
6 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pendahuluan 

Tinjauan pustaka merupakan suatu tinjauan mengenai teori-teori dan hasil 

penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Tinjauan pustaka juga akan 

menunjukkan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan dilaksanakan 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, tinjauan pustaka dapat 

dijadikan bahan referensi untuk mendukung pelaksanaan pada penelitian ini.  

2.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian mengenai sistem pengaku atau bresing pernah dilakukan oleh 

penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang pernah dilakukan untuk dijadikan 

tinjauan pustaka adalah sebagai berikut ini. 

1 Soelarso dkk (2016) melakukan penelitian tentang Analisis Perbandingan 

Simpangan Horizontal (Drift) Pada Struktur Gedung Tahan Gempa dengan 

Menggunakan Pengaku lateral (Bracing) Berdasarkan SNI 03-1726-2002 dan 

SNI 03-1726-2012. Model gedung yang akan dianalisis  berupa gedung struktur 

baja 8 lantai. Analisis menggunakan 2 metode yaitu metode statik ekuivalen 

dan metode respons spektrum berdasarkan SNI 03-1726-2002 dan SNI 03-

1726-2012. Analisis yang digunakan menggunakan analisis 3 dimensi dengan 

menggunakan ETABS v9.6.0. Tujuan penelitian ini untuk membandingkan 

hasil simpangan yang terjadi dengan bresing tipe V dan inverted V, serta 

membandingkan hasil simpangan akibat gempa dari SNI 1726-2002 dengan 

SNI 1726-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur baja dengan 

penambahan pengaku lateral (bresing) mengurangi simpangan antar tingkat. 

Penambahan pemangku lateral (bresing) tipe inverted V lebih unggul 

mengurangi simpangan horizontal (drift) dibandingkan dengan bresing tipe V. 
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Faktor respons gempa berdasarkan standar ketempatan SNI 1726-2002 lebih 

kecil daripada SNI 1726-2012. Simpangan gedung yang terjadi berdasarkan 

SNI 1726-2012 lebih besar dibandingkan SNI 1726-2002. 

2 Aryandi dan Herbudiman (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh 

Bentuk Bracing Terhadap Kinerja Seismik Struktur beton Bertulang. 

Pemodelan struktur yang akan dianalisis menggunakan beton bertulang 10 

Lantai. Struktur yang dianalisis yaitu tipe 1 portal terbuka dan tipe 2 dengan  

penambahan bentuk bresing Z, X, V dan Ʌ yang diletakkan pada sudut denah 

struktur. Profil bresing yang digunakan adalah profil W8x28. Penelitian ini 

bertujuan mengetahui kapasitas dan kinerja seismik struktur masing-masing 

bentuk bresing melalui pemodelan analisis pushover. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa bresing X memiliki kekakuan paling tinggi dengan rasio 

perpindahan maksimum terbesar dibandingkan bresing lainnya. Sedangkan 

bresing Ʌ paling daktail dibandingkan bresing lainnya disebabkan salah satu 

joint bresing bertumpu pada balok (efektifitas kekuatan bresing tergantung 

kapasitas penampang balok). Berdasarkan kapasitas gaya geser lantai dasar, 

bresing X memiliki raiso gaya geser lantai dasar  kenaikan paling besar untuk 

kedua arah dibandingkan bresing lainnya. 

3 Repadi, dkk (2016) melakukan penelitian tentang Analisis Kinerja Struktur 

Beton Bertulang dengan Variasi Penempatan Bracing Inverted V. Penelitian 

ini dilakukan analisis terhadap kinerja struktur beton bertulang 4 lantai. 

Penelitian ini bertujuan membandingkan nilai displacement, daktilitas, dan 

kinerja struktur pada bangunan beton bertulang tanpa bresing dengan struktur 

beton bertulang yang di variasi penempatan bresing. Bentuk bresing yang 

digunakan adalah inverted V dengan baja profil IWF 250.250.9.14. Model 

struktur yang digunakan terdiri 3 model yaitu model 1 tanpa bresing, model 2 

dengan variasi bresing 1, dan model 3 dengan variasi bresing 2. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa pemberian bresing dapat mengurangi periode 

struktur bangunan dan mampu mengurangi dispalcement struktur. Nilai 

daktilitas struktur gedung dengan perkuatan bresing mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan struktur gedung tanpa bresing. 
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4 Dharma, B.I (2016) melakukan penelitian tentang Efisiensi Dan Kinerja 

Struktur Rangka Bresing Konsentrik X-2 Lantai. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui perbandingan efisiensi dan kinerja Struktur Rangka Pemikul 

Momen (SRPM) dengan Struktur Rangka Bresing Konsentrik Tipe X-2 Lantai. 

Pemodelan menggunakan struktur baja 10 lantai yang difungsikan sebagai 

perkantoran. Analisis dilakukan dengan membandingkan 3 model struktur 

yaitu Struktur Rangka Pemikul Momen Biasa (SRPMB), Struktur Rangka 

Bresing Konsentrk Khusus (SRBKK 1), Struktur Rangka Bresing Konsentrik 

setelah dilakukan efisiensi dimensi balok dan kolom (SRBKK 2). Efisiensi 

struktur ditinjau berdasarkan perbandingan berat material baja dan simpangan 

yang terjadi pada ketiga struktur. Kinerja struktur ditinjau berdasarkan gaya 

geser dasar, level kinerja, roof drift ratio, dan target perpindahan. Hasil 

penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini. 

a Perbandingan berat struktur mulai terberat sampai teringan berturut-

turut yaitu SRBKK 2, SRPMB, dan SRBKK 1. 

b SRBKK 2 memiliki simpangan lebih kecil dibandingkan SRBKK 1 dan 

SRPMB. 

c Pada perbandingan roof drift ratio, jenis struktur SRBKK 1 memiliki 

nilai terkecil dibandingkan dengan SRBKK 2 dan SRPMB. 

d Pada target perpindahan yang sesuai dengan FEMA 356 dan ATC-40, 

deformasi dan gaya geser berdasarkan gempa rencana tidak melebihi 

dari level kinerja life safety sehingga struktur masih dalam keadaan 

aman ketika menerima gempa rencana. 

5 Haryono, S dan Arumningsih, D.D.P (2013) melakukan penelitian tentang 

Penggunaan Struktur Bresing Konsentrik Tipe X Untuk Perbaikan Kinerja 

Struktur Gedung Bertingkat Terhadap Beban Lateral Akibat Gempa. 

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk melakukan evaluasi struktur 

gedung pada kondisi terjadinya gempa sebelum dan setelah penambahan 

bresing X. Struktur yang akan dianalisis berupa struktur bangunan 5 lantai. 

Fungsi gedung digunakan sebagai rumah susun. Hasil penelitian menyatakan 

bahwa kinerja batas layan dan kinerja batas ultimit pada struktur tanpa 
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bresing tidak aman atau melebihi batas kontrol. Nilai batas layan dan batas 

ultimit pada struktur tanpa bresing berturut-turut yaitu 0,014 m dan 0,08 m. 

Oleh karena itu, struktur bangunan memerlukan perbaikan kinerja struktur 

dengan menambahkan bresing konsentrik. Pada percobaan pertama, 

penempatan bresing dinamakan bresing alternatif 1. Penempatan bresing 

seperti terlihat pada Gambar 2.1 (a). Hasil percobaan pertama didapatkan 

bahwa perpindahan (displacement) mengalami penurunan. Kinerja batas 

layan dan kinerja batas ultimit masih tidak aman  untuk arah X, sedangkan 

untuk arah Y aman. Untuk memperbaiki kinerja yang belum aman, elemen 

bresing ditambahkan pada struktur bangunan yang kemudian dinamakan 

bresing alternatif 2. Penempatan bresing alternatif  2 dapat terlihat seperti 

pada Gambar 2.1 (b). Hasil analisis pada struktur dengan bresing alternatif 2 

didapatkan bahwa kinerja batas layan dan kinerja batas ultimit untuk kedua 

arah aman atau memenuhi kriteria. Letak dan penambahan elemen bresing  

dapat mempengaruhi kinerja struktur. Hal tersebut dapat dijadikan 

pertimbangan pada penelitian ini. 

 

(a)                                            (b) 

Gambar 2.1 Penempatan Bresing : (a) Alternatif 1 (b) Alternatif 2 

(Sumber : Haryono S dan Arumningsih Dian D P, 2013)
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6 Anggraeni, D (2015) melakukan penelitian tentang Pemakaian Bracing Pada 

Bangunan Tahan Gempa dengan Analisis Pushover. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh nilai displacement (perpindahan) penggunaan 

bresing tipe X dan bresing tipe V pada struktur bangunan dalam rangka 

menerima beban gravitasi dan beban gempa dengan menggunakan analisa 

pushover.  Hasil penelitian didapatkan bahwa bresing yang dapat mengurangi 

simpangan horizontal terbesar yaitu bresing tipe X. Selisih persentase 

simpangan gedung tanpa bresing dengan menggunakan bresing tipe X adalah 

79,509%. Sedangkan selisih persentase simpangan horizontal gedung tanpa 

bresing dengan menggunakan bresing tipe V adalah 64,147%. Berdasarkan 

kontrol kinerja batas layan dan kinerja batas ultimit pada lantai 1, gedung 

yang menggunakan bresing tipe X memenuhi persyaratan. Sedangkan gedung 

yang menggunakan bresing tipe V tidak memenuhi persyaratan. 

 

 Berdasarkan dari hasil penelitian-penelitian tersebut di atas, maka diperoleh 

kesimpulan bahwa portal terbuka struktur beton bertulang atau struktur baja dengan 

adanya penambahan bresing dapat mengurangi nilai displacement, periode struktur 

bangunan dan dapat memperbaiki kondisi ketidakberaturan bangunan. Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan bresing dapat meningkatkan kekakuan, kekuatan, 

dan stabilitas struktur. Perletakan dan penambahan elemen bresing dapat 

mempengaruhi respons struktur gedung. Bresing tipe X-2 lantai merupakan 

pengembangan konfigurasi antara tipe bresing V dan inverted V. Menurut Hewitt 

dkk (2009) menganjurkan bahwa pemilihan bresing tipe inverted V dihindari 

karena mengharuskan balok dirancang terhadap gaya tidak seimbang yang terjadi 

akibat terdistribusi gaya-gaya dalam saat bresing mengalami desak tertekuk. 

Apabila terjadi tekuk pada bresing, gaya-gaya tidak seimbang pada balok 

didistribusikan melalui batang tarik bresing yang berada di lantai atasnya. Oleh 

karena itu, konfigurasi elemen bresing X-2 lantai dapat dipertimbangkan dalam 

pemilihan bresing pada struktur bangunan.  
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2.3 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya dapat dijadikan bahan 

referensi. Perbandingan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini. 
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Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian yang Dilakukan 

No Peneliti Judul Penelitian Perencanaan 

Struktur 

Parameter yang Diteliti Hasil Penelitian 

1. Soelarso, 

dkk (2016) 

Analisis Perbandingan 

Simpangan Horizontal 

(Drift) Pada Struktur 

Gedung Tahan Gempa 

dengan Menggunakan 

Pengaku lateral (Bracing) 

Berdasarkan SNI 03-

1726-2002 dan SNI 03-

1726-2012 

1. Struktur baja 8 

lantai 

2. Analisis metode 

statik ekuivalen dan 

metode respons 

spektrum 

3. Bresing tipe V dan 

inverted V 

Perilaku struktur dengan 

penambahan bresing tipe 

V dan inverted V terhadap 

simpangan horizontal. 

Membandingkan beban 

gempa SNI 1726:2002 

dengan SNI 1726:2012 

Pembebanan dan simpangan gedung 

antar lantai yang terjadi berdasarkan 

SNI 1726:2012 lebih besar 

dibandingkan dengan SNI 17262002. 

Penambahan bresing inverted V 

lebih unggul mengurangi drift akibat 

gaya gempa statik dibandingkan 

bresing V 

2. Aryandi dan 

Herbudiman 

(2017) 

Pengaruh Bentuk Bracing 

terhadap Kinerja Seismik 

Struktur Beton Bertulang 

1. Struktur beton 

bertulang 10 lantai 

2. Analisis metode 

pushover 

 

Kapasitas dan kinerja 

seismik meliputi 

kekakuan struktur, rasio 

perpindahan, dan 

kapasitas gaya geser 

Bentuk bresing X memiliki sifat 

paling kaku sehingga kapasitas gaya 

lantai dasar mengalami peningkatan 

untuk arah UX dan UY. 
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Lanjutan Tabel 5.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian yang Dilakukan 

No Peneliti Judul Penelitian Perencanaan 

Struktur 

Parameter yang Diteliti Hasil Penelitian 

3. Repadi dkk 

(2016) 

Analisis Kinerja Struktur 

beton Bertulang dengan 

Variasi penempatan 

Bracing Inverted V 

1. Struktur beton 

bertulang 4 lantai 

2. Bresing tipe inverted 

V 

 

Membandingkan nilai 

displacement, daktalitas, 

dan kinerja struktur 

Perkuatan dengan penambahan 

bresing mengurangi nilai 

displacement  dan periode struktur 

bangunan. Nilai  daktilitas 

mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan gedung tanpa 

perkuatan bresing. 

4. Dharma B I 

(2016) 

Efisiensi Dan Kinerja 

Struktur Rangka Bresing 

Konsentrik X-2 Lantai 

 

1. Struktur baja 10 

lantai 

2. Bresing tipe V dan 

inverted V 

3.  Analisis metode 

respons spektrum 

dan metode 

pushover 

 

Membandingkan efisiensi 

dan kinerja struktur 

meliputi simpangan, gaya 

geser dasar, level kinerja, 

roof drift ratio, dan target 

perpindahan 

SRBKK 2 memiliki simpangan lebih 

kecil dibandingkan SRBKK 1 dan 

SRPMB. Pada perbandingan roof 

drift ratio, jenis struktur SRBKK 1 

memiliki nilai terkecil dibandingkan 

dengan SRBKK 2 dan 

SRPMB.SRBKK 2 memiliki berat 

struktur lebih ringan dibandingkan 

yang lain 
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Lanjutan Tabel 5.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian yang Dilakukan 

No Peneliti Judul Penelitian Perencanaan 

Struktur 

Parameter yang Diteliti Hasil Penelitian 

5. Haryono S 

dan 

Arumning

sih Dian D 

P (2013) 

Penggunaan Struktur 

Bresing Konsentrik Tipe X 

Untuk Perbaikan Kinerja 

Struktur Gedung Bertingkat 

Terhadap Beban Lateral 

Akibat Gempa 

 

1. Struktur beton 5 

lantai 

2. Analisis metode 

repons spektrum 

3. Bresing tipe X 

 

Evaluasi struktur 

bangunan dengan 

penambahan bresing. 

Parameter yang dibahas 

yaitu kinerja batas layan 

dan kinerja batas ultimit 

Letak dan penambahan elemen 

bresing  dapat mempengaruhi kinerja 

struktur. Penambahan elemen 

bresing dapat memperbaiki kinerja 

struktur dibandingkan struktur tanpa 

bresing 

6. Ade 

Chandra P 

(2018) 

Analisis Respons Struktur 

Bangunan Setback dengan 

Dua Penempatan Bresing 

Konsentrik Tipe V dan 

inverted V (X-2 Lantai) 

1. Struktur beton 20 

lantai dan 5 lantai 

basement 

2. Analisis metode 

respons spektrum  

 

Membandingkan respons 

struktur bangunan tanpa 

bresing dengan perkuatan 

bresing. Parameter yang 

dibahas meliputi gaya-

gaya dalam, simpangan 

horizontal,  
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Lanjutan Tabel 5.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian yang Dilakukan 

No Peneliti Judul Penelitian Perencanaan 

Struktur 

Parameter yang Diteliti Hasil Penelitian 

   3. Termasuk struktur 

ketidakberaturan 

(setback) 

 

simpangan antar lantai, 

drift ratio, efek P-delta 

dan kontrol 

ketidakberaturan 
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Dari rangkuman penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, beberapa 

persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya 

sebagai berikut ini. 

1. Persamaan dengan penelitian Soelarso dkk adalah menganalisis respons 

struktur dengan perkuatan bresing. Bresing yang digunakan yaitu bresing 

konsentrik tipe V dan inverted V yang dianalisis menggunakan metode 

respons spektrum. Perbedaan penelitiannya adalalah struktur portal baja 

dan jenis bangunan beraturan, sedangkan penelitian yang dilakukan 

menggunakan struktur beton bertulang dan jenis bangunan 

ketidakberaturan (Setback). 

2. Persamaan dengan penelitian Aryandi dan Herbudiman (2017) adalah 

struktur beton bertulang, menggunakan bresing konsentrik, bentuk profil 

bresing WF, dan menggunakan analisis pushover. Perbedaan penelitian 

adalah mengetahui pengaruh bentuk bresing terhadap kinerja seismik, 

sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan bresing tipe V dan 

inverted V.
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3. Persamaan dengan penelitian Repadi, dkk (2016) adalah menganalisis 

kinerja sruktur beton bertulang, menggunakan bresing WF tipe inverted V 

dan melakukan variasi penempatan bresing. Perbedaan penelitiannya 

adalah bangunan yang digunakan termasuk bangunan bertingkat rendah, 

sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan bangunan bertingkat 

banyak. 

4. Persamaan dengan penelitian Dharma (2016) adalah penambahan bresing 

pada struktur menggunakan bresing tipe X-2 lantai ( gabungan bresing V 

dan inverted V), serta membandingkan respons struktur terhadap 

simpangan horizontal, drift ratio, dan gaya geser dasar. Perbedaan 

penelitiannya adalah menggunakan struktur portal baja 10 lantai, sedangkan 

penelitian yang dilakukan menggunakan struktur beton bertulang. 

5. Persamaan dengan penelitian Haryono dan Arumningsih (2013) adalah 

termasuk upaya rekayasa struktur atau perbaikan kinerja struktur dengan 

penambahan bresing dan melakukan percobaan alternatif penempatan 

bresing. Perbedaan penelitiannya adalah bresing yang digunakan tipe X, 

sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan bresing tipe V dan 

inverted V. 

 


