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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 

3.1. PENGERTIAN UMUM 

Beton adalah campuran antara semen portland atau semen hidraulik yang 

lain, agregat halus, agregat kasar dan air, dengan atau tanpa bahan tambahan yang 

membentuk masa padat (SNI 03-2847–2002, Pasal 3.12). Perencanaan komposisi 

bahan pembentuk bahan pembentuk beton merupakan penentu kualitas beton, 

yang berarti pula kualitas sistem struktural  total. Bukan hanya bahan yang harus 

baik, melainkan juga keseragaman harus dipertahankan pada keseluruhan produk 

beton (Rafii dan Hakim, 2000). Sifat utama dari beton adalah sangat kuat terhadap 

beban tekan, tetapi bersifat getas atau mudah patah atau rusak akibat beban tarik. 

 

3.2. BETON BERTULANG 

Beton bertulang adalah beton yang ditulangi dengan luas dan jumlah 

tulangan yang tidak kurang dari nilai minimum yang disyaratkan dengan atau 

tanpa prategang, dan direncanakan berdasarkan asumsi bahwa kedua bahan 

tersebut bekerja sama dalam memikul gaya-gaya. (SNI 03- 2847 – 2002, Pasal 

3.13 ). 

Sifat dari baja tulangan adalah mampu menahan beban tarik, tetapi lemah 

terhadap beban tekan. Sifat beton kebalikan dari baja dan apabila bahan material 

tersebut dipadukan, maka sifat-sifat tersebut akan saling melengkapi. Beban tekan 

ditumpu oleh beton, dan beban tarik ditumpu oleh baja tulangan. Selain itu beton 

juga melindungi baja tulangan dari panas dan korosi. 

 

3.2.1. Material Penyusun Beton 

Menurut Rafii dan Hakim (2000), beton terdiri dari beberapa bahan 

penyusun sebagai berikut ini. 

1. Semen Portland 

Semen portland ialah semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara 

menghaluskan klinker yang terutama terdiri dari silikat-silikat kalsium yang 



15 
 

 
 

bersifat hidrolis dengan gips sebagai bahan tambah ( PUBI-1982). Semen 

merupakan bahan ikat yang apabila dicampur dengan air akan menimbulkan 

reaksi kimia antara unsur-unsur penyusun semen. Reaksi-reaksi ini akan 

menghasilkan bermacam-macam senyawa kimia yang menyebabkan ikatan dan 

pengerasan (Tjokrodimulyo, 1992). 

Reaksi kimia yang terjadi antara semen portland dengan air akan 

menghasilkan bermacam-macam senyawa yang diikuti dengan pelepasan panas 

sehingga kondisi ini beresiko besar terhada penyusutan kering beton dan 

cenderung retak pada beton. Reaksi semen dengan air terdapat 2 periode, yaitu 

periode pengikatan dan periode pengerasan. Periode pengikatan adalah periode 

dimana reaksi semen dengan air dari keadaan plastis menuju keadaan keras, 

sedangkan periode pengerasan adalah periode berlangsungnya penambahan 

kekuatan setelah proses pengikatan selesai. Tabel 3.1 dan 3.2 menunjukkan 

susunan unsur dan senyawa dalam semen portland. 

Tabel 3.1 Susunan unsur semen Portland 

Bahan Dasar Rumus Kimia % dalam PC 
Kapur 

Silika 

Alumina 

Besi Oksida 

CaO 

SiO2 

Al2O3 

Fe2O3 

60-65 

17-25 

3-8 

0.5-6 

 

Tabel 3.2 Senyawa-senyawa yang terdapat dalam semen Portland 

Senyawa Rumus Kimia 
Dukalsium Silikat (C2S) 

Trikalsium Silikat (C3S) 

Trikalsium Aluminat (C3A) 

Tetrakalsium Aluminatferrite (C4AF) 

2CaOSiO3 

3CaOSiO2 

3CaOAl2O3 

4CaOAl2O3Fe2O3 

 

2.  Agregat 

Agregat merupakan butiran mineral alami sebagai bahan campuran beton 

dan menempati sekitar 70% dari total campuran beton. Hal ini disebabkan karena 

agregat sangat berpengaruh dalam sifat-sifat adukan beton. 
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Agregat terdiri dari agregat halus dan agregat kasar. Agregat halus 

memiliki ukuran butiran antara 0,15 – 5 mm. Agregat halus biasanya berupa pasir 

alam atau debu hasil dari pecahan batu yang dihasilkan oleh alat pemecah batu 

(Stone Crusher). 

Agregat halus bersama semen dan air akan membentuk mortar yang 

berfungsi mengikat agregat kasar dan agregat halus atau pasir berperan besar 

dalam menentukan kemudaham pengerjaan (workability), kekuatan (strenght) dan 

tingkat keawetan (durability). Dengan demikian baik buruknya ikatan pada beton 

sangat bergantung dari mutu dan kuat mortar. 

Agregat kasar untuk beton dapat berupa kerikil sebagai hasil disintegrasi 

alami dari batuan atau berupa batu pecah (split) yang diperoleh dari pemecahan 

batu yang lebih besar dengan ukuran 5 – 40 mm (Kusuma dan Vis, 1993). 

3. Air 

Untuk bereaksi dengan semen, air yang diperlukan hanya sekitar 20%-

30% dari berat semen. Tetapi dengan nilai faktor air semen yang kecil, adukan 

beton menjadi sulit dikerjakan. Maka diberikan kelebihan jumlah air yang dipakai 

sebagi pelumas. Tambahan air untuk pelumas ini tidak boleh terlalu banyak 

karena kekuatan beton akan turun (Tjokrodimuljo,1992). 

Kandungan air yang digunakan untuk pencampuran beton sebaiknya 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Tidak mengandung lumpur (benda melayang lainnya) lebih dari 2 gram/liter, 

b. Tidak mengandung garam yang dapat merusak beton (asam, zat organik dan 

sebagainya) lebih dari 15 gram/liter, 

c. Tidak mengandung klorida (Cl) lebih dari 0,5 gram/liter, 

d. Tidak mengandung senyawa sulfat lebih dari 1 geam/liter. 

 

4. Zat aditif 

Menurut Irene (2011) zat aditif adalah bahan-bahan yang ditambahkan ke 

pencampuran beton pada saat atau selama pencampuran berlangsung, fungsi dari 

bahan-bahan ini untuk merubah sifat-sifat dari beton agar menjadi lebih cocok 

untuk pekerjaan tertentu. Bahan tambah kimia yang dipakai dalam penelitiannya 

adalah Sika Cim, yaitu bahan tambah berbentuk cairan kimia bewarna coklat tua, 
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dengan kapasitas pengurangan air sampai dengan 15% dari penggunaan normal. 

Bahan tambah ini dikategorikan sebagai bahan tambahan kimia tipe E, yang 

berfungsi ganda yaitu mempercepat pengikatan beton atau dapat mempermudah 

pekerjaan (workabilitas) dan menghasilkan mutu beton yang baik dengan 

konsistensi tertentu, karena kapasitas penggunaan air dikurangi (FAS rendah) 

sehingga dapat menambah kekuatan beton 

 

3.2.1.1. Metode Perencanaan Beton  

Penelitian ini menggunakan metode perencanaan campuran adukan beton 

sesuai standart SNI-03-2834-2002 agar menghasilkan beton yang mudah 

dikerjakan dan sesuai standart pengerjaan yang ada di Indonesia. 

 

3.2.1.2. Uji Beton 

Penelitian ini menggunakan uji tekan pada sampel beton untuk mengetahui 

apakah kuat tekan dari sampel yang dibuat dapat memenuhi kuat tekan beton yang 

telah disyaratkan. 

3.2.2. Baja Tulangan Beton 

Baja tulangan beton adalah  baja berbentuk batang berpenampang bundar 

yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet 

dengan cara canai panas (hot rolling). 

Menurut SNI-07-2052-2000 berdasarkan bentuknya, baja tulangan beton 

dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: 

1. Baja tulangan beton polos adalah baja tulangan beton berpenampang bundar 

dengan permukaan rata tidak bersirip, disingkat BjTP, 

2. Baja tulangan beton sirip adalah baja tulangan beton dengan bentuk khusus 

yang permukaannya memiliki sirip melintang dan rusuk memanjangyang 

dimaksudkan untuk meningkatkan daya lekat dan guna menahan gerakan 

membujur dari batang secara relatif terhadap beton, disingkat BjTS. 
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3.3. BETON PRACETAK 

Precast concrete atau beton pracetak adalah suatu metode percetakan 

komponen secara mekanisasi dalam pabrik atau workshop dengan memberi waktu 

pengerasan dan mendapatkan kekuatan sebelum dipasang.  

Precast concrete atau beton pracetak menunjukkan bahwa komponen 

struktur beton tersebut tidak dicetak atau dicor di tempat komponen tersebut akan 

dipasang. Biasanya ditempat lain proses pengecoran dan perawatannya dapat 

dilakukan dengan baik dan mudah. Jadi komponen beton pracetak dipasang 

sebagai komponen jadi, tinggal rakit dengan bagian struktur lainnya menjadi 

struktur utuh yang terintegrasi. 

Menurut Rini (2010) karena proses pengecorannya di tempat khusus 

(bengkel frabrikasi), maka mutunya dapat terjaga dengan baik. Agar dapat 

menghasilkan keuntungan, beton pra-cetak hanya akan diproduksi jika jumlah 

bentuk typical-nya mencapai angka minimum tertentu kemudian tercapai break-

event-point-nya. Bentuk typical yang dimaksud adalah bentuk-bentuk yang 

repetitif, dalam jumlah besar. 

 

3.3.1 Sistem Koneksi 

 Menurut Rini (2010) terdapat beberapa sistem koneksi antar komponen 

beton pracetak yaitu sambungan, ikatan, dan simpul dapat dilihat pada uraian 

berikut. 

1. Sambungan 

Pada umumnya sambungan-sambungan biasa dikelompokkan sebagai 

berikut : 

a. Sambungan yang pada pemasangan harus langsung menerima beban (biasanya 

beban vertikal akibat beban sendiri dari komponen .  

b. Sambungan yang pada keadaan akhir akan harus menerima beban-beban yang 

selama pemasangan diterima oleh pendukung pembantu.  

c. Sambungan yang tidak ada persyaratan ilmu gaya tapi harus memenuhi 

persyaratan lain seperti : kekedapan air, kekedapan suara.  

d. Sambungan-sambungan tanpa persyaratan konstruktif dan semata-mata 

menyerdiakan ruang gerak untuk pemasangan.  
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2. Ikatan 

Cara mengikatkan atau melekatkan suatu komponen terhadap bagian 

komponen konstuksi yang lain secara prinsip dibedakan sebagai berikut : 

a. Ikatan Cor ( In Situ Concrete Joint ) 

Penyaluran gaya dilakukan lewat beton yang dicorkan. Diperlukan 

penunjang/pendukung pembantu selama pemasangan sampai beton cor mengeras. 

Penyetelan berlangsung dengan bantuan adanya penunjang/pendukung pembantu.  

b. Ikatan Terapan 

Cara menghubungkan komponen satu dengan yang lain secara “lego” 

(permainan balok susun anak-anak) disebut ikatan terapan. Dimulai dengan cara 

hubungan “ PELETAKAN “, kemudian berkembang menjadi “ saling mengunci“. 

Proses pemasangan dimungkinkan tanpa adanya pendukung / penunjang 

pembantu. 

c. Ikatan Baja 

Bahan pengikat yang dipakai : plat baja dan angkur. Sistem ikatan ini dapat 

dibedakan sebagai berikut : 

1) menyambung dengan cara di las (Welded Steel), 

2) menyambung dengan Baut / Mur / Ulir (Corbel Steel) 

Catatan : 

1) Harga dari profil baja sebagai pengikat tinggi 

2) Mungkin dilaksanakan tanpa pendukung / penunjang 

3) Harus dilindungi dari : korosi, api dan bahan kimia. Dengan Mortar / In Situ 

concrete Joint sebagai pelindung / Finishing ikatan. 

d.  Ikatan Tegangan  

Ikatan tegangan merupakan perkembangan lebih jauh dari ikatan baja 

dengan memasukan unsure Post Tensioning dalam system koneksi. Memerlukan 

penunjang / pendukung bantu selama pemasangan komponen pracetak. Selain itu 

juga perlu tempat / ruang yang relatif besar untuk Post Tensioning. Serta harga 

angker cukup mahal. 
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3.  Simpul 

Simpul adalah kunci dalam struktur yang memakai komponen pracetak 

dan merupakan tempat pertemuan antara 2 atau lebih komponen struktur. Secara 

garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

a. Simpul Primer 

Pertemuan yang menghubungkan kolom dengan balok dan juga terhadap plat 

lantai.  Beban dari plat akan diteruskan ke pendukung-pendukung vertical. 

b. Simpul pertemuan kolom 

Pertemuan dimana beban-beban vertikal dan sesewaktu momen-momen juga 

disalurkan. 

c. Simpul penyalur sekunder-primer (pelat balok) 

Untuk menyalurkan beban vertikal. 

d. Simpul pendukung sesama plat / dengan balok dan kolom 

Untuk menyalurkan beban horizontal dalam bentuk tegangan tekan – tarik dan 

geser 

e. Simpul yang mampu menahan momen 

Yang secara statis bisa membentuk komponen pendukung untuk memikul 

momen yang terjadi.  

Misal : Transportasi dibuat terdiri dari 2 atau lebih bagian 

 

3.4 MATERIAL DINDING PENGISI 

Material dinding pengisi merupakan bahan-bahan material yang digunakan 

dalam pembuatan benda uji pada pengujian ini. Penting untuk mengetahui bahan 

material yang digunakan agar dapat diketahui karakteristik material penyusun 

benda uji. Pada penelitian ini menggunakan material-material berupa Batako UII 

produk dari Pusat Inovasi Material Vulkanik Merapi UII, bata merah yang berasal 

dari daerah Magelang, serta semen mortar untuk digunakan sebagai nat batako 

maupun bata merah. 

 

3.4.1 Batako UII 

Batako umumnya dibuat dari campuran semen dan pasir kasar yang 

dicetak padat atau dipress. Selain itu ada juga yang membuatnya dari campuran 
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batu tras, kapur dan air. Bahkan kini juga beredar batako dari campuran semen, 

pasir dan batubara. Pemakaian material batako untuk dinding juga membuat 

bangunan lebih hangat bahkan cenderung pengap dan panas, tidak seperti bata 

merah yang terbuat dari material tanah. Batako cenderung lebih ringan daripada 

bata merah. Teksturnya pun terlihat lebih halus dari bata merah (Sumber : 

id.wikipedia.org). 

Batako UII merupakan inovasi produk batako yang terinspirasi dari 

melimpahnya material pasir disekitar kampus UII akibat letusan gunung Merapi. 

Batako UII digunakan sebagai material dinding yang memiliki campuran pasir, 

semen dan air, sedangkan untuk menambah kekuatan, campuran pasir semen 

ditambah dengan abu batu sebagai filler dengan takaran yang disesuaikan. Batako 

UII yang pengujian memiliki kuat desak rata-rata 23,458 kg/cm2 mempunyai 

keunggulan dibandingkan dengan batako lain, yaitu ukuran batako UII 360 x 200 

x 100 mm, dan memiliki presisi yang tinggi, sehingga  hanya diperlukan plester 

yang sangat tipis (maksimal 4 mm) antar batakonya. Selain itu batako UII juga 

memiliki ketahanan gempa yang baik karena dibuat menggunakan mesin press 

besar, lolos uji laboratorium berstandar SNI 03-0349-1989, dan lebih ringan, 

syarat tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3 

 
Tabel 3.3 Syarat-syarat fisis mutu beton (SNI 03-0349-1989) 

 
Sumber: SNI 03-0349-1989 
 

Pasir yang digunakan pada campuran Batako UII berasal dari Merapi, 

sedangkan semen yang dipakai adalah semen portland yang dibuat di pabrik. 

Bahan campuran lainnya yang digunakan adalah abu batu. Abu batu diperoleh 
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dari proses penghancuran batu atau kerikil menggunakan mesin pemecah batu 

(stone crusher). Pada umumnya, stone crusher berfungsi untuk memecah batu 

sehingga diperoleh ukuran batu atau kerikil sesuai dengan ukuran yang 

dikehendaki. Dalam proses tersebut terdapat pecahan batu yang cukup kecil. 

Pecahan-pecahan  kecil ini berupa serpihan-serpihan batu cukup kecil seukuran 

pasir atau lebih kecil/lembut, yang sering disebut sebagai abu batu. Abu batu ini 

memiliki permukaan yang tajam dan runcing, sehingga abu batu ini sangat baik 

dipakai sebagai tambahan pada produk pasir-semen. Produk pasir-semen yang 

menggunakan abu batu akan menghasilkan mutu produk yang sangat baik. Pada 

umumnya, setiap proses pembuatan produk pasir semen (batako) digunakan 

proporsi perbandingan 1 bagian pasir batu :  2 bagian pasir standar (Irvhaneil, 

2014). 

 

3.4.2 Bata Merah 

Bata merah adalah bata yang dibuat dari tanah yang dicetak kemudian 

dibakar dengan suhu tinggi sehingga menjadi benar-benar kering, mengeras dan 

berwarna kemerah-merahan. Tanah yang digunakan pun bukanlah sembarang 

tanah, tapi tanah yang agak liat sehingga bisa menyatu saat proses pencetakan. 

Karena itulah, rumah yang dindingnya dibangun dari material bata merah akan 

terasa lebih nyaman dan adem. Selain lebih kuat dan kokoh serta tahan lama, 

sehingga jarang sekali terjadi keretakan dinding yang dibangun dari material bata 

merah. Selain itu Material ini sangat tahan terhadap panas sehingga dapat menjadi 

perlindungan tersendiri bagi bangunan anda dari bahaya api. 

1. Batu bata merah dibuat dari tanah liat yang dicetak, kemudian dibakar. Tidak 

semua tanah lihat bisa digunakan. Hanya yang terdiri dari kandungan pasir 

tertentu. 

2. Umumnya memiliki ukuran: panjang 17-23 cm, lebar 7-11 cm, tebal 3-5 cm. 

3. Berat rata-rata 3 kg/biji (tergantung merek dan daerah asal pembuatannya). 

4. Bahan baku yang dibutuhkan untuk pasangan dinding bata merah adalah 

semen dan pasir ayakan. Untuk dinding kedap air diperlukan campuran 1:2 

atau 1:3 (artinya, 1 takaran semen dipadu dengan 3 takaran pasir yang sudah 
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diayak). Untuk dinding yang tidak harus kedap air, dapat digunakan 

perbandingan 1:4 hingga 1:6 (Sumber : id.wikipedia.org). 

Indonesia memiliki Standar untuk dimensi batu bata merah yaitu SNI 15-

2094-2000, tentang bata merah pejal untuk pasangan dinding mencantumkan 

dimensi standar seperti pada Tabel 3.4 

 
Tabel 3.4 Standar dimensi bata merah (SNI 15-2094-2000) 

Modul Tinggi (mm) Lebar (mm) Panjang (mm) 

M – 5a 

M – 5b 

M – 6a 

M – 6b 

M – 6c 

M – 6d 

65 ± 2 

65 ± 2 

52 ± 3 

55 ± 3 

70 ± 3 

80 ± 3 

90 ± 3 

100 ± 3 

110 ± 4 

110 ± 6 

110 ± 6 

110 ± 6 

190 ± 4 

190 ± 4 

230 ± 5 

230 ± 5 

230 ± 5 

230 ± 5 

 

3.4.3 Adukan Pasangan Tembok/Mortar 

Mortar adalah campuran dari bahan pengikat, bahan pengisi dan air. Bahan 

pengikat adalah semen atau kapur, sedangkan bahan pengisi adalah pasir atau 

trass. Fungsi adukan/mortar dalam pemasangan dinding adalah selain sebagai 

pengikat antara bata juga meratakan permukaan atas pasangan tembok. Untuk 

mendapatkan kekuatan geser dan kekuatan lentur yang cukup baik dibutuhkan 

adukan yang mempunyai kekuatan tekan minimal harus sama dengan kekuatan 

tekan bata merah pasangannya. 

 Mortar dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu: mortar lumpur, mortar 

kapur, dan mortar semen. 

1. Mortar lumpur dibuat dari campuran air, tanah liat/lumpur, dan agregat halus. 

Mortar lumpur ini dipakai untuk bahan dinding atau bahan tungku api di 

pedesaan, 

2. Mortar kapur dibuat dari campuran air, dan agregat halus (dulu ditambahkan 

serbuk bata merah sebagai pozolan). Mortar ini biasa dipakai untuk perekat 

bata merah pada dinding tembok, atau perekat antara batu pada pasangan batu, 

3. Mortar semen dibuat dari campuran air, semen Portland, dan agregat halus 

dalam pebandingan campuran yang tepat. Perbandingan antara volume semen 
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dan agregat halus berkisar antara 1:2 sampai 1:8. Berdasarkan pengalaman 

penelitian komposisi campuran adukan mortar 1PC:5PS dan 1PC:6PS 

memenuhi persyaratan teknis pasangan bata merah pejal. Mortar ini 

kekuatannya lebih besar dari pada mortar lumpur atau mortar kapur, oleh 

karena itu biasa dipakai untuk tembok, pilar, kolom atau bagian bangunan lain 

yang menahan beban tidak terlalu besar. Mortar semen juga memiliki 

keunggulan dibandingkan dengan jenis mortar lainnya yaitu lebih rapat air. 

 
Mortar yang baik harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : 

1. murah, tahan lama, 

2. mudah dikerjakan (diaduk, diangkut, dipasang, diratakan), 

3. merekat dengan baik dengan bata merah, bata beton pejal, batu, dan 

sebagainya, 

4. cepat kering/keras, tahan terhadap rembesan air, dan 

5. tidak timbul retak-retak setelah mengeras. 

Mortar mempunyai kuat tekan yang bervariasi sesuai dengan jenis bahan dan 

perbandingan antara bahan-bahan penyusun. Pada umumnya kuat tekan mortar 

semen berkisar antara 5 – 28 MPa menurut SNI 03-6825-2002 (Irvhaneil,2014). 

 

3.5 PEMASANGAN BATA MERAH 

Pemasangan bata merah  menurut Teddy Boen dkk (2009), sebagai berikut : 

1. Pasangan bata merah dengan pasangan ½ bata. 

2. Tebal siar pasangan bata 1,5 cm. 

3. Bata merah harus pejal dan ukuran presisi sesuai SNI. 

4. Pemasangan siar batu bata harus selang-seling tidak tegak lurus. 

5. Campuran adukan siar yaitu 1 semen : 4 pasir dengan air secukupnya. 

6. Sebelum dipasang bata merah direndam dalam air terlebih dahulu selama  10 

menit. 

7. Setiap 6 pasangan bata  diberi angkur minimal ø10 dengan panjang angkur 

sebesar 40D. 
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3.6 POLA KERUNTUHAN DINDING 

Dinding merupakan material komposit yang bersifat non-homogen dan 

anistropik, terdiri atas batuan/unit dan mortar. Perilaku yang dimilki oleh 

dinding sangat kompleks, prediksi dari akurat lateral pada dinding un-

reinforced mansory (URM) sangat sulit untuk dilakukan karena perilaku 

interaksi antara mortar dan batuan/unit memiliki prilaku yang sangat 

kompleks (Elgwady dkk, 2002). 

Secara garis besar mekanisme kegagalan pada dinding URM (Un-

Reinforced Mansory) dapat diketahui sebagai berikut : 

1. Shear mode, hal ini disebabkan karena tegangan tarik principal yang 

dibentuk dari kombinasi antara gaya horizontal dengan gaya vertikal pada 

dinding melampaui tegangan tarik dari material penyusun dinding 

tersebut. Sebelum dinding mencapai pembebanan lateral maksimum, retak 

diagonal terbentuk pada dinding. Kegagalan stair stapped pada dinding 

akan terbentuk apabila kekuatan infill lebih kuat dibandingkan dengan 

kekuatan mortar, dan akan memotong infill apabila mortar lebih kuat 

dibandingkan dengan inffill. 

2. Sliding mode, hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya penekanan/beban 

vertikal atau rendahnya koefisien gesek antara inffill dengan mortar yang 

dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas mortar. Akibat dari hal tersebut 

dapat terbentuk retak horizontal pada alas sambungan (bed joint), retakan 

ini dapat membentuk bidang gelincir/sliding yang merambat sepanjang 

dinding. 

3. Flexural (rocking) mode, hal ini disebabkan tingginya nilai rasio 

momen/geser atau tingginya nilai tahan geser menyebabkan keruntuhan 

terbentuk pada daerah tekan bagian sudut bawah dinding (Irvhaneil, 2014). 

Menurut Boen dkk (2012) ada beberapa kategori kerusakan pada 

bangunan tembokan sederhana berikut ini. 

1. Kategori 0 : Tidak Rusak (T) 

Pada kategori ini bangunan tidak mengalami kerusakan setelah terjadinya 

gempa, 

2. Kategori I : Ringan – non struktur (R) 
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Retak halus pada plesteran, serpihan plesteran berjatuhan mencakup luas 

yang terbatas. Retak halus adalah retak dengan lebar celah lebih kecil dari 

0,075 cm, 

3. Kategori II : Ringan – struktur (R) 

Retak kecil pada dinding, plesteran berjatuhan mencakup luas bagian-

bagian nonstruktur, seperti : lisplank, dsb. Kemampuan memikul beban 

tidak banyak berkurang. Retak kecil adalah retak dengan lebar celah tidak 

lebih dari 0,5 cm, 

4. Kategori III : Sedang (S) 

Retak besar pada dinding; retak menyebar luas di banyak tempat, seperti: 

pada dinding pemikul beban dan kolom. Kemampuan struktur untuk 

memikul beban sudah sebagian berkurang. Retak besar adalah retak 

dengan lebar celah lebih dari 0,5 cm, 

5. Kategori IV : Berat (B) 

Dinding pemikul beban terbelah dan roboh, kegagalan komponen-

komponen pengikat menyebabkan bangunan terpisah. Kira-kira lebih dari 

40% komponen struktur utama mengalami kerusakan. Bangunan menjadi 

sangat berbahaya, 

6. Kategori V : Roboh 

Sebagian besar atau seluruh bangunan roboh. 

 

3.7 PERILAKU STRUKTUR PORTAL TERBUKA 

Menurut Widodo (2012) Penggunaan Moment Resisting Frame untuk 

bangunan bertingkat akan mempunyai kelebihan dan kelemahan. Beberapa 

kelebihan frame diantaranya sebagai berikut ini. 

1. Apabila didesain secara baik, maka struktur portal dapat menjadi struktur yang 

daktail (dengan histeretis loops di sendi plastis yang stabil) dan dapat 

memberikan sistim pengekangan/kekakuan yang cukup. Joint yang kaku, tetap 

siku dan elastik seperti disebut merupakan salah satu sistim 

pengekangan/kekakuan yang efektif. 

2. Karena fleksibelitasnya, struktur portal atau frame mempunyai periode getar T 

yang relative besar. Dengan kondisi seperti itu maka fleksibilitas struktur 
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dapat menggeser strength demand yang ditunjukan oleh nilai C yang semakin 

mengecil (pada T yang semakin besar), apabila struktur mempunyai kekakuan 

yang sangat besar maka periode T menjadi relatif kecil. Pada respons spketra, 

maka nilai koefisien gemap dasar C menjadi relatif besar. Pada portal atau 

frame karena periode getar T struktur relatif besar. Nilai koefisien gempa 

dasar C menjadi relatif berkurang. Hal inilah yang dikatan sebelumnya bahwa 

terjadi pergeseran strength demand pada frame. 

3. Secara arsitektural struktur portal memberi keleluasaan untuk menata ruang 

yang diinginkan, karena ukuran kolom relatif kecil. 

Kelemahan dari struktur portal membuka peluang terjadinya kerusakan 

struktur, misalnya sebagai berikut ini. 

1. Kerusakan secara total pada frame dapat saja terjadi terutama apabila tidak 

adanya penerapan design philosophy yang jelas. Design philosophy yang 

dimaksud meliputi desain semua aspek mulai dari sistim/rencana pelepasan 

energi atau pola mekanisme 

2. Desain tulangan lateral (lateral confinement) tidak layak baik pada lokasi 

sendi-sendi plastis maupun joint. Kerusakan struktur pada gempa meksiko 

(1985) adalah salah satu contoh dari kasus ini. 

3. Distribusi kekakuan struktur portal secara vertikal yang tidak merata akan 

menyebabkan timbulnya tingkat yang relatif lemah (soft storey). Adanya 

tingkat yang lemah, dapat membahayakan kestabilan struktur, karena kerusaka 

secara tiba-tiba dapat terjadi. 

4. Apabila tidak didesain secara baik, maka berdasarkan pengalaman banyak 

struktur portal rusak mulai dari rusak ringan sampai rusak berat. Kerusakan 

yang sering terjadi umumnya dilokasi pada sendi-sendi plastik akibat 

kekurangannya sistim perlindungan terhadap kuat geser (shear failure). Rusak 

geser terjadi secara tiba-tiba sehingga sangat membahayakan kestabilan 

struktur. Untuk itu penulangan lateral (lateral confinement) pada tempat-

tempat sendi plastik sangat diperlukan. 

5. Beam Column Joint yaitu tempat pertemuan antara balok dan kolom 

merupakan tempat yang sering rusak (fail). Hal ini terjadi karena pada joint 
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tersebut terjadi konsentrasi tegangan, terutama adalah tegangan geser, 

tegangan lekat antara beton dengan baja (bond stress) dan tegangan desak. 

6. Member aspect ratio atau tingkat kelangsingan elemen struktur baik kolom 

maupun balok akan berpengaruh terhadap kemungkinan kerusakan struktur. 

Elemen struktur yang gemuk (length to depth ratio kecil) sangat berpotensi 

terjadi kerusakna geser. Kolom-kolom yang gemuk, balok tinggi sedapat-

dapatnya dihindari. Penggunaan bahan mutu tinggi pada kolom-kolom dasar 

bangunan-bangunan tinggi kadang-kadang diperlukan agar kolom yang gemuk 

dapat dihindari. 

7. Struktur portal yang terlalu fleksibel juga dapat menyebabkan simpangan 

antara tingkat (interstorey drift) yang relatif besar terutama pada tingkat-

tingkat bawah. Simpangan antar tingkat relatif besar selain dapat merusakkan 

elemen non-struktur seperti tembok, jendela kaca maupun partisi-partisi juga 

dapat merusakkan elemen struktur yang bersangkutan. Simpangan yang relatif 

besar juga memungkinkan terjadinya benturan antar bangunan yang 

bersebelahan (structural pounding). Contoh structural pounding yang paling 

menarik untuk dikaji adalah yang terjadi pada gempa Meksiko tahun 1985. 

Struktur portal yang terlalu langsing (tinggi-lebar rasio yang besar) juga 

memungkinkan terjadinya masalah. Pada kondisi seperti itu gaya horizontal akibat 

gempa yang akan mengakibatkan momen guling yang cukup besar. Apabila lebar 

bangunan terbatas maka gaya aksial kolom oleh moment guling akibat gempa 

menjadi besar. Pada kondisi yang demikian tidak mengguntungkan terhadap 

kestabilan struktur (Irvhaneil, 2014). 

 

3.8 DAKTILITAS 

Menurut Widodo (2012) ada bermacam-macam jenis daktilitas, namun 

dari semua jenis daktilitas itu maknanya sama yaitu kemampuan suatu elemen 

struktur untuk berdeformasi inelastik secara berkelanjutan akibat beban siklik 

tanpa adanya penurunan kekuatan yang berarti. 

 Menurut Nur (2009) daktilitas merupakan kemampuan struktur atau sub-

struktur untuk menahan respon inelastik yang dominan dalam memikul beban 

agar tidak  runtuh. Secara matematis, nilai daktilitas (�) struktur didefinisikan 
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sebagai perbandingan antara suatu parameter deformasi rencana maksimum 

struktur (Δ�) dengan deformasi pada saat terjadinya leleh pertama pada struktur 

yang ditinjau (Δ�), seperti yang diberikan dalam Persamaan 3.1 berikut: 

 

 � = 
��

��
         (3.1) 

 

Parameter deformasi yang umum dikenal adalah kurvatur (curvature), 

putaran sudut (rotational), regangan (strain), dan perpindahan (displacement). 

Serta definisi (�) dari daktilitas dapat dilihat pada Gambar 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Definisi (�) dari daktilitas 

 

3.8.1 Daktilitas Regangan (Strain Ductility) 

 Menurut Paulay & Priestly (1992) daktilitas regangan (�
Ɛ
) adalah 

perbandingan antara regangan maksimum dengan regangan ketika leleh yang 

dipaparkan dalam Persamaan 3.2 berikut ini: 

 

 �
Ɛ
 = 

Ɛ�,���

Ɛ�
         (3.2) 

 

3.8.2 Daktilitas kelengkungan (curvature ductility) 

 Menurut Paulay & Priestly (1992) daktilitas kelengkungan (�
�

) adalah 

perbandingan antara sudut lengkungan (angle of curvature) maksimum dengan 

sudut kelengkungan leleh dengan sudut kelengkungan leleh elemen struktur akibat 

momen lentur. Berikut dipaparkan dalam Persamaan 3.3 : 
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3.8.3 Daktilitas rotasi (rotational ductility) 

 Menurut Paulay & Priestly (1992) daktilitas rotasi (�
�
) adalah 

perbandingan antara putaran sudut maksimum yang terjadi pada sendi plastis 

dengan putaran sudut leleh. Berikut dipaparkan dalam Persamaan 3.4 : 

 

 �
�
 = 

��,���

��
         (3.4) 

 

3.8.4 Daktilitas perpindahan (displacement ductility) 

 Menurut Paulay & Priestly (1992) daktilitas perpindahan (�
�
) adalah 

perbandingan perpindahan (deformasi) maksimum suatu struktur dengan 

perpindahan (deformasi) struktur saat leleh. Berikut dipaparkan dalam Persamaan 

3.5 dibawah ini : 

 

 �
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         (3.5) 




