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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Fakta mengatakan bahwa Indonesia sangat rawan akan terjadinya gempa 

dikarenakan letaknya yang berada pada jalur pusat pertemuan 3 lempeng tektonik 

utama. Sehingga gedung-gedung tinggi di Indonesia harus dibangun dengan 

meminimalisir kerusakan yang diakibatkan oleh gempa. Guncangan yang 

ditimbulkan oleh gempa menyebabkan joint pada bangunan mengalami 

displacement atau perpindahan. Dengan semakin besarnya gaya yang diterima 

maka akan semakin besar juga perpindahan yang akan terjadi pada bangunan 

tersebut.  

Dalam merancang suatu struktur bangunan harus diperhatikan kekakuan, 

kestabilan struktur dalam menahan segala pembebanan yang dikenakan padanya, 

bagaimana perilaku struktur untuk menahan beban tersebut. Pada struktur stabil 

apabila dikenakan beban, struktur tersebut akan mengalami perubahan bentuk 

(deformasi) yang lebih kecil dibandingkan struktur yang tidak stabil. Hal ini 

disebabkan karena pada struktur yang stabil memiliki kekuatan dan kestabilan 

dalam menahan beban. Struktur stabil ini misalnya struktur dengan bresing 

(Schodek,1999). 

Bresing merupakan komponen struktur atau sistem yang memberikan 

kekakuan dan kekuatan untuk membatasi pergerakan ke luar bidang gambar dari 

komponen struktur (SNI 1729:2015). Dengan menambahkan sistem pengaku baja 

(Bracing) pada struktur bangunan, gedung akan menjadi lebih kaku dan kuat 

terhadap guncangan gempa bumi. Bresing dapat meminimalisir besarnya 

simpangan horizontal (displacement) dan meningkatkan kapasitas gaya geser 

lantai dasar (base shear) pada struktur sehingga kemungkinan terjadi retak (crack) 

pada sambungan antara balok dan kolom yang menyebabkan kegagalan struktur 

dapat dihindari. (Darin Aryandi, Bernardinus Herbudiman, 2017). 
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Setiap jenis bresing tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan yang 

berbeda untuk menyerap energi dispasi gempa tersebut, oleh karena itu dalam 

tugas akhir ini dilakukan perancangan terhadap gedung berlantai 10 dengan 2 

model tipe struktur yaitu tipe A berupa struktur dengan jenis bresing diagonal, dan 

tipe B berupa stuktur dengan jenis bresing K. Dengan tujuan untuk mengetahui 

pengaruh dan efektifitas dari variasi penggunaan bresing baja penahan beban 

gempa terhadap nilai simpangan horizontal, gaya dalam, dan mengetahui variasi 

bresing yang paling efektif. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah 

yang akan dibahas pada tugas akhir ini adalah menentukan efektivitas kinerja 

struktur gedung rangka baja dengan variasi bentuk bresing diagonal dan K 

beradasarkan periode struktur, displacement, simpangan antar lantai, dan gaya 

geser dasar seismik. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbandingan kinerja struktur gedung rangka baja dengan variasi 

bentuk bresing diagonal dan K dengan menggunakan analisis gempa riwayat 

waktu yang ditinjau  berdasarkan periode struktur, displacement, simpangan antar 

lantai, dan gaya geser dasar seismik. 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk menyederhanakan proses analisis dalam tugas akhir ini, lingkup 

permasalahan dibatasi sebagai berikut: 

1. Struktur bangunan yang ditinjau adalah struktur rangka baja dengan jumlah 

lantai yaitu 10 dan berfungsi sebagai apartemen. 

2. Sistem rangka bresing yang digunakan adalah konsentrik dengan tipe Sistem 

Rangka Bresing Konsentrik Khusus (SRBKK) dan bentuk yang digunakan 

adalah diagonal dan K. 
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3. Analisis gempa yang digunakan adalah analisis gempa dinamik dengan time 

history analysis (analisis gempa riwayat waktu). 

4. Struktur bangunan direncanakan berlokasi di Kota Jakarta diatas tanah 

sedang. 

5. SNI yang digunakan berupa SNI 1726:2019, SNI 1727:2013, dan SNI 

1729:2015. 

6. Pemodelan dan analisis menggunakan perangkat lunak ETABS versi 18.1.1 

7. Kriteria Kinerja menggunakan ATC-40. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar berlakang penelitian, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II STUDI PUSTAKA 

Menjelaskan teori-teori yang dijadikan acuan dalam proses desain 

dan analisis pada tugas akhir ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang penjelasan dan urutan langkah-langkah penelitian 

yang akan dilakukan. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang analisis dan pembahasan dari tugas akhir yang 

termasuk didalamnya yaitu data struktur, pemodelan struktur, dan 

hasil analisis. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari tugas akhir. 




