat dari laboratorium baik pada saat pemesanan, 

secara periodik juga diambil minimum 2 contoh percobaan tegangan dan 

regangan sebanyak minimum 3 kali , yaitu pada waktu permulaan besi 

datang, kemudian pada pertengahan dan akhir pekerjaan pembesian. 

Akan tetapi apabila selama pelaksanaan ditemukan hal – hal yang 
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meragukan, percobaan tegangan – regangan harus dilakukan lagi. Selain 

itu Rekanan juga wajib melakukan percobaan tarik dan lengkung dingin 

sebanyak 1 set percobaan setiap 10 ton besi untuk besi berdiameter > 12 

mm. 

Pajang contoh yang diambil adalah 1 m dan tiap batang besi diambil 3 

buah contoh. 

e. Pembengkokan besi beton harus dilakukan secara hati – hati dan teliti, 

tepat pada ukuran posisi pembengkokan sesuai dengan gambar dan tidak 

menyimpang dari SNI. 

f. Pembengkokan tulangan harus dilakukan oleh tenaga ahli dengan 

mempergunakan alat – alat sedemikian rupa sehingga tidak 

menimbulkan cacat, patah, retak – retak, dan kerusakan kerusakan 

lainnya. 

g. Pembengkokan tulangan harus dilakukan dalam keadaan dingin. 

h. Tulangan yang sebagian sudah tertanam didalam beton tidak boleh 

dibengkokan di lapangan, kecuali ada izin khusus dari Pengawas atau 

Direksi Pekerjaan. 

i. Sebelum penyetelan dan pemasangan tulangan , Rekanan harus membuat 

rencana kerja dan pembengkokan baja tulangan ( bending schedule ) 

yang harus diserahkan ke Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan 

persetujuan. 
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j. Tulangan – tulangan harus dipasang sedemikian rupa sehingga selama 

pengecoran tidak berubah tempatnya . Untuk membantu penempatan 

tulangan ini, Rekanan harus memasang “beton tahu”, “kaki ayam” 

(beton decking) dan bahan pembantu lainnya secukupnya. 

k. Sebelum baja tulangan dipasang, baja harus bebas dari kulit besi, karat, 

lemak kotoran serta bahan – bahan lain yang dapat mengurangi daya 

lekat. Jika terjadi keterlambatan pengecoran maka pembesian harus di 

periksa dan dibersihkan ulang. 

l. Sambungan batang tulangan dengan menggunakan las tidak diizinkan. 

Semua sambungan batang tulangan harus sesuai dengan ketentuan SNI 

kecuali ada ketentuan lain dari Direksi Pekerjaan. 

m. Tebalnya selimut beton harus sesuai dengan SNI. 

8. PERSIAPAN PENGECORAN 

a. Sebelum melaksanakan pengecoran, Rekanan harus membersihkan 

seluruh area pengecoran memeriksa dan memperbaiki lagi bekesting dan 

pembesian yang masih kurang sempurna, memeriksa dan 

mengkoordinasikan lagi gambar struktur dengan desain gambar lain 

berikut segala pipa, konduit atau barang – barang lain yang akan 

tertanam dalam beton dan mengajukan izin tertulis dari Direksi 

Pekerjaan. 

b. Sebelum pengecoran, semua alat – alat pembuatan beton dan 

pengangkutan beton harus dalam  keadan baik dan bersih. 
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c. Sebelum pengecoran beton, Rekanan harus membasahi cetakan dan 

pasangan-pasangan dinding yang akan berhubungan dengan beton 

sampai jenuh.selain itu semua bidang-bidang beton yang lama yang akan 

di cor harus di kasarkan terlebih dahulu dan kemudian dibersihkan dari 

segala kotoran – kotoran beton yang lepas dan kemudian penyambungan 

bidang – bidang beton yang lama harus memakai lem beton. 

d. Sebelum pengecoran beton, Rekanan harus membersihkan / membuang 

air yang tergenang pada bekesting atau area pengecoran. 

9. PENGECORAN DAN PERAWATAN BETON 

 Pengangkutan beton 

a. Metoda pengangkutan yang akan digunakan Rekanan haruslah 

metoda pengangkutan yang sudah dievaluasi dan disetujui oleh 

Direksi Pekerjaan 

b. Kecepatan pengangkutan harus sedemikian rupa dan cukup cepat 

sehingga beton tidak kering atau kehilangan workabilitas atau 

plastisitas selama waktu yang digunakan antara mencampur dan 

mencetak (mengecor) 

c. Sistem pengangkutan beton tidak boleh sampai menimbulkan 

segregasi pada adukan beton ataupun kehilangan semen dan air 

d. Pengangkutan harus diorganisir sedemikian rupa sehingga selama 

pengecoran pada bagian tertentu, tak terjadi keterlambatan pada 

bidang cor dan sambungan dingin ( cold joint ). 
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e. Semua peralatan yang digunakan untuk pengangkutan harus 

dibersihkan dan dicuci bila pekerjaan terhenti lebih lama dari 30 

menit. 

 Pengecoran beton 

a. Pengecoran beton harus berlangsung terus – menerus tanpa berhenti 

sampai mencapai siar – siar pelaksanaan yang sudah direncanakan 

dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

b. Pemadatan beton untuk struktur yang cukup tebal harus dilaksanakan 

lapis per lapis dengan tebal tiap lapisan maksimum 40 cm atau sesuai 

dengan persetujuan Direksi Pekerjaan. 

c. Metode Penuangan dan Pemadatan beton harus dilaksanakan 

sedemikian rupa sehingga tidak akan terjadi segregasi pada beton 

d. Tinggi jatuh vertikal pada pengecoran tidak boleh lebih dari 150 cm. 

Untuk dinding – dinding, kolom – kolom atau bagian – bagian yang 

tinggi, beton tidak boleh di cor dari atas, tetapi pengecoran harus 

dilakukan memulai sisi bekesting. 

e. Saluran curam tidak boleh digunakan untuk pengecoran beton, 

kecuali dengan persetujuan Direksi Pekerjaan. Bila diizinkan, saluran 

curam harus dibuat dari metal yang dapat mengalirkan adukan beton 

tanpa terjadinya pemisahan bahan dan harus dicor dengan sudut tidak 

lebih datar dari perbandingan 1 ( satu ) tegak , 2 ( dua ) mendatar. 
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f. Beton harus dipadatkan dengan vibrator mekanis yang dikerjakan 

oleh orang – orang yang berpengalaman dan terampil. Pekerjaan 

beton yang telah selesai harus merupakan suatu massa yang bebas 

dari lubang – lubang, segregasi dan keropos. 

g. Vibrator yang dipakai haruslah vibrator yang mempunyai frekwensi 

tidak kurang dari 6000 siklus per menit dan mempunyai lengan 

sepanjang 6 meter atau lebih. 

h. Selama pemadatan beton, Rekanan harus menjaga agar tidak terjadi 

“over vibration” yang akan mengakibatkan segregasi. Selain itu 

Rekanan juga harus menjaga agar tulangan – tulangan ( terutama 

tulangan yang telah masuk pada beton) tidak mengalami getaran 

langsung dari vibrator. 

i. Rekanan harus menyediakan vibrator – vibrator dengan kondisi yang 

baik dan jumlah yang cukup. 

j. Selama hujan pengecoran tidak boleh dilakukan dan beton yang baru 

di cor harus dilindungi dari air hujan. Selain itu penghentian beton 

yang baru dicor harus dilindungi terhadap pengikisan aliran air hujan 

( terutama pada balok , kolom dan dinding). 

k. Sebelum pengecoran berikutnya dikerjakan, seluruh beton yang kena 

hujan / aliran air hujan harus diperiksa, diperbaiki dan dibersihkan 

dulu terhadap beton – beton yang tercampur / terkikis air hujan 
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Pengecoran selanjutnya harus mendapatkan izin Direksi Pekerjaan 

terlebih dahulu. 

l. Siar – siar pelaksanaan harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga 

tidak banyak mengurangi kekuatan konstruksi. 

m. Bila tidak ada ketentuan lain, pada pelat dan balok, siar – siar 

pelaksanaan harus ditempatkan kira – kira pada 1 / 3 bentang. Untuk 

balok yang ditengah – tengah bentangnya terdapat titik pertemuan 

dengan balok lainnya maka siar  pelaksanaan harus ditempatkan 

sejauh 2 kali lebar balok dari pertemuan / persilangan. 

n. Siar harus mulai dibuat pada lokasi dan dimensi yang tetap seperti 

pada gambar rencana dan penulangan tidak boleh ada yang menerus. 

 Kualitas Pekerjaan Beton 

a. Direksi pekerjaan berhak menolak semua pekerjaan beton yang tidak 

memenuhi syarat seperti  : 

 Konstruksi beton keropos. 

 Konstruksi beton yang tidak sesuai dengan bentuk yang 

direncanakan atau posisinya yang tidak sesuai dengan gambar. 

 Konstruksi yang tidak tegak lurus atau rata seperti yang 

direncanakan. 

 Konstruksi beton berisikan kayu atau benda lain. 

 Konstruksi beton yang mengalami cacat – cacat lainnya. 
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Rekanan harus mengganti / membongkar dan memperbaiki beton 

– beton yang tidak memenuhi syarat atas biaya sendiri sesuai 

dengan instruksi dari Direksi Pekerjaan dan Perencana. 

b. Kekuatan beton harus sesuai dengan persyaratan dalam SNI 

c. Struktur beton harus mempunyai ukuran – ukuran dimensi lokasi dan 

bentuk yang tidak boleh melampui toleransi di bawah ini   : 

 Posisi garis as dari penyelesaian bagian struktur pada  semua titik 

maksimum bergeser 0,5 cm dari posisi seharusnya. 

 Variasi ukuran – ukuran dimensi struktur yang < 3 m adalah 0,5 

cm. 

 Variasi ukuran – ukuran dimensi struktur yang > 3 m adalah  1 

cm. 

d. Perawatan beton  

 Selama proses pengerasan beton, konstruksi  beton, cetakan dan 

penulangan tidak boleh terganggu atau menggalami pembebanan 

yang dapat merusak struktur beton muda ini. Oleh kerena itu 

Rekanan dilarang menggunakan struktur beton yang masih muda 

umurnya untuk tempat penimbunan material atau lalu lintas kerja 

(minimal 14 hari umurnya). 
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 Beton harus dilindungi dari hujan lebat, aliran air hujan dan dari 

kerusakan yang disebabkan oleh alat – alat. Dua jam setelah 

pengecoran beton, semua beton harus selalu dalam keadaan 
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basah, paling sedikit 7 hari dengan cara dibasahi dengan air terus 

menerus, direndam air atau dengan sistem disiram air dari pipa 

yang berhubungan atau sistem lain yang dapat membuat kondisi 

beton basah, untuk kolom beton dapat digunakan karung basah 

yang dililitkan. 

 Bekesting kayu tetap dibiarkan tinggal agar beton itu tetap basah 

selama perawatan untuk mencegah retak pada sambungan dan 

pengeringan beton yang terlalu cepat. 

 Air yang dipergunakan untuk perawatan harus air dan sama 

sekali bebas dari unsur – unsur kimia yang mungkin 

menyebabkan perubahan warna beton. 

 

4) PEKERJAAN TIANG PANCANG  

1. LINGKUP PEKERJAAN 

Lingkup pekerjaan ini meliputi pekerjan pengadaan dan pemancangan tiang 

pancang beton pracetak beserta semua pekerjaan pendahuluan dan ikutannya 

sedemikian sehingga tiang-tiang terpancang sesuai dengan gambar dan 

spesifikasi. 

Lingkup pekerjaan juga mencangkup pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut: 

a. Mobilisasi dan demobilisasi alat-alat pancang hydraulic piling hammers 

termasuk penyiapan lahan sehingga alat pancang bisa beroperasi dengan 

baik dan pembersihan lahan dari tiang-tiang yang patah dan sebagainya. 
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Jumlah alat pancang minimum yang secara serempak disiapkan harus 

dihitung berdasarkan jumlah Tiang pancang, kapasitas pemancangan dan 

time schedule yang sudah ditentukan. 

b. Pengukuran / stake out titik-titik pancang. 

c. Pembuatan direksi keet beserta isinya sesuai gambar terlampir. 

d. Pengadaan hydraulic piling hammers dan pemancangan tiang. 

e. Pemancangan dengan Dolly/Follower panjang max. 3m apabila 

diperlukan. 

f. Pemancangan ulang (Redriving) apabila diperlukan. 

2. PERSYARATAN BETON 

a. Beton Prestressed 

Tiang Pancang beton pratekan harus dibuat di pabrik (prefabricated) 

dengan sistem Pretension oleh pabrik Tiang Pancang yang 

berpengalaman yang disetujui oleh Direksi/Pengawas. 

Khusus untuk Tiang Pancang beton prestressed maka digunakan mutu 

beton fc’ = 50 MPa (K-600) atau sesuai ketentuan pada gambar. 

Syarat-syarat bahan beton, besi beton termasuk pengetesan mutunya 

harus sesuai dengan spesifikasinya “PEKERJAAN BETON 

BERTULANG”, kecuali jika ditentukan lain dalam pasal ini. 

b. Penyimpanan dan pengangkutan tiang beton 

Semua tiang pancang tidak boleh mengalami keretakan baik pada saat 

sebelum dipancang maupun sesudah dipancang ataupun mengalami 

kerusakan struktur. 
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Dan bila hal ini terjadi, maka tiang tersebut tidak boleh dipakai dan 

Rekanan diharuskan menggantikan tiang tersebut dengan tiang yang 

baik. 

Semua tiang pancang harus diturunkan dari alat pengangkut dengan hati-

hati. 

Semua tiang pancang beton pracetak harus disimpan diatas bantalan dan 

tidak menempel pada tanah, juga saling dipisahkan satu sama lainnya 

dengan balok balok kayu berukuran dan berkekuatan cukup. 

Bila diangkat, dipindahkan, diderek atau dimiringkan maka tiang 

pancang beton pracetak tidak boleh mengalami tegangan pada beton atau 

penulangannya yang lebih besar dari setengah kekuatan kubus beton 

pada tiang pancang itu ataupun setengah dari kekuatan terhitung 

penulangannya. 

Cara dan peralatan untuk mengangkatnya harus sesuai dengan petunjuk 

Direksi/Pengawas. 

Sebelum dilakukan pemancangan tiang beton pracetak, harus diteliti hal-

hal sebagai berikut : 

 Kedataran dan stabilitas mesin pancang hydraulic piling hammers 

 Kekuatan dan keamanan tiang pancang beton pracetak 

 Ukuran Tiang pancang  

 Panjang yang tepat dari tiang pancang  

 Keutuhan bentuk 

 Keadaan dari topi paking (helmet packing) 
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 Alat pemancang harus segaris dengan sumbu tiang pancang . 

3. PERSYARATAN ALAT PANCANG 

Rekanan harus menyediakan alat pancang lengkap dengan Dolly/follower 

panjang 3 meter dengan jumlah yang cukup secara serempak sedemikian 

sehingga Time Schedule yang ditentukan bisa tercapai. 

Semua peralatan yang berhubungan dengan pekerjaan pemasangan tiang, 

seperti jacking hydraulic, harus dalam kondisi baik dan memadai untuk 

pekerjaan pemancangan. 

Alat pancang harus menghasilkan pukulan terhadap tiang pancang secara 

lurus dan vertikal, tidak berbelok-belok/melengkung sehingga tidak merusak 

tiang pancang serta menghasilkan energi Pemancangan yang tinggi. 

Bila ada persyaratan yang khusus dalam pengadaan peralatan pemancangan 

maka harus dijelaskan pada waktu memasukkan penawaran. Persyaratan-

persyaratan harus dibuat secara khusus/spesifik dan tidak secara umum, 

karena pihak Rekanan dianggap sudah tahu mengenai pelaksanaan 

pengadaan dan pemindahan peralatan pemancangannya. Pemilihan Helmet 

untuk pekerjaan pemancangan harus sesuai dengan ukuran tiang pancang. 

Bantalan pemancangan dengan ketebalan minimum 5 cm harus secara 

teratur diganti dengan yang baru. 

Rekanan harus menyediakan peralatan-peralatan khusus yang dibutuhkan 

dalam pemancangan tiang sesuai dengan spesifikasi. 

Semua pemeriksaan dan pengujian yang disyaratkan oleh peraturan harus 

benar-benar dituruti. 
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Kerusakan kecil pada peralatan harus diperbaiki didalam lokasi/site 

bilamana mungkin. 

Bila terpaksa dilakukan pemindahan paralatan guna perbaikan kerusakan, 

maka Rekanan harus dapat membawa peralatan penggantinya kelokasi/site 

sebelum yang rusak dibawa pergi dan mendapat persetujuan tertulis dari 

Direksi/Pengawas. 

Untuk memberikan jaminan kelancaran produksi tiang pancang dan 

pelaksanaan pemancangan, maka Rekanan harus menunjukkan surat 

dukungan dari perusahaan atau produsen pembuat tiang pancang tentang 

kesanggupan produksi dalam jumlah yang cukup selama masa pelaksanaan 

pekerjaan pemancangan. Demikian pula apabila pekerjaan di laksanakan 

oleh pihak ketiga (Sub Rekanan) maka Rekanan harus menunjukkan surat 

dukungan dari Sub Rekanan tersebut tentang ketersediaan alat-alat 

pemancangan dalam kondisi yang cukup dan siap operasional guna 

memenuhi target waktu pelaksanaan pemancangan tersebut. 

4. KEADAAN TANAH/SOIL DATA 

Informasi dan data yang diperoleh dari Penyelidikan Tanah  dan informasi 

tentang tipe strata tanah yang akan dijumpai dilahan dapat diminta dari 

pihak Direksi/Pengawas. 

Apabila Rekanan ingin mendapatkan tambahan data mengenai keadaan 

tanah tersebut, maka Rekanan boleh mengadakan penyelidikan tanah 

tambahan atas biaya sendiri. 
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5. IZIN PELAKSANAAN PEMANCANGAN & KEBISINGAN  

Rekanan harus memastikan bahwa bangunan-bangunan sekeliling, 

pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan dan tetangga yang langsung 

berdekatan tidak mengalami gangguan kebisingan dan getaran yang 

mungkin dapat ditimbulkan oleh pemancangan. 

Rekanan harus menanyakan pada Direksi/Pengawas dan atau Pemerintah 

setempat untuk mengetahui apakah metoda kerja yang diusulkannya dapat 

diterima. 

Rekanan juga harus meminta penjelasan dari Pemerintah setempat dan 

lingkungan sekitar, tentang : 

a. Jam-jam kerja yang diizinkan. 

b. Tingkat kebisingan maximum yang boleh ditimbulkan dari site. 

c. Batasan waktu memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. 

6. PERSYARATAN PEMANCANGAN 

a. Stake Out/penentuan titik-titik pancang 

Rekanan bertanggung jawab terhadap pemasangan patok untuk 

menetapkan kedudukan Tiang Pancang yang perlu disetujui pihak 

Direksi/Pengawas secara tertulis sebelum dimulainya pemancangan. 

Kedudukan/posisi dari tiap-tiap Tiang Pancang harus ditandai dengan 

patok bergaris tengah 80 mm dengan panjang 450 mm yang ditancapkan 

pada tanah. 
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Pada bagian atas patok sepanjang 150 mm harus dicat dengan warna 

yang mudah terlihat (menyolok). 

Stake Out harus dilakukan oleh surveyor-surveyor yang berpengalaman 

dengan menggunakan alat ukur/theodolith bukan dengan cara manual. 

Surveyor-surveyor tersebut berikut alat ukurnya harus selalu berada 

dilapangan sepanjang pelaksanaan pemancangan khususnya untuk 

mendata tiang-tiang yang sudah terpancang dari segi deviasi letak. 

Untuk mengukur deviasi kemiringan maka Rekanan harus menyediakan 

dan menggunakan alat khusus yaitu “angle meter”. 

Pada waktu pemancangan, setiap bagian tiang yang dipancang harus 

benar-benar dalam keadaan vertikal, dan pada akhir pemancangan setiap 

bagian, posisi kepala tiang harus diperiksa terhadap posisi rencana. 

b. Umur & Mutu Tiang pancang  

Tiang pancang hanya boleh dipancang setelah mencapai mutu yang 

disyaratkan. 

Apabila mendapat persetujuan tertulis dari Direksi/Pengawas, maka 

dapat digunakan additive yang mempercepat pencapaian mutu beton. 

Rekanan harus mengajukan secara tertulis additive yang akan digunakan 

kepada Direksi/Pengawas. 

Additive yang digunakan tidak boleh mempunyai efek buruk terhadap 

tulangan, kabel, restressed dan beton baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. 
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Walaupun digunakan mutu beton tercapai dalam waktu yang lebih 

singkat karena digunakan additive, hanya tiang pancang yang sudah 

berumur min. 14 (empat belas) hari yang boleh dipancang. 

c. Urutan Pemancangan 

Rekanan harus memasukkan usulan secara detail urutan pemancangan 

untuk memperoleh persetujuan tertulis dari pihak Direksi/Pengawas 

sebelum dilakukan pemancangan. 

Urutan tersebut harus disusun sedemikian rupa untuk menghindari 

terangkatnya kembali (up lifting) tiang pancang.  

Bila ada tiang pancang yang mengalami hal tersebut harus segera 

dilaporkan pada Direksi/Pengawas. 

Selanjutnya, Rekanan harus bertanggung jawab untuk melaksanakan 

semua usaha untuk memancang kembali (redriving) tiang pancang yang 

terangkat tersebut. 

d. Pemberian tanda pada tiang pancang  

Semua tiang pancang beton pra cetak harus mempunyai tanda-tanda sbb: 

1. Ukuran tiang 

2. Tanggal pengecoran 

3. Nomor urut/referensi 

4. Tanda panjang tiang dengan interval tiap 50, 25, dan 10 cm masing-

masing pada segment I, II, dan III. 
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e. Syarat sambungan tiang pancang  

1. Apabila ditentukan dalam gambar, maka penyambungan tiap bagian 

tiang harus dilakukan secermat mungkin sehingga sumbu dari 

bagian-bagian tiang yang bersangkutan merupakan satu garis lurus 

(bukan garis patah) dan bidang-bidang sambungan harus kontak satu 

sama lain. 

2. khusus untuk keperluan Supervisi yang berhubungan dengan 

alignment dan hal-hal tersebut diatas, harus ditugaskan seorang 

sarjana Teknik Sipil yang berpengalaman. 
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PILE INDICATOR 

a. Untuk menentukan panjang yang mendekati keadaan sebenarnya dari 

tiang pancang yang akan diproduksi maka Rekanan wajib melaksanakan 

pembuatan dan pemancangan Pile Indicator terlebih dahulu. 

Ketentuan Pile Indicator adalah sebagai berikut : 

Panjang : Panjang Tiang Pancang dalam gambar + 2 meter. 

Jumlah : 5 % dari jumlah masing-masing tiang. 

Pada dasarnya, Rekanan tidak diperkenankan memesan Tiang Pancang 

selain guna keperluan pile indicator tersebut, kecuali Rekanan 

menanggung resiko semua hal-hal yang tersebut pada butir dibawah. 

b. Titik lokasi Pile Indicator akan ditentukan kemudian oleh Perencana 

Struktur 

c. Berdasarkan hasil pemancangan Pile Indicator tersebut maka, Perencana 

Struktur akan menentukan panjang tiang yang sebenarnya untuk 

digunakan dalam pelaksanaan. 

d. Panjang tiang yang sebenarnya tersebut akan dijadikan sebagai dasar 

perhitungan pekerjaan tambah/kurang terhadap penawaran Rekanan, 

yang dihitung berdasarkan harga satuan / m' dalam penawaran tersebut. 

e. Dengan memperhatikan prestasi pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh 

Rekanan, Perencana Struktur berwenang untuk mengadakan revisi 

terhadap panjang tiang yang ternyata, walaupun sudah mengikuti 

panjang Pile Indicator, tiang-tiang yang terpancang ternyata masih lebih 

panjang/lebih pendek dari direncanakan. 
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Keadaan tersebut diatas akan merupakan pekerjaan Tambah/kurang 

dengan berpatokan kepada harga satuan dalam penawaran Rekanan. 

f. Rekanan akan bertanggung jawab terhadap semua resiko dan biaya yang 

timbul apabila tidak melakukan pemancangan Pile Indicator antara lain : 

 Apabila ternyata tiang yang terpancang lebih pendek dari tiang yang 

dalam gambar, maka akan terdapat pekerjaan kurang. 

 Apabila ternyata tiang yang dipancang kurang panjang: maka 

Rekanan harus menggantikan tiang-tiang tersebut dengan baru 

dengan panjang sedemikian sehingga mencapai kalendering yang 

diisyaratkan dan tidak merupakan pekerjaan tambah. 

 Time schedule semula tetap berlaku dan tidak ada perpanjangan 

Time schedule. 

 

7. PEMERIKSAAN DAN PENCATATAN PEMANCANGAN 

Berdasarkan hasil soil investigation, maka tiang pancang yang digunakan 

pada dasarnya merupakan  end bearing pile .  

Semua tiang tanpa kecuali, harus disertai dengan pencatatan pemancangan 

dari awal sampai akhir berupa Piling Records. 

Semua tiang tanpa kecuali, harus disertai dengan pencatatan nilai final set 

kalendering pada hydraulic piling hammers yang menunjukkan kapasitas 

dukung tiang tunggal. 

Copy hasil pembacaan final set kalendering pada hydraulic piling hammers 

harus disampaikan oleh Rekanan pada Direksi/Pengawas untuk langsung 
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dievaluasi secara bertahap tiap sore hari untuk pemancangan yang 

dilakukan pada hari tersebut sepanjang kemajuan proyek.  

Secara umum disyaratkan bahwa Rekanan harus memperoleh persetujuan 

tertulis dari Direksi/Pengawas sebelum memulai hal-hal sbb : 

 Pengecoran tiang pancang beton pracetak. 

 Pengangkatan tiang pancang beton pracetak. 

 Pemancangan tiang pancang beton pracetak. 

 Penghentian pemancangan tiang Pancang beton pracetak. 

 Pengujian mutu beton tiang pancang beton pracetak. 

 Dan lain-lain 

8. PEMANCANGAN ULANG (REDRIVING) 

Setiap saat dan setelah semua pemancangan selesai dilaksanakan, semua 

posisi kepala tiang harus diperiksa apakah terjadi pengangkatan tiang. Dan 

bila terjadi pengangkatan tiang lebih besar atau sama dengan 3 (tiga) mm, 

maka tiang-tiang tersebut harus dipancang ulang (redriving). 

Semua biaya pemancangan ulang tersebut merupakan tanggung jawab 

Rekanan. 

9. PENGHENTIAN PEMANCANGAN 

Pada prinsipnya, semua pemancangan harus dilakukan sampai kedalaman 

sesuai gambar rencana. 

Apabila ternyata kedalaman yang ditentukan tidak dapat dicapai, maka 

Perencana Struktur bersama-sama dengan Soil Engineer dari perusahaan 

Soil Investigation akan mengevaluasi kejadian tersebut untuk melihat 
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apakah hal tersebut disebabkan oleh alat pancang yang kurang baik atau 

akibat kondisi tanah (misal adanya “lapisan lensa”) atau akibat-akibat 

lainnya. 

Pada keadaan tersebut diatas, Rekanan tidak boleh meneruskan pekerjaan 

pemancangan maupun produksi tiang pancang sebelum mendapat 

petunjuk/perintah lebih lanjut dari Perencana Struktur dan Rekanan akan 

menanggung semua resiko-resiko yang mungkin timbul apabila 

melalaikannya. 

Rekanan tidak dibebani biaya yang timbul karena pemancangan tiang baru 

akibat adanya pondasi bangunan eksisting yang menyebabkan kedalaman 

tiang yang ditentukan tidak dapat dicapai.   

Rekanan hanya boleh meneruskan pekerjaannya setelah mendapat petunjuk 

dari Direksi/Pengawas. 

Pemancangan setiap tiang pancang yang terdiri dari beberapa segment harus 

diselesaikan secara tuntas dan kontinu mencakup seluruh segment tiang 

tersebut dan sama sekali tidak boleh ditinggalkan untuk 

dikerjakan/disambung lagi pada esok harinya. 

Rekanan harus mengatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi tiang 

pancang yang belum selesai/tuntas dan tidak dilanjutkan pada esok harinya. 

Apabila keadaan tersebut terjadi, maka tiang tersebut dianggap gagal dan 

harus diganti dengan tiang baru atas biaya Rekanan dan tanpa 

merubah/mempengaruhi Time Schedule yang sudah ditetapkan. 
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10. TOLERANSI POSISI DAN KEMIRINGAN  

Toleransi posisi horizontal tiap kepala tiang pada elevasi permukaan tanah 

sebesar 50 mm kesegala arah poros ke poros. Toleransi kemiringan adalah 1 

: 200. Rekanan harus menanggung biaya semua pekerjaan tambah yang 

menurut Perencana Struktur perlu dilakukan karena adanya tiang yang 

dipancang pada posisi diluar toleransi tersebut diatas, misalnya penambahan 

tulangan, pembesaran Tie Beam/ Pile Cap atau penambahan Tiang pancang. 

11. PILING RECORD 

Catatan lengkap tentang pemancangan harus diambil pada tiang 

pemancangan. Sesudah selesainya satu hari pemancangan maka lembaran 

catatan asli tersebut harus diserahkan pada Direksi/Pengawas bersama 

duplikatnya untuk disetujui secara tertulis dan disajikan dalam bentuk 

tabulasi. 

Catatan tersebut harus memuat hal-hal sebagai berikut : 

1. Lembaran Ringkasan 

 Tanggal 

 Jumlah tiang yang dipancangkan 

 Nomor Referensi dari tiang-tiang yang dipancangkan 

 Panjang total dari tiap tiang yang dipancangkan 

 Jenis alat hydraulic piling hammers. 

 Nomor referensi Tiang pancang  

 Tanggal pengecoran dan tanggal pemancangan 
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 Ketinggian muka tanah dan ketinggian kerjanya (bila ternyata 

berbeda) 

 Panjang tiang pancang dari ketinggian kerja 

 Perincian tentang adanya hambatan/obstruksi dan waktu yang 

dibutuhkan untuk menembusnya. 

 Perincian penundaan waktu dan alasannya 

 Susunan perletakan (set) tiang pancang : pada saat awal dan juga 

sesudah pemukulan sesudah pemukulan kembali karena adanya 

pengangkatannya. 

 Progress atau urutan pemancangan dalam bentuk gambar denah 

pemacangan tiang. 

 Pembacaan final set kalendering untuk semua tiang yang terpancang 

dinformasikan secara sistematis dengan hitungan nilai kasar 

kapasitas dukung tiang tunggal berdasarkan rumus Hiley's Formula. 

 Catatan-catatan lain yang diperlukan 

2. Gambar Autocad tentang deviasi tiang-tiang baik terhadap titik rencana 

maupun kemiringan pada tiap titik kolom. 

Gambar deviasi tiang-tiang pada tiap titik kolom ini harus dibuat guna 

keperluan evaluasi Perencana Struktur terhadap deviasi yang akan terjadi 

dilapangan. 

Dalam gambar tersebut selain tercantum deviasi masing-masing tiang  

maka harus dicantumkan juga deviasi resultante dari group tiang pada 

titik kolom tersebut.  
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12. PERKIRAAN KAPASITAS DUKUNG TIANG  

Pengujian dilakukan dengan menggunakan alat Pile Driving Analyzer 

(PDA) dengan jumlah tiang pancang yang akan diuji dengan PDA adalah 3 

titik yang ditentukan oleh perencana berdasarkan data-data final set 

kalendering tiang terpancang. Tiang pancang yang diuji sudah dalam 

keadaan terpancang dan pengujian dilakukan dengan re-drive atau re-strike 

menggunakan jacking hydraulic. 

Hasil utama dari pengetesan adalah untuk memperoleh informasi Keutuhan 

Tiang dan Daya Dukung Ultimate Aksial tiang pada saat pengujian. Analisa 

dinamis terhadap rekaman data lapangan dilakukan dengan program 

CAPWAP (Case Pile Wave Analysis Program). Pengujian dan interpretasi 

hasil uji PDA hanya boleh dilakukan oleh tenaga ahli tersertifikasi (SKA) 

oleh HATTI. 

Semua biaya yang terkait dengan pengujian PDA dibebankan kepada 

Rekanan. 
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6.3. RAB 

Rencana Anggaran Biaya atau RAB, berisi tentang perhitungan biaya 

konstruksi menimbang banyak aspek pekerjaan yang berdasarkan data 

gambar perencanan bangunan, spesifikasi teknis pekerjaan atau RKS, volume 

pekerjaaan, daftar harga bahan bangunan dan upah pekerja, harga satuan 

pekerjaan, dan metode kerja dari pelaksana. RAB dari pekerjaan gedung 

Sentraland Semarang dibuat untuk lantai Semi Basement dan lantai Ground 

Floor pada gedung Zona B, berdasarkan pada Harga Satuan Analisis untuk 

edisi Maret 2016, yang rinciannya adalah sebagai berikut : 
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ANALISA HARGA SATUAN 

Desain Struktur Gedung Apartemen 21 Lantai Sentraland Semarang 

Lantai Semi Basement – Lantai Ground Floor 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

2.1. Kesimpulan 

Gedung Sentraland Semarang merupakan bangunan Mixed Used 

Building 21 lantai, yang mempunyai perbedaan fungsi bangunan 

diantaranya retail, parkir, perkantoran (office), condotel, apartemen, 

dandakberlokasi di Jalan Ki MangunSarkoro No. 36, 

Semarang.Dalammendesain Gedung Sentraland Semarang pada Tugas 

Akhir ini, didesain strukturnya sesuai dengan perbedaan fungsi tiap lantai 

untuk menopang perbedaan beban hidup, tanpa mengurangi keamanan, dan 

bentuk unik dari gedung tersebut. Pendesainan gedung ini berdasar pada 

peraturan SNI 2847:2013 mengenai Persyaratan Beton Struktural untuk 

Bangunan Gedung, SNI 1726:2012 mengenai Tata Cara Perencanaan 

Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan dan Non-Gedung, dan SNI 

1727:2013 mengenai Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan. 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat kami simpulkan Tugas 

Akhir ini dengan hasil sebagai berikut : 

1. Mendesain Gedung Sentraland Semarang, digunakan perilaku beam 

sway dimana sendi plastis terbentuk di ujung-ujung balok dan di dasar 

kolom/dinding bawah. Dan untuk menahan gaya geser, gedung ini 

mempunyai retaining wall di lantai semi basement sebagai struktur
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penahan tanah, dan struktur dinding geser atau shear wall yang didesain 

menjulang vertikal di area dalam gedung. Dalam perencanaan struktur 

bangunan atas, yang dianalisis menggunakan SAP2000 v.10, diperoleh 

bahwa gaya yang terjadi pada elemen-elemen struktur menunjukkan 

bahwa gedung aman, baik dari segi pembebanan mati, hidup, maupun 

gempa. Dan perencanaan struktur bangunan bawah, dianalisis berdasar 

pada data N-SPT yang dikategorikan dalam tanah lunak ini, 

menunjukkan bahwa desain pondasi dari gedung ini dapat menahan 

beban-beban yang mempengaruhi elemen-elemen struktur di atasnya. 

2. Perencanaan struktur tahan gempa Gedung Sentraland Semarang, 

adalah menentukan klasifikasi situs lokasi berdasar data tanah 

menunjukkan tanah lunak (SE), sehingga diketahui grafik respon 

spektrum besertanilai-nilai variabelnya. Sesuai fungsi bangunan, 

gedung ini berkategori resiko struktur II, dengan Ie = 1,00 dan termasuk 

KDS D. Koefisien modisikasi respon (R) = 7, dikarenakan adanya 

dindinggeser. Perencanaan dimensi struktur utama pada gedung 

Sentraland Semarang yaitu : 

 Struktur kolom dimensi 1000x1000 mm menggunakan tulangan 

utama 32 D22 dan sengkang ditengah D10-100 danD13-75 pada 

joint. 

 Struktur balok induk dimensi 700x500 mm menggunakan 

tulangan utama untuk tumpuan 6 D22 (tulangan atas), 4 D13 

(tulangan tengah), 3 D22 (tulangan bawah) dan sengkang D10-
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100; sedangkan tulangan utama untuk lapangan 3 D22 (tulangan 

atas), 4 D13 (tulangan tengah), 6 D22 (tulangan bawah) dan 

sengkang D10-150. 

 Struktur balok anak dimensi 600x400 mm menggunakan 

tulangan utama untuk tumpuan 6 D22 (tulangan atas), 2 D13 

(tulangan tengah), 3 D22 (tulangan bawah) dan sengkang D10-

100; sedangkan tulangan utama untuk lapangan 3 D22 (tulangan 

atas), 4 D13 (tulangan tengah), 4 D22 (tulangan bawah) dan 

sengkang D10-150. 

 Struktur plat dengan dimensi 120 mm menggunakan tulangan 

atas D10 -  400 dan tulangan bawah D10 -  450. 

Sesuai analisis SAP2000, dengan permodelan struktur seperti diatas 

mempunyai berat bangunan sebesar 312831.078 kN, nilai torsi arah 

sumbu X sebesar 1,1 dan arah sumbu Y bernilai 1. Beban gempa 

dinamik sebesar 4677,726 kN dimana nilai tersebut memenuhi syarat 

yaitu lebih besar dari 85% beban statik ekivalen. 

3. Perhitungan RAB pada bangunan Gedung Sentraland Semarang Zona 

B, yaitu perhitungan anggaran pondasi dan tie beam senilai Rp 

20.288.232.274,14. Sedangkan untuk pekerjaan strutur kolom balok dan 

plat lantai semi basement,dan lantai ground floor, yaitu sebesar Rp 

9.643.749.995,12. Rincian mengenai lantai selanjutnya, dapat 

disamakan karena merupakan lantai typical. 
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2.2. Saran 

Dari penyusunan Tugas Akhir ini, dalam perencanaan desain Gedung 

Sentraland Semarang kami memberikan saran-saran sebagaiberikut : 

Dalam perencanaan suatu konstruksi bangunan diharapkan selalu 

menggunakan peraturan– peraturan terbaru untuk strandar struktural 

dananalisahargaterbaruuntukperincianharga, sehingga bangunanyang 

dihasilkan selalu memenuhi persyaratan yang berlakudenganharga yang 

sesuai. 

1. Perlu diperhatikan mengenai analisis perhitungan dengan analisis dari 

perangkat lain seperti dari perangkat lunak. Menggunakan keduanya 

dapat memperkuat hasil analisis, karena dalam perencanaan gedung 

mempunyai banyak faktor yang kompleks. 

2. Pendesainan dinding geser atau shear wall dapat mempunyai bentuk 

yang lebih stabil lagi untuk menahan gaya geser, sehingga waktu getar 

gempa dapat diminimalisasi. 

3. Bentuk dari struktur pondasi, pada pile cap, dapat didesain sestabil 

mungkin dengan menahan beban beberapa kolom, mengingat pile cap 

perlu menahan gaya vertikal maupun horizontal. Dan karena beberapa 

desain pile cap perlu menahan elemen struktur shear wall yang 

merupakan dinding vertikal keatas. 
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