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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar belakang  Masalah. 

Akhir-akhir ini kasus kebakaran gedung cenderung meningkat dengan skala yang 

cukup besar. Salah satu kasus besar bangunan terbakar adalah gedung teater Atrium yang 

terletak di jalan utama Solo - Sukoharjo tepatnya di kawasan Solo Baru. Kebakaran 

tersebut diakibatkan oleh huru-hara / kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998. Tidak 

sedikit kerugian yang dialami pihak developer sebagai pemilik gedung secara khusus dan 

Pemkab Sukoharjo secara umum, mengingat bahwa site gedung yang strategis sebagai 

roda perekonomian dan merupakan kawasan berkembang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Gambar Eksisting Gedung Teater Solo Baru 

 

Kondisi eksisting yang terjadi saat ini tampak sebagai bangunan tidak terawat. 

Elemen kolom dan balok pasca bakar masih berdiri tegak dimana beton tersebut terlihat 

berwarna kehitaman karena terbakar api. Sebagian besar beton masih terselimut penuh 

namun terdapat sebuah elemen balok dan kolom dengan selimut beton telah terkelupas. 

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



 3 

Kerusakan – kerusakan yang ada pada elemen tersebut akan semakin memprihatinkan 

bila tidak segera dilakukan perbaikan. Pada elemen balok dan kolom tersebut telah terjadi 

deformasi terbukti dengan terkelupasnya selimut beton, menjadi pertanyaan seberapa 

besar perubahan terhadap struktur apabila gedung difungsikan kembali. Oleh karena itu 

perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kekuatan elemen pasca bakar pada balok 

dan kolom terdeformasi sebagai acuan dalam perencanaan kembali gedung yang telah 

terbakar. Penelitian yang dilakukan diantaranya adalah mengetahui mutu material pasca 

bakar yaitu kuat tekan beton dan kuat tarik baja setelah terbakar sebagai kapasitas untuk  

menahan gaya – gaya dalam yang terjadi pada balok dan kolom 

 

Gambar 1.2 Elemen Kolom dan Balok Gambar 1.3 Balok Portal Tribun  

 

Umur pakai suatu gedung tidaklah mesti berakhir dengan bangunan yang 

terbengkalai dan tak terawat, melainkan masih dapat dipakai apabila pada gedung 

tersebut diperbaiki dengan teknologi rehabilitasi yang tepat. Hal ini akan diperoleh jika 

survey atau investigasi yang dilakukan di lapangan dapat menggambarkan kondisi riil 

yang sebenarnya. Keakuratan data dan informasi yang ada di lapangan akan sangat 

menentukan. Jika melihat ke masa depan, maka akan semakin banyak dijumpai titik-titik 

yang memiliki potensi tinggi bagi terjadinya bencana kebakaran, seperti pada kawasan-

kawasan perumahan yang akan semakin padat tingkat huniannya. Disamping kerugian 

jiwa dan material, bencana kebakaran juga menyisakan trauma bagi para korbannya, oleh 

sebab itu sebisa mungkin bencana ini harus dihindari. 

1.2. Perumusan Masalah 
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Terdapat elemen balok dan kolom gedung teater atrium mengalami kerusakan 

yang diakibatkan karena terbakar. Hal ini akan berpengaruh pada kekuatan elemen 

struktur tersebut. Oleh sebab itu dibutuhkan analisis kekuatan elemen struktur dalam 

merencanakan kembali gedung teater tersebut dengan melakukan uji terhadap sampel 

elemen struktur balok dan kolom terdeformasi untuk mengetahui kekuatan sisa pasca 

bakar, dan kemudian bagaimanakah perilaku elemen balok dan kolom tersebut dalam 

menahan gaya dalam diantaranya gaya aksial, lenturan dan gaya geser yang terjadi, 

apakah masih cukup kuat menahan ataukah tidak? 

 

1.3. Batasan  Masalah 

 Untuk mempersempit ruang lingkup penelitian, maka ditetapkan batasan berikut: 

1. Tidak menghitung pondasi 

2. Tidak membandingkan kekuatan struktur awal dengan setelah terbakar 

3. Tidak memasukan beban gempa 

4. Menganalisis balok dan kolom yang terdeformasi sebagai acuan perencanaan 

5. Uji yang dilakukan adalah uji kuat tekan beton dan uji tarik baja 

6. Tidak menganalisis struktur akibat gaya puntir 

7. Menggunakan program SAP 2000 untuk membantu menganalisis kekuatan 

struktur pasca bakar. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 (a) Menghitung kekuatan sisa struktur bangunan pasca kebakaran,  

 (b) Mengusulkan teknik perbaikan/perkuatan elemen-elemen struktur (balok dan 

kolom). 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

a. Memberikan tambahan wacana dan referensi dibidang rehabilitasi bangunan 

b. Memberikan desain struktur kepada pihak developer untuk dapat merencanakan 

kembali gedung teater Solo Baru. 

c. Memaksimalkan kembali site potensial di kawasan berkembang Solo Baru. 
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1.6. Kerangka Pikir 

 Dalam pelaksanaan penelitian ini dapat dibuat diagram kerangka pikir analisis 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Kerangka Pikir Penelitian  

BAB II 

A. Latar Belakang 
 

· Kerusakan elemen struktur pada gedung teater Atrium Solo 
Baru karena terbakar. 

· Diperlukan analisis kekuatan elemen balok dan kolom pasca 
bakar pada gedung teater Atrium Solo Baru 

 

B. Pemecahan Masalah 
 

Peningkatan kekuatan struktur sehingga perlu diadakan 
penelitian mengenai kekuatan sisa / pasca bakar dari elemen 
struktur untuk mendapatkan metode yang  tepat dalam 
perbaikan / perkuatan  elmen struktur gedung teater Atrium. 

C. Proses Penelitian 
 

D. Pengujian Lapangan dan Laboratorium 
Pada sampel elemen struktur 

Uji yang dilakukan berupa : 
· Kuat tekan beton  
· Kuat tarik baja 
 

               E. Analisis Data 
Hasil pengujian dianalisis menggunakan metode apraisal test, 
dengan mengitung kekuatan beton melalui analisa penampang 
dan menghitung gaya yang terjadi akibat beban melalui 
program SAP 2000. 

F. Kesimpulan 

 
STRUKTUR RUSAK 
 

INVESTIVIGASI & 
INSPEKSI KONDISI 
EXISTING 
STRUKTUR 
(ASSESSMENT) 

PENGUJIAN 
LAP, LAB & GBR 

DIAGNOSIS MELALUI RE-
ANALISIS.  

KRITERIA DETERIORASI 
& KERUSAKAN 

RESEP : STRATEGI 
RETROFITTING BERUPA 
REKOMENDASI 
PERKUATAN DAN / ATAU 
PERBAIKAN STRUKTUR 
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TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI  

 

 

2.1 Beton Bertulang terdiri dari: 

      Beton dengan kuat tekan tinggi dan tulangan baja dengan kuat tarik tinggi. Nilai kuat 

tekan beton relatif tinggi dibandingkan dengan kuat tariknya. Nilai kuat tariknya hanya 

berkisar 9% - 15% saja dari kuat tekannya. Pada penggunaanya sebagai komponen 

struktural bangunan, umumnya beton diperkuat dengan batang tulangan baja sebagai 

bahan yang dapat bekerja sama dan mampu membantu kelemahanya, terutama pada 

bagian yang menahan gaya tarik, artinya bahwa tulangan baja bertugas memperkuat dan 

menahan gaya tarik, sedangkan beton bertugas untuk menahan gaya tekan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 a. Penempatan tulangan pada daerah tarik 

b. Potongan Penampang 

2.1.1Beton  

  Beton merupakan bahan bangunan yang memiliki daya tahan terhadap api yang relatif 

lebih baik dibandingkan dengan material lain seperti baja, terlebih lagi kayu. Hal ini 

disebabkan karena beton merupakan material dengan daya hantar panas yang rendah, 

sehingga dapat menghalangi rembetan panas ke bagian dalam struktur beton tersebut. 

Oleh karena itu selimut beton biasanya dirancang dengan ketebalan yang cukup yang 

dimaksudkan untuk melindungi tulangan dari suhu yang tinggi di luar jika terjadi 

kebakaran, karena seperti diketahui bahwa tulangan baja akan mengalami penurunan 

kekuatan/ tegangan leleh yang cukup drastis pada suhu yang tinggi  Pada struktur beton 

yang mengalami kebakaran, kekuatan beton akan dipengaruhi oleh perubahan temperatur, 

tingkat dan lama pemanasan (Jian-Zhuang Xiao, 2008). Yang menjadi perhatian pada 
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beton terbakar apakah kekuatan beton tersebut masih mampu menahan berbagai beban 

diantaranya ialah gaya aksial, lenturan dan gaya geser dimana dapat digambar pada 

hubungan regangan-tegangan yang terjadi didalam beton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Sampai 40% fc’ linier 

o Sampai 70% fc’ kehilangan   

kekakuannya (lengkung) 

  

Kuat tekan maksimum tercapai pada saat nilai satuan regangan tekan e’ mencapai + 

0.002, selanjutnya nilai tegangan fc’ akan turun dengan bertambahnya nilai regangan 

hingga hancur pada nilai e’ 0.003 – 0.005.   

 

2.1.1.1  Sifat Beton Pada Temperatur Tinggi 

    Pengaruh pemanasan sampai pada temperatur 200 0C sebenarnya menguntungkan 

terhadap beton, karena akan menyebabkan penguapan air dan penetrasi ke dalam rongga-

rongga beton lebih dalam, sehingga memperbaiki sifat lekatan antar partikel-partikel C-S-

H. Penelitian Wijaya (dalam Priyosulistyo, 2000) menunjukkan bahwa kuat-tekan beton 

benda uji silinder maupun kuat lentur benda uji yang dipanaskan dalam tungku pada 

temperature 200 0C meningkat sekitar 10-15 % dibandingkan dengan beton normal yang 

tanpa dipanaskan. Warna beton yang dipanaskan pada temperatur ini umumnya berwarna 

hitam gelap. Selanjutnya jika panas dinaikkan lagi, kekuatan beton cenderung menurun. 

Pada suhu antara 400 – 600 0C, penurunan kuat-tekan dan kuat lentur hingga mencapai 

50 % dari kuat tekan sebelumnya. Penurunan ini disebabkan karena terjadinya proses 

1kg/cm2 : 0.0981 N/mm2 
1 MPa  = 1 N/mm2 
1 Psi    = 0.00689 MPa 
 

Gambar 2.2 Diagram Tegangan –Regangan Beton  
 

• Makin rendah fc’ 
makin tinggi ε 

•  Makin tinggi fc’ 
makin panjang bagian 
linier 
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dekomposisi unsur C-S-H yang terurai menjadi kapur bebas CaO serta SiO2 yang tidak 

memiliki kekuatan sama sekali. Karena unsur C-S-H merupakan unsur utama yang 

menopang kekuatan beton, maka pengurangan C-S-H yang jumlahnya cukup banyak 

akan sangat mengurangi kekuatan beton. Jika suhu dinaikkan sampai mencapai 1000 0C 

terjadilah proses karbonisasi yaitu terbentuknya Calsium Carbonat (CaCo3) yang 

berwarna keputih-putihan sehingga merubah warna permukaan beton menjadi lebih 

terang (pink keputihputihan). Disamping itu pada temperatur ini terjadi penurunan 

lekatan antara batuan dan pasta semen, yang ditandai oleh retak-retak dan oleh kerapuhan 

beton (mudah dipecah dengan tangan). Kerusakan beton dapat pula disebabkan oleh 

perbedaan angka muai antara agregat dan pasta semen. Perbedaan ini menyebabkan 

kerusakan pada interfacial zone sehingga lekatan antar batuan menjadi berkurang banyak. 

Pada temperatur kamar. Angka muai batuan pada umumnya lebih rendah dari pada pasta-

semen. Sampai pada temperature 200 0C pasta-semen menyusut sedang batuan 

mengembang. Perbedaan ini dapat menimbulkan retak-retak pada beton. Namun yang 

paling nyata kerusakan beton mengelupas disebabkan oleh tekanan uap air (5 – 7,5 

volume) atau gas yang terperangkap di dalam beton. Semakin rapat beton, maka semakin 

mudah terjadi pengelupasan oleh panas, karena uap air tidak mudah mengalir melalui 

pori ke dalam daerah yang lebih dingin. Jika terjadi peningkatan suhu yang cepat diikuti 

oleh hambatan aliran uap air ke sebelah dalam dan jika tersumbat akibat rapatnya beton, 

maka berpotensi menimbulkan ledakan, terlebih lagi pada beton mutu tinggi. 

 

2.1.1.2  Estimasi Kekuatan Sisa Beton Pasca Bakar 

Gedung-gedung yang mengalami kebakaran akan mengalami kerusakan akibat dari 

tingkat yang paling ringan, sedang, sampai berat tergantung dari tinggi temperatur dan 

durasi kebakaran. Untuk melihat seberapa kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran, 

dilakukan beberapa penelitian: 

 

 

 

 

1. Visual Inspection 
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    Mendasarkan pada perubahan secara fisik yang terjadi pada permukaan beton yaitu:  

a. Perubahan warna permukaan beton, untuk mendeteksi temperatur tertinggi yang pernah 

dialami. 

b. Ada atau tidak adanya retak permukaan (surface cracks) pada permukaan beton, untuk 

mendeteksi temperatur tertinggi yang pernah dialami. 

c. Ada atau tidak adanya deformasi plastis elemen struktur, untuk mendeteksi kekuatan 

dan kekakuan struktur, maupun temperatur tertinggi yang pernah dialami. 

d. Ada atau tidak adanya pengelupasan/spalling dari selimut beton dari elemen struktur, 

untuk mendeteksi temperatur tertinggi yang pernah dialami. 

2. Non-destructive test/uji tidak merusak Alat yang digunakan untuk pengujian ini adalah 

Rebound Hammmer Test. Cara ini paling sederhana, ringan dan mudah dilakukan. Jarak 

pantulan suatu massa terkalibrasi (yang digerakkan oleh pegas) yang mengenai 

permukaan beton-uji digunakan sebagai kriteria kekerasan beton. Kemudian kekerasan 

beton ini dihubungkan dengan kuat-tekan beton normal, sehingga apabila kekerasan 

beton tidak relevan dengan kekuatan tekan beton normal, maka hasil pengujian dengan 

alat ini perlu dilakukan kalibrasi tersendiri. Alat ini menganggap bahwa beton cukup 

homogen, sehingga perubahan mutu beton di bagian dalam tidak dapat ditunjukkan oleh 

alat ini. Semakin banyak titik pengamatan, semakin baik hasil yang diperoleh. Selain 

penggunaan alat di atas, uji tidak merusak juga dapat dilakukan dengan melakukan 

pengujian kimia (Chemical Test). Uji ini bertujuan untuk melihat hubungan antara unsur-

unsur kimia yang terkandung dalam beton, khususnya kapur bebas (CaO), dan temperatur 

yang pernah dialami beton. Dengan mengetahui temperatur beton, dapat diprediksi uat-

tekan beton. Hasil-hasil pengamatan secara kimia selanjutnya digunakan sebagai 

pembanding dari hasil uji fisik. Uji ini dapat menggunakan Phenolphtalein test (PP-Test) 

dimana Phenolphatelein merupakan salah satu indikator kimia yang lazim digunakan 

untuk mengetahui sifat asam atau basa suatu material, melalui respon warna material 

yang diuji akibat diolesi/ditetesi phenolphthalein tersebut. Apabila terjadi perubahan 

warna pada saat diolesi, berarti material yang diuji bersifat basa, dan sebaliknya apabila 

tidak terjadi perubahan warna bererti material yang diuji bersifat asam. Menurut Parker 

(dalam Triwiyono, 2000), rentang PK Phenolphthalein adalah antara 8,4 – 10, yang 

ditunjukkan oleh respon warna: merah sangat tua (violet 3) –merah sangat muda 
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(magenta1). Untuk membuat indikator, setiap 1 gram Phenolphthalein dilarutkan ke 

dalam 50 ml (atau dapat juga 100 ml ) alkohol murni. 

3. Semi Destructive Test/ Uji semi merusak 

Pengujian ini dilakukan dengan pengambilan sample dengan core drill (diameter 10 cm) 

dan core case (diameter 5 cm) yang selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk dilakukan 

test kuat-desak, kuat tarik, dan chemical test untuk menaksir temperatur tertinggi 

(Tjokrodimulyo, 2000). Agar pengambilan sampel dengan core drill/core case tidak 

memotong tulangan dalam beton, digunakan bar detector (profometer) untuk menentukan 

posisinya. Disamping itu juga dilakukan pengambilan sampel tulangan baja dari dalam 

beton, untuk dibawa ke laboratorium dan dilakukan tes kuat-tarik (fy). 

4. Full Scale Loading Test (Uji pembebanan skala penuh) 

Untuk mendapatkan hasil estimasi kekuatan yang lebih pasti, maka jika perlu dilakukan 

tes pembebanan skala penuh langsung di lapangan pada bagian-bagian struktur yang 

paling parah sampai dengan 2 kali beban rencana dan merekam respon dinamika lendutan 

yang terjadi di beberapa titik kritis, untuk memperkirakan kekuatan sisa, kekakuan, 

stabilitas, dan batas respon elastiknya, baik secara static dengan water reservoir loading 

ataupun secara dinamik dengan mechanical exiter (apabila diperlukan).  

Ada 5 prinsip yang harus tercakup dalam melakukan penelitian lapangan : Survey 

lapangan, mengetahui tingkat kerusakan, test laboratorium, pengamatan dari hasil lab 

dengan tingkat kerusakan dan evalusi non destructive. (A. Boenig, 2009). 

 

2.1.2 Baja Tulangan 

         Beton tidak dapat menahan gaya tarik melebihi nilai tertentu tanpa mengalami retak 

– retak. untuk itu, agar beton dapat bekerja dengan baik dalam suatu sistem struktur, 

perlu dibantu dengan memberi perkuatan penulangan yang terutama akan mengemban 

tugas menahan gaya tarik yang bakal timbul didalam sistem. Sifat fisik batang tulangan 

baja yang paling penting untuk digunakan dalam perhitungan beton bertulang ialah 

tegangan leleh (fy) dan Modulus Elastisitas(Es). Tegangan leleh adalah tegangan baja 

pada saat mana meningkatnya regangan tidak disertai lagi dengan peningkatan 

tegangannya, sedangkan modulus elastisitas ditentukan berdasarkan kemiringan awal 

kurva tegangan – regangan. (Lihat gambar 2.3) 
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2.2 Dasar Dasar Perhitungan Struktur 

2.2.1 Peraturan Pehitungan Kekuatan Struktur 

a. Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung SNI 03-

2847-2002, sebagai dasar Perhitungan Struktur Beton 

b. Pedoman Pembebanan Indonesia untuk Bangunan Gedung SNI 03-1727-

1989, sebagai dasar perancangan Beban Bangunan 

c. Peraturan dan ketentuan lain yang relevan.  

2.2.2 Pembebanan 

               Beban yang ditinjau terdiri dari beban mati dan beban hidup. 

a. Beban mati : Beban mati yang diperhitungkan terdiri dari berat sendiri 

struktur, beban akibat finishing arsitektur (finishing lantai, dinding / 

partisi, plafon dan akibat peralatan mekanikal dan elektrikal). 

b. Beban hidup : Beban hidup ditinjau dalam perencanaan bangunan adalah 

sebagai berikut : 

      - Panggung penonton/tribun   : 400 kg/m2 

c. Kombinasi beban : Kombinasi beban berdasarkan peraturan yang berlaku 

di Indonesia. Kombinasi beban tetap yaitu : 1.2 DL + 1.6 LL 

   Dimana DL = Dead Load atau Beban Mati. 

Gambar 2.3 Diagram Regangan – Tegangan Baja 

Makin besar fy, makin kecil ε → Baja keras → bersifat getas 

Makin kecil fy, makin besar ε → Baja lunak → bersifat liat (daktail) 
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     LL = Live Load atau Beban Hidup 

 

2.3 Sistem Struktur Gedung 

Sistem struktur menggunakan open frame dimana adanya pertemuan balok dan kolom 

2.3.1 Elemen Struktur 

2.3.1.1 Balok  

· Analisa balok dan pendimensiannya dihitung berdasarkan kekuatan batas dan 
diperiksa terhadap balok existing.  

· Beban terdiri dari beban mati dan beban hidup 
· Analisis struktur dengan SAP 2000 
· Analisis tampang beton bertulang sesuai SNI 03-2847-2002 

2.3.1.1 Kolom 

 Gaya normal kolom akibat beban vertikal dari masing – masing elemen didapat dari 

hasil komputer dengan SAP 2000 dan dari hasil tersebut diperiksa terhadap kolom 

eksisting. 

 

2.3.2 Lentur 

Apabila suatu gelagar balok menahan beban yang mengakibatkan timbulnya 

momen lentur, akan terjadi deformasi (regangan) lentur didalam balok tersebut. Pada 

kejadian lentur positif, regangan tekan terjadi dibagian atas dan regangan tarik dibagian 

bawah dari penampang. Regangan – regangan tersebut mengakibatkan timbulnya 

tegangan – tegangan yang harus ditahan oleh balok. Tegangan tekan disebelah atas dan 

tegangan tarik dibagian bawah. Agar stabilitasnya terjamin, batang balok sebagai bagian 

dari sistem yang menahan lentur harus kuat untuk menahan tegangan tekan dan tegangan 

tarik. Untuk memperhitungkan kemampuan dan kapasitas dukung komponen struktur 

beton terlentur, sifat utama bahwa bahan beton kurang mampu menahan tarik akan 

menjadi dasar pertimbangan. Dengan cara memperkuat dengan batang tulangan baja 

dimana tegangan tarik bekerja, inilah yang dinamakan struktur beton bertulang dan dapat 

diandalkan untuk melawan lenturan. 

2.3.3 Metode Analisis 

Komponen struktur beton dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak timbul retak berlebih 

pada penampang sewaktu mendukung beban kerja dan masih mempunyai cukup 
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keamanan serta cadangan kekuatan untuk menahan beban dan tegangan lebih lanjut tanpa 

mengalami runtuh. Timbulnya tegangan – tegangan lentur akibat terjadinya momen 

karena beban luar. Pada proses analisis umumnya dimulai dengan memenuhi persyaratan 

lentur dan kemudian segi – segi yang lain seperti geser dengan menggunakan metode 

pendekatan realistik, yaitu bahwa hubungan sebanding antara tegangan dan regangan 

dalam beton terdesak oleh beban/pembebanan. Pendekatan ini dinamakan metode 

perencanaan kuat ultimate /Ultimate Strength Design Method (Hossein Mostafaei, 2009) 

Anggapan – anggapan yang dipakai sebagai dasar untuk metode kekuatan 

(ultimate) bahwa tegangan beton tekan sebanding dengan regangan pada tingkat 

pmbebanan tertentu, apabila beban ditambah terus, maka keadaan seimbang akan lenyap 

dan diagram tegangan tekan pada penampang balok beton akan berbentuk setara dengan 

kurva tegangan regangan beton tekan seperti terlihat pada gambar 2.2. Beban yang 

diperhitungkan adalah beban kerja (service loads), dimana  service loads ini akan 

diperbesar dan dikalikan dengan faktor beban dengan maksud untuk memperhitungkan 

terjadinya beban pada saat keruntuhan telah diambang pintu. Kemudian dengan 

menggunakan beban kerja yang telah diperbesar (beban berfaktor) tersebut, struktur 

direncanakan sedemikian sehingga didapat nilai tepat guna pada saat runtuh yang 

besarnya kira – kira lebih kecil sedikit dari kuat batas runtuh sesungguhnya. Kekuatan 

pada saat runtuh tersebut dinamakan kuat ultimit dan beban yang bekerja atau dekat 

dengan saat runtuh dinamakan beban ultimate. Kuat rencana penampang komponen 

struktur didapatkan melalui perkalian kuat teoritis atau kuat nominal dengan faktor 

kapasitas yang dimaksudkan untuk memperhitungkan kemungkinan buruk yang berkaitan 

dengan faktor – faktor bahan, tenaga kerja, ukuran – ukuran dan pengendalian mutu 

pekerjaan pada umumnya. Kuat teoritis atau kuat nominal diperoleh berdasarkan pada 

keseimbangan statis dan kesesuaian regangan – tegangan yang tidak linier didalam 

penampang komponen tertentu. 
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Gambar 2.4 Perilaku Lentur Oleh Pembebanan 
 
 

Pada beban kecil, dengan menganggap belum terjadi retak beton, secara bersama – 

sama beton dan baja tulangan bekerja menahan gaya – gaya dimana gaya tekan ditahan 

oleh beton. Distribusi tegangan akan tampak seperti pada gambar 2.4. bahwa distribusi 

tegangan beton tekan pada penampang bentuknya setara dengan kurva tegangan – 

regangan beton tekan. Bentuk distribusi tegangan tersebut berupa garis lengkung dengan 

nilai nol pada garis netral dan untuk mutu beton yang berbeda akan lain pula bentuk 

kurva dan lengkungnya. Pada suatu komposisi tertentu balok menahan beban sedemikian 

hingga regangan tekan lentur beton maksimum mencapai εc sedangkan tegangan tarik 

baja tulangan mencapai tegangan leleh fy. Apabila hal demikian terjadi, penampang 

dinamakan mencapai keseimbangan regangan atau disebut penampang bertulang 

seimbang. Dengan demikian berarti bahwa suatu komposisi beton dengan jumlah baja 

tertentu akan memberikan keadaan hancur tertentu pula. 

Seperti yang telah dikemukakan diatas, dapat dilakukan pengujian regangan, 

tegangan dan gaya – gaya yang timbul pada penampang balok yang bekerja menahan 

momen batas, yaitu momen akibat beban luar. Momen ini mencerminkan kekuatan atau 

dapat disebut dengan kuat lentur ultimit balok. Kuat lentur suatu balok beton tersedia 

karena berlangsungnya mekanisme tegangan – tegangan dalam yang timbul didalam 

balok yang dapat diwakili oleh gaya – gaya dalam. ND adalah resultante gaya tekan 

dalam, merupakan resultante seluruh gaya tekan pada daerah diatas garis netral. 

Sedangkan NT adalah resultante gaya tarik dalam, merupakan jumlah seluruh gaya tarik 

yang diperhitungkan untuk daerah dibawah garis netral. Kedua gaya ini arah kerjanya 
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sejajar sama besar tetapi berlawanan arah dan dipisahkan dengan jarak z sehingga 

membentuk momen tahanan dalam dimana nilai maksimumnya disebut kuat lentur atau 

momen tahanan penampang komponen struktur terlentur. 

Momen tahanan dalam tersebut akan menahan / memikul momen lentur yang 

ditimbulkan oleh beban luar.untuk itu merencanakan balok pada kondisi pembebanan 

tertentu harus disusun komposisi dimensi balok beton dan jumlah serta besar(luas) baja 

tulangannya sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan momen tahanan yang paling 

tidak sama dengan momen lentur maksimum yang ditimbulkan oleh beban. Menentukan 

momen tahanan dalam merupakan hal yang kompleks sehubungan dengan bentuk 

diagram tegangan tekan diatas garis netral yang berbentuk garis lengkung. Yang penting 

dalam menentukan momen tahanan dalam  adalah mengetahui terlebih dahulu resultante 

total gaya beton tekan ND dan letak garis kerja gaya dihitung terhadap serat tepi tekan 

terluar, sehingga jarak z dapat dihitung. Untuk tujuan penyederhanaan, Whitney telah 

mengusulkan bentuk persegi panjang sebagai distribusi tegangan beton tekan ekivalen 

karena bentuk empat persegi panjang memudahkan dalam penggunaanya. Berdasarkan 

bentuk empat persegi panjang, intensitas tegangan beton tekan rata – rata  ditentukan 

sebesar 0.85 fc’ dan dianggap bekerja pada daerah tekan dari penampang balok selebar b 

dan sedalam a yang mana besarnya ditentukan dengan rumus :  

SH = 0 

ND = NT  

            (0.85 fc’) ab  = AS fy  

a = AS fy 
   0.85 fc’b 

 

Sehingga dapat di tentukan besarnya kuat lentur ideal Mn dari balok beton dengan 

penulangan tarik saja 

 

 

 

 

 

MN = ND [d – a ] 
  2 
MN = 0.85 fc’a b [d – a ] 
      2 
Syarat Mu < MN 

 

a. : Kedalaman blok tegangan yang harus terjadi bila 

dikehendaki keseimbangan gaya – gaya arah 

horisontal 

fy  : Tegangan leleh 
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Gambar 2.5 Distribusi Tegangan dan Regangan Balok Tulangan Tunggal 

 

Dari Gambar tersebut dapat ditulis: 

C = 0,85 fc’a b  C = T 

T = As fy  a  = As fy/(0,85fc’b) 

 

Mn = T (d-a/2)   Atau   Mn = C (d-a/2) 

 = As fy (d-a/2)    = 0,85 fc’ab (d-a/2)  

 

a. = ß1 c 

β1  = 0.85     Untuk fc’ < 30 Mpa 

β1  = 0.85  - (fc’ – 30) 0.008 Untuk 30 < fc’< 55 Mpa 

β1  = 0.65     Untuk fc’ >  55 Mpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Penampang b. Regangan 
c.. Blok tegangan 
ekivalen 
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Gambar 2.6 Bagan Alir Analisa Balok Persegi Tulangan Tunggal 

2.3.4 Persyaratan kekuatan  

Mulai 

 
Diberikan : b,d,As,fc’,fy 

Þ = As 
     b.d 

 

Þmin  = 1.4 
         fy 

Þ > þ min 

As terlalu 
keciI 

 

Þb= 0.85 fc’  З1 ( 600 ) 
         fy            600+fy 

YA 

ya 

TIDAK 

Þ < 0.75 þb 
 

Tidak 

Penampang 
diperbesar 

a.= As fy 
      0.85 fc’ b 

Mn = As fy ( d – a/2)  

Selesai 
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Penerapan faktor keamanan dalam struktur bangunan disatu pihak bertujuan untuk 

mengendalikan kemungkinan terjadinya runtuh yang membahayakan bagi penghuninya, 

dilain pihak harus juga memperhitungkan faktor ekonomi bangunan. Sehingga untuk 

mendapatkan faktor keamanan yang sesuai, perlu ditetapkan kebutuhan relatif yang ingin 

dicapai untuk dipakai sebagai dasar konsep faktor keamanan tersebut. Struktur bangunan 

dan komponen – komponennya harus direncanakan untuk mampu memikul beban lebih 

diatas beban yang diharapkan bekerja. Kapasitas lebih tersebut disediakan untuk 

memperhitungkan dua keadaan, yaitu kemungkinan terdapatnya beban kerja yang lebih 

besar dari yang ditetapkan dan kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuatan 

komponen struktur akibat bahan dasar ataupun pengerjaan yang tidak memenuhi syarat. 

Kriteria dasar kuat rencana dapat diungkapkan bahwa: 

  

Kekuatan yang tersedia > kekuatan yang di perlukan untuk memikul beban berfaktor. 

 

Catatan : 

1. Kekuatan yang ada dihitung berdasarkan aturan dan pemisalan atas perilaku yang 

ditetapkan menurut peraturan 

2.  Kekuatan yang diperlukan ditetapkan dengan jalan menganalisis struktur terhadap 

beban berfaktor 

 

Kekuatan setiap penampang komponen struktur harus diperhitungkan dengan 

menggunakan kriteria dasar tersebut. Kekuatan yang dibutuhkan / kuat perlu menurut SK 

SNI 03-2847-2002 dapat diungkapkan sebagai beban rencana ataupun momen, gaya 

geser dan gaya – gaya lain yang berhubungan dengan beban rencana. Beban rencana atau 

beban berfaktor didapat dari mengkalikan beban kerja dengan beban rencana. Dengan 

demikian apabila digunakan dalan rancangan menunjukan beban sudah berfaktor. Untuk 

beban hidup dan mati SNI 03-2847-2002 menetapkan bahwa beban rencana, gaya geser 

rencana dan momen rencana ditetapkan hubunganya dengan beban kerja melalui 

persamaan pada tabel 2.1 
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Tabel 2.1 Faktor beban (SNI 03-2847-2002, Hal 59) 

No Kombinasi beban Faktor beban (U) 

1 D 1,4D 

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

3 D, L, W 1,2D + 1,0L ±1,6W+0,5(A/R) 

4 D, W 0,9D ± 1,6W 

5 D, L, E 1,2D + 1,6L ± E 

6 D, E 0,9(D + E) 

7 D, L, H 1,2D + 1,6L+0,5 (A atau R)+1,6H 

8 D, F 1,4 (D + F) 

 

Keterangan : 

D  = Beban mati       Lr  = Beban hidup tereduksi 

L   = Beban hidup    E   = Beban gempa 

H   = Beban tekanan tanah    F   = Fluida 

A  = Beban atap         R   = Air hujan 

 

Dimana U adalah kuat rencana / kuat perlu, D adalah beban mati dan L adalah 

beban hidup. Faktor beban berbeda untuk beban mati, beban hidup,  beban angin,  

ataupun beban gempa. Penggunaan faktor beban adalah usaha untuk memperkirakan 

kemungkinan terdapatnya beban kerja yang lebih besar dari yang ditetapkan, seperti 

diketahui kenyataan didalam praktek terdapat beban hidup tertentu yang cenderung lebih 

besar dari perkiraan awal. Lain halnya dengan beban mati yang sebagian besar darinya 

berupa berat sendiri sehingga faktor beban dapat ditentukan lebih kecil. Untuk 

memperhitungkan berat struktur, berat satuan beton bertulang ditetapkan rata-rata 

ditetapkan sebesar 2400 kgf/m³. Kuat ultimate komponen sruktur harus 

memperhitungkan seluruh beban kerja yang bekerja dan masing – masing dikalikan 

dengan faktor beban yang sesuai. 

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



 20 

Konsep keamanan lapis kedua ialah reduksi kapasitas teoritik komponen struktur 

dengan menggunakan faktor reduksi kekuatan (Ø) dalam menentukan kuat rencananya. 

Jadi, apabila faktor (Ø) dikalikan dengan kuat ideal teortik berarti sudah termasuk 

memperhitungkan daktilitas, kepentingan, serta tingkat ketepatan ukuran suatu komponen 

struktur sedemikian hingga kekuatanya dapat ditentukan. 

 

2.3.5 Faktor Reduksi Kekuatan 

Faktor reduksi kekuatan : memperhitungkan kemungkinan kurangnya mutu bahan 

dilapangan (Φ) 

 

 Tabel 2.2 Faktor reduksi kekuatan (SNI 03-2847-2002, Hal 61-62) 

No Kondisi Gaya Faktor 

Reduksi (Ø) 

1 Lentur, tanpa beban aksial 0,80 

2 Aksial tarik dan aksial tarik dengan lentur 0,80 

3 Aksial tekan dan aksial tekan dengan lentur :  

  - Komponen struktur dengan tulangan spiral 0,70 

 - Komponen struktur lainnya 0,65 

4 Geser dan Torsi 0,75 

5 Geser pada komponen struktur penahan gempa 0,55 

6 Geser pada hubungan balok kolom pd balok perangkai 0,80 

7 Tumpuan beton kecuali daerah pengangkuran pasca tarik  0,65 

8 Daerah pengangkuran pasca tarik 0,85 

9 Lentur tanpa beban aksial pd struktur pratarik 0,75 

10 Lentur, tekan, geser dan tumpu pada beton polos 

struktural 

0,55 

 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kuat momen yang digunakan MR 

(Kapasitas momen) sama dengan  kaut momen ideal MN dikalikan dengan faktor Ø. 

MR = Ø MN 
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2.3.6 Geser 

Dalam rangka usaha mengetahui distribusi tegangan geser yang terjadi disepanjang 

bentang dan kedalaman balok  

Tulangan Geser 

Fungsi tulangan geser: 

· Menerima geser kelebihan yang tidak mampu diterima oleh kekuatan geser 

beton.(Vs) 

· Mencegah berkembangnya retak miring dan ikut memelihara lekatan antara agregrat 

atau perpindahan geser antara muka retak Va 

· Mengikat tulangan memanjang balok agar tetap ditempatnya Vd 

Bentang Geser = M 
      V 
 
Kekuatan Geser Nominal 
            Vu ≤ Ø Vn 
            Vn = Vc + Vs 
Vu  < ø  Vn , dimana Vn (nominal)= Vc (beton) + VS (tulangan) 

Dimana : 
Vn = Gaya geser nominal   
Vc = Gaya geser beton 
Vs = Gaya geser tulangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kekuatan Geser Beton : 
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Persayaratan Tulangan Geser  

Jika Vu < 0.5 ø Vc  = Tanpa diperlukan tulangan geser 

0.5 ø Vc < Vu < ø Vc  = Geser Maksimum 

 øVs perlu = ø 1/3 bw d Mpa 

 Avmin  = bw  S 
      3 fy 
 Smzx  < d/2 < 600mm 
Jika ø Vc < Vu < 3 ø Vc   = Dipakai tulangan geser 

Ø Vs perlu = Vu – ø Vc 

Ø Vs ada = (ø Av fy d ) / S 

Smax  < d/2 < 600 mm 

 

Jika 3 ø Vc < Vu < 5 ø Vc  = Dipakai tulangan geser 

Ø Vs perlu = Vu – ø Vc 

Ø Vs ada = (ø Av fy d ) / S 

Smax  < d/4 < 300 mm 

 

2.3.7 Aksial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Diagram Interaksi Aksial – Momen (PM) 

P

Po

Pn (max)

ØPn (max)

e 
m
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M
u,Pu

ØMn

Mn,Pn

keruntuhan balanced

(Mnb, Pnb)

0,1 fc' Ag
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1

e

(Mn, Pn)
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daerah keruntuhan tarik
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whitney non
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Dengan cara pendekatan / whitney 

 

 

 

Hasil penamapang dicek dengan hasil analisis : 

 

 

Dimana  Faktor Reduksi Kekuatan:  

Aksial tarik, aksial tarik dengan lentur Ф = 0,80. 

Aksial tekan, aksial tekan dengan lentur : 

 Dengan tulangan spiral            Ф = 0,70 

 Dengan sengkang                      Ф = 0,65 

Bila nilai aksial kecil dimana : 

 Ф Pn < 0,1 fc’ Ag  atau  Ф Pn < Ф Pnb 

Maka nilai Ф boleh ditingkatkan secara linear menjadi 0,8  

 

2.4. Jenis Dan Klasifikasi Kerusakan Gedung Pasca Bakar 

Dari pengamatan yang dilakukan terhadap berbagai kasus kerusakan gedung pasca 

bakar, dapat dikelompokkan menjadi : 

1. Kerusakan ringan.  

Kerusakan ini berupa pengelupasan pada plesteran luar beton dan terjadinya 

perubahan warna permukaan menjadi hitam akibat asap yang mungkin disertai 

dengan retak-retak pada plesteran. 

2. Kerusakan sedang.  

Kerusakan ini berupa munculnya retak-retak ringan (kedalaman kurang dari 1 mm) 

pada bagian luar beton yang berupa garis-garis yang sempit dan tidak terlalu panjang 

dengan pola menyebar. Akibat kenaikan suhu, agregat akan memuai, setelah suhu 

kembali seperti semula ukuran agregat akan kembali seperti semula. Sedangkan 

mortar memuai hanya sampai sekitar suhu 200 0C, setelah itu menyusut yang 

berlanjut sampai dengan suhu normal. Adanya perbedaan sifat pemuaian ini dapat 

menimbulkan tegangan lokal pada bidang batas antara kedua bahan ini yang jika 

melebihi tegangan lekat akan terjadi retak/pecah bahkapengelupasan. Retak ini 

diakibatkan oleh proses penyusutan beton pada saat terjadi kebakaran. 
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3. Kerusakan berat.  

Retak yang terjadi sudah memiliki ukuran lebih dalam dan lebar, terjadi secara 

tunggal atau kelompok. Jika terjadi pada balok kadang-kadang disertai dengan 

lendutan yang dapat dilihat dengan mata. 

4. Kerusakan sangat berat.  

Kerusakan yang terjadi sudah sedemikian rupa sehingga beton pecah/terkelupas 

sehingga tampak tulangan bajanya, atau bahkan sampai tulangan putus/tertekuk, 

beton inti hancur. 

 

2.5 Beberapa Contoh Metode Perbaikan 

Setelah diketahui jenis dan penyebab kerusakan, langkah selanjutnya adalah menentukan 

metode perbaikan untuk masing-masing elemen struktur. Bahan yang digunakan harus 

sedemikian rupa sehingga hasil perbaikan yang diperoleh memiliki kekuatan sesuai 

dengan yang diinginkan dan tahan lama. Secara umum persyaratan bahan untuk 

perbaikan adalah; dapat melekat secara baik, memiliki sifat susut kecil, memiliki 

koefisien muai dan modulus elastik tidak jauh dengan bahan yang diperbaiki, 

permeabilitas rendah, dan tahan lama. Beberapa metode perbaikan yang dapat digunakan 

untuk menangani gedung pasca kebakaran disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang 

terjadi, yang dapat diuraikan sebagai berikut (Sudarmoko, 2000): 

1. Kerusakan ringan.  

Metode perbaikan yang digunakan adalah metode Coating, yaitu dilakukan dengan cara 

melapisi permukaan beton dengan cara mengoleskan atau menyemprotkan bahan yang 

bersifat plastik dan cair. Lapisan ini digunakan untuk menyelimuti beton terhadap 

lingkungan yang membahayakan/merusak beton. Cara yang paling mudah dan murah 

adalah memberi acian dari pasta semen pada permukaan beton, namun bahan ini tidak 

bersifat platis  

 

 

 

 

 

Gambar 2. 8 Perbaikan Menggunakan Metode Coating 
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2. Kerusakan sedang.  

Metode perbaikan yang digunakan adalah dengan melakukan Injeksi (grout), yaitu untuk 

perbaikan elemen atau bagian elemen yang retak cukup dalam. Bahan injeksi biasanya 

dipilih dari bahan yang bersifat encer dan mudah mengeras, seperti epoxy resin sehingga 

mudah dimasukkan pada celah/retak dengan cara dipompa (diberi tekanan). Sebelumnya 

dibuat lubang-lubang dengan jarak tertenru sebagai jalan masuk bahan injeksi pada 

bagian yang retak tersebut. Kemudian bagian-bagian retak yang lain diberi penutup 

(diplester) untuk menghindari terjadinya kebocoran. Setelah itu bahan diinjeksikan 

dengan tekanan, masuk ke dalam celah/retak sampai terlihat pada lubang-lubang lain 

telah terisi atau mengalir keluar. Metode ini dapat digunakan untuk mengisi retakretak 

yang kecil dan cukup dalam dimana tidak diinginkan adanya rongga-rongga dalam retak. 

Metode lainnya adalah Shotcrete, metode ini dilakukan dengan cara menembakkan 

mortar atau beton (biasanya dengan ukuran agregat kecil) pada permukaan beton yang 

diperbaiki. Shotcrete dapat digunakan untuk perbaikan permukaan yang vertical atau 

horizontal (dari bawah). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Perbaikan Menggunakan Metode Grouting 
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3. Kerusakan berat. 

 Metode yang digunakan adalah Prepacked Concrete, metode ini dilakukan jika 

kerusakan beton sudah parah, misalnya retak yang besar dan banyak serta kuat tekan 

beton menurun. Teknik perbaikan dimulai dengan mengupas dan membersihkan terlebih 

dahulu beton pada bagian yang retak tersebut, kemudian baru diisi dengan beton yang 

baru. Beton baru tersebut dibuat dengan cara mengisi ruang kosong dengan agregat 

hingga penuh. Kemudian diinjeksi dengan mortar yang sifat susutnya kecil dan 

mempunyai ikatan yang baik dengan beton yang lama. Pada daerah vertical atau 

permukaan bawah, pekerjaan ini perlu dibantu dengan bekisting.Untuk perbaikan kolom, 

dapat pula digunakan metode Jacketing, yaitu dilakukan dengan cara memberikan 

selubung yang dapat melindungi beton terhadap kerusakan. Bahan selubung dapat berupa 

metal/baja, karet, beton komposit. Untuk perbaikan balok, sering dipasang carbon fiber 

strips dengan perantara bahan perekat pada permukaan beton atau dengan kabel pratekan 

dengan cara external pretressing. Cara ini dilakukan jika retak cukup lebar dan banyak 

serta tidak memungkinkan balok dibongkar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Perbaikan Menggunakan Metode Prepacked Concrete, Jaketing, Carbon 

Fiber Strips. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1. Alur Penelitian. 

 Tahapan pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian lapangan 

dan pengujian di Laboratorium Bahan Bangunan Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil 

Universitas Sebelas Maret Surakarta dan menggunakan standart pengujian menurut 

ASTM. Penelitian ini dilakukan mengikuti diagram alur dibawah ini: 

 

 

Mulai 

Kunjungan lapangan dan pengamatan visual 

 
Pengumpulan data: 

* Pengukuran dimensi elemen struktur dan gambar eksisting denah kolom dan balok 
* Pengamatan terhadap kerusakan pada balok dan kolom 

* Mutu beton pasca bakar pada elemen terdeformasi  
* Mengambil sampel tulangan baja  

 

Pengujian meliputi : 
* Lap test (hammer test) 

* Lab. test (UTM) 

 
Pengujian Laboratorium 

Mencari  f”c, dan fy pasca bakar 

 

Program 
SAP 2000 

ÆMn > Mu 
ÆVn  >  Vu 

Analisis perkuatan 

Perkuatan 

Tidak 

Gambar  3.1 Diagram alur penelitian 

Ya 

Deperlukan Perkuatan 

Selesai 

Perbaikan 
Arsitektural 

Kesimpulan dan saran 
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3.2. Bahan Penelitian.  

3.2.1 Beton 

Beton yang digunakan untuk mencari kuat tekan mengambil sampel elemen balok 

dan kolom yang selimut betonnya telah terkelupas  

Elemen Struktur Posisi denah Elemen Struktur Posisi denah 

Balok 30 x 40 AS C Balok 3-4 Kolom 40 x 40  K3 

 

3.2.2. Baja Tulangan 

 Dimensi baja yang digunakan dalam penelitian ini mengambil sample dari 

tulangan balok dan kolom yang terdeformasi yaitu D19 ( tulangan pokok), dan ø 8 

(tulangan sengkang) 

 

3.3. Peralatan  Penelitian. 

Pengujian terdiri dari uji kuat tekan beton dan uji tarik baja. Peralatan yang digunakan 

untuk pengujian ini adalah peralatan yang terdapat pada laboratorium Bahan Bangunan 

Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret Surakarta 

Alat yang di gunakan untuk pengujian adalah : 

3.3.1 Peralatan untuk uji Kuat Tekan Beton  

1. Schmidt Hammer Test 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan : 

1. Test Hammer 

2. Mistar 

3. Amplas 

Bahan : Beton (konstruksi sudah selesai) 

Prinsip Pengujian Hammer Test 

Hammer test yaitu suatu alat pemeriksaan mutu beton tanpa merusak beton. 

Disamping itu dengan menggunakan metode ini akan diperoleh cukup banyak data dalam 

waktu yang relatif singkat dengan biaya yang murah. Metode pengujian ini dilakukan 

dengan memberikan beban intact (tumbukan) pada permukaan beton dengan 

menggunakan suatu massa yang diaktifkan dengan menggunakan energi yang besarnya 
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tertentu. Jarak pantulan yang timbul dari massa tersebut pada saat terjadi tumbukan 

dengan permukaan beton benda uji dapat memberikan indikasi kekerasan juga setelah 

dikalibrasi, dapat memberikan pengujian ini adalah jenis "Hammer". Alat ini sangat 

berguna untuk mengetahui keseragaman material beton pada struktur. Karena 

kesederhanaannya, pengujian dengan menggunakan alat ini sangat cepat, sehingga dapat 

mencakup area pengujian yang luas dalam waktu yang singkat. Alat ini sangat peka 

terhadap variasi yang ada pada permukaan beton, misalnya keberadaan partikel batu pada 

bagian-bagian tertentu dekat permukaan. Jika benda uji langsung berupa agregat, maka 

pukulan (rebound) yang diberikan akan lebih besar jika dibandingkan dengan permukaan 

tersebut terlapisi dengan pasta pasir – semen. Oleh karena itu, diperlukan pengambilan 

beberapa kali pengukuran disekitar setiap lokasi pengukuran, yang hasilnya kemudian 

dirata-ratakan British Standards (BS) mengisyaratkan pengambilan antara 9 sampai 25 

kali pengukuran untuk setiap daerah pengujian seluas maksimum 300 mm2. Secara 

umum alat ini bisa digunakan untuk: Memeriksa keseragaman kwalitas beton pada 

struktur dan Mendapatkan perkiraan kuat tekan beton. 

Prosedur Pengujian 

1. Tentukan daerah uji pada konstruksi yang akan diuji. Bagi daerah tersebut menjadi 

    beberapa bidang dan tiap bidang dibuat daerah dengan ukuran 15 x 15 cm 

2. Bersihkan daerah 15 x 15 cm itu dari plesteran dan ratakan permukaanya. 

3. Pikul (tembak) daerah tersebut menggunakan alat hammer test 

4. Catat masing – masing rebound number (pantulan pukulan) dari masing – masing  

    pukulan dan konversikan ke dalam kuat tekan. 

5. Hitung kuat tekan rata – rata. 

Persiapan Dan Tata Cara Pengujian. 

Persiapan : 

a. Menyusun rencana jadwal pengujian, mempersiapkan peralatan-peralatan serta 

perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan. 

b. Mencari data dan informasi termasuk diantaranya data tentang letak detail konstruksi, 

tata ruang dan mutu bahan konstruksi selama pelaksanaan bangunan berlangsung. 

c.  Menentukan titik test. 
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d.  Titik test untuk kolom diambil sebanyak 5 (lima) titik, masing-masing titik test terdiri 

dari 8 (delapan) titik tembak, untuk balok diambil sebanyak 3 (tiga) titik test masing-

masing titik terdiri dari 5 (lima) titik tembak sedang pelat lantai diambil sebanyak 5 

(lima) titik test masing-masing terdiri dari 5 (lima) titik tembak. 

 Tata Cara Pengujian : 

a. Sentuhan ujung plunger yang terdapat pada ujung alat hammer test pada titik-titik 

yang akan ditembak dengan memegang hammer sedemikian rupa dengan arah tegak 

lurus atau miring bidang permukaan beton yang akan ditest. 

b. Plunger ditekan secara periahan-lahan pada titik tembak dengan tetap menjaga 

kestabilan arah dari alat hammer. Pada saat ujung plunger akan lenyap masuk 

kesarangnya akan terjadi tembakan oleh plunger terhadap beton, dan tekan tombol 

yang terdapat dekat pangkal hammer. 

c.  Lakukan pengetesan terhadap masing-masing titik tembak yang telah ditetapkan 

semula dengan cara yang sama. 

d.  Tarik garis vertikal dari nilai pantul yang dibaca pada grafik 1 yaitu hubungan antara 

nilai pantul dengan kekuatan tekan beton yang terdapat pada alat hammer sehingga 

memotong kurva yang sesuai dengan sudut tembak hammer. 

e.  Besar kekuatan tekan beton yang ditest dapat dibaca pada sumbu vertikal yaitu hasil 

perpotongan garis horizontal dengan sumbu vertikal. Oleh karena itu mutu beton yang 

dinyatakan dengan kekuatan karakteristik α bk didasarkan atas kekuatan tekan beton 

yang diperoleh pada saat pengetesan dilaksanakan perlu dikonversi menjadi kekuatan 

tekan beton umur 28 hari. 

 

3.3.2 Peralatan untuk uji tarik baja  

1. UTM (Universal Testing Machine) Merk Shidmazu 

Prosedur Pengujian  

Langkah dalam pengujian kuat tarik baja:  

a. Mengukur dimensi benda uji 

b. Memasang benda uji  pada  mesin UTM, sehingga ujung besi terjepit dengan sempurna 

c. Menghidupkan mesin UTM untuk menguji kuat tarik 

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



 31 

20 
 (mm) 

360 
(mm) 

Selimut Beton 

Sengkang  
ø8 -12.5  

4D19 

60 
 (cm) 

d. Mencatat gaya tarik dengan cara mengamati jarum petunjuk yang menunjukan gaya 

terakhir yang ditunjukan jarum tersebut. 

e. Mengulangi prosedur dengan urutan yang sama untuk tiap benda uji. 

 

3.4. Investigasi Eksisting  

Eksisting Beton pada kolom dan balok yang terdapat dilapangan:  terjadi pengelupasan 

selimut beton pada sebuah balok dan kolom tepatnya pada AS C Balok 3-4 dan kolom K3  

Detail kerusakan 
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Gambar 3.2 Detail Kerusakan  AS C Balok 3-4  
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Gambar 3.3 Detail Kerusakan  Kolom K3  
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AS 1 AS 2 AS 3 AS 4 

AS A 

AS B 

AS C 

AS D 

AS E 

Elemen balok dan 
kolom yang diambil 
sample tulangnya 

K3
1 

K1
1 

B1
1 

Elemen balok dan 
kolom yang selimut 
betonnya telah 
hilang 
 

5.00 2.40 5.00 

K2
1 

K4
1 

1.825 

6.325 

3.125 

4.50 

Gambar 3.4 Denah Balok dan Kolom 

AS 1 AS 2 AS 3 AS 4
5.00 2.40 5.00 

Lantai 1 
Lantai 2 
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3.5. Uji Beton dan Baja 

3.5.1 Uji Beton 

Uji beton diambil menggunakan hammertest, pada kolom dan balok : K1, K2, K3, 

K4 dan B1 dimana elemen K3 dan B1 selimut betonya terkelupas. 

3.5.2 Baja Tulangan Ulir dan Polos 

Lokasi mengambil tulangan di K3 dan B1,  masing - masing besi D19 (tulangan 

pokok kolom dan balok), D 12 (tulangan plat) dan ø 8 (tulangan sengkang), 

sepanjang 60 cm 

 

 

    ` 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 Hasil investigasi lapangan pada elemen balok dan kolom 

 K1 K2 K3 K4 B1 

Dimensi kolom 

Mutu beton f’c 

Mutu tulangan fy  

Tulangan 

Sengkang 

40 x 40 (cm) 

325.5 kg/cm² 

3699.3 kg/cm² 

16D19 

ø 8 – 12.5 

40 x 40 (cm) 

306.4 kg/cm² 

3699.3 kg/cm² 

16D19 

ø 8 – 12.5 

40 x 40 (cm) 

243.8 kg/cm² 

3699.3 kg/cm² 

16D19 

ø 8 – 12.5 

40 x 40 (cm) 

325.5 kg/cm² 

3699.3 kg/cm² 

16D19 

ø 8 – 12.5 

30 x 40 (cm) 

277.5 kg/cm² 

3699.3 kg/cm² 

4D19 

ø 8 – 12.5 

 

 

 

Gambar 3.5 Sample baja pada balok ASC balok 3-4 

Gambar 3.6 Sample baja pada kolom K3  

60 (cm) 

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



 34 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengujian.  

IV.1.1. Input data 

Elemen struktur yang dilakukan pemeriksaan kekuatanya, yaitu balok anak dan 

struktur portal. Dari hasil survey pengujian sampel di lapangan dan laboratorium serta 

gambar detail struktur diperoleh data – data sebagai berikut: 

 

Elemen dengan selimut beton terkelupas  
1. Balok AS C, 3-4    

Dimensi balok anak : 30 x 40 

Mutu beton f’c  : 277.5 kg/cm² 

Mutu tulangan fy  : 3699.3 kg/cm² 

Tulangan tumpuan : 4D19 

Tulangan lapangan : 4D19 

Sengkang              : ø 8 – 12.5  

2. Kolom K3    

Dimensi kolom : 40 x 40 

Mutu beton f’c : 243.8 kg/cm² 

Mutu tulangan fy  : 3699.3 kg/cm² 

Tulangan             : 16D19 

Sengkang  : ø 8 – 12.5  

Elemen – elemen selimut beton terlapis penuh   

Elemen balok 

 Balok ASA, 

AS C, AS E 

Balok AS B 

dan D 

Balok AS 1, AS 

2, AS 3, AS 4 

Elemen kolom 

Dimensi balok anak 

Mutu beton f’c 

Mutu tulangan fy 

Tulangan tumpuan 

Sengkang 

30 x 40 (cm) 

277.5 kg/cm² 

3699.3 kg/cm² 

4D19 

ø 8 – 12.5 

20 x 40 (cm) 

277.5 kg/cm² 

3699.3kg/cm² 

4D19 

ø 8 – 12.5 

40 x 60 (cm) 

277.5 kg/cm² 

3699.3 kg/cm² 

9D19 

ø 8 – 12.5 

40 x 40 (cm) 

243.8 kg/cm² 

3699.3 kg/cm² 

16D19 

ø 8 – 12.5 

 

4.1.2. Elemen Struktur 

 a. Balok Anak 

1. Beban terdiri dari beban mati dan beban hidup. 

2. Balok persegi tulangan tunggal pada AS B dan AS D 
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3. Analisis struktur denga SAP 2000  

4. Analsis Tampang Bertulang sesuai SNI 03-2847-2002. 

 b.  Portal 

1. Beban portal ditinjau kombinasi beban mati dan hidup dengan  

  faktor pembebanan  

2. Analisis struktur diselesaikan dengan alat bantu SAP 2000  

3. Analisis Tampang Balok dan Kolom disesuikan denagn SNI 03 – 

2847-2002 diselesaikan dengan alat bantu program EXEL for Window 

 

4.2 Hasil Pemeriksaan Kekuatan Balok Anak dan Balok Portal 

4.2.1 Momen  

 

Mu Elemen struktur 

Lapangan Tumpuan 
< øMn 

Lapangan 
øMn 

Tumpuan 
Ket 

AS B Balok 1-2 = 3-4 6.64 t-m 4.81 t-m < 7.47 t-m 7.47 t-m OK 

AS B Balok 2-3 - 4.81 t-m < 7.47 t-m 7.47 t-m OK 

AS D Balok 1-2 = 3-4 7.69 t-m 6.08 t-m < 7.69 t-m 7.69 t-m OK 

AS D Balok 2 -3 - 6.08 t-m < 7.69 t-m 7.69 t-m OK 

 

 

 

      

Mu 
Elemen struktur 

Lapangan T. Kiri T. Kanan 
< 

øMn 
Lapangan 

øMn 
Tumpuan 

Ket 

Portal AS A Balok 1-2 2.64 t-m 2.84 t-m 3.59 t-m < 7.69 t-m 7.69 t-m OK 

Portal AS A Balok 2-3 - 1.27 t-m 1.27 t-m < 7.69 t-m 7.69 t-m OK 

Portal AS A Balok 3-4 2.64 t-m 2.84 t-m 3.59 t-m < 7.69 t-m 7.69 t-m OK 

Portal AS C Balok 1-2 3.47 t-m 3.77 t-m 4.95 t-m < 7.69 t-m 7.69 t-m OK 

Portal AS C Balok 2-3 - 2.29 t-m 2.29 t-m < 7.69 t-m 7.69 t-m OK 

Portal AS C Balok 3-4 3.47 t-m 4.95 t-m 3.74 t-m < 7.24 t-m 7.69 t-m OK 

Portal AS E Balok 1-2 2.57 t-m 2.88 t-m 3.52 t-m < 7.69 t-m 7.69 t-m OK 

Portal AS E Balok 2-3 - 1.53 t-m 1.53 t-m < 7.69 t-m 7.69 t-m OK 

Tabel   4.1 Hasil momen elemen balok anak  

Tabel   4.2 Hasil momen  portal 
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Portal AS E Balok 3-4 2.57 t-m 2.88 t-m 3.52 t-m < 7.69 t-m 7.69 t-m OK 

Portal  1 AS A-B 3.51  t-m 2.77  t-m 3.08  t-m < 26.73 t-m 26.73 t-m OK 

Portal  1 AS B - C 6.45  t-m 3.08  t-m 15.93 t-m < 26.73 t-m 26.73 t-m OK 

Portal  1 AS C - D 2.53  t-m 16.26 t-m 11.20 t-m < 26.73 t-m 26.73 t-m OK 

Portal  1 AS D - E 3.68 t-m 11.20 t-m 6.97 t-m < 26.73 t-m 26.73 t-m OK 

Portal  2 AS A - B 3.51 t-m 2.77 t-m 3.09 t-m < 26.73 t-m 26.73 t-m OK 

Portal  2 AS B - C 9.98 t-m 3.09 t-m 23.01 t-m < 26.73 t-m 26.73 t-m OK 

Portal  2 AS C - D 3.29 t-m 26.54 t-m 19.97 t-m < 26.73 t-m 26.73 t-m OK 

Portal  2 AS D - E 6.69 t-m 19.97 t-m 11.79 t-m < 26.73 t-m 26.73 t-m OK 

 

4.2.2 Geser 

 

 Vu < øVn  

Portal AS A Balok 1-2 = 3-4 47.49 kN < 142.50 kN OK 

AS B Balok 1-2 79.40 kN < 118.86 kN OK 

AS B Balok 2-3 = 3-4 93.20 kN < 118.86 kN OK 

Portal AS C Balok 1-2 63.90 kN < 142.50 kN OK 

Portal AS C Balok 2-3 = 3-4 84.23 kN < 142.50 kN OK 

AS D Balok 1-2 94.66 kN < 142.50 kN OK 

AS D Balok 2-3 = 3-4 124.64 kN < 142.50 kN OK 

Portal AS E Balok 1-2 45.97 kN < 142.50 kN OK 

Portal AS E Balok 2-3 = 3-4 56.55 kN < 142.50 kN OK 

Portal1 AS  A-B 61.78 kN < 257.81 kN OK 

Portal1 AS  B-C 108.48 kN < 257.81 kN OK 

Portal1 AS  C-D   104.15 kN < 257.81 kN OK 

Portal1 AS  D-E 76.32 kN < 257.81 kN OK 

Portal 2 AS  A-B 56.93 kN < 257.81 kN OK 

Portal 2 AS  B-C 158.26 kN < 257.81 kN OK 

Portal 2 AS  C-D 176.45 kN < 257.81 kN OK 

Portal 2 AS  D-E 128.98 kN < 257.81 kN OK 

Tabel 4.3 Hasil geser elemen balok anak dan portal 
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AS 1 

AS 2 

AS 3 

AS 4 

AS E AS A 

Uniaksial 

Uniaksial 

Biaksial 

Biaksial 

Uniaksial 

Uniaksial 

Biaksial 

Biaksial 

Uniaksial 

Uniaksial 

Uniaksial 

Uniaksial 

y 

x 

AS C 

Gambar   4.1 Penomoran elemen kolom 

 

4.2.3. Aksial dan Biaksial 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  Puy  Ø Pn  
Portal AS A K1 269.07 kN < 1789.14 kN OK 
 K2 47.46 kN < 690.76 kN OK 
 K3 47.46 kN < 690.76 kN OK 
 K4 269.07 kN < 1789.14 kN OK 
Portal AS C K1 283.77 kN < 1525.06 kN OK 
 K2 84.23 kN < 925.77 kN OK 
 K3 84.23 kN < 925.77 kN OK 
 K4 283.77 kN  < 1607.43 kN OK 
Portal AS E K1 44.68 kN < 797.22 kN OK 
 K2 56.4 kN < 1151.51 kN OK 
 K3 56.4 kN < 1151.51 kN OK 
 K4 44.68 kN < 797.22 kN OK 
 K5 0.11 kN < 3.35 kN OK 
 K6 0.11 kN < 4.42 kN OK 
 K7 0.11 kN < 4.42 kN OK 
 K8 0.11 kN < 3.35 kN OK 

 
  Pux  Ø Pn  
Portal 1 K1 287.54 kN < 2412.01 kN OK 
 K2 437.57 kN < 2549.26 kN OK 
    K3 187.98 kN < 1127.92 kN OK 
 K4 225.6 kN < 2051.69 kN OK 
 K5 223.69 kN < 2375.99 kN  OK 
 K6 112.42 kN < 1262.99 kN OK 
Portal 2 K1 56.94 kN < 1155.72 kN  OK 
 K2 339.27 kN < 2251.94 kN OK 
 K3 125.8 kN < 496.39 kN OK 
 

Tabel   4.4 Hasil Aksial pada kolom arah y & x 
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K1 

AS A 

Biaksial 

Biaksial 

Biaksial 

Biaksial 

y 

x 

K4 

AS C AS E 

K2 

K3  

 

 

 

 

 

 

 

 Puy+Pux  Ø Pn  
K1 556.61 kN < 2064.41 kN OK 
K2 232.66 kN < 1044.68 kN OK 
K3 232.66 kN < 1044.68 kN OK 
K4 556.61 kN < 2064.41 kN OK 
 

 

4.3  Analisis Kekuatan Balok Anak dan Balok Portal 

4.3.1 Analisis Balok Anak Terhadap Momen Lentur Dan Geser 

Balok anak dengan bentang 12.4 m, memiliki dimensi masing – masing (cm) AS B: 

20 x 40 dan AS D: 30 x 40, dengan baja tulangan tarik. Dimana nilai rerata kuat 

tekan beton fc’ dan  kuat tarik fy tulangan baja berturut turut adalah  277.5 kg/cm² 

dan 3699.3 kg/cm²   Beban yang bekerja adalah beban mati dan beban hidup yang 

dikalikan dengan faktor beban menjadi beban berfaktor. Nilai dari masing – masing 

beban adalah :  

 

 q. mati (kg/m) q. hidup (kg/m) 

 1-2 2-3 3-4 1-2 2-3 3-4 

AS B 1024.34 297.23 1024.34 1015.46 294.65 1015.46 

AS D 1211.13 645.60 1211.13 1200.62 640.00 1200.62 

 

Dari hasil analisis menggunakan program SAP 2000 dengan Kombinasi : 1.2 D + 

1.6 L didapat momen dan geser ultímit masing – masing adalah  

 

 

Tabel   4.6 Beban – beban yang bekerja pada balok  

Tabel   4.5 Hasil Biaksial elemen kolom 
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Kemudian jika dibandingkan dengan persayaratan kemanan kekuatan struktur 

menghasilkan: 

1. Mu <  Ø Mn  maka untuk momen balok anak masih kuat.   

2. Vu <  Ø Vn  maka untuk geser balok anak masih kuat. 

Dimana kekuatan tampang terhadap momen dan geser dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

Mn = As fy (d – a/2)    

a.   = As fy  

0.85 f'c  b 

 

 

øMn 
Elemen Struktur 

Lapangan  Tumpuan 
Elemen Struktur øVn 

AS B Balok 1-2 = 3-4 7.47 t-m 7.47 t-m AS B Balok 1-2 118.86 kN 

AS B Balok 2-3 7.47 t-m 7.47 t-m AS B Balok 2-3 = 3-4 118.86 kN 

AS D Balok 1-2 = 3-4 7.69 t-m 7.69 t-m AS D Balok 1-2 142.50 kN 

AS D Balok 2 -3 7.69 t-m 7.69 t-m AS D Balok 2-3 = 3-4 142.50 kN 

 

4.3.2  Analisis Portal Arah y AS A, AS C,AS E Terhadap Momen,Geser dan Aksial 

Balok dengan bentang 12.4 m, memiliki dimensi masing – masing AS A AS C dan 

AS E : 30 x 40 (cm) dengan baja tulangan tarik. Dimana nilai rerata kuat tekan beton 

fc’ dan  kuat tarik fy tulangan baja berturut turut adalah  277.5 kg/cm² / 27.2 Mpa dan 

3699.3 kg/cm² / 262.9013 Mpa. Beban yang bekerja adalah beban mati dan beban 

hidup yang dikalikan dengan faktor beban menjadi beban berfaktor.  

Mu Elemen struktur 

Lapangan Tumpuan 
Elemen struktur Vu 

AS B Balok 1-2 = 3-4 6.64 t-m 4.81 t-m AS B Balok 1-2 79.40 kN 

AS B Balok 2-3 - 4.81 t-m AS B Balok 2-3 = 3-4 93.20 kN 

AS D Balok 1-2 = 3-4 7.69 t-m 6.08 t-m AS D Balok 1-2 94.66 kN 

AS D Balok 2 -3 - 6.08 t-m AS D Balok 2-3 = 3-4 124.64 kN 

Vn = Vc +Vs. dimana,  
 
Vc = (1/6 √ f'c) bw d dan Vs = Av fy d 
       s 
 

Tabel   4.7 Hasil momen dan geser analisis sap 2000 

Tabel   4.8 Hasil analisis tampang balok anak 
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 q. mati (kg/m) q. hidup (kg/m) 

 1-2 2-3 3-4 1-2 2-3 3-4 

Portal AS A 672.5 - 672.5 666.7 - 666.7 

Portal AS C 900.22 620.03 900.22 892.41 614.65 892.41 

Portal AS E 662.75 322.80 662.75 657.00 320.00 657.00 

 

 

Elemen 
struktur 

Mu 

 Lapangan T. Kiri T. Kanan 
Elemen Struktur 

Vu 

 

Elemen 

struktur 
Puy 

Portal AS A 

Balok 1-2 

2.64 t-m 2.84 t-m 3.59 t-m Portal AS A 

Balok 1-2 = 3-4 

47.49kN K1 

K2 

K3 

K4 

269.07 kN 

47.46 kN 

47.46 kN 

269.07 kN 

Portal AS A 

Balok 2-3 

- 1.27 t-m 1.27 t-m Portal AS C 

Balok 1-2 

63.90kN 

Portal AS A 

Balok 3-4 

2.64 t-m 2.84 t-m 3.59 t-m Portal AS C 

Balok 2-3 = 3-4 

84.23kN 

K1 

K2 

K3 

K4 

283.77 kN 

84.23 kN 

84.23 kN 

283.77 kN  

Portal AS C 

Balok 1-2 

3.47 t-m 3.77 t-m 4.95 t-m Portal AS E 

Balok 1-2 

45.97kN 

Portal AS C 

Balok 2-3 

- 2.29 t-m 2.29 t-m 

Portal AS C 

Balok 3-4 

3.47t-m 4.95 t-m 3.74 t-m 

Portal AS E 

Balok 2-3 = 3-4 

56.55kN 

K1 

K2 

K3 

K4 

K5=K8 

K6=K7 

44.68 kN 

56.4 kN 

56.4 kN 

44.68 kN 

0.11kN 

0.11 kN 

Portal AS E 

Balok 1-2 

2.57 t-m 2.88 t-m 3.52 t-m 

Portal AS E 

Balok 2-3 

- 1.53 t-m 1.53 t-m 

Portal AS E 

Balok 2-4 

2.57 t-m 2.88 t-m 3.52 t-m 

Tabel   4.9 Beban – beban yang bekerja pada portal AS A, AS C dan AS E 

Tabel   4.10 Hasil momen, geser dan aksial arah y  
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Elemen  
struktur 

øMn 
Lapangan 

øMn 
Tumpuan 

Elemen struktur 
øVn 

 

Elemen 
struktur 

øPn 
 

Portal AS A  
Balok 1-2 

7.69 t-m 7.69 t-m Portal AS A 
Balok 1-2 = 3-4 

142.50 kN 
 

Portal AS A  
K1 = K2 
K2 = K3 

 
1789.14 kN 
 690.76 kN  

Portal AS A  
Balok 2-3 

7.69 t-m 7.69 t-m Portal AS C 
Balok 1-2 

142.50 kN 
 

Portal AS C  
K1 = K2 
K2 = K3 

 
1525.06 kN 
 925.77 kN  

Portal AS A  
Balok 3-4 

7.69 t-m 7.69 t-m Portal AS C 
Balok 2-3 = 3-4 

142.50 kN 
 

Portal AS C  
Balok 1-2 

7.69 t-m 7.69 t-m Portal AS E 
Balok 1-2 

142.50 kN 

Portal AS C  
Balok 2-3 

7.69 t-m 7.69 t-m Portal AS E 
Balok 2-3 = 3-4 

142.50 kN  

Portal AS E  
K1 = K4 
K2 = K3 
K5 = K8 
K6 = K7 

 
797.22 kN 

1151.51 kN 
3.35 kN 
4.42 kN 

Portal AS C  
Balok 3-4 

7.24 t-m 7.69 t-m 

Portal AS E  
Balok 1-2 

7.69 t-m 7.69 t-m 

Portal AS E  
Balok 2-3 

7.69 t-m 7.69 t-m 

Portal AS E 
Balok 2-4 

7.69 t-m 7.69 t-m 

 

4.3.3  Analisis Portal 1 & 4 Terhadap Momen Lentur ,Geser dan Aksial 

Portal dengan bentang 13.85 m, terdiri dari struktur kolom dan balok masing – 

masing (cm)  40 x 40 dan  40 x 60, dengan tulangan baja (gambar terlampir pada 

lampiran A). Dimana nilai rerata kuat tekan beton fc’ kolom dan balok adalah 

243.8 kg/cm² dan 277.5 kg/cm² Mpa dan  kuat tarik fy tulangan baja dan 

3699.3kg/cm² (data terlampir pada lampiran B). Beban yang bekerja adalah beban 

mati ,beban hidup dan beban atap yang dikalikan dengan faktor beban menjadi 

beban berfaktor. Nilai dari masing – masing beban adalah : (data terlampir pada 

lampiran C) 

 

Kg/m AB BC CD DE 

q.mati 798.62 245.46 420.31 605.25 

q.hidup 791.70 243.33 416.67 600 

Tabel   4.12 Beban – beban yang bekerja pada portal 1 = 4 

Tabel   4.11 Hasil tampang Portal AS A, AS C dan AS E 
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Dari hasil analisis menggunakan program SAP 2000 dengan Kombinasi : 1.2 D 

+ 1.6 L didapat momen dan geser ultímit masing – masing adalah  

 

Mu Elemen 

struktur Lapangan T. Kiri T. Kanan 

Elemen 

struktur 
Vu 

Elemen 

struktur 
Pux 

Portal1=4  

AS A-B 

3.51 t-m 2.77 t-m 3.08 t-m Portal1=4  

AS  A-B 
61.78 kN K1 287.54 kN 

Portal1=4  

AS B - C 

6.45 t-m 3.08 t-m 15.93 t-m 

   

Portal1=4  

AS  B-C 
108.48 kN K2 437.57 kN 

Portal1=4  

AS C - D 

2.52 t-m 16.3 t-m 11.2 t-m Portal1=4  

AS  C-D 
104.15 kN K3 187.98 kN 

Portal1=4  

AS D - E 

3.68 t-m 11.2 t-m 6.97 t-m 

            

Portal1=4  

AS  D-E 
76.32 kN K4 225.6 kN 

 

 

     
K5 223.69 kN 

      K6 112.42 kN 

Kemudian jika dibandingkan dengan persayaratan kemanan kekuatan struktur 

menghasilkan: 

1. Mu <  Ø Mn  maka untuk menahan momen balok anak masih kuat.   

2. Vu <  Ø Vn  maka untuk menahan geser balok anak masih kuat. 

3. Pu <  Ø Pn  maka untuk menahan aksial balok anak masih kuat.  

Dimana kekuatan tampang terhadap momen, geser, aksial dapat dihitung :  

Mn = As fy (d – a/2)    

a.   = As fy  

0.85 f'c  b 

Kg A B C D E 

P.mati 19092.65 2215.79 19092.65 2591.27 9546.33 

P.hidup - 2196.57 - 2568.79 - 

Vn = Vc +Vs. dimana,  
 
Vc = (1/6 √ f'c) bw d  

 Vs = Av fy d 

   

Pn  = As’ fy   +   b h f’c 
         e.  + 0.5      3.h.e  + 1.18 
         d-d’              d² 

Tabel   4.13 Hasil momen, geser dan aksial arah x 
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ØMn Elemen 

struktur Lapangan T. Kiri T. Kanan 

Elemen 

struktur 
ØVn 

Elemen 

struktur 
ØPn 

Portal1=4  

AS A-B 

26.73 t-m 26.73 t-m 26.73 t-m Portal1=4 

AS  A-B 
257.81 kN K1 2412.01 kN 

Portal1=4  

AS B - C 

26.73 t-m 26.73 t-m 26.73 t-m Portal1=4 

AS  B-C 
257.81 kN K2 2549.26 kN 

Portal1=4  

AS C - D 

26.73 t-m 26.73 t-m 26.73 t-m Portal1=4 

AS  C-D 
257.81 kN K3 1127.92 kN 

Portal1=4  

AS D - E 

26.73 t-m 26.73 t-m 26.73 t-m Portal1=4 

AS  D-E 
257.81 kN K4 2051.69 kN 

      K5 2375.99 kN 

      K6 1262.99 kN 

 

4.3.4. Analisis Portal 2 & 3 Terhadap Momen Lentur ,Geser dan Aksial 

Portal dengan bentang 13.85 m, terdiri dari struktur kolom dan balok masing – 

masing (cm)  40 x 40 dan  40 x 60, dengan tulangan baja (gambar terlampir pada 

lampiran A). Dimana nilai rerata kuat tekan beton fc’ kolom dan balok adalah 

243.8 kg/cm² Mpa dan 277.5 kg/cm² dan  kuat tarik fy tulangan baja dan 3699.3 

kg/cm². (data terlampir pada lampiran B). Beban yang bekerja adalah beban mati 

,beban hidup dan beban atap yang dikalikan dengan faktor beban menjadi beban 

berfaktor. Nilai dari masing – masing beban adalah : (data terlampir pada 

lampiran C) 

 

Kg/m AB BC CD DE 

q.mati 798.62 490.93 630.47 1043.54 

q.hidup 791.70 486.67 625.00 1034.49 

Kg A B C D E 

P.mati - 3400.80 - 4553.12 - 

P.hidup - 3381.62 - 4513.63 - 

Tabel   4.14 Hasil analisis tampang portal 1 =4 

Tabel   4.15 Beban – beban yang bekerja pada portal 2 &3 
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Dari hasil analisis menggunakan program SAP 2000 dengan Kombinasi : 1.2 D + 

1.6 L didapat momen dan geser ultímit masing – masing adalah  

 

 

Mu Elemen 

struktur Lapangan T. Kiri T. Kanan 

Elemen 

struktur 
Vu 

Elemen 

struktur 
Pux 

Portal 2=3 

AS A-B 

3.51 t-m 2.77 t-m 3.09 t-m Portal 2=3 

AS  A-B 
56.93 kN K1 56.94 kN 

Portal 2=3 

AS B-C 

9.98 t-m 3.09 t-m 23.01 t-m 

 

Portal 2=3 

AS  B-C 
158.26 kN K2 339.27 kN 

Portal 2=3 

AS C-D 

  3.29 t-m 26.54 t-m 19.97 t-m Portal 2=3 

AS  C-D 
176.45 kN 

Portal 2=3 

AS D-E 

6.69 t-m 19.97 t-m 11.79 t-m Portal 2=3 

AS  D-E 
128.98 kN 

K3 125.8 kN 

 

Kemudian jika dibandingkan dengan persayaratan kemanan kekuatan struktur 

menghasilkan: 

1. Mu <  Ø Mn  maka untuk menahan momen balok anak masih kuat.   

2. Vu <  Ø Vn  maka untuk menahan geser balok anak masih kuat. 

3. Pu <  Ø Pn  maka untuk menahan aksial balok anak masih kuat.  

Dimana kekuatan tampang terhadap momen, geser, aksial dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

Mn = As fy (d – a/2)    

a.   = As fy  

0.85 f'c  b 

 

ØMn Elemen 

struktur Lapangan T. Kiri T. Kanan 

Elemen 

struktur 
ØVn 

Elemen 

struktur 
ØPn 

Portal  2 

AS A-B 

26.73 t-m 26.73 t-m 26.73 t-m Portal 2 

AS  A-B 
257.81 kN K1 1155.72 kN 

Vn = Vc +Vs. dimana,  
 
Vc = (1/6 √ f'c) bw d  

 Vs = Av fy d 

Pn  = As’ fy   +   b h f’c 
         e.  + 0.5      3.h.e  + 1.18 
         d-d’              d² 

Tabel   4.16 Hasil momen, geser dan aksial arah x 

Tabel   4.17 Hasil analisis tampang portal 2 = 3 
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Portal  2 

AS B-C 

26.73 t-m 26.73 t-m 26.73 t-m Portal 2 

AS  B-C 
257.81 kN K2 2251.94 kN 

Portal  2 

AS C-D 

26.73 t-m 26.73 t-m 26.73 t-m Portal 2 

AS  C-D 
257.81 kN 

Portal  2 

AS D - E 

26.73 t-m 26.73 t-m 26.73 t-m Portal 2 

AS  D-E 
257.81 kN 

K3 496.39 kN 

 

4.4  Pembahasan Kekuatan Balok Anak dan Balok Portal 

Pada dasarnya analisis ini dilakukan untuk mengetahui elemen – elemen struktur 

setelah terbakar dan kemudian gedung tersebut dapat difungsikan kembali. Data eksisting 

yang didapat dilapangan setelah gedung terbakar mutu beton untuk elemen balok 277.5 

kg/cm² / 27.2 Mpa dan elemen kolom 243.8 kg/cm² / 23.9 Mpa, dengan mutu tulangan 

setelah terbakar 3699,3 kg/cm².   

Pembebanan  yang terjadi pada elemen kolom dan balok adalah beban hidup dan 

beban mati yang bekerja pada gedung pertunjukan sesuai standart SNI 03-1727-1989 

Pedoman Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah Dan Gedung. Beban hidup yang 

dipersyaratkan 400 kg/m², dan beban  mati yang dipersyratkan 403.5 kg/m².  

Beban hidup dan beban mati yang bekerja pada gedung menimbulkan terjadinya 

gaya – gaya pada penampang elemen balok dan kolom, diantaranya adalah momen, geser 

dan aksial. Gaya – gaya tersebut masih mampu ditahan oleh kekuatan penampang elemen 

balok dan kolom tersebut terbukti dari perhitungan kekuatan struktur dimana nilai 

momen ultimit, geser ultimit dan aksial ultimit lebih kecil dibandingkan nilai momen 

nominal, geser nominal dan aksial nominal. Analisis dihitung berdasarkan SNI 03-2847-

2002 Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung. 

Walaupun terjadi penurunan terhadap kualitas/mutu bahan, namun berdasarkan 

hasil pemantauan dilakukan dan berdasarkan hasil uji lapangan maupun laboratorium 

elemen struktur balok dan kolom masih memenuhi syarat kekuatan, artinya bahwa 

kapasitas struktur balok dan kolom masih cukup kuat untuk menahan gaya yang terjadi 

akibat beban yang dipikul 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 

1. Gedung Atrium Solo Baru yang telah terbakar mengalami kerusakan ringan 

pada plesteran yang terkelupas dan kerusakan sedang pada selimut beton yang 

terkelupas pada elemen balok dan kolom 

2. Setelah dihitung kekuatan elemen balok dan kolom masih memenuhi 

persyaratan kuat dimana momen, geser dan aksial ultimate lebih kecil 

dibandingkan  momen, geser dan aksial dari penampang elemen tersebut 

3. Tidak memerlukan perkuatan struktur, kerusakan yang diakibatkan 

mengelupasnya selimut beton dapat diperbaiki dengan melapisi / cor kembali 

pada elemen yang rusak tersebut dengan grouting menembakan  mortar atau 

beton (biasanya dengan ukuran agregat kecil) di permukaan beton pada 

elemen balok dan kolom yang rusak tersebut. Kemudian kerusakan yang 

plesteran dapat diselesaikan dengan melakukan plester ulang, Adanya 

perubahan warna permukaan  menjadi hitam akibat panas api dan asap di 

perlukan aternatif penyelesaian yang tepat pada elemen struktur balok dan 

kolom tersebut dengan melakukan pengecetan ulang untuk meningkatkan 

estetika bangunan / perbaikan arsitektural saja.  
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5.2. Saran 

 

Perlu segera  tindakan investigasi lapangan pada bangunan yang mengalami 

kerusakan, agar kerusakan tersebut tidak semakin parah yang akhirnya membutuhkan 

cost yang tinggi dalam perbaikanya. Pentingnya sebuah analisis penelitian dilakukan 

adalah untuk menentukan alternatif penyelesaian yang tepat dalam perbaikan kerusakan 

bangunan. Dalam hal ini Developer sebagai pemilik gedung yang mengembangkan 

kawasan Solo Baru telah merencanakan lokasi tersebut untuk dibangun gedung 15 lantai 

maka Gedung Atrium yang telah terbakar tersebut  harus dihancurkan mengingat bahwa 

gedung semula direncanakan hanya untuk 2 lantai saja.  
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