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Pendahuluan 

Metode perencanaan berdasarkan kondisi keamanan ada 

dua, yaitu Metode Deterministik yang mengasumsikan 

bahwa beban dan ketahanan dapat diperlakukan sebagai 

variabel tertentu (bukan variabel acak). Namun pada 

kenyataannya, beban khususnya DL, W, E, dan 

sebagainya adalah variabel acak. Demikian pula dengan 

kekuatan bahan, seperti tegangan karakteristik beton, 

tegangan leleh baja, dan geometri juga merupakan 

variabel acak, meskipun variannya lebih kecil 

dibandingkan dengan variasi beban.   
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Pendahuluan (lanjutan) 

Dikarenakan alasan tersebut, akan lebih realistis jika 

beban dan ketahanan diperlakukan sebagai variabel acak 

(random). Perencanan yang digunakan disebut dengan 

Metode Probabilistik. Karena beban dan ketahanan 

merupakan variabel acak, maka dengan sendirinya faktor 

keamanan yang diperoleh juga akan merupakan variabel 

random. 

Metode Deterministik 

Gambar 1.1. Metode perencanaan deterministik 

Dalam metode ini, beban (S) dan ketahanan (R) 

diperlakukan sebagai variabel tertentu (deterministic). 
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Metode Probabilistik 

Gambar 1.2. Metode perencanaan probabilistik 

Dalam metode ini, beban (S) dan ketahanan (R) 

diperlakukan sebagai variabel acak (probabilistic). 

Angka Keamanan 

Untuk mengatasi masalah ketidakpastian (uncertainties) 

pada parameter perencanaan, angka keamanan 

diperhitungankan dengan mengambil ketahanan terkecil 

(RS), dan beban terbesar (SL), kemudian angka keamanan 

(k) dihitung dengan menggunakan Pers. 1.1. 

 𝑘 =
𝑅𝑆

𝑆𝐿
     (1.1) 

k  = angka keamanan  

RS  = ketahanan terkecil 

SL  = beban terbesar 
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Angka Keamanan (lanjutan) 

Jika menggunakan Pers. 1.1, nilai k yang dihasilkan 

menjadikan perencanaan tidak hemat dan sangat 

konservatif. Untuk mengatasi hal tersebut diperkenalkan 

nilai  sebagai penyimpangan. Struktur akan aman, jika 

memenuhi Pers. 1.2. 

 𝑅 > 𝑆 

 𝑅 − ∆𝑅 > 𝑆 + ∆𝑆 

 𝑅 1 −
∆𝑅

𝑅
> 𝑆 1 +

∆𝑆

𝑆
 

 
𝑅

𝑆
> 1 +

∆𝑆

𝑆
: 1 −

∆𝑅

𝑅
   (1.2) 

 

  

Angka Keamanan (lanjutan) 

Selanjutnya nilai minimum angka keamanan dapat 

dihitung dengan menggunakan Pers. 1.3. 

 𝑘 =
1+

∆𝑆

𝑆

1−
∆𝑅

𝑅

     (1.3)  

Contoh jika diambil variasi ketahanan (R) = 10%, dan 

variasi beban (S) = 20%, maka nilai angka keamanan 

minimum : 

 𝑘 =
1+0,2

1−0,1
= 1,33    
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Angka Keamanan Sentral 

Angka keamanan sentral (central safety factor) 

didefinisikan sebagai rasio harga rerata R dengan harga 

rerata S. Dengan demikian angka keamanan sentral dapat 

ditulis seperti Pers. 1.4 dan ditunjukkan pada Gambar 

1.3. 

 𝑘 =
rerata 𝑅

rerata 𝑆
=

𝜇𝑅

𝜇𝑆
    (1.4) 

 

Angka Keamanan Sentral (lanjutan) 

Gambar 1.3. Angka keamanan sentral 
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Angka Keamanan Sentral (lanjutan) 

Jika beban dan ketahanan diperlakukan sebagai variabel 

acak, maka dengan angka keamanan yang sama 

dimungkinkan diperoleh probabilitas kegagalan yang 

berbeda tergantung pada penyebaran data. Hal ini dapat 

dilihat langsung dari bentuk fungsi distribusinya. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.4.  

Angka Keamanan Sentral (lanjutan) 

Gambar 1.4. Probabilitas kegagalan akibat fungsi distribusi 
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Angka Keamanan Sentral (lanjutan) 

Pada Gambar 1.4, ditunjukkan 2 pasang ketahanan dan 

beban. Pasangan 1 (garis penuh) S1,R1 dan S1 = 30, R1 = 

60, dengan angka keamanan sentral k1 = 60/30 = 2. 

Pasangan 2 (garis putus) S2,R2 dan S2 = 60, R2 = 120, 

dengan angka keamanan sentral k2 = 120/60 = 2. Di sini 

terlihat kedua pasangan mempunyai nilai k yang sama, k1 

= k2 = 2, namum pasangan 2 mempunyai probabilitas 

kegagalan yang lebih besar dibanding dengan pasangan 1 

(Pf2 > Pf1).      

Angka Keamanan Sentral (lanjutan) 

Hal ini disebabkan ole penyebaran data yang berbeda, 

artinya bahwa varian pasangan 2 lebih besar dari varian 

pasangan 1. Dengan demikian probabilitas kegagalan 

tidak hanya tergantung nilai rerata saja, tetapi juga 

tergantung pada standard deviasi atau variannya seperti 

Pers. 1.5.  

 𝑃𝑓 = 𝑃 𝑅 < 𝑆 = 𝑓 μ𝑅, μ𝑆, σ𝑅 , σ𝑆  (1.5) 
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Angka Keamanan Sentral (lanjutan) 

Keandalan struktur bisa dihitung dengan Pers. 1.6. 

 𝑅0 = 1 − 𝑃𝑓     (1.6) 

R0  = keandalan struktur 

Pf  = probabilitas kegagalan 

 

Terima kasih  

dan  
Semoga Lancar Studinya! 


