
 7  Universitas Internasional Batam 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Struktur Beton 

Campuran beton merupakan campuran – campuran dari beberapa bahan 

bangunan komposit yang terbut dari bahan – bahan seperti semen Portland 

ataupun semen hidraulik yang lainnya, agregat – agregat halus, agregat – agregat 

kasar dan tambahan air, dengan adanya ataupun tanpa bahan – bahan tambahan 

seperti obat –obatan yang akan membantu cepat lambatnya pengerasan beton yang 

akan membentuk campuran tersebut menjadi masa padat (SNI 03-2847, 2002) 

Beton bertulang merupakan campuran komposit beton yang diberikan 

tulangan – tulangan besi baja dengan luasan dan jumlah tulangan – tulangan yang 

tidak lebih sedikit dari nilai minimum yang telah disyaratkan dan tidak lebih 

banyak dari batas maksimum sesuai yang telah direncanakan berdasarkan 

peraturan – peraturan dan asumsi – asumsi bahwa kedua bahan beton dan besi 

baja tersebut bekerja sama dalam memikul gaya – gaya tarik maupun gaya – gaya 

tekan. 

Sifat utama dari besi baja tulangan dalam beton, yaitu besi baja memiliki 

karakteristik yang sangat kuat terhadap gaya – gaya tarik maupun gaya – gaya 

tekan. Dikarenakan besi baja tulangan yang harganya yang relative lebih mahal 

dibandingkan dengan harga beton, maka sedemikian mungkin kita harus 

menghindari dari penggunaan besi baja tulangan untuk memikul gaya – gaya 

tekan.  
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Dari sifat – sifat utama di atas dapat di lihat bahwa setiap bahan – bahan 

memiliki kelebihan – kelebihan dan kekurangan – kekurangan masing – masing, 
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akan tetapi apabila kedua bahan tersebut dapat digabungkan menjadi sebuah 

kesatuan yang utuh secara komposit dalam bahan, maka akan kita akan 

memperoleh suatu bahan yang baru yang biasa disebut dengan beton bertulang. 

Beton bertulang ini memiliki sifat – sifat yang sesuai dengan bahan penyusunnya, 

yaitu sangat kuat terhadap beban tarik dengan besi baja tulangan dan kuat 

terhadap beban tekan dengan campuran beton. Beban – beban tarik pada beton 

bertulang ditahan oleh besi baja tulangan, sedangkan beban – beban tekan cukup 

ditahan oleh campuran beton. Campuran beton ini juga memiliki sifat yang dapat 

menahan api dan dapat melindungi besi baja agar lebih kuat dan tahan lama dari 

korosi atau karat. 

2.2 Struktur Utama pada Bangunan Gedung 

Struktur Utama pada bangunan gedung pada umumnya struktur pada 

bangunan gedung ini terdiri atas struktur atas (upper structure) dan struktur 

bawah (lower structure). Struktur bawah (lower structure) yang dimaksud di atas 

oleh penulish merupakan struktur tanah seperti pondasi dan juga struktur 

bangunan yang berada di bawah permukaan tanah, sedangkan struktur atas (upper 

structure) adalah struktur – struktur bangungan yang berada di atas permukaan 

tanah seperti struktur pelat lantai, struktur kolom, struktur balok dan struktur 

tangga. 

 

2.3 Standar SNI 

Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan satu – satunya standar yang 

ada dan berlaku secara nasional di Negara Indonesia. Peraturan SNI ini telah 
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dirumuskan oleh Panitia Teknis dan telah di tetapkan oleh Badan Standardisasi 

Nasional (BSN). 

Agar peraturan SNI bisa mendapatkan kecepercayaan yang luas antara para 

stakeholder, maka peraturan SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO Code of 

good practice, ialah: 

1. Openness (keterbukaan) : Peraturan SNI harus bersifat terbuka untuk 

semua stake holder yang berkepentingan langsung maupun tidak 

langsung dan dapat berpartisipasi dalam pengembangan peraturan dari 

standar SNI; 

2. Transparency (transparansi) : Peraturan SNI harus bersifat transparan 

untuk semua stake holder yang berhubungan langsung dan juga dapat 

mengikuti perkembangan – perkembangan dari peraturan SNI mulai dari 

tahap pemorpgraman serta perumusan – perumusan sampai ke dalam 

tahap penetapan dan juga dapat dengan mudah untuk memperoleh 

semua informasi yang berkaitan langsung dengan pemngembangan 

peraturan standar SNI; 

3. Impartiality and Consensus (consensus dan tidak memihak) : Peraturan 

SNI harus bersifat tidak memihak dan consensus agar semua stakeholder 

dapat menyalurkan kepentingannya dan diperkakukan secara adil dalam 

peraturan SNI; 

4. Relevance dan Effectiveness (efektif dan relevan) : peraturan SNI harus 

bersifat efektif dan relevan agar perkembangan pasar di Negara kita 
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tidak terisolasi atau tertutup dari perkembangan pasar global dan 

memperlancar perdangangan internasional; dan 

5. Development dimension (pembangunan berdimensi) : peraturan SNI ini 

berdimensi pembangunan agar dapat memperhatikan kepentingan public 

dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing dalam 

perekonomian nasional. 

Faktor – faktor reduksi kekuatan pada standar SNI yang dilambangkan 

dengan simbol Φ : 

Tabel 2.1 Tabel faktor reduksi pada standar SNI 

Perilaku gaya Φ 

Beban – beban aksial dan beban – beban aksial dengan lentur 0.80 

Beban – beban aksial dan beban – beban aksial dengan lentur :  

1. Kerangka struktur dengan penggunaan tulangan spiral 0.70 

2. Komponen struktur utama lainnya 0.65 

Lentur, tanpa beban aksial 0.80 

Tumpuan pada beton 0.65 

Torsi dan geser 0.75 

Sumber : SNI 03-2847-2002 

 

2.4 Standar Eurocode 

Eurocode merupakan gabungan dari sepuluh standar Eropa (EN; 

Harmonised Technical Rules) yang menetapkan bagaimana cara mendesain 

struktusal yang harus dilakukan oleh European Union (EU). Dikembangkan oleh 
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European Committee for Standardization untuk standarisasi atas permintaan 

European Commission. 

Tujuan dari standar Eurocode adalah untuk memberikan: 

1. Sebagai sarana untuk membuktikan pemenuhan dengan persyaratan 

untuk kekuatan mekanik dan stabilitas dan keamanan jika terjadi 

permasalahan yang telah ditetapkan oleh undang – undang Uni Eropa; 

2. Sebagai dasar untuk spesifikasi konstruksi dan spesifikasi kontrak; 

3. Sebagai kerangka kerja untuk menciptakan spesifikasi teknis yang 

selaras untuk produk bangunan. 

 

2.5 Dasar – Dasar Perencanaan 

Pada perencanaan pembangunan gedung 4 lantai yang akan di analisa 

penulis, penulis akan berpedoman pada peraturan – peraturan yang telah 

ditetapkan sesuai dengan standar Eurocode yang biasanya banyak digunakan pada 

daerah Eropa dan Negara Singapura. 

Suatu struktur bangunan gedung juga harus direncanakan mutu dan 

kekuatannya berbanding dengan pembebanan sesuai dengan kegunaan dari 

bangunan tersebut, berikut jenis – jenis pembebanan : 

1. Beban Mati 

Beban mati merupakan segala sesuatu structural maupun non – 

structural yang dianggap sebagai beban saat kombinasi dari 

pembebanan di pertimbangkan atau diperhitungkan (N. Malakatas, 
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2008). Contoh : berat balok, kolom, plat lantai, dinding, finishing dari 

lantai, plafon, plumbing, dan peratalan elektrikal. 

 

2. Beban Hidup 

Beban hidup adalah area – area yang dikenai berbagai kategori - 

kategori pembebanan, kasus beban kritis perlu diidentifikasi dan 

dipertimbangkan. Beban hidup bertindak dengan beban – beban lainnya 

seperti beban angin, salju, mesin derek dan mesin – mesin lainnya. 

Dengan jumlah beban hidup dapat dianggap menjadi sebuah kesatuan 

pembebanan. Akan tetapi untuk struktur atap dari bangunan beban hidup 

tidak dapat dianggap menjadi sebuah kesatuan dengan beban salju 

ataupun beban angin (N. Malakatas, 2008). Mesin derek dan mesin – 

mesin lainnya. Dengan jumlah beban hidup dapat dianggap menjadi 

sebuah kesatuan pembebanan. Akan tetapi untuk struktur atap dari 

bangunan beban hidup tidak dapat dianggap menjadi sebuah kesatuan 

dengan beban salju ataupun beban angin (N. Malakatas, 2008). 

Berikut adalah tabel peraturan pembebanan Eurocode EN1991-1-1 

sesuai dengan fungsi dari bangunan. 

  

Leslie Louis Siuwandy. Analisis Perbandingan Struktur Beton pada Bangunan Gedung Menggunakan Standar SNI 
dan Eurocode. 
UIB Repository©2019



13 
 

   Universitas Internasional Batam 
 

Tabel 2.2 Tabel spesifikasi kegunaan ruangan pada gedung. 

Kategori penggunaan area untuk lantai 

Kategori Penggunaan khusus Contoh 

A Area untuk penggunaan 

domestik dan aktivitas 

perumahan 

Kamar di bangunan tempat tinggal dan 

rumah terpisah atau tidak terpisah; 

Bangsal, kamar tidur dan di rumah 

sakit 

Kamar tidur di hotel dan di dapur dan 

toilet 

B Area Perkantoran  

C Area tempat orang dapat 

berkumpul (dengan 

pengecualian seperti 

yang dinyatakan dalam 

kategori A, B dan D1) 

C1: Area dengan meja, kursi, dll 

mis: Area di sekolah umum, ruang 

makan restoran, kafe, ruang baca, 

resepsi 

C2: Area dengan kursi tetap. 

misalnya: area di chrurches, kuil, 

masjid, bioskop atau teater, ruang 

konferensi, ruang pertemuan, ruang 

pertemuan, ruang kuliah, ruang tunggu, 

ruang tunggu kereta api. 

C3: Area tanpa hambatan bagi orang 

untuk bergerak bebas 

misalnya: area di musageum, ruang 
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Kategori Penggunaan khusus Contoh 

  pameran, dan area akses gratis seperti 

di gedung-gedung publik dan 

administrasi, rumah sakit, hotel, 

perempatan stasiun kereta api 

 

C4: Area dengan kemungkinan 

aktivitas fisik dari orang 

misalnya: ruang senam, ruang dansa, 

panggung 

 

C5: Area yang rentan terhadap 

kerumunan besar 

misalnya. Dalam bulding untuk acara-

acara publik seperti ruang olahraga, 

ruang konser, termasuk teras, stan, dan 

platform kereta api dan area akses 

D Area Belanja D1: Area di toko eceran umum 

 

D2: Area di department store. 

Perhatian pada ke 6.3.1.1 (2), khususnya untuk C4 dan C5. Silakan lihat EN 

1990 ketika efek dinamis dari orang – orang perlu dipertimbangkan. Untuk 

kategori E, silakan lihat Tabel 6.3  

Catatan I Bergantung pada penggunaan yang diantisipasi (beban langsung). 
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Area yang biasanya dan cenderung dikategorikan sebagai C2, C3, C4 dapat 

dikategorikan sebagai kategori C5 dengan keputusan klien dan / atau lampiran 

Nasional 

Sumber: Eurocode EN1991-1-1 

 

Tabel 2.3 Tabel spesifikasi kegunaan ruangan pada gedung 

Beban yang Ditimbulkan di atas lantai, tangga dan balkon dalam penggunaan 

bangunan 

Kategori memuat area dalam bangunan qk 

( kN / m
2 

) 

Qk 

( kN ) 

Kategori A 

Lantai 

Balkoni 

Tangga 

  

1.5 to 2.0 

2 . 0 to 4 . 0 

2 . 5 to 4 . 0 

 

2.0 to 3.0 

2 . 0 to 3 . 0 

2  .0 to 4 . 0 

Kategori B 2 . 0 to 3 . 0 1 . 5 to 4 . 5 

Kategori C 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

 

 

2 . 0 to 3 . 0 

3 . 0 to 4 . 0 

3.0 to 5.0 

4.5 to 5.0 

5.0 to 7.5 

 

3 . 0 to 4.0 

2.5 to 7.0 (4.0) 

4.0 to 7.0 

3.5 to 7.0 

3.5 to 4.5 

Kategori memuat area dalam bangunan qk Qk 
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( kN / m
2 

) ( kN ) 

Kategori D 

D1 

D2 

 

4.0 to 5.0 

4.0 to 5.0 

 

3.5 to 7.0 (4.0) 

3.5 to 7.0 

Catatan I Jika rentang diberikan dalam tabel ini, nilainya dapat bervariasi 

tergantung pada set oleh lampiran Nasional atau dengan menggunakan nilai 

rata-rata dari tabel. Nilai yang direkomendasikan untuk penggunaan, yang 

ditujukan untuk aplikasi terpisah, digarisbawahi. Penggunaan Qk dimaksudkan 

untuk menentukan efek umum dan penggunaan Qk untuk efek lokal untuk 

penggunaan beban titik. Lampiran Nasional dapat menentukan berbagai kondisi 

penggunaan tabel ini. 

Sumber: Eurocode EN1991-1 

Tabel 2.4 Tabel spesifikasi kegunaan ruangan pada gedung 

Kategori area untuk penyimpanan dan penggunaan industri 

Kategori Penggunaan Khusus Contoh area 

E1 Area yang rentan terhadap 

akumulasi barang, termasuk area 

akses untuk penyimpanan 

Area untuk penggunaan 

penyimpanan termasuk 

penyimpanan dokumen 

dan buku 

E2 Untuk penggunaan industri  

Sumber: Eurocode EN1991-1 
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Tabel 2.5 Tabel spesifikasi kegunaan ruangan pada gedung 

Area muatan yang diberlakukan di lantai karena penggunaan penyimpanan 

Kategori area yang dimuat untuk 

penyimpanan 

qk 

( kN/m
2 

) 

Qk 

( kN ) 

Kategori E1 7 . 5 7 . 0 

Catatan I nilai-nilai dapat bervariasi dan diubah jika tindakan yang diperlukan 

sesuai dengan penggunaan (silakan lihat Tabel 6.3 dan Lampiran A) untuk 

proyek tertentu dari klien atau oleh lampiran Nasional. qk dimaksudkan untuk 

penentuan efek umum pada area dan penggunaan qk untuk efek lokal pada area. 

Lampiran Nasional dapat menentukan kondisi penggunaan Tabel 6.4 yang 

berbeda tergantung pada lampiran Nasional. 

Sumber : Eurocode EN1991-1-1 
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3. Beban hidup pada garasi dan kendaraan 

Berikut adalah tabel beban – beban hidup yang bekerja pada garasi dan 

kendaraan : 

Tabel 2.6 Tabel spesifikasi beban hidup pada garasi dan kendaraan 

Beban yang dibebankan pada garasi dan lalu lintas kendaraan 

Kategori area lalu lintas qk 

( kN/m
2 

) 

Qk 

( kN ) 

Kategori F berat Kotor kendaraan: ≤ 30kN qk Qk 

Kategori G 30kN < berat kotorkendaraan ≤ 160kN 5 . 0 Qk 

Catatan I untuk kategori Nilai qk dapat dipilih dalam kisaran 1. 5 hingga 2. 5 

kN / m2 dan nilai Qk dapat dipilih dalam kisaran 10 hingga 20 kN. 

Catatan II Untuk kategori G, nilai Qk dapat dipilih dalam kisaran 40 hingga 90 

kN 

Catatan III Jika rentang nilai diberikan dalam Catatan 1 & 2, nilai dapat 

ditetapkan oleh lampiran nasional atau mengambil rata-rata antara rentang yang 

diberikan. 

Kategori F (mis. Area parkir, garasi, ruang parkir) 

Kategori G (mis. Zona pengiriman, rute akses, zona yang bisa diakses oleh 

pemadam kebakaran) 

Sumber : Eurocode EN1991-1-1 
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4. Beban hidup pada atap 

Tabel 2.7 Tabel spesifikasi beban hidup pada atap 

Kategori H 
Dapat diakses hanya untuk pemeliharaan dan pemulihan 

normal (1 orang) 

Kategori I 
Dapat diakses dengan tempat tinggal sesuai dengan kategori 

dari kategori A ke kategori G 

Kategori K 
Dapat diakses untuk layanan khusus menggunakan contoh 

seperti area pendaratan helikopter 

Sumber : Eurocode EN1991-1-1 

Tabel 2.8 Tabel spesifikasi beban hidup pada atap kagetori H 

Atap beban yang masuk kategori dari kategori H 

Atap qk 

( kN/m
2 

) 

Qk 

( kN ) 

Kategori H qk Qk 

CATATAN 1 untuk kategori Nilai-nilai qk dapat bervariasi dan dipilih dalam 

kisaran 0. 0 hingga 1. 0 kN / m2 dan Qk dapat dipilih dalam kisaran 0. 9 

banding 1. 5 kN. Di mana rentang yang diberikan dari nilai dapat ditetapkan 

oleh Lampiran Nasional. Nilai yang disarankan adalah: qk = 0,4 kN / m2, Qk = 

1. 0kN 

Catatan II Nilai qk dapat bervariasi dan dipilih oleh Lampiran Nasional 

tergantung pada kemiringan atap 

Catatan III Nilai qk dapat bervariasi dan dianggap berlaku pada area A yang 

dapat ditetapkan oleh Lampiran Nasional. Nilai yang disarankan untuk A adalah 

10m2, dalam kisaran area nol hingga keseluruhan adalah atap. 
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Nilai minimum yang diberikan pada tabel 6.10 harap dicatat bahwa jangan 

memperhitungkan bahwa beberapa akumulasi kesalahan konstruksi material 

yang mungkin terjadi selama perawatan 

Sumber : Eurocode EN1991-1-1 

Tabel 2.9 Tabel spesifikasi beban hidup pada atap kategori K 

Kelas dari 

Helicopter 

Berat Helikopter saat 

lepas landas muatan Q 

Berat Lepas 

Landas Qk 

Dimensi area yang 

dimuat (m x m) 

HC1 Q ≤ 20 kN Qk = 20 kN 0 . 2 x 0 . 2 

HC2 20 kN < Q ≤ 60kN Qk = 60 kN 0 . 3 x 0 . 3 

Sumber : Eurocode EN1991-1-1 

Tabel 2.10 Faktor Ψi 

Tindakan Ψ0 Ψ1 Ψ2 

Kategori A,B 0.7 0.5 0.3 

Kategori. C,D 0.7 0.7 0.6 

Kategori E 1 0.9 0.8 

Salju 0.5-0.7 0.2-0.5 0.0-0.2 

Temperatur 0.6 0.5 0.0 

Angin 0.6 0.2 0.0 

Sumber : Eurocode EN1990 
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Tabel 2.11 Faktor aA untuk lantai 

A (m
2
) aA (EN1991-1-1 

with Ψ0 = 0.7) 

aA (EN1991-1-1 

with Ψ0 = 1.0) 

40 0.75 0.96 

80 0.63 0.84 

120 0.59 0.80 

160 0.56 0.78 

240 0.54 0.76 

Sumber : Eurocode EN1991-1-1 

Tabel 2.12 Faktor an untuk Kolom 

n aA (EN1991-1-1 with Ψ0 = 0.7) 

1 1.00 

2 1.00 

3 0.90 

4 0.85 

5 0.82 

6 0.80 

7 0.79 

8 0.78 

9 0.77 

10 0.76 

Sumber : Eurocode EN1991-1-1 
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2.6 Perbedaan Metode SNI dan Eurocode 

2.6.1 Perbedaan pada beban hidup 

Berikut adalah tabel perbedaan pada pembebanan metode SNI dan 

Eurocode: 

Tabel 2.13 Tabel Perbedaan Beban Hidup 

Fungsi Beban Hidup SNI Eurocode 

Rumah tinggal sederhana 125 kg / m
2
 1.5 – 2.0  kN / m

2
 

Sekolah, hotel, perkantoran, 

asrama, rumah sakit dan pasar 

200 kg / m
2
 2.0 – 3.0 kN / m

2
 

Ruang olahraga 

Gereja, masjid, ruang rapat, 

bioskop, ruang pagelaran 

400 kg / m
2
 

400 kg / m
2
 

5.0 – 7.5 kN / m
2
 

3.0 – 4.0 kN / m
2
 

Panggung penonton 500 kg / m
2
 5.0 – 7.50kN / m

2
 

Ruang dansa 500 kg / m
2
 4.5 – 5.0 kN / m

2
 

Gudang, ruang arsip, perpustakaan 400 kg / m
2
 7.5 kN / m2 

parkiran 800 kg / m
2
 7.5 kN / m2 

Sumber : Eurocode EN1991-1-1 dan SNI 03-1727-1989 PPPURG 
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2.6.2 Perbedaan pada Kombinasi Ultimate 

Tabel 2.14 Tabel Perbedaan Kombinasi Ultimate 

SNI Eurocode 

1.4D Eqn (6.10) = 1.35 Gk + 1.5 Qk,1 

+ 0.75 Qk,w 

1.2D + 1.6L Eqn (6.10a) = 1.35 Gk + 1.05 

Qk,1 + 0.75 Qk,w 

1.2D + 1.6L + 0.5 (Lr atau S atau 

R) 

Eqn (6.10b) = 1.25 Gk + 1.5 

Qk,1 + 0.75 Qk,w 

1.2D + 1.6 (Lr atau S atau R) + (L 

atau 0.5W) 

 

1.2D + 1.0W + L + 0.5 (Lr atau S 

atau R) 

 

Sumber : Eurocode EN1990 dan SNI 03-1727-1989 PPPURG 

Keterangan 

1. D = dead load (beban mati) 

2. L = live load (beban hidup) 

3. S  = beban salju (snow) 

4. Lr = beban hidup pada dak atap 

5. W = beban angin (wind) 

6. R = beban hujan (rain) 
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7. Gk = Permanent Actions (beban mati) 

8. Qk,1  = Leading Variable Actions (beban hidup) 

9. Qk,w  = Accompanying Variable Actions (beban angin atau hujan) 

 

2.6.3 Perbedaan pada faktor reduksi 

Tabel 2.15 Tabel Perbedaan Faktor Reduksi 

 SNI Eurocode 

Kolom 0.65 1.00 - 0.76 

Balok 0.65 0.75 - 0.54 

Plat Lantai 0.65 0.75 - 0.54  

Sumber : Eurocode EN1991-1-1 dan SNI 03-2847-2002 pasal 11.3.2 

 

2.7 Kolom 

Definisi dari struktur kolom menurut buku dari Sudarmoko (1996) struktur 

kolom beton bertulang merupakan sebuah batang lurus yang menerimah gaya – 

gaya tekan secara arah vertikal dari sebuah rangka struktur – struktur yang akan 

memikul atau menerima beban – beban dari struktur balok. Struktur kolom 

merupakan salah satu elemen – elemen pada struktur tekan yang memiliki peranan 

paling penting dari suatu struktur bangunan gedung, sehingga apabila adanya 

keruntuhan pada suatu kolom yang merupakan lokasi paling kritis yang menumpu 

semua struktur balok – balok dan struktur pelat lantai yang berada diatasnya dapat 

menyebabkan runtuhnya struktur balok dan bidang lantai yang akan bersangkutan 
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dan membuat runtuhnya semua elemen – elemen dari sebuah struktur bangunan 

gedung. Menurut buku peraturan SK SNI T – 15 - 1991 - 03 tentang tata cara 

perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung menyatakan bahwa struktur 

kolom artinya komponen – komponen dari sebuah struktur bangunan gedung yang 

bertugas untuk menyangga atau menahan atau menopang beban aksial tekan dari 

arah vertical dengan pada bagian bidang tinggi yng tidak ditopng paling tidak tiga 

kali dimensi lateral terkecil kolom tersebut. 

Berikut merupakan beberapa jenis – jenis strukturkolom menurut buku 

struktur beton bertulang (Istimawan Dipohusodo, 1994) ada terdiri dari tiga jenis 

kolom beton bertulang, yaitu : 

1. Kolom beton bertulang yang menggunakan pengikat sengkang dari besi baja 

pada arah lateral. Kolom beton bertulang ini merupakan kolom beton yang 

diberi penulangan dengan batang besi baja pada tulangan utama arah 

memanjang, pada jarak spasi tertentu tulangan utama akan diikat dengan 

pengikat sengkang yang terbuat dari besi baja kearah laterak. Tulangan besi 

baja ini bekerja juga sebagai untuk memegang atau menahan tulangan 

pokok arah memanjang agar tetap kokok pada tempatnya dan juga berfungsi 

untuk menahan gaya lateral yang terjadi pada struktur kolom.  

2. Kolom beton bertulang yang memakai pengikat spiral dari besi baja pada 

arah lateral yang dipasang miring dan membentuk spiral. Bentuknya hampir 

sama seperti kolom beton bertulang yang pertama disebutkan hanya saja 

besi baja tulangan lateral ini digunakan sebagai pengikat tulangan utama 
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memanjang merupakan tulangan spiral dari besi baja yang akan dipasang 

dililitkan mengelilingi dan membentuk heliks atau spiral yang menerus 

sepanjang kolom. Fungsi utama dari tulangan spiral dari besi baja ini 

merupakan memberi kemampuan struktur kolom beton bertulang ini untuk 

menyerap deformasi yang cukup besar sebelum terjadinya keruntuhan dan 

menahan gaya dari arah lateral, sehingga struktur kolom bertulang ini 

mampu mencegah atau menahan terjadinya kehancuran atau kerusakan pada 

seluruh struktur bangunan gedung sebelum proses terjadinya redristribusi 

momen dan tegangan terwujud pada struktur bangunan gedung.  

3. Struktur kolom komposit, merupakan struktur kolom yang terdiri dari 2 

macam material yang berbeda seperti baja profil I atau hollow dan diberi 

lapisan tahambahan menggunakan beton sehingga struktur kolom ini dapat 

menerima gaya tekan pada arah vertical yg dikuatkan pada arah 

memanjanng dengan gelagar profil baja atau pipa hollow, dengan atau tanpa 

diberi tulangan utama memanjang.  

 

2.8 Balok 

Definisi dari struktur balok merupakan bagian – bagian horizontal dari 

struktur sebuah bangunan gedung yang kaku dan telah dirancang untuk menahan 

dan menyalurkan beban – beban dari pelat lantai menuju elemen – elemen struktur 

kolom penopang. Selain itu struktur balok juga berfungsi sebagai pengikat 

struktur kolom – kolom agar apabila suatu saat terjadi pergerakan kolom – kolomt 
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tersebut tetap bersatu tidak bergerak untuk mempertahankan bentuk dan posisi 

awalnya. 

Salah satu sifat beton yang kuat terhadap gaya – gaya teken akan tetapi 

beton lemah terhadap gaya – gaya tarik. Oleh karena itu, beton akan mengalamai 

keretakan – keretakan apabila jika beban yang dipikulnya menimbulkan tegangan 

tarik yang melebihi kuat tarik struktur beton. Jika sebuah struktur balok beton 

(tanpa tulangan) ditumpu oleh tumpuan sederhana yang merupakan 1 sendi dan 1 

roll, dan diberi gaya terpusat P ataupun beban merata q, maka akan reaksi pada 

struktur balok beton itu akan menimbulkan momen luar sehingga struktur balok 

beton tersebut akan melengkung kebawah. Salah satu sifat beton yang kuat 

terhadap gaya – gaya teken akan tetapi beton lemah terhadap gaya – gaya tarik. 

Oleh karena itu, beton akan mengalamai keretakan – keretakan apabila jika beban 

yang dipikulnya menimbulkan tegangan tarik yang melebihi kuat tarik struktur 

beton. Jika sebuah struktur balok beton (tanpa tulangan) ditumpu oleh tumpuan 

sederhana yang merupakan 1 sendi dan 1 roll, dan diberi gaya terpusat P ataupun 

beban merata q, maka akan reaksi pada struktur balok beton itu akan 

menimbulkan momen luar sehingga struktur balok beton tersebut akan 

melengkung kebawah. 

Pada struktur balok beton yang akan dibebani suatu beban dan akan 

mengalami kelengkungan kea rah bawah, pada dasarnya ditahan oleh kopel gaya – 

gaya dalam yang tegangan tarik dan tekan. Jadi pada selimut struktur balok beton 

bertulang bagian tepi atas akan menahan gaya – gaya tekan, dan semakin kebawah 

tegangan tersebut akan semakin kecil. Dan akan terjadi pada sebaliknya, pada 
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selimut bagian tepi bawah struktur beton bertulang ini akan menahan gaya – gaya 

tarik, dan semakin keatas tegangan tariknya akan semakin kecil pula kekuatannya. 

Sedangkan, pada tengah bentang / garis netral atau garis nol, struktur beton ini 

tidak akan mengalami tegangan sama sekali. Jika beban – beban yang dipikul oleh 

struktur balok terlalu besar maka garis netral tersebut akan bergeser pada  bagian 

bawah yang akan mengalami tegangan tarik cukup besar yang dapat 

megakibatkan keretakan pada balok bagian bawah. Kejadian ini terjadi terutama 

pada daerah struktur beton yang memiliki momen besar yaitu pada bagian 

lapangan atau tengah bentangan balok.  

Sehingga pada sebuah struktur beton beton ini akan dipasang besi baja 

untuk menahan gaya – gaya tarik (bagian bawah) dan mencegah terjadinya 

keretakan pada beton, pada bagian struktur balok yang menerima gaya – gaya 

tekan (bagian atas) juga akan dipasang besi baja untuk membantu memikul gaya – 

gaya dan juga menahan besi baja pada bagian lawannya agar tulangan dari besi 

baja tersebut tidak terlepas dari sebuah kesatuan struktur balok beton bertulang. 

 

2.9 Pelat Lantai 

Definisi dari struktur plat lantai adalah bagian lantai atau sebuah persegi 

yang memiliki luas penampang yang berfungsi untuk menahan atau tempat 

berpijak, yang permukaannya berada di atas tanahm dan yang akan juga berfungsi 

sebagai penyalur beban – beban dari benda – benda maupun orang ke struktur 

balok dan yang akan di teruskan kepada struktur kolom dan struktur kolom akan 

menyalurkan beban aksial tersebut pada struktur pondasi. 
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Perencanaan struktur pleat lantai harus kaku dan juga rata, terkecuali lantai 

kamar mandi dan tempat – tempat tertentu yang memang di desain khusus untuk 

keperluan tertentu sehingga membutuhkan struktur pelat lantai miri atau 

mengalami perbedaan elevasi, ketebalan pada struktur pelat lantai di tentukan dari 

beban yang akan di tahan, mulai dari beban hidup dan beban mati dari semua 

beban yang berada diatasnya ataupun beban diri sendiri. 

Berdasarkan material bahannya, terdapat bermacam – macam jenis plat 

lantai: 

1. Pelat lantai Kayu 

Pelat lantai jenis kayu ini berbahan dasar dari bahan kayu, yang biasanya 

dirangkai dan disatukan atau digabung menjadi satu kesatuan yang kuat, 

sehingga terbentuklah sebuah bidang yang dapat injak orang yang besar. 

 

Gambar 2.1 Plat lantai kayu Sumber: Google Pictures 

2. Pelat lantai beton 

Pelat lantai berbahan beton ini umumnya diberi tulangan dan akan dicor 

ditempat lokasi, bersama dengan struktur balok beton bertulang yang 

akan menumpu dan struktur kolom beton bertulang pendukungnya. Pelat 
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lantai beton betulang ini dipasang dengan tulangan besi baja pada kedua 

arahnya, dan tulangan yang menyilang untuk menahan momen tarik dan 

juga lenturan akibat beban beban yang dipikul oleh pelat lantai beton ini. 

 

Gambar 2.2 Plat lantai beton Sumber: Google Pictures 

3. Pelat lantai yang terbuat dari bahan baja 

Konstruksi pada pelat lantai dengan bahan baja ini biasanya digunakan 

pada struktur bangunan gedung yang komponen – komponen 

strukturnya yang terdiri atas material besi baja. Biasanya pelat lantai 

berbahan baja ini menggunakan bondek, bondek adalah material pelapis 

yang berada dibawah coran lantai beton yang dapat digunakan sebagai 

pengganti bekisting. Bondek juga berfungsi sebagai pengganti tulangan 

besi baja pada lantai bagian bawah. 
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Gambar 2.3 Plat lantai baja (bondek) Sumber: Google Pictures 
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4. Pelat lantai Yumen 

Pelat lantai yumen ini merupakan singkatan dari pelat lantai kayu dan 

pelat lantai semen. Pelat lantai ini terbuat dari potongan – potongan 

kayu – kayu kecil yang akan dicampur dengan semen dan dibuat dengan 

ukuran tertentu yaitu 90 x 80 cm. Jenis pelat lantai ini merupakan pelat 

lantai yang masih baru dan sangat jarang digunakan oleh kontraktor. 

 

Gambar 2.4 Plat lantai Yumen Sumber: Google Pictures 

Metode struktur plat lantai pada struktur bangunan gedung, berikut macam – 

macam metode struktur plat lantai : 

1. Metode Konvensional 

Metode konvensional ini pengerjaannya yang dilakukan dilokasi yang 

akan dicor langsung, dengan bekisting yang menggunakan polywood 

dengan perancah scaffolding ataupum bekisting yang terbuat dari besi 

baja bondek. Metode ini merupakan cara yang dapat dikatakan dengan 

metode yang ‘kuno’ dan memakan cukup banyak waktu dan biaya, 

sehingga banyak orang yang berlomba – lomba untuk mendapatkan 

Leslie Louis Siuwandy. Analisis Perbandingan Struktur Beton pada Bangunan Gedung Menggunakan Standar SNI 
dan Eurocode. 
UIB Repository©2019



33 
 

   Universitas Internasional Batam 
 

inovasi – inovasi yang baru dan untuk mempercepat waktu pengerjaan 

dan pengeluaran biaya yang lebih murah. 

2. Metode half slab 

Metode ini disebut half slab karena bebrapa bagian – bagian dari 

struktur plat lantai ini dikerjakan dengan cara system precast. Bagian 

precast tersebut dibuat di pabrik untuk kemudian dikirim ke lokasi 

proyek untuk dipasang, yang kemudian dipasang besi tulangan atas, 

yang kemudian akan di cor sebagian plat yang dilakukan di tempat 

proyek. 

3. Metode full precast 

Metode full precast merupakan pelat lantai yang sudah dicetak dari 

pabrik dan ini merupakan metode yang paling cepat pengerjaannya. 

Akan tetapi slab precast ini memiliki kekuatan, ketebalan dan luasan 

masing – masing, dan juga memerlukan tower crane untuk mengangkat 

beton beton precast ini. 

4. Metode bondek  

Metode yaitu sebuah metode memberikan sebuah plat baja tipis yang 

berbentuk zig – zag pada bagian bawah untuk mengganti tulangan 

bawah diganti dengan plat bondek, pelat lantai dengan metode bondek 

ini dapat ditambah dengan tulangan wiremesh juga apabila diperlukan 

dan untuk mencegah terjadinya keretakan pada plat lantai tersebut 

 

2.10 Defleksi 
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Defleksi atau deformasi ini merupakan sebuah perubahan bentuk pada 

struktur balok ataupun plat akibat terjadinya pembebanan dari arah vertical yang 

diberikan oleh struktur pelat lantai yang lanjut disalurkan pada struktur balok. 

Struktur balok yang memikul pembebanan tranversal baik itu beban – beban 

terpusat maupun beban – beban merata akan mengalami defleksi atau deformasi. 

Defleksi yang sedemikian besarnya sehingga elemen – elemen struktur akan 

tampak jelas menurun dan akan mengganggu pemilik atau penghuni struktur. 

Berikut adalah beberapa alasan untuk mengontrol defleksi menurut J.C. 

Walraven, 1992 :  

1. Penampilan (Appearance) 

Defleksi yang sedemikian besarnya sehingga elemen – elemen struktur 

akan tampak jelas melengkung ke bawah yang akan mengganggu 

pemilik ataupun penghuni struktur tersebut. Secara umum pembatasan 

defleksi yang dapat diterima adalah panjang bentangan / 250 harus 

dihindari karena akan tampak jelas. 

2. Merusak elemen – elemen bukan struktur (Damage to non-

structural members) 

Konsekuensi penting dari deformasi yang berlebihan adalah kerusakan 

pada elemen – elemen bukan struktur, seperti dinding partisi. Karena 

dinding partisi tidak kuat dan lebih rapuh, retakan bisa membesar 

(beberapa millimeter). Secara umum pembatasan defleksi yang dapat 
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diterima adalah panjang bentangan / 250 harus dihindari karena akan 

tampak jelas. 

 

 

3. Runtuh (Collapse) 

Jika pipa air hujan memiliki kapasitas yang terlalu rendah, maka akan 

sering terjadi kemacetan pada pipa akibat polusi dan pada akhirnya akan 

menyebabkan penghentian, atap akan memikul berat air yang lebih dan 

akhirnya runtuh. Ini terjadi terutama dengan atap ringan. Atap beton 

jarang terjadi kerusakan jenis ini. Secara umum pembatasan defleksi 

yang dapat diterima adalah panjang bentangan / 250 harus dihindari 

karena akan tampak jelas. 

 

2.11 Perbedaan Parameter Standar SNI dan Eurocode pada ETABS 

Berikut adalah perbedaan – perbedaan parameter standar SNI dan Eurocode 

pada program aplikasi ETABS: 

Tabel 2.16 Tabel Perbedaan Parameter pada Etabs 

Parameter SNI Parameter Eurocode 

Design Code ACI 318-14 Design Code Eurocode 2-2004 

Multi – Response 

Case Design 

Step – by – step - 

all 

Multi – Response 

Case Design 

Step – by – step - 

all 

Number of 24 Number of 24 
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Interaction Curves Interaction Curves 

Number of 

Interaction Points 
11 

Number of 

Interaction Points 
11 

Consider Minimum 

Eccentricity 
Yes 

Consider Minimum 

Eccentricity 
Yes 

Seismic Design 

Category 
D 

Combination 

Equation 
Eq. 6.10 

Parameter SNI Parameter Eurocode 

Design System 

Omega0 
2 Reliability Class Class 2 

Design System 

Rho 
1 

Second Order 

Method 

Nominal 

Curvature 

Design System Sds 0.5 Theta0 (Ratio) 0.005 

Phi (Tension 

Controlled) 
0.9 GammaS (Steel) 1.15 

Phi (Compression 

Controlled Tied) 
0.65 

GammaC 

(Concrete) 
1.5 

Phi (Compression 

Controlled Spiral) 
0.75 

Alpha CC 

(Compression) 
0.85 

Phi (Shear and/or 

Torsion) 
0.75 Alpha CT (tension) 1 

Phi (Shear 

Seismic) 
0.6 

Alpha LCC 

(Lightweight 

Compression) 

0.85 

Phi (Joint Shear) 0.85 

Alpha LCT 

(Lightweight 

Compression) 

0.85 

Pattern Live Load 

Factor 
0.75 

Pattern Live Load 

Factor 
0.75 

Utilization Factor 1 Utilization Factor 1 
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Limit Limit 

Sumber : Program Etabs 2016 
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