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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Klasifikasi Struktur 

Klasifikasi struktur berdasarkan gaya utama yang bekerja dan material 

struktur yang digunakan dapat dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu struktur 

kabel (tension), struktur portal (frames), dan struktur rangka (truss). 

2.1.1 Struktur Kabel (Tension) 

Struktur kabel terdiri dari kabel baja fleksibel digunakan untuk 

mendukung tegangan tarik merata di sepanjang area penampang struktur. Karena 

sifat fleksibilitasnya, kabel memiliki kekakuan lentur yang bisa diabaikan. Struktur 

kabel dirancang dengan bentuk yang memungkinkannya untuk mendukung 

tegangan tarik saja. Gambar 2.1 menunjukan tipe struktur kabel yang biasa dikenal 

dengan jembatan gantung. Pada jembatan gantung, jalan digantung dua buah kabel 

utama dengan gantungan arah vertikal. Kabel utama melewati sepasang menara dan 

berakhir di fondasi. Karena struktur kabel tidak memiliki kekakuan lateral, maka 

akan retan terhadap osilasi yang diinduksi oleh beban angin. Sistem penguat harus 

dibuat untuk meringankan osilasi pada jembatan. 

5 
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(Kassimali, Aslam, 2011) 

Gambar 2.1 Struktur Kabel (Tension) 

 

2.1.2 Struktur Portal (Frame) 

Struktur portal terdiri dari elemen lurus yang saling terhubung baik dengan 

sambungan kaku. Tidak seperti halnya struktur rangka, struktur portal dirancang 

untuk mampu mendukung momen lentur, geser, tekan aksial bahkan tegangan tarik. 

Elemen struktur portal umumnya terdiri dari kolom dan balok, seperti yang 

ditunjukan pada Gambar 2.2. Material struktur portal yang biasa digunakan adalah 

beton bertulang. Ketika beban diterapkan pada struktur portal, elemen balok akan 

menerima tekanan lentur, sedangkan elemen kolom akan menerima tekanan aksial 

dan lateral. Kolom akan retan terhadap tekuk jika dibebankan secara terus-menerus. 

Jadi asumsi daktilitas kolom sangat penting untuk mengantisipasi kegagalan 

struktur kolom. 
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(Kassimali, Aslam, 2011) 

Gambar 2.2 Struktur Portal (Frame) 

 

2.1.3 Struktrur Rangka (Truss) 

Struktur rangka terdiri dari elemen lurus yang saling tersambung satu sama 

lain membentuk geometri sedemikian rupa untuk mendapatkan stabilitas sturktur. 

Struktur ini di rancang agar mampu mendukung tegangan lentur, seperti yang 

ditunjukan pada Gambar 2.3. Material struktur rangka batang umumnya 

menggunakan baja yang disambungkan dengan menggunakan baut dan plat buhul 

atau dengan las, sehingga struktur kaku. Ketika beban diterapkan pada struktur 

hanya pada titik sendi, maka elemen batang hanya akan mengalami pemanjangan 

(tarik) atau pemendekan (tekan). Pada kebanyakan kasus, tekanan lentur sekunder 

tidak terlalu besar ketika dimuat beban. Jadi, asumsi menggunakan sambungan 

sendi akan lebih mengguntungkan. 
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(Kassimali, Aslam, 2011) 

Gambar 2.3 Struktur Rangka (Truss) 

 

2.2 Perencanaan Struktur 

Perencanaan struktur merupakan suatu seni yang berdasarkan pada 

pengetahuan mengenai perilaku struktur dan material untuk merancang suatu 

struktur yang aman dan ekonomis selama masa layannya. Suatu struktur yang stabil 

adalah struktur yang tidak mudah berubah bentuk jika hanya diterapkan gaya primer. 

Suatu struktur yang awet seharusnya tidak memerlukan biaya perawatan yang 

berlebihan selama umur rencana bangunan (Setiawan, Agus, 2013). 

Prosedur perencanaan struktur secara iterasi dapat dilakukan dengan 

langkah sebagai berikut : 

 

 

Suhendry, Analisa Struktur Atap Rangka Bidang dan Rangka Ruang Gedung Olahraga Universitas Internasional Batam 
UIB Repository©2019



9 

 

Universitas Internasional Batam 

a. Perencanaan Konstruksi 

Penetapan persyaratan fungsional struktur, tata letak umum dan dimensi 

struktur yang diusulkan. 

b. Rancangan Struktur 

Pertimbangan model struktur dan jenis material yang akan digunakan 

berdasarkan pedoman dan pengalaman yang sudah ada sebelumnnya. 

c. Estimasi Pembebanan 

Perkiraan beban-beban yang akan bekerja pada struktur sesuai dengan 

peraturan pembeban yang ditentukan. 

d. Analisa Struktur 

Penentuan gaya-gaya yang ditimbulkan dari proses pembebanan pada 

struktur, yaitu tegangan pada elemen dan defleksi pada titik sambung. 

e. Evaluasi Perencanaan 

Pemeriksaan persyaratan keamanan dan kekuatan layan dari hasil analisa 

struktur. Jika persyaratan terpenuhi, maka tahap konstruksi bisa dimulai. 

Jika ternyata perencanaan belum optimum, maka harus dilakukan rancang 

ulang struktur. 
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2.3 Pemodelan Struktur 

Model struktur adalah representasi yang disederhanakan dari struktur 

nyata untuk kebutuhan analisa. Suatu model analisa harus direpresentasikan 

seakurat mungkin karakteristik perilaku struktur yang akan dianalisa. Respon dari 

struktur yang diprediksi dari model analisa hanya berlaku sejauh bahwa model 

mewakili struktur yang sebenarnya. Secara umum, pemodelan struktur bisa dibagi 

menjadi tiga jenis seperti yang ditunjukan Gambar 2.4, yaitu model struktur garis, 

model struktur bidang, dan model struktur ruang (Dewobroto, Wiryanto, 2013). 

 

 

 

 

 

 

(Dewobroto, Wiryanto, 2013) 

Gambar 2.4 Tipe Pemodelan Struktur 

 

2.3.1 Model Struktur Garis (1D) 

Model struktur garis merupakan cara pemodelan yang paling sederhana, 

serta dapat diterapkan pada berbagai struktur rangka dan struktur portal. Dengan 

catatan ukuran tinggi penampang dibanding panjang tidak terlalu besar.  
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2.3.2 Model Struktur Bidang (2D) 

Pemodelan struktur bidang dapat disederhanakan menjadi model struktur 

garis, apabila salah satu sisi struktur mempunyai panjang yang lebih besar. Contoh 

penerapan model struktur bidang misalnya adalah pelat satu arah. 

 

2.3.3 Model Struktur Ruang (3D) 

Pemodelan struktur ruang adalah yang cukup sulit dikarenakan tidak bisa 

disederhanakan. Contoh penerapan model struktur ruang misanya adalah rangka 

atap, jembatan, dan tower. 

 

2.4 Sistem Pembebanan 

Sistem pembebanan yang digunakan dalam analisa struktur terdiri dari tiga 

macam pembebanan, yaitu beban mati, beban hidup, dan beban lingkungan. Dalam 

menentukan besarnya beban-beban yang akan bekerja pada struktur perlu adanya 

suatu asumsi atau pendekatan tertentu berdasarkan persyaratan dan peraturan 

pembebenan yang berlaku.  

 

2.4.1 Beban Mati (Dead Load) 

Beban mati adalah beban gravitasi yang besarnya konstan dan posisi tetap 

yang bertindak secara permanen pada struktur. Beban tersebut terdiri dari bobot 

struktur itu sendiri dan semua material dan peralatan lain yang merupakan bagian 

tak terpisahkan dari bangunan. Misalnya, beban mati untuk struktur bangunan 

seperti rangka, atap, portal, lantai, langit-langit, dinding, tangga, sistem udara, pipa, 
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kelistrikan, dan unsur arsitektur lainnya. Bobot unit dari beberapa bahan konstruksi 

dan komponen gedung berdasarkan Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk 

Gedung 1983 dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Berat Sendiri Bahan Bangunan dan Komponen Gedung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan, 1983) 

 

2.4.2 Beban Hidup (Live Load) 

 Beban hidup adalah beban dari berbagai besaran atau posisi yang 

disebabkan oleh pengguna struktur. Posisi beban hidup dapat berubah-ubah, jadi 

struktur harus dirancang untuk posisi beban yang menyebabkan tekanan maksimum 

pada suatu elemen. Elemen struktur yang berbeda dapat mencapai tingkat tegangan 

maksimum pada posisi yang berbeda dari beban yang diberikan. Beban hidup 

Bahan Bangunan Berat (Kg/m3) 

Baja 

Beton 

Beton bertulang 

Kayu (kelas1) 

Pasangan batu belah 

Pasir (kering udara) 

7850 

2200 

2400 

1000 

2200 

1600 

Komponen Gedung Berat (Kg/m2) 

Spesi semen, per cm tebal 

Dinding pasangan bata merah, ½ batu 

Dinding pasangan batako, berlubang 

Langit-langit 

Lantai kayu sederhana 

Atap genting 

Atap seng gelombang 

Lantai ubin semen 

21 

250 

200 

11 

40 

50 

40 

24 
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menurut kegunaan suatu bangunan berdasarkan Peraturan Pembebanan Indonesia 

Untuk Gedung 1983 bisa dilihat pada Tabel 2.2. Beban hidup yang tercantum sudah 

termasuk perlengkapan sesuai dengan keggunaan lantai ruang yang bersangkutan. 

Untuk beban hidup pada atap harus di ambil minimum 100 kg/m2. 

 

Tabel 2.2 Beban Hidup Pada Lantai Gedung 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan, 1983) 

 

2.4.3 Beban Lingkungan (Environmental Loads) 

Beban lingkungan adalah beban tidak pasti yang sulit diprediksi, seperti 

angin, hujan, dan gempa. Karena sifat ketidakpastiannya, konsekuensi kegagalan 

struktur hanya bisa diperkirakan berdasarkan pengalaman dan acuan pembebanan 

yang masih berlaku. Secara umum, semakin besar konsekuensi kegagalan struktur, 

semakin besar beban yang harus direncanakan.  

 

 

Fungsi Bangunan Berat (Kg/m2) 

Lantai dan tangga rumah tinggal 

Lantai dan tangga sekolah, kampus, kantor, toserba, 

restoran, hotel, asrama, rumah sakit 

Lantai dan tangga ruang olahraga, ruang pertemuan, 

bioskop, panggung 

Lantai pabrik, bengkel, gedung, perpustakaan, ruang 

arsip, toko buku, ruang alat dan mesin 

Lantai gedug parkir 

Balkon bebas, kantilever 

200 

300 

 

500 

 

400 

 

800 

300 
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a. Beban Angin (Wind Load) 

Beban angin adalah beban yang timbul akibat tekanan dari aliran angin. 

Beban angin sangat bervariasi tergantung pada lokasi georafis dan 

ketinggian dari struktur. Besarnya beban angin dapat ditentukan 

berdasarkan standar perencanaan pembebanan SNI 1727:2013  yang 

dinyatakan sebagai berikut  : 

𝑞 = 1
2⁄ 𝜌𝑉2 

Dimana,  

q = Tekanan dinamis angin (N/m2) 

ρ = Densitas massa udara (12,02 N/m3) 

V = Kecepatan aliran udara (m/s) 

Besarnya tekanan dinamis angin harus diambil minimum 25 kg/m2, untuk 

bangunan dekat pantai hingga jarak 5 km harus diambil minimal 40 kg/m2. 

b. Beban Hujan (Rain Load) 

Beban hujan adalah beban yang tumbul akibat tekanan dari genangan air 

hujan. Pada umumnya beban hujan tidak diperhitungkan untuk atap tidak 

melendut. Apabila sistem drainase tertutup, maka semua air hujan yang 

terkumpul ditambah kenaikan air harus diperhitungkan. Beban merata air 

hujan berdasarkan standar perencanaan pembebanan SNI 1727:2013  

dapat dituliskan ke dalam persamaan sebagai berikut : 

𝑅 = 0,0098 (𝑑𝑠 + 𝑑ℎ) 

Dimana,  
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R = Beban merata air hujan (kN/m2) 

ds = Tinggi statis air (mm) 

dh = Tinggi dinamis air (mm) 

c. Beban Gempa (Earthquake) 

Beban gempa adalah beban yang timbul akibat gerakan mendadak dari 

lapisan tanah. Secara garis besar, tanah bisa mengalami pergerakan ke arah 

horizontal dan arah vertikal. Pergerakan tanah arah horizontal akan 

membawa dampak yang lebih besar terhadap struktur dari pada yang arah 

vertikal. Ketika terjadi gempa, fondasi struktur akan bergerak mengikuti 

gerakan tanah, sehingga menyebabkan getaran pada struktur atas, getaran 

ini yang menimbulkan gaya geser pada struktur. Gaya seismik lateral 

untuk rancangan struktur tanah gempa berdasarkan standar perencanaan 

struktur tahan gempa SNI 1726:2003 dapat diberikan oleh persamaan 

berikut : 

𝐹 =
𝐶. 𝑊. 𝐼𝑒

∅
 

Dimana,  

F = Gaya lateral  

C = Percepatan respon spektral 

W = Berat efektif 

Ie = Faktor beban gempa 

∅ = Faktor reduksi  
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2.4.4 Kombinasi Beban (Load Combinations) 

Berdasarkan standar perencanaan struktur baja SNI 1729:2002, struktur 

harus dirancang menggunakan ketentuan kombinasi beban menggunakan metode 

perancangan kekuatan atau metode perancangan tegangan izin.  

a. Kombinasi Beban Terfaktor Untuk Metode Perancangan Kekuatan 

Struktur harus dirancang agar kekuatan struktur sama atau lebih besar dari 

beban terfaktor dalam kombinasi sebagai berikut : 

1,4D 

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

1,2D + 1,6 (Lr atau R) + (1,0L atau 0,8W) 

1,2D + 1,3W + 1,0L + 0,5 (Lr atau R) 

1,2D + 1,0E + 1,0L 

0,9D + (1,3W atau 1,0E) 

b. Kombinasi Beban Nominal Untuk Metode Perancangan Tegangan Izin 

Struktur harus dirancang sedemikian rupa sehingga beban yang bekerja 

tidak melebihi syarat tegangan yang dijinkan dalam kombinasi sebagai 

berikut : 

D 

D + L 

D + (Lr atau R) 

D + 0,75L + 0,75 (Lr atau R) 

D + (0,6W atau 0,7E) 

D + 0,75L +0,75 (0,6W atau 0,7E) + (Lr atau R) 

0,6D + 0,6W 

0,6D + 0,7E 
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2.5 Kesetimbangan Struktur 

Sebuah struktur dianggap berada dalam kesetimbangan, jika struktur tetap 

dalam kondisi istirahat meskipun dikenakan gaya maupun momen. Agar struktur 

berada dalam kesetimbangan, gaya total dan momen total harus bisa diseimbangkan 

oleh reaksi dukung dari struktur. Artinya tidak boleh ada nilai gaya resultan maupun 

momen resultan yang mempengaruhi struktur (Kassimali, Aslam, 2011). 

Kesetimbangan struktur bidang dinyatakan dalam sumbu x dan sumbu y, 

dengan persamaan berikut : 

Ʃ𝐹𝑥 = 0 Ʃ𝐹𝑦 = 0 Ʃ𝑀 = 0 

Sedangkan, kesetimbangan struktur ruang dinyatakan dalam sumbu x, sumbu y, dan 

sumbu z, dengan persamaan berikut : 

Ʃ𝐹𝑥 = 0 Ʃ𝐹𝑦 = 0 Ʃ𝐹𝑧 = 0 Ʃ𝑀 = 0 

Dimana,  

Fx = Gaya lateral primer 

Fy = Gaya lateral sekunder 

Fz = Gaya vertikal 

 

2.5.1 Gaya Reaksi 

Gaya reaksi yang diberikan pada struktur tergantung  dari jenis tumpuan 

yang digunakan. Tumpuan adalah anggota pendukung struktur yang berfungsi 

untuk meneruskan struktur ke pondasi atau anggota pendukung lain. Gerakan 

elemen struktur akibat pembebanan akan dibatasi oleh gaya reaksi tumpuan, dengan 

demikian kesetimbangan struktur terjaga. Jenis-jenis tumpuan yang biasa 
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digunakan untuk struktur bidang maupun struktur ruang ditunjukan pada 

Gambar2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kassimali, Aslam, 2011) 

Gambar 2.5 Jenis Tumpuan Struktur 

 

2.5.2 Statis Tentu, Tidak Tentu, dan Tidak Stabil 

Suatu struktur disebut statis secara eksternal jika semua reaksi dukung 

dapat ditentukan dengan menyelesaikan persamaan kesetimbangan. Jika struktur 

terdiri dari  r reaksi tumpuan, m elemen batang, dan  j titik sambung, maka 

persyaratan statis secara eksternal untuk struktur bidang adalah sebagai berikut  : 

m + r < 2j struktur statis tidak stabil secara eksternal 

m + r = 2j struktur statis tertentu secara eksternal 

m + r > 2j struktur statis tidak tentu secara eksternal 
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Sedangkan untuk struktur ruang adalah sebagai berikut : 

m + r < 3j struktur statis tidak stabil secara eksternal 

m + r = 3j struktur statis tertentu secara eksternal 

m + r > 3j struktur statis tidak tentu secara eksternal 

Gambar 2.6 menunjukan beberapa contoh struktur statis secara eksternal. Gambar 

(a) adalah struktur tidak tentu, gambar (b) adalah struktur tertentu, dan gambar (c) 

adalah struktur tidak stabil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kassimali, Aslam, 2011) 

Gambar 2.6 Contoh Struktur Statis Eksternal 

 

2.5.3 Stabilitas Internal Struktur  

Kestabilan suatu struktur secara internal ditentukan dari jumlah dan 

susunan elemen yang membentuk struktur. Jika struktur tersusun dari m elemen 

batang dan j titik sambungan, maka persyaratan stabilitas internal untuk struktur 

bidang  adalah sebagai berikut : 
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 𝑚 < 2𝑗 − 𝑟 struktur tidak stabil secara internal 

𝑚 ≥ 2𝑗 − 𝑟 struktur stabil secara internal 

Sedangkan untuk struktur rangka ruang adalah sebagai berikut : 

𝑚 < 3𝑗 − 𝑟 struktur tidak stabil secara internal 

𝑚 ≥ 3𝑗 − 𝑟 struktur stabil secara internal 

Gambar 2.7 menunjukan beberapa contoh stabilitas struktur secara internal. 

Gambar (a) adalah struktur stabil secara internal. Sedangkan gambar (b) adalah 

struktur tidak stabil secara internal. 

 

 

 

 

 

 

 

(Kassimali, Aslam, 2011) 

Gambar 2.7 Contoh Stabilitas Struktur Secara Internal 
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2.6 Struktur Rangka Bidang dan Rangka Ruang 

Secara garis besar, struktur rangka bisa dikelompokkan menjadi dua 

macam, yaitu struktur rangka bidang (plane truss) dan struktur rangka ruang (space 

truss). Plane truss adalah struktur yang hanya berbentuk bangun bidang yang 

diterapkan beban secara dua dimensi. Sedangkan space truss adalah struktur yang 

mempunyai bentuk bangun ruang yang diterapkan beban secara tiga dimensi. 

 

2.6.1 Asumsi Analisa Struktur Rangka 

Karena bentuk, susunan elemen dan penerapan bebannya tidak bisa 

disederhanakan, maka dalam analisa struktur rangka harus menggunakan beberapa 

asumsi sebagai berikut : 

a. Semua elemen batang dihubungkan hanya pada ujungnya dengan 

sambungan sendi untuk plane truss dan sambungan kaku untuk space truss. 

b. Semua beban dan reaksi dukung hanya diterapkan pada titik sambungan. 

c. Sumbu tengah setiap elemen batang bertepatan pada garis yang 

menghubungkan titik-titik sambung yang berdekatan. 

Dengan demikian, semua elemen batang hanya akan tertuju pada gaya 

aksial, seperti yang ditunjukan pada Gambar 2.8. 
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(Kassimali, Aslam, 2011) 

Gambar 2.8 Gaya Aksial Elemen Batang Struktur Rangka 

 

2.6.2 Susunan Elemen Struktur Rangka Bidang 

Struktur rangka bidang yang paling stabil secara internal dapat dibentuk 

dengan menghubungkan tiga elemen batang dengan sambungan sendi membentuk 

bangun segitiga, seperti yang ditunjukan pada Gambar 2.9. Struktur rangka bidang 

dasar ABC dapat diperbesar dengan cara menambahkan dua elemen batang baru, 

elemen BD dan CD. Dengan cara yang sama, struktur rangka bidang ABCD dapat 

diperbesar lagi, dan tetap stabil secara internal selama memenuhi peryaratan 

stabilitas internal struktur bidang. 

 

 

 

 

(Kassimali, Aslam, 2011) 

Gambar 2.9 Struktur Rangka Bidang 
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2.6.3  Susunan Elemen Struktur Rangka Ruang  

Struktur rangka ruang yang paling stabil secara internal dapat dibentuk 

dengan menghubungkan enam elemen batang dengan sambungan sendi membentuk 

bangun tetrahedron, seperti yang ditunjukan pada Gambar 2.10. Struktur rangka 

ruang dasar ABCD dapat diperbesar dengan cara menambahkan tiga elemen baru, 

elemen BE, CE, DE. Dengan cara yang sama, struktur rangka ruang ABCDE dapat 

diperbesar lagi, dan tetap stabil secara internal selama memenuhi peryaratan 

stabilitas internal struktur ruang. 

 

 

 

 

 

(Kassimali, Aslam, 2011) 

Gambar 2.10 Struktur Rangka Ruang 

 

2.7 Rekayasa Struktur  

Rekayasa struktur adalah ilmu utama dibidang teknik sipil, yang 

mempelajari respon struktur terhadap pembebanan. Umumnya dimulai dari 

pembuatan model struktur, kemudian dianalisa untuk menghitung gaya-gaya 

internal batang, reaksi tumpuan dan deformasi yang terjadi. Dijanjutkan dengan 

desain penampang dan detail sambungan, memeriksa kelayakan elemen struktur 
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dan sistem sambungan, untuk menjamin bahwa struktur dapat bekerja dengan baik 

sesuai persyaratan atau kode perencanaan yang berlaku. 

 

2.7.1 Perilaku Struktur 

Perilaku struktur umumnya adalah hubungan antara gaya dan reformasi. 

Pada tiap bentuk struktur, suatu gaya akan menciptakan reformasi yang berbeda. 

Gaya yang dimaksudkan adalah tegangan aksial dengan translasinya, serta lentur 

dan geser dengan rotasinya.  

Tegangan aksial adalah gaya yang searah dan bertepatan pada garis kerja 

sumbu elemen. Jika salah satu ujung batang ditempatkan beban terpusat yang 

bekerja pada arah sumbu aksial, sedangkan diujung lainnya ditahan, maka terjadilah 

deformasi aksial. Jika diberikan gaya tarik, batang akan bertambah panjang, jika 

gaya tekan adalah sebaliknya, yaitu menyebabkan batang menjadi lebih pendek. 

Seperti ilustrasi pada gambar 2.11. 

 

 

 

 

 

(Dewobroto, Wiryanto, 2013) 

Gambar 2.11 Perilaku Batang Aksial 
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Lentur adalah gaya yang bekerja pada arah bidang tegak lurus sumbu 

elemen. Jika beban terletak dibidang vertikal dua sumbu simetri maka deformasi 

juga terletak pada bidang tersebut. Pada umumnya geser tidak berpengaruh besar 

pada suatu penampang dibandingkan dengan lentur. Sehingga pada proses 

analisisnya tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan. Perbandingan 

perilaku lentur dan geser bisa dilihat pada tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3 Perilaku Balok Lentur dan Geser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dewobroto, Wiryanto, 2013) 
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2.7.2 Konsep Metode LRFD 

 Peraturan struktur baja Indonesia mengikuti metode kuat rencana LRFD 

(Load and Resistance Factor Design), dimana perlu dilakukan peninjauan kuat 

perlu Ru hasil kombinasi beban perlu LRFD dan kuat nominal Rn dari setiap elemen 

struktur. Perencanaan dianggap memenuhi persyaratan jika kuat perlu Ru lebih 

kecil dari kuat rencana ∅Rn, seperti  yang ditunjukan pada persamaan berikut; 

𝑅𝑢 ≤ ∅𝑅𝑛 

Dimana,  

Ru = Kuat perlu 

Rn = Kuat nominal 

∅ = Faktor tahanan 

 

Tabel 2.4 Faktor Tahanan ∅ (AISC 2010) 

 

 

 

 

 

 

(Dewobroto, Wiryanto, 2013)  

 

 

 

 

Komponen Struktur Faktor Tahanan ø 

Lentur 

Tekan aksial 

Tarik aksial (leleh) 

Tarik aksial (fraktur) 

Geser 

0.90 

0.90 

0.90 

0.75 

0.90 
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