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Pendahuluan 

 Sebuah bangunan dirancang melalui serangkaian 

perhitungan yang cermat terhadap beban-beban rencana 

dan bangunan tersebut “dijamin” mampu menahan 

semua beban rencananya.  

 Kata “dijamin” disini bukanlah suatu pernyataan yang 

bersifat “mutlak”. 

 Ada “resiko” walaupun sangat kecil bahwa bangunan 

tersebut akan runtuh. 
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Pendahuluan (lanjutan) 

 Peluang bangunan runtuh disebut resiko runtuh. 

 Peluang aman = 1 – peluang runtuh 

 Peluang aman = keandalan 

 Keandalan = 1- resiko runtuh 

 Resiko runtuh 1%, berarti keandalan 99%. 

Resiko Runtuh 

Gambar 4.1. Sebaran data perencanaan 

Resiko runtuh terjadi karena selalu ada faktor ketidak 

pastian dalam segala data perencanaan bangunan baik dari 

segi beban, mutu bahan, ukuran dan faktor faktor lain. 

Data yang digunakan tidak senantiasa sama, tetapi 

tersebar disekitar nilai rata-rata seperti ditunjukkan pada 

Gambar 4.1. 
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Resiko Runtuh (lanjutan) 

 Sebuah struktur terdiri dari berbagai komponen yang masing-

masing memikul beban yang berbeda dan sebuah komponen juga 

bisa terdiri dari sub-komponen atau bahan yang berbeda (material 

komposit). 

 Contoh : sebuah gedung bertingkat terdiri dari komponen lantai, 

komponen balok, komponen kolom dan komponen pondasi. 

Komponen balok terdiri dari sub-komponen tumpuan, lapangan, 

bentang 1, bentang 2, dan seterusnya. Keruntuhan struktur adalah 

interaksi dari keruntuhan-keruntuhan komponen tersebut.  

 Peluang runtuh maupun peluang aman bergantung dari interaksi 

peluang runtuh maupun peluang aman dari komponen. Interaksi 

peluang-peluang tersebut dapat diketahui melalui “Teori 

Peluang”. 

 

Teori Peluang 

 Jika data yang tersebar mewakili distribusi peluang 

nilai pengamatan, maka ada 50% peluang nilai berada 

di atas rata-rata dan 50% peluang nilai berada di bawah 

rata-rata. 

 Meskipun nilai nominal sudah memakai faktor 

keamanan terhadap nilai rata-rata, sehingga berada pada 

batas atas (beban) atau batas bawah kekuatan, akan 

tetapi tetap ada peluang bahwa nilai nominal ini 

terlampaui seperti ditunjukkan pada Gambar 4.2. 
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Teori Peluang (lanjutan) 

Gambar 4.2. Peluang kegagalan 

Teori Peluang (lanjutan) 

 Rekayasa struktur dengan konsep peluang 

menggunakan data distribusi variabel yang pada 

umumnya bersifat acak, tersebar di sekitar nilai sentral 

serta memiliki karakter penyebaran tertentu. 

 Berdasarkan teori statistik, peluang suatu nilai berada di 

atas atau di bawah nilai sentralnya, dan dapat dihitung 

jika distribusi frekwensi nilai ini tersedia. 

 Jika distribusi nilai diketahui, maka dapat diketahui 

peluang nilai ini berada di atas nilai nominal yang telah 

ditetapkan seperti ditunjukkan pada Gambar 4.3. 
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Teori Peluang (lanjutan) 

Gambar 4.3. Distribusi peluang 

Teori Peluang (lanjutan) 

 Besarnya peluang, selain dipengaruhi oleh margin 

perencanaan, juga sangat bergantung pada kurva 

distribusi frekwensi beban dan kurva distribusi 

frekwensi kekuatan. 

 Distribusi frekwensi yang merapat menunjukkan suatu 

nilai yang tetap atau konsisten, sedangkan distribusi 

frekwensi yang menyebar menunjukkan tipe nilai yang 

fluktuatif dan tidak menentu seperti ditunjukkan pada 

Gambar 4.4. 
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Teori Peluang (lanjutan) 

Gambar 4.4. Distribusi frekwensi 

Contoh 

Dalam perencanaan pondasi dengan pendekatan faktor 

keamanan, jika diketahui :   

 Beban rencana, P = 5000 kg  

 Daya dukung, q = 5 kg/cm2 

 Jika luas pondasi = A, maka daya 

dukung pondasi Pu = A.q 

 Jika margin faktor keamanan SF = 

Pu/P = 1.5, maka luas pondasi 

yang diperlukan adalah : 

 𝐀 =
𝟏,𝟓 𝟓𝟎𝟎𝟎

𝟓
= 𝟏𝟓𝟎𝟎 cm2 



7 

Jika pondasi direncanakan dengan pendekatan teori 

peluang, dengan data :   

 Beban berdistribusi normal nilai 

sentral 3000 kg dan standar 

deviasi 1000 kg.  

 Daya dukung tanah juga 

berdistribusi normal nilai sentral 

10 kg/cm2 dan standar deviasi 

2.5 kg/cm2. 

Contoh (lanjutan) 

Desain I 

 Dicoba A = 1500 cm2  

 Nilai sentral daya dukung pondasi = (1500)(10) = 15000 kg 

 Standar deviasi daya dukung = (1500)(2,5) = 3750 kg 

 Dari teori peluang : 

 𝐏𝐟 = 𝟏 −𝚽
𝛍𝐑−𝛍𝐒

𝛔𝐑
𝟐+𝛔𝐒

𝟐
= 𝟏 −𝚽

𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎−𝟑𝟎𝟎𝟎

𝟑𝟕𝟓𝟎𝟐+𝟏𝟎𝟎𝟎𝟐
 

= 𝟏 −𝚽 𝟑,𝟎𝟗 = 𝟏 − 𝟎, 𝟗𝟗𝟗 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟏 

 Peluang aman = 0,999 = 99,9 % 

Contoh (lanjutan) 
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Desain II 

 Dicoba A = 1000 cm2  

 Nilai sentral daya dukung pondasi = (1000)(10) = 10000 kg 

 Standar deviasi daya dukung = (1000)(2,5) = 2500 kg 

 Dari teori peluang : 

 𝐏𝐟 = 𝟏 −𝚽
𝛍𝐑−𝛍𝐒

𝛔𝐑
𝟐+𝛔𝐒

𝟐
= 𝟏 −𝚽

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎−𝟑𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟓𝟎𝟎𝟐+𝟏𝟎𝟎𝟎𝟐
 

= 𝟏 −𝚽 𝟐,𝟔𝟑 = 𝟏 − 𝟎, 𝟗𝟗𝟔 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟒 

 Peluang aman = 0,996 = 99,6 % 

Contoh (lanjutan) 

 Dari dua contoh disain terlihat bagaimana pilihan disain 

(luas pondasi, A) mempengaruhi resiko kegagalan dan 

peluang aman. 

 Disain I, resiko kegagalan 0,1 % dan peluang aman 

99,9 %. 

 Disain II, resiko kegagalan 0,4 % dan peluang aman 

99,6 %. 

 Semakin kecil nilai A yang diambil, resiko kegagalan 

semakin besar dan peluang aman semakin kecil. 

Contoh (lanjutan) 
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Terima kasih  

dan  
Semoga Lancar Studinya! 


