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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
2.1 Beton 

Beton merupakan campuran yang terdiri dari kombinasi pasir, batu kerikil 

atau aggregrat lainnya yang disatukan menjadi suatu material seperti batu dengan 

semen dan air. Terkadang satu atau lebih campuran ditambahkan untuk mengubah 

karakteristik beton seperti kemampuan kerja, daya tahan, dan waktu pengerasannya 

(Nilson, Darwin, & Dolan, 2010). 

Beton bertulang merupakan struktur yang terdiri dari beton dan tulangan 

baja. Beton kuat dalam menahan tekan namun lemah dalam menahan tarik. 

Sementara baja kuat dalam menahan tarikan dan tekan. Jadi wajar menggabungkan 

kedua bahan itu sehingga keduanya bisa memainkan kekuatan masing-masing yaitu 

beton menahan tekan dan baja menahan gaya tarik (Gu, Jin, & Zhou, 2016).  

Beton memiliki beberapa kelebihan yang menjadikannya popular 

digunakan seperti (Gu, Jin, & Zhou, 2016): 

1. Durabilitas, kekuatan beton bertambah seiring waktu. Selimut beton yang 

cukup tebal bisa memproteksi tulangan baja dari korosi, sehingga tidak 

perlu perawatan berkala pada struktur beton. Meskipun berada di 

lingkungan yang kondisi parah, seperti terpapar dengan gas agresif atau 

terendam air laut, komponen beton tetap dapat bekerja sebagaimana 

fungsinya apabila mereka didesain dan didetail dengan baik. 

2. Tahan terhadap kebakaran, struktur beton dapat bertahan tanpa mengalami 

pengurangan kekuatan baja tulangan yang mengakibatkan kegagalan 
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struktur selama 1 sampai 3 jam kebakaran. Ketahanan terhadap kebakaran 

pada struktur beton lebih baik daripada struktur baja dan kayu. 

3. Integritas, komponen struktur beton yang di cor di tempat dapat terkoneksi 

dengan baik dalam menahan beban dinamik seperti angin yang kuat, 

gempa, ledakan, dan beban impak lain 

4. Kemampuan mudah dibentuk, struktur beton dapat di cetak berdasarkan 

permintaan desain dalam berbagai jenis bentuk, seperti balok lengkung, 

pelengkung, dan kubah. 

5. Ketersediaan bahan, bahan pembuatan beton yang digunakan dalam 

jumlah yang banyak, seperti pasir dan kerikil gampang didapatkan di pasar 

lokal, dan limbah industri (seperti fly ash, dan blast furnace slag) dapat di 

daur ulang dengan dicampur kedalam beton ketika produksi sebagai 

pengganti aggregat. 

6. Ekonomis, struktur beton kebanyakan menggunakan beton daripada baja 

tulangan dalam menahan tekan, dimana tidak hanya memanfaatkan kedua 

jenis bahan, tetapi juga menghemat banyak tulangan baja.  

Selain beberapa kelebihan, beton juga memiliki kekurangan seperti (Gu, 

Jin, & Zhou, 2016): 

1. Daya tarik yang rendah, kekuatan tarik beton sangat rendah dibanding 

kekuatan tekannya, yaitu perbandingan sekitar 1/10. Oleh karena itu, beton 

akan retak ketika mengalami tegangan tarik. Dalam penggunaan struktural, 

retakan dapat diatasi dengan penggunaan baja tulangan untuk menahan 

tegangan tarik dan membatasi lebar retakan kedalam batasan yang dapat 

diterima. 
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2. Cetakan dan penopang, pada konstruksi struktur beton yang cetak ditempat 

memerlukan 3 langkah yang tidak ditemukan dalam konstruksi struktur 

baja dan kayu. Langkah tersebut yaitu konstruksi cetakan, pelepasan 

cetakan dan penopang untuk beton segar sebelum beton memiliki kekuatan 

yang cukup untuk menopang beratnya sendiri. 

3. Relatif rendah kekuatan per unit berat atau volume, kuat tekan beton 

sekitar 10 persen dari baja, sedangkan beratnya sekitar 30 persen dari baja. 

Akitbatnya struktur beton memerlukan volume yang banyak dan lebih 

berat daripada struktur baja. 

 

2.2 Baja 

Penggunaan baja dimulai sekitar tahun 4000 SM. Baja biasanya digunakan 

untuk membuat peralatan sederhana. Baja dibuat dalam bentuk besi tempa, yang 

diperoleh melalui cara memanaskan bijih besi dengan menggunakan arang. Pada 

akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, penggunaan besi tuang dan besi tempa telah 

banyak diaplikasikan untuk pembuatan berbagai jenis struktur jembatan (Segui, 

2013). 

Baja memiliki kelebihan sebagai material stuktur yang baik, yaitu 

(McCormac, & Csernak, 2012): 

1. Kekuatan tinggi, kekuatan baja yang tinggi per berat jenis membuat berat 

dari struktur menjadi kecil, sehingga pondasi yang dibutuhkan juga kecil. 

2. Keseragaman, sifat baja tidak berubah terhadap waktu. 
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3. Elastisitas, baja berperilaku lebih mendekati asumsi desain daripada 

material lain karena mengikuti hukum hooke sehingga memiliki tegangan 

yang sangat tinggi.  

4. Permanen, rangka baja yang dirawat dengan baik dapat bertahan sangat 

lama. 

5. Daktilitas, merupakan sifat dari material yang bisa mengalami deformasi 

yang cukup besar tanpa kegagalan pada tegangan yang tinggi. Baja 

terbukti memiliki daktilitas yang tinggi pada percobaan uji tarik komponen 

baja, penampang baja mengecil dan elongasi yang cukup besar ketika 

terjadi kegagalan sebelum putus. Kelebihan dari struktur yang memiliki 

daktilitas yaitu ketika beban yang diberikan melebihi kapasitas dari 

komponen struktur tersebut, maka komponen tersebut akan mengalami 

deformasi yang besar dan memberikan warning yang disebut impending 

failure.   

6. Penambahan pada struktur eksisting, struktur baja sangat memungkinkan 

untuk dilakukan penambahan dan modifikasi seperti penambahan bay 

portal dan penambahan sayap pada bangunan industri. 

7. Lainnya, beberapa keunggulan struktur baja antara lain: kemampuan 

disambung dengan beberapa peralatan sambungan sederhana, kecepatan 

ereksi, kemampuan untuk digilas menjadi berbagai macam bentuk dan 

ukuran, kemungkinan dipakai kembali setelah struktur dilepas, besi tua 

atau sampah masih bernilai walaupun sudah tidak dapat digunakan lagi 

dalam bentuk sebelumnya, dan merupakan material yang dapat di daur 

ulang. 
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Baja memiliki beberapa kelemahan, seperti (McCormac, & Csernak, 2012): 

1. Korosi, baja rentan terhadap korosi jika berada di lingkungan yang terkena 

kontak udara dan air. Untuk itu, perlu dilakukan pemeliharaan secara 

berkala seperti pengecatan untuk mencegah korosi. 

2. Fireproofing cost, meskipun baja tidak terbakar, tetapi kekuatannya 

cenderung tereduksi saat mencapai batas temperaturnya ketika kebakaran. 

Baja merupakan konduktor panas yang baik, tetapi baja tidak kedap api 

sehingga akan mentransfer panas dari area yang terbakar ke material 

sekitar yang bisa terbakar. Karena itu, maka rangka baja diperlukan 

proteksi dengan material yang memiliki karakteristik insulasi. 

3. Rentan terhadap tekuk, seiring panjang dan kelangsingan pada baja yang 

bertambah, maka bahaya terhadap tekuk juga bertambah. Kebanyakan 

struktur menggunakan kolom baja dengan sangat ekonomis, karena rasio 

kekuatan terhadap berat sangat tinggi. Terkadang, beberapa penambahan 

untuk pengaku dibutuhkan supaya tidak terjadi tekuk yang cenderung 

mereduksi keekonomisannya. 

 

2.3 Portal Gable 

Rangka portal bangunan terdiri dari beberapa portal melintang yang tidak 

tertumpu secara transversal, namun tertumpu secara longitudinal. Komponen utama 

portal terdiri dari kolom dan rafter, yang membentuk rangka portal, dan bracing 

longitudinal. Rangka ujung (gable frame) bisa berupa portal rangka atau susunan 

kolom dan rafter yang sudah diperkuat. Komponen sekunder menopang cladding 

terdiri dari rel samping untuk dinding dan purlin untuk atap. Komponen sekunder 
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juga memainkan peran penting dalam menahan komponen utama menahan tekuk 

out-of-plane (Koschmidder, & Brown, 2012).  

 

Gambar 2.1 Principal Buildings Components, sumber: D M Koschmidder, & D G 

Brown, 2012, “Elastic design of single-span steel portal frame buildings to 

Eurocode 3”, p. 5. 

 

Atap dan dinding cladding memisahkan ruang dari lingkungan luar dan 

memberikan insulasi suhu dan suara. Cladding mentransfer beban ke komponen 

sekunder dan menahan flange purlin dimana dia terpasang. 

 

Gambar 2.2 Portal Frame, sumber: D M Koschmidder, & D G Brown, 2012, 

“Elastic design of single-span steel portal frame buildings to Eurocode 3”, p. 6. 
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2.3.1 Rangka Utama 

Rangka portal merupakan rangka menerus dengan sambungan momen-

resisting. Sifat menerus dari rangka memberikan stabilitas in-plane, dan ketahanan 

terhadap gaya lateral. Stabilitas portal dan defleksi tergantung pada kekakuan 

elemennya. Elemen biasanya menggunakan profile gilas, dengan kekuatan rafter 

yang diperkuat secara lokal oleh haunch di tumpuan atap (eave), di mana momen 

lentur paling besar. 

 

2.3.2 Haunches 

Kegunaan haunch di atap mengurangi tinggi profil rafter dengan 

menaikkan ketahanan momen dimana momen desain paling besar. Haunch juga 

menambah kekakuan, mengurangi defleksi, dan membuat sambungan baut 

moment-resisting lebih efisien. Haunch bisa menggunakan potongan dari 

penampang profil gilas dengan ukuran yang sama dengan rafter, atau menggunakan 

plat dari fabrikasi. Haunch umumnya 1/10 dari rafter bentangan dan ketinggian 

haunch kurang lebih sama dengan tinggi profil rafter (Koschmidder, & Brown, 

2012). 

Haunch di puncak portal bisa menggunakan potongan dari penampang 

profil gilas, meskipun ukuran yang sama dengan rafter, atau menggunakan plat dari 

fabrikasi. 
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Gambar 2.3 Haunch, sumber: D M Koschmidder, & D G Brown, 2012, “Elastic 

design of single-span steel portal frame buildings to Eurocode 3”, p. 7. 

 

2.4 Perencanaan Gable Frame 

Perencanaan struktur merupakan proses pemilihan material yang sesuai 

dan memproporsikan kedalam ukuran komponen struktur. Untuk memenuhi tujuan 

dari perencanaan, seorang perencana struktur harus menciptakan struktur yang 

stabil, aman, kokoh dan ekonomis.  

Dua filosofi yang sering digunakan dalam perencanaan struktur baja yaitu 

perencanaan berdasarkan tegangan kerja atau working stress design (Allowable 

Stress Design/ASD) dan perencanaan kondisi batas atau limit states design (Load 

and Resistance Factor Design/LRFD). Dalam perencanaan struktur baja metode 

ASD ini telah digunakan selama kurang lebih 100 tahun, dan dalam 20 tahun 

terakhir prinsip perencanaan struktur baja mulai beralih ke metode LRFD 

berdasarkan konsep probabilitas yang jauh lebih rasional (Salmon, Johnson, & 

Malhas, 2009). Pada penelitian ini akan digunakan metode LRFD.  

  

Eko Juwanto, Studi Perbandingan Struktur Beton Bertulang dan Struktur Baja pada Gable Frame, 2018 
UIB Repository©2018



14 

 

 
Universitas Internasional Batam 

2.4.1 Peraturan Perencanaan 

Perencanaan gable frame mengacu kepada kepada peraturan-peraturan 

Indonesia yang berlaku, yaitu: 

1. Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung (PPIUG), 1983 

2. Spesifikasi untuk Bangunan Baja Struktural – SNI-1729-2015 

3. Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung – SNI-2847-2013 

 

2.4.2 Perencanaan Pembebanan 

Pembebanan yang diperhitungkan dalam perencanaan struktur ini adalah: 

2.4.2.1 Beban Mati 

Menurut PPIUG (1983), beban mati adalah berat dari semua bagian dari 

suatu gedung yang bersifat tetap, termasuk segala unsur tambahan, penyelesaian-

penyelesaian, mesin-mesin serta peralatan tetap yang merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari gedung itu. 

 

2.4.2.2 Beban Hidup pada Atap Gedung 

Menurut PPIUG (1983), beban hidup adalah semua beban yang terjadi 

akibat penghunian atau penggunaan suatu gedung, dan kedalamnya termasuk 

beban-beban pada lantai yang berasal dari barang-barang yang dapat berpindah, 

mesin-mesin serta peralatan yang tidak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

gedung dan dapat diganti selama masa hidup dari gedung itu sehingga 

mengakibatkan perubahan dalam pembebanan lantai dana tap tersebut. 

Beban hidup pada atap dan/atau bagian atap yang tidak dapat dicapai dan 

dibebani oleh orang, harus diambil yang paling menentukan di antara dua macam 

beban berikut: 
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a. Beban terbagi rata per m² bidang datar berasal dari beban air hujan sebesar 

(40 – 0.8α) kg/m². 

Dimana α adalah sudut kemiringan atap dalam derajat, dengan ketentuan 

bahwa beban tersebut tidak perlu diambil lebih besar dari 20kg/m² dan 

tidak perlu ditinjau apabila kemiringan ataupnya adalah lebih besar dari 

50°. 

b. Beban terpusat berasal dari seorang pekerja atau seorang pemadam 

kebakaran dengan peralatannya sebesar 100 kg. 

 

2.4.2.3 Beban Angin 

Menurut PPIUG 1983, beban angin ialah semua beban yang bekerja pada 

gedung atau bagian gedung yang disebabkan oleh selisih dalam tekanan udara. 

 

2.4.2.4 Kombinasi Pembebanan 

Dalam perencanaan pembebanan, struktur harus mampu menahan 

kombinasi pembebanan seperti (SNI 2847:2013):  

a. 1,4DL ......................................................................................................... (1) 

b. 1,2DL + 1,6LL ........................................................................................... (2) 

c. 1,2DL + LL + 1,6W ................................................................................... (3) 

Dengan:   DL = beban mati 

LL = beban hidup 

W = beban angin 
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2.4.3 Perencanaan Rafter Beton 

2.4.3.1 Lentur 

Perencanaan lentur menurut Wight dan MacGregor (2012), yaitu: 

 
Gambar 2.4 Steps in analysis of As (bal), singly reinforced rectangular section, 

sumber: James K. Wight, & James G. MacGregor, 2012, “Reinforced Concrete 

Mechanics and Design sixth edition”, p. 146. 

 

𝐶𝑐 = (0,85)𝑓′
𝑐
𝑏𝛽1𝑐 = (0,85)𝑓′𝑐𝑏𝑎 .................................................................... (4) 

𝐶𝑠 = 𝐴′
𝑠(𝑓′

𝑠
− 0,85𝑓′

𝑐
) ....................................................................................... (5) 

𝑓′𝑠 = 𝐸𝑠𝜀′𝑠 ≤ 𝑓𝑦 .................................................................................................... (6) 

𝑇 = 𝐴𝑠𝑓𝑦 ................................................................................................................ (7) 

𝐶 = 𝐶𝑐 + 𝐶𝑠 ........................................................................................................... (8) 

𝐴𝑠𝑓𝑦 = (0,85)𝑓′
𝑐
𝑏𝑎 + 𝐴′

𝑠(𝑓′
𝑠

− 0,85𝑓′
𝑐
) ......................................................... (9) 

𝑎 = (𝐴𝑠 − 𝐴′
𝑠)𝑓𝑦 0,85𝑓′𝑐𝑏⁄ = 𝑐 𝛽1 .................................................................... (10) 

𝜙𝑀𝑛 = 𝜙[(𝐴𝑠 − 𝐴′𝑠)𝑓𝑦(𝑑 − 𝑎
2⁄ ) + 𝐴′

𝑠𝑓′𝑠(𝑑 − 𝑑′)] ....................................... (11) 

Penentuan faktor 𝛽1 sebagai berikut: 

a. Untuk 𝑓′𝑐≤ 28 MPa, 𝛽1 = 0,85 ............................................................... (12) 

b. Untuk 28 MPa < f'
c
 ≤ 56 MPa, 𝛽1 = 0,85 − 0,05

𝑓′
𝑐−28 MPa

7 MPa
 .................. (13) 

c. Untuk 𝑓′𝑐 > 56 MPa, 𝛽1 = 0,65 .............................................................. (14) 
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Dengan: a = tinggi blok tegangan persegi ekivalen, mm 

 𝐴𝑠 = luas tulangan tarik longitudinal, mm² 

 𝐴′
𝑠 = luas tulangan tekan, mm² 

 b = lebar balok, mm 

 c = jarak dari serat tekan terjauh ke sumbu netral, mm 

 d = jarak dari serat tekan terjauh ke pusat tulangan tarik, mm 

 d’ = jarak dari serat tekan terjauh ke pusat tulangan tekan, mm 

 𝑓′
𝑐
 = kekuatan tekan beton silinder, MPa 

 𝑓𝑦 = kekuatan leleh tulangan, MPa 

 𝑓′
𝑠
 = tegangan tulangan tekan, MPa 

 𝛽1 = faktor yang menghubungkan tinggi blok tegangan tekan persegi    

ekivalen dengan tinggi sumbu netral 

Keadaan Balance (𝜌𝑏) 

𝜌𝑏 =
0,85𝛽1𝑓′𝑐

𝑓𝑦
(

600

600+𝑓𝑦
) ........................................................................................ (15) 

Rho Max (𝜌𝑚𝑎𝑥) 

𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0,75𝜌𝑏 .................................................................................................... (16) 

Rho min (𝜌𝑚𝑖𝑛) 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 =
0,25√𝑓′

𝑐

𝑓𝑦
𝑏𝑤𝑑 .......................................................................................... (17) 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 1,4𝑏𝑤𝑑/𝑓𝑦 ............................................................................................ (18) 

Regangan 

𝜀𝑠 = (
𝑑−𝑐

𝑐
) 𝜀𝑐𝑢 ..................................................................................................... (19) 

𝑐 = 𝑎 𝛽1⁄  ............................................................................................................. (20) 
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Dengan: 𝜀𝑐𝑢 = regangan beton maksimum = 0,003 

 𝜀𝑠 = regangan tulangan tarik 

 

Penampang terkendali tarik apabila area tulangan tarik ketika balok 

mencapai batas kekuatan lentur, regangan tarik netto di barisan tulangan tarik 

terluar, 𝜀𝑡, lebih besar sama dengan 0,005. Untuk tulangan mutu 420 MPa, dengan 

regangan leleh sebesar 420/200.000 = 0,0021. Regangan penampang terkendali 

tarik sebesar 0,005 berkisar 2,5 kali tegangan leleh tulangan tersebut. Apabila 

regangan tarik netto di barisan tulangan tarik terluar, 𝜀𝑡, lebih kecil sama dengan 

0,002, maka penampang tersebut terkendali tekan. 

𝑐(𝑇𝐶𝐿) =
3

8
𝑑𝑡 = 0,375𝑑𝑡 ................................................................................... (21) 

𝑐(𝐶𝐶𝐿) =
3

5
𝑑𝑡 = 0,6𝑑𝑡 ....................................................................................... (22) 

 
Gambar 2.5 Strain distributions at tension-controlled and compression-controlled 

limits., sumber: James K. Wight, & James G. MacGregor, 2012, “Reinforced 

Concrete Mechanics and Design sixth edition”, p. 134. 
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Gambar 2.6 Variation of -factor with εt and c/dt for spiral and stirruptie transverse 

reinforcement., sumber: M. Nadim Hassoun & Akthem Al-Manaseer, 2012, 

“Structural concrete theory & design fifth edition”, p. 87. 

 

Terlihat bahwa, jika c kurang dari 3/8 dt, 𝜀𝑡 akan melebihi 0,005. Jika c 

lebih dari 3/8 dt, maka 𝜀𝑡 akan kurang dari 0,002. Karena penampang terkendali 

tarik menggambarkan sifat daktilitas ketika dibebani, maka faktor reduksi kekuatan,  

𝜙, sebesar 0,9. Untuk penampang yang terkendali tekan yang bersifat brittle saat 

dibebani, maka faktor reduksi kekuatan, 𝜙, sebesar 0,65 (Wight, 2016). 

 

2.4.3.2 Geser 

Apabila geser yang terjadi lebih besar daripada kuat geser nominal beton 

dari suatu penampang, 𝜙𝑉𝑐, maka secara teoritikal memerlukan tulangan geser. Di 

sepanjang bentangan harus dipasang tulangan geser minimum kecuali gaya geser 

yang terjadi, 𝑉𝑢 lebih kecil dari ½𝜙𝑉𝑐 (Nilson, Darwin, & Dolan, 2010). 
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Menurut SNI 2847:2013, Kuat geser beton untuk komponen struktur yang 

dikenai geser dan lentur saja: 

𝑉𝑐 = 0,17√𝑓′𝑐𝑏𝑤𝑑 .............................................................................................. (23) 

Bila digunakan tulangan geser tegak lurus terhadap sumbu komponen 

struktur 

𝑉𝑠 =
𝐴𝑣𝑓𝑦𝑡𝑑

𝑠
 ........................................................................................................... (24) 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 ......................................................................................................... (25) 

𝑉𝑢 ≤  𝜙𝑉𝑛 ............................................................................................................. (26) 

Dengan: Av  = luas tulangan geser dalam spasi s, mm² 

 bw  = lebar efektif penampang, mm 

 d  = jarak dari serat tekan terjauh ke pusat tulangan tarik, mm 

 f’c  = kekuatan tekan beton silinder, MPa 

 fyt  = kekuatan leleh tulangan geser, MPa 

 s  = jarak pusat ke pusat tulangan geser, mm 

 Vc  = kekuatan geser nominal beton, MPa 

 Vn  = kekuatan geser nominal, MPa 

 Vs  = kekuatan geser nominal tulangan geser, MPa 

 Vu  = Gaya geser terfaktor pada penampang, MPa 

 𝜙  = faktor reduksi kekuatan geser, 0,75 

Batas spasi untuk tulangan geser yang dipasang tegak lurus terhadap 

sumbu komponen struktur tidak boleh melebihi d/2 dan tidak lebih dari 600 mm. 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0,062√𝑓′𝑐
𝑏𝑤𝑠

𝑓𝑦𝑡
≥ 0,35

𝑏𝑤𝑠

𝑓𝑦𝑡
 ................................................................... (27) 
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2.4.4 Perencanaan Rafter Baja 

Baja gagal dalam menahan lentur karena telah mencapai batas Mn dan 

menjadi plastis penuh, atau juga bisa disebabkan oleh: 

1. Tekuk torsi lateral (lateral torsional buckling) 

2. Tekuk lokal (local buckling) 

Jika suatu elemen memiliki penampang kompak dan mempunyai tumpuan 

lateral, atau panjang bentang yang tidak tertumpu lateral sangat pendek (Lb ≤ Lp), 

maka momen maksimum yang dapat ditahan balok tersebut dikontrol oleh momen 

plastis, Mp. 

𝑀𝑛 = 𝑀𝑝 = 𝑍𝑥𝐹𝑦 ................................................................................................ (28) 

Dengan: 𝐹𝑦 = tegangan leleh minimum yang diisyaratkan, MPa 

 𝑍𝑥 = modulus penampang plastis pada sumbu lentur, mm³ 

 

2.4.4.1 Klasifikasi Bentuk Penampang Kompak, tidak Kompak, dan 

Langsing 

Berdasarkan peraturan SNI 1729:2015 mengklasifikasi bentuk penampang 

menjadi kompak, tidak kompak, atau langsing berdasarkan rasio lebar terhadap 

ketebalannya. Apabila penampang tidak kompak maka akan terjadi tekuk lokal, 

umumnya profil baja gilas berpenampang kompak. Untuk profil I, klasifikasinya 

adalah sebagai berikut: 

Untuk flange, 

𝜆 =  
𝑏𝑓

2𝑡𝑓
, 𝜆𝑝 = 0,38√𝐸 𝐹𝑦⁄ , 𝜆𝑟 = 1√𝐸 𝐹𝑦⁄   ..................................................... (29) 
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Untuk web, 

𝜆 =  
ℎ

𝑡𝑤
, 𝜆𝑝 = 3,76√𝐸 𝐹𝑦⁄ , 𝜆𝑟 = 5,7√𝐸 𝐹𝑦⁄  .................................................... (30) 

 

2.4.4.2 Tekuk Torsi Lateral (lateral torsional buckling) 

Momen maksimum dari suatu penampang kompak bergantung pada 

panjang bentang yang tidak tertumpu secara lateral, Lb. Apabila Lb tidak melebihi 

batas Lp, maka balok tersebut tertumpu penuh secara lateral, dan Mn = Mp. Jika Lp< 

Lb ≤ Lr, maka momen maksimum balok tersebut dikontrol oleh tekuk torsi lateral 

inelastis. Untuk Lb > Lr, maka momen maksimum balok tersebut dikontrol oleh 

tekuk torsi lateral elastis. 

𝐿𝑝 = 1,76𝑟𝑦√𝐸 𝐹𝑦⁄  ............................................................................................. (31) 

𝐿𝑟 = 1,95𝑟𝑡𝑠
𝐸

0,7𝐹𝑦

√ 𝐽𝑐

𝑆𝑥ℎ0
+ √(

𝐽𝑐

𝑆𝑥ℎ0
)

2

+ 6,76 (
0,7𝐹𝑦

𝐸
)

2

 ......................................... (32) 

Untuk Lp< Lb ≤ Lr, 

𝑀𝑛 = 𝐶𝑏 [𝑀𝑝 − (𝑀𝑝 − 0,7𝐹𝑦𝑆𝑥) (
𝐿𝑏−𝐿𝑝

𝐿𝑟−𝐿𝑝
)] ≤ 𝑀𝑝 ............................................... (33) 

Untuk Lb > Lr, 

𝑀𝑛 = 𝐹𝑐𝑟𝑆𝑥 ≤  𝑀𝑝 .............................................................................................. (34) 

𝐹𝑐𝑟 =
𝐶𝑏𝜋2𝐸

(𝐿𝑏/𝑟𝑡𝑠)2
√1 + 0,078

𝐽𝑐

𝑆𝑥ℎ0
(

𝐿𝑏

𝑟𝑡𝑠
)

2

 .................................................................. (35) 

Dengan: c = 1 untuk profil I simetris ganda 

 Cb = faktor modifikasi tekuk torsi-lateral untuk diagram momen tidak 

merata 

𝐶𝑏 =
12,5 𝑀𝑚𝑎𝑥

2,5𝑀𝑚𝑎𝑥+3𝑀𝐴+4𝑀𝐵+3𝑀𝐶
 .................................................... (36) 
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 Cw = konstanta pembengkokan, mm6 

 E = modulus elastisitas baja = 200.000 MPa 

 Fcr = tegangan elastis tekuk, MPa 

 G = modulus elastis geser baja = 77.200 MPa 

 h0 = jarak antar titik berat flange = d – tf, mm 

 Iy = momen inersia penampang pada sumbu lemah, mm4 

 J = konstanta torsi, mm4 

 Lb = panjang bentang yang tidak tertumpu secara lateral, mm 

 rts = radius girasi efektif, mm 

𝑟𝑡𝑠
2 =

√𝐼𝑦𝐶𝑤

𝑆𝑥
 ............................................................................. (37) 

 Sx = modulus penampang elastis, mm³ 

 

2.4.4.3 Geser 

Tegangan geser umumnya tidak dominan didalam perencanaan komponen 

lentur. Kecuali beberapa kondisi sebagai berikut: balok yang menerima beban 

terpusat yang sangat besar, balok pendek dengan beban yang besar, balok dengan 

bukaan di web, dan balok yang memiliki coakan (coped) di sambungannya 

(McCormac, & Csernak, 2012).   

Menurut SNI 1729:2015, kekuatan geser nominal, Vn suatu penampang 

apabila rasio h/tw tidak melebihi rasio kelangsingan: 

𝑉𝑛 = 𝜙𝑣0,6𝐹𝑦𝐴𝑤𝐶𝑣 .............................................................................................. (38) 

Dengan: Aw = luas web, tinggi keseluruhan penampang dikalikan dengan tebal 

web, mm² 

 Cv = koefisien geser badan 
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Untuk web dari profil gilas dengan: 

ℎ 𝑡𝑤⁄ ≤ 2.24√𝐸 𝐹𝑦⁄ , maka Cv = 1 dan φv =1 ...................................................... (39) 

Pada penampang I lain dan channel, Web shear coefficient (Cv) ditentukan 

sebagai berikut: 

1. Untuk ℎ 𝑡𝑤⁄ ≤ 1,10√𝑘𝑣𝐸 𝐹𝑦⁄ , maka Cv1 = 1 ........................................ (40) 

2. Untuk ℎ 𝑡𝑤⁄ > 1,10√𝑘𝑣𝐸 𝐹𝑦⁄ , maka 𝐶𝑣1 =
1,10√𝑘𝑣𝐸 𝐹𝑦⁄

ℎ 𝑡𝑤⁄
 ....................... (41) 

Web plate shear buckling coefficient (kv) ditentukan sebagai berikut: 

1. Untuk web tanpa stiffener melintang, 

kv = 1 

2. Untuk web dengan stiffener melintang, 

𝑘𝑣 = 5 +
5

(𝑎+ℎ)2 ..................................................................................... (42) 

𝑘𝑣 = 5,34 bila a/h > 3,0030 

 

2.4.5 Perencanaan Kolom Beton 

Kolom dengan sengkang spiral, 𝜙 = 0,75  

𝜙𝑃𝑛 (max) = 0,85𝜙[0,85𝑓′
𝑐
(𝐴𝑔 − 𝐴𝑠𝑡) + 𝑓𝑦𝐴𝑠𝑡] ................................ (43) 

Kolom dengan sengkang biasa, 𝜙 = 0,65 

𝜙𝑃𝑛 (max) = 0,80𝜙[0,85𝑓′
𝑐
(𝐴𝑔 − 𝐴𝑠𝑡) + 𝑓𝑦𝐴𝑠𝑡] ................................ (44) 

𝑀𝑛 = 𝑃𝑛𝑒 = 0,85𝑓′
𝑐
𝑎𝑏 (

ℎ

2
−

𝑎

2
) + 𝐴′𝑠𝑓′𝑠 (

ℎ

2
− 𝑑′) + 𝐴𝑠𝑓𝑠 (𝑑 −

ℎ

2
) .... (45) 
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2.4.5.1 Diagram Interaksi Kolom  

Ketika kolom pendek dibebani beban, maka kondisi yang akan terjadi 

berdasarkan lokasi beban bekerja terhadap titik berat plastis adalah sebagai berikut 

(Hassoun, & Al-Manaseer, 2012): 

a. Tekanan Aksial (P0), merupakan kondisi dimana kapasitas kolom dalam 

menahan beban tekan maksimum dengan beban yang bekerja di titik berat 

plastis, tanpa eksentrisitas dan momen. Kegagalan yang terjadi beton 

pecah dan baja tulangan leleh. 

b. Beban Aksial Maksimal (Pn, max), merupakan kondisi dimana kapasitas 

kolom dalam menahan beban dengan eksentrisitas minimum dengan faktor 

reduksi 0,8 untuk sengkang biasa dan 0,85 untuk sengkang spiral. 

Kegagalan yang terjadi beton pecah dan baja tulangan leleh. 

c. Kegagalan Tekan, merupakan kondisi dimana kapasitas kolom dalam 

menahan beban dengan eksentrisitas kecil. Rentang kondisi ini bervariasi 

dari nilai maksimum Pn = Pn, max sampai nilai minimum Pn = Pb. Kegagalan 

yang terjadi beton pecah di sisi tekan dengan regangan 0,003, dimana 

tegangan pada baja tulangan (disisi tarik) kurang dari tegangan leleh, fy (fs 

< fy). dalam kondisi ini Pn > Pb dan e < eb. 

d. Kondisi Seimbang (Pb), kondisi seimbang dapat dicapai ketika regangan 

tekan di beton mencapai 0,003 dan regangan tarik pada baja tulangan 

mencapai regangan leleh, εy = Fy/Es secara bersamaan. Kegagalan yang 

terjadi beton pecah dan baja tulangan leleh. Momen yang terjadi disebut 

balanced moment, Mb, dan balanced eccentricity, eb = Mb/Pb. 
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e. Kegagalan Tarik, merupakan kondisi dimana kapasitas kolom dalam 

menahan beban dengan eksentrisitas yang besar, atau momen yang besar. 

Kegagalan terjadi baja tulangan leleh sebelum beton pecah. Pada saat 

kegagalan, regangan tarik pada baja tulangan lebih besar daripada 

regangan leleh, εy, dimana regangan di beton mencapai 0,003. 

f. Lentur Murni, merupakan kondisi dimana kapasitas kolom dalam menahan 

lentur, Mn, tanpa beban aksial. Kegagalan terjadi seperti balok yang hanya 

menerima beban lentur saja. Eksentrisitas diasumsi tidak terhingga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Load–moment strength interaction diagram, sumber: M. Nadim 

Hassoun & Akthem Al-Manaseer, 2012, “Structural concrete theory & design fifth 

edition”, p. 351. 
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2.4.5.2 Tulangan Pengikat menurut SNI 2847:2013 

Menurut SNI 2847:2013 mengenai tulangan pengikat, yaitu: 

a. Semua batang tulangan non-prategang harus dilingkupi oleh pengikat 

transversal, paling sedikit ukuran D-10 untuk batang tulangan longitudinal 

D-32 atau lebih kecil, dan paling sedikit ukuran D-13 untuk D-36, D-43, 

D-57, dan tulangan longitudinal yang dibundel. Kawat ulir atau tulangan 

kawat las dengan luas penampang ekivalen diizinkan.  

b. Spasi vertikal pengikat tidak boleh melebihi 16 kali diameter batang 

tulangan longitudinal, 48 kali diameter batang tulangan atau kawat 

pengikat, atau ukuran terkecil komponen struktur tekan. 

c. Pengikat persegi harus disusun sedemikian hingga setiap sudut dan batang 

tulangan longitudinal yang berselang harus mempunyai tumpuan lateral 

yang disediakan oleh sudut pengikat dengan sudut dalam tidak lebih dari 

135 derajat dan tidak boleh ada batang tulangan lebih jauh dari 150 mm 

bersih pada setiap sisi sepanjang pengikat dari batang tulangan yang 

tertumpu secara lateral. Jika tulangan longitudinal terletak di sekeliling 

perimeter suatu lingkaran, pengikat berbentuk lingkaran penuh diizinkan. 

d.  Bila batang tulangan longitudinal ditempatkan mengelilingi perimeter 

suatu lingkaran, pengikat bulat yang lengkap diizinkan. Ujung-ujung 

pengikat bulat harus tumpang tindih dengan tidak lebih kurang dari 150 

mm dan berhenti dengan kait standar yang memegang batang tulangan 

kolom longitudinal. Bagian tumpang tindih pada ujung-ujung pengikat 

bulat yang berdekatan harus diselang-seling mengelilingi perimeter yang 

melingkupi batang tulangan. 
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2.4.6 Perencanaan Kolom Baja 

Batang tekan merupakan elemen struktur yang hanya dikenai gaya tekan 

aksial; yaitu, beban terletak di sepanjang sumbu longitudinal melalui pusat massa 

bagian penampang, dan tegangan dapat diambil sebagai 𝑓 =  𝑃/𝐴 , dimana 𝑓 

dianggap sama sepanjang keseluruhan penampang. Keadaan ideal ini tidak pernah 

tercapai dalam kenyataan, bagaimanapun, karena beberapa eksentrisitas muatan 

tidak dapat dihindari (Segui, 2013). 

Kegagalan yang umumnya terjadi pada kolom yang dibebani beban aksial 

yaitu tekuk lentur, tekuk lokal, dan tekuk torsi lentur (McCormac, & Csernak, 2012). 

 

2.4.6.1 Tekuk Lentur 

Tekuk lentur atau disebut juga tekuk Euler, merupakan jenis tekuk yang 

utama pada elemen yang langsing. 

𝑃𝑒 =
𝜋2𝐸𝐴

(𝐾𝐿/𝑟)2 .......................................................................................................... (46) 

𝐹𝑒 =
𝑃𝑒

𝐴
=

𝜋2𝐸

(𝐾𝐿/𝑟)2 ................................................................................................. (47) 

Dengan: A = luas penampang, mm² 

 𝐸 = modulus elastisitas baja = 200.000 MPa 

 𝐹𝑒 = Tegangan tekuk kritis elastis, MPa 

 𝐾 = faktor panjang efektif 

 L = panjang dari komponen struktur, mm 

 𝑃𝑒 = Tekuk Euler, N 

 r = radius girasi, mm 
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Kekuatan tekan nominal, 𝑃𝑛, ditentukan berdasarkan keadaan batas dari 

tekuk lentur. 

𝑃𝑛 =  𝐹𝑐𝑟𝐴𝑔 .......................................................................................................... (48) 

Tegangan kritis, 𝐹𝑐𝑟, ditentukan sebagai berikut: 

𝐾𝐿

𝑟
≤ 4,71√𝐸 𝐹𝑦⁄   𝑎𝑡𝑎𝑢 

𝐹𝑦

𝐹𝑒
≤ 2,25,   𝐹𝑐𝑟 =  (0,658

𝐹𝑦

𝐹𝑒) 𝐹𝑦 ................................. (49) 

𝐾𝐿

𝑟
> 4,71√𝐸 𝐹𝑦⁄  𝑎𝑡𝑎𝑢 

𝐹𝑦

𝐹𝑒
> 2,25,   𝐹𝑐𝑟 = 0,877𝐹𝑒 ........................................... (50) 

 

2.4.6.2 Tekuk Lokal 

Tekuk lokal terjadi apabila komponen struktur memiliki elemen yang 

langsing. Menurut SNI 1729:2015, klasifikasi kelangsingan elemen berdasarkan 

rasio ketebalan terhadap lebar untuk profil I canai panas adalah sebagai berikut: 

Untuk flange, 

𝜆 =
𝑏𝑓

2𝑡𝑓
, 𝜆𝑟 = 0,56√𝐸 𝐹𝑦⁄  .................................................................................. (51) 

Untuk web, 

𝜆 =
ℎ

𝑡𝑤
, 𝜆𝑟 = 1,49√𝐸 𝐹𝑦⁄  ................................................................................... (52) 

 

2.4.6.3 Tekuk Torsional 

 

Tekuk torsional terjadi pada penampang yang memiliki simetris ganda, 

untuk profil canai panas umumnya tidak menentukan. 

𝐹𝑒 = [
𝜋2𝐸𝐶𝑤

𝑘𝐿𝑧
2 + 𝐺𝐽]

1

𝐼𝑥+𝐼𝑦
 ....................................................................................... (53) 

𝐹𝑦

𝐹𝑒
≤ 2,25,   𝐹𝑐𝑟 =  (0,658

𝐹𝑦

𝐹𝑒) 𝐹𝑦 ......................................................................... (54) 

𝐹𝑦

𝐹𝑒
> 2,25,   𝐹𝑐𝑟 = 0,877𝐹𝑒 .................................................................................. (55) 
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Dengan: 𝐶𝑤 = konstanta pembengkokan, mm6 

 G = modulus elastis geser baja = 77.200 MPa 

 𝐼𝑥 , 𝐼𝑦 = momen inersia pada sumbu utama, mm4 

 J = konstanta torsi, mm4 

  

2.4.6.4 Interaksi Balok-Kolom 

Bila 
𝑃𝑢

𝜙𝑐𝑃𝑛
≥ 0,2,

𝑃𝑢

𝜙𝑐𝑃𝑛
+

8

9
(

𝑀𝑢𝑥

𝜙𝑏𝑀𝑛𝑥
+

𝑀𝑢𝑦

𝜙𝑏𝑀𝑛𝑦
) ≤ 1,0 ............................................. (56) 

Bila 
𝑃𝑢

𝜙𝑐𝑃𝑛
< 0,2,

𝑃𝑢

2𝜙𝑐𝑃𝑛
(

𝑀𝑢𝑥

𝜙𝑏𝑀𝑛𝑥
+

𝑀𝑢𝑦

𝜙𝑏𝑀𝑛𝑦
) ≤ 1,0 ................................................. (57) 

Dengan: Mnx = kekuatan lentur yang tersedia, N-mm 

 Mux = kekuatan lentur perlu menggunakan kombinasi beban LRFD,       

N-mm 

 Pn = kekuatan aksial yang tersedia, N 

 Pu = kekuatan aksial perlu menggunakan kombinasi beban LRFD, N 

 𝜙𝑏 = faktor keamanan untuk lentur = 0,9 

 𝜙𝑐 = faktor keamanan untuk tekan = 0,9 

 

2.5 Penelitian Sebelumnya 

Sudjarwo, Hendrawan, & Hendrata (2001) melakukan suatu penelitian 

terhadap alternatif pemakaian struktur gable frame dengan menggunakan beton 

pratekan pracetak. Dari penelitian ini didapat kesimpulan bahwa biaya total untuk 

gable frame menggunakan beton pracetak pratekan lebih murah dibandingkan 

dengan biaya total untuk baja WF. Pada gable frame dengan baja WF, biaya 
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terbesar terletak pada material baja itu sendiri. Sedangkan pada gable frame beton 

pratekan pracetak upah kerja mencapai 1/3 biaya total. 

Ambadkar, dan Pajgade (2012) melakukan penelitian mengenai 

perbandingan struktur industri menggunakan baja dan beton bertulang. Kesimpulan 

dari penelitian menyatakan bahwa konstruksi beton komposit efisien dan life cycle 

cost kecil dalam semua kasus penelitian dibanding beton bertulang. 

Uddin, Siraj, Biswas dan Hasan (2013) melakukan penelitian mengenai 

pemilihan struktur baja atau struktur beton bertulang untuk konstruksi industri di 

Bangladesh. Kesimpulan dari penelitian menyatakan bahwa struktur baja dipakai 

didaerah yang kelembapan rendah dan panas, dan pada industri yang tidak memiliki 

bahan kimia korosif. Sedangkan beton dipakai untuk lingkungan yang panas, 

lembab dan untuk industri yang memiliki bahan kimia. Baja lebih dipilih untuk 

konstruksi ringan sementara dan beton lebih dipilih untuk bangunan produksi utama. 
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