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DAFTAR NOTASI 
 
 
Perhitungan Kuda-kuda 

Ag  adalah luas penampang baja profil (cm2) 

Fu adalah tegangan leleh baja (kg) 

fy adalah tegangan tarik pada baja (kg/cm2) 

fr  adalah  tegangan tekan residual pada pelat sayap yang dirol (MPa) 

h adalah tinggi profil (cm) 

Ix adalah momen inersia baja profil terhadap sumbu x (cm4) 

Iy adalah momen inersia baja profil terhadap sumbu y (cm4) 

ix adalah jari-jari inersia baja profil terhadap sumbu x (cm) 

iy adalah jari-jari inersia baja profil terhadap sumbu y (cm) 

Kt adalah gaya terbesar yang dipikul oleh baut (kg) 

s1 adalah jarak antara sumbu baut paling luar ke tepi atau ke ujung bagian yang 

disambung  (cm) 

S adalah jarak dari sumbu ke sumbu dari 2 baut yang berturutan (cm)  

Sx adalah modulus penampang baja profil terhadap sumbu x ( cm3 ) 

Sy adalah modulus penampang baja profil terhadap sumbu y ( cm3 ) 

t adalah tebal screew ( mm ) 

Vd adalah baut dalam geser ( N ) 

Vu  adalah kuat geser terfaktor (N) 

Vn adalah kuat geser nominal (N) 

W  adalah berat baja profil per meter (kg/m) 

Zx adalah momen tahanan baja profil terhadap sumbu x ( cm3 ) 

Zy adalah momen tahanan baja profil terhadap sumbu y ( cm3 ) 

σtr adalah tegangan tarik (kg/cm2) 

τ adalah tegangan geser (kg/cm2) 

 

Perhitungan Pelat Lantai 

a adalah tinggi daerah tekan beton  ekivalen  (mm) 

Cc adalah gaya tekan beton (N) 

ts adalah selimut beton (mm) 



x 

d adalah jarak dari serat tekan terluar ke pusat tulangan tarik (mm) 

lx  adalah bentang pendek pelat lantai (cm) 

ly  adalah bentang panjang pelat lantai (cm) 

Mu adalah momen terfaktor pada penampang (Nmm) 

Mn adalah momen nominal penampang  ( Nmm) 

Ts adalah gaya tarik Baja (N) 

z adalah jarak antara gaya desak beton dengan gaya tarik baja (mm) 

 

Perhitungan Tangga 

a adalah tinggi daerah tekan beton  ekivalen  (mm) 

Cc adalah gaya tekan beton (N) 

ts adalah selimut beton (mm) 

d adalah jarak dari serat tekan terluar ke pusat tulangan tarik (mm) 

Mu adalah momen terfaktor pada penampang (Nmm) 

Mn adalah momen nominal penampang  ( Nmm) 

Ts adalah gaya tarik Baja (N) 

z adalah jarak antara gaya desak beton dengan gaya tarik baja (mm) 

 

Perhitungan Gempa 

C  adalah nilai faktor respon gempa 

di adalah  simpangan horizontal lantai ke i 

Fi adalah  beban gempa nominal static ekuivalen pada lantai ke i 

g adalah  percepatan gravitasi 

I  adalah  momen inersia 

Ni adalah  nilai Nspt pada lapisan ke i 

R adalah  faktor reduksi gempa 

ti  adalah  tebal lapisan ke i 

Wt adalah  berat total gedung 

Wi adalah  berat lantai ke i 

 

Perhitungan Balok 

Acp adalah luas yang dibatasi oleh keliling luar penampang beton (mm2) 



xi 

Al adalah luas total tulangan longitudinal yang memikul puntir (mm2) 

Ao adalah luas bruto yang dibatsi oelh lintasan aliran geser (mm2) 

Aoh
 adalah luas daerah yang dibatasi oleh garis pusat tulangan sengkang torsi terluar 

As  adalah luas tulangan tarik (mm2)  

As’  adalah luas tulangan tekan (mm2)  

At adalah luas satu kaki sengkang tertutup yang menahan puntir (mm2) 

Av  adalah luas satu kaki sengkang tertutup yang menahan geser (mm2) 

a adalah tinggi daerah tekan beton  ekivalen  (mm) 

Cc adalah gaya tekan beton (N) 

Cs adalah gaya tekan baja (N) 

ts adalah selimut beton (mm) 

d adalah jarak dari serat tekan terluar ke pusat tulangan tarik (mm) 

d’ adalah jarak dari serat tekan terluar ke titik berat tulangan tekan (mm) 

Es adalah modulus elastisitas baja (MPa) 

fyl  adalah kuat leleh tulangan torsi longitudinal (MPa) 

fyv adalah kuat leleh tulangan sengkang torsi (MPa) 

Mn adalah momen nominal penampang  ( Nmm) 

Mu adalah momen terfaktor pada penampang (Nmm) 

ph adalah keliling dari garis pusat tulangan sengkang torsi terluar (mm) 

pcp adalah keliling luar penampang beton (mm) 

Tn  adalah momen puntir nominal (Nmm) 

Ts adalah gaya tarik baja (N) 

Tu  adalah momen puntir terfaktor pada penampang (Nmm) 

Vc adalah kuat geser nominal yang disumbangkan oleh beton (N) 

Vs adalah kuat geser nominal yang disumbangkan oleh tulangan  (N) 

Vu adalah kuat geser terfaktor pada penampang (N) 

x adalah jarak dari serat tekan terluar ke garis netral (mm) 

z adalah jarak antara gaya desak beton dengan gaya tarik baja (mm) 

β1 adalah faktor reduksi 

εs′ adalah regangan tulangan tekan  

εy adalah regangan tulangan luluh 

ρ   adalah rasio tulangan tarik 



xii 

ρ’   adalah rasio tulangan tarik 

 

Perhitungan Kolom 

Ag adalah luas bruto penampang (mm2) 

As  adalah luas tulangan tarik (mm2)  

As’  adalah luas tulangan tekan (mm2)  

a adalah tinggi daerah tekan beton  ekivalen  (mm) 

ab  adalah tinggi daerah tekan beton  ekivalen dalam kondisi balance (mm) 

Cc adalah gaya tekan beton (N)\ 

d adalah jarak dari serat tekan terluar ke pusat tulangan tarik (mm) 

d’ adalah jarak dari serat tekan terluar ke titik berat tulangan tekan (mm) 

e adalah eksentrisitas (mm)  

eb adalah eksentrisitas dalam kondisi balance (mm)  

Mu adalah momen terfaktor pada penampang (Nmm) 

Mn adalah momen nominal penampang  ( Nmm) 

Mnb adalah momen nominal penampang dalam kondisi balance ( Nmm) 

Pn adalah kuat beban aksial nominal pada penampang (N) 

Pnb adalah kuat beban aksial nominal pada penampang dalam kondisi balance (N) 

Pu adalah kuat beban aksial terfaktor (N) 

Ts adalah gaya tarik Baja (N) 

Vc adalah kuat geser nominal yang disumbangkan oleh beton (N) 

Vs adalah kuat geser nominal yang disumbangkan oleh tulangan  (N) 

Vu adalah kuat geser terfaktor pada penampang (N) 

xb  adalah jarak dari serat tekan terluar ke garis netral dalam kondisi balance (mm) 

z adalah jarak antara gaya desak beton dengan gaya tarik baja (mm) 

β1 adalah faktor reduksi 

fs’ adalah kuat tekan tulangan (MPa) 

 



xiii 

Perhitungan Pondasi 

Ag adalah luas bruto penampang (mm2) 

Ap adalah luas ujung pondasi (mm2) 

As adalah luas selimut pondasi (mm2) 

Ast adalah luas total tulangan longitudinal (mm2) 

a adalah tinggi daerah tekan beton  ekivalen  (mm) 

Cc adalah gaya tekan beton (N) 

ts adalah selimut beton (mm) 

D  adalah diameter tiang pancang    

d adalah jarak dari serat tekan terluar ke pusat tulangan tarik (mm) 

fs adalah tahanan selimut (kN/m2) 

Mn adalah momen nominal penampang  ( Nmm) 

Mu adalah momen terfaktor pada penampang (Nmm) 

Mx  adalah momen arah x   

My  adalah momen arah y   

m  adalah banyak baris     

N 60 adalah rata-rata nilai SPT disekitar ujung pondasi atau nilai rata-rata SPT dari 

permukaan tanah ke ujung pondasi 

n  adalah banyak tiang pancang tiap baris   

nx     adalah banyaknya tiang pancang dalam 1 baris arah x  

ny adalah banyaknya tiang pancang dalam 1 baris arah y  

Pn adalah kuat beban aksial nominal pada penampang (N) 

Pu adalah kuat beban aksial terfaktor (N) 

Qp adalah daya dukung ujung (kN) 

Qs adalah daya dukung selimut (kN) 

Qu adalah daya dukung ijin (kN) 

qp adalah tahanan ujung (kN/m2) 

S  adalah jarak antar tiang pancang 

Ts adalah gaya tarik Baja (N) 

xmax adalah absis terjauh tiang pancang ke titik berat kelompok tiang   

ymax adalah ordinat terjauh tiang pancang ke titik berat kelompok tiang  

z adalah jarak antara gaya desak beton dengan gaya tarik baja (mm) 



xiv 

η adalah  efisiensi kelompok tiang 

θ  adalah arc tg ( D/S )   

∑v adalah jumlah beban normal 

∑x²  adalah ∑ kuadrat absis-absis tiang pancang   

∑y  adalah ∑ kuadrat ordinat-ordinat tiang pancang 
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