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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pendahuluan 

Menurut Bayong (2006:12), yang dimaksud dengan pengertian gempa bumi 

yaitu suatu gerakan atau getaran yang terjadi pada kulit bumi yang dihasilkan dari 

tenaga endogen. 

Menurut Mc.Cormac (2002), hal yang perlu diperhatikan dalam membagun 

suatu bangunan yaitu kekuatan yang memadai agar dapat memberikan kenyamanan 

bagi penghuni di dalamnya terutama pada lantai atas. Sebab semakin tinggi 

bangunan, defleksi lateral yang terjadi semakin besar pada lantai atas. 

Dalam penelitian ini digunakan satu buah gedung yang sama dengan 

melakukan beberapa variasi dimensi pada kolom dan balok gedung, dengan output 

kurva kapasitas gedung yang menunjukan kinerja dari struktur tersebut. 

2.2 Struktur Beton Bertulang 

Berdasarkan SNI 2847:2019 beton bertulang yaitu beton struktural yang 

ditulangi dengan tidak kurang dari jumlah baja prategang atau tulangan 

nonprategang minimum yang ditetapkan dalam standar – termasuk elemen-elemen 

yang memenuhi persyaratan untuk beton prategang dan nonprategangdan 

direncanakan berdasarkan asumsi bahwa kedua bahan tersebut bekerja sama dalam 

memikul gaya yang bekerja. 

Beton yang memiliki sifat utama menahan beban gaya tekan sedangkan 

tulangan baja berfungsi menahan tarik sehingga menghasilkan kombinasi satu-

kesatuan yang komposit sehingga menghasilkan beton bertulang yang kuat terhadap 

tarik dan juga tekan. 

2.3 Struktur Gedung  

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 1726:2002) tentang Tata Cara 

Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung, struktur bangunan gedung dibedakan 

ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu struktur bangunan gedung beraturan dan struktur 

bangunan gedung tidak beraturan. 
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Adapun yang dimaksud dengan struktur bangunan gedung beraturan adalah 

struktur bangunan gedung yang memenuhi kriteria antara lain : 

1. Tinggi struktur bangunan gedung diukur dari taraf penjepitan lateral tidak 

lebih dari sepuluh tingkat atau 40 m.  

2. Denah struktur bangunan gedung adalah persegi panjang atau dengan 

tonjolan ≤ 25 % ukuran terbesar denah bangunan. 

3. Sistem struktur bangunan gedung terbentuk oleh subsistem-subsistem 

pemikul beban lateral yang arahnya saling tegak lurus dan sejajar. 

4. Sistem struktur bangunan gedung tidak menunjukkan loncatan bidang muka 

dan kalaupun mempunyai loncatan bidang muka, ukuran dari denah struktur 

bagian gedung yang menjulang dalam masing-masing arah ≥ 75% dari ukuran 

terbesar denah struktur bagian gedung yang ada di bawahnya. 

5. Sistem struktur bangunan gedung memiliki kekakuan lateral yang beraturan, 

tanpa adanya tingkat lunak.  

6. Sistem struktur bangunan gedung memiliki berat lantai tingkat yang 

beraturan. 

7. Sistem struktur bangunan gedung memiliki unsur-unsur vertikal dari sistem 

pemikul beban lateral yang menerus, tanpa perpindahan titik beratnya, 

kecuali bila perpindahan tersebut tidak lebih dari setengah ukuran unsur 

dalam arah perpindahan tersebut. 

8. Sistem struktur bangunan gedung memiliki lantai tingkat yang menerus, tanpa 

lubang atau bukaan yang luasnya lebih dari 50% luas seluruh tingkat. 

Sedangkan struktur bangunan gedung yang tidak memenuhi kriteriakriteria 

seperti diatas, dikategorikan sebagai struktur bangunan gedung tidak beraturan. 

Untuk struktur gedung tidak beraturan, pengaruh Gempa Rencana harus ditinjau 

sebagai pengaruh pembebanan gempa yang berperilaku dinamik, dan analisisnya 

dilakukan berdasarkan analisis respons dinamik, yaitu suatu analisis dinamik yang 

memperhatikan semua ragam getar yang mungkin terjadi pada struktur bangunan. 

Analisis respons dinamik dapat dilakukan dengan analisis ragam spektrum respons 

dan analisis respons dinamik riwayat waktu. 
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2.4 Struktur Gedung Tidak Beraturan 

Berdasarkan SNI 1726:2019, struktur gedung dapat diklasifikasikan sebagai 

bangunan beraturan dan tidak beraturan. Kriteria ini harus berdasarkan pada 

konfigurasi horizontal dan vertikal dari struktur bangunan gedung. Pawirodikromo 

(2012) menjelaskan bahwa bangunan tidak beraturan adalah bangunan yang 

umumnya mempunyai lebih dari 1 massa/gatra/blok dengan denah tidak sederhana 

walaupun masih simetri baik simetri 2 arah maupun 1 arah.  

Contoh bentuk bangunan tidak beraturan yaitu dengan membentuk huruf C, 

T, U, Z, H, L seperti pada Gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 Denah Bangunan yang Tidak Simetris  

Sumber : Fajar Nugroho, 2015 

Suatu struktur dikatakan memiliki ketidakberaturan horizontal apabila 

struktur tersebut mempunyai satu atau lebih tipe ketidakberaturan, yaitu : 

Tabel 2.1 Ketidakberaturan horizontal pada struktur berdasarkan SNI 1726:2019. 

No Tipe dan penjelasan ketidakberaturan 
Penerapan kategori 

desain seismic 

1a Ketidakberaturan torsi di definisikan ada jika 

simpangan antar lantai tingkat maksimum, torsi 

yang melintang terhadap sumbu lebih dari 1,2 kali 

simpangan antar lantai tingkat rata-rata di kedua 

ujung strutur, ketidakberaturan torsi dalam pasal-

pasal refrensi berlaku   hanya   untuk   struktur   di   

mana diafragmanya kaku atau setengah kaku. 

D, E, dan F  

B, C, D, E, dan F 

C, D, E, dan F 

C, D, E, dan F 

D, E, dan F 

B, C, D, E, dan F 
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Tabel 2.1: Lanjutan. 

No Tipe dan penjelasan ketidakberaturan 
Penerapan kategori 

desain seismic 

1b Ketidakberaturan torsi berlebihan di 

definesikan ada   jika   simpangan   antar   

lantai   tingkat maksimum,torsi  yang  

dihitung  termasuk  tak terduga, di sebuah  

ujung  struktur  melintang terhadap  sumbu  

lebih  dari  1,4  kali  simpangan antar  lantai  

tingkat  rata-rata  di  kedua  ujung struktur. 

Persyaratan ketidakberaturan torsi 

berlebihan dalam pasal-pasal referensi 

berlaku hanya untuk struktur dimana 

diafragma nya kaku dan setengah kaku. 

E dan F 

D 

B, C, dan d 

C dan D 

C dan D 

D  

B, C, dan D 

2 Ketidakberaturan sudut dalam didefinisikan 

ada jika kedua proyeksi denah dari sudut 

dalam lebih besar dari 15% dimensi denah 

struktur dalam arah yang ditentukan 

D, E, dan F  

D, E, dan F 

3   Ketidakberaturan diskontinuitas diafragma di D, E, dan F 

 definisikan ada jika terdapat diafragma dengan D, E, dan F 

 diskontinuitas atau variasi kekakuan mendadak,  

 termasuk yang mempunyai daerah terpotong atau  

 terbuka lebih besar dari 50% daerah diafgragma  

 bruto   yang   melingkupinya, atau   perubahan  

 kekakuan diafragma efektif lebih dari 50% dari  

 suatu tingkat ketingkat selanjutnya.   

4 Ketidakberaturan pergesekan melintang terhadap 

bidang didefinisikan ada jika terdapat 

diskontinuitas   dalam   lintasan   tahanan   gaya  

B, C, D, E, dan F  

D, E, dan F 

B, C, D, E, dan F 

D, E, dan F  
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Tabel 2.1 : Lanjutan 

4 lateral,seperti  pergeseran  melintang  terhadap 
bidang elemen vertikal 

B, C, D, E, dan F 

5 Ketidak beraturan sistem non peralel didefnisikan C, D, E, dan F 

 ada jika elemen penahan gaya leteral vertikal B, C, D, E, dan F 

 tidak parelel atau simetris terhadap sumbu-sumbu D, E, dan F 

 orthogonal utama sistem penahan gaya gempa B, C, D, E, dan F 

 

  

Ketidakberaturan 1a dan 1b  Ketidakberaturan 2 

  

Ketidakberaturan 3 

  

Ketidakberaturan 4 Ketidakberaturan 5 

Gambar 2.2 Ketidakberaturan Horizontal 

Sumber: SNI 1726:2019 
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Sedangkan struktur dikatakan memiliki ketidakberaturan vertikal apabila 

struktur tersebut mempunyai satu atau lebih tipe ketidakberaturan, berupa: 

a. Ketidakberaturan Kekakuan Tingkat Lunak 

b. Ketidakberaturan Kekakuan Tingkat Lunak Berlebihan 

c. Ketidakberaturan Berat (Massa) 

d. Ketidakberaturan Geometri Vertikal 

e. Ketidakberaturan Akibat Diskontinuitas Bidang pada Elemen Vertikal 

Pemikul Gaya Lateral 

f. Ketidakberaturan Tingkat Lemah Akibat Diskontinuitas pada Kekuatan 

Lateral Tingkat. 

g. Ketidakberaturan Tingkat Lemah Berlebihan Akibat Diskontinuitas pada 

Kekuatan Lateral Tingkat. 

  

Ketidakberaturan (a) (b)        Ketidakberaturan (c)     Ketidakberaturan (d) 

  

Ketidakberaturan (e)  Ketidakberaturan (f) (g) 

Gambar 2.3 Ketidakberaturan Vertikal 

Sumber: SNI 1726:2019 
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2.5 Sistem Struktur Bangunan Tinggi 

Sistem struktur dibagi menjadi dua bagian yaitu sistem vertikal dan sistem   

horisontal. Sistem vertikal mencakup sistem struktur lateral yang dapat 

meningkatkan nilai kekakuan dan kekuatan komponen vertikal. Sedangkan sistem 

horisontal mencakup pengaku-pengaku horisontal atau horizontal bracing berupa 

lantai dan sistem deck framing yang biasa disebut dengan diafragma horisontal 

(Majore, 2015) 

Sistem struktur berdasarkan SNI 1726:2019 dibagi menjadi 4 jenis yaitu: 

1. Sistem dinding penumpu merupakan sistem struktur yang tidak memiliki 

rangka ruang pemikul beban gravitasi secara lengkap, yang sebagian besar 

atau seluruh beban gravitasinya dipikul oleh dinding-dinding penumpu. 

Tahanan terhadap gaya gempa disediakan oleh dinding-dinding geser atau 

rangka bresing. 

2. Sistem rangka gedung yaitu sistem struktur dengan rangka ruang lengkap 

untuk memikul beban gravitasi, sedangkan tahanan terhadap gempa 

disediakan oleh dinding geser ataupun oleh rangka bresing 

3. Sistem ganda yaitu sistem struktur dengan rangka ruang lengkap untuk 

memikul beban gravitasi, sedangkan tahanan terhadap gempa disediakan oleh 

kombinasi sistem rangka pemikul momen dan dinding geser atau oleh 

kombinasi sistem rangka pemikul momen dan rangka bresing 

4. Sistem interaksi dinding geser dan rangka sistem yaitu struktur yang 

menggunakan kombinasi dinding geser beton biasa dan sistem rangka beton 

pemikul momen biasa untuk menahan beban-beban lateral sesuai 

perbandingan kekakuan yang dimilikinya, dengan memperhatikan interaksi 

antara dinding geser dan rangka di semua tingkat atau lantai bangunan 

 

2.4.1 Sistem Penahan Gaya Gravitasi 

Beban gravitasi meliputi beban mati dan juga beban hidup sesuai dengan 

fungsi bangunan. Pelat penahan gaya gravitasi terbagi menjadi dua yaitu pelat satu 

arah dan pelat dua arah yang ditunjukkan oleh Gambar 2.2. 
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Pelat Satu Arah ('One Way Slab') Pelat Rusuk Satu Arah ('One Way Rib Slab') Pelat Dua Arah ('Two Way Slab on Beam’) 

 
Pelat Tanpa Balok - Pelat Tanpa Balok - Pelat Rusuk Dua Arah 

Tanpa Kepala Kolom Dengan Kepala Kolom ('Waffle Slab') 
('Flat Plate') ('Flat Slab')  

 

Gambar 2.4 Jenis pelat penahan gaya gravitasi  

Sumber: Marques, 2014 

a. Pelat satu arah 

Pelat satu arah yaitu pelat dengan perbandingan nilai panjangnya dua kali 

lebih besar atau lebih dari lebarnya sehingga beban yang ditumpu pelat akan 

diteruskan menuju balok. Pelat satu arah ditumpu oleh balok dengan jarak 

berdekatan. 

b. Pelat dua arah 

Pelat dua arah terjadi jika perbandingan nilai panjangnya tidak lebih dari 

dua kalin nilai lebarnya (Ix/Iy ≤ 2) dengan keempat sisi pelat ditumpu langsung 

oleh balok dan kemudian beban diteruskan ke kolom dari segala arah. Struktur pelat 

pada penelitian ini temasuk kedalam stuktur pelat 2 arah. Untuk dapat menghitung 

momen pada pelat dua arah digunakan rumus : 

   Mo = 
𝑞𝑢𝑥𝐿2𝑥𝐿𝑛2

8
 

 

2.4.2 Sistem Penahan Gaya Lateral 

Beban lateral meliputi beban angin dan beban gempa. Mc.Cormak (1995) 

menyebutkan bahwa kekuatan bangunan yang memadai untuk memberikan 

kenyamanan bagi penghuninya terutama lantai atas. Defleksi lateral yang terjadi 

https://www.scribd.com/marcelo1marques_1
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pada suatu struktur semakin besar pada lantai atas seiring dari semakin tingginya 

suatu bangunan. 

Dimensi kolom, balok sangat mempengaruhi terhadap kekakuan portal suatu 

struktur bangunan, selain itu jarak antar kolom dan jarak antar lantai sangat 

berpengaruh. 

Sistem penahan gaya lateral dibedakan menjadi beberapa klasifikasi yaitu 

Sistem Rangka Pemikul Momen (SRPM), Sistem Dinding Struktural (SDS), dan 

Sistem Ganda (gabungan SRPM dan SDS). 

Pembebanan lateral yang digunakan melalui analisis ragam respons spektrum 

gempa wilayah 2 pada kondisi tanah medium yang mengacu pada SNI 1726:2002. 

 

Gambar 2.5 Sistem struktur penahan gaya lateral 

Sumber: Marques, 2014 

 

2.6 Model Kekakuan Diafragma 

Menurut Iran Seismic Code Third Edition, diafragma adalah fleksibel ketika 

deformasi lateral maksimum diafragma (Δdiaph) lebih dari setengah simpangan 

antar lantai tingkat (Δstory) (Moeini M.: 2011, 26).  

Diafragma adalah kaku ketika: 𝜆 =  
∆𝑑𝑖𝑎𝑝ℎ

∆𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦
< 0,5 

Lalu diafragma adalah fleksibel ketika: 𝜆 =  
∆𝑑𝑖𝑎𝑝ℎ

∆𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦
> 0,5 

Pengertian nilai λ dalam Iran Seismic Code, akan mempunyai arti yang sama 

dengan nilai λ pada FEMA 356. Maka dari itu penulis, dalam analisis tidak 

membandingkan klasifikasi diafragma dengan Iran Seismic Code. 

https://www.scribd.com/marcelo1marques_1
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Menurut FEMA 356 diafragma adalah kaku jika  λ <  0,5; diafragma 

fleksibel ketika λ >  2, dan diafragma tidak kaku maupun tidak fleksibel (semi-

kaku) ketika 0.5 ≤  λ <  2  (Moeini M.: 2011, 27). 

Menurut SNI 1726:2019 diafragma adalah kaku jika perbandingan 𝑆
𝐷𝑒⁄  

tidak lebih dari tiga. Lalu diafragma adalah fleksibel jika defleksi diafragma 

maksimum (DDM) dibagi dengan simpangan rata-rata elemen vertikal (SREV) 

melebihi dari dua. 

 

Gambar 2. 6 Perbedaan Nilai Pada Pengecekan Fleksibilitas Diafragma  

Sumber : Moeini M.2011: 27 

 

Menurut SNI 1726:2019 diafragma harus dapat memikul tegangan geser dan 

lentur yang dihasilkan dari gaya seismik desain dari elemen pemikul vertikal di 

masing-masing lantai (𝐹𝑥) ke elemen pemikul vertikal lainnya. Diafragma harus 

mempunyai pengikat atau strut untuk mendistribusikan gaya pengangkuran dinding 

ke diafragma. Sambungan diafragma harus berupa sambungan tipe mekanis, tipe 

las, atau sambungan positif. 

Penggunaan diafragma pada struktur plat lantai akan memiliki kekakuan yang 

dianggap tidak terhingga sehingga akan mampu untuk membantu menahan beban 

gempa (Devi Arsyana, 2016). 

Diafragma dibedakan menjadi 3 berdasarkan kekakuannya yaitu rigid 

diaphragm, semi rigid diaphragm, dan flexible. Berdasarkan dari ketiga kategori 

tersebut dapat dibedakan berdasarkan tegangan yang terjadi. 

a. Diafragma kaku memindahkan beban ke rangka atau dinding geser 

tergantung ada fleksibilitasnya dan lokasinya dalam struktur. Diafragma kaku 

yaitu dimana perpindahan pusat atau titik tengah diafragma kurang dari dua 

kali perpindahan di ujung sudutnya. Diafragma ini meningkatkan tuntutan 
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geser pada sistem penahan yang digunakan, tetapi semuanya akan mengalami 

deformasi yang sama.  

b. Diafragma semi kaku ini harus dimodelkan ketika deformasi inplane yang 

signifikan terjadi dengan mempertimbangkan kekakuan masing-masing 

diafragma. Dianjurkan menggunakan diafragma semi kaku jika mode roasi 

mendominasi karena banyaknya eksentrisitas antara pusan massa dan pusat 

kekakuan. 

c. Fleksibilitass diafragma mempengaruhi distribusi gaya lateral ke komponen 

vertikal dari elemen lateral yang menahan elemen struktur. Flexible 

diaphragm yaitu elemen struktur horizontal yang perpindahan titik tengah 

dibawah beban lateral melebihi dua kali perpindahan rata-rata dari dukungan 

izin. 

 

Gambar 2. 7 Pengecekan Fleksibilitas Diafragma  

Sumber: SNI 1726:2019 

Sifat fisiknya yang terjadi pada setiap kekakuan memiliki beberapa 

perbedaan. Sifat fisik diafragma kaku yaitu: 

a. Kekakuan tidak terhingga. 

b. Memiliki ketebalan yang merata pada seluruh bagian. 

c. Sebaran mutu beton merata. 

d. Ketebalan harus lebih dari 7 cm. 

e. Dicor menerus bersamaan kolom dan balok 

f. Memiliki tulangan menerus.  

Sifat diafragma semi kaku menurut Gambiro (2016) yaitu: 

a. Struktur tidak beraturan (denah, loncatan muka, dll). 
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b. Torsi yang melebihi persyaratan. 

c. H/B > 3. 

d. Pracetak. 

e. Ketebalan harus lebih dari 7 cm. 

f. Membutuhkan waktu yang lama dan sulit diaplikasikan. 

g. Kolektor penghubung shear wall dengan frame diasumsikan sebagai kolom. 

h. Analisa awal balok balok dimodelkan sebagai k.olom, kemudian di cek : 

 Bila 𝑃𝑢 > 0,1 𝑥 𝑓′𝑐  𝑥 𝐴𝑔, kolom kolektor 

 Bila 𝑃𝑢 < 0,1 𝑥 𝑓′𝑐  𝑥 𝐴𝑔, bisa dianggap sebagai balok. 

Sedangkan kondisi diafragma fleksibel berdasarkan SNI 1726:2019 yaitu 

diafragma yang terbuat dari dek baja tanpa penutup (topping) atau panel struktur 

kayu dapat diidealisasikan sebagai diafragma fleksibel jika memenuhi satu atau 

lebih kondisi berikut:  

a. Struktur dengan elemen vertikal berupa rangka baja dengan bresing, rangka 

baja dan beton komposit dengan bresing, atau beton, dinding bata, baja, atau 

dinding geser komposit baja dan beton. 

b. Bangunan hunian satu atau dua tingkat. 

c. Stuktur rangka ringan yang memenuhi kondisi berikut: 

(1). Penutup beton atau material serupa tidak ditempatkan di atas panel diafragma 

kayu kecuali untuk penutup nonstruktural dengan tebal tidak melebihi 38 mm 

(2). Setiap baris elemen vertikal sistem pemikul gaya seismik memenuhi 

simpangan antar tingkat izin. 

 

2.7 Pembebanan 

Beban yang bekerja pada struktur gedung ini meliputi beban mati (DL), beban 

hidup (LL), beban mati tambahan (SDL). Standar acuan pembebanan ditentukan 

berdasarkan SNI 1727:2013 tentang beban minimum untuk perancangan bangunan 

gedung dan SNI 1726:2012 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk 

bangunan gedung. 
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2.6.1 Beban Mati (DL) 

Beban mati merubakan beban yang nilainya tetap dan dihasilkan dari berat 

elemen struktur bangunan sendiri (selfweight). Besar elemen struktur yang 

digunakan yaitu 2400 kg/m3 untuk struktur beton bertulang. Besar beban mati 

dihitung langsung menggulakan program ETABS 2016. 

2.6.2 Beban Mati Tambahan (SIDL) 

Beban mati tambahan atau superimposed deaload adalah beban mati yang 

ditambahkan pada struktur yang apat berupa dinding, langi langit, peralatan 

mekanikal elektrik dan sebagainya. Beban mati tambahan merupakan beban yang 

kuantitasnya tetap yang berasal dari elemen-elemen non-struktural, seperti: 

1. Spesi   =  21 kg/m2 

2. Kramik =  24 kg/m2 

3. Plafond  =  18 kg/m2 

4. Dinding  = 250 kg/m2   

5. Instalasi ME =  40 kg/m2   

 

2.6.3 Beban Hidup (LL) 

Beban hidup merupakan semua beban yang bersifat sementara atau dapat 

berpindah-pindah. Berdasarkan SNI 1727:2013 beban hidup adalah beban yang 

diakibatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan gedung atau struktur lain yang 

tidak termasuk beban kkonstuksi dan beban lingkungan, seperti beban angin, beban 

hujan, beban gempa, beban banjir dan beban mati. 

Beban hidup yang diperhitungkan adalah beban hidup selama masa layan. 

Dengan perencanaan beban hidup sebagai berikut: 

1. Beban Hidup pada Lantai Gedung 

Beban hidup yang digunakan yaitu sebesar 240 kg/m2 untuk beban lantai 1 

sampai dengan lantai 6 dengan mengacu pada standar pedoman pembebanan 

yang ada.  

2. Beban Hidup pada Atap Gedung 
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Beban hidup yang digunakan yaitu sebesar 98 kg/m2 mengacu pada standar 

pedoman pembebanan yang ada. 

2.8 Respon Spektrum Gempa (E) 

Berdasarkan SNI Gempa 1726:2019, gempa rencana ditetapkan sebagai 

gempa dengan kemungkinan terlewati besarannya selama umur struktur bangunan 

50 tahun adalah sebesar 2 persen. 

Dalam perencanaan struktur bangunan harus memperhatikan letak wilayah 

gempa yang terdapat pada SNI 1726:2019 pasal 14 dengan Gambar 2.8  

menunjukkan peta gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko-tertarget 

(𝑀𝐶𝐸𝑅) parameter-parameter gerak tanah 𝑆𝑠 dan 𝑆1. 𝑆𝑠 adalah parameter nilai 

percepatan respon spektral gempa 𝑀𝐶𝐸𝑅 risiko-tertaget pada perioda pendek, 

teredam 5 persen. 𝑆1 adalah parameter nilai percepatan respons spektral gempa 

𝑀𝐶𝐸𝑅 risiko-tertarget pada periode 1 detik, teredam 5 persen. 

 
Gambar 2.8 Peta percepatan batuan dasar periode pendek (ss) 

Sumber: Gambar 9, SNI 1726:2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk 

Bangunan Gedung, 2012 
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Gambar 2. 9 Peta percepatan batuan dasar periode panjang (Ss) 

Sumber: Gambar 10, SNI 1726:2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk 

Bangunan Gedung, 2019 

2.7.1 Kategori Resiko 

Berdasarkan SNI 1726:2019 pengaruh gempa rencana harus dikalikan dengan 

suatu faktor keutamaan 𝐼𝑒 . Kategori resiko struktur bangunan dan faktor keutamaan 

gempa dikelompokan berdasarkan jenis pemanfaaatannya yang ditunjukan dalam 

Tabel 2.2 

Tabel 2.2 Kategori Resiko 

Jenis Pemanfaatan 
Kategori 

Resiko 

Gedung dan non gedung yang memiliki risiko rendah terhadap jiwa  

manusia pada saat terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi  

untuk, antara lain:  

- Fasilitas pertanian, perkebunan, perternakan, dan perikanan I 

- Fasilitas sementara  

- Gudang penyimpanan  

- Rumah jaga dan struktur kecil lainnya  
  

Semua gedung dan struktur lain, kecuali yang termasuk dalam  

kategori risiko I,III,IV, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk:  

- Perumahan  

- Rumah toko dan rumah kantor  

- Pasar  

- Gedung perkantoran II 

- Gedung apartemen/ rumah susun  
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Tabel 2.2 Lanjutan 

 

Jenis Pemanfaatan 
Kategori 

Resiko 

- Pusat perbelanjaan/ mall  

- Bangunan industri  

- Fasilitas manufaktur  

- Pabrik 
 

Gedung dan non gedung yang memiliki risiko tinggi terhadap jiwa 

manusia pada saat terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi 

untuk: 

III 

- Bioskop 

- Gedung pertemuan 

- Stadion 

- Fasilitas kesehatan yang tidak memiliki unit bedah dan unit gawat 

darurat 

- Fasilias penitipan anak 

- Penjara 

Gedung dan non gedung, tidak termasuk kedalam kategori risiko IV, 

yang memiliki potensi untuk menyebabkan dampak ekonomi yang 

besar dan/atau gangguan massal terhadap kehidupan masyarakat 

sehari-hari bila terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk: 

 

- Pusat pembangkit listrik biasa 

IV 

- Fasilitas penanganan air 

- Fasilitas penanganan limbah 

- Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang memiliki fasilitas 

bedah dan unit gawat darurat 

- Fasilitas pemadam kebakaran, ambulans dan kantor polisi, serta 

garasi kendaraan darurat 

- Tempat perlindungan terhadap gempa bumi, angin badai 

dan tempat perlindungan darurat lainnya 

- Fasilitas kesiapan darurat, komunikasi, pusat operasi dan fasilitas 

lainnya untuk tanggap darurat 

 

- Pusat pembangkit energi dan fasilitas publik lainnya yang 

dibutuhkan pada saat keadaan darurat 

- Struktur tambahan (termasuk menara telekomunikasi, tangki 

penyimpanan bahan bakar, menara pendingin, struktur stasiun listrik, 

tangki air pemadam kebakaran atau struktur rumah atau struktur 

pendukung air atau material atau peralatan pemadam kebakaran) 

yang disyaratkan untuk beroperasi pada saat keadaan darurat 

Gedung dan non gedung yang dibutuhkan untuk mempertahankan 

fungsi struktur bangunan lain yang masuk ke dalam kategori risiko 

IV. 
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Sumber: Tabel 1, SNI 1726-2012 tentang cara perenanaan Ketahanan Gempa Untuk Bangunan 

Gedung,2012 

 

Tabel 2.3 Faktor Keutamaan Gempa 

Kategori Risiko Faktor Keutamaan Gempa, Ie 
  

I atau II 1,0 
  

III 1,25 
  

IV 1,50 
  

Sumber: Tabel 2, SNI 1726:2019 tentang cara perencanaan Ketahanan Gempa Untuk bangunan 

gedung,2019 

 

2.7.2 Kombinasi Beban 

Dalam SNI Pembebanan 1727:2013 Pasal 2.3.2, komponen elemen 

struktur harus dirancang dengan baik sehingga kuat rencananya sama atau melebihi 

beban terfaktor yang dihasilkan dari kombinasi pembebanan sebagai berikut: 

1. 1,4D 

2. 1,2D + 1,6L + 0,5(L atau R) 

3. 1,2D + 1,6(Lr atau R) + (L atau 0,5W) 

4. 1,2D ± 1,0W + L + 0,5(Lr atau R) 

5. 1,2D ± 1,0E + L 

6. 0,9D ± 1,0W 

7. 0,9D ± 1,0E 

Untuk nomor 4 dan 7 beban gempa diatur oleh SNI 1726:2019, faktor dan 

kombinasi beban untuk beban mati nominal beban hidup nominal dan beban gempa 

nominal yaitu sebagai berikut: 

1. (1,2 + 0,2 sds) DL + 1 LL ± 0,3ρEX ± 1ρEY 

2. (1,2 + 0,2 sds) DL + 1 LL ± 1ρEX ± 0,3ρEY 

3. (0,9 - 0,2 sds) DL ± 0,3ρEX ± 1ρEY 

4. (0,9 - 0,2 sds) DL ±1ρEX ± 0,3ρEY 

Dimana: 

DL  = Beban mati, termasuk SIDL 

LL  = Beban Hidup 
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Lr = Beban Hidup Atap 

R = Beban Hujan 

W = Beban Angin 

Ex  = Beban Gempa Arah – x 

Ey  = Beban Gempa Arah – y 

ρ = Faktor redundansi 

Sds = Parameter percepatan spectrum respons desain pada periode pendek  

 

2.7.3 Koefisien Respon Spektral Percepatan Gempa 

𝑆𝑀𝑆 = 𝐹𝑎 × 𝑆𝑠  (2.1) 

𝑆𝑀1 = 𝐹𝑣 × 𝑆1  (2.2) 

Keterangan: 

𝑆𝑆 = parameter respon spektral percepatan gempa MCER terpetakan untuk perioda 

 Pendek. 

𝑆1 = parameter respon spektral percepatan gempa MCER terpetakan untuk perioda 

 1 detik. 

Tabel 2.4 Koefisien Situs, 𝑭𝒂 

Kelas 

situs 

Parameter respons spektral percepatan gempa (𝑀𝐶𝐸𝑅) 

terpetakan pada periode pendek, 𝑇 = 0,2 detik, 𝑆𝑠 

   𝑆𝑆 ≤ 0,25  𝑆𝑆 = 0,5  𝑆𝑆 = 0,75  𝑆𝑆 = 1,0  𝑆𝑆 ≥ 0,25 

SA 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

SB 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

SC 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 

SD 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 

SE 2,5 1,7 1,2 0,9 0,9 

SF 𝑆𝑠  
Sumber: SNI 1726:2019 

Tabel 2.5 Koefisien Situs, Fv 

Kelas 

situs 

Parameter respons spektral percepatan gempa (𝑀𝐶𝐸𝑅) 

terpetakan pada periode pendek, 𝑇 = 0,2 detik, 𝑆𝑠 

   𝑆𝑆 ≤ 0,25  𝑆𝑆 = 0,5  𝑆𝑆 = 0,75  𝑆𝑆 = 1,0  𝑆𝑆 ≥ 0,25 

SA 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

SB 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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SC 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 

SD 2,4 2,0 1,8 1,1=6 1,5 

SE 3,5 3,2 2,8 2,4 2,4 

SF 𝑆𝑠  
Sumber: SNI 1726:2019 

2.7.4 Parameter Respon Spektral Percepatan Gempa 

Parameter percepatan spektral desain untuk periode pendek, SDS dan 

parameter respons spektral percepatan desain pada perioda 1 detik SD1 ditentukan 

oleh persamaan berikut : 

SDS  = 
2

3
 . SMS      (2.3) 

SD1  = 
2

3
 . SD1      (2.4) 

TS  = 
𝑆𝐷1

𝑆𝐷𝑆
      (2.5) 

TO = 0,2 . TS     (2.6) 

Keterangan :  

SDS = parameter respons spektral percepatan desain pada perioda pendek 

SD1 = parameter respons spektral percepatan desain pada perioda 1 detik 

 

Gambar 2. 10 Spektrum respon desain 

Sumber: Gambar 1, SNI 1726:2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk 

Bangunan Gedung, 2019 

 

2.7.5 Kategori Desain Seismik 

Berdasarkan SNI 1726:2019 struktur harus ditetapkan memiliki suatu 

kategori desain seismik yang ditetapkan berdasarkan kategori resikonya dan 

parameter respon spektral percepatan desainnya, SDS dan SD1. 

𝑠𝑎 =  
0.6𝐹𝑦

𝑇
 

0,4 
𝐹𝑦

𝐹𝑎
 0,08 

𝐹𝑦

𝐹𝑎
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Tabel 2.6 Kategori Desain Seismik Berdasarkan SDS 

 
Sumber: Tabel 6, SNI 1726:2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk 

Bangunan Gedung, 2019 

Tabel 2.7 Kategori Desain Seismik Berdasarkan SD1 

 
Sumber: Tabel 7, SNI 1726:2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk 

Bangunan Gedung, 2019 

2.7.6 Sistem Struktur 

Tabel 2. 8 Faktor untuk R, C_d, Ω_0 Sistem Penahan Gaya Gempa 

Sistem penahan gaya-gaya 

seismik 

Koefisien 

modifikasi 

respons, 𝑅 

Faktor 

kuat-lebih 

sistem, Ω0  

Faktor 

pembesaran 

defleksi, 𝐶𝑑  

C. Sistem rangka pemikul momen 

1. Rangka baja pemikul 

momen khusus 
8 3 5,5 

2. Rangka batang baja 

pemikul momen khusus 
7 3 5,5 

3. Rangka baja pemikul 

momen menengah 
4,5 3 4 

I atau II atau III IV

SDS < 0,167 A A

0,167 ≤ SDS < 0,33 B C

0,33 ≤ SDS < 0,50 C D

0,50 ≤ SDS D D

Nilai S DS
Kategori risiko

I atau II atau III IV

S D1  < 0,167 A A

0,067 ≤ S D1  < 0,133 B C

0,133 ≤ S D1  < 0,20 C D

0,20 ≤ S D1 D D

Nilai S D1

Kategori risiko
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4. Rangka baja pemikul 

momen biasa 
3,5 3 3 

5. Rangka beton bertulang 

pemikul momen khusus 

   

6. Rangka beton bertulang 

pemikul momen menengah 
5 3 4,5 

7. Rangka beton bertulang 

pemikul momen biasa 
3 3 2,5 

8. Rangka baja dan beton 

komposit pemikul momen 

khusus 

8 3 5,5 

9. Rangka baja dan beton 

komposit pemikul momen 

menengah 

5 3 4,5 

10. Rangka baja dan beton 

komposit terkekang parsial 

pemikul momen 

6 3 5,5 

11. Rangka baja dan beton 

komposit pemikul momen 

menengah 

3 3 2,5 

12. Rangka baja dan beton 

komposit pemikul momen 

menengah 

3,5 3 3,5 

Sumber: SNI 1726:2019 

 

2.7.7 Gaya Geser Dasar 

Gaya geser dasar ditentulan sesuai dengan Persamaan 2.7 sebagai berikut: 

𝑉 = 𝐶𝑠 × 𝑊     (2.7) 

Keterangan: 

𝐶𝑠 = Koefisien respons seismik; 

𝑊 = Berat seismik efektik (kN). 

Nilai dari koefisien respons seismik, 𝐶𝑠, tidak boleh lebih dari Persamaan 

2.8 yang dihitung sebagai berikut: 

𝐶𝑠 =
𝑆𝐷𝑆

(
𝑅

𝐼𝑒
)
  (2.8) 

8 3 5,5 
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Tetapi nilai 𝐶𝑠 tidak boleh kurang dari Persamaan 2.9. Jika struktur berada 

pada wilayang di mana 𝑆1 sama dengan atau lebih besar dari 0,6g, maka 𝐶𝑠 harus 

lebih besar dari Persamaan 2.10.    

𝐶𝑠 = 0,044 𝑆𝐷𝑆 𝐼𝑒 ≥ 0,01  (2.9)    

𝐶𝑠 =
0,5 𝑆1

𝑇(
𝑅

𝐼𝑒
)
  (2.10) 

Koefisien T merupakan perioda fundamental pendekatan yang dapat didapat 

dari Persamaan 2.14 untuk nilai minimum dan Persamaan 2.15 untuk nilai 

maksimum. 

𝑇𝑚𝑖𝑛 = 𝐶𝑡ℎ𝑛
𝑥

    (2.11) 

𝑇𝑚𝑎𝑘𝑠 = 𝐶𝑢𝑇𝑚𝑖𝑛    (2.12) 

Keterangan:  

ℎ𝑛 = Ketinggian struktur, m. 

Koefisien 𝐶𝑡 dan 𝑥 ditentukan berdasarkan Tabel 2.8 dan nilai 𝐶𝑢  ditentukan 

berdasarkan Tabel 2.9. 

Tabel 2. 9 Nilai Parameter Perioda Pendekatan Ct dan x 

Tipe struktur 𝐶𝑡 𝑥 

Sistem rangka pemikul momen di mana rangka 

memikul 100% gaya gempa yang disyaratkan dan 

tidak dilingkupi atau dihubungkan dengan komponen 

yang lebih kaku dan akan mencegah rangka dari 

defleksi jika dikenai gaya gempa 

  

  

Rangka baja pemikul momen 0,0724𝑎 0,80 

Rangka beton pemikul momen 0,0466𝑎 0,90 

Rangka baja dengan bresing eksentris 0,0731𝑎 0,75 

Rangka baja dengan bresing terkekang terhadap tekuk 0,0731𝑎 0,75 

Semua sistem struktur lainnya 0,0488𝑎 0,75 
Sumber: SNI 1726:2019 
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Tabel 2. 10 Koefisien untuk Batas Atas Pada Perioda yang Dihitung 

Parameter percepatan respons spektral desain pada 1 

detik, 𝑆𝐷1 
Koefisien 𝐶𝑢 

≥ 0,4 1,4 

0,3 1,4 

0,2 1,5 

0,15 1,6 

≤ 0,15 1,7 
Sumber: SNI 1726:2019 

 

2.7.8 Simpangan Antar Lantai 

Menurut SNI 1726:2019, simpangan antar lantai, 𝛥, dihitung sebagai selisih 

terbesar dari defleksi titik-titik di atas dan di bawah tingkat yang diperhatikan yang 

letaknya segaris secara vertikal, di sepanjang salah satu bagian tepi struktur. 

Defleksi pusat massa di tingkat yang ditinjau harus dihitung dengan 

persamaan berikut: 

𝛿𝑥 =  
𝐶𝑑𝛿𝑥𝑒

𝐼𝑒
      (2.13) 

dengan: 

𝐶𝑑 = faktor pembesaran defleksi, 

δx =defleksi pada lokasi lantai yang ditinjau, 

𝐼𝑒 = faktor keutamaan struktur. 
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Gambar 2. 11 Simpangan Antar Lantai 

Sumber: SNI 1726:2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan 

Gedung, 2019 

  

Simpangan antar tingkat desain (∆) ditentukan pada Tabel 2.10 yang nilainya 

harus lebih kecil atau sama dengan simpangan antar tingkat izin (∆a). 

 

Tabel 2. 11 Simpangan Antar Tingkat Izin 

 
Sumber. Tabel 16, SNI 1726:2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk 

Bangunan Gedung dan non Gedung, 2019 

Keterangan:  

hsx adalah tinggi tingkat dipawah tingkat x 

 

2.9 Analisa Pushover 

Berdasarkan pengertian pada SNI 1726:2002, pushover analysis atau sering 

disebut analisis beban statik dorong merupakan suatu analisis statik non-linier 

I atau II III IV

Struktur dinding geser kantilever batu bata 0,010 h sx 0,010 h sx 0,010 h sx

Struktur dinding geser batu bata lainnya 0,007 h sx 0,007 h sx 0,007 h sx

Semua struktur lainnya 0,020 h sx 0,015 h sx 0,010 h sx

Kategori risiko

0,025 h sx

0,020 

h sx

0,015 

h sx

Struktur

Struktur, selain dari struktur dinding geser batu 

bata, 4 tingkat atau kurang  dengan dinding 

interior, partisi, langit-langit dan sistem   dinding   

eksterior   yang   telah   didesain   untuk 

mengakomodasi simpangan antar lantai tingkat.
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dimana pengaruh gempa rencana terhadap struktur bangunan gedung dianggap 

sebagai beban-beban statik yang menangkap pada pusat massa masing-masing 

lantai, yang nilainya ditingkatkan secara berangsur-angsur sampai melampaui 

pembebanan yang menyebabkan terjadinya pelelehan (sendi plastis) pertama di 

dalam struktur bangunan gedung, kemudian dengan peningkatan beban lebih lanjut 

mengalami perubahan bentuk pasca–elastis yang besar sampai mencapai kondisi 

plastis.  

Hasil yang didapat dari analisis pushover ini adalah kurva kapasitas dari nilai-

nilai gaya geser dasar untuk menghasilkan perpindahan lantai atap dengan 

pendekatan non linier statik. Bentuk kurva kapasitas ini merupakan gambaran 

perilaku struktur dalam bentuk perpindahan lateral terhadap beban (demand) yang 

diberikan. Analisis ini dilakukan dengan memberikan beban dorong arah lateral 

pada struktur tiap lantai secara bertahap (incremental) hingga mendapatkan nilai 

gaya lateral maksimum terbesar atau pola keruntuhan tertentu. Dalam menganalisa 

pushover ini digunakan program ETABS 2016 dengan metode spektrum kapasitas. 

 

2.10 Kinerja Struktur Akibat Gempa 

Dalam desain struktur berbasis kinerja, kinerja struktur didesain sesuai 

dengan tujuan dan kegunaan suatu bangunan dengan pertimbangan faktor ekonomis 

terhadap perbaikan bangunan saat terjadi gempa tanpa mengesampingkan 

keselamatan terhadap pengguna bangunan (Tavio dan Wijaya, U., 2018). Setelah 

dilakukannya analisis pushover dapat diketahui level kinerja dari suatu struktur. 

Secara umum level kinerja struktur tersebut dibagi menjadi 4 bagian berdasarkan 

sebagai berikut:  

1. Fully Operational (FO) yaitu kondisi dimana ketika terjadi gempa, struktur 

bangunan tetap beroperasi/tetap berfungsi dengan baik tanpa ada kerusakan 

pada elemen struktural dan non-struktural bangunan. 

2. Immediate Occupancy (IO) yaitu bila terjadi gempa, struktur mampu menahan 

gempa tersebut, struktur tidak mengalami kerusakan astruktural dan tidak 

mengalami kerusakan non struktural. Sehingga bisa langsung digunakan. 
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3. Life Safety (LS) yaitu sruktur gedung harus mempu menahan gempa sedang 

tanpa kerusakan struktur, walaupun ada kerusakan pada elemen non sruktural. 

4. Collapse Prevention (CP) yaitu struktur harus mampu menahan gempa besar 

tanpa terjadi keruntuhan struktural walaupun telah mengalami rusak berat, 

atrinya kerusakan struktur boleh terjadi tetapi harus dihindari adanya korban 

jiwa manusia.  

 

Gambar 2. 12 Tipikal Kurva Kapasitas Pada Berbagai Tingkat Kinerja Struktur 

Sumber : (ATC-40,1996: 6-6) 

 

Metodologi yang didasarkan pada performance based seismic design ini 

merupakan kriteria desain dan evaluasi yang diekspresikan sebagai obyektivitas 

dari daya guna struktur. Hal tersebut dapat menetapkan berbagai tingkatan kinerja 

struktur (multiple performance objective level), dimana tingkatan kinerja 

(performance) dari struktur bangunan merupakan pilihan yang dapat direncanakan 

pada tahap awal dengan berbagai kondisi batas. Kondisi batas ini bersifat fleksibel, 

karena merupakan kesepakatan dari pihak pemilik bangunan (owner) dan 

perencana. Tujuan utama dari performance based seismic design ialah menciptakan 

bangunan tahan gempa yang daya gunanya dapat diperkirakan 

Performance based seismic design mempunyai dua elemen utama dalam 

perencanaannya yaitu kapasitas struktur (capacity) dan beban (demand). Beban 

(demand) merupakan representasi dari gerakan tanah akibat gempa bumi, dimana 

yang akan digambarkan sebagai kurva respon spektrum. Kapasitas struktur adalah 

kemampuan dari struktur untuk menanggulangi gaya gempa tanpa mengalami 

kerusakan. 
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2.11 Perfomance Point 

Performance point adalah titik potong antara kurva kapasitas dengan kurva 

respon spektrum gempa yang didapat setelah melakukan analisis pushover. Kurva 

kapasitas menunjukkan hubungan antara gaya geser dasar (Base Shear) terhadap 

perpindahan lantai atap (Roof Displacement) yang ditunjukan pada Gambar 2.12. 

Sedangkan kurva respon spektrum adalah kurva yang menunjukkan 

hubungan antara percepatan respon spektra (Sa) dengan waktu getar struktur (𝑇). 

Agar dapat dibandingkan dengan kurva kapasitas, maka response spectrum perlu 

dirubah formatnya menjadi Acceleration-Displacement Response Spectrum 

(𝐴𝐷𝑅𝑆). Perubahan format tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.11. 

Dari performance point di dapat informasi mengenai periode getar bangunan 

dan redaman efektif akibat perubahan kekakuan struktur setelah terjadi sendi 

plastis. Performance point dapat dilihat seperti pada Gambar 2.13. 

 

Gambar 2. 13 Respons Spektrum Standar dan Respons Spektrum Format ADRS  

Sumber: ATC-40, 1996 

 

  

Gambar 2.14 Kurva Kapasitas dan Spektrum Kapasitas 

Sumber : (ATC-40, 1996 : 8-12) 
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Gambar 2.15 Performance Point 

Sumber: ATC-40, 1996 

Menurut ATC-40 (1996), tingkat kinerja struktur suatu bangunan dapat 

diketahui melalui batasan ratio drift yang ditunjukkan pada Tabel 2.12 dengan 

maksimum total drift (simpangan total maksimum) adalah interstory drift 

(simpangan antar tingkat) pada performance point displacement (titik kerja) atau 

nilai simpangan maksimum pada atap pada saat performance point dibagi dengan 

total tinggi bangunan hingga atap. 

 

Tabel 2.12 Batasan Ratio Drift Atap Menurut ATC-40 

Parameter 

Tingkat Kinerja Struktur 

Immediate 

Occupancy 

Damage 

Control 

Life 

Safety 

Structural 

Stability 

Maksimum 

Total Drift 
0.01 0.01 - 0.02 0.02 0.33 Vi/Pi 

Maksimum 

Total Inelastik 

Drift 

0.005 0.005 - 0.015 No Limit No Limit 

Sumber: ATC-40, 1996 
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2.12 Sendi Plastis 

Mekanisme tahapan perubahan sendi plastis dimulai pada ujung balok 

kemudian setelah sebagian besar/semua balok berada pada fase pasca-elastsis, 

selanjutnya akan terjadi pada kolon yang dimulai dari kaki kolom lantai dasar (SNI 

1726, 2002). Sendi plastis terjadi apabila kuat-leleh pada suatu titik dalam suatu 

elemen dicapai/dilampaui sehingga kekuatannya sudah tidak bertambah tetapi 

regangan dapat bertambah. Pada struktur gedung beton bertulang sendi plastis ini 

terjadi jika respon struktur berada pada fase inelastis, hal ini dimulai dengan 

lelehnya tulangan tarik (Hajati, N.L, 2013). 

2.13 Daktilitas 

Berdasarkan SNI 1726:2019 bahwa suatu diafragma horizontal atau elemen-

elemen struktural lainnya harus memberikan kontinuitas di atas pemisahan isolasi 

dan harus mempunyai kekuatan dan daktilitas yang cukup untuk meneruskan gaya-

gaya dari satu bagian struktur ke bagian lainnya.  

Daktilitas merupakan kemampuan struktur gedung untuk mengalami 

simpangan pasca-elastik yang besar secara berulang kali dan bolak balik akibat 

beban gempa di atas beban gempa yang menyebabkan terjadinya pelelehan 

pertama, sambil mempertahankan kekuatan dan kekakuan yang cukup, sehingga 

struktur gedung tersebut tetap berdiri, walaupun sudah berada dalam kondisi di 

ambang keruntuhan (SNI 1726:2002).  

Suatu struktur yang baik harus merencanakan desain struktur dengan konsep 

srong column weak beeam yaitu kapasitas kolom yang melebihi kapasitas balok 

dengan merencanakan sendi plastis yang terjadi pada balok struktur sehingga 

struktur gedung dapat memiliki daktilitas yang tinggi. Dengan terbentuknya sendi 

plastis pada struktur, maka struktur akan mampu menahan beban gempa yang besar 

tanpa memberikan kekuatan berlebihan pada elemen struktur karena energi kinetik 

akibat gerakan tanah yang diterima akan diserap oleh sendi plastis tersebut. 

Menurut SNI 1726:2002 terdapat 2 jenis daktilitas yaitu:  

1. Daktail penuh yaitu suatu tingkat daktilitas struktur gedung, di mana 

strukturnya mampu mengalami simpangan pasca-elastik pada saat mencapai 
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kondisi di ambang keruntuhan yang paling besar, yaitu dengan mencapai nilai 

faktor daktilitas sebesar 5,3. 

2. Daktail parsial yaitu seluruh tingkat daktilitas struktur gedung dengan nilai 

faktor daktilitas di antara untuk struktur gedung yang elastik penuh sebesar 

1,0 dan untuk struktur gedung yang daktail penuh sebesar 5,3. 

 

2.14 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelum penulis 

melakukakan penelitian ini. Penelitian terdahulu mengenai beton modular telah 

banyak dilakukan, halmana penelitian tersebut digunakan sebagai acuan bagi 

penelitian ini. berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan 

yaitu: 

1. Dicky. P. P. M (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Perbandingan 

Struktur Gedung Tidak Beraturan Horizontal Berbentuk “L” Terhadap 

Kondisi Sistem Rigid Floor, Flexural Floor, Dan Sistem Dinding Geser”. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk membandingkan nilai perioda getar, 

simpangan dan gaya geser struktur gedung tidak beraturan horizontal 

berbentuk L terhadap kondisi sistem rigid floor, flexural floor dan sistem 

dinding geser. 

2. Alexander (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Fleksibilitas Diafragma Terhadap Distribusi Horizontal Gaya Gempa”. 

Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui fleksibilitas yang terjadi pada 

diafragma semi kaku yaitu perbedaan hasil distribusi horizontal gaya gempa, 

dan metode koreksi torsi yang terjadi pada gedung tersebut. Program yang 

digunakan pada pada penelitian ini yaitu ETABS. Hasil yang didapatkan pada 

penelitian Alexander ini yaitu : 

a. Untuk diafragma semi-kaku, pengaruhnya terhadap distribusi horizontal 

gaya gempa adalah jika modifier kekakuan diafragma semakin besar, 

maka gaya gempa akan cenderung terdistribusi pada elemen vertikal yang 

lebih kaku, jika modifier kekakuan diafragma semakin kecil, maka gaya 
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gempa akan cenderung terdistribusi pada elemen vertikal yang lebih 

fleksibel. 

b. Untuk diafragma fleksibel (modifier kekakuan diafragma nol), distribusi 

horizontal gaya gempa tidak memperhatikan kekakuan relatif antara 

elemen vertikal dan elemen horizontal karena kekakuan horizontalnya 

nol. Sehingga gaya gempa akan terbagi sesuai dengan tributari massa dari 

masing-masing elemen vertikal 

3. Arsyana. D, Sutikno (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Studi Detail 

Perencanaan Struktur Gedung Fakultas Perikanan Dan Kelautan Universitas 

Airlangga Surabaya Dengan Menggunakan Openframe Tanpa Rigid Floor 

Diafragma Dan Openframe Dengan Rigid Floor Diafragma Berdasarkan Sni 

1726:2002 Dan SNI 2847:2013”. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

membandingkan struktur bangunan antara Openframe Tanpa Rigid Floor 

Diafragma Dan Openframe Dengan Rigid Floor Diafragma. Hasil dari 

penelitian tersebut yaitu terjadinya overstress pada kolom Openframe Tanpa 

Rigid Floor Diafragma dan memiliki interstory yang lebih besar daripada 

Openframe dengan Rigid Floor Diafragma. Selain itu Openframe dengan 

Rigid Floor Diafragma juga memiliki nilai drift dengan kekakuan yang lebih 

besar.  




