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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian dan Tinjauan Desain Struktur Gempa 

Gempa bumi adalah fenomena getaran yang dikaitkan dengan kejutan pada 

kerak bumi. Kejutan tersebut akan menjalar dalam bentuk gelombang yang 

menyebabkan permukaan bumi dan bangunan di atasnya bergetar. Pada saat 

bergetar, timbul gaya inersia pada struktur bangunan karena adanya 

kecenderungan massa bangunan untuk mempertahankan dirinya dari gerakan. 

Faktor yang mempengaruhi besar gaya-gaya tersebut adalah massa bangunan, cara 

massa tersebut terdistribusi, kekakuan struktur, kekakuan tanah, jenis pondasi, 

adanya mekanisme redaman pada bangunan dan besar getaran itu sendiri. Gerakan 

yang diakibatkan tersebut berperilaku tiga dimensi namun dalam tinjauan 

struktural yang terpenting adalah gerakan tanah horizontal.  

Prinsip desain yang paling utama dalam desain gedung tahan gempa adalah 

memastikan bahwa setiap massa umum pada gedung (lantai, atap, dan sebagainya) 

mempunyai lokasi simetris satu sama lain. karena gaya lateral akibat gempa 

mempunyai sifat inersia jadi berkaitan langsung dengan setiap massa pada gedung 

tersebut. Lokasi massa yang tidak simetris dapat menyebabkan gaya-gaya pada 

massa tersebut menimbulkan momen torsi terhadap gedung yang pada akhirnya 

dapat meruntuhkan gedung itu (Daniel L. Schodek, 1999). 

 
2.2 Karakteristik Umum Struktur Tahan Gempa 

Struktur-struktur yang menerus dan kurang lebih terdistribusi merata di 

seluruh gedung umumnya dapat berperilaku baik apabila mengalami gempa. 
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Alasan utama hal ini adalah tahanan gempa suatu struktur sangat bergantung pada 

kemampuannya menyerap energi yang dihasilkan oleh gerakan tanah. Struktur 

yang dihubungkan secara sendi, misalnya susunan post and beam, kurang dapat 

menyerap energi dibandingkan dengan struktur menerus. Struktur tahan gempa 

pada umumnya mempunyai bidang-bidang lantai dan atap yang didesain sebagai 

diafragma kaku yang dapat menyalurkan gaya-gaya inersial ke elemen-elemen 

penahan beban lateral. 

Aspek lain pada struktur tahan gempa adalah struktur didesain sedemikian 

rupa sehingga elemen horizontal akan rusak terlebih dulu akibat gempa sebelum 

rusaknya elemen vertikal. Kerusakan ini tidak boleh diawali pada elemen struktur 

vertikal disebabkan oleh adanya tinjauan menyelamatkan kehidupan. Elemen 

horizontal pada struktur menerus (misalnya balok) jarang jatuh meskipun sudah 

mengalami kerusakan berat, dan pada saat rusak berat, keruntuhan terjadi relatif 

dapat dilokalisasi (hal ini tidak terjadi pada elemen struktur yang berhubungan 

sendi). Sebaliknya apabila kolom tersebut yang mengalami kerusakan maka 

keruntuhan total sangat mungkin terjadi yang umumnya menyebabkan bagian lain 

pada struktur mengalami keruntuhan juga. 

Agar keruntuhan dialami oleh elemen horizontal terlebih dulu, diperlukan 

hal khusus dalam desain elemen struktur horizontal maupun vertikal. Balok yang 

sangat berat terletak di atas kolom ringan pada umumnya harus dihindarkan 

karena pengalaman menunjukan bahwa banyak gedung yang mengalami 

kerusakan besar pada kolom ringan yang harus memikul semua gaya lateral 

dengan geser dan lentur. Sebaliknya dinding geser yang mempunyai beberapa 
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bukaan kecil pada umumnya berperilaku lebih baik. Desain yang baik perlu 

diingat dapat membuat semua jenis tersebut berperilaku baik terhadap beban 

lateral (Daniel L. Schodek, 1999). 

 
2.3 Pembagian Wilayah Gempa Berdasarkan SK SNI 03-1726-2003 

(Gempa) 
 
Indonesia ditetapkan terbagi dalam 6 Wilayah Gempa di mana Wilayah 

Gempa 1 adalah wilayah dengan kegempaan paling rendah dan Wilayah Gempa 6 

dengan kegempaan paling tinggi. Pembagian Wilayah Gempa ini, didasarkan atas 

percepatan puncak batuan dasar akibat pengaruh Gempa Rencana dengan perioda 

ulang 500 tahun. Selanjutnya yang dimaksud dengan wilayah gempa ringan 

adalah Wilayah 1 dan 2, wilayah gempa sedang adalah Wilayah 3 dan 4, dan 

wilayah gempa berat adalah Wilayah 5 dan 6. 

 
2.4 Struktur Baja 

 Baja adalah logam paduan dengan besi sebagai unsur dasar dan karbon 

sebagai unsur paduan utamanya. Kandungan karbon dalam baja berkisar antara 

0.2% hingga 2.1% berat sesuai grade-nya. Fungsi karbon dalam baja adalah 

sebagai unsur pengeras dengan mencegah dislokasi bergeser pada kisi kristal atom 

besi. Unsur paduan lain yang biasa ditambahkan selain karbon adalah mangan, 

krom, vanadium, dan tungsten. Dengan memvariasikan kandungan karbon dan 

unsur paduan lainnya, berbagai jenis kualitas baja bisa didapatkan. Penambahan 

kandungan karbon pada baja dapat meningkatkan kekerasan dan kekuatan 

tariknya, namun di sisi lain membuatnya menjadi getas.  
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 Struktur baja yang paling banyak di jumpai adalah struktur rangka (skleton 

construction). Dimana elemen penyusunnya terdiri dari batang tarik, batang tekan, 

elemen lentur atau kombinasi ketiganya. Sebagai contoh : konstruksi bangunan 

gedung tripikal seperti gedung perkantoran, rumah sakit, sekolah dan apartemen. 

Penyusunan utama struktur jenis ini adalah umumnya terdiri dari balok (elemen 

lentur) dan kolom (batang tekan) yang rangkai sedemikian rupa sehingga 

terbentuk struktur rangka (Charles G. Salmon & John E. Johnson, 1996). 

 Sifat-sifat mekanis baja dalam perencanaan sesuai  butir 5.1.3 SNI 03-1729-

2002 sebagai berikut : 

 Modulus elastisitas : E = 200,000 MPa 

 Modulus geser : G = 80,000 MPa 

 Nisbah poisson : μ = 0.3 

 Koefisien pemuaian : α = 12 x 10-6 per oC 

 
2.4.1 Elemen Struktur Baja 

Secara umum elemen penyusun struktur baja dapat dikelompokkan atas tiga 

kategori yaitu : 

1. Batang tarik adalah elemen struktur baja yang hanya memikul atau 

mentransfer gaya aksial tarik antara dua titik pada struktur. 

2. Batang tekan adalah elemen struktur baja yang hanya memikul atau 

mentransfer gaya aksial antara dua titik pada struktur. Akan tetapi sifat 

gaya aksial yang diterima adalah gaya aksial tekan, sehingga pengaruh 

tekuk atau lenturan tiba – tiba akibat ketidakstabilan merupakan 

persoalan yang mesti diperhatikan. 
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3. Elemen lentur adalah batang-batang yang mendapatkan beban 

transversal. Balok adalah contoh umum untuk elemen lentur. Ketika 

elemen balok melentur, maka serat bawah akan mengalami tarik dan 

serat atas akan mengalami tekan. Serat bawah akan berperilaku seperti 

batang tarik dan serat atas akan berperilaku seperti batang tekan. 

Dengan demikian, elemen lentur merupakan kombinasi antara prinsip 

batang tarik dan tekan. 

 
2.4.2 Bentuk - Bentuk Profil Baja. 

 Pada umumnya struktur baja memikiki beberapa bentuk profilan yaitu : 

a. Bentuk pipa : 

 

 

 

b. Bentuk kotak :  

 

 

 

c. Bentuk L :  
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d. Bentuk H :  

 

 

 

e. Bentuk I atau WF :  

 

 

 

2.5 Struktur X-Bracing Frame  

Struktur X-bracing menggunakan baja sebagai komponen utamanya 

dikarenakan jenis material ini mudah untuk dikonstruksikan dan tahan terhadap 

pembebanan dari luar. 

Sistem X-bracing ini merupakan sistem struktur yang diinovasikan oleh 

Fazlur Khan seorang arsitek struktur. Fungsi dari sistem struktur ini untuk 

memperkaku serta memberikan kestabilan posisi pada bangunan ketika terkena 

pembebanan dari gempa maupun angin. 

Sistem ini bekerja dengan cara mengikat kolom-kolom utama beserta plat-

plat lantai menjadi satu kesatuan sistem struktur. Dengan menjadi suatu kesatuan 

sistem, struktur ini mampu mendukung suatu bangunan yang memiliki ketinggian 

yang cukup tinggi untuk menahan beban-beban pada bangunan tersebut. 
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2.6 Konsep Desain Struktur Baja Tahan Gempa Berdasarkan SK SNI 03-
1729-2002  
 
Dalam perencanaan struktur baja berdasarkan SNI 03-1729-2002, setiap 

komponen struktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

   Komponen struktur yang mengalami momen lentur 

Mu / Mn ≤ 1.............................................................................. Pers (2.1) 

Besarnya Mn didapatkan dari : 

untuk pλ ≤ λ maka Mn = Mp....................................................... Pers (2.2) 

untuk rp λ ≤ λ<λ  maka Mn = Mp – (Mp – Mr) 
pr

p

λλ

λ - λ
............ Pers (2.3) 

untuk λ  λ r  maka Mn = Mr 
2r ) 

λ

λ
( ........................................ Pers (2.4) 

ditentukan berdasarkan tabel 2.1 

My = fy S ................................................................................... Pers (2.5) 

Mp = 1.5 My atau fy Z (ambil angka yang terkecil) ................... Pers (2.6) 

Mr = S(fy – fr) ………………………........................................ Pers (2.7) 

   Komponen struktur yang mengalami gaya geser 

Vu / Vn ≤ 1 .............................................................................. Pers (2.8) 

Besarnya Vn didapatkan dari : 

untuk 
y

n

w f

Ek
1.10≤

t

h
 dengan 

2n
)h

a(

5
+5=k ...................... Pers (2.9) 

maka Vn = 0.6 fy Aw dengan Aw = tw h....................................... Pers (2.10) 

rp λ λ, ,λ
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untuk 
y

n

wy

n

f

Ek
.371≤

t

h
≤

f

Ek
1.10  ........................................ Pers (2.11) 

maka 

w
y

n
wyn

t
h
1

f

Ek
1.10A f 0.6 = V ....................................... Pers (2.12) 

untuk 
wy

n

t

h
≤

f

Ek
.371  ............................................................. Pers (2.13) 

maka  
2

w

nw
n

)t
h(

Ek0.9A
 = V .............................................................. Pers (2.14) 

   Komponen struktur yang mengalami gaya aksial 

Nu / Nn ≤ 1 ............................................................................... Pers (2.15) 

Besarnya Nn untuk komponen tarik didapat berdasakan nilai terkecil dari : 

Nn = Ag fy (nilai   = 0.9 (leleh)) ............................................... Pers (2.16) 

Nn = Ae fu (nilai   = 0.75 (fraktur)) .......................................... Pers (2.17) 

Ae = Ag untuk jenis sambungan las ........................................... Pers (2.18) 

Besarnya Nn untuk komponen tekan didapat dari : 

ω

f
AN y

gn  ............................................................................... Pers (2.19)  

untuk cλ  ≤ 0.25   maka ω  = 1 

untuk 0.25 < cλ < 1.2  maka ω  = 
cλ 0.67-1.6

1.43
 

untuk cλ  ≥ 1.2   maka ω  = 1.25 2
cλ  

cλ  ditentukan dari : 
E

f

r

L

π

1
=λ

yk
c ........................................ Pers (2.20) 
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Simbol variabel penampang I untuk persamaan di atas ditentukan 

berdasarkan gambar berikut : 

Gambar 2.1 
Simbol Variabel Penampang I 

 
Sumber : Gambar 7.5-1 SNI 03-1729-2002  

 
Nilai kc ditentukan berdasarkan gambar berikut 

Gambar 2.2 
Nilai kc Untuk Kondisi Ideal  

 
Sumber : Gambar 7.6-1 SNI 03-1729-2002 
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Besarnya faktor tahanan   ditentukan berdasarkan tabel berikut : 

Tabel 2.1 
Faktor Tahanan   Untuk Keadaan Ketahanan Batas 

 
Sumber : Tabel 6.4-2 SNI 03-1729-2002  
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Besarnya Faktor λ  ditentukan berdasarkan tabel berikut : 

Tabel 2.2 
Perbandingan Maksimum Lebar Terhadap Tebal Untuk Elemen Tertekan 

 
  Sumber : Tabel 7.5-1 SNI 03-1729-2002 

 

2.6.1 Perencanaan Balok Terhadap Interaksi Geser dan Lentur Berdasarkan 
SK SNI 03-1729-2002 
 
Pada perencanaan momen lentur dianggap dipikul oleh seluruh penampang 

sehingga balok harus direncanakan untuk memikul kombinasi lentur dan geser 

yaitu: 

1.375≤
V 

V
0.625+

M 

M

n

u

n

u


........................................................... Pers (2.21) 
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2.6.2 Perencanaan Kolom Terhadap Interaksi Aksial dan Momen 
Berdasarkan SK SNI 03-1729-2002 
 
Kolom merupakan elemen pemikul beban lateral yang utama. Gaya lateral 

memberikfan efek momen yang lebih dominan dibanding efek gaya aksial. Di 

samping itu, kolom juga menerima beban gravitasi yang berasal dari balok. Secara 

umum, kolom akan menerima beban kombinasi antara beban gravitasi dan beban 

lateral sehingga kolom perlu direncanakan terhadap interaksi antara momen 

dengan aksial.  

Persamaan interaksi aksial-momen :
 
 

untuk 0.2≥
N 

N

n

u


 maka 1)

M 

M
+

M 

M
(

9

8
+

N 

N

nyb

uy

nxb

ux

n

u ≤


........... Pers (2.22) 

untuk 0.2<
N 

N

n

u


 maka 1≤

M

M
+

M

M
+

N 2

N

nyb

uy

nxb

ux

n

u


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

 
2.7 Klasifikasi dan Kombinasi Pembebanan 

Pembebanan rencana diperhitungkan berdasarkan Pedoman Perencanaan 

Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung 1987, pembebanan diperhitungkan sesuai 

dengan fungsi ruang yang direncanakan pada gambar rencana. Beban-beban yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Massa jenis baja : 7850 kg/m3 

2. Massa jenis beton bertulang  :  2400 kg/m3 

3. Massa jenis air : 1000 kg/m3 

4. Berat plafon dan penggantung  :  18 kg/m2 

5. Tembok batu bata ½ bata  :  250 kg/m2 

6. Penutup lantai (keramik + spesi) :  24 kg/m2 
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7. Beban hidup lantai perkantoran  :  250 kg/m2 

8. Beban hidup pelat lantai atap : 100 kg/m2 

Jenis beban yang diperhitungkan dalam kombinasi pembebanan adalah 

beban mati, beban hidup serta beban gempa horizontal sehingga beban hujan dan 

beban angin diabaikan. Berdasarkan butir 6.2.2 dan 15.3.1 SNI 03-1729-2002 

kombinasi pembebanan yang digunakan sebagai berikut: 

Combo 1 : 1.4 DL 

Combo 2 : 1.2 DL + 1.6 LL + 0.5 LLa 

Combo 3 : 1.2 DL + 1.6 LLa + L LL 

Combo 4 : 1.2 DL + L LL + 0.5 LLa 

Combo 5 : 1.2 DL ± Ω0 Eh + L LL 

Combo 6 : 0.9 DL ± Ω0 Eh 

Keterangan : 

Combo  = kuat beban total untuk menahan beban yang telah dikalikan dengan 

faktor beban atau momen yang berhubungan dengan strukturnya. 

DL = beban mati yang diakibatkan oleh berat konstruksi permanen, 

termasuk dinding, lantai, atap, plafon, partisi tetap, dan peralatan 

layan tetap. 

LL = beban hidup yang ditimbulkan oleh penggunaan gedung, termasuk 

kejut, tetapi tidak termasuk beban lingkungan seperti angin, hujan, dan 

lain-lain. 
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LLa = beban hidup di atap yang ditimbulkan selama perawatan oleh pekerja, 

peralatan, dan material, atau selama penggunaan biasa oleh orang dan 

benda bergerak. 

Eh = beban gempa horizontal, ditentukan berdasarkan SNI 03-1726-2003. 

Lγ  = faktor beban untuk L di dalam kombinasi pembebanan. 

  Lγ  = 0.5 bila L<510 kg/m2 

  Lγ  = 1.0 bila L≥510 kg/m2, untuk garasi parkir dan pertemuan umum. 

Ω0 = faktor kuat cadang struktur (Tabel 15.2-1, SNI 03-1729-2002). 

 
2.8 Dasar Perhitungan 

Perhitungan perencanaan bangunan digunakan standar perhitungan yang 

didasarkan pada ketentuan yang berlaku di Indonesia antara lain: 

a. SK SNI 03-1729-2002 (Baja).  

b. SK SNI 03-1726-2003 (Gempa). 

c. Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung (PPIUG) 1983. 

d. Pedoman Perencanaan Ketahanaan Gempa Untuk Rumah dan Gedung 

1987. 
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