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BAB II 

STUDI PUSTAKA 

2.1 Gempa 

Menurut Sunarjo, dkk (2010), gempa bumi (earthquake) adalah peristiwa 

bergetar atau berguncangnya bumi karena pergerakan/pergeseran lapisan batuan 

pada kulit bumi secara tiba-tiba akibat pergerakan lempeng-lempeng tektonik. 

Berdasarkan atas penyebabnya gempa bumi dapat dikelompokkan menjadi 

beberapa macam diantaranya adalah tektonik, vulkanik, runtuhan, jatuhan meteor, 

dan gempa bumi buatan manusia.  

Kekuatan gempa bumi dapat diukur menggunakan seismograf dan 

menggunakan Skala Richter sebagai ukurannya. Kekuatan getaran atau guncangan 

dihitung dari besarnya gelombang seismik, jarak, kedalaman pusat gempa, 

keadaan permukaan tanah, dan kondisi tanah di wilayah gempa. Berdasarkan 

hiposentrumnya, gempa dibedakan sebagai berikut: 

a) Gempa dalam 

Gempa dalam adalah jika hiposentrumnya berada pada kedalaman 300-

700 km dibawah permukaan bumi. 

b) Gempa intermediet 

Gempa intermediet adalah jika gempa yang kedalaman hiposentrumnya 

antara 100-300 km. 

c) Gempa dangkal 

Gempa dangkal adalah jika gempa yang kedalaman hiposentrumnya 

kurang dari 100 km atau lebih. 

Dengan jangkauan gempa bumi yang luas maka gempa bumi mampu 

menghancurkan bangunan-bangunan seperti rumah, gedung perkantoran, pusat 

perbelanjaan, dan bangunan lainnya. Indonesia termasuk daerah dengan intensitas 

gempa yang cukup sering. Sehingga beberapa bangunan di Indonesia perlu di 

desain dengan mengutamakan faktor ketahanan gempa. 
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2.2 Bangunan Tahan Gempa 

Bangunan tahan gempa adalah bangunan yang dapat menahan guncangan 

akibat adanya gempa dan dapat bersifat fleksibel untuk meredam getaran gempa 

tersebut. Kedua kemampuan tersebut sangat penting dikarenakan dapat 

memperkecil resiko terjadinya keruntuhan. Dalam perancangan bangunan tahan 

gempa terdapat kaidah yang umumnya didasarkan pada ketentuan sebagai berikut: 

1. Akibat gempa ringan, elemen struktural maupun non stuktural tidak boleh 

mengalami kerusakan. 

2. Akibat gempa sedang, elemen non stuktural boleh rusak namun masih 

dapat diperbaiki, sedangkan elemen struktural tidak boleh rusak. 

3. Akibat gempa kuat, elemen struktural dan non struktural rusak, namuk 

struktur tidak runtuh sehingga korban jiwa dapat dicegah. 

Berikut beberapa prinsip dasar dari bangunan tahan gempa yaitu: 

1. Bangunan memiliki massa yang ringan 

Bangunan yang memiliki massa yang lebih berat akan memiliki resiko 

keruntuhan yang lebih besar. Maka dari itu agar bangunan menjadi tahan gempa 

material yang dipilih harus memiliki beban yang ringan terutama pada bagian atap 

karena konstruksi atap yang berat akan menimbulkan bahaya runtuh yang lebih 

besar. 

2. Bangunan memiliki struktur yang sederhana 

Untuk mendapatkan bangunan tahan gempa yang baik maka struktur 

bangunan haruslah memiliki struktur yang sederhana dan simetris karena struktur 

yang sederhana akan membuat bangunan tahan akan gempa. Meskipun estetika 

dari sebuah bangunan merupakan hal penting untuk memperindah bangunan tetapi 

struktur kerangka bangunan yang kuat dari sebuah gedung juga harus diperhatikan 

terlebih dahulu. 

3. Pondasi bangunan tahan gempa 

Seluruh jenis bangunan harus memiliki pondasi yang kuat karena pondasi 

merupakan bagian dari sebuah struktur yang akan berperan sebagai penyaluran 
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beban dari atas atau badan bangunan menuju tanah. Pondasi yang baik harus 

diletakan pada tanah yang keras dan dengan kedalaman yang tepat yaitu minimal 

kedalaman pondasi adalah 60-80 cm. 

2.3 Sistem Rangka Bresing Konsentrik 

Bresing adalah elemen struktur tambahan yang dipergunakan apabila hendak 

menjadikan struktur portal lebih kaku (tidak bergoyang). Bresing direncanakan 

memikul beban aksial yang dapat menyebabkan tarik dan tekan. Pada saat terjadi 

gempa, bresing memiliki dua kemungkinan perilaku yakni perilaku tekuk akibat 

tekan dan leleh atau fraktur akibat tarik. (Fajar Nugroho, 2018). 

Penggunaan bresing menambah kekakuan suatu portal secara efisien, karena 

pemasangan secara diagonal menyebabkan batang bresing hanya akan menahan 

gaya aksial saat melayani gaya geser horisontal (Smith and Coull, 1991). 

Sistem Rangka Bresing Konsentrik merupakan pengembangan dari sistem 

portal tak berpengaku atau lebih dikenal dengan Moment Resisting Frames 

(MRF). Sistem Rangka Bresing Konsentrik dikembangkan sebagai sistem 

penahan gaya lateral dan memiliki tingkat kekakuan yang cukup baik.  

Hal ini bertolak belakang dengan sistem MRF yang hanya bisa digunakan 

sebagai penahan momen. Kekakuan sistem ini terjadi akibat adanya elemen 

pengaku yang berfungsi sebagai penahan gaya lateral yang terjadi pada struktur. 

Sistem ini penyerapan energinya dilakukan melalui pelelehan yang dirancang 

terjadi pada pelat buhul. 

2.3.1 Tipe Bresing 

Sistem rangka bresing dibagi menjadi 2 tipe yaitu sistem rangka bresing 

konsentrik Biasa (SRBKB) dan sistem rangka bresing konsentrik Khusus 

(SRBKK) yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Sistem Rangka Bresing Konsentrik Biasa (SRBKB) 

SRBKB diharapkan dapat mengalami deformasi inelastis secara terbatas 

apabila dibebani oleh gaya-gaya yang berasal dari beban gempa rencana. 

2. Sistem Rangka Bresing Konsentrik Khusus (SRBKK) 
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Sistem Rangka Bresing khusus merupaka sistem struktur yang efisien 

dalam menahan gaya gempa lateral. Struktur tersebut dapat dikatakan efisien 

karena rangka dirancang untuk memiliki kekakuan aksial kolom dan bresing. 

Dengan adanya beban gempa lateral yang dapat terjadi dengan arah bolak-

balik maka bresing akan mengalami gaya tarik atau tekan secara bergantian, 

sehingga bresing yang mengalami gaya tekan harus dirancang terhadap tekuk 

(Junaedi Utomo, 2011). 

SRBKK diharapkan dapat mengalami deformasi inelastis yang cukup 

besar akibat gaya gempa rencana. SRBKK memiliki tingkat daktilitas yang 

lebih tinggi daripada tingkat daktilitas Sistem Rangka Bresing Konsentrik 

Biasa (SRBKB) mengingat penurunan kekuatannya yang lebih kecil pada saat 

terjadinya tekuk pada batang bresing tekan (SNI 1729:2002). 

2.3.2  Bentuk Bresing 

Ada berbagai macam pemasangan bresing diantaranya adalah Diagonal 

Braced, X-Bracing, Two Story X-Bracing, V-Bracing, K-Bracing dan Inverted V-

Bracing. Berikut merupakan contoh dari bentuk bresing konsentrik dapat dilihat 

pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2. 1 Konfigurasi Bentuk Bresing 

1. Diagonal Bracing 
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Bentuk Diagonal akan memerlukan jumlah batang yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang lain, karena hanya disusun oleh 

sebuah batang diagonal yang diletakan secara menyilang pada portal. Untuk 

desain terhadap beban dinamis seperti beban gempa dengan gaya lateral 

bolak-balik (dua arah), maka Diagonal harus direncanakan terhadap gaya 

tarik dan gaya tekan, karena gaya lateral bolak-balik tersebut hanya akan 

ditahan oleh satu batang diagonal saja. (Reky Stenly Windah, 2011). 

2. X-Bracing 

Sistem bresing  ”X” batang diagonalnya cenderung lebih langsing. Oleh 

karena itu, kapasitas tegangan tariknya lebih besar dari kapasitas tegangan 

tekan sehingga diasumsikan hanya tegangan tarik diagonal yang aktif. Jika 

batang diagonal dipasang ketika prestress awal untuk mengurangi 

kelonggaran, maka batang diagonal tekan akan aktif bekerja hanya sampai 

proses prestress akhir sehingga dimungkinkan batang bresing diagonal lebih 

kecil (ASCE, 1971). 

3. Two Story X-Bracing 

4. V-Bracing 

5. K-Bracing 

K-braces terhubung ke kolom di ketinggian menengah. Bingkai ini 

memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk penyediaan bukaan pada fasad dan 

menghasilkan balok lantai yang paling tidak bengkok. K-bracing umumnya 

tidak disarankan di daerah seismik karena potensi kegagalan kolom jika brace 

kompresi tertekuk. 

6. Inverted V-Bracing 

Pada sistem bresing tipe inverted-V, kedua batang diagonal akan sama-

sama menahan beban horizontal. Beban gravitasi juga mengakibatkan gaya 

aksial bresing inverted-V. Ketika bresing menahan balok pada tengah 

bentang, akan mengurangi bentang balok efektif dan kapasitas momen plastis 

yang terjadi (ASCE, 1971). 
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2.4 Pembebanan 

Hal utama yang perlu dilakukan dalam perencanaan struktur pada suatu 

konstruksi adalah melakukan estimasi beban yang akan didukung oleh konstruksi 

tersebut, yang dikenal dengan istilah pembebanan. 

Beban dapat didefinisikan sebagai gaya luar yang bekerja pada suatu struktur. 

Pada umumnya penentuan suatu beban struktur hanya merupakan perkiraan, hal 

ini dikarenakan penentuan secara pasti suatu beban yang bekerja cukup sulit untuk 

dikerjakan, maka dari itu penentuan beban dalam suatu struktur memerlukan 

anggapan dan pendekatan. 

2.4.1 Beban Gravitasi 

1. Beban Hidup 

Beban hidup adalah beban yang diakibatkan oleh pengguna dan penghuni 

bangunan gedung atau struktur lain yang tidak termasuk beban konstruksi dan 

beban lingkungan. Beban hidup yang digunakan dalam perancangan bangunan 

gedung dan struktur lain harus beban maksimum yang diharapkan terjadi akibat 

penghunian dan penggunaan gedung, akan tetapi tidak boleh kurang dari beban 

merata minimum yang ditetapkan (SNI 1727:2013). 

Beban merata dan terpusat minimum berdasarkan SNI 1727:2013 untuk 

beberapa fungsi bangunan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini. 

Tabel 2. 1 Daftar Beban Merata dan Terpusat Minimum Bangunan 

Hunian atau Penggunaan 
Merata 

(kN/m2) 

Terpusat 

(kN) 

Rumah Sakit 

Ruang Operasi, Laboratorium 2,87 4,45 

Ruang Pasien 1,92 4,45 

Koridor diatas lantai pertama 3,83 4,45 
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Tabel 2.1 (Lanjutan) 

Gedung Perkantoran 

Lobi dan Koridor lantai pertama 4,79 8,9 

Kantor 2,4 8,9 

Koridor diatas lantai pertama 3,83 8,9 

Apartemen/Rumah Tinggal 

Hunian (satu keluarga dan dua keluarga)   

     Loteng yang tidak dapat didiami tanpa gudang 0,48 

  

     Loteng yang tidak dapat didiami dengan gudang 0,96 

     Loteng yang dapat didiami dan ruang tidur 1,44 

     Semua ruang kecuali tangga dan balkon 1,92 

Semua hunian rumah tinggal lainnya   

     Ruang pribadi dan koridor yang melayani 

mereka 1,92 

  

     Ruang publik dan koridor yang melayani 

mereka 4,79 

Atap   

     Atap datar, berbubung, dan lengkung 0,96 

       Atap digunakan untuk taman atap 4,79 

 Sumber: SNI 1727:2013 

2. Beban Mati 

Beban mati adalah berat seluruh bahan konstruksi bangunan gedung yang 

terpasang, termasuk dinding, lantai, atap, plafon, tangga, dinding partisi tetap, 

finishing, klading gedung dan komponen arsitektual dan structural lainnya serta 

peralatan layan terpasang lain termasuk berat keran (SNI 1727:2013). 

Dalam menentukan beban mati untuk perancangan, harus digunakan berat 

bahan dan konstruksi yang sebenarnya, dengan ketentuan bahwa jika tidak ada 

informasi yang jelas, nilai yang harus digunakan adalah nilai yang disetujui oleh 

pihak yang berwenang (SNI 1727:2013). 
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2.4.2 Beban Gempa 

Beban gempa merupakan beban yang bekerja pada suatu struktur akibat 

terjadinya pergerakan tanah oleh kegiatan gempa bumi, baik pergerakan arah 

vertikal maupun horizontal. Namun pada umumnya percepatan tanah arah 

horizontal kana bernilai lebih besar dibandingkan arah vertikalnya, sehingga 

pengaruh gempa horizontal akan jauh lebih berpengaruh daripada gempa arah 

vertikal (SNI 1726:2012). 

2.4.3 Beban Kombinasi 

Pada setiap perencanaan struktur bangunan seluruh beban yang akan 

diterima struktur harus diperhitungkan agar bangunan tersebut tidak runtuh pada 

saat menerima kombinasi beban yang mungkin terjadi. Baban-beban yang 

diterima struktur tidak hanya salah satu melainkan kombinasi dari beban-beban 

tersebut. Oleh karena itu agar struktur bangunan memenuhi persyaratan terhadap 

kombinasi beban maka harus direncanakan mampu menahan pembebanan beban 

kombinasi di bawah ini: 

1,4D 

1,2D + 1,6L + 0,5 (Lr / S / R)  

1,2D + 1,6 (Lr / S / R) + (0,5L / 0,8W) 

1,2D + 1,0W + 0,5 (Lr / S / R) 

1,2D + 1,0E + 0,5L 

0,9D + (1,0W / 1,0E) 

Keterangan:  

D = Merupakan beban mati yang muncul akibat dari berat konstruksi, beban ini 

termasuk dinding bangunan, lantai, atap, plafon, partisi tetap, tangga, dan 

peralatan layan yang bersifat tetap. 

L = Merupakan beban hidup yang muncul akibat dari penggunaan gedung, namun 

bukan beban lingkungan seperti angin, hujan, dan lain-lain. 
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Lr= Merupakan beban hidup pada atap yang muncul selama proses perawatan 

oleh pekerja bangunan, material, dan peralatan, atau selama penggunaan biasa 

dan benda yang bergerak. 

  R= Merupakan beban dari hujan, namun bukan beban yang diakibatkan dari 

adanya genangan air. 

W= Merupakan beban angin yang diterima bangunan. 

E = Merupakan beban gempa yang dialami bangunan, yang ditentukan menurut 

SNI 1726:2012. 

2.5 Ketentuan Umum Bangunan Gedung Dalam Pengaruh Gempa 

Beberapa hal yang menjadi suatu ketentuan umum bangunan gedung dalam 

pengaruh gempa diantara lainnya seperti yang dijabarkan sebagai berikut. 

2.5.1 Gempa Rencana 

Gempa rencana ditetapkan sebagai gempa dengan kemungkinan 

terlampaui besarannya selama umur struktur bangunan 50 tahun adalah sebesar 

2% (SNI 1726:2019). 

Dengan menggunakan gempa rencana ini, struktur dapat dianalisis secara 

elastis untuk mendapatkan gaya-gaya dalam yang berupa momen lentur, gaya 

geser, gaya normal, dan puntir atau torsi yang bekerja pada tiap-tiap elemen 

struktur. 

2.5.2 Faktor Keutamaan 

Faktor keutamaan adalah suatu faktor yang memperhitungkan tingkat 

risiko terhadap keselamatan jiwa, kesehatan, dan kesejahteraan terkait kerusakan 

property atau kehilangan fungsi/kegunaan suatu fasilitas (SNI 1726:2019). 

Berdasarkan tabel I SNI 1726:2019, untuk berbagai kategori resiko striktur 

bangunan gedung dan non gedung sesuai dengan tabel 2.3, pengaruh rencana 

terhadapnya harus dikalikan dengan suatu faktor keutaman Ie menurut tabel 2.4. 

Berikut adalah tabel yang dikategorikan berdasarkan jenis penggunaan 

suatu bangunan, dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut. 
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Tabel 2. 2 Kategori Risiko Bangunan 

Jenis Pemanfaatan 
Kategori 

Resiko 

Gedung dan nongedung yang memiliki risiko rendah terhadap jiwa 

manusia pada saat terjadi kegagaln, termasuk, tapi tidak dibatasi 

untuk, antara lain: 

 Fasilitas pertanian, perkebunan, pertenakan, dan perikanan 

 Fasilitas sementara 

 Gudang penyimpanan 

 Rumah jaga dan struktur kecil lainnya 

I 

Semua gedung dan struktur lain, kecuali yang termasuk dalam 

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

 Perumahan 

 Rumah took dan rumah kantor 

 Pasar 

 Gedung perkantoran 

 Gedung apartemen/ rumah susun 

 Pusat perbelanjaan/ mall 

 Bangunan industry 

 Fasilitas manufaktur 

 Pabrik 

Gedung dan nongedung yang memiliki risiko tinggi terhadap jiwa 

manusia pada saat terjadi kegagalan, termasuk, tetapi tidak dibatasi 

untuk: 

 Bioskop 

 Gedung pertemuan 

 Stadion 

 Fasilitas kesehatan yang tidak memiliki unit bedah dan gawat 

darurat 

II 
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Tabel 2.2 (Lanjutan) 

 Fasilitas penitipan anak 

 Penjara 

 Bangunan untuk orang jompo 

Gedung dan nongedung, 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, tetapi tidak dibatasi 

untuk: 

 Pusat pembangkit listrik biasa 

 Fasilitas penanganan air 

 Fasilitas penanganan limbah 

 Pusat telekomunikasi 

Gedung dan nongedung yang tidak termasuk dalam kategori risiko 

IV, (termasuk, tetapi tidak dibatasi untuk fasilitas manufaktur, 

proses, penanganan, penyimpanan, penggunaan atau tempat 

pembuangan bahan bakar berbahaya, bahan kimia berbahaya, limbah 

berbahaya, atau bahan yang mudah meledak) yang mengandung 

bahan beracun atau peledak di mana jumlah kandungan bahannya 

melebihi nilai batas yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang 

dan cukup menimbulkan bahaya bagi masyarakat jika terjadi 

kebocoran. 

III 

Gedung dan nongedung yang dikategorikan sebagai fasilitas yang 

penting, termasuk, tetapi tidak dibatasi untuk: 

 Bangunan-bangunan monumental 

 Gedung sekolah dan fasilitas pendidikan 

 Rumah ibadah 

 Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang memiliki 

fasilitas bedah dan unit gawat darurat 

 

IV 
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Tabel 2.2 (Lanjutan) 

 Fasilitas pemadam kebakaran, ambulans, dan kantor polisi, 

serta garasi kendaraan darurat 

 Tempat perlindungan terhadap gempa bumi, tsunami, angina 

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 nongedung yang dibutuhkan untuk mempertahankan 

fungsi struktur bangunan lain yang termasuk ke dalam kategori risiko 

IV 

 

Sumber: SNI 1726:2019 

Tabel 2. 3 Faktor Keutamaan Gempa 

Kategori Risiko Faktor Keutamaan Gempa (Ie) 

I atau II 1,0 

III 1,25 

IV 1,5 

 Sumber: SNI 1726:2019 

2.5.3 Jenis Tanah Setempat 

Jenis tanah harus diklasifikasikan sesuai dengan profil tanah pada lapisan 

30 m paling atas. Penetapan kelas situs harus melalui penyelidikan di lapangan 

dan di laboratorium, yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang atau ahli desain 
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geoteknik bersertifikat. Menurut SNI 1726:2019, klasifikasi situs digunakan untuk 

memberikan kriteria desain seismik berupa faktor-faktor amplifikasi pada 

bangunan. Jenis-jenis tanah di Indonesia dibagi menjadi 4 kategori, yaitu tanah 

keras, tanah sedang, tanah lunak, dan tanah khusus. 

Tabel 2. 4 Klasifikasi Situs 

Kelas Situs V s (m/detik) N  atau N ok S u (kPa) 

SA (batuan keras) > 1500 N/A N/A 

SB (batuan) 750 sampai 1500 N/A N/A 

SC (tanah keras, sangat 

padat dan batuan lunak) 
350 sampai 750 > 50 ≥ 100 

SD (tanah sedang) 175 sampai 350 15 sampai 50 15 sampai 100 

SE (tanah lunak) 

< 175 < 15 < 50 

Atau setiap profil tanah yang mengandung lebih dari 3 m 

tanah dengan karakteristik sebagai berikut: 

1. Indeks plastisitas, PI > 20, 

2. Kadar air, w ≥ 40%, 

3. Kuat geser niralir S u < 25 kPa 

SF (tanah khusus, yang 

membutuhkan 

investigasi geoteknik 

spesifik dan analisis 

respons spesifik-situs) 

Setiap profil lapisan tanah yang memiliki salah satu atau 

lebih dari karakteristik berikut: 

 Rawan dan berpotensi gagal atau runtuh akibat beban 

gempa seperti mudah likuifaksi, lempung sangat 

sensitive, tanah tersementasi lemah 

 Lempung sangat organic dan/atau gambut (H > 3 m) 

 Lempung berplastisitas sangat tinggi (ketebalan H > 7,5 

m dengan indeks plastisitas PI > 75) 

Lapisan lempung lunak/setengah teguh dengan ketebalan 

H > 35 m dengan S u < 50 kPa 

Sumber: SNI 1726:2019 
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2.6 Periode Struktur 

Dalam SNI 1726:2019 menjalaskan bahwa Periode struktur (T) dalam arah 

yang ditinjau harus diperoleh menggunakan sifat struktur dan karakteristik 

deformasi elemen pemikul dalam analisis yang teruji. Periode fundamental 

struktur (T) tidak boleh melebihi hasil perkalian koefisien untuk batasan atas pada 

periode yang dihitung (Cu) dan periode fundamental pendekatan (Ta). 

Untuk menentukan periode struktur dapat menggunakan persamaan-

persamaan yang tercantum dalam SNI 1726:2019, sebagai berikut: 

Ta  min = Ct × hn
x 
 …………………………………………………...……(2.1) 

Ta  max = Cu × Ta min………………………………………….…...…….(2.2) 

Keterangan: 

Ct dan x : ditentukan dari tabel 2.6 

Cu  : ditentukan dari tabel 2.5 

hn  : ketinggian struktur (m) 

Tabel 2. 5 Koefisien untuk batas atas pada periode 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 

≤ 0,1 1,7 

        Sumber: SNI 1726:2019 
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Tabel 2. 6 Nilai parameter periode pendekatan Ct dan x 

Tipe Struktur Ct x 

Sistem rangka pemikul momen di mana rangka 

memikul 100% gaya seismic yang disyaratkan dan tidak 

dilingkupi atau dihubungkan dengan komponen yang 

lebih kaku dan akan mencegah rangka dari defleksi jika 

dikenai gaya seismic: 

 Rangka baja pemikul momen 

 Rangka beton pemikul momen 

0,0724 

0,0466 

0,8 

0,9 

Rangka baja dengan bresing eksentris 0,0731 0,75 

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

Semua sistem struktur lainnya 0,0488 0,75 

Sumber: SNI 1726:2019 

2.7 Simpangan Antar Tingkat 

Penentuan simpangan antar tingkat desain () harus dihitung sebagai 

perbedaan simpangan pada pusat massa di atas dan di bawah tingkat yang ditinjau. 

Apabila pusat massa tidak segaris dalam arah vertical, diizinkan untuk 

menghitung simpangan di dasar tingkat berdasarkan proyeksi vertical dari pusat 

massa tingkat di atasnya. Jika desain tegangan izin digunakan simpangan antar 

tingkat desain () harus dihitung menggunakan gaya seismic desain yang 

ditentukan tanpa reduksi untu desain tegangan izin (SNI 1726:2019). 

Dalam SNI 1726:2019, disebutkan bahwa simpangan antar tingkat desain () 

tidak boleh melebihi simpangan antar tingkat izin (a) seperti didapatkan pada 

tabel 2.7 untuk semua tingkat. 
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Tabel 2. 7 Simpangan Antar Tingkat Izin 

Struktur 

Kategori Resiko 

I atau II III IV 

Struktur, selain 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. 

0,025hnx 0,020hnx 0,015hnx 

Struktur dinding geser kantilever batu bata 0,010hnx 0,010hnx 0,010hnx 

Struktur dinding geser batu bata lainnya 0,007hnx 0,007hnx 0,007hnx 

Semua struktur lainnya 0,020hnx 0,015hnx 0,010hnx 

Sumber: SNI 1726:2019 

Catatan: 

hsx adalah tinggi tingkat di bawah tingkat-x 

Simpangan pusat massa di tingkat-x (x) (mm) harus ditentukan sesuai dengan 

persamaan berikut: 

x = 
     

  
………………………………………………………………… (2.3) 

Keterangan: 

Cd : Faktor pembesaran simpangan lateral 

xe : Simpangan di tingkat-x  

Ie : Faktor keutamaan gempa 

 

2.8 Gaya Geser Dasar Seismik (Base Shear Seismic) 

Menurut SNI 1726:2019, gaya geser dasar sismik (V), dalam arah yang 

ditetapkan harus ditentukan dengan persamaan berikut: 
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V = CS × W………………………………………………………………(2.4) 

Keterangan: 

CS = Koefisien repons seismik 

W = Berat seismik efekktif 

Koefisien respon seismik (CS), harus ditentukan sesuai dengan persamaan berikut: 

CS = 
   

 
 

  
 
…………………………………………………...……………………(2.5) 

Keterangan: 

SDS = Parameter percepatan respons spektral desain dalam rentang periode 

pendek 

R = Koefisien modifikasi respons 

Ie = Faktor keutamaan gempa 

 

Nilai CS yang dihitung sesuai dengan persamaa (2.5) tidak perlu melebihi berikut 

ini: 

Untuk T ≤ TL 

CS = 
   

     
 

  
 
………………………………………………………..........………(2.6) 

Untuk T > TL 

CS = 
       

      
 

  
 
…………………………………………………………....………(2.7) 

CS harus tidak kurang dari: 

CS = 0,044 SDS × Ie ≥ 0,01……………………………….…………..………..(2.8) 
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Sebagai tambahan, untuk struktur yang berlokasi di daerah di mana S1 sama 

dengan atau lebih besar dari 0,6g, maka harus tidak kurang dari: 

CS = 
      

 
 

  
 

……………………………….……………………………...………(2.9) 

Keterangan: 

SD1 = Parameter percepatan respons spektral desain pada periode sebesai 1,0 

detik 

T   = Periode fundamental struktur 

S1  = Parameter percepatan repons spektral maksimum yang dipetakan 

 

2.9 Level Kinerja Struktur 

Level kinerja struktur merupakan pembatasan kondisi struktur berdasarkan 

kerusakan fisik, keselamatan jiwa dan kemampuan layan struktur pasca gempa 

meliputi komponen structural dan non-struktural. Berdasarkan ATC-40 kinerja 

struktur bangunan dapat dibagi menjadi kategori sebagai berikut: 

a) Immediate Occupancy (IO) 

Kategori ini struktur bangunan aman. Resiko korban jiwa dari kegagalan 

struktur tidak terlalu berarti, gedung tidak mengalami kerusakan berarti, dan 

dapat segera difungsikan/beroperasi kembali. 

b) Damage Control (DC) 

Kategori ini struktur bangunan yang dalam pasca gempa, kerusakan yang 

terjadi bervariasi diantara kategori Immediate Occupancy dan Life Safety. 

Resiko korban jiwa sangat rendah. Struktur bangunan boleh rusak, namun tidak 

runtuh. 

c) Life Safety (LS) 

Kategori ini struktur bangunan terlalu daktail. Termasuk dalam kategori ini 

adalah struktur bangunan yang dalam pasca gempa tidak dapat mendesak 

sebagai fasilitas penyelamatan. Resiko korban jiwa sangat rendah. 
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d) Limited Safety 

Limited Safety  bukan merupakan level spesifik, tetapi merupakan jarak anatara 

Live Safety dan Structural Stability. 

e) Structural Stability 

Structural Stability  termasuk dalam kategori ini adalah struktur bangunan yang 

dalam pasca gempa, gedung diambang batas runtuh total. 

f) Not Considered 

Not Considered  bukan merupakan tingkat kinerja, tetapi khusus untuk evaluasi 

seismic nonstructural atau retrofit. 

ATC-40 memberikan batas level kinerja struktur berdasarkan rasio simpangan 

(drift ) atap dengan rincian pada Tabel 2.10 

Tabel 2. 8 Kriteria Level Kinerja Struktur 

Parameter 

Performance Level 

Immediate 

Occupancy 

Damage 

Control 
Life Safety 

Structural 

Stability 

Maximum 

Drift 
< 0,01 0,01-0,019 0,02 0,33 (Vi/Pi) 

Maximum 

Inelastic Drift 
< 0,005 0,005-0,015 No Limit No Limit 

Sumber: ATC-40 

Selanjutnya langkah menentukan level kinerja struktur menggunakan Persamaan 8 

dan 9 berikut: 

Maxiumum drift = 
  

 
…………………………………………………(2.10) 

Maximum inelastic drift = 
     

 
……………………………………..(2.11) 

dengan Dt adalah displacement pada atap (mm), D1 adalah displacement pada 

lantai 1 (mm), dan H adalah tinggi struktur (mm). 
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2.10 Analisis Struktur Terhadap Beban Gempa 

Untuk memperhitungkan pengaruh beban gempa terhadap struktur yang 

biasa digunakan adalah terdapat 2 macam, yaitu: 

1. Analisis Statik 

Pada prinsipnya analisis berikut adalah menggantikan gaya-gaya 

horizontal yang bekerja pada struktur akibat pergerakan tanah dengan gaya-gaya 

statis ekivalen, dengan tujuan penyederhanaan dan kemudahan di dalam 

perhitungan. Metode ini biasa disebut Metode Gaya Lateral Ekivalen (Equivalent 

Lateral Force Method).  

2. Analisis Dinamik 

Analisis dinamik dilakukan jika diperlukan evaluasi yang lebih akurat dari 

gaya-gaya gempa yang bekerja pada struktur, serta untuk mengetahui prilaku dari 

struktur akibat pengaruh gempa. Pada struktur bangunan tingkat tinggi dan bentuk 

atau konfigurasi yang tidak teratur maka analisis dinamik ini sangat diperlukan. 

Analisis dinamik dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 

a) Analisis ragam respon spektrum 

Analisis spektrum respons yaitu suatu cara analisis dinamik struktur 

dimana pada suatu model matematik dari struktur diberlakukan suatu 

spektrum respons gempa rencana dan berdasarkan hal itu ditentukan 

respons struktur terhadap gempa rencana tersebut melalui superposisi dari 

respons masing-masing ragamnya. ( Fauziah Nasution, 2014) 

Analisis spektrum respons harus dilakukan dengan menggunakan suatu 

nilai redaman ragam untuk ragam fundamental di arah yang ditinjau tidak 

lebih besar dari nilai yang terkecil dari redaman efektif sistem isolasi atau 

30% redaman kritis. (SNI 1726:2019) 

b) Analisis riwayat waktu 

Analisis Dinamik Riwayat Waktu adalah suatu cara analisis untuk 

menentukan riwayat waktu respon dinamik struktur bangunan gedung 
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yang berperilaku linear atau nonlinier terhadap gerakan tanah akibat 

Gempa. 

Dalam tugas akhir ini analisis struktur terhadap beban gempa yang 

digunakan adalah analisis dinamik riwayat waktu, yang akan dijelakan lebih lanjut 

pada subbab dibawah ini. 

2.10.1 Analisis Dinamik Riwayat Waktu (Time History Analysis) 

Analisis dinamik riwayat waktu adalah analisis dinamik dinmana pada 

model struktur diberikan catatan rekaman gempa dan respon struktur dihitung 

langkah demi langkah pada interval tertentu. Pada analisa dinamik riwayat waktu, 

beban gempa yang dimasukkan dalam pembebanan struktur adalah rekaman 

gerakan tanah (ground motion) dari gempa-gempa yang telah terjadi. Rekaman 

gempa tanah ini biasa disebut akselogram (Nessa Valiantine, 2012). 

Data percepatan tanah memegang peranan yang penting untuk 

mendapatkan hasil analisis dinamik yang akurat. Oleh karena itulah, pemilihan 

data percepatan tanah ini harus sesuai dengan kondisi geologi, seismologi, dan 

target parameter pergerakan batuan dasar seperti percepatan gempa maksimum, 

kandungan frekuensi dan durasi (Irsyam dkk., 2008). 

2.10.2 Rekaman Percepatan Gempa 

Salah satu komponen utama dalam penyusunan peraturan kegempaan 

tersebut adalah tersedianya data percepatan tanah (ground acceleration) dan 

respons spektra. Untuk wilayah Indonesia, data percepatan tanah masih sangat 

sedikit, sehingga pada umumnya dalam analisis menggunakan data percepatan 

tanah (ground acceleration) dari wilayah lain. (Bambang Sunardi, 2015) 

Pada penelitian Irsyam, dkk tahun 2008 yang berjudul “Proposed Seismic 

Hazard Maps of Sumatera and Java Island and Microzonation Study of Jakarta 

city, Indonesia”  merekomendasikan 4 time history diantaranya adalah sumber 

gempa Megathrust, Benioff, SCF, dan Shallow Background.  
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Analisis dinamik riwayat waktu dalam tugas akhir ini menggunakan 

percepatan gempa Kocaeli  yang telah disesuaikan dengan SNI 1726:2019 dan 

literature [Irsyam, dkk., 2008]. Akselerogram gempa masukkan yang digunakan 

adalah gempa Kocaeli yang diperoleh dari PEER Strong Motion Database. 

Tabel 2. 9 Time History yang Direkomendasikan 

Sumber Gempa Kejadian Magnitude Jarak (km) Sumber Data 

Megathrust Kocaeli, 1999 7.5 227 ERD 

Benioff Kocaeli, 1999 7.5 227 ERD 

SCF 
Landers, 

1992 
7.3 69 CDMG 

Shallow 

Background 

Mammoth 

Lake, 1980 
5.7 15 CDMG 

Sumber: Irsyam, dkk., 2008. 

1. Gempa El Centro 

Gempa El Centro mengguncang pada tanggal 15 Oktober di Imperial 

Valley, California. Gempa El Centro menjadi suatu standar dikarenakan 

akselogramnya mengandung frekuensi yang lebar, tercatat pada jarak 

sedang dan pusat gempa dengan magnitude yang sama. Gempa El Centro 

dapat dirasakan guncangannya sekitar lebih dari 128.000 km luasan area. 

2. Gempa Kocaeli 

Gempa Kocaeli terjadi pada tanggal 17 Agustus 1999 di barat laut Turki 

dengan kekuatan getarannya mencapai 7,5 skala kekuatan moment. 

Kedalaman dari gempa kocaeli ini mecapai hingga 15 km dan 

menewaskan lebih dari 15.000 jiwa. Kota terdekatnya izmit juga 

mengalami kerusakans serius yang diakibatkan oleh gempa ini. 

 




