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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gempa bumi merupakan fenomena alam yang dapat terjadi kapan saja dan 

tidak dapat diprediksi. Gempa bumi dengan kekuatan yang besar bisa menyebabkan 

adanya korban jiwa dan juga kerugian materi yang sangat parah, salah satunya 

yaiutu kerusakan bangunan. Sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan 

wilayah yang rawan terkena gempa bumi. Oleh karena itu, bangunan-bangunan 

tinggi di Indonesia harus dirancang untuk dapat menahan beban gempa. Hal ini 

bertujuan agar pada saat terjadi gempa, struktur bangunan dapat bertahan dan 

melindungi penghuninya dari resiko bahaya gempa. 

Untuk mengurangi resiko kerusakan bangunan yang mungkin terjadi ketika 

gempa melanda, maka kekakuan bangunan tersebut perlu ditingkatkan. Salah satu 

cara untuk meningkatkan kekakuan bangunan adalah dengan menggunakan 

pengaku lateral/bracing pada struktur bangunan. Pada sistem struktur rangka baja 

tahan gempa, terdapat dua sistem rangka bracing yaitu Sistem Rangka Bresing 

Konsentik (SRBK), dan Sistem Rangka Bresing Eksentik (SRBE). Umumnya 

rangka bresing yang sering digunakan adalah tipe diagonal, tipe X, tipe V, dan tipe 

inverted V.  

 

 

Gambar 1.1 Tipe Rangka Bracing Konsentrik  

(Sumber: AISC,2002) 

http://angryits.blogspot.com/
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Gambar 1.2 Tipe Rangka Bracing Eksentrik 

(Sumber: Fauzi, 2011) 

 

Pada tugas akhir ini digunakan tipe sistem rangka bresing konsentrik. Sistem 

rangka bresing konsentrik ini mampu menahan adanya gaya lateral dan memiliki 

tingkat kekakuan yang baik. Adapun analisis dilakukan terhadap variasi 

penempatan sistem rangka bresing konsentrik dengan tipe inverted V bracing pada 

struktur gedung rangka baja 12 lantai yang memiliki periode struktur dan berat 

struktur yang lebih kecil (Benita, Diva Rahma. Erma Desmaliana, dan Amatulhay 

Pribadi, 2019)  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, permasalahan 

yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah menentukan efektivitas kinerja 

struktur gedung rangka baja dengan variasi penempatan bresing konsentrik jenis 

inverted v yang dilihat berdasarkan periode struktur, displacement, dan story drift.  

1.3 Ruang Lingkup 

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, terdapat beberapa batasan yang 

dilakukan dalam melakukan penelitian: 

a. Struktur yang dianalisis adalah struktur gedung rangka baja 12 lantai 
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b. Sistem rangka bresing kosentrik yang digunakan adalah tipe inverted V 

c. Perencanaan struktur gedung rangka baja menggunakan SNI 1729:2015 

d. Pembebanan dan kombinasi menggunakan SNI 1727:2013  

e. Pembebanan gempa mengikuti aturan SNI 1726:2019 

f. Pemodelan dilakukan dengan menggunakan program ETABS versi 

18.1.1 

g. Analisis gempa menggunakan statik ekivalen dan time history analysis 

(analisis gempa riwayat waktu)  

1.4 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan kinerja 

struktur melalui variasi penempatan bresing konsentrik tipe inverted V dengan 

menggunakan analisis statik ekivalen dan analisis gempa riwayat waktu pada 

struktur gedung rangka baja yang ditinjau berdasarkan periode struktur, 

displacement, dan story drift. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan 

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang 

lingkup penelitian, tujuan penelitian serta sistematika penulisan. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka 

Bab ini menjabarkan tentang dasar-dasar teori yang berkaitan dengan 

analisis yang akan dibahas diantaranya mengenai gempa, bangunan tahan gempa, 

sistem rangka bresing, dan analisis dinamik riwayat waktu serta mencantumkan 

hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebagai referensi. 

Bab 3 Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang penjelasan dan juga urutan langkah-langkah penelitian 

yang akan dilakukan. 
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Bab 4 Analisa dan Pembahasan  

Bab ini berisi tentang analisa dan pembahasan dari tugas akhir yang 

termasuk didalamnya yaitu data struktur, pemodelan struktur, dan hasil analisa.  

Bab 5 Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.  

 

 

 




