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ABSTRAK 
 

Gedung Sekretaris Daerah Brebes yang di rancang 6 lantai dari beton bertulang, mengalami 
kegagalan struktur saat dibangun pada tahun 2008. Kegagalan  ini disebabkan karena mutu beton 
tidak memenuhi kekuatan yang disyaratkan. Berdasarkan hasil laporan investigasi, mutu beton rata-
rata pada struktur eksisting adalah f’c = 15 MPa. Mutu beton ini di bawah mutu beton yang 
disyaratkan pada desain, yaitu f’c. 25 MPa.  
 

Dari hasil analisis struktur dengan SAP2000, diketahui bahwa kolom-kolom pada lantai 1 dan lantai 
2 dari struktur eksisting, mempunyai nilai rasio tegangan lebih besar dari 1. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa kolom-kolom ini tidak kuat untuk mendukung beban yang ada. Dari hasil analisis 
struktur diketahui juga bahwa beberapa balok tepi dari struktur eksisting mengalami kegagalan akibat 
pengaruh torsi. 
 

Untuk memastikan kekuatan dari balok struktur,  dilakukan uji beban pada struktur eksisting 
dengan beban  500 kg/m2. Selama uji pembebanan, lendutan balok diukur setiap saat setelah 
tahapan beban diaplikasikan, dan setelah  beban total telah diaplikasikan pada struktur eksisting 
selama tidak kurang dari 24 jam. Dari hasil uji pembebanan, didapatkan besarnya lendutan pada 
balok yang maksimum (∆maks) adalah 1,5 mm, dan lendutan permanen (∆r,maks) adalah 0,7 mm. 
Karena nilai lendutan maksimum dan lendutan permanen lebih kecil dari lendutan maksimum yang 
diijinkan (∆ = 5,5 mm) dan lendutan permanen yang diijinkan (∆r = 1,3 mm), dapat disimpulkan bahwa 
balok-balok utama dari struktur eksisting memenuhi syarat kekuatan. 
 

Untuk mengembalikan kekuatan dari struktur eksisting, pada kolom dan balok perlu dilakukan 
perkuatan dengan cara memperbesar ukuran dan menambah jumlah tulangan baja (metode 
jacketing). Dari hasil perhitungan ulang, didapatkan nilai rasio tegangan yang maksimum dari kolom 
adalah 0,86. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkuatan dari kolom telah memenuhi syarat 
kekuatan. 
 

Kata kunci : Kegagalan struktur, rasio tegangan, analisis ulang, uji pembebanan, perkuatan struktur 
 

 
1  PENDAHULUAN 
 

Gedung Sekretaris Daerah Brebes direncanakan sebagai bangunan gedung 6 lantai 
dari beton bertulang. Proses pembangunan dari gedung ini dikerjakan dalam beberapa 
tahap. Pembangunan tahap 1 terdiri dari pekerjaan struktur bagian bawah (sub structure) 
yang meliputi pekerjaan pondasi dan pekerjaan struktur bagian atas (upper structure) yang 
terdiri lantai 2 dan lantai 3. Pekerjaan struktur atas meliputi pekerjaan pelat, balok, dan 
kolom. Kondisi eksisting struktur gedung diperlihatkan pada Gambar 1. 

 

Pada saat pelaksanaan pekerjaan tahap 1, terdapat keraguan mengenai kualitas mutu 
beton yang ada. Dari hasil investigasi yang telah dilakukan untuk memeriksa kualitas mutu 
beton, diketahui bahwa pada beberapa bagian struktur, mutu beton yang ada tidak 
memenuhi persyaratan yang direncanakan yaitu K.300 (f’c.25 MPa) Pemeriksaan di 
lapangan menunjukkan bahwa mutu beton yang ada, hanya mencapai kualitas mutu beton 
rata-rata f’c.15 MPa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mutu beton dari bangunan 
ini tidak memenuhi persyaratan kriteria desain. 
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Gambar 1.  Kondisi Struktur Gedung Eksisting  

 

Sebelum diputuskan untuk melanjutkan kembali pembangunan gedung ini, maka perlu 
dilakukan evaluasi kekuatan struktur bangunan. Sesuai SNI 03-2847-2002 tentang Tata 
Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung, jika timbul keraguan mengenai 
keamanan dari suatu struktur bangunan yang telah berdiri, dapat dilakukan  penelitian 
terhadap kekuatan struktur dengan cara analisis atau dengan cara uji beban, atau dengan 
kombinasi analisis dan uji beban. Uji beban dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang 
terdapat pada Bab 22 SNI 03-2847-2002 tentang Evaluasi Kekuatan Struktur Yang Telah 
Berdiri. 

 

Evaluasi kekuatan struktur gedung Setda Brebes ini dilakukan dengan cara melakukan 
analisis struktur ulang dengan menggunakan data bahan yang didapat dari pemeriksaan di 
lapangan. Selain itu pada elemen balok dan pelat dari bangunan juga dilakukan uji beban.  

 
 

2.  ANALISIS ULANG STRUKTUR  
 

Untuk mengetahui kekuatan balok dan kolom dari struktur eksisting, dilakukan analisis 
ulang kekuatan struktur dengan menggunakan data-data bahan yang didapat dari 
pemeriksaan lapangan sebelumnya. Dari hasil laporan investigasi yang dilaksanakan 
sebelumnya didapatkan hasil sbb.  : 

 

� Dari pengujian sampel baja tulangan polos diameter 12 mm, didapatkan tegangan leleh 
tulangan 2400 kg/cm2.  Dari pengujian sampel baja tulangan ulir diameter 19 mm, 
didapatkan tegangan leleh tulangan 3900 kg/cm2 .  

� Dari pengujian beton di lapangan, didapatkan mutu kuat tekan beton rata K.150.    
 

Analisis ulang dari struktur dilakukan dengan software SAP2000, menggunakan model 
struktur 3 dimensi. Model struktur dibuat berdasarkan konfigurasi geometrik  dan dimensi-
dimensi elemen struktur yang didapat dari gambar perencanaan (design drawing) dan 
gambar yang pelaksanaan (as build drawing). Untuk pembuatan model struktur pada 
komputer, digunakan elemen frame untuk memodelkan balok dan kolom struktur, dan 
elemen shell untuk memodelkan elemen pelat.  

 
Untuk keperluan analisis struktur digunakan standar struktur yang berlaku di Indonesia, 

yaitu :  
 

• Tata Cara Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah Dan Gedung (SNI 03-1727-
1989) 

• Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung (SNI 03-2847-2002) 
• Standar Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung (SNI-

1726-2002)  
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Gambar 2.  Pemodelan Struktur Untuk Analisis  

 
2.1  Pembebanan Pada Struktur 
 

Pembebanan yang ditinjau bekerja pada struktur gedung terdiri dari beban mati, beban 
hidup dan beban gempa. 
 

a.  Beban Mati. 
Beban mati yang diperhitungkan pada struktur terdiri beban akibat berat sendiri 
elemen-elemen struktur (pelat, balok, dan kolom). Berat jenis beton diperhitungkan 
sebesar  2400 kg/m3. Beban mati akibat penutup lantai dan plafond diperhitungkan 
sebesar = 100 kg/m2. 

 

b.  Beban Hidup.  
     Beban hidup akibat hunian atau penggunaan ruang perkantoran diperhitungkan 
     sebesar  250 kg/m2.  
 

c.  Beban Gempa 
Analisis struktur terhadap beban gempa mengacu pada Standar Perencanaan 
Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung (SNI-1726-2002). Analisis 
struktur terhadap pengaruh gempa dilakukan dengan Metode Analisis Dinamik 
Spektrum Respon.  

 
Besarnya beban gempa nominal yang bekerja pada struktur bangunan dihitung dengan 

rumus : V = (W.C.I)/R, dimana W adalah berat bangunan, I adalah Faktor Keutamaan 
Struktur, R adalah Faktor Reduksi Gempa, dan C adalah Faktor Respon Gempa. Nilai C 
dapat ditentukan dari Diagram Spektrum Respon setelah terlebih dahulu dihitung waktu 
getar T dari struktur bangunan. 
 

Berdasarkan Peta Wilayah Gempa Indonesia, Kota Brebes terletak di wilayah 
kegempaan 2. Untuk perhitungan beban gempa digunakan nilai Spektrum Respon Gempa 
Rencana untuk Wilayah Gempa 2. Faktor Keutamaan Bangunan untuk struktur bangunan 
perkantoran, besarnya I = 1, dan Faktor Reduksi Gempa (R) untuk struktur portal penahan 
momen dari beton bertulang yang dirancang sebagai Struktur Rangka Pemikul Momen Biasa 
(SRPMB), besarnya R = 3,5 

 
2.2  Analisis Struktur  
 

Analisis dan desain struktur dirancang berdasarkan standar Tata Cara Perhitungan 
Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung (SNI 03-2847-2002). Kombinasi pembebanan yang 
ditinjau di dalam analisis adalah :  
 

Pembebanan Tetap    :  U = 1,2.D + 1,6.L 
Pembebanan Sementara 1  :  U = 1,2.D + Lr + (I/R) Ex + 0,3 (I/R) Ey 
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Pembebanan Sementara 2  :  U = 1,2.D + Lr + 0,3 (I/R) Ex + (I/R) Ey 
 

dimana : D : beban mati, L = beban hidup, Lr = beban hidup tereduksi, Ex = beban gempa 
arah X, Ey = beban gempa arah Y, I = faktor keutamaan struktur, R = faktor reduksi gempa, 
1,2 & 1,6 = Faktor Beban. 
 

Faktor Reduksi Kekuatan Bahan yang ditinjau di dalam analisis adalah Ø=0,80 untuk 
pengaruh lentur dan/atau tarik, Ø=0,75 untuk pengaruh geser dan/atau torsi, dan Ø=0,70 
untuk pengaruh tekan. 
 

Untuk memeriksa kekuatan dari kolom-kolom struktur eksisting, dihitung rasio 
tegangan (stress ratio) dari penampang kolom. Rasio tegangan menunjukkan perbandingan 
antara kemampuan daya dukung penampang kolom struktur dengan gaya-gaya dalam yang 
harus didukung. Jika dari hasil analisis didapatkan nilai rasio tegangan >1, maka kolom 
struktur tersebut kuat menahan beban yang bekerja, sedangkan jika dari hasil dari analisis 
didapatkan nilai rasio tegangan <1, maka kolom tersebut tidak mampu menahan beban. 
 
 

 2.3. Hasil Analisis Struktur   
 

a.  Kolom Eksisting 
 

Dari hasil analisis struktur didapatkan hasil berupa rasio tegangan  (stress ratio) dan 
jumlah tulangan yang harus dipasang pada kolom-kolom eksisting. Untuk kolom-kolom yang 
mempunyai nilai rasio tegangan <1, maka perlu dilakukan upaya perkuatan kolom dengan 
cara memperbesar ukuran kolom dan menambah jumlah tulangan (jacketing). Jumlah 
tulangan tambahan yang diperlukan untuk perkuatan kolom dapat diperkirakan dari hasil 
analisis dan desain struktur. 

 

Setelah dilakukan perkuatan dengan penambahan tulangan dan memperbesar ukuran 
kolom, maka dapat dilakukan lagi analisis ulang untuk memeriksa nilai rasio tegangan dari 
kolom-kolom struktur yang sudah diperkuat. 

 

Dari hasil analisis struktur, didapat nilai rasio tegangan dari kolom-kolom eksisting K1, 
K2, K4, dan K5, lebih kecil dari 1 (<1). Dengan demikian kolom-kolom ini masih mampu 
menahan beban-beban yang bekerja pada struktur, meskipun diperkirakan mutu beton yang 
ada lebih rendah dari pada mutu beton yang direncanakan. Meskipun demikian, untuk 
kolom-kolom K2 sebaiknya juga diberi perkuatan, karena nilai rasio tegangan yang didapat 
cukup tinggi yaitu 0,96. Nilai maksimum rasio tegangan dari kolom-kolom eksisting, 
diperlihatkan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1.  Nilai Maksimum Rasio Tegangan Pada Kolom Eksisting 

 

Kolom Ukuran Tulangan Rasio Tegangan 
Keterangan 

Eksisting Kolom Terpasang Maksimum 

K1 (60x50)cm 36D19 0,44 - 

K2 (60x50)cm 32D19 0,96 Diperlukan perkuatan 

K3 (60x50)cm 24D19 1.30 Diperlukan perkuatan 

K4 (40x40)cm 20D19 0,66 - 

K5 (40x40)cm 16D19 0,66 - 
 

Hampir semua kolom eksisting K3 pada lantai 1 dan lantai 2 bangunan mempunyai 
nilai rasio tegangan lebih besar dari 1 (>1). Oleh karena itu, kolom-kolom eksisting K3 perlu 
diberi perkuatan.   
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b.  Balok Eksisting 
 

Dari hasil analisis struktur, didapatkan hasil berupa banyaknya tulangan lentur, 
tulangan geser dan/atau tulangan torsi yang perlu dipasang pada balok-balok eksisting 
struktur. Dari hasil analisis ulang struktur eksisting, diketahui bahwa balok-balok tepi dari 
Lantai 2a, Lantai 2b, dan Lantai 3b, tidak kuat menahan beban yang direncanakan. Balok-
balok tepi dari struktur, yaitu balok B2 dan B6, pada umumnya mengalami kegagalan lentur 
dan/atau kegagalan geser.  

 

Dari hasil analisis struktur, didapatkan jumlah tulangan minimal yang harus dipasang 
pada balok eksisting B2 & B6 adalah seperti yang tercantum pada Tabel 2.  

 
Tabel 2.  Tulangan Yang harus Dipasang Pada Balok Eksisting B2 & B6 

 

Notasi 
Balok 

Lokasi 
Bentang 

Tulangan 
Atas 

Tulangan 
Bawah 

Tulangan 
Geser 

Tulangan 
Torsi 

(cm2) (cm2) (cm2/cm) (cm2) 

B2 

Tumpuan 
11,36 1,66 0,10 6,37 

(4D19) (2D19) (Ø10-150) (3D19) 

Lapangan 
0,00 4,87 0,06 4,57 

(2D19) (2D19) (Ø10-250) (2D19) 

B6 

Tumpuan 
20,75 10,72 0,11 8,44 

(7D19) (4D19) (Ø10-150) (3D19) 

Lapangan 
0,00 11,22 0,11 8,44 

(2D19) (4D19) (Ø10-150) (3D19) 

 
Dengan membandingkan tulangan yang terpasang pada balok eksisting B2 dan B6, 

dengan tulangan yang perlu dipasang pada balok-balok struktur yang didapat dari analisis 
struktur, maka dapat  disimpulkan bahwa balok-balok eksisting B2 dan B6 perlu diperkuat. 

 
 

3.  PERKUATAN STRUKTUR 
 

3.1  Perkuatan Kolom 
 

Untuk perkuatan kolom, direncanakan kolom-kolom eksisting K3 yang semula 
berukuran (60x50)cm, diperbesar ukurannya menjadi (80x70) cm dengan menggunakan 
mutu beton K.200.  Jumlah penambahan tulangan untuk  kolom-kolom eksisting K3 pada 
Lantai 1a dan Lantai 1b adalah 16D19, sedangkan untuk kolom-kolom eksisting K3 pada 
Lantai 2a dan Lantai 2b, jumlah penambahan tulangan adalah 12D19. Detail perkuatan 
kolom-kolom K3 pada struktur eksisting diperlihatkan pada Gambar 2 dan Gambar 3. 

 

Setelah dilakukan perkuatan kolom, kemudian dilakukan kembali analisis dan desain 
struktur, untuk memeriksa apakah penambahan jumlah tulangan yang direncanakan untuk 
perkuatan kolom memenuhi syarat kekuatan. 

 

Dari hasil analisis struktur ulang, didapatkan nilai rasio tegangan yang maksimum dari 
kolom-kolom K3 yang telah diperkuat pada Lantai 1a dan Lantai 1b adalah 0,85. Sedangkan 
nilai rasio tegangan yang maksimum dari kolom-kolom K3 yang telah diperkuat pada lantai 
2a dan Lantai 2b adalah 0,86. Dengan demikian jumlah tulangan yang dipasang untuk 
perkuatan kolom, mencukupi. 
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Gambar 3a.  Detail Perkuatan Kolom K3 Pada Lantai 1 

 

 

Gambar 3b.  Detail Perkuatan Kolom K3 Pada Lantai 2 
 
 

 
Gambar 4.  Pekerjaan Pekuatan Kolom Dengan Metode Jacketing 
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3.2  Perkuatan Balok 
 

 Untuk perkuatan balok, direncanakan balok-balok eksisting B2 dan B6 yang semula 
(50x30)cm, diperbesar ukurannya menjadi (50x40) cm dengan menggunakan mutu beton 
K.200.  Jumlah penambahan tulangan untuk balok B2 adalah 3D19, sedangkan untuk balok 
B6 adalah 5D19.   

 

 
 

Gambar 5a.  Detail Perkuatan Balok Eksisting B2 
 
 

 

Gambar 5b.  Detail Perkuatan Balok Eksisting B6 
 
 

4.  EVALUASI KEKUATAN STRUKTUR DENGAN UJI BEBAN 
 

Selain dengan cara analisis, untuk memastikan keamanan dari struktur bangunan yang 
sudah berdiri, dilakukan juga uji beban. Uji beban dilaksanakan sesuai dengan prosedur 
yang terdapat pada Bab 22 SNI 03-2847-2002, tentang Evaluasi Kekuatan Struktur Yang 
Telah Berdiri.  

 

Beban uji total termasuk beban mati yang ada pada struktur, tidak boleh kurang dari 
85%.(1,4D+1,7L), dimana D adalah beban mati dan L adalah beban hidup yang 
direncanakan. Beban uji harus diaplikasikan minimal dalam 4 tahapan peningkatan beban 
yang sama. Rangkaian pengukuran respon struktur dilakukan pada setiap saat setelah 
tahapan pembebanan diaplikasikan, dan pada saat beban total telah diaplikasikan pada 
struktur selama tidak kurang dari 24 jam.  

 

Jika dari hasil pengujian beban pada struktur tidak memenuhi ketentuan atau kriteria 
yang terdapat di dalam SNI 03-2847-2002, maka struktur tetap dapat digunakan untuk 
tingkat pembebanan yang lebih rendah berdasarkan hasil uji beban atau hasil analisis. 
Setelah dilakukan uji beban, struktur bangunan dapat dianggap memenuhi syarat kekuatan 
jika dipenuhi beberapa persyaratan sbb. :  

 

1. Bagian struktur yang diuji-beban tidak boleh memperlihatkan tanda-tanda 
kegagalan/keruntuhan. Retak-belah dan pecah pada bagian beton yang tertekan 
dapat dianggap sebagai indikasi kegagalan/keruntuhan. Komponen struktur yang 
diuji beban tidak boleh memperlihatkan retakan yang menunjukkan terjadinya awal 
dari keruntuhan geser. 
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2. Lendutan maksimum terukur harus memenuhi salah satu dari kondisi berikut :  
 

Lendutan maksimum terukur : ∆maks  ≤  Lt2 / (20000.h)          
Lendutan permanen terukur : ∆r,maks ≤ ∆maks / 4        

          

 Pada rumus diatas, Lt adalah bentang komponen struktur yang diuji beban 
 (dalam satuan mm), dan h adalah tebal komponen struktur (dalam satuan mm). 

 
 

4.1  Uji Beban Pada Balok Struktur 
 

Untuk mengetahui kapasitas sebenarnya dari kekuatan struktur balok, dilakukan uji 
beban dengan menggunakan beban air pada pelat lantai dan balok. Komponen struktur yang 
diuji beban adalah balok struktur berukuran (30x90) cm dengan panjang bentang 10 m. Luas 
bidang yang akan dibebani adalah (10x6) m2, dengan ketinggian air maksimum adalah 50 
cm (setara dengan beban 500 kg/m2).   

 

Pengambilan beban sebesar 500 kg/m2 berdasarkan pada beban uji total yang 
disyaratkan di dalam SNI 03-2847-2002, yaitu sebesar U = 85%.(1,4D+1,7L), dimana D 
adalah beban mati dan L adalah beban hidup. Untuk beban mati diperhitungkan sebesar D = 
100 kg/m2, dan beban hidup direncanakan sebesar L = 250 kg/m2. Besarnya beban uji total 
U = 85%.(1,4x100+1,7x250) = 480,3 kg/m2 

≈ 500 kg/m2. 
 

Uji beban dilaksanakan dengan 5 tahapan penambahan beban (loading) yang sama 
yaitu : 100 kg/m2, 200 kg/m2, 300 kg/m2, 400 kg/m2, dan 500 kg/m2 (setara dengan air 
setinggi 50 cm). Pada setiap penambahan beban, besarnya lendutan yang terjadi pada balok 
diukur.   

 

 

Gambar 6.  Lokasi Uji Beban Pada Struktur Bangunan 
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Gambar 7. Skema Uji Beban Pada Struktur Bangunan  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 8. Tempat Penampungan Air Untuk Pengujian Beban 

 
Pada beban uji sebesar 500 kg/m2, besarnya lendutan yang terukur pada balok adalah 

0,6 mm. Untuk selanjutnya beban didiamkan selama 24 jam, kemudian dilakukan kembali 
pengukuran lendutan untuk mengetahui besarnya pengaruh beban permanen pada struktur. 
Setelah beban air didiamkan selama 24 jam, uji beban dilanjutkan kembali. Dari hasil 
pengukuran, setelah beban didiamkan selama 24 jam, besarnya lendutan yang terukur pada 
balok adalah 1,5 mm. 

 

Setelah 24 jam, selanjutnya dilakukan pengurangan beban (unloading) dengan cara 
membuang air yang ada pada tempat penampungan. Setelah air kosong, besarnya lendutan 
akhir yang terukur pada balok struktur adalah 0,7 mm. Dari hasil pengukuran selama 
berlangsungnya uji beban, didapatkan besarnya lendutan yang terjadi pada balok struktur 
adalah sbb. : 

 

Tabel 3. Hasil Pengukuran Lendutan Pada Balok Struktur  
 

Tinggi Air          
(cm) 

Beban 
(kg/m2 )  

Lendutan    
(mm) 

Keterangan 

0 0 0,0 Sebelum beban diaplikasikan  
10 100 0,0 

Peningkatan tahapan beban (loading) 
20 200 0,1 
30 300 0,3 
40 400 0,5 
50 500 0,6 Beban uji maksimum 
50 500 1,5 Setelah beban didiamkan 24 jam  
0 0 0,7 Setelah beban dihilangkan (unloading) 

 

Dari hasil pengukuran lendutan yang didapat selama uji beban, dapat digambarkan 
kurva yang menunjukkan hubungan antara besarnya penambahan beban (loading) dan 
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pengurangan beban (unloading) dengan lendutan yang terjadi pada balok struktur. Kurva 
hubungan antara beban dan lendutan pada balok diperlihatkan pada Gambar 9. 

 

 

Gambar 9.  Kurva Hubungan Antara Beban Dan Lendutan Balok 
 
 

4.2  Evaluasi Hasil Uji Beban 
  

Selama uji beban berlangsung, dilakukan pengamatan terhadap balok yang diuji. 
Pengamatan ini bertujuan untuk melihat apakah terjadi keretakan yang dapat dianggap 
sebagai indikasi terjadinya kegagalan struktur. Dari hasil pengamatan selama uji beban, 
pada balok struktur tidak terjadi keretakan. Hal ini menunjukkan bahwa balok struktur 
tersebut cukup kuat menahan beban yang bekerja di atasnya. 

 

Dari hasil uji beban yang telah dilakukan, didapatkan besarnya lendutan maksimun 
terukur adalah : ∆maks = 1,5 mm, dan besarnya lendutan permanen terukur adalah :  
∆r,maks = 0,7 mm.  

 

Untuk balok berukuran, lebar : b = 300 mm dan tebal : h = 900 mm, dengan panjang 
bentang Lt = 10 m (10000 mm), berdasarkan persyaratan yang ada di Bab 22 SNI 03-2847-
2002, besarnya lendutan maksimum dan lendutan permanen maksimum yang diijinkan 
adalah :  

 

Lendutan maksimum :  ∆ = Lt2 / (20000.h) =  (10000)2 / (20000x900) = 5,5 mm                
Lendutan permanen maksimum : ∆r = ∆/ 4 = (5,5)/4 = 1,3 mm. 

 

Karena besarnya lendutan maksimun terukur : ∆maks = 1,5 mm < ∆ = 5,5 mm, dan 
besarnya ledutan permanen terukur :  ∆r,maks = 0,7 mm < ∆r = 1,3 mm, maka dapat 
disimpulkan balok struktur memenuhi syarat kekuatan.  

 

 
5  KESIMPULAN 

1.  Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa; sebagian besar kolom-kolom K3 dari 
struktur eksisting tidak memenuhi syarat kekuatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
perhitungan rasio tegangan (stress ratio) dari kolom yang nilainya lebih besar dari 1 
(>1).  
 

2.  Dari hasil uji beban yang telah dilakukan, didapatkan lendutan yang terukur pada 
balok memenuhi kriteria yang disyaratkan. Dengan demikian dapat disimpulkan balok 
struktur memenuhi syarat kekuatan. 
 

3.    Untuk mengembalikan kekuatan dari kolom-kolom struktur eksisting, perlu dilakukan 
perkuatan dengan cara memperbesar ukuran kolom dan balok eksisting, serta 
menambah jumlah tulangan yang ada (Metode Jacketing) 
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4.   Ketidaktelitian pada saat pelaksanaan pekerjaan beton dapat menyebabkan 
terjadinya kegagalan struktur. Meskipun secara rekayasa sipil dapat dilakukan upaya-
upaya perkuatan struktur, tapi hal ini memerlukan biaya tambahan yang cukup besar. 
Untuk menghindari terjadinya cacat dan kegagalan struktur, diperlukan kompetensi 
dan profesioanlisme yang tinggi dari semua pihak yang terlibat di bidang rekayasa 
struktur.        

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


