BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 DASAR-DASAR PERENCANAAN
Diperlukan peraturan-peraturan standar untuk perencanaan struktur gedung
bertingkat dalam hal ini memiliki tujuan agar supaya menghasilkan suatu struktur
gedung bertingkat yang aman. Maka diterbitkanlah peraturan strandar indonesia (
SNI ). Untuk referensi yang digunakan diantaranya :
1.

SNI 03-2847-2002 (Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk
Bangunan Gedung).

2.

SNI 03-1726-2002 (Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk
Bangunan Gedung Dan Non Gedung).

3.

PPIUG 1983 (Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung).

4.

PPPURG 1987 (Pedoman Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan
Gedung.

5.

SNI 03-1729-2002 (Tata Cara Perencanaan Struktur Baja Untuk
Bangunan Gedung).

6.

Dasar-Dasar Perencanaan Beton Bertulang (CUR 1) Kusuma Gideon
1993

7.

Struktur Beton Bertulang, Ismawan Dipohusodo

8.

Perencanaan Gedung Rusunawa Unimus, Hendra Laksono Budi Dan
Ricky Christiyanto 2010

2.2 PEMBEBANAN PADA STRUKTUR
Perencanaan bangunan gedung harus direncanakan dengan kekuatan untuk
menahan suatu pembebanan. Kesalahan dalam merencanakan beban atau
penerapannya akan menyebabkan kesalahan fatal pada hasil desain bangunan
tersebut. Maka dari itu dibutuhkan ketelitian dalam merencanakan pembebanan
pada struktur supaya desain bagunan aman pada saat dibangun dan digunakan.
Adapun jenis-jenis pembebanan antara lain :
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2.2.1

Beban Mati (Dead Load/DL)
Berat semua bagian dari suatu gedung yang bersifat tetap, termasuk
segala beban tambahan, finishing, mesin-mesin serta peralatan tetap
yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gedung tersebut.
Termasuk beban mati adalah berat struktur dan juga semua benda
yang tetap posisinya dalam sebuah struktur. Tabel 2.1 dibawah ini
berisi tentang beberapa beban mati pada strukutr.

Tabel 2.1 Beban Mati Pada Struktur
Beban mati

Besar beban

Batu alam

2600 kg/cm3

Beton bertulang

2400 kg/cm3

Dinding pasangan ½ bata

250 kg/cm2

Langit-langit

18 kg/cm2

Lantai ubin

24 kg/cm2

Spesi per cm tebal

21 kg/cm2

Beban genteng dengan usuk dan reng

50 kg/m2

Sumber : Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung (PPIUG 1983)

2.2.2

Beban Hidup (Life Load/LL)
Semua beban yang terjadi akibat pemakaian dan penghunian suatu
gedung, termasuk beban-beban pada lantai yang berasal dari
barang-barang yang dapat berpindah dan/atau beban akibat air
hujan pada atap.untuk menentukan beban hidup yang bekerja pada
suatu bangunan sangatlah sulit, disebabkan fluktuasi beban hidup
sangat bervariasi. Maka dari itu faktor beban-beban hidup lebih
besar dibandingkan beban mati. Beban hidup pada struktur
ditunjukkan pada tabel 2.2
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Tabel 2.2 Beban Hidup Pada Struktur
Beban hidup

Besar beban

Lantai sekolah, ruang kuliah dan bangunan umum
lainnya

250 kg/cm2

Balkon luar

300 kg/cm2

Lantai ruang mesin dan bangsal

400 kg/cm2

Tangga dan bordes

300 kg/cm2

Atap

100 kg/cm2

Sumber : Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung (PPIUG 1983)

2.2.3 Beban Gempa
o Tipe Tanah
Bersadarkan SNI-03-1726-2002 menetapkan bahwa ada 4 jenis
tanah yaitu tanah keras, tanah sedang, tanah lunak dan tanah
khusus berdasarkan karakteristik dari lapisan tanah setebal
maksimum 30 mpaling atas dipenuhi syarat-syarat yang
tercantum dalam tabel 2.3
Tabel 2.3 Klasifikasi Tanah
Kecepatan
Jenis
tanah

rambat
gelombang geser
rata-rata, Vs
(m/det)

Tanah
keras
Tanah
sedang
Tanah

Vs ≥ 350

175 ≤ Vs < 350
Vs < 175

Nilai
hasil tes

Kuat geser

penetrasi

nilai rata-rata,

standar

Su (kPa)

rata-rata,
N
N ≥ 50

Su ≥ 100

15 ≤ N <

50 ≤ Su < 100

50
N < 15

Su < 50
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lunak

Atau setiap profil dengan tanah lunak yang
tebal total lebih dari 3 m dengan PI > 20,Ws >
40% dan Su < 25 kPa

Tanah

Dapat dievaluasi khusus disetiap lokasi

khusus
Sumber : SNI 03—1726-2002

o Wilayah gempa
Indonesia terbagi menjadi 6 wilayah gempa seperti yang
titunjukkna dalam gambar dibawah ini, wilayah 1 merupakan
wilayah dengan potensi gempa paling rendah dan wilayah 6
merupakan wilayah potensi gempa tertinggi.
Penentuan titik tempat perencanaan sangat berpengaruh
terhadap perhitungan beban gempa, karena wilayah 1 akan
sangta berbeda dengan wilayah 6.
Bangunan rencana berlokasi di Jepara yang termasuk dalam
wilayah gempa 2 pada gambar pembagian wilayah gempa

Gambar 2.1 Pembagian Wilayah Gempa Indonesia
(sumber : SNI 03-1726-2002)
o Kategori gedung
Setiap gedung mimiliki kategori resiko sesuai fungsinya.
Untuk kategori perencanaan adalah gedung perkuliahan.
Sesuai SNI 03-1726-2012 faktor keutamaan (IV) adalah 1,50
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Tabel 2.4 Kategori Resiko Gedung
Faktor
Jenis pemanfaatan

Kategori keutamaan
resiko
gempa, I
e

Gedung

resiko

rendah

I

1,0

II

1,0

III

1,25

IV

1,50

terhadap jiwa manusia saat
terjadi kegagalan
Gedung

kecuali

termasuk

kategori resko I,III,IV
Gedung yang memiliki potensi
dampak ekonomi besar dan
gangguan massal sehari-hari
Gedung

yang

ditujukan

sebagai fasilitas yang penting
Sumber : SNI 03-1726-2012

o Daktilitas struktur
Daktilitas strukutr dibagi 2 parameter, yaitu faktor daktilitas
simpangan ( ) dan faktor reduksi gempa (R). Nilai ( ) dan R
terdapat pada pasal 4.3 tabel 3 SNI 03-1726-2002. Jika sistem
struktur bangunan menggunakan sistem pemikul rangka
momen khusus (SPRMK), maka nilai faktor reduksi gempa
adalah 8,5
o Faktor respon gempa
Faktor respon gempan (C) dinyatakan dalam percepatan
gravitasi yang bergantung pada waktu getar alami struktur
gedung. Faktor respon gempa dapat ditentukan berdasarkan
pasal 4.74 SNI 03-1726-2002. Nilai (C) yang digunakan sesuai
ketentuan tersebut.
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Gambar 2.2 respon spektrum gempa rencana wilayah 2
Sumber : SNI 03-1726-2002

o Beban gempa nominal
Struktur gedung beraturan dapat direncanakan terhadap beban
gempa nominal akibat pengaruh beban rencana terhadap arah
sumbu utama denah rencana. Besarnya beban gempa dasar
nominal horizontal akibat gempa menurut Tata Cara
Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung (
SNI 03-1726-2002 ), dinyatakan sebagai berikut :

Dimana :

=

........................................................(2.1)

V

= Beban gempa dasar nominal

C

= faktor respon gempa

Wt

= berat total

I

= faktor keutamaan struktur

R

= faktor reduksi gempa

Gaya gempa dasar nominal (V) didistribusikan sepanjang
tinggi struktur gedung rencana sebagai beban gempa nominal
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ekuivalen (F) yang bekerja pada pusat massa lanta pertama
berdasarkan persamaan :
=∑

Dimana :

(

.

)

..........................................(2.2)

Fi

= gempa nominal statik ekuivalen

Wi

= berat lantai per tingkat termasuk beban hidup

Zi

= ketinggian lantai per tingkat diukur dari taraf

penjepitan lantai
2.2.4

Beban Angin
Berdasarkan Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung
(PPIUG) ,1983 Beban angin adalah semua beban yang bekerjan
pada gedung atau bagian gedung yang disebabkan oleh selisih
dalam tekanan udara. Beban angin diturunkan dengan menganggap
adanya tekanan positif dan tekanan negatif (isapan), yang bekerja
tegak lurus pada bidang-bidang yang dituju. Besarnya tekanan
positif dan tekanan negatif ini dinyatakan dalam kg/m2, ditentukan
dengan mengalikan tekanan tiup yang telah ditentukan dengan
koefisien-koefisien angin yang telah ditentukan dalam peraturan
ini. Tekanan tiup diambil 25 kg/m2. Dan sudut kemiringan atap ( α
) kurang dari 65º.

2.3 BETON
2.3.1 Pengertian Beton
Beton didefinisikan sebagai campuran antara semen portland atau semen
hidrolik yang lain, agregat halus, agregat kasar dan air dengan atau tanpa
bahan tambahan pembentuk massa padat (SK SNI T-15-1991-03).beton
yang banyak digunakan saat ini adalah beton normal. Beton normal yaitu
beton yang memiliki berat isi 2200-2500 kg/m3 (Susilorini & Suwarno,
2009)
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Beton memiliki kelebihan pada kuat tekan namun juga lemah dalam kuat
tariknya. Karenanya struktur beton selalu dikombinasikan dengan baja
tulangan agar memperoleh kekuatan tekan juga tarik. Beton ditambah
dengan tulangan baja menjadi beton bertulang dan jika ditambah lagi
dengan baja prategang akan menjadi beton prategang. (Nugraha, 2007)
2.3.2 Kelebihan Dan Kekurangan Beton
berdasarkan Konstruksi Beton I (1978) Beton memiliki kelebihan dan
kekurangan diantaranya :
kelebihan
o Dapat mengikuti bentuk bangunan secara bebas
o Tahan terhadap karat
o Tahan terhadap bahaya kebakaran
o Pemeliharaan hampir tidak ada
o Tahan terhadap gempa bumi
o Kuat tekan tinggi
Kekurangan
o Mutu beton sangat tergantung pada pelaksanaan
o Tidak dapat dibongkar pasang atau dipindahkan
o Bongkaran tidak dapat dipakai lagi
o Berat konstruksi besar jika dibandingka baja atau kayu
o Memiliki kuat tarik kecil jika tidak diperkuat baja tulangan

2.4 PONDASI
Pondasi merupakan bagian struktur bangunan yang berfungsi meneruskan
seluruh beban bangunan diatasnya ke tanah.
Hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan jenis pondasi :
a. Keadaan tanah
b. Jenis konstruksi bangunan
c. Kondisi bangunan disekitar pondasi
d. Waktu dan biaya pengerjaan
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2.4.1

Uji sondir/Cone Penetration Test (CPT)
Cone Penetration Test ata lebih dikenal dengan Pengujian sondir
adalah pengujian memakai alat yang ujungnya berbentuk kerucut
dengan sudut 60º dan dengan luasan ujung 10 cm2. Alat ini
diaplikasikan

dengan

berkesinambungan

diteka

dengan

kedalam

kecepatan

konstan

tanah

secara

20

mm/det.

Sementara besaran perlawanan tanah terhadap ujung kerucut (qc)
juga diukur.
Ditinjau dari kapasitasnya, sondir dibagi menjadi dua macam, yaitu
sondir berat (10 ton) dan sondir ringan (2 ton). Sondir berat
digunakan untuk mengukur konus pada tekanan maksimal 500
kg/cm2 atau kedalaman maksimal 50 m, sedangkan sondir ringan
digunakan untuk mengukur konus pada tekanan 150 kg/cm2.
Tujuan pengujian sondir yaitu agar supaya mengetahui perlawanan
penetrasi konus dan hambatan lekat tanah yang merupakan
indikator kekuatan tanah dan untuk menetukan berbagai lapisan
pada kedalaman tanah yang berbeda.
Dari alat penetrometer yang biasa digunakan, kebanyakan
mempunyai selubung geser (bikonus) yang bisa bergerak megikuti
kerucut penetrasi tersebut.jadi harga perlawanan ujung konus dan
hambatan gesr dapat dibaca terpisah. Terdapat dua jenis ujung
konus pada sondir mekanis yaitu pada gambar 2.3 :
1.

Konus biasa yang diukur berupa perlawanan ujung konus dan
umumnya digunakan pada tanah berbutir kasar karena nilai
perlawanan lekatnya kecil.

2.

Bikonus, umumnya digunakan pada tanah berbutir halus
karena hambatan lekatnya besar dan untuk mengukur
perlawanan ujung konus.
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Gambar 2.3 konus dan bikonus pada sondir
Hasil penyelidikan dengan sondir biasanya berupa grafik yang
menyatakan hubungan antara kedalaman setiap lapisan tanah
dengan besaran nilai perlawanan tanah terhadap ujung konus yang
disebutkan dalam tekanan persatuan luas. Hambatan lekat yaitu
perlawanan geser tanah terhadap selubung bikonus yang disebutkan
berupa tekanan dalam satuan panjang. Dari hasil uji sondir didapat
nilai jumlah perlawanan (JP) dan perlawanan konus (PK) sehingga
hambatan lekat (HL) dapat ditentukan sebagai berikut :
o Hambatan lekat (HL)
=(

−

)

................................................(2.3)

o Jumlah hambatan lekat (JHL)
=∑

........................................................(2.4)

Dimana :
JP

= jumlah perlawanan, perlawanan ujung konus +
selimut (kg/cm2)

PK

= perlawanan penetrasi konus, qc (kg/cm2)
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A

= interval pembacaan (setiap kedalaman 20 cm)

B

= faktor alat = luas konus/luas torak = 10 cm

I

= kedalaman lapisan tanah yang ditinjau.

Data sondir digunakan utuk mengetahui profil tanah terhadap
kedalaman. Bila hasil sondir diperlukan untuk mendapatkan daya
dukung tiang, maka diperlukan harga kumulatif gesekan (jumlah
hambatan lekat) yaitu dengan menjumlahkan haega gesekan
selimut terhadap kedalaman, sehingga pada kedalaman tertentu bisa
didapatkan gesekan total untuk digunakan menghitung gesekan
pada

kulit

tiang.besar

gesekan

kumulatif

(total

friction)

diadaptasikan dengan sebutan jumlah hambatan lekat (JHL). Jika
hasil sondir dibuat sebagai acuan klasifikasi tanah, maka cara
pelaporan hasilnya yang diperlukan adalah menggambarkan
tahanan ujung (qc), gesekan selimut (fs) dan ratio gesekan (fg)
terhadap kedalaman.
2.4.2

Tiang pancang
Tiang pancang bentuknya panjang dan langsing yang menyalurkan
beban ke tanah yang lebih dalam. Bahan utama dari tiang adalah
kayu, baja (steel), dan beton. Tiang pancang yang terbuat dari
bahan ini adalah dipukul, di bor atau di dongkrak ke dalam tanah
dan dihubungkan dengan Pile cap (poer). Tergantung juga pada tipe
tanah, material dan karakteristik penyebaran beban tiang pancang
di klasifikasikan berbeda-beda.
Secara umum dalam perencanaan pondasi harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
1. Tegangan kontak pada tanah tak melebihi daya dukung tanah
yang diijinkan.
2. Settlement (penurunan) dari struktur masih termasuk dalam
batas yang diijinkan, jika ada kemungkinan yang melebihi dari
perhitungan awal, maka ukuran pondasi dapat dibuat berbeda
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dan dihitung secara sendiri-sendiri sehingga penurunan yang
terjadi menjadi persamaan.
Pemilihan bentuk pondasi yang didasarkan pada daya dukung
tanah, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
1. Bila tanah keras terletak pada permukaan tanah atau 2-3 meter
dibawah permukaan tanah, maka pondasi yang dipilih sebaiknya
jenis pondasi dangkal (pondasi lajur atau pondasi tapak) dan
pondasi strouspile.
2. Bila tanah keras terletak pada kedalaman hingga 10 meter atau
lebih di bawah permukaan tanah maka pondasi yang biasanya
dipakai adalah pondasi tiang minipile dan pondasi sumuran atau
borpile.
3. Bila tanah keras terletak pada kedalaman hingga 20 meter atau
lebih di bawah permukaan tanah maka jenis pondasi yang
biasanya dipakai adalah pondasi tiang pancang.
Berdasarkan data hasil tanah terdekat pada sekitar lokasi
pembangunan gedung fakultas kedokteran Unisnu Jepara yang
dijadikan sebagai materi dalam laporan akhir ini, maka jenis
pondasi yang dipilih adalah pondasi dalam yaitu tiang pancang.
Adapun urutan dalam menganalisis pondasi adalah sebagai berikut
1. Menentukan beban-beban yang bekerja pada pondasi.
2. Menentukan diameter tiang yang digunakan
3. Menentukan jarak tiang yang digunakan.
1,5D<s<3,5D
4. Menentukan efisiensi kelompok tiang yang digunakan
Persamaan dari Uniform Building Code
.

= 1−

+(

(

)

.

(

)

)..............................(2.5)

(Pondasi Tiang Pancang Jilid I, Sardjono, HS:61)

5. Menentukan daya dukung ijin 1 tiang pancang
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=

+

......................................................(2.6)

(Pondasi Tiang Pancang Jilid I, Sardjono, HS:65)

6. Menentukan kemampuan tiang terhadap sumbu X dan sumbu Y
=

∑

±

.

.∑

±

.

.∑

......................................(2.7)

(Pondasi Tiang Pancang Jilid I, Sardjono, HS:55)

2.5 KOLOM
2.5.1

Definisi Kolom
Struktur kolom adalah batang vertikal dari rangka struktur yang
memikul beban dari balok (E.G Nawy.,1998). Kolom berfungsi
meneruskan beban dari elevasi atas ke elevasi bawahnya hingga
sampai tanah melalui fondasi. Kolom merupakan struktur tekan
sehingga keruntuhan kolom tidak memberikan peringatan awal yang
cukup jelas. Oleh karena itu, dalam merencanakan kolom perlu
adanya perencanaan kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan
elemen beton bertulang lainnya.
Apabila beban yang bekerja pada kolom semakin besar, maka retak
akan terjadi diseluruh tinggi kolom pada daerah sengkang. Pada batas
keruntuhan biasanya ditandai dengan selimut beton yang lepas terlebih
dahulu sebelum baja tulangan kehilangan letakan. Berdasarkan bentuk
dan susunan tulangan, kolom dibedakan menjadi
a. Kolom segi empat dengan tulangan memanjang dan sengkang.
b. Kolom bulat dengan tulangan memanjang dan tulangan lateral
berbentuk spiral.
c. Kolom komposit yang terdiri dari beton dan baja profil didalamnya

2.5.2

Kolom Langsing
Apabila angka kelangsingan kolom melebihi batas untuk kolom
pendek maka kolom tersebut akan mengalami tekuk sebelum
mencapai batas limit kegagalan material. Kolom tersebut adalah jenis
kolom langsing yang mengalami momen tambahan akibat efek PΔ
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dimana P adalah beban aksial dan Δ adalah defleksi akibat kolom
tertekuk pada penampang yang ditinjau.
1. Besarnya k dapat dihitung dengan persamaan-persamaan dari
peraturan ACI (E.G Nawy., 1998) antara lain :
a. Batas atas faktor panjang efektif untuk batang tekan berpengaku
diambil dari nilai terkecil antara persamaan berikut:
k = 0,7 + 0,05 (ψA + ψB) ≤ 1,0
k = 0,85 + 0,05 ψ min ≤ 1,0
Dimana:
ψA dan ψB

= ψ pada ujung kolom

ψmin

= yang terkecil dari kedua harga tersebut.

 EI
 
l
   u
 EI
 
 ln


 kolom


 balok


................................. (2.8)

Dimana :
lu

= panjang tak tertumpu kolom

ln

= bentang bersih balok.

b. Batas atas faktor panjang efektif untuk batang tekan tanpa
pengaku yang tertahan pada kedua ujungnya diambil sebesar :
Untuk ψ m < 2

k 

20   m
20

1   m ..............................(2.9)

Untuk Ψ m ≥ 2

k  0 ,9 1   m
Diamana :
ψ

m

=harga ψ rata-rata dari kedua ujung batang tertekan
tersebut.

c. Batas atas faktor panjang efektif untuk batang tekan tanpa
pengaku yang kedua ujungnya sendi diambil sebesar :
k = 2,0 + 0,3 ψ
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2. Pengaruh kelangsingan
SNI (1991) mensyaratkan pengaruh kelangsingan boleh diabaikan
apabila :


klu
M
 34  12 1b
r
M 2b

untuk komponen struktur tekan yang

ditahan terhadap goyangan kesamping.


klu
 22 untuk komponen struktur tekan yang tidak ditahan
r
terhadap goyang kesamping.

M1b dan M2b adalah momen pada ujung-ujung yang berlawanan
pada kolom dengan M2b adalah momen yang lebih besar dan M1b
adalah momen yang lebih kecil.

3. Metode pembesaran momen
Pembesaran momen bergantung pada kelangsingan batang, desain
penampang dan kekuatan seluruh rangka portal bergoyang.
Komponen struktur tekan harus direncanakan menggunakan beban
aksial terfaktor dan momen terfaktor yang diperbesar.
=

Dengan:

,

∑

............................................................(2.10)
∑

Pc = π2EI/(klu)2 .....................................................(2.11)
=
=(
=

,

....................................................................(2.12)
) , 0,043

Dimana :

′

....................................................(2.13)
≤ 1 ......................................(2.14)

∑Pu

= beban vertikal trfaktor pada suatu tingkat

∑Pc

= kapasitas tekan total kolom-kolom pada suatu
tingkat.
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4. Kuat geser
Perencanaan kolom harus mempertimbangkan gaya geser yang
bekerja antara lain :
 Komponen struktur yang menerima beban aksial tekan :
= 1+

........................................ (2.15)

Dimana besaran Nu/14Ag harus dalam MPa.
 Kuat geser boleh dihitung dengan perhitungan yang lebih rinci
yaitu :
=

′ + 120

............................. ................(2.16)

Dengan nilai Mm menggantikan Mu dan nilai Vud/Mu boleh
diambil lebih daripada 1,0 dengan :
=

−

(

)

Tetapi dalam hal ini Vc tidak boleh diambil lebih besar dari
pada :

Vc  0,3 f ' c bw d 1 

0,3N u
.................................... (2.17)
Ag

Bila gaya geser Vu lebih besar daripada kuat geser φVc maka
harus disediakan tulangan geser.
Vs 

Av f y d
s

..................................................(2.18)

Dimana

Av 

75 f ' c bw s
(1200) f y

tidak boleh kurang dari

1 bw s
dengan bw
3 fy

dan s dalam milimeter. Kuat geser Vs tidak boleh diambil
lebih dari

2
3

f ' c bw d .
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Jika Vs >

1
3

f ' c bw d , maka spasi tulangan geser yang

dipasang tegak lurus terhadap sumbu aksial komponen
struktur tidak boleh lebih dari d/2 atau 600 mm.

2.6 BALOK
Menurut Nawy (1998) balok adalah elemen struktur yang menyalurkan
beban-beban dari plat lantai ke penyangga yang vertical.
Metode perencanaan elastis didasarkan pada anggapan bahwa sifat dan perilaku
beton bertulang dianggap sama dengan bahan homogen (serba sama) seperti kayu,
baja dan sebagainya. Sesuai dengan teori elastisitas, tegangan dan regangan pada
penampang balok terlentur terlentur untuk bahan yang homogen terdistribusi
secara linier membentuk garis lurus dari nol di garis netral ke nilai maksimum di
serat tepi terluar. Dengan demikian nilai-nilai tegangan pada penampang balok
terlentur berbanding lurus dengan regangannya. Metode elastik (tegangan kerja)
menggunakan nilai-nilai :
1. Beban guna atau beban kerja (tanpa faktor).
2. Tegangan ijin.
3. Hubungan linier antara regangan dan tegangan.
Perencanaan berdasarkan beban kerja akan menghasilkan beton bertulang dengan
kondisi yang diharapkan :
1. Lendutan yang terjadi masih dalam batas yang diijinkan.
2. Retakan yang timbul masih dalam dapat dikendalikan (tidak terjadi
retakan yang dapat menimbulkan masuknya air yang pada akhirnya akan
menyebabkan korosi).
Anggapan-anggapan dasar yang digunakan metode tegangan kerja untuk
komponen struktur terlentur adalah :
1. Bidang penampang rata sebelum terjadi lenturan akan tetap rata setelah
mangalami lenturan, berarti distribusi regangan sebanding atau linier.
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2. Bagi bahan baja maupun beton sepenuhnya Hukum Hooke dimana nilai
tegangan linier dengan nilai regangan.
3. Gara tarik sepenuhnya dipikil oleh tulangan tarik baja.
4. Batang tulangan tarik baja terletak sempurna dengan beton, sehingga
tidak terjadi penggelinciran. Bertitik tolak dari dasar-dasar anggapan
tesebut, meskipun bahan beton bukanlah bahan yang homogen, rumus
lenturan elastik tetap dapat dipergunakan dengan cara transformasi
penampang.
Balok harus mempunyai perbandingan lebar/tinggi > 0,3 dan lebar balok
harus lebih besar dari 250 mm dan tidak boleh lebih besar dari kolom yang
mendukungnya di tambah ¾ kali tinggi balok. Syarat dimensi awal balok
harus

memenuhi

ketentuan

pada

“SNI 03-2847 Tata

Cara Perhitungan

Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung”.
Syarat minimum untuk balok sederhana :
ℎ

=

...................................................................(2.19)

=

Dimana :

≥ 0,3...........................................................(2.20)

b

= lebar penampang balok (mm)

h

= tinggi penampang balok (mm)

L

= panjang bentang balok, diukur dari As ke AS (mm)

Setelah proses desain dimensi awal selesai, tahap selanjutnya yaitu
menentukan nilai-nilai dibawah ini berdasarkan hasil Mu (momen maksimum)
hasil dari output gaya-gaya dalam SAP2000. Berdasarkan SNI 03-2847- 2002,
nilai-nilai yang harus ditentukan untuk mendapatkan dimensi tulangan tersebut
adalah sebagai berikut :


Menentukan Mu (momen masimum)



Menentukan



(

Menentukan
=

,

)= 1

,

...........................(2.21)

...................................................................(2.22)
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Menetukan
= 0,75

.......................................................(2.23)

Menentukan nilai Mn perlu
=

ɸ

.............................................................(2.24)

Menentukan nilai Rn
=

...............................................................(2.25)

.

Menetukan nilai m
=

,

...................................................................(2.26)

.

Menetukan

=

. .

1− 1

......................................(2.27)

Menentukan As perlu

= . . ..................................................................(2.28)

Menentukan jumlah tulangan n
=

...................................................................(2.29)

.

Menetukan As ada
= 4.

.

Menentukan nilai a
=

.

,

.

.................................................(2.30)

...................................................................(2.31)

.

Menetukan Mn ada
=

.

.

Catatan : syarat Mn ada > Mn

−

....................................(2.32)

Perhitungan untuk tulangan geser yang berada pada wilayah gempa
harus memenuhi persyaratan pada SNI-03-2847-2002 sebagai berikut :
Perencanaan penampang untuk menahan geser :
ɸ
ɸ(

≥

=

+

dimana :

.....................................................................(2.33)
+

...............................................................(2.34)

)≥

.........................................................(2.35)
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ɸ

= faktor reduksi kuat geser senilai 0,75

Vu

= kuat geser terfaktor

Vn

= kuat geser nominal

Vc

= kuat geser nominal yang disumbangkan beton

Vs

= kuat geser nominal yang sumbangkan tulangan geser

Bw

= lebar badan balok

D

= tinggi efektif balok

Fc

= kuat tekan beton disyaratkan

S

= jarak sengkang

2.7 PELAT LANTAI
Pelat beton bertulang dalam suatu struktur dipakai pada lantai, pada pelat
ruang ditumpu balok pada keempat sisinya terbagi dua berdasarkan geometrinya,
yaitu :
2.7.1 Pelat Satu Arah (One Way Slab)
a. Penentuan tebal pelatTebal minimum yang ditentukan pada tebel 2.1
berlaku untuk konstruksi satu arah yang tidak menahan atau bersatu
dengan partisi atau konstruksi lain yang mungkin akan rusak akibat
lendutan yang besar, kecuali bila perhitungan lendutan menunjukkan
bahwa ketebalan yang lebih kecil dapat digunakan tanpa menimbulkan
pengaruh yang merugikan.

Tabel minimum balok atau pelat satu arah bila lendutan tidak dihitung
TEBAL MINIMUM, h

Dua
tumpuan
Komponen
struktur

Satu

Kedua

ujung

ujung

menerus

menerus

kantilever

Komponen tidak mendukung atau menyatu
dengan partisi atau konstruksi lain yang akan
rusak karena lendutan besar
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Pelat masif
satu arah

L/20

L/24

L/28

L/10

L/16

L/18.5

L/21

L/8

Balok atau
pelat rusuk
satu arah
b. Pembebanan pelat lantai dengan memakai metode beban terfaktor.
c. Distribusi momen pelat dilakukan dengan cara tebal atau perhitungan
analitis.
d. Pendistribusian momen dengan metode koefisien momen dengan rumus
umum : M = koefisien.Wu.ln2

Sumber : SK SNI T-15-1991-03

Gambar 2.4 Pendistribusian Momen Dengan Metode Koefisien
Adapun syarat-syarat untuk menentukan distribusi gaya dalam pelat
satu adalah adalah :
 Jumlah bentang paling sedikit harus dua
 Panjang bentang bersebelahan yang paling besar dibagian sebelah
kiri dan kanan tumpuan, tidak boleh 1,2 kali lipat lebih besar dari
panjang bentang bersebelahan yang paling pendek.
 Beban harus merupakan beban terbagi rata (distribusi)
 Beban hidup harus tiga kali lebih dari beban mati
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 Penggunaan koefisien momen untuk bentang dapat berdasarkan
 Untuk momen lapangan

: bentang bersih ln diantara tumpuan

 Untuk momen tumpuan

: bentang bersih rata-rata ln pada

sebelah kiri kanan tumpuan
2.7.2 Pelat Dua Arah (Two Way Slab)
a. Penentuan tebal minimum dari pelat atau konstruksi dua arah lainnya
yang direncanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai berikut
:
 Ketentuan untuk merencanakan sistem pelat yang ditulangi terhadap
lentur dalam arah lebih dari satu dengan atau tanpa balok diantara
tumpuan.
 Sistem pelat dapat ditumpukan pada kolom atau dinding. Bila
ditumpu oleh kolom, maka pelebaran ujung kolom yang berupa
kepala kolom atau konsol pendeka yang terletak di luar lingkaran
konus, piramida kanan, atau undakan miring yang bidangnya
berorientasi dalam batas 45 derajat terhadap kolom, tidak boleh
diperhitungkan untuk keperluan struktural.
 Pelat masif dan pelat berongga atau berkantong yang dibuat dengan
menggunakan cetakan pengisi permanen atau yang dapat dilepas
yang dipasang diantara rusuk balok atau join dua arah merupakan hal
yang dicakup dalam ketentuan yang belaku.
 Tebal minimum pelat yang direncanakan berdasarkan ketentuan
yang telah ditetapkan. (SNI-03-2847-2002:63)
b. Cara perencanaan pelat yang harus diikiuti.
c. Tebal minimum tanpa balok interior yang menghubungkan tumpuantumpuannya, harus memenuhi ketentuan.
Tabel minimum dari pelat tanpa balok interior
Tanpa penebalan
Tegangan leleh
fy (Mpa)

Panel exterior
Balok pinggir

Panel
interior

Dengan penebalan
Panel
Panel exterior

interior

Balok pinggir
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ya

tidak

ya

tidak

300

Ln/36 Ln/33

Ln/36

Ln/40 Ln/36

Ln/40

400

Ln/33 Ln/30

Ln/33

Ln/36 Ln/33

Ln/36

500

Ln/33 Ln/30

Ln/33

Ln/33 Ln/36

Ln/36

d. Tebal dari pelat dengan balok yang menghubungkan tumpuan pada
semua sisinya harus memenuhi ketentuan dan tidak boleh kurang dari
nilai yang didapat dari :
.

ℎ=

…………………………….(2.36)
.

Tetapi tidak boleh kurang dari :
ℎ=

.

………………………………………(2.37)

Dan tidak boleh lebih dari :
ℎ=

.

…………………………………….…(2.38)

Dalam segala hal, tebal minimum pelat tidak boleh kurang dari harga
berikut :
Untuk αm < 2,0 tebal minimum adalah 120 mm
Untuk αm <2,0 tebal minimum adalah 90 mm
(SKSNI T-15-1991-03:19)

e. Pembebanan pelat dengan beban ultimate
WU = 1,2 WD + 1,6 WL
(Dipohusodo I, Struktur Beton Bertulang, Penerbit Gramedia Pustaka
Utama:208)
f. Penentuan monen yang bekerja pada arah x dan y
Mx = 0,001 x Wu x L2 x koefisen momen
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My = 0,001 x Wu x L2 x koefisen momen
(Kusuma G, Grafik Dan Tabel Perhitungan Beton Bertulang. Penerbit
Erlangga:4.2.a)
g. Penentuan tulangan dari momen yang didapat :
ρmin < ρ < ρmax
As = ρ x b x d
Apabila ρ < ρmin

2.8 RANGKA ATAP
2.8.1 Gording
Gording merupakan balok dari struktur rangka atap yang memiliki fungsi
sebagai pengikat yang menghubungkan antar kuda-kuda.
Pembebanan pada struktur gording didasarkan pada beban mati dan beban
hidup. Kombinasi pembebanan yang ditinjau adalah beban pada saat
pemakaian yaitu beban mati ditambah beban air hujan, sedangkan beban
sementara yaitu beban-beban mati ditambah beban pekerja.
Apabila gording ditempatkan dibawah penutup atap, maka komponen
beban atap dipindahkan tegak lurus ke gording, maka terjadi pembebanan
sumbu ganda dan terjadi momen pada sumbu x dan sumbu y.
a. Cek kekompakan
Cek kekompakan penampang berdasarkan SNI 03-1729-2002
Plat sayap
= .......................................................................(2.39)

Plat badan

= ......................................................................(2.40)

Dimana :

λf = perbandingan antara lebar dan tebal sayap
λw = perbandingan antara tinggi dan tebal badan
Untuk mengetahui kekompakan penampang yang dipakai, maka
perhitungan masing-masing λf dan λw dibandingkan dengan λp dan λr
Untuk plat sayap

27

=

..................................................................(2.41)

=

.............................................................(2.42)

=

..................................................................(2.43)

Untuk plat badan

=

..............................................................(2.44)

Dimana :
λp = lamda plastis
λr = lamda ramping
Setelah membandingkan masing-masing lamda plat sayap dan plat
badan,

tentukan

rumus

yang

perbandingannya masing- masing.

memenuhi
Berikut

syarat

berdasarkan

adalah

jenis-jenis

penampang berdasarkan perbandingan lamdanya
Penampang kompak λ< λp
Mn = Mp = Zx . fy..............................................(2.45)
Penampang tidak kompak λp < λ < λr
Mn = My + (Mp-My) (

)...................................(2.46)

Penampang ramping λr < λ
Mn = Mp = Wx . fy.............................................(2.47)
b. Kontrol lendutan
Cek kekuatan lentur berdasarkan (SNI 03-1729-2002)
ɸ .

+ɸ

Dimana :

.

Mnx,Mny

≤ 1................................................(2.48)
= momen lentur nominal penampang komponen
struktur masing-masing terhadap sumbu x dan y

Mux, Muy

= momen lenter terfaktor komponen struktur
masing-masing terhadap sumbu x dan y

ɸ

= reduksi kekuatan

c. Kontrol kekakuan
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Perencanaan

kekakuan

sangat

penting

untuk

mengantisipasi

kemungkinan keruntuhan atap yang akan terjadi.
Untuk perletakan gording jepit-jepit dengan beban terpusat
ditengah bentang (beban pekerja)
.

=

.

.................................................................(2.49)

Untuk beban merata
=

.

.

....................................................................(2.50)

Untuk beban merata jika digunakan trekstang berjumlah 1 maka
panjangnya dibagi untuk gaya yang sejajar dengan kemiringan atap
=

≤

...................................................(2.51)

2.8.2 Perencanaan Rangka Atap
Dua filosofi yang sering digunakan dalam perencanaan struktur baja
adalah perencanaan berdasarkan tegangan kerja / working stress design
(allowable stress design/ASD) dan perencanaan kondisi batas/ limit
states design ( Load and Resistance Factor Design/ LRFD). Metode
ASD dalam perencanaan struktur baja telah digunakan dalam kurun
waktu kurang lebih

100 tahun dan dalam 20 tahun terakhir prinsip

perencanaan struktur baja mulai beralih kekonsep LRFD yang jauh
lebih rasional dengan berdasarkan pada konsep probabilitas (Agus
Setiawan, 2008:5).

Tabel 2.4 faktor reduksi (ɸ) untuk baja kekuatan batas
Kekuatan rencana untuk
Komponen struktur yang memikul lentur:
 Balok
 balok pelat berdinding penuh
 pelat badan yang memikul geser
 pelat badan pada tumpuan
 pengaku
Komponen struktur yang memikul gaya
tekan aksial:
 kuat penampang
 kuat komponen struktur

Faktor reduksi









0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

0,85
0,85
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Komponen struktur yang memikul gaya tarik
aksial:
 terhadap kuat tarik leleh
 terhadap kuat tarik fraktur
Komponen struktur yang memikul aksi-aksi
kombinasi:
 kuat lentur atau geser
 kuat tarik
 kuat tekan
Komponen struktur komposit:
 kuat tekan
 kuat tumpu beton
 kuat lentur dengan distribusi
tegangan plastic
 kuat lentur dengan distribusi
tegangan elastik
Sambungan baut:
 baut yang memikul geser
 baut yang memikul tarik
 baut yang memikul kombinasi geser
dan tarik
 lapis yang memikul tumpu
Sambungan las:
 las tumpul penetrasi penuh
 las sudut dan las tumpul penetrasi
sebagian
 las pengisi




0,90
0,75





0,90
0,90
0,85





0,85
0,60
0,85



0,90





0,75
0,75
0,75



0,75




0,90
0,75



0,75

(Sumber : SNI 03-1729- 2002)

Tabel 2.5 Sifat Mekanis Baja Struktural
Tegangan putus

Tegangan leleh

Peregangan

Jenis

minimum, fu

minimum, fy

minimum

Baja

(MPa)

(MPa)

(%)

BJ 34

340

210

22

BJ 37

370

240

20

BJ 41

410

250

18

BJ 50

500

290

16

BJ 55

550

410

13
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(Sumber : SNI 03-1729-2002)

Tegangan putus dan leleh untuk perencanaan tidak boleh diambil melebihi
nilai yang ada ditabel tersebut. Sifat-sifat mekanis baja lainnya yang
ditetapkan sebagai berikut :
Modulus Elastisitas (E) = 200.000 MPa
Modulus Geser (G)

= 80.000 MPa

Nisbah Poisson (µ)

= 0,3

Koefisien Pemuaian (α) = 12x10-6/°C
(SNI 03-1729-2002)

Untuk penampang yang mempunyai perbandingan lebar terhadap tebalnya
lebih kecil daripada nilai λr daya dukung nominal komponen struktur
tekan dihitung sebagai berikut :
=

=

.

=

.

.....................................................................(2.52)

Jika λc ≤ 0,25

maka

Jika 0,25 < λc < 1,2

maka

Jika λc ≥ 1,2

maka

Dimana :

= 1.
=

,

,

= 1,25

,

.

.

Ag

= luas penampang bruto (mm2)

Fcr

= tegangan kritis penampang (MPa)

Fy

= tegangan leleh (MPa)

(Sumber SNI 03-1729-2002)

2.9 DINDING GESER (SHEAR WALL)
Hal penting pada struktur bangunan tinggi adalah stabilitas dan
kemampuannya untuk menahan gaya lateral, baik yang disebabkan oleh angin
atau gempa bumi (juwana,2005). Beban angin lebih terkait pada dimensi
ketinggian bangunan, seangkan beban gempa lebih terkait pada massa bangunan.
Kolom pada bangunan tinggi perlu diperkokoh dengan sistem pengaku untuk
dapat menahan gaya lateral, agar deformasi yang terjadi akibat gaya horizontal
tidak melampaui ketentuan yang disyaratkan. Pengaku gaya lateral yang lazim
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digunakan adalah portal penahan momen, dinding geser atau rangka pengaku.
Perencanaan struktur ini menggunakan pengaku gaya lateral berupa dinding geser
(shear wall).
Dinding geser (shear wall) didefinisikan sebagai komponen struktur vertikal
yang relatif sangat kaku. Dinding geser pada umumnya hanya boleh mempunyai
bukaan sekitar 5% agar tidak mengurangi kekakuanya. Fungsi dinding geser
berubah menjadi dinding penahan beban (bearing wall), jika dinding geser
menerima beban tegak lurus dinding geser. Bangunan beton bertulang yang tinggi
sering didesain dengan dinding geser untuk menahan beban gempa. Selama
terjadinya gempa, dinding geser yang didesain dengan baik dapat dipastikan akan
meminimalkan kerusakan bagian non struktural bangunan seperti jendela, pintu,
langit-langit dan seterusnya (Mc Cormac, 2003). Dinding geser bisa digunakan
untuk menahan beban lateral saja maupun sebagai dinding pendukung.
Penempatan dinding geser dapat dilakukan pada posisi luar bangunan atau bagian
dalam bangunan biasanya digunakan untuk ruang lift dan tangga

2.10 TANGGA
Menurut

supribadi,

1986

tangga

adalah

suatu

konstruksi

yang

menghubungkan antara tempat yang satu dan tempat yang lainnya yang
mempunyai ketinggian berbeda, dan dapat dibuat dari kayu, pasangan batu bata,
baja dan beton. Untuk memperlancar hubungan antara lantai bawah dengan lantai
yang ada diatasnya dalam suatu kegiatan, maka digunakan alat penghubung
tangga. Tangga terdiri dari anak tangga dan pelat tangga.
Tangga terdiri dari anak tangga dan pelat tangga. Anak tangga terbagi menjadi du
bagian yaitu :
1. Antrede, yaitu dari anak tangga dan pelat tangga bidang horizontal yang
merupakan bidang pijak telapak kaki
2. Optrede, yaitu selisih tinggi antara dua buah anak tangga yang berurut
Ketentuan-ketentuan konstruksi antrede dan optrede, antara lain :
a. Untuk bangunan rumah tinggal :


Antrede = 25 cm (minimum)



Optrede = 20 cm (maksimum)
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b. Untuk perkantoran dan lain-lain :


Antrede = 25 cm



Optrede = 17 cm

c. Syarat 1 anak tangga :
2 optrede + 1 antrede = 58 cm – 64 cm
d. Lebar tangga untuk :


Tempat umum ≥ 120 cm



Tempat tinggal = 180 cm – 100 cm

Syarat-syarat yang perlu diperhatikan pada perencanaan tangga :
1. Perencanaan tangga antara lain :
a. Penentuan ukuran antrede dan optrede
b. Penentuan jumlah antrede dan optrede
c. Panjang tangga = jumlah optrede x lebar antrede
d. Sudut kemiringan tangga = tg (tinggi tangga : panjang tangga)
e. Penentuan tebal pelat
2. Penentuan pembebanan pada anak tangga
a. Beban mati
 Berat sendiri bordes
 Berat anak tangga
Berat satuan anak tangga (Q) dalam per m1
Q = antrede x optrede x 1 m x γbeton x jml. Anak tangga dalam 1 m
 Berat spesi dan ubin
b. Beban hidup
3. Perhitungan tangga menggunakan metode Cross untuk mencari gaya-gaya
yang bekerja
4. Perhitungan tulangan tangga :
a. Penentuan momen yang bekerja
b. Penentuan tulangan yang diperlukan
c. Kontrol tulangan
d. Penentuan jarak (spesi) tulangan
e. Perencanaan tulangan geser.
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2.11 CARA MENGGUNAKAN APLIKASI SAP2000
1. Setelah jendela SAP2000 dibuka, maka klik File-New Model-2D Trusses
(Gambar 2.5). Jagan lupa untuk mengubah satuan terlebih dahulu, terletak
pada pojok kiri bawah lembar kerja lihat (Gambar 2.5)

Gambar 2.5 Lembar Kerja SAP2000

Gambar 2.6 Pemodelan 2D Awal
2. Pada jendela 2D Trusses ini, isikan Number of Divisions (jumlah batang
bawah) = 1, Division Lenght = 16 Height = 4. Klik OK
3. Langkah selanjutnya kita akan membuat garis lainnya sesuai dengan gambar
sketsa.
4. Klik batang bawah hingga muncul garis putus-putus (tanda terseleksi)
Kemudian klik Edit-Edit Lines-Divide Frames karena banyak batang bawah
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ada 8 batang, maka isikan pada Divide into = 8 dan Last First Ratio = 1, lalu
OK
5. Maka batang bagian bawah akan terbagi 8 bagian. Lakukan hal yang sama
pada batang atas dengan membagi menjadi 4 bagian.
6. Untuk melihat hasil dari pembagian dengan mengkilik icon Set Display
Option pada Joints hilangkan centang pada Invisible. Maka akan terlihat titik
potong seperti (Gambar 2.7).

Gambar 2.7 Join Pada Batang
7. Sekarang kita akan menggabungkan titik-titik tersebut dengan garis. Dengan
mengklik icon Draw Frame/Cable Element berada pada sisi kanan jendela
kerja. Lalu hubungkan titi sesuai dengan gambar sketsa.
8. Setelah semua garis terhubung (Gambar 2.8), langkah selanjutnya memasukan
beban yang dialami oleh kuda-kuda. Karena kita hanya menghitung gaya
batang, maka profil baja tidak harus dimasukan.
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Gambar 2.8 Model Rangka Kuda-Kuda

9. Klik Define-Load Patterns, maka akan keluar jendela. Dari setting SAP2000
sendiri sudah ada Dead Load (DL), maka kita hanya menginputkan data beban
yang lain dengan cara, ketik LIVE pada Load Pattern Name, pilih Type
dengan Live, biarkan Self Weight Multiplier kosong (0), kemudian klik Add
New Load Pattern Lanjutkan hal sama pada beban Plafond, Angin kanan dan
kiri, untuk Plafond dipilih Type Other, lalu OK
10. Sekarang kita akan memasukan besar nilai beban. Beban yang terjadi adalah
beban terpusat pada titik sambungan (Joint). Kita akan memasukan beban
mati (DL) terlebih dahulu sebesar 200 kg pada titik sambungan bagian Batang
Atas. Ingat!! beban pada perletakan adalah setengah dari beban yang terjadi,
maka DL pada titik perletakan bernilai 100 kg, begitupun untuk beban yang
lainnya.
11. Langkah untuk memasukan beban dengan mengklik titik sambungan pada
seluruh batang atas kecuali di titik sambungan perletakan
12. Klik Assign-Joint Loads-Force,
13. Karena kita akan menginput DL, maka Load Pattern Name dipilih DEAD.
Arah beban berada pada Z ke arah bawah, maka nilai Z negatif = -200 kg, klik
OK
14. Klik kembali pada 2 titik simpul diperletakan, lalu lakuakn hal yang sama
untuk memasukan nilainya. Ingat setangah dari beban matinya = 100 kg. Hal
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yang sama juga untuk memasukan nilai beban hidup (LL), dengan mengganti
Load Pattern Name menjadi Live.
15. Untuk memasukan beban Plafond hampir sama dengan cara diatas, akan tetapi
posisi titik sambungan berada pada batang bawah. Lakukan cara yang sama
dengan diatas, dengan tetap beban Plafond yang bekerja pada titik sambungan
di perletakan bernilai setengah dari beban Plafond yang ada .
16. Dalam memasukan beban angin, memiliki perlakuan yang sangat berbeda
dengan beban yang lainnya.Jika beban lainnya bekerja secara Vertikal dan
tegak lurus terhadap bidang perletakan, beda halanya beban angin bekerja
tegak lurus terhadap sisi permukaan atap. Maka nilai beban yang ada
dikonversikan kedalam sumbu Z dan X dengan rumus trigonometri dan
diinput kedalam SAP2000 sesuai arah sumbunya perhatikan sumbu negati (-)
dan positifnya (+). Sehingga didapat nilai beban angin sebagai berikut (sesuai
sumbu SAP2000) :
17. Klik 3 titik di tengah bentang batang atas sebelah kanan saja (karena mulai
input dari Angin Kanan).
18. Kemudian klik Assign-Joint Loads-Forces, lalu pada Load Pattern Name pilih
Angin Kanan.
19. Input nilai beban Angin Kanan Tekan X dan Z yang telah diketahui
sebelumnya, kemudian OK.
20. Lakukan hal yang sama pada 3 titik pada bentang atas sebelah kiri, ingat Load
Pattern Name tetap Angin Kanan dan arah sumbunya sesuai dengan nilai yang
diketahui.
21. Sekarang kita ankan input beban angin pada puncak rangka kuda-kuda.
Karena dititik ini terjadi angin tekan dan angin hisap, maka kita akan 2x
menginputkan data pada titik yang sama.
22. Klik titik pada puncak rangka kuda-kuda
23. Klik Assign-Joint Loads-Forces, lalu pada Load Pattern Name pilih Angin
Kanan.
24. Masukan nilai beban Angin Kanan tekan, klik OK.
25. Klik kembali Assign-Joint Loads-Forces, lalu pada Load Pattern Name pilih
Angin Kanan. Pada sisi sebelah kanan tukar dari Replace Existing Loads ke
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Add to Existing Loads. Ini agar beban yang dimasuan pada angin kanan tekan
tidak hilang, lalu masukan beban angin kanan hisap
26. Setelah itu klik OK, maka akan tampil seperti (Gambar 2.9)

Gambar 2.9 Pembebanan Angin
27. Untuk beban angin pada titik perletakan sama halnya dengan input data
sebelumnya. Beban Angin tekan dan hisap dibagi 2 terlebih dahulu dan
dimasukan untuk masing-masing titik perletakan kiri dan kanan.
28. Setelah selesai input untuk angin kanan, maka dilanjutkan dengan input angin
kiri. Cara dan urutannya sama persis dengan angin kanan.
29. klik Assign-Frame-Releases/Particial Fixity. Ini berguna agan momen di
setiap joint bernilai 0 atau tidak ada momen. Karena sarat sebuah rangka
/Trusses tidak boleh ada momen pada rangka/trusses tersebut, kalau adapun
sangat kecil sekali. Setelah jendela Releases/Particial Fixity terbuka, centang
pada Moment 33 (Major). OK
30. Kemudian klik Define-Load Combination,Klik OK.
31. Lalu klik Analyze-Set Analyze Options, pilih Plane Frame, OK
32. Klik Analyze-Run Kemudian pada MODAL jangan di Run dengan mengklik
pada Kolom Action-Do Not Run.Lalu klik Run, tunggu beberapa saat sampai
rangka kuda-kuda menampakan kondisi saat terbebani atau mengalami
defleksi (Gambar 2.10).
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Gambar 2.10 Lendutan Setelah Pembebanan

33. Untuk melihat gaya batang pada rangka kuda-kuda tersebut, klik DispalyShow Tables , akan keluar jendela Choose Tables for Display. Lalu centang
ANALYSIS RESULTS-Elemen Output-Frame Output-OK.
34. Maka akan keluar data gaya batang dari setiap beban yang bekerja ini bisa d
Expor ke Ms.Exel dengan mengklik File-Export Current Table. Setelah
masuk ke Ms.Exel dapat dicari gaya batang terbesar (Maximal/Minimal) yang
akan dijadikan sebagai acuan untuk mencari dimensi profil yang akan dipakai.
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