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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Semakin berkembangnya desain arsitektur sehingga banyaknya desain 

struktur yang beragam dan tidak simetris seperti bangunan dengan bentuk “T” yang 

memiliki ketidakberaturan horizontal. Dengan keberagaman struktur tersebut dapat 

mempengaruhi kekakuan bangunan dalam menahan beban gempa dan menjadi 

lebih tidak stabil dibandingkan struktur yang simetris. Beberapa pertimbangan yang 

dilakukan dalam pembangunan struktur yaitu desain struktur tahan gempa dengan 

desain berbasis kinerja atau Performance Based Design. 

Secara umum, sistem struktur dalam suatu konstruksi terbagi menjadi 2 yaitu 

sistem struktur penahan beban gravitasi dan sistem penahan beban lateral. Salah 

satu cara dalam menahan gaya lateral dari beban gempa yaitu pemasangan tulangan 

diafragma pada pelat lantai. Diafragma terbagi menjadi 3 klasifikasi berdasarkan 

fleksibilitasnya menurut SNI 1726:2019 yaitu diafragma kaku, diafragma semi-

kaku, dan diafragma fleksibel.  

Pada umumnya gedung di Indonesia di desain dengan menggunakan 

diafragma kaku dibandingkan diafragma semi kaku dan fleksibel. Kekakuan 

struktur dapat diukur dari besarnya simpangan antar lantai (story drift) bangunan. 

Suatu bangunan dikatakan kaku apabila simpangan struktur yang terjadi semakin 

kecil (Smith dan Coull, 1991).  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Dicky (2018) yang berjudul 

“Perbandingan Struktur Gedung Tidak Beraturan Horizontal Berbentuk “L” 

Terhadap Kondisi Sistem Rigid Floor, Flexural Floor, dan Sistem Dinding Geser” 

yang membahas tentang perbandingan nilai periode simpangan antar lantai dan 

gaya geser dasar pada gedung tidakberaturan horizontal dengan variasi kekakuan 

diafragma.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya maka perlu ditinjau lebih lanjut mengenai 

kinerja struktur yang terjadi pada gedung yang memiliki ketidakberaturan bentuk 

dengan modifikasi kekakuan diafragma yang berbeda-beda. Penelitian ini dengan 
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penelitian terdahulu memiliki perbedaan yaitu pada bentuk denah dan juga tipe 

strukturnya. Bentuk denah struktur yang digunakan berbentuk “T” dengan tipe 

struktur rigid floor, semi rigid floor dan flexible floor, yang akan mengkaji tentang 

pengaruh dimensi struktur terhadap besarnya nilai displacement pada masing-

masing kondisi sistem diafragma sehingga mendapatkan nilai kinerja struktur yang 

baik. 

Analisis akan dilakukan dengan metode pushover analysis yaitu analisis 

static non-linier untuk dapat mengetahui perilaku inelastis struktur juga saat kondisi 

elastis sampai terjadi keruntuhan pada elemen struktur dan memperkirakan gaya 

maksimum dan deformasi yang terjadi. Pada penelitian kali ini akan dilakukan 

desain dan analisis struktur gedung akibat beban gempa dengan menggunakan 

program ETABS 2016.  

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka terdapat beberapa rumusan 

masalah pada penelitian ini, yaitu :  

1. Bagaimana perencanaan struktur gedung secara detail dengan menggunakan 

sistem lantai rigid floor, semi floor dan flexible floor diafragma? 

2. Bagaimana perbandingan respon struktur yang terjadi pada struktur gedung 

yang memiliki sistem lantai rigid floor, semi floor dan flexible floor? 

3. Bagaimana kinerja struktur gedung tidak beraturan berdasarkan sistem lantai 

rigid floor, semi rigid floor dan rigid flexible floor? 

 

1.3 TUJUAN 

Tujuan dilakukan analisis ini yaitu : 

1. Mengetahui perencanaan struktur gedung secara detail dengan menggunakan 

sistem lantai rigid floor, semi rigid floor dan flexible floor diafragma. 

2. Mengetahui respon struktur gedung tidak beraturan berdasarkan sistem lantai 

rigid floor, semi rigid floor dan flexible floor. 
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3. Mengetahui pengaruh nilai displacement terhadap dimensi dan kinerja 

struktur bangunan tidak beraturan pada sistem lantai rigid floor, semi rigid 

floor dan flexible floor. 

4. Mengetahui pengaruh dimensi struktur terhadap displacement dan kinerja 

struktur bangunan tidak beraturan pada sistem lantai rigid floor, semi rigid 

floor dan flexible floor. 

 

1.4 RUANG LINGKUP  

1. Struktur bangunan berada pada daerah Bandung dengan kondisi tanah sedang. 

2. Fungsi bangunan sebagai perkantoran. 

3. Analisis yang digunakan yaitu pada bangunan struktur beton bertulang 

Struktur Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK) 

4. Evaluasi kinerja yang dilakukan pada struktur bangunan SRPMK 

menggunakan analisis Pushover. 

5. Analisa perencanaan struktur dibuat berdasarkan sistem lantainya yaitu rigid 

floor, semi rigid floor, flexible floor 

6. Dibuat 2 kasus yang dilakukan yaitu: 

1. Struktur bangunan dibuat berdasarkan dimensi hasil preliminary design 

awal dengan hasil 3 model struktur. 

2. Struktur bangunan dibuat berdasarkan nilai displacement terkecil hasil 

analisis pushover pada kasus pertama dengan hasil 2 model struktur. 

7. Bangunan gedung yang ditinjau yaitu gedung bertingkat tidak simetris 6 

lantai berbentuk T. 

8. Program ETABS 2016 digunakan dalam perhitungan dan analisis struktur. 

9. Untuk menghitung drift, digunakan output berupa defleksi horizontal titik 

pusat massa diafragma yang dilakukan secara otomatis dengan bantuan 

Program ETABS 2016 

10. Peraturan yang digunakan dalam analisis yaitu : 

a. SNI 1727:2013 Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung 

dan Struktur lain 
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b. SNI 1726 – 2019 Tata Cara Perancangan Ketahanan Gempa untuk 

Struktur Bangunan Gedung dan Non-Gedung. 

c. SNI 2847 – 2013 Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung 

dan Penjelasan. 

 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Pada bab ini berisi tentang gambaran isi tiap bab yang ada pada Tugas Akhir 

ini, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir yang digunakan yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang teori dan penjelasan yang digunakan dalam 

penelitian tugas akhir yang meliputi beton bertulang, SRPMK, analisa pushover  

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi bagan alir metode penelitian yang digunakan dalam 

penyusunan Tugas akhir ini.  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi analisis dan pembahasan mengenai ketahanan penerimaan  

beban gempa pada struktur dengan desain gedung tipe Struktur Rangka Pemikul 

Momen Khusus (SRPMK) pada balok dan kolom untuk mendapatkan perbandingan 

respon struktur dan kinerja struktur gedung yang dilakukan dengan menggunakan 

metode respon spektrum dan analisis pushover. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan dan saran yang 

dibutuhkan untuk pengembangan kedepannya.




