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3.1 Pendahuluan

Perencanaan struktur bangunan yang memiliki kemampuan menahan beban

horisontal khususnya akibat gaya horisontal gempa sangat diperlukan. Hal ini

untuk mencegah kerusakan dengan pola keruntuhan tertentu yang dapat

membahayakan pemakai atau pemilik dari bangunan tersebut. Di Indonesia

khususnya untuk daerah wilayah gempa III memiliki resiko terhadap kerusakan

struktur akibat pola keruntuhan yang terjadi. Untuk mengantisipasi kerusakan

yang fatal di dalam perencanaan struktur bangunan, dapat direncanakan desain

kapasitas yang memiliki daktalitas penuh. Pendekatan metode perencanaan

elemen juga perlu diperhatikan mengingat perlu adanya kesesuaian antara konsep

daktalitas dengan metode perencanaannya. Metode perencanaan yang dapat

dipergunakan dalam desain bangunan tahan gempa adalah sebagai berikut.

3.1.1 Perencanaan Metode Konvensional

Perencanaan dengan metode konvensional telah banyak diaplikasikan

dalam perencanaan bangunan gedung. Analisis perencanaan dengan metode

konvensional tidak memperhatikan pola keruntuhan yang terjadi. Metode ini
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hanya mereferensikan terhadap perencanaan kapasitas dari sebuah elemen. Pola

keruntuhan yang terjadi pada metode ini biasanya terjadi pada tempat tertentu

dalam satu lantai yang diakibatkan oleh besarnya beban horisontal akibat gaya

gempa ( soft storey mechanism ). Pola keruntuhan yang terjadi biasanya terletak

pada ujung kolom-kolom. Pola keruntuhan seperti itu tidak diharapkan. Elemen

kolom harus mampu mendukung struktur sebelum elemen lainnya runtuh sehingga

pola keruntuhan akan diawali dengan rusaknya sejumlah kolom dalam satu

tingkat. Pola keruntuhan pada metode konvensional ditunjukkan pada Gambar 3.1.

Pemancaran energi pada struktur tersebut terpusat pada sejumlah kecil kolom-

kolom struktur. Bahaya yang ditimbulkan akibat pola keruntuhan pada Gambar

3.1. diantaranya adalah munculnya perbesaran momen kolom akibat defleksi

kolom arah horisontal yang cukup besar.

Z
Sendi plastis
pada kolom

Gambar 3.1 Mekanisme keruntuhan pada kolom



3.1.2 Perencanaan Metode Daktail

Perencanaan daktail pada prinsipnya adalah mengarahkan pola keruntuhan

struktur yang tidak membahayakan. Pada perencanaan baja daktail bisanya dipakai

konsep strong coloumn weak beam dimana akan terjadi pemencaran energi pada

banyak unsur seperti pada Gambar 3.2. Untuk menjamin terjadinya mekanisme

goyang dengan pembentukan sebagian besar sendi plastis pada balok, digunakan

aplikasi metode daktail. Metode desain daktail yang diterapkan untuk

merencanakan agar kolom-kolom akan lebih kuat dari balok-balok pada satu

portal. Keruntuhan geser pada balok yang bersifat getas juga diusahakan agar tidak

terjadi lebih dahulu dari kegagalan akibat lentur pada sendi-sendi plastis balok

setelah mengalami rotasi-rotasi plastis yang cukup besar.

Sendi plastis
pada balok

Gambar 3.2 Mekanisme keruntuhan pada balok
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Konsep desain daktail elemen-elemen utama penahan beban gempa dapat

direncanakan dan didetailkan sedemikian rupa, sehingga mampu memencarkan

energi gempa dengan deformasi inelastis yang cukup besar tanpa runtuh. Elemen-

elemen lainnya diberi kekuatan yang cukup, sehingga mekanisme yang

direncanakan dapat dipertahankan pada saat terjadi gempa kuat.

Apabila terjadi gempa besar, penerapan elemen baja daktail akan memilliki

kemampuan elastik pada bagian struktur yang boleh dilampaui, sehingga terjadilah

sendi-sendi plastis. Pada kenyataannya sendi plastis tersebut mampu

menghamburkan energi secara baik, sehingga energi potensial/energi kinetik yang

tersimpan selama gempa berlangsung menjadi lebih kecil.

3.1.3 Perencanaan Metode Redistribusi Momen

Hasil kombinasi momen akibat beban gravitasi dan momen akibat beban

lateral akan diperoleh momen tumpuan ( negatif ) lebih besar dan pada momen

lapangan ( positif) yangjauh relatif kecil seperti pada Gambar 3.3 Disamping itu,

dapat pula terjadi perbedaan momen pada muka tumpuan balok di samping kanan

dan kiri kolom interior. Ketidakseimbangan nilai momen lentur di daerah tumpuan

dan lapangan seringkali dapat menyebabkan tinggi balok tidak dimanfaatkan

secara optimal untuk memperoleh kapasitas kuat lentur yang diperlukan. Momen

tumpuan yang terlalu besar dan adanya perbedaan momen tumpuan balok di

samping kanan dan kiri kolom interior akan mengakibatkan diperlukannya

kebutuhan profil yang tidak efisien karena desain profil berdasarkan momen lentur
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maksimum, sedangkan untuk profil kompak diharapkan tegangan terjadi merata

pada seluruh penampang.

Sebelum diredistribusi

Setelah diresdistribusi

Gambar 3.3 Metode redistribusi momen

Perencanaan elemen struktur dengan metode redistribusi momen memiliki

maksud diantaranya sebagai berikut.

1. Mereduksi momen maksimum nyata, biasanya terjadi pada daerah ujung balok

(daerah momen negatif) dan menambah momen positif dengan cara

menaikkan momen positif sebagai sisa hasil distribusi momen negatif atau

sebaliknya. Di dalam perencanaannya, pemanfaatan momen kritis dengan

metode redistribusi momen dapat menurunkan dan menyeimbangkan antara

momen negatif dan momen positif sehingga dapat diambil momen rencana

lebih kecil dibandingkan dengan metode konvensional.



2. Menyeimbangkan syarat momen kritis dari penampang balok pada sisi yang

berlawanan pada daerah interior sehingga pada penggunaan elemen struktur

beton dapat mengurangi kebutuhan penulangan lentur dan pengangkuran

akibat beban siklis horisontal gempa pada balok di daerah interior coloumn

3. Memanfaatkan sepenuhnya kapasitas momen positif potensial dari bagian-

bagian balok pada muka-muka kolom, paling sedikit 50% dari kapasitas

momen negatif pada bagian yang sama. Maksud dari ketentuan ini adalah

bahwa untuk memberikan jaminan keberadaan kekuatan momen lentur,

lengkungan daktalitas yang diperlukan dapat dengan mudah terjadi dibawah

momen-momen negatif besar

4. Mereduksi kebutuhan momen kritis kolom pada jenis kolom yang memiliki

gaya tekan aksial kecil atau gaya tarik.

3.2. Kombinasi Pembebanan

Di dalam perencanaan sebuah gedung tidak lepas dari ketergantungan

terhadap fungsi bangunan, sehingga perlu adanya analisis kombinasi pembebanan

yang merupakan variabel fungsi gedung. Adapun kombinasi pembebanan

didasarkan pada aturan AISC dengan metode Load and Resistance Factor Design

sebagai berikut ini.

1,4 D. (3.La)

1,2 D- 1,6 L. (3.1.b)
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L2D_1,0E- 0,5L. (2J_C)

0,9D_ 1,0 E. (3J_d)

disini dijelaskan D adalah beban mati, Ladalah beban hidup, dan Eadalah beban

gempa

Selain adanya kombinasi pembebanan di dalam metode Load and

Resistance Factor Design, yang diatur oleh AISC, diperlukan pula adanya faktor

reduksi kekuatan ( 0 ) sebagai berikut ini.

0 =0,9 digunakan untuk reduksi regangan leleh, geser leleh dan tegangan lentur.

0 = 0,85 digunakan untuk reduksi gaya aksial tekan.

0 = 0,75 digunakan untuk reduksi regangan patah.

3.3 Analisa Beban Gempa

Perencanaan struktur bangunan tahan gempa harus menganalisa beban

akibat gempa. Pada penelitian ini metode analisis beban gempa menggunakan

analisa beban gempa ekuivalen statik yang sesuai dengan PPTGUG 1987 sebagai

berikut ini

3.3.1 Gaya Geser Dasar ( V)

Gaya geser dasar ( V) merupakan gaya geser horisontal total yang besarnya

dipengaruhi oleh variabel seperti ditunjukkan persamaan 3.2 berikut ini

V C.l.K.W (32)



dengan Cadalah koefisien gempa dasar, / adalah faktor keutamaan gedung, K

adalah faktor jenis bangunan dan Wadalah berat total bangunan. Untuk bangunan

yang menggunakan portal baja tanpa pengaku periode waktu getar alaminya dapat

dihitung dengan rumus pendekatan berikut ini.

T 0,085H34 (33 )

dengan Hadalah tinggi bangunan gedung total (meter).

3.3.2 Koefisien Gempa Dasar ( C)

Koefisien gempa dasar (C) merupakan fungsi dari jenis tanah, wilayah

gempa, tempat bangunan dan waktu getar alami dari bangunan. Di dalam

penelitian ini diasumsikan letak bangunan berada pada wilayah gempa III

sehingga nilai koefisien gempa dasar ( C) diperoleh dari Gambar 3.4 sebagai

berikut

C

1,50

1,00

0,07

0,05 ' "—-—-— ~* """*- 0,035
0,025

0 0,5 1,0 2,0 3,0

Waktu Getar ( T) derik
Tanah Keras

Tanah Lunak

Gambar 3.4 Koefisien gempa dasar (C) wilayah HI
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3.3.3 Faktor Keutamaan Gedung (I)

Tingkat keutamaan fungsi gedung merupakan suatu variabel yang cukup

penting sehingga diperlukan koefisien lebih besar dari satu untuk bangunan

gedung yang lebih utama dan penting dibanding bangunan gedung biasanya.

3.3.4 Faktor Jenis Bangunan ( A'.)

Untuk menghasilkan suatu sistem yang dominan dalam perencanaan

sebuah bangunan gedung, terutama dalam menentukan ketahanan terhadap gaya

gempa, kombinasi sistem-sistem struktur tersebut harus ditinjau dalam

perhitungan waktu getar alami sehingga diperlukan koefisien untuk membagi jenis

struktur sesuai dengan yang direncanakan. Semakin tinggi nilai K maka semakin

rendah kemampuan daktalitasnya.

3.3.5 Berat Total Bangunan ( W)

Berat stmktur dihitung berdasarkan berat seluruh elemen di dalam struktur

bangunan gedung tersebut beserta seluruf fasilitasnya termasuk air conditioning,

calling, partisi dan beban hidup menurut fungsi bangunan gedung tersebut.

3.3.6 Distribusi Gaya Geser Horisontal ( Fi)

Distribusi gaya geser horisontal ( Fi) tergantung pada perbandingan tinggi

total struktur ( H ) terhadap lebar struktur ( B ) arah yang ditinjau. Adapun

distribusinya adalah sebagai berikut.
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1. Untuk struktur bangunan gedung yang memiliki nilai HB<3, maka gaya

geser horisontal (Fi) akibat gempa untuk masing-masing lantai dapat dihitung

dengan persamaan 3.4a

„. Wi.hi „

Fl=YwThil (3Aa)

2. Untuk struktur bangunan gedung yang memiliki nilai HB > 3, maka 90%

beban di distribusikan berupa gaya geser horisontal ( Fi )akibat gempa untuk

masing-masing lantai dihitung dan 10 %beban lainnya ditambahkan pada

tingkat paling atas atau atap yang ditunjukkan oleh persaamaan 3.4.b

Wi hiFatap =0,1.V+ VVl m 0,9K (3 4b )
Z Wi.hi K }

dengan Wi adalah berat total struktur pada tingkat ke-/, hi adalah tinggi tingkat ke i

dan Vadalah gaya geser dasar honsontal total struktur bangunan gedung

Untuk analisis beban gempa dengan asumsi statik ekuivalen 3 dimensi

penentuan besarnya beban gempa penuh 100% harus danggap bekerja dalam

masing-masing arah utama dengan di kombinasikan dengan 30% beban gempa

yang bekerja dalam arah tegak lurus pada arah utama yang di tinjau.

3.3.7 Evaluasi Periode Getar Struktur

Di dalam analisis beban gempa perlu dilakukan evaluasi terhadap periode

getar struktur yang ditinjau. Di dalam penelitian ini, dalam evaluasi terhadap
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periode getar struktur yang terjadi di analisa dengan menggunakan metode

Raleigh, dengan persamaan 3.5 sebagai berikut ini.

dengan g adalah gravitasi bumi yaitu 9,81 m/det2, dan Fi adalah gaya honsontal

pada tingkat ke-/ akibat gaya gempa dan di adalah simpangan horisontal struktur

pada tingkat ke-/. Nilai periode getar (T) dengan menggunakan metode Raleigh ini

harus mendekati ( 80% - 120% )dan asumsi periode getar awal.

3.4 Analisa Struktur

Metode yang dapat digunakan dalam menganalisa suatu struktur bangunan

adalah sangat banyak ragamnya. Dengan analisa struktur, dapat dihasilkan dan

diketahui perilaku struktur serta besarnya parameter gaya geser, aksial, momen

lentur dan lendutan. Analisa struktur yang digunakan di dalam penelitian mi

adalah dengan bantuan software komputer SAP 90.

3.5 Desain Elemen Struktur

3.5.4 Metode konvesional

Di dalam perencanaan dengan metode konvensional, gaya-gaya dan momen

yang direncanakan diambil dan hasil analisis struktur dengan asumsi portal

bergoyang tanpa pengaku. Pengambilan momen didasarkan pada momen yang
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terbesar diantara momen ujung, momen lapangan atau tengah untuk setiap masing-

masing kelipatan 4 lantai.

1. Perencanaan Balok

Perencanaan balok dengan metode konvensional adalah perencanaan elemen

dengan menggunakan parameter hasil analisis struktur seperti terlihat pada

Gambar 3.5. Perencanan ditinjau sebagai baja murni dan pengambilan gaya aksial.

Geser dan lentur sesuai dentian hasil analisis struktur.

Momen Rencana —•

Mul Mu2 Mu3

Gambar 3.5 Perencanaan balok konvensional

2. Perencanaan Kolom

Perencanaan kolom dengan metode Load and Resistance Factor Design

adalah merupakan perencanaan kekuatan batang tekan yang didasarkan atas luas

bruto penampang (Ag) (Johnson, 1993). Kapasitas kolom selalu merupakan fungsi

rasio kelangsingan efektif (Kl r), sedangkan untuk kolom pendek, kapasitasnya

merupakan fungsi dari tegangan leleh (Fy) bajanya. Pada perencanaan kolom

parameter analisis struktur yang akan digunakan diambil dari hasil analisa struktur

pada masing masingbatang pada setiap kelipatan 4 tingkat/lantai.
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y^
Mx ^My V^Mx
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KL

OJ-4

Gambar 3.6 Perencanaan kolom konvensional

3. Perencanaan Penampang Elemen Struktur

Di dalam perencanaan balok dan kolom sebagai elemen struktur lentur dan

aksial diasumsikan dapat menahan lentur dan gaya aksial sehingga berfungsi

sebagai beam coloumn. Momen yang digunakan sebagai perencanaan adalah

momen maksimum untuk bentang yang ditinjau. Untuk itu diperlukan analisa

elemen sebagai interaksi balok kolom.

Untuk membantu pemilihan penampang suatu balok kolom, dipakai

pendekatan perkiraan dari parameter momen lentur (Mu) untuk dikonversikan

menjadi beban aksial ekuivalen (Puh:Q). Beban kolom terfaktor ekuivalen (PuEO )

dapat didekati dengan persamaan berikut ini.

PuKU = Pu + Mu.pJa:
Wcr_)( pm_
90h.Fy jyPm-Pii(KL)\

(3.6)
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dengan Pu adalah gaya aksial kolom, Mu adalah momen kolom ,fh= adalah rasio

yang diperoleh dari tabel 12.12.1 LRFD (Johnson, 1993), KL adalah kelangsingan

kolom dan fim diperoleh dari persamaan 3.7

pm = 286000. Ix (3 7)

dengan Ix adalah momen mersia dalam sumbu x. Untuk selanjutnya analisis

penampang elemen ditinjausebagai berikut ini

a. Ditinjau sebagai balok, analisis tampang lentur menggunakan profil

kompak sehingga perlu dievaluasi tentang kekompakan profil dengan

persamaan 3.8

a - bf < 2 - 65 a a hc ^ , 640
tT p~~n^ ~r - ap =~n= (3-8)'/ ylJy K yjFy

dengan bf adalah lebar sayap profil (in), //adalah tebal sayap profil (in), hc

adalah tinggi efektif badan profil (in), dan tw adalah tebal badan profil (in )

Kekuatan lentur profil kompak dipengaruhi oleh panjang balok tanpa

dukungan (Lb) terhadap dua batasan panjang (Lp) dan (Lr) yang

direkomendasikan oleh AISC. Panjang limit plastis (Lp) dan panjang

reduksi (Lr) dapat diperoleh dari persamaan 3.9dan3.10

300 .r

Lp =~h~~ (3-9)iffy
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dengan ry adalah jari-jari girasi (in) dan Fy adalah tegangan leleh baja

profil (ksi)

ry.X , =

Lr = TT-rr- V] + V' + x 2O'V -Fr)2 (3.10)

dimana X, dan X2 adalah faktor tekuk balok yang diperoleh oleh persamaan

3.11, Fr adalah tegangan residu tekan dan untuk profil I,W nilainya adalah

10 Ksi, ry adalahjari-jari girasi arah y (in).

n E.G.J.A , , 4Cw
X] = —J~—~~— dan X\ =

' Sx ^

Sx V 2 z ly KGJy
(3.11)

dengan E adalah modulus elastisitas baja profil (29000 ksi), Gmerupakan

modulus geser baja,./ adalah konstanta torsi, Aadalah luas tampang profil

(in"), Cw adalah warping constan, ly adalah momen inersia arah sumbu y

(in ) dan Sx adalah modulus elastis penampang (in3). Nilai konstanta torsi

(J), warping constant (Cw) untuk baja profil dihitung dengan persamaan

3.12 dan 3.13

3(2.bf.tf +dw.tw-0J5tw) (3l2 )

Cw = ^— (3.13 )
4

dimana dw adalah tinggi profil (in). Selanjutnya kuat nominal elemen

lentur adalah sebagai berikut.



1. untuk Lb < Lp

Mn Mp Zx.Fy

dengan Zx adalah modulus plastis sumbu x (in3).

2. untuk Lp< Lb < Lr

Mn = Cb .Mp - (Mp - Mr) Lb - Lp Y
Lr - Lp )

< .Mp
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(3.14)

(3.15)

dengan Cb adalah koefisien perbesaran lentur, Mp adalah momen plastis

nominal profil (Ksi), Lb adalah panjang balok tanpa dukungan lateral (in),

Lp adalah batas plastis dan Lr adalah batas reduksi, Mr adalah momen

kapasitas balok pada saat leleh awal (Ksi). Nilai Mp diambil dari

persamaan 3.14 dan Mr diperoleh dari persamaan 3.16.

Mr (Fyf Fr) Sx (3.16)

dengan Fyfadalah tegangan leleh baja pada sayap profil (Ksi).

3. untuk Lb > Lr

1' xE^
Mcr = Cb.

( 7T^

\Lbj
EIvGJfy Lb)

IyCw < Mr

( v

Mcr = Cb
SxX.yjl'

Lb rx
J] +_ZL^r <Mr

2(Lhryf

(3.17)

(3.18)
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Diambil momen tekuk kntis (Mcr) terkecil dengan Cb adalah koefisien

perbesaran lentur, Sx adalah modulus penampang (in3) , rx dan ry adalah

jari jari girasi sumbu x dan sumbu y (in).

b. Ditinjau sebagai kolom, kekuatan kolom sangat bergantung terhadap

kelangsmgan (Kir) dan elemen kolom tersebut sehingga diperlukan

perhitungan kekakuan kolom. Kekakuan kolom diperoeh dengan aplikasi

nomogram yang diambil pada tabel AISC LRFD C-C2.2 dengan penentuan

nilai GA dan GB didekati oleh persamaan berikut ini.

y Fa ^ leb
GA= ^P- dan GB = ^ (3 19)y Iba y lbb [- '

^ Lha ^ Lbb

dengan lea adalah momen inersia kolom atas (in4) , Lea adalah panjang

efektif kolom atas (in), Iba adalah momen inersia balok kanan (in4) , Lba

adalah panjang efektif balok kanan (in), Icb adalah momen inersia kolom

bawah (in ) , Lcb adalah panjang kolom bawah (in), lbb adalah momen

inersia balok kiri (in4) , dan Lbb adalah panjang efektif balok kiri (in).

Untuk portal tanpa pengaku nilai Cm adalah 0.85.

Kelangsingan kolom (Ac) dapat dihitung dengan persamaan 3.20 sebagai

berikut ini.

i K.l Fy^c = /-^- <1.5 (3.20)
r/r \ E
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dengan Kadalah kekakuan kolom, /, adalah panjang efektif kolom (in), r

adalah jari-jari girasi (in).

Adapun tegangan leleh kritis awal kolom dapat dihitung sesuai dengan

persamaan 3.21 (a), 3.21 (b) dan 3.22, dimana tegangan leleh kritis awal

kolom bergantung terhadap kelangsingan elemen kolom.

1. Untuk Xc < 1,5 maka

Fcr =

Fcr =

0,658 Ac2 Fy

exp [-0,419Ac2) fy

2. Untuk a.c > 1,5 maka

"0,877
Fcr-

Ac2
Fy

(3.21.a)

(3.21.b)

(3.22.)

dengan Ac adalah kelangsingan kolom. Selanjutnya kekuatan nominal

kolom diberikan olehpersamaan 3.23 berikut ini,

Pn Fcr.Ag (3.23.)

dengan Fcr adalah tegangan kritis leleh awal (Ksi) yang diperoleh dari

perhitungan persamaan 3.21 a sampai persamaan 3.22 dan Ag adalah luas

kotorpenampang profil (in2)

c. Ditinjau sebagai interaksi akbat lentur dan aksial. Untuk elemen lentur

aksial perlu dievaluasi terhadap persamaan interaksi AISC dengan

persamaan 3.24(a) dan 3.24(b)
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1. Untuk <0,2 maka

$c,Pn

Pu
4-
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Mux Muy

l.fic.Pn ffo.Mnx fJb.Mny
<1.0 (3.24.a)

2. Untuk -^->o,2 maka
(fic.Pn

Pu Sf .Mux Muy A
- + -

(f)c.Pn 9
+

(fb.Mnx (fb.Mny
<1.0 (3.24.b)

dengan penjelasan Pu adalah gaya aksial yang terjadi pada elemen (Kip),

Pn adalah gaya aksial nominal yang dapat ditahan oleh elemen (Kip), Mu

adalah momen yang terjadi pada elemen (Kip-in), Mn adalah momen

nominal yang dapat di dukung elemen (Kip-in). Apabila hasil persamaan

interaksi lebih besar dari 1,0 maka dilakukan perencanaan ulang.

4. Perencanaan Panel Zone

Aplikasi sambungan balok kolom merupakan suatu joint yang dianggap

kaku sempurna sehingga kekuatan elemen kolom terutama interaksi antara sayap

kolom dan balok haruslah berimbang. Panel zone direncanakan untuk menahan

gaya tarik horisontal yang terjadi pada sayap kolom. Perencanaan panel zone ini

diperkuat dengan pelat ganda ( double plate ) yang dipasang tegak lurus dengan

sayap kolom dan sejajar dengan sayap balok. Panel zone dalam hal ini berfungsi

untuk menjaga joint agar tetap bersifat elastis dan mencegah adanya rotasi pada

joint akibat gempa seperti Gambar 3.7.
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Gambar 3.7. Perencanaan Panel Zone

Gaya geser horisontal pada kolom dapat dihitung menggunakan persamaan

3.25 yang merupakan gaya tarik akibat balok yang bekerja pada sayap kolom.

y« =. M> m, y,+y4
Q.95.dF 0.95JF

(3.25)

dimana Mt adalah momen balok kiri (Kip-in), M2 adalah momen balok kanan

(Kip-in), db, adalah tinggi balok kiri (in), db2 adalah tinggi balok kanan (in), V3

adalah gaya geser kolom atas (kip) dan V4 adalah gaya geser kolom bawah (kip)

Selanjutnya perlu dikontrol terhadap terjadinya tekuk lokal pada sayap

kolom dengan persamaan 3.26 dan kontrol terhadap tekuk lokal pada badan kolom

dengan persamaan 3.27.

(f>Rn = 0.625ffc.Fyf (3.26)

$Rn = <f>(5k +tfb)Fy.twc (3.27)
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dengan tfc adalah tebal sayap profil kolom (in), Fyf adalah kuat leleh sayap baja

profil (Ksi), k adalah parameter kelangsingan, tfb adalah tebal sayap profil balok

(in), dan twc adalah tebal badan profil kolom (in).

Bila <f>Rn > Vu, maka pada kolom tidak terjadi tekuk lokal pada sayap

profil maupun badan profil sehingga kolom tidak memeriukan panel zone. Apabila

<t>Rn < Vu, maka pada kolom akan terjadi tekuk lokal sehingga perlu direncanakan

penggunaan panel zone. Kebutuhan luas panel zone untuk dapat mengeliminasi

tekuk lokal padakolom dapat diperoleh dengan persamaan 3.28

_ <f>.bfb.tfb.Iy-0(5.k + tfb).}y^c
/lsrn:RiA; (3.28)

Ly

dimana bfb adalah lebar sayap profil balok (in), kadalah parameter kelangsingan

kolom.

Untuk menentukan dimensi panel zone diperlukan batasan ketebalan dan

lebar panel zone. Penentuan dimensi dapat didasarkan pada persamaan 3.29 dan

3.30 sebagai berikut.

tfb
tt,nh. =~ (3.29)

, bfb twc
*™„=^—— (3.30)

Hasil penentuan dimensi panel zone perlu dikontrol terhadap luas perlu

(AstPERLL) dari panel zone sesuai dengan persamaan 3.31.



Bdipakai 1Sc!ipakai —Astpppu; (3.31)

dengan Bdipakm adalah lebar pelat panel zone yang digunakan (in) dan tsdipaka,

adalah tebal pelat panel zone yang digunakan (in)

Kolom atas

Panel zone
Balok kanan

Balok kiri

Kolom bawah

Gambar3.8. Penempatan panel zone pada joint

5. Perencanaan Sambungan antara Balok dengan Kolom

Kekuatan sambungan pada tiap joint merupakan suatu perencanaan yang

mendukung struktur. Sambungan antara balok dan kolom pada joint diasumsikan

sebagai sambungan kaku. Di dalam perencanaan sambungan akan dihitung

kekuatan sambungan dengan persamaan 3.32 berikut ini.

Mu Zx.Fy (3.32.)

dimana Zx adalah modulus plastis profil baja (Ksi). dan Fy adalah kuat leleh profil

baja (Ksi)



Selanjutnya gaya yang bekerja pada sambungan akan ditunjukkan seperti

pada Gambar 3.9 sebagai berikut ini.

rff%^
Tu

QD
D

<L i ) Mu

Lit-

Gambar 3.9 Sambungan antara balok dan kolom

Gaya geser pada sambungan akibat momen lentur dan gaya geser pada

balok dapat dihitungberdasarkan persamaan 3.33 berikut

Tu = <f>.
Mu

(3.33)

dimana Mu adalah momen ultimit pada balok (kip-in), <f> adalah faktor reduksi

geser dan d adalah tinggi profil balok (in)

Luas pelat sambung yang dibutuhkan dapat dihitung dengan persamaan

3.34 berikut ini

Ag =
Tu

<f>.Fy

dimana Tu adalah gaya yang diterima sambungan (kip).

(3.34)
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Selanjutnya kekuatan dan kapasitas las yang dipengaruhi oleh jenis

eletroda las dan tebal las sehingga kekuatan dan kapasitas las dapat dihitung sesuai

dengan persamaan 3.35.

<j).Rnw (f)(0,707.a).(0,6.FEXX) (335)

dimana aadalah tebal las rencana (in), FEXX adalah kuat leleh elektroda las (Ksi).

Untuk penentuan panjang las yang diperlukan pada sambungan antara

balok dan kolom mi dapat dihitung berdasarkan persamaan 3.36 sebagai berikut

_ 7w
<f).Rnw ' '

dengan Tu adalah gaya geser yang harus ditahan oleh sambungan (Kip), <j)Rnw

adalah kekuatan kapasitas las (Kip/in )

6. Perencanaan Sambungan antara Kolom dengan Kolom

Keterbatasan panjang profil baja dan kebutuhan panjang elemen struktur

yang tidak dapat dipenuhi oleh panjang profil tertentu mengakibatkan

diperlukannya suatu jenis sambungan antar kolom pada panjang profil tertentu.

Kekuatan sambungan pada kolom direncanakan minimal sama atau lebih besar

dan kekuatan elemen yang disambung sehingga perencanaan sambungan akan

dihitung berdasarkan kekuatan profil yang disambung dengan persamaan 3.37

berikut ini.

Mn =•• Zx.Fy (3 37)

dimana Zx adalah modulus plastis profil baja (Ksi)
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Gaya geser pada sambungan akibat momen lentur dan gaya geser pada

balok dapat dihitung berdasarkan persamaan 3.38 berikut

Tu = <j).
Mu

d
(3.38)

Selanjutnya gaya yang bekerja pada sambungan akan ditunjukkan seperti

pada Gambar 3.10 sebagai berikut ini.

Pelat sambung
pada badan

Plat sambung
pada sayap

Sambungan las
pada badan

J^=^\

Sambungan las
pada sayap

Gambar 3.10 Sambungan antara kolom dengan kolom

Luas penampang pelat sambung pada badan akibat gaya geser yang terjadi

pada kolom dapat dihitung dengan persamaan 3.39

Ag =
Tu

0/f7v
(3.39)
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Kemudian ditentukan tebal pelat yang diperlukan dengan persamaan 3.40

dan dievaluasi kekuatan dan pelat sambung pada badan profil.

Ag
(''Em: =Zd {3A0)

dimana Ag adalah luas pelat sambung pada badan yang diperlukan (in2).

Perencanaan pelat sambung pada sayap berfungsi menggantikan fungsi

sayap untuk menahan momen sehingga luas pelat sambung yang diperlukan oleh

sayap profil dapat dihitung dengan persamaan 3.41 dan 3.42 berikut

Ag =^7~AJ (3.41)(f>Mn v '

4f =bf.tf (3.42)

dimana Mu adalah momen ultimit pada kolom (Kip-in), Mn adalah momen

nominal profil baja (kip-in), -4/adalah luas sayap profil baja (in2), bfadalah lebar

sayap profil (in), tfadalah tebal sayap profil (in).

Selanjutnya kekuatan sambungan las yang dipengaruhi oleh jenis eletroda

las dan tebal las dapat dihitung sesuai dengan persamaan 3.43.

<f>.Rnw - <f)(0,707.a).(0,6.FEXX) (3.43)

dimana aadalah tebal las rencana (in), fm- adalah kuat leleh elektroda las (Ksi).
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Untuk penentuan panjang las yang diperlukan pada sambungan antara

kolom dengan kolom ini dapat dihitung berdasarkan persamaan 3.44 sebagai

berikut

Lw=^L (3-44>
dengan tf>Rnw adalah kekuatan las (kip/in)

7. Perencanaan Pelat Dasar

Pelat dasar kolom adalah merupakan pelat alas dari kolom bawah untuk

memberikan interaksi antara profil kolom dengan pondasi. Fungsi pelat adalah

mendistribusikan gaya aksial (Pu) dan momen (Mu) yang bekerja pada kolom

terhadap luasan pondasi seperti ditunjukkan pada Gambar 3.11. Untuk menghitung

luasan pelat dasar yang diperlukan dapat menggunakan persamaan 3.45 sebagai

berikut.

Pu
ApelatPFRlr = (3 45 )

0,854.fc' K }

dimana Pu adalah gaya aksial pada kolom (kip), 0adalah faktor reduksi,/c' adalah

kuat desak beton pada pondasi (ksi).

Tata letak kolom terhadap pelat dasar ditentukan sesuai dengan Gambar

3.11 dengan perhitungan pada persamaan 3.46(a) dan 3.46(b) sebagai berikut

m C.(B 0,95. d) (3.46.a)

n =C.(N 0.8 .bf) (3.46.D)



Dimana d adalah tinggi profil kolom (in), bf adalah labar sayap kolom (in)

B

m 0.95df m

N

n

0.8 bf

n
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Gambar 3.11 Perencanaan pelat dasar

Selanjutnya untuk masing masing sisi panjang (Lj dan sisi lebar (Bj pelat

dasar dikontrol terhadap tegangan yang terjadi dibawah pelat dasar dengan dua

asumsi seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini

;;mu Mu

fPu Pu

fpi

( A ) ( B )
Gambar 3.12 Diagram tegangan pada permukaan pondasi
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Untuk mengetahui tegangan yang terjadi dibawah pelat dasar maka perlu

dihitung eksentrisitas yang terjadi akibat momen yang bekerja pada kolom dengan

pendekatan rumus berikut ini

Mu
e =

Pu
(3.47)

Pu Mu
fp=- + - < 0,35/c' (3.48.a.)

AKi,tr BNi
6

Pu Mu
fPi =~ -: < 0,35 fc' (3.48.b.)

AI>EIAT BN2
6'

dengan e adalah eksentrisitas gaya aksial akibat momen yang bekerja pada kolom

dan Mu adalah momen ultimit yang bekerja pada kolom , B adalah lebar pelat

dasar (in), N adalah panjangpelat dasar (in).

Masing-masing sisi pelat dasar pada arah x ( panjang ) dan arah y ( lebar)

pada masing masing kondisi seperti Gambar 3.12 (a) dan Gambar 3.12 (b)

dihitung tegangan yang terjadi akibat adanya momen dan gaya aksial sebagai

berikutuntuk e > 1/6 B atau 1/6 N seperti Gambar 3.12 (a), maka perencanaan

pelat dasardapatdihitung dengan persamaan sebagai berikut

/A
x = • •B (3.49)

fp< +/p.2
rr 3Mu - x

r—fiT (3-50)
C = Pu+ T (3.51)
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dengan fp, dan fp2 adalah tegangan pada bawah pelat dasar, e adalah

eksentrisitas akibat momen kolom danPuadalah gaya aksial kolom.

Kemudian dihitung kebutuhan tebal pelat dasar berdasarkan persamaan

berikut ini

fPy = fP2 + iM-fPi) (3.52)

1 1M =-{fpi+fpi).-.m (3.53)

6.M

,=-\fe (3-54)
Perencanaan angkur didasarkan pada gaya tarik ( T ) yang bekerja pada bawah

pelat dasar dengan persamaan sebagai berikut.

A - Taangkur - ^rrrr (3.55)
0,6.fy

dengan Tadalah gaya tarik pada pelat akibat terjadingan tegangan pelat pada

bawah pelat dasar (kip),

a. untuk e < 1/6 B atau 1/6 L seperti Gambar 3.12 (b), maka perencanaan pelat

dasar dapat dihitung dengan persamaan 3.52 sampai dengan persamaan 3.54

diatas. Karena tegangan yang terjadi adalah tegangan desak maka secara

teoritis tidak memeriukan angkur. Pada kondisi seperti mi direncanakan

angkur minimal yaitu duabuah untuk masing-masing sisi pelat dasar
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3.5.2 Metode daktail

Perencanaan daktail didasarkan pada konsep strong coloumn weak beam

dimana pemencaran energi akibat gaya gempa dapat dipancarkan oleh balok.

Dalam perencanaan daktail perhitungan berbagai parameter yang digunakan di

dalam analisa struktumya akan mereferensi kepada aplikasi analisis plastis

sehingga letak titik sendi plastis adalah mutlak untuk diketahui.

1. Perencanaan Balok

Penentuan parameter perencanaan balok dengan aplikasi daktail dilakukan

pada titik plastis seperti terlihat pada Gambar 3.13 Langkah awal perencanaan

daktail elemen baja adalah penentuan letak sendi plastis dengan persamaan 3.56

berikut ini

X - 0,5 dk • A cm - 0,3 db (3.56)

dengan dk adalah jarak dari tepi luar kolom terhadap garis tengah kolom (in), Acm

adalah panjang pengaku sambungan antara balok dengan kolom (in) , db adalah

tinggi profil balok (in).

Letak sendi plastis (X)
Sendi plastis

Gambar 3.13 Penentuan letak titik sendi plastis
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Setelah penentuan letak sendi plastis maka langkah selanjutnya adalah

menentukan besar momen, gaya aksial serta geser pada titik plastis. Untuk

memperoleh momen dan parameter hasil analisa struktur pada titik plastis

dilakukan dengan pembagian potongan tepat pada titik plastis dan dihasilkan

parameter seperti pada persamaan 3.57 dan akan ditunjukkan pada Gambar 3.14

Mu Mx Mr (3.57)

dengan Mx dan Mr adalah momen rencana pada aplikasi elemen daktail pada

balok (kip-in).

=0=

Sendi plastis

Momen rencana

Gambar 3.14 Penentuan momen rencana pada aplikasi daktail

2. Perencanaan Kolom

Perencanaan kolom didasarkan pada standar desain AISC dengan asumsi

momen rencana yang diberikan Burneau ( 1998 ). Referensi pengambilan
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parameter momen kolom diperoleh dari momen kapasitas balok (Mpr), momen

kolom (Mki) dan panjang bentangnya (L) seperti terlihat pada Gambar 3.15.

Momen balok (Mpr) dalam perencanaan kolom diperoleh dari perhitungan

yang berdasarkan momen kapasitas profil balok seperti pada persamaan 3.58, dan

untuk perhitungan momen balok dapat diperoleh dari persamaan 3.59.

Mp = Zx.Fy (3.58)

Mpr = p.Mp (3.59)

dengan Zx adalah modulus plastis profil balok (in3) , Fy adalah kuat leleh profil

baja pada balok (ksi), padalah nilai oversteng dalam hal ini diambil sebesar 1,1.

Balok kiri

Kolom bawah

Kolom atas Balok kanan

M Kolom atas

Balok kiri I

MKKolom bawah

3.15 Perencanaan kolom daktail

'MBalok
kanan
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Untuk memperoleh momen rencana kolom, menurut Berneau (1998)

digunakan asumsi pendekatan dengan persamaan berikut

Mcoi. ( DMF) (SM) . Mpr (3.60)

dimana DMF adalah faktor pembebanan dinamis, SM adalah batas keamanan dan

Mpr adalah momen plastispada balok (kip-in)

Nilai Dinamie Manifaction Factor (DMF) karena dalam analisis

perencanaan elemen struktur baja murni belum diatur sehingga menurut M

Berneau (1998) dan SK-SNl-T-1991-03 (1991) maka untuk baja diambil besamya

DMF antara 1,0-1,3 seperti untuk struktur beton. Adapun nilai Safety Margin

(SM) diperoleh dari persamaan berikut ini.

o», , • MiSM = a.h = (3.61)
Mtot v ;

dengan Mi adalah momen hasil analisa struktur dari kolom ke-i (kip-in), Mtot

adalahmomen total padajoint yang ditinjau (kip-in).

Selanjutnya momen rencana kolom dapat dihitung dari Subtitusi

persamaan 3.59 dan 3.61 ke dalam persamaan 3.60 dan diperoleh persamaan 3.62

dengan penjelasan Gambar 3.16.

Mcol = —.a.0J..DMF
h

( Lbi ttfL Lba „ \
Mbi + Mba

VLnbi Lnba j
(3.62)
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dengan hn adalah tinggi bersih kolom (in), h adalah tinggi kolom (in), a adalah

kekakuan tingkat yang diperoleh dari persamaan 3.61, Lbi adalah panjang bentang

balok km (in), Lnbi adalah jarak antar sendi plastis pada balok kiri (in), Lba

adalah panjang bentang balok kanan (in), Lnba adalah jarak antar sendi plastis

pada balok kanan (in), Mbi adalah momen kapasitas (Mpr) pada balok kiri (kip-

in), Mba adalah momen kapasitas (Mpr) pada balok kanan (kip-in).

aa =
la I La

lalLa + IblLh
(3.62.)

dengan la adalah momen inersia kolom atas (in4 ), La adalah panjang efektif

kolom atas (in ) , lb adalah momen inersia kolom bawah (in4 ) dan Lb adalah

panjang efektif kolom bawah (in).

Gambar 3.16 Penentuan momen rencana kolom daktail
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3. Perencanaan Penampang Elemen Struktur

Di dalam perencanaan balok dan kolom sebagai elemen struktur lentur dan

aksial diasumsikan dapat menahan lentur dan gaya aksial sehingga berfungsi

sebagai beam coloumn. Momen yang digunakan sebagai perencanaan adalah

momen maksimum untuk bentang yang ditinjau. Untuk itu diperlukan analisa

elemen sebagai balok kolom.

Untuk membantu pemilihan penampang suatu balok kolom dalam

perencanaan awal, dipakai pendekatan perkiraan akibat momen lentur (Mu) dan

dikonversi menjadi beban aksial ekuivalen (Pueo)- Beban kolom terfaktor

ekuivalen dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan 3.6 dan persamaan

3.7 di depan.

Selanjutnya untuk perencanaan elemen penampang struktur pada metode

daktail ini sama dengan perencanaan elemen penampang struktur pada metode

konvensional dengan menggunaan persamaan 3.8 Sampai dengan persamaan

3.24

4. Perencanaan Panel Zone

Aplikasi sambungan balok kolom merupakan suatu joint yang dianggap

kaku sempurna sehingga kekuatan elemen kolom terutama interaksi antara sayap

kolom dan balok haruslah berimbang. Panel zone direncanakan untuk menahan

gaya tarik horisontal yang terjadi pada sayap kolom. Perencanaan panel zone ini

diperkuat dengan pelat ganda ( double plate ) yang dipasang tegak lurus dengan
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sayap kolom dan sejajar dengan sayap balok. Panel zone dalam hal ini berfungsi

untuk menjaga joint agar tetap bersifat elastis dan mencegah adanya rotasi pada

joint akibat gempa.

Gaya geser horisontal pada kolom dapat dihitung menggunakan persamaan

3.63 yang merupakan gaya tarik akibat balok yang bekerja pada sayap kolom.

DMFM. DMFXf V. + V.
Vu = L+ ^-^ i (3 63)

0.95.dk 0.95.db, 2 '

dimana M, adalah momen balok kiri (kip-in), M2 adalah momen balok kanan

(Kip-in), db, adalah tinggi balok kiri (in), db2 adalah tinggi balok kanan (in), V}

adalah gaya geser kolom atas (Kip) dan V4 adalah gaya geser kolom bawah (Kipi)

dan DMF adalah faktor beban dinamis 1,3.

Selanjutnya perencanaan kebutuhan luasan panel zone dapat dihitung

dengan persamaan 3. Sampai dengan persamaan 3. Seperti padsa perencanaan

panel zone pada metode konvensioanl

5. Perencanaan Sambungan Antara Balokdengan Kolom

Kekuatan sambungan pada tiap joint merupakan suatu perencanaan yang

mendukung struktur. Sambungan antara balok dan kolom pada joint diasumsikan

sebagai sambungan kaku. Di dalam perencanaan sambungan akan dihitung

kekuatan sambungan dengan persamaan berikut ini.

Mu - p. Zx.Fy (3.64)
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dimana Zx adalah modulus plastis profil baja (in3) dan Fy adalah kuat leleh profil

baja (Ksi) dan P adalah faktor Overstrength

Gaya geser pada sambungan akibat momen lentur dan gaya geser pada

balok dapat dihitung berdasarkan persamaan berikut

lu = 4.z—— (3.65)
d

dimana Mu adalah momen ultimit pada balok (Kip-in) <f> adalah faktor reduksi

geser dan adalah tinggi profil balok

Selanjutnya perencanaan sambungan balok dengan kolom dapat dihitung

dengan persamaan 3.34 sampai dengan persamaan 3.36 seperti perhitungan

sambungan balok kolom padametode konvensional di depan

6. Perencanaan Sambungan Antara Kolom dengan Kolom

Keterbatasan panjang profil baja dan kebutuhan panjang elemen struktur

yang tidak dapat dipenuhi oleh panjang profil tertentu mengakibatkan

diperlukannya suatu jenis sambungan antar kolom pada panjang profil tertentu.

Kekuatan sambungan pada kolom direncanakan minimal sama atau lebih besar

dari kekuatan elemen yang disambung sehingga perencanaan sambungan akan

dihitung berdasarkan kekuatan profil yang disambung dengan persamaan berikut

mi.

Mn p. Zx.Fy (3.66)
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Gaya geser pada sambungan akibat momen lentur dan gaya geser pada

balok dapat dihitungberdasarkan persamaan berikut

lu = <f>.—— (3 67)

dimana Mu adalah momen ultimit pada balok (Kip-in) (f> adalah faktor reduksi

geser dan adalah tinggi profil balok dan (3 adalah faktor Overstrength

Selanjutnya perencanaan pelat sambung pada badan dapat dihitung dengan

persamaan 3.39 dan persamaan 3.40 seperti pada metode konvensional

Perencanaan pelat sambung pada sayap berfungsi menggantikan fungsi

sayap untuk menahan momen sehingga luas pelat sambung yang diperlukan oleh

sayap profil dapat dihitungdengan persamaan 3.97 dan 3.98 berikut

Ag = ~fx7~-Af (3-68)$Mn

Af = bf.tf (3.69)

dimana Mu adalah momen ultimit pada kolom (Kip-in), Mn adalah momen

nominal profil baja )Kip-in), Af adalah luas sayap profil baja (in2), 6/adalah lebar

sayap profil (in), (/adalah tebal sayap profil (in).
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Selanjutnya kebutuhan sambungan badan dan luasan sambungan las dapat

dihitung dengan persamaan 3.43 dan persamaan 3.44 di depan seperti pada metode

konvensional.

7. Perencanaan Pelat Dasar

Pelat dasar kolom adalah merupakan pelat alas dari kolom bawah untuk

memberikan interaksi antara profil kolom dengan pondasi. Fungsi pelat adalah

mendistribusikan gaya aksial (Pu) dan momen (Mu) yang bekerja pada kolom

terhadap luasan pondasi seperti ditunjukkan pada Gambar 3.11. Untuk menghitung

luasan pelat dasar yang diperlukan dapat menggunakan persamaan 3.45

Tata letak kolom terhadap pelat dasar ditentukan sesuai dengan Gambar

3.11 dengan perhitungan pada persamaan 3.46(a) dan 3.46(b). Selanjutnya untuk

masing masing sisi panjang (L) dan sisi lebar (B) pelat dasar dikontrol terhadap

tegangan yang terjadi dengan dua asumsi seperti ditunjukkan pada Gambar 3.11 di

depan

Untuk mengetahui tegangan yang terjadi di bawah pelat dasar maka perlu

dihitung eksentrisitas yang terjadi akibat momen yang bekerja pada kolom dengan

pendekatan rumus berikut ini

p.Mu
ev — •

Pu
(3.70)

PU P.MU n-,. r,fa =~ +f <°-35/c (3.71.a.)
Am.AT .B.N2

6

fp2=-^-^<0,35fc' (3.71.D.)
A 1

.B.N1
6
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dengan e adalah eksentrisitas gaya aksial akibat momen yang bekerja pada kolom

dan Mu adalah momen ultimit yang bekerja pada kolom , B adalah lebar pelat

dasar (in), N adalah panjang pelat dasar (in) dan p adalah faktor Overstrength.

Masing-masing sisi pelat dasar pada arah x ( panjang ) dan arah y ( lebar)

pada masing masing kondisi seperti Gambar 3.12 (a) dan Gambar 3.12 (b)

dihitung tegangan yang terjadi akibat adanya momen dan gaya aksial sebagai

berikut

a. untuk e > 1/6 B atau 1/6 N seperti Gambar 3.12 (a), maka perencanaan pelat

dasar dapat dihitung dengan persamaan 3.49 sampai dengan persamaan 3.51

Kemudian dihitung kebutuhan tebal pelat dasar berdasarkan persamaan 3.52

sampai dengan persamaan 3.54. Perencanaan angkur didasarkan pada gaya

tarik ( T ) yang bekerja pada bawah pelat dasar dengan persamaan 3.55 seperti

pada metode konvensional.

b. untuk e < 1/6 B atau 1/6 L seperti Gambar 3.12 (b), maka perencanaan pelat

dasar dapat dihitung dengan persamaan 3.52 sampai dengan persamaan 3.54

diatas. Karena tegangan yang terjadi adalah tegangan desak maka secara

teoritis tidak memeriukan angkur. Pada kondisi seperti ini direncanakan

angkurminimal yaitudua buah untuk masing-masing sisi pelatdasar

3.5.3 Metode Redistribusi momen

Pada aplikasi redistribusi momen direncanakan terjadi suatu reduksi

parameter hasil analisis struktur. Reduksi nyata yang dilaksanakan adalah
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pengurangan dan penambahan momen pada elemen balok pada suatu bentang ke-i

yang ditinjau

1. Perencanaan Balok

Syarat yang perlu diperhatikan dalam proses redistribusi momen adalah

bahwa keseimbangan gaya-gaya gempa dan gaya-gaya akibat beban gravitasi harus

dipertahankan. Selama proses redistribusi momen, suatu penambahan atau

penguranagan momen sebesar AM harus disertai pula dengan penggantian,

penambahan atau pengurangan momen lain dengan jumlah yang sama (AM) pada

lajur balok yang sama. Jadi, bahwa besamya beberapa atau seluruh momen ujung

balok tersebut tidak berubah. Sebagai pemenuhan syarat keseimbangan pada

aplikasi redistribusi momen dapat diperoleh dari persamaan 3.72

J^M'bi =£m>/ (3.72)

dengan M'bi adalah momen balok ke-i setelah diredistribusi (Kip-in), Mbi adalah

momen balok ke-i sebelumdiredistribusi (Kip-in).

Penjelasan karakteristik untuk keseimbangan redistribusi momen balok-

balok menerus ditunjukkan dengan Gambar 3.17 Sebagai contoh, pada saat

dilakukan pengurangan momen pada balok M21 dengan AM2, momen-momen

ujung balok pada M2S harus ditambah dengan jumlah momen yang sesuai (AM2).

Pada momen balok M12 apabila dilakukan penambahan sebasar AM}, maka
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momen pada balok (M2l) harus dikurangi pula yang besamya sesuai dengan

(AM,). Dengan demikian jumlah total momen ujung balok pada bentang yang

dimaksudkan akan tetap seimbang sebelum dan sesudah aplikasi redistribusi

momen.

Gambar 3.17 Aplikasi metode redistribusi momen

Batasan aplikasi redistribusi momen pada pengurangan dan penambahan

momen perlu diperhatikan, terutama terhadap batasan momen reduksi (AM).

Untuk elemen dalam satu bentang, besarnya reduksi momen (AM)

direkomendasikan tidak lebih dan 30% dari momen maksimum pada satu bentang

(T. Pauley, 1992).

Langkah langkah aplikasi redistribusi momen padabalok selanjutnya akan

didetailkan sebagai berikut.

a. Untuk balok bentang tengah (interior )

Reduksi momen maksimum terhadap momen minimum diambil sebesar

30% dengan persamaan sebagai berikut
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M'bi = OJM(.eks), (3.73)

dengan M(eks)l adalah momen maksimum (ekstrem ) pada bentang yang

ditinjau (Kip-in). Sehingga dari Gambar 3.17 dapat dihitung besamya nilai

redistribusi momen pada balok tengah dengan persamaan sebagai berikut.

M(eks)i-Mu.,,K
«/' =-' ' , V^LS (3.74)

dimana M(eks)i adalah momen maksimum balok pada bentang ke-i (Kip-

in) dan Misiaks adalah momen maksimum balok ke-i (Kip-in).

Untuk menentukan besamya momen yang bekerja pada masing-masing

balok (interior) dapat dipakai persamaan 3.75 (a) dan Persamaan 3.75 (b)

M23 - Mikl - M(eks)i - qi. M(eks)i (3.75.a)

M32 - Mika M(eks)i qi. M(eks)i (3.75,b)

dimana Miki adalah momen balok ujung kin pada bentang tengah (interior)

(Kip-m), Mika adalah momen balok ujung kanan pada bentang tengah

(interior) (kip-in), qi adalah nilai reduksi momen akibat aplikasi

redistribusi momen.

b. Untuk balok bentang tepi kanan atau kiri ( eksterior )

Pada balok bentang tepi kanan atau kiri (eksterior) redistribusi momen

dilakukan dengan pengurangan dan penambahan momen sebesar

maksimum 30% dan momen pada bentang maksimum sesuai dengan
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persamaan 3.111 dan kemudian dihitung besarnya nilai reduksi momen

dengan persamaan 3.112 seperti pada redistribusi momen pada balok

bentang tengah.

Selanjutnya untuk menentukan besamya momen pada masing-masing balok

pada bentang tepi dapat dihitung dengan persamaan 3.76 (a) dan 3.76 (b)

sebagai berikut.

M,2 = Miki = M(eks)i + qi. M(eks)i (3.76.a)

M2i = Mika = M(eks)i~ qi. M(eks)i (3.76.b)

Dengan Miki adalah momen balok ujung kiri pada bentang tepi (eksterior)

(Kip-in), Mika adalah momen balok ujung kanan pada bentang tepi

(eksterior) (Kip-in), qi adalah nilai reduksi momen akbat aplikasi

redistribusi momen.

2. Perencanaan Kolom

Perencanaan Kolom pada aplikasi redistribusi momen akan menggunakan

analisis perencanaan elemen kolom daktail sehingga parameter analisa struktur

sehingga akan sesuai dengan hasil analisa struktur pada penerapan metode daktail.

Selanjutnya untuk perencanaan kolom mengacu pada persamaan 3.58

sampai dengan persamaan 3.62 seperti pada perencanaan kolom metode daktail

3. Perencanaan Penampang Elemen Struktur

Penampang elemen struktur pada metode redistribusi ini di dasarkan pada

perencanaan dengan metode konvensional serta aplikasi metode daktail sehingga
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perencanaannya mengacu kepada perencanaan penampang elemen struktur pada

metode konvensional yang ditunjukkan pada persamaan 3.6 sampai dengan

persamaan 3.24

4. Perencanaan Panel Zone

Perencanaan panel zone pada metode redistribusi momen ini menggunakan

konsep perencanaan dengan metode daktail sehingga perhitungannya sesuai

dengan persamaan yang digunakan pada perencanaan panel zone pada metode

daktail

5. Perencanaan Sambungan antara Balok dengan Kolom

Sambungan balok dengan kolom pada aplikasi metode redistribusi momen

ini menerapkan dasar perencanaannya sesuai dengan perencanaan sambungan

balok kolom pada metode daktail sehingga analisisnya dapat menggunakan

persamaan yang sesuai pada perencanaan sambungan balok kolom untuk metode

daktail

6. Perencanaan Sambungan antara Kolom dengan Kolom

Aplikasi metode redistribusi momen untuk perencanaan sambungan kolom

dengan kolom menggunakan dasar perencanaan sambungan kolom dan kolom

seperti pada metode daktail sehingga seluruh persamaan yang digunakan

merupakan seluruh persamaan seperti pada perencanaan sambungan kolom

dengan kolom pada metode daktail
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7. Perencanaan Pelat Dasar

Salah satu variabel perencanaan aplikasi metode redistribusi momen adalah

perencanaan pelat dasar dimana secara konsep, perencanaan tersebut mengacu

kepada perencanaan pelat dasar pada metode daktail sehingga seluruh analisisnya

didasarkan pada perencanaan pelat dasar dengan metode daktail


