
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Umum

Portal adalah rangka strukmr bangunan gedung yang dapat menahan beban-

beban yang bekerja, baik itu beban mati, beban hidup, dan beban-beban sementara.

Dengan demikian kekuatan bangunan akan tertumpu pada perilaku portal dalam

menjalankan fungsinya selama umur yang direncanakan, dalam keadaan aman,

fungsional dan tetap memiliki nilai ekonomis dalam pembangunannya (G.W.

Merati, 1993).

Sistem pengaku dipergunakan pada portal unmk mengurangi perpindahan

lateral atau untuk memperolah kestabilan lateral strukmr. Terutama untuk gedung

yang bertingkat agar dapat menahan beban lateral yang berupa beban gempa atau

beban angin. Pengetahuan tentang sistem pengaku adalah sangat diperiukan untuk

mendisain suatu strukmr baja. Disamping itu pengetahuan tentang karateristik dari

angin dan gerakan tanah saat terjadi gempa perlu dipelajari, agar dapat mengetahui

sifat dari sistem pengaku ("bracing system") tersebut. Perencanaan suatu pengaku

diperiukan perhatian dan ketelitian. Sistem pengaku sangatlah perlu dipahami,

khususnya dalam perencanaan gedung bertingkat banyak. Karena sistem pengaku

mi memerlukan 1/3 biaya strukmr bahkan akan lebih jika sistim pengaku tidak

direncanakan dengan baik (Enlekirk.R, 1990). Suatu sistem pengaku yang baik



adalah kunci sukses dalam suatu bangunan gedung, terutama dalam perkembangan

gedung bertingkatbanyak.

2.2 Macam-macam sistem portal pengaku

Sistem pengaku pada strukmr baja yang banyak dikembangkan selama ini

adalah rangka penahan momen, rangka diperkaku konsentrik dan rangka diperkaku

eksentrik.

2.2.1 Portal dengan sistem pengaku penahan momen

Sistem pengaku penahan momen ("moment resisting frame"), seperti pada

gambar 2.1, haruslah dapat bersifat kaku, sehingga tetap kuat, stabil dan aman

selama umur pemakaian. Pada portal ini kekuatan, kekakuan dan kestabilitas portal

dalam menahan beban lateral sangat tergantung pada kemampuan dari masing-

masing elemennya. Pada sistem pengaku ini sambungan titik buhul dengan masing-

masing elemen harus kaku, sehingga kemampuan portal dalam menahn beban

lateral akan meningkat. Sistem pengaku ini unmk ketinggian tertentu tidak ekonomis

lagi karena simpangan yang cukup besar sehingga dimensi profil menjadi besar,

maka sistem pengaku ini akan lebih mahal dari sistem lainnya. Namun keuntungan

yang dimiliki sistem pengaku ini adalah lebih fleksibel dari segi arsitekturnya,

terutama dalam hal pengaturan lubang-lubang pada dinding (pintu, jendela dan Iain-

lain) (K. David, 1988).
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Gambar 2.1. Portal baja dengan sistemrangka penahan momen

2.2.2 Portal dengan sistem pengaku konsentrik

Rangka diperkaku konsentrik ("concentrically braced frame"), yaim rangka

strukmr yang mempumai sistem pengaku yang terietak pada diagonal setiap petak

rangkanya. Rangka pengaku dengan batang-batang diagonal ini mempunyai tiga

tipe, yaim pengaku tipe Z, X dan K. Penempatan elemen pengaku diagonal ini

hanya dapat berada pada satu batang ("bay") saja, tetapi dapat pula dipasang pada

beberapa batang sejauh masing dipertimbangkan seperti pada gambar 2.2

(Wahyudi. L, 1992). Pada sistem pengaku kosentyrik tipe Z, batang-batang

diagonal dapat berfungsi sebagai batang tarik atau batang tekan tergantung pada

pembebanannya. Untuk tipe X terdapat dua buah batang diagonal yang saling

bersilangan. Batang-batang tersebut dapat menahan gaya tekan atau gaya tarik.

Salah satu kelemahan pengaku tipe X ini adalah batang-batang diagonalnya dapat

menghalangj unmk penempatan pintu, jendela dan Iain-lain. Sedangkan pengaku

tipe K mempunyai beberapa keuntungan, antara lain balok portalnya memiliki

tumpuan di tengah-tengah sehingga dimensi balok sering menjadi kecil. Perlu
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diketahui bahwa batang diagonal selain mampu menahan beban lateral juga

menerima beban vertikal yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan untuk

menahan beban lateral.

Tipe Z Tipe K Tipe X

Gambar 2.2 Portal dengan sistem diperkaku kosentrik dengan berbagai

macam tipe.

2.2.3Portal dengan sistim pengaku kosentrik

Rangka diperkaku eksentrik ("eccentrically braced frame") adalah sistem

pengaku yang diletakkan diagonal, akan tetapi salah satu atau kedua ujung batang

pengaku akan terietak pada suam jarak tertenm (cukup pendek) dari titik pertemuan

balok dan kolom, seperti pada gambar 2.3. Sistem ini member! keuntungan

arsitekmral lebih baik dari pada sistem rangka diperkaku konsentrik, karena pada

sistem ini masih ada tempat-tempat yang cukup lapang unmk menempatkan lubang-

lubang yang umum dibutuhkan. Sistem rangka diperkaku eksentrik ini memiliki

respons yang paling baik dalam analisa plastis, ketika menerima beban gempa.

Kunci keberhasilannya adalah terietak pada kemampuan menyerap energi yang

sangat besar dan sangat konsisten (tidak terjadi degrasi kekuatan) sampai sejumlah
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putaran ("cycle") yang cukup tinggi (K.David, 1988), (Balendra.T,dkk, 1987),

(Benny, 1995).

Gambar 2.3. Portal dengan sistem pengaku eksentrik.

2.3 Simpangan

Suam portal diamsusikan sebagai suam kolom akan mengalami lendutan bila

menerima beban lateral. Besarnya lendutan im terganmng dari beban vertikal dan

besarnya gaya lateral yang terjadi.

Pada gambar 2.4 memperlihatkan gaya-gaya yang timbul pada batang kolom

portal akibat lendutan lateral (kesamping) yang disebabkan oleh gaya horisontal.

Momen (MA) dan gaya geser (QA) adalah bagian dari momen dan gaya geser

yang diperiukan unmk mengimbangi momen PA. Syarat keseimbangan untuk

keadaan pada gambar 2.4.a adalah :

PA = QA+ 2MA

Lendutan lateral A biasanya disebut simpangan ("story drift") jika

disebabkan karena beban lateral pada portal bertingkat banyak seperti pada gambar

2.5.
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Portal akan terjadi simpangan akibat beban lateral tanpa memandang pola

batang-batang komponennya. Namun cara mempertahankan keseimbangan

terhadap momen PA berlainan, terganmng pada kondisi pengekangan ("restraint").

Jika suam gedung merupakan rangka batang vertikal yang bertitik tumpu sendi,

pada pembebanan lateral gedung tersebut tidak memiliki kontinuitas di tumpuannya

sehingga momen tidak terjadi, lihat gambar 2.4.b, sedangkan batang diagonal dan

horisontal (batang-batang badan rangka batang) haras memikul semua gaya geser

QA. Keseimbangan im adalah :

(a) Pengaruh
lendutan

lateral

QA =
PA

i (b) Pengekangan momen (c) Pengekangan gaya
darikolom dan • geser dari penopang
gelegar yang dapat diagonal atau lainny -
diabaikan yang dapat diabaDcan

Gambar 2.4 Momen Lentur sekunder akibat PA pada portal

Sebaliknya, jika batang-batang disambung secara kaku tanpa batang

diagonal, daya tahan ("resistance") terhadap geser akan sangat kecil. Dengan

mengabaikan daya tahan geser ("shear resistance"),

KfK PAMA =
2

lihat gambar 2.4.c. Dalam hal ini gelagar dan kolom harus memikul momen MA.
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pergeseran

p •. Ketidak-stabilan
akibat pcrgqyangan
dicegah oleh
penopang diagonal

Penopang

(a) Portal tak bergoyang; pergeseran

6 = lendutan tekuk

J—&

(b) Portal bergoyang; pergeseran dan tekuk bergoyang

Gambar 2.5. Perbandingan antara portal tak bergoyang dan bergoyang

2.4 Beban lateral

Beban lateral adalah beban yang terjadi pada arah horisontal gedung. Beban

ini bekerja pada arah tegak lurus bidang vertikal. Beban lateral yang digunakan

adalah beban gempa dan beban angin. Pengaruh beban lateral ini menyebabkan

konstruksi mengalami lendutan yang mengakibatkan terjadinya simpangan. Bila

simpangan yang terjadi melebihi batas tegangannya, strukmr tersebut akan rusak.

2.4.1 Beban Angin

Angin adalah gerakan yang berupa perpindahan massa udara ke arah

horisontal seperti halnya suam vektor yang dapat dinyatakan dengan arah dan
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kecepatan perpindahan angin. Pengertian angin ini tidak berarti bahwa tidak ada

perpindahan massa udara kearah vertikal tetapi skala ruangannya hanya seperseratus

ribu dari skala defleksi horisontalnya (Supardjo. P, 1995).

Beban angin adalah semua beban yang bekerja pada gedung atau bagian

gedung yang disebabkan oleh selisih dalam tekanan udara. Dalam Peramran

Pembebanan Indonesia unmk Gedung 1983, beban angin ditentukan dengan

menganggap adanya tekanan positif dan tekanan negatif (isapan), yang bekerja

tegak lurus pada bidang yang ditinjau. Tekanan tiup minimum harus diambil sebesar

25 kg'm2, sedang secara umum tekanan tiup merupakan fungsi dari kecepatan

angin. Koefisien pengaruh ditentukan berdasar bentuk bidang yang terkena tiupan

atau isapan angin.

Pada gedung tertutup dan rumah tinggal depan tinggi tidak lebih dari 16

meter, dengan lantai-lantai dan dinding-dinding yang memberikan kekuatan cukup,

strukmr utamanya tidak perlu diperhitungkan terhadap beban angin, kecuali apabila

perbandingan antara tinggi dan lebar bangunan im menyebabkan diperlakunya

peninjauan bidang angin (Bambang. S, 1995).

Pada penulisan tugas akhir ini, gedung berada didaerah pantai dengan

tekanan tiup minimum 40 kg/m2, dengan terpaan angin terjadi pada arah tegak

lurus bangunan.

2.4.2 Beban Gempa

Beban gempa adalah semua beban statik ekuivalen yang bekerja pada

gedung atau bagian gedung yang menirukan pengaruh dari gerakan tanah akibat
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gempa im. Dalam pengaruh gempa pada strukur gedung ditenmkan berdasarkan

suam analisa dinamik, maka yang diartikan dengan beban gempa disini adalah gaya-

gaya didalam strukmr tersebut yang terjadi oleh gerakan tanah akibat gempa im

(PPI1983).

Beban gempa yang digunakan pada perhitungan untuk penulisan tugas akhir

mi, menggunakan beban gempa El Centra 1940 dengan arah Utara - Selatan pada

sumbu Y. Karena di Indonesia belum mempunyai catatan spektram gempa.

Pertimbangan menggunakan beban gempa dinamik adalah bangunan telah

melampaui 40 m, sehingga unmk mendapatkan simpangan, gaya geser dasar dam

momen dasar haras dilakukan dengan dynamic response analysis. (PPKGRG,

1987), (Wiratman. W, 1983).

2.5. Program komputer

Program SAP90 adalah suatu program unmk menghitung analisa strukmr

yang menggunakn program ANSI Fortran-77. SAP90 merupakan pengembangan

dari program SAP80 yang telah diperbaharui. program ini dikembangkan oleh

Professor Edward L. Wilson lebih dari 25 tahun di Universitas California, Berkeley,

USA (Asrharf. H, 1990). Perhitungan program ini menggunakan Finite Element

Analysis unmk menghasilkan analisa statik dan analisa dinamik yang mengacu

kepada AISC 1989.

Hasil hitungan ditulis dalam bentuk tabel-tabel berupa besar simpangan,

gaya geser dalam dan momen dasar yang mengacu pada hitungan analisa elastis.
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2.6 Pendimensian profil baja

Sebelum portal tersebut diteliti selanjutnya adalah mendimensi profil yang

aman terhadap beban mati dan hidup. Profil yang didimensi adalah profil unmk

balok, kolom dan pengakunya. Himngan mendimensi mengunakan ramus AISC

dengan metode elastis dan menggunakan tabel profil AISC. Rumus-ramus AISC

yang digunakan adalah :

2.6.1 Rumus untuk mendimensi balok

0,66F

0,60 Fy

Lc Lu rt

1. Jika balok dengan pertambatan lateral dipasang pada jarak tertenm.

a. Kasus 1, jika L < Lc maka,

Fb = 0,66.Fy

Lc= nilai terkecil dari:

La =
76.bf

18



T 20.000 1

/Af y

b. Kasus 2, Lc < L < Lu maka,

Fb=0.60Fv

Lu= nilai terkecil dari

LUi =
20.000

Fy YAf

LU2 = rt =
102E3.Cb

Fy

c. Kasus 3, jika Lu < L < rt 5l0E3.cb

Fb =
Ld

Af

Fb =

Fy (%)'
1530. cb

d. Kasus 4, Jika L > rt

V Fy

maka tegangan lenmr ijin (Fb) diambil nilai terbesar dari

12E3.Cb

5\QE3.cb

Fy

maka rumus dipakai: \70E3 cb
Fb

(%)
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2. Balok dengan pertambatan lateral cukup

Unmk konstruksi seperti ini perlu ditinjau perbandingan antara lebar sayap

dangan tebal sayap dan antara tinggi profil dengan tebal badan.

c bf ^ 65a. Sayap : -^— <
2tf v^>

1 r» a d ^ 640b. Badan : — < ,
tw ^JFy

Jika persyaratan terpenuhi maka konstraksi dianggap kompak Fb =0,66 Fy

3. Mencari koefisien bending (cb)

cb =1,75+ 1,05M±+0JM±) <2,30, M^M,

^ ' =positif, jika kurva momen ganda

M2

2.6.2 Rumus untuk mendimensi kolom

1. Kombinasi momen dengangaya tarik

Suam elemen konstraksi yang memikul secara bersamaan tegangan akibat

momen dan tegangan akibat gaya tarik haras dikontrol besarnya tegangan akhir

yang terjadi. Tegangan akhir yang terjadi ini tidak boleh lebih besar dari tegangan

/lzin yang diperkenankan. ^-^ < 1
Fa

-negatif, jika kurva momen tunggal
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2. Kombinasi momen dengangaya desak

Pada satu elemen konstraksi adakalanya menerima kombinasi beban berupa

momen dan gaya desak. Elemen konstruksi yang mengalami beban seperti tersebut

sering juga disebut "beam coloms".

AISC memberikan beberapa persyaratan bagi elemen "beam coloms" :

/
Jika ^> 0,15, maka:

Fa

fa , Cmx.fbx _Cmy.fby (1.6-la)
1

Cmx.fbx Cmy.fby
+ 7 -z r < 1

Pe' x Fe' y Fb>

f. , fK , fb,
0,6Fy Fbx FbY~

Jika perbandingan desak yang terjadi dengan tegangan desak yang diizinkan kecil

.(1.6-lb)

dari 0,15 atau
r f̂ <0,15 maka rumus (1.6-la) dapat diganti oleh rumus (1.6-2)

A+ It^+Jh_<l (1.6-2)
F. Fb, Fbr~

3. Mencari faktor reduksi (Cm)

Cm merupakan faktor reduksi ("reduction factor" atau "modified factor")

terhadap momen yang bekerja. Besarnya Cm dipengarahi oleh benmk dari

konstruksi. Ada tiga macam pengelompokan atau katagori dari Cm :

a. Katagori L kolom merupakan bagian dari suatu konstruksi dan kemungkinan

terjadi pergeseran pada titik tumpuannya. Untuk itukonstraksi ini Cm=0.85
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b. Katagori IL konstruksi tidak mengalami pergeseran maupun gaya angin samping,

makaC*, =0,6-0,4^-> 04-

c. Katagori m, pada mmpuan tidak ada pergeseran, tetapi joint memungkinkan

terjadi pergeseran, maka Cm =l +w^ J
F\
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