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ABSTRACT Tube in Tube structure system is one of potential structural system which 

can be flexibility developed with building’s form or function, although this structure 
system also has certain limitations. Tube in Tube structure system means the structure 
contains two ‘tubes’ that are inner tube and outer tube. In high rise building, the inner 
tube can perform as a shear wall and the outer tube is enclosure of the building which 
shaped by exterior columns (perimeter). High rise building with this structure system 
can be built with several materials such as; concrete, steel, or composite of those 
materials.         

Key word : Tube in Tube structure system, High rise building. 
   
 

A. LATAR BELAKANG 
 
Perkembangan mutakhir dalam rancangan struktur adalah konsep perilaku tabung 
yang dikembangkan oleh Fazlur Khan dari Skidmore, Owings & Meriil. Pada saat 
ini, empat dari lima bangunan tertinggi di dunia menggunakan sistem tabung. 
Bangunan bangunan ini adalah Hancock Building, Sear Building, Standard Oil 
Building di Chicago, dan World Trade Center di New York yang baru-baru ini runtuh 
karena dihantam oleh pesawat  teroris. Sistem tabung ini sangat efisien sehingga 
penggunaan bahan bangunan per kaki persegi hampir separuh dengan jumlah yang 
digunakan untuk bangunan rangka. Pada rancangan struktur sistem tabung 
dianggap bahwa fasade struktur bertindak terhadap beban lateral bagai suatu kotak 
kosong tertutup yang terkantilever dari tanah. Karena dinding eksterior menahan 
hampir seluruh beban angin, maka pengaku diagonal interior yang mahal ataupun 
dinding geser dapat ditiadakan. Dinding tabung terbuat dari kolom kolom berjarak 
sangat rapat di sekeliling bangunan yang diikat dengan balok pengikat yang tinggi. 
Tampak struktur fasade terlihat sebagai dinding yang dilobangi. Kekakuan dinding 
fasade ditingkatkan dengan menambah pengaku diagonal tambahan yang 
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menghasilkan aksi serupa rangka. Kekakuan tabung sedemikian tingginya sehingga 
perlakuannya terhadap beban lateral menyerupai balok kantilever. 
 
Seperti kita lihat selanjutnya, tabung eksterior ini dapat memikul semua beban 
lateral, atau dapat diperkaku terus dengan menggunakan jenis pengaku interior 
tertentu. 
Beberapa macam rancangan sistem struktur tabung yang dipakai dalam beberapa 
rancangan gedung bertingkat banyak, dapat dibedakan menjadi : 

 Tabung kosong 

 Tabung rangka (frame tube). 

 Tabung truss (trussed tube) 
              - Tabung rangka kolom diagonal 
              - Tabung rangka lattice 

 Tabung dengan pengaku interior 
              - Tabung dengan dinding geser sejajar 
              - Tabung dalam tabung (tube in tube). 
              - Tabung yang dimodifikasi (modified tube) 
                      * Tabung rangka dengan rangka kaku 
                      * Tabung dalam semi tabung 
              - Tabung modular (modular tube) 
 
Pembahasan berikut ini akan difokuskan pada sistem struktur Tabung dalam tabung 
atau Tube in Tube. 
 

 

B. FUNGSI 
 
Dalam perencanaan bangunan bertingkat tinggi, masalah yang dihadapi adalah 
penentuan sistem struktur yang akan dipakai. Pemilihan sistem struktur harus 
dilakukan tanpa mengenyampingkan nilai-nilai arsitekturnya. 
Suatu fungsi kantor dalam sebuah gedung bertingkat tinggi biasanya memerlukan 
ruang yang bebas kolom dengan lebar bersih ruangan yang effektif adalah sekitar 
10 s/d 12 meter panjang. Dengan ruang yang bebas kolom tersebut maka 
pembagian ruang-ruang dan pengaturan interior akan mudah, ruang menjadi lebih 
fleksibel untuk diubah. Disamping itu, fungsi kantor juga menghendaki adanya core 
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yang berisi ruang-ruang service. Dipertimbangkan bahwa core lebih 
menguntungkan bila dindingnya terdiri dari dinding geser yang struktural. 
Dari beberapa kemungkinan perletakan core pada lantai, maka berdasarkan 
beberapa persyaratan struktur letak yang paling baik adalah di tengah-tengah lantai/ 
bangunan. Sedangkan kolom dapat diletakkan disekeliling lantai, sehingga ruang 
kantor yang diperlukan dapat berada diantaranya. Ruangan ini yang terjadi akan 
cukup mendapat cahaya yang diperlukan dari jendela yang dipasang di antara 
kolom-kolom tersebut. 
Kondisi kebutuhan kantor dari uraian di atas adalah sangat sesuai dengan bentuk 
bangunan Tube in Tube. 
Pendekatan tabung dalam tabung (Tube in Tube) telah dicoba pada Brunswick 
Building berlantai 38 di Chicago dan One Shell Plaza Building berlantai 52 di 
Houston (lihat gambar 1). 

� 

Dengan mengamati konsep sistem tabung ini lebih 
jauh, para perancang sebuah bangunan kantor 
berlantai 60 di Tokyo menggunakan tabung berlapis 
tiga. Pada sistem ini tabung eksterior menahan sendiri 
beban angin, tetapi ketiga tabung tersebut disambung 
dengan sistem lantai, berinteraksi untuk memikul 
beban gempa, sebagaimana kita ketahui beban gempa 
merupakan salah satu faktor penting yang perlu 
dipertimbangkan dalam rancangan struktur di Jepang 
(lihat gambar 2) 
� 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1: Tabung 

dalam tabung 
(Tube in Tube) 

 

 
 

Gambar 2: Sistem struktur tabung berlapis tiga 
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C. SISTEM STRUKTUR  
 
Kekakuan sistem tabung kosong sangat ditingkatkan apabila digunakan inti tidak 
hanya untuk menahan beban gravitasi, tetapi juga untuk menahan beban lateral. 
Struktur lantai mengikat tabung interior bersama eksterior dan berlaku sebagai satu 
kesatuan terhadap gaya gaya lateral. 
Reaksi suatu sistem tabung dalam tabung (Tube in Tube) terhadap angin 
menyerupai struktur rangka dengan dinding geser. Akan tetapi, tabung rangka 
eksterior lebih kaku dari pada tabung interior. 
Bangunan ’Tube in Tube’ strukturnya terdiri dari penggabungan komponen-
komponen struktur yaitu: pondasi, basemen, kolom, balok spanderel, lantai (dan 
balok), serta core. 
- mengingat jarak kolom rapat, maka pondasi yang sesuai adalah pondasi rakit 
karena paling dapat mencapai kesatuan. Walaupun demikian bukan berarti pondasi 
yang lain tidak boleh digabungkan sebagai tambahannya. Pada pondasi rakit 
sangat menguntungkan bila ruang rakitnya dimanfaatkan untuk basement. 
- Kolom bentuk profilnya perlu dipilih yang mudah dijajarkan. Jarak antar kolom dan 
dimensinya adalah fungsi dari ketinggian bangunan. Jarak kolom antara 1,2 s/d 3 
meter panjang. (Sebagai gambaran: bangunan Apartemen De Witt Chestnut di 
Chicago tinggi 43 lantai jarak as kolom ke-kolom 1,65 meter. 
- Dinding luar sistem struktur tube in tube adalah deretan kolom exterior yang rapat 
dan membentuk bidang datar, sehingga celah-celah kolom merupakan lubang-
lubang teratur untuk jendela. Dinding dalam dapat berupa kolom-kolom yang rapat, 
dapat merupakan dinding masif atau merupakan kolom sebagai rangka dari dinding 
pengisi yang tipis. 
- Balok spandrel adalah balok yang mengikat semua kolom dan merupakan 
pengikat bangunan secara keseluruhan, inilah yang menjadikan kehomogenan 
seluruh struktur. Selain mengikat kolom juga sebagai tempat bertumpunya pelat-
pelat lantai. 
 - Atap bangunan strukturnya dapat disamakan dengan struktur lantai bangunan 
untuk kemudahannya. 
 
Dari gambaran bentuk bangunan tube in tube ini dapat disusun beberapa potensi 
penerapan sistim struktur tersebut kedalam bangunan tinggi dalam uraian berikut 
ini. 
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D. POTENSI ARSITEKTUR 
 

Terdapat 3 macam potensi dari segi arsitektur yang dapat ditonjolkan yaitu  : 
– Ruang dalam yang memungkinkan pengaturan secara fleksibel. 
– Beberapa alternatif tampak bangunan yang dimungkinkan. 
– Pengembangan bangunan yang memungkinkan untuk dilakukan. 
 

1. Penggunaan Ruang Dalam 
Unit dasar bangunan sistem ‘tube in tube’ yang efektif adalah jika unit itu 
berbentuk simetris (bujur sangkar, lingkaran, dsb.). Bentuk-bentuk ini sangat 
menguntungkan karena dengan bentuk simetris ini ruang memiliki orientasi yang 
netral ke segala arah. 
 
Gambar 3: Orientasi ruang dalam ke segala arah 

 

 
Penempatan kolom pada sisi ruang (kolom-kolom exterior) dan kolom-kolom 
interior sangat menguntungkan, karena luas lantai yang dipakai akan sangat 
efektif, dan ruang-ruang dalam yang terjadi sangat fleksibel, dapat dipergunakan 
sebagai ruang serba-guna (multi function purpose). 
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            Gambar 4: 

 
 
Sistem sirkulasi dan transportasi dalam ruang yang terbentuk oleh sistem 
struktur ‘Tube in Tube’ ini sangat efektif, karena ruang dapat dibagi dalam luas 
lantai untuk pelayanan secara merata, sehingga tidak terjadi ‘cross’. 
Sebagaimana terlihat pada sketsa (gambar 5) di bawah ini. 
 
 
Gambar 5: Sistem sirkulasi dan transportasi ruang dalam 
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2. Expresi Bentuk Luar Bangunan 
 

Bangunan-bangunan besar sangat tergantung kepada sistem strukturnya, 
sehingga sistem struktur sangat diharapkan dapat menjadi ekspresi 
arsitekturnya. Pada sistem struktur ‘Tube In Tube’ ini bentuk luar menampilkan 
kolom-kolom rapat yang terlihat bersifat jujur sebagai struktur pengokoh 
bangunan, sedang lubang-lubang diantaranya berfungsi sebagai jendela. 
Estetika bangunan dapat dicapai dengan permainan kolom-kolom dan dinding 
secara sederhana dalam skala vertikal yang sangat tinggi. 
Secara sepintas akan terlihat bahwa tampak bangunan merupakan gabungan 
antara garis vertikal yang sangat kuat dan garis horizontal dari lantai maupun 
jendela yang dapat diatur penampilannya. 
Ada dua kemungkinan tampak yang terjadi disini, yaitu: 
-  kolom perimeter/ vertikal dari atas sampai ke bawah jumlahnya tetap. 
- kolom perimeter dari atas sampai ke bawah berkurang jumlahnya, dengan 
bantuan transferred beam gaya-gaya disalurkan ke kolom dibawahnya yang 
lebih besar. Contoh gambar 4 di bawah ini dapat menjelaskan hal tersebut. 

 
Gambar 6: Ekspresi bentuk luar bangunan 

 

3. Pengembangan  Bangunan 
 

Sistem struktur berkembang menghendaki unit bangunan dapat berkembang 
baik secara horizontal maupun vertikal. Perkembangan ini dilakukan dapat 
secara bertahap atau simultan. Syarat dalam pengembangan ini dalam segala 
arah harus tidak mengganggu struktur bangunan lama. Pada sistem struktur 
‘Tube in Tube’, kemungkinan untuk berkembang kearah vertikal dapat 
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diselesaikan dengan mudah, karena kemampuan strukturnya sendiri yang dapat 
menopang beban langsung dari atas. Sedangkan untuk pengembangan ke arah 
horizontal harus dilakukan pemecahan secara khusus, yaitu dengan bantuan 
elemen/ unit penghubung. (lihat gambar 7a dan 7b di bawah ini). 
 
Gambar 7a dan 7b:  

 
Terdapat dua hal yang spesifik pada pengembangan bangunan ini, yaitu 
masalah fleksibilitas dan sirkulasi. 
 
 

     4. Fleksibilitas 

- fleksibilitas pengembangan struktur dan sistem bangunan hanya dapat 
dilakukan ke arah vertikal, karena pengembangan ke arah horizontal 
terbentur masalah kolom perimeter/ vertikal. 

- Pengembangan ke arah horizontal menyebabkan antara satu massa 
bangunan dengan massa bangunan lainnya terpisah atau ada jarak. 

- Penyelesaian hubungan antar massa bangunan dapat dibantu dengan 
selasar struktur atap selasar mamakai kantilever. 

- Modul pengembangan ke arah horizontal merupakan penggabungan antara 
unit dasar dengan selasar. 
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    5. Sirkulasi 

- Sistem sirkulasi di luar dan di dalam bangunan (unit dasar) terpisah. 
- Sistem sirkulasi vertikal berada dalam core, kecuali jika dibutuhkan dapat di 

luar core, misalnya: tangga umum, tangga darurat, escalator, dsb. 
- Sirkulasi horizontal yang terjadi tergantung perletakan pembukaan core dan 

pemakaian ruangan untuk memenuhi fungsinya. 
 

          Gambar 8a: Sirkulasi pada core                       Gambar 8b:Sirkulasi vertikal pada bangunan 

�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8c: Sirkulasi antar unit/ massa bangunan 
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E. POTENSI STRUKTUR  
      

Bangunan ‘Tube in Tube’ sebagaimana bangunan lainnya dapat berdiri, apabila 
persyaratan struktur untuk berdirinya bangunan itu terpenuhi. Terdapat tiga macam 
persyaratan struktur untuk berdirinya bangunan yaitu: 

 

1. Keseimbangan, Stabilitas dan Kekuatan 
 
Dalam merencanakan sistem ‘tube in tube’ juga harus memperhatikan beban-
beban yang bekerja pada bangunan, yaitu berupa beban statis dan beban 
dinamis. Semua beban-beban tersebut terdiri dari: beban hidup, beban mati, 
beban konstruksi, beban angin/ lateral, beban gempa dan tekanan tanah & air 
tanah. 
Berdasarkan persyaratan struktur dan gaya-gaya yang bekerja seperti tersebut 
di atas maka dapat disusun hal-hal mengenai struktur yang merupakan potensi 
struktur ‘Tube in Tube’ sebagai berikut.   

 

2. Penyaluran  Gaya 
 
Sebagaimana bangunan tinggi yang lain struktur ini dapat menyalurkan gaya-
gaya yang bekerja, yang timbul disebabkan beban lateral maupun, beban 
gravitasi. Penyaluran gaya-gaya tersebut disebarkan melalui elemen-elemen 
struktur dengan cara: mulai dari sistem struktur lantai, kemudian melalui balok-
balok horizontal atau balok-balok induk dan spandrel beam, selanjutnya 
disalurkan ke komponen-komponen struktur vertikal yaitu kolom-kolom yang 
letaknya sangat berdekatan (yang membentuk tabung/ outer tube dan core/ 
inner tube). Penyaluran gaya ini diteruskan sampai kepondasi dan akhirnya ke 
tanah.hal ini dapat dijelaskan dengan gambar berikut ini. 
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3. Pengaku bidang horizontal dan bidang vertikal 

 
Struktur bangunan harus dapat menahan bermacam-macam gaya luar yang 
bekerja pada bangunan. Oleh sebab itu maka struktur harus dilengkapi dengan 
pengaku-pengaku pada bidang horizontal maupun bidang vertikal bangunan. 

Pada umumnya sistem struktur lantai bereaksi sebagai pengaku bidang 
horizontal bangunan Sedangkan sistem struktur vertikal (kolom, dinding dan 
core) bereaksi sebagai pengaku bidang vertikal bangunan. Bidang pengaku 
horizontal berfungsi sebagai pencegah deformasi yang terjadi pada arah 
horizontal, sedang bidang pengaku vertikal mencegah deformasi pada arah 
vertikal. Hubungan struktur pengaku horizontal dan vertikal inilah yang 
menyalurkan gaya-gaya tersebut di atas sampai ke pondasi dan akhirnya ke 
tanah. 

 



NALARs Volume 2 Nomor 1 Januari 2003: 35-49 

 

46 

copyright 

�Untuk bangunan dengan sistem tubular, pengaku bidang vertikal ditempatkan 
di bagian luar bangunan (structural facade). Pada sistem struktur ‘Tube in Tube’ 
yang bereaksi sebagai pengaku bidang horizontal adalah sistem struktur 
lantainya sendiri yaitu: concrete slab dan balok-balok horizontal (spandrel 
beams). Yang bereaksi sebagai pengaku bidang vertikal adalah kolom-kolom 
luar berbentuk tabung (outer tube) dan core (inner tube). 

 

 
   

� 
 
 
 
          Gambar 9a: Lantai sebagai pengaku                            Gambar 9b: core sebagai pengaku 
          bidang horizontal                                                           bidang vertical 

 
Gambar 10: Dinding luar sebagai pengaku bidang vertikal 

 

     4. Deformasi Yang Terjadi 
 
Reaksi-reaksi yang terjadi pada sistem struktur ‘Tube in Tube’ akibat gaya-gaya 
luar yang bekerja adalah sama dengan penggabungan antara reaksi yang terjadi 
pada sistem struktur rigid frame ditambah dengan reaksi yang terjadi pada 
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sistem struktur shear wall. Akibat deformasi yang terjadi secara keseluruhan 
adalah juga gabungan dari deformasi yang terjadi pada rigid frame ditambah 
deformasi pada shear wall. Penggabungan ini membuat bangunan memiliki 
kestabilan yang lebih tinggi dari pada kedua sistem struktur tersebut berdiri 
sendiri, karena terjadinya tegangan-tegangan yang saling menyeimbangkan. 
Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat dilihat pada gambar 11a, 11b, 11c, 
11d, 11e, 11f dan 11g di bawah ini. 

 
���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
            11a: rigid frame              11b: geser               11c:  shear wall             11d:  lentur 

 
� 
 
�� 
 
                                       +                                  = 
 
 
 
 
            11e: rigid frame              11f: shear wall                  11g: kombinasi lentur-geser  

 
 
Bagian tabung luar (outer tube) menahan gaya lateral paling besar pada bagian 
atas bangunan, berarti dapat mencegah terjadinya deformasi di bagian atas 
bangunan. Sedangkan tabung dalam (inner tube) menahan paling besar gaya 
lateral pada bagian bawah bangunan, berarti dapat mencegah kemungkinan 
terjadinya deformasi di bagian bawah bangunan atau tanah. 
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     5. Konstruksi 
 
Untuk bangunan bertingkat tinggi, material beton pracetak sangat tepat untuk 
dipakai. Karena disamping mempermudah pelaksanaan, juga waktu 
pelaksanaan lebih singkat. Tetapi disamping itu ada faktor keterbatasan dalam 
penggunaan beton pracetak dalam sistem ini. Faktor keterbatasan tersebut 
dialami oleh semua jenis sistem struktur bangunan tinggi. Beberapa cara yang 
dilaklukan untuk mencegah penurunan kekuatan adalah dengan jalan 
pengecekan terhadap setiap sambungan secara teliti dan memperhatikan faktor 
toleransi agar kesulitan-kesulitan saat pelaksanaan dapat dihindari. 
Agar potensi yang dicapai dapat maksimal, maka diperlukan penentuan 
komponen-komponen yang dapat dibuat pracetak dan komponen bukan 
pracetak. Di dalam sistem struktur ‘Tube in Tube’ komponen struktur yang dapat 
dibuat pracetak adalah bagian upper struktur diantaranya : sistem plat lantai, 
kolom, balok dan core. Komponen-komponen yang tidak dapat dibuat pracetak 
adalah bagian sub structure yang berfungsi sebagai pemegang struktur utama, 
yaitu : pondasi, sloof, basement, dsb. 
Bangunan tinggi bila diperhatikan maka keperluan komponen antara lantai satu 
dengan lainnya adalah sama atau hampir sama. Sehingga dengan dapat 
dilaksanakannya cara pracetak ini berarti mempermudah pelaksanaan 
konstruksi dan mempersingkat waktu pelaksanaannya. 

 
 

F. KESIMPULAN 
 
Penggunaan sistem struktur Tube in Tube dapat dilakukan tanpa 
mengenyampingkan nilai arsitektur yang diperlukan bangunan yang bertingkat 
tinggi. Kebutuhan ruang untuk fungsi kantor pada bangunan bertingkat tinggi adalah 
sangat sesuai dengan bentuk bangunan tinggi yang menggunakan sisterm struktur 
Tube in Tube. Sistem struktur ini mempunyai kelebihan-kelebihan baik dari segi 
arsitektur maupun segi struktur. Keuntungan dalam penerapan sistem ini adalah  : 
 Dalam pemakaian interiornya/ ruang effektif & fleksibel 
 Penampilan/ expresi tampak jujur dan mudah dibentuk. 
 Kemudahan dalam pengembangan bangunan baik vertikal maupun  
      horizontal. 
 Kesederhanaan penyaluran gaya-gaya. 
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 Pengakuan struktur. 
 Penyeimbangan pada saat deformasi. 
 Kemudahan pelaksanaan konstruksi. 
 Mempersingkat waktu pelaksanaan konstruksi. 
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