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BAB 2 

DASAR TEORI 

2.1. Bangunan Gedung 

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2002 Bangunan Gedung adalah wujud fisik 

dari hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, 

sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah dan air, yang berfungsi 

sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat 

tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun 

kegiatan khusus. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 

2008 tentang pedoman pemeliharaan bangunan gedung, fungsi dari bangunan 

gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial, dan budaya. Selain itu 

fungsi khusus dari bangunan gedung adalah ketetapan mengenai pemenuhan 

persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.  

2.2. Dasar Perencanaan 

2.2.1. Jenis Pembebanan 

Beban adalah gaya atau aksi lainnya akibat berat seluruh bahan bangunan, penghuni 

dan barang-barang yang dimilikinya, efek lingkungan, perbedaan pergerakan, dan 

gaya kekangan akibat perubahan dimensi. (SNI 1727:2020 Halaman 20). 

1. Beban Mati 

Beban mati adalah berat seluruh bahan konstruksi bangunan gedung yang 

terpasang, termasuk dinding lantai, atap, plafon, tangga, dinding partisi tetap, 

finishing, klading gedung dan komponen arsitektural dan structural lainnya serta 

peralatan layan terpasang lain termasuk berat derek dan sistem pengangkut material 

(SNI 1727-2020). Disebutkan pada SNI 1727:2020 bahwa dalam menentukan 

beban mati untuk perancangan, harus digunakan berat bahan dan konstruksi yang 

sebenarnya, dengan ketentuan bahwa jika tidak ada informasi yang jelas, nilai yang 

harus digunakan adalah nilai yang disetujui oleh pihak yang 
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berwenang. Pedoman beban mati untuk merencanakan gedung terdiri dari berat 

sendiri bahan bangunan dan komponen gedung, diambil dari Pedoman Perencanaan 

Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung adalah sebagai berikut : 

a. Bahan Bangunan: 

• Beton 2200 kg/m3 

• Beton bertulang 2400 kg/m3 

• Pasangan bata merah  1700 kg/m3 

b. Komponen Gedung: 

• Dinding pasangan bata merah 

- satu bata 450 kg/m2 

- setengah batu 250 kg/m2 

• Langit- langit dan dinding (termasuk rusuk-rusuknya, tanpa penggantung langit-

langit atau pengaku), terdiri dari : 

- Semen asbes (eternit dan bahan lain sejenis), dengan tebal maksimum  

4 mm 11 kg/m2 

- Kaca, dengan tebal 3 – 5 mm 10 kg/m2 

• Penggantung langit-langit (dari kayu), dengan bentang maksimum 5 m dan jarak 

s.k.s minimum 0,80m 7 kg/m2 

• Penutup lantai dari ubin semen Portland, teraso dan beton, tanpa adukan, per cm 

tebal    24 kg/m2 

2. Beban Hidup 

Beban hidup adalah beban yang diakibatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan 

gedung atau struktur lain yang tidak termasuk beban konstruksi dan beban 

lingkungan, seperti beban angin, beban hujan, beban gempa, beban banjir, atau 

beban mati. (SNI 1727:2020 Halaman 23). Menurut SNI 1727:2020, beban hidup 

yang digunakan dalam perancangan bangunan gedung dan struktur lain harus beban 

maksimum yang diharapkan terjadi akibat penghunian dan penggunaan bangunan 

gedung, akan tetapi tidak boleh kurang dari beban merata minimum yang telah 

ditetapkan. 
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Tabel 2.1 Beban Hidup Terdistribusi Minimum 

 

Penggunaan 

Merata Lo 

(kN/m2) 

Sekolah  

Ruang Kelas 1,92 

Koridor di atas lantai pertama 3,83 

Koridor lantai pertama 4,79 

Atap  

Atap data 0,96 

Tangga dan Jalan Keluar  

Tangga 4,79 

Sumber: SNI 1727-2020 Halaman 25 Tabel 4.3-1 

2.2.2. Provisi Keamanan Beton 

Berdasarkan SNI 2847-2019, struktur dan komponen struktur harus didesain agar 

memiliki kekuatan desain sesuai penampang paling sedikit sama dengan kekuatan 

perlu yang dihitung untuk beban dan gaya terfaktor dalam kombinasi sedemikian 

rupa seperti ditetapkan dalam standar. Kuat perlu (U) harus paling tidak sama 

dengan pengaruh beban terfaktor pada Tabel 2.2 

Tabel 2.2 Kombinasi Faktor Beban Kuat Perlu (U) 

No Kombinasi Beban Kuat Perlu (U) 

1. 1,4D 

2. 1,2D + 1,6 L + 0,5 (L atap atau S atau R) 

3. 1,2D + 1,6 (L atap atau S atau R) + (L atau 0,5W) 

4. 1,2D + 1,0W + L + 0,5 (L atap atau S atau R) 

5. 0,9D + 1,0W 

Sumber: SNI 1727-2020 Halaman 13 
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No Kombinasi Beban Kuat Perlu (U) 

6 1,35D + 1,35SIDL + 1L + 0,39FX + 1,3FY 

7 1,35D + 1,35SIDL + 1L + 0,39FX+ (-1,3FY) 

8 1,35D + 1,35SIDL + 1L+ (-0,39FX) + (-1,3FY) 

9 1,35D + 1,35SIDL + 1L + (-0,39FX) + 1,3FY 

10 0,75D + 0,75SIDL + 1,3FX + 0,39FY 

11 0,75D + 0,75SIDL + 1,3FX + (-0,39FY) 

12 0,75D + 0,75SIDL + (-1,3FX) + (-0,39FY) 

13 0,75D + 0,75SIDL + (-1,3FX) + 0,39FY 

14 0,75D + 0,75SIDL + 0,39FX + 1,3FY 

15 0,75D + 0,75SIDL + 0,39FX) + (-1,3FY) 

16 0,75D + 0,75SIDL + (-0,39FX) + (-1,3FY) 

17 0,75D + 0,75SIDL + (-0,39FX) + 1,3FY 

Sumber: PakarStruktur.com 

Keterangan: 

D = Beban mati 

L = Beban hidup 

R = Beban hujan 

S = Beban salju 

W = Beban Angin 

SIDL = Beban Mati Tambahan 

FX = Gaya Lateral Desain Yang Diterapkan Pada Tingkat X 

FY = Gaya Lateral Desain Yang Diterapkan Pada Tingkat Y 

Kekuatan komponen struktur atau penampang yang dihitung sesuai dengan 

ketentuan dan asumsi metode desain kekuatan standar sebelum penerapan faktor 

reduksi kekuatan (Φ) disebut kekuatan nominal. Ketidakpastian kekuatan bahan 

seperti agregat untuk pembebanan beton struktural dianggap sebagai faktor reduksi 

kekuatan (Φ). Maka, kekuatan desain dihasilkan dari kekuatan nominal dikalikan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



9 

 
 

dengan faktor reduksi kekuatan (Φ). Seperti yang ditunjukan oleh Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Faktor Reduksi Kekuatan (ϕ) 

 Gaya atau elemen 

struktur 

ϕ 
Keterangan 

Pengecualian 

a) 
 

Momen, gaya aksial, 

atau kombinasi 

momen dan gaya 

aksial 

0,65-0,9 
 

Sesuai 

SNI 2847- 

2019 

21.2.1 

 

Di dekat ujung 

komponen pratarik 

(pretension) dimana 

strand belum 

sepenuhnya bekerja. Φ 

harus sesuai dengan 

SNI 2847-2019 21.2.3 

 

b) 

 

Geser 

 

0,75 

Persyaratan tambahan untuk struktur 

tahan gempa terdapat pada SNI 2847-

2019 Pasal 21.2.4 

c) Torsi 0,75  - 

d) Tumpu (bearing) 0,65  - 

 

e) 

Zona angkur 

pascatarik 

(post- tension) 

 

0,85 

  

- 

f) Bracket dan korbel 0,75  - 

 

 

g) 

Strut, ties, zona 

nodal, dan daerah 

tumpuan yang 

dirancang dengan 

strut andtie 

 

 

0,75 

  

 

- 

 

 

h) 

Komponen 

sambungan beton 

pracetak terkontrol 

leleh oleh elemen 

 

 

0,9 

  

 

- 
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baja dalam tarik 

i) Beton polos 0,6  - 

 

j) 

 

Angkur dalam 

elemen 

beton 

 

0,45- 

0,75 

Sesuai SNI 2847 2019 

Pasal 17 

 

- 

Sumber: SNI 2847-2019 Halaman 469 Tabel 21.2.1 

2.3.  Perencanaan Pelat Lantai 

Pelat lantai merupakan bagian pada konstruksi bangunan gedung yang berfungsi 

sebagai tempat berpijak. Perencanaan pelat lantai harus direncanakan dengan baik 

agar tidak terjadi lendutan pada saat beban bekerja. Tebal pelat lantai pada 

umumnya direncanakan sebesar 150 mm. 

1. Pembebanan : 

● Beban mati 

● Beban Hidup menurut SNI 1727:2018 : 

2. Asumsi Perletakan: Tumpuan jepit 

3. Analisa struktur pada perencanaan pelat lantai menggunakan program ETABS 

2018. 

4. Perencanaan tampang menggunakan peraturan SNI 2847-2019. 

Menentukan tebal plat (hmin), berdasarkan jenis pelat lantai. 

Menghitung beban plat berdasarkan SNI 1727:2018Su dengan meninjau beban 

ultimate 

qU = 1,2 qD + 1,6 qL 

Penentuan tipe skema pembebanan = 
Ly

Lx
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Menghitung Momen 

Mlx =   0,001.qu . Lx2 . x 

Mly =   0,001.qu . Lx2 . x 

Mtx = - 0,001.qu . Lx2 . x 

Mty = - 0,001.qu . Lx2 . x 

Penulangan lentur dihitung analisa tulangan tunggal dengan langkah- langkah 

sebagai berikut : 

 
Mu

Mn


=  

 dimana,   = 0,9 

0,85

fy
m

fc
=



Rn =  
2

Mn

b d
 

ρ =  
1 2

(1 1 )
m Rn

m fy

 
 − −  

ρ b =  
0,85 600

600

fc

fy fy


 
  

+ 
 

ρ max = 0,75 . pb  

ρ min < ρ < ρ maks tulangan tunggal  

ρ < ρ min dipakai ρ min = 0,0025  

As = ρ ada . b . d  

Luas tampang tulangan As = ρ . b . d 

2.4. Perencanaan Tangga 

Tangga merupakan suatu konstruksi yang menghubungkan dua tingkat atau lebih 

pada bangunan vertikal. Tangga yang direncanakan merupakan tangga permanen 

dari material beton bertulang. 
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1. Pembebanan : 

● Beban mati  

● Beban hidup menurut SNI 1727:2020 Halaman 30 

Beban hidup rencana minimum pada tangga tetap dengan anak tangga harus 

merupakan beban terpusat tunggal sebesar 300 lb (1,33 kN), dan harus diterapkan 

pada setiap titik tertentu untuk menghasilkan efek beban maksimum pada elemen 

yang ditinjau. Jumlah dan posisi tambahan beban hidup terpusat harus minimum 1 

rangkaian 300 lb (1,33 kN) untuk setiap jarak 10 ft (3,05 mm) dari tinggi tangga. 

Bila pegangan tangga tetap diperpanjang di atas lantai atau balkon pada bagian atas 

tangga, setiap perpanjangan pegangan tangga harus dirancang untuk menahan 

beban hidup terpusat tunggal sebesar 100 lb (0,445 kN) diterapkan pada suatu arah 

pada suatu ketinggian sampai ke bagian atas dari perpanjangan pegangan tangga. 

1. Asumsi Perletakan 

● Tumpuan bawah adalah jepit 

● Tumpuan tengah adalah jepit 

● Tumpuan atas adalah jepit 

3. Analisa struktur pada perencanaan tangga menggunakan program ETABS 2018. 

4. Perencanaan tampang menggunakan peraturan SNI 2847-2019. 

5. Perhitungan untuk penulangan tangga  

Penulangan lentur dihitung analisa tulangan tunggal dengan Langkah langkah 

sebagai berikut : 

Mu
Mn


=  

dimana, 𝛷 = 0,9 menurut SNI 2847 - 2019 

0,85

fy
m

fc
=



Rn =  
2

Mn

b d
 

ρ =  
1 2

(1 1 )
m Rn

m fy

 
 − −  
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ρ b =  
0,85 600

600

fc

fy fy


 
  

+ 
 

ρ max = 0,75 . ρ b  

ρ min < ρ < ρ maks tulangan tunggal  

ρ < ρ min dipakai ρ min = 0,0025  

As = ρ ada . b . d  

Luas tampang tulangan As = ρ . b . d 

2.5. Perencanaan Balok 

Balok adalah elemen struktural yang menerima gaya-gaya yang bekerja dalam arah 

tranversal terhadap sumbunya yang mengakibatkan terjadinya momen lentur dan 

gaya geser sepanjang bentangnya (Dipohusodo, 1994). Minimum ketinggan balok 

ditentukan dari kondisi perletakan balok sesuai dengan Table 2.4 

Tabel 2.4 Tinggi Minimum Balok 

 Kondisi perletakan  Tinggi Minimum  

Perletakan sederhana l/16 

Menerus satu sisi l/18,5 

Menerus dua sisi l/21 

Kantilever l/8 

Sumber: SNI 2847-2019 Halaman 180 Tabel 9.3.1.1 

1. Pembebanan 

●   Beban mati 

●   Beban hidup 

2. Asumsi Pertelatan: Jepit-Jepit 

3. Analisa struktur pada perencanaan ini menggunakap program ETABS 2018.  

4. Perencanaan tampang menggunakan peraturan SNI 2847-2019. 

5. Perhitungan tulangan : 

Perhitungan tulangan lentur : 

Mu
Mn


=  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



14 

 

dimana, 𝛷 = 0,9 menurut SNI 2847 - 2019 

0,85

fy
m

fc
=


 

Rn =  
2

Mn

b d
 

ρ =  
1 2

(1 1 )
m Rn

m fy

 
 − −  

ρ b =  
0,85 600

600

fc

fy fy


 
  

+ 
 

ρ max = 0,75 . ρ b  

ρ min < ρ < ρ maks tulangan tunggal  

ρ < ρ min dipakai ρ min = 0,0025  

As = ρ ada . b . d  

Luas tampang tulangan As = ρ . b . d 

Perhitungan tulangan geser  

ϕVn ≥ Vu  

Dengan:  

Vu= gaya geser berfaktor pada penampang yang ditinjau  

Φ = faktor reduksi untuk geser  

Vn = kuat geser nominal dari penampang (beton bertulang),  

Vn = Vc + Vs  

Dengan:  

Vc = kuat geser nominal yang disediakan oleh beton  

Vs = kuat geser nominal yang disediakan oleh tulangan geser (sengkang) Untuk 

struktur yang dibebani oleh lentur dan geser, Vc dihitung dengan:  
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𝑉c = 0,17 wfc b d     

Dengan :  

ϕ = 1 (beton normal)  

bw = lebar balok (mm)  

d = tinggi efektif (mm)  

Nilai  √𝑓′
𝑐
 ≤ 8,3 MPa  

Untuk struktur yang dibebani oleh aksian tekan, maka Vc dihitung dengan: 

𝑉c = 
0,29

0,17 1 w

Nu
fc b d

Ag


 
 +     
 

 

Jika Vu melebihi ϕVc maka perencanaan harus menggunakan tulangan geser, 

dengan persamaan: 

Dengan syarat ϕVc ≤ Vu ≤ 3ϕVc    

2.6. Perencanaan Kolom 

Kolom merupakan suatu struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu 

bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang 

dapat menyebabkan runtuhnya (collapse) lantai yang bersangkutan dan juga runtuh 

total (total collapse) seluruh struktur. (Sudarmoko, 1996) SK SNI T-15- 1991-03 

mendefinisikan kolom adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya 

menyangga beban aksial tekan vertikal dengan bagian tinggi yang tidak ditopang 

paling tidak tiga kali dimensi lateral terkecil. 

 

1. Pembebanan  

● Beban mati  

● Beban hidup  

2. Asumsi Pertelatan: Jepit pada kaki portal  

3. Analisa struktur pada perencanaan ini menggunakan program ETABS 2018.  

4. Perencanaan tampang menggunakan peraturan SNI 2847-2019.  
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5. Perhitungan tulangan : 

Perhitungan tulnagan aksial dan lentur 

d = h - s – Ø – 
1

2
 Ø tulangan utama 

d’ = h – d 

e = 
Mu

Pu
 

e min = 0,1 h 

Menghitung desain beban aksial : 

𝐶𝑏 =
600

600
d

fy


+
 

𝐴𝑏 = 𝛽1. 𝑐𝑏  

𝐴𝑏 = 0,85 𝑓′𝑐. 𝑎𝑏. 𝑏 

𝑃𝑛 =
𝑃𝑢

0,65
 

Jika Pn < Pnb, maka dilakukan analisis keruntuhan tarik dengan persamaan : 

𝑎 =
𝑃𝑛

0,85 𝑓′𝑐. 𝑏
 

𝐴𝑠 =
𝑃𝑛 (𝑒 −

ℎ
2 +

𝑎
2)

𝐹𝑦 (𝑑 − 𝑑′)
 

Jika Pn > Pnb, maka dilakukan analisis keruntuhan tekan untuk memperoleh nilai 

As’ dengan persamaan : 

𝑃𝑛 =
𝐴′𝑠. 𝐹𝑦

(
3

𝑑 − 𝑑′
+ 0,5)

+
𝑏. ℎ. 𝑓′𝑐

(
3. ℎ. 𝑒

𝑑2 + 1,18)
 

Menentukan luas memanjang minimum : 

Ast = 1% Ag  

Sehingga, As = As’  

As = 
2

Ast
 

Menghitung jumlah tulangan :  

Ast = As + Ag  

Cek analisis gaya aksial pada kolom:  
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Pn ≥ 𝑃𝑢 𝜙 

2.7. Perencanaan Pondasi 

Pondasi merupakan elemen bangunan yang memindahkan beban struktur ke dalam 

tanah, baik secara menyebar (pondasi telapak) maupun melalui beberapa titik 

dukung (pondasi tiang). Pondasi yang direncanakan pada bangunan ini merupakan 

pondasi sumuran dimana mendukung bangunan 3 lantai (bangunan tingkat rendah) 

dengan lapisan tanah pendukung tanah keras pada kedalaman kurang dari 3,5 meter.  

1. Analisis struktur pada perencanaan ini menggunakan program ETABS 2018.  

2. Perencanaan tampang menggunakan peraturan SNI 2847-2019 

3. Meninjau dimensi pondasi :  

Untuk dinding sumuran : 

𝑄𝑑1=0,85.𝑓𝑐′14𝜋.𝐷2−(14𝜋.𝐷𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚2) 

Untuk beton cylop : 

𝑄𝑑2 = (0,85. 𝑓𝑐′) − (
1

4
𝜋. 𝐷𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚2)  

𝑄𝑑 = 𝑄𝑑1 + 𝑄𝑑2 

Daya dukung ujung tiang : 

𝑄𝑝 = (40. 𝑁). 𝐴 

Daya dukung selimut tiang 

𝑄𝑠 = 0,1. 𝑁. 𝐴𝑠 

Berat sendiri pondasi sumuran 

𝑊𝑝 = ((
1

4
. 𝜋. 𝐷2𝐷𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚2) (𝐷𝑓. 𝐵𝑗 𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛)) 

 +((
1

4
. 𝜋. 𝐷𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚2) (𝐷𝑓. 𝐵𝑗 𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛)) 

Daya dukung ultimate tiang : 

𝑄𝑢 = 𝑄𝑝 + 𝑄𝑠 − 𝑊𝑝 

Daya dukung ijin tiang 

𝑄𝑎 =
𝑄𝑢

𝑆𝐹
 

Untuk mencari gaya geser pondasi 
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∑𝑉𝑢 = 𝑃. 𝑊𝑝. 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑖𝑙𝑒 𝐶𝑎𝑝 

Jumlah pondasi yang diperlukan : 

𝑛 =
∑𝑉𝑢

𝑄𝑎
 

Untuk dinding sumuran  

𝑃1 = (
1

4
. 𝜋. 𝐷2) − (

1

4
. 𝜋. 𝐷𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚2) . 𝐷𝑓. 𝐵𝑗 𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛. 𝑛 

Untuk beton cylop 

𝑃2 = (
1

4
. 𝜋. 𝐷𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚2) . 𝐷𝑓. 𝐵𝑗 𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛. 𝑛 

Total berat sendiri tiang 

𝑃 𝑡𝑖𝑎𝑛𝑔 = 𝑃1 + 𝑃2 

Cek analisis gaya aksial pada pondasi 

𝑃𝑢 = ∑𝑉𝑢 + 𝑃 𝑡𝑖𝑎𝑛𝑔 + 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑖𝑙𝑒 𝐶𝑎𝑝 

𝑃𝑢 < 𝑄𝑎
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