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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Tinjauan Umum 

Pada Bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai penelitian-penelitian yang 

serupa dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Landasan teori ini akan 

memaparkan teori-teori untuk mendukung penulisan Tugas Akhir ini. Teori-teori 

yang digunakan meliputi perilaku struktur utama bangunan, struktur rangka 

pemikul momen, dan perancangan gedung tahan gempa. Perancangan gedung tahan 

gempa tersebut memaparkan teori pembebanan pada struktur, simpangan antar 

lantai, dan kontrol ketidakberaturan bangunan. 

3.2 Perilaku Struktur Utama Bangunan 

Struktur utama bangunan adalah suatu kerangka pokok suatu bangunan. 

Sebagai kerangka pokok, struktur utama mempunyai fungsi utama untuk menahan 

atau meneruskan beban baik beban gravitasi maupun beban gempa kedalam tanah 

melalui sistem fondasi. Struktur utama banguan dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Portal Terbuka ( Moment Resisting Frame) 

2. Portal dengan Bresing (Braced Frame) 

3. Struktur dinding (Structural Walls) 

4. Walled-Frame 

5. Lantai penghubung atau Diapragma 

 

Pada struktur bersifat statik tertentu, balok hanya diletakkan di atas kolom 

tanpa adanya ikatan. Akibat beban gravitasi maka balok tersebut dapat melentur 

secara bebas tanpa adanya pengekangan dari kolom. Untuk mengatasi kelemahan-

kelemahan struktur statik tertentu, maka dibuatlah struktur statik tak tertentu yaitu 

balok dan kolom dibuat secara monolit atau menyatu menjadi suatu portal (frame). 
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Pada struktur statik tak tentu, balok tetap melentur kebawah tetapi relatif kecil 

akibat beban gravitasi. Ujung-ujung balok akan mengalami rotasi tidak secara bebas 

karena adanya pengekangan dari kolom. Pengekangan kolom tersebut akan menjadi 

momen resisting frame. Struktur seperti itu relatif lebih kaku dan stabil terhadap 

beban gravitasi dan beban horizontal. Bangunan yang lebih stabil adalah bangunan 

yang bekerja seperti struktur rangka (truss). Struktur rangka bekerja baik menahan 

gaya aksial apabila tidak mengalami tekuk (buckling). Dengan demikian, struktur 

dengan bresing merupakan struktur yang jauh lebih kaku daripada struktur portal 

terbuka. 

Moment Resistant Frame (MRF), yang biasa disebut portal terbuka, 

merupakan gabungan antara balok dan kolom yang dihubungkan secara kaku dan 

membentuk bangun kisi-kisi/grid (Widodo, 2012). Portal termasuk struktur utama 

bangunan yang bersifat fleksibel akibat kombinasi beban gravitasi dan beban 

horizontal. MRF akan berdeformasi utamanya secara horizontal seperti pada 

Gambar 3.1 berikut ini. 

 

 

Gambar 3.1 Drift ratio 

(Sumber:https://resultanengineering.wordpress.com/category/structural-

engineering/) 

 

3.3 Struktur Rangka Pemikul Momen  

Berdasarkan SNI 2847:2013, Struktur rangka pemikul momen (SRPM) 

adalah sistem struktur yang pada dasarnya memiliki ruang pemikul beban gravitasi 
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secara lengkap, sedangkan beban lateral yang diakibatkan oleh gempa dipikul oleh 

rangka pemikul momen melalui mekanisme lentur. Berdasarkan sifat moment 

resisting frames, sistem rangka pemikul momen ini dibedakan menjadi beberapa 

jenis seperti berikut ini.   

1. Sistem Rangka Pemikul Momen Biasa (SRPMB) 

SRPMB diharapkan dapat mengalami deformasi inelastik yang besar apabila 

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

pada SRPMB memiliki nilai yang kecil, namun kekakuan pada SRPMB lebih 

besar daripada SRBPMK. 

2. Sistem Rangka Batang Pemikul Momen Khusus (SRBPMK) 

SRBPMK adalah suatu struktur rangka batang pemikul momen yang dipasang 

secara horizontal. SRBPMK direncanakan mengalami deformasi inelastik yang 

cukup besar pada segmen khusus saat memikul gaya-gaya akibat beban gempa 

rencana. 

3.3.1. Sistem Rangka Bresing 

Pada portal terbuka, simpangan antar tingkat yang cukup besar terjadi pada 

tingkat-tingkat bagian bawah. Agar simpangan antar tingkat pada bagian bawah 

tidak menimbulkan masalah  maka kekakuan struktur harus ditingkatkan. Salah satu 

caranya adalah dengan memakai bresing (braced frame). Penggunaan bresing 

dikelompokkan menjadi berikut ini. 

1. Rangka Bresing Konsentrik  

 Rangka bresing merupakan sistem struktur yang elemen bresing 

diagonalnya bertemu disatu titik. Rangka bresing konsentrik merupakan 

pengembangan dari sistem Moment Resisting Frames (MRF), karena pada 

rangka bresing konsentrik mampu menahan gaya lateral dan memiliki 

tingkat kekakuan yang baik. Rangka bresing konsentrik dibagi menjadi dua  

yaitu Sistem Rangka Bresing Konsentrik Biasa (SRBKB) dan Sistem 

Rangka Bresing Konsentrik Khusus (SRBKK). SRBKB diharapkan dapat 

mengalami deformasi inelastis secara terbatas apabila dibebani oleh gaya-

gaya yang berasal dari beban gempa rencana. SRBKK diharapkan dapat 
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mengalami deformasi inelastis yang cukup besar akibat gaya gempa 

rencana. Pada penelitian ini, bresing yang digunakan pada struktur 

bangunan yaitu rangka bresing konsentrik. Bentuk bresing yang digunakan 

adalah V dan inverted V untuk ketinggian 2 lantai atau dinamakan X-2 

Lantai. Bresing bentuk X-2 lantai dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut ini. 

 

  Gambar 3.2 Konfigurasi Bresing X-2 Lantai 

Pada  bresing tipe V atau V terbalik ini,  apabila terjadi tekuk pada batang 

tekan bresing maka balok akan mengalami defleksi ke bawah sebagai akibat 

dari adanya gaya-gaya yang tidak seimbang pada balok. Untuk 

mengantisipasi terjadinya defleksi ke bawah pada balok, konfigurasi bresing 

diperlukan untuk mencegah terbentuknya gaya-gaya yang tidak seimbang 

tersebut dan mendistribusikan ke lantai lain. Perbandingan mengenai perilaku 

antara bresing bentuk tipe X-2 lantai dengan bresing inverted V ditunjukkan 

oleh (Hewitt dkk, 2009) melalui skema yang dapat dilihat pada Gambar 3.3 

berikut ini. 
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Gambar 3.3 Perbandingan Perilaku Rangka Bresing Konsentrik 

(Sumber : Hewit dkk , 2009) 

 

2. Rangka Bresing Eksentrik 

Bagian rangka bresing eksentrik  yang dapat mendisipasi energi adalah 

balok link. Link adalah bagian dari balok yang direncanakan untuk 

mengantisipasi adanya energi pada saat terjadinya gempa. Ketika struktur 

menerima beban horizontal, elemen link akan mengalami leleh geser atau 

leleh lentur (Bohl, 2005). 

 

3.3.2. Perancangan Profil Baja 

 Berdasarkan SNI 03-1729:2015, bresing yang digunakan sebagai komponen 

penahan lateral harus memenuhi parameter sebagai berikut ini. 

a) Batang bresing harus bersifat kompak (λ<λp ). 

𝑏

2 𝑡𝑓
≤ 0,56√

𝐸

𝐹𝑦
       (3.1) 

𝑏

𝑡𝑤
≤ 1,49√

𝐸

𝐹𝑦
       (3.2) 

b) Perencanaan komponen tarik 

Kekuatan tarik desain, ∅𝑃𝑛, dari komponen struktur tarik harus nilai 

terendah yang diperoleh sesuai dengan keadaan batas dari leleh tarik pada 

penampang bruto dan keruntuhan tarik penampang netto. 

 Untuk leleh tarik pada penampang bruto  
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      𝑃𝑛 =  𝐹𝑦. 𝐴𝑔       (3.3)  

 Untuk keruntuhan tarik pada penampang netto 

     𝑃𝑛 =  𝐹𝑢. 𝐴𝑒       (3.4) 

 Nilai dari ∅𝑃𝑛 (metode DFBK) atau 𝑃𝑛/Ώt (metode DKI) ditentukan 

sebagai berikut : 

 

Metode DFBK 

Untuk leleh tarik   ∅ = 0,9 

Untuk keruntuhan tarik ∅ = 0,75 

Metode DKI 

Untuk leleh tarik   Ώt = 1,67 

Untuk keruntuhan tarik Ώt = 200 

c) Perencanaan komponen tekan 

Kekuatan tekan nominal, Pn, harus ditentukan berdasarkan keadaan batas 

dari tekuk lentur. 

𝑃𝑛 =  𝐹𝑐𝑟𝐴𝑔       (3.5) 

Tegangan kritis , 𝐹𝑐𝑟, ditentukan sebagai berikut : 

(a) Bila 
𝐾𝐿

𝑟
≤  4,71√

𝐸

𝐹𝑦
       (atau 

𝐹𝑦

𝐹𝑒
≤ 2,25) 

     𝐹𝑐𝑟 =  [0,658
𝐹𝑦

𝐹𝑒 ] 𝐹𝑦  (3.6) 

 

(b) Bila 
𝐾𝐿

𝑟
>  4,71√

𝐸

𝐹𝑦
       (atau 

𝐹𝑦

𝐹𝑒
≥ 2,25) 

     𝐹𝑐𝑟 =  0,877 𝐹𝑒  (3.7) 

 

dengan: 

Fe = Tegangan tekuk kritis elastis ditentukan berdasarkan persamaan 

𝐹𝑒 =
𝜋2𝐸

(
𝐾𝐿

𝑟
)

2       (3.8) 
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3.4 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Gedung, SNI 

1726:2012 

Struktur bangunan gedung harus memiliki sistem penahan gaya lateral dan 

vertikal yang lengkap. Hal tersebut dapat memberikan kekuatan, kekakuan, dan 

energi yang cukup untuk menahan gerakan tanah akibat gempa. Menurut SNI 

1726:2012, desain respons spektrum ditentukan dengan parameter respons ragam 

yang disesuaikan dengan klasifikasi situs pada bangunan tersebut dibangun. Pada 

kombinasi pembebanan, pengaruh beban gempa dipengaruhi oleh parameter 

percepatan spektrum respons desain pada periode pendek. 

3.5.1 Analisis Pembebanan 

Struktur bangunan atau gedung yang direncanakan  sedemikian rupa 

sehingga mampu menahan beban-beban yang bekerja pada struktur bangunan. 

Beban tersebut dibedakan menjadi dua jenis yaitu beban vertikal dan beban 

horizontal. Beban vertikal terdiri atas beban mati dan beban hidup. Pada penelitian 

ini, beban lateral yang diperhitungkan hanya beban gempa karena memiliki 

pengaruh terbesar pada struktur. 

1 Beban Mati 

Beban mati adalah berat seluruh bagian konstruksi bangunan gedung yang 

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

tetap, finshing, klading gedung (struktur eksterior dipasang di dinding luar 

sebagai finishing), komponen arsitektural dan struktur lainnya serta 

peralatan layan terpasang lain (SNI 03-1727-2013). Berat sendiri elemen 

struktur dihitung secara otomatis oleh software ETABS v16.2.1. Sedangkan 

beban mati tambahan seperti pada Tabel 3.1 ditambahkan secara manual 

pada saat analisis. Beban mati pada stuktur dihitung berdasarkan Peraturan 

Pembebanan Indonesia Untuk Gedung (PPIUG) tahun 1983 dapat dilihat 

pada Tabel 3.1 sebagai berikut ini. 
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Tabel 3.1 Beban Mati Tambahan Pada Lantai Gedung 

Beban Mati Tambahan Berat Volume 

(kg/m3) 

Berat (kN/m3) 

Pasir 1600 kg/m3 15,69 kN/m3 

Spesi/adukan  1700 kg/m3 0,21 kN/m3 

Penutup lantai 17,5 kg/ m2 0,17 kN/m2 

Plafon dan penggantung 11 kg/ m2 0,11 kN/m2 

Kedap air 25 kg/m2 0,245 kN/m2 

Instalasi MEP 40 kg/ m2 0,39 kN/m2 

Pasangan dinding ½ bata 250 kg/m² 2,45 kN/m2 

Dinding Kaca 10 kg/m2 0,10 kN/m2 

Dinding Partisi 100 kg/m2 0,98 kN/m2 

 

2 Beban Hidup 

Menurut SNI 1727-2013, beban hidup adalah beban yang diakibatkan oleh 

pengguna dan penghuni bangunan gedung atau struktur lain yang tidak 

termasuk beban konstruksi dan beban lingkungan, seperti beban angin, 

beban hujan, beban gempa, beban banjir, atau beban mati. Beban hidup yang 

digunakan dalam perancangan bangunan gedung dan struktur lain harus 

beban maksimum yang diharapkan terjadi akibat penghuni dan penggunaan 

bangunan gedung, akan tetapi tidak boleh kurang dari beban merata 

minimum yang ditetapkan dalam Tabel 4-1 SNI 1727:2013. Besaran beban 

hidup untuk masing-masing kategori bangunan dapat dilihat pada Lampiran 

1. Berdasarkan pasal 4.7.2 SNI 1729:2013, beban hidup dapat direduksi 

nilainya sebagaimana ketentuan berikut ini. 

1. Reduksi beban hidup pada lantai dapat direduksi apabila nilai KLL. AT 

lebih dari 37,16 m2. Nilai reduksi beban hidup pada lantai dapat dilihat 

pada Persamaan 3.17 berikut ini. 

𝐿 = 𝐿𝑜 (0,25 + 
4,57

√𝐾𝐿𝐿.𝐴𝑇
)      (3.17) 

dengan: 
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L = Beban hidup rencana tereduksi per m2 dari luasan yang 

didukung oleh komponen struktur (kN/m2), 

Lo = Beban hidup rencana tanpa tereduksi per m2 dari luasan yang 

didukung oleh komponen struktur (kN/m2), 

KLL = Faktor elemen beban hidup, dan 

AT = Luasan tributari dalam (m2). 

 

Nilai L tidak boleh kurang 0,5 Lo untuk komponen struktur yang 

mendukung satu lantai dan L tidak boleh kurang dari 0,4 Lo untuk 

komponen yang mendukung dua lantai atau lebih. Nilai Lo yang 

memiliki nilai lebih dari 4,79 kN/m2 tidak boleh direduksi. 

 

2. Reduksi beban hidup pada atap dapat dilihat pada Persamaan 3.18 

berikut ini. 

𝐿𝑟 = 𝐿𝑜 . 𝑅1.. 𝑅2        (3.18) 

 

Keterangan = 

Faktor reduksi R1 dapat ditentukan sesuai dengan ketentuan berikut ini. 

1 Untuk AT < 18,58 m2 

R1=1,2-0,001 AT  Untuk 18,58 m2 < AT < 55,74 m2 

0,6    Untuk AT > 55,74 m2 

Faktor reduksi R2 dapat ditentukan sesuai dengan ketentuan berikut ini. 

1    Untuk F<4 

R1=1,2-0,05 F   Untuk 4<F>12 

0,6    Untuk F>12 

F adalah jumlah peninggian dalam SI F=0,12 x kemiringan (dalam %). 

Untuk atap lengkung atau kubah, F sama dengan rasio tinggi terhadap 

bentang dikalikan dengan 32. 

3 Beban Lateral (Gempa) 

Beban gempa adalah beban yang bekerja pada suatu struktur akibat dari 

pergerakan tanah yang disebabkan oleh adanya gempa bumi (baik itu gempa 
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tektonik atau vulkanik) yang mempengaruhi struktur tersebut. Gempa 

mengakibatkan beban pada struktur karena interaksi tanah dengan struktur 

dan karakteristik respons struktur. Beban gempa adalah beban yang 

merupakan fungsi dari waktu, sehingga respons yang terjadi pada suatu 

struktur juga tergantung dari riwayat waktu pembebanan tersebut.            

3.5.2 Kombinasi Pembebanan 

 Untuk pemodelan rangka dengan pembebanan gempa berdasarkan SNI 

1726–2012 adalah sebagai berikut: 

1 1,4 D  

2 1,2 D + 1,6 L  

3 (1,2+ 0,2 SDS )D + 1,0 L ± 1,0 EQx  ± 0.3EQy  

4 (1,2+ 0,2 SDS )D + 1,0 L ± 0.3 EQx  ± 1.0EQy 0,9D 

5 (0,9- 0,2 SDS )D ± 1.0 EQx  ± 0.3 EQy 

6 (0,9- 0,2 SDS )D ± 0.3 EQx  ± 1.0 EQy 

Keterangan:  

𝐷 : Beban mati yang diakibatkan oleh berat konstruksi permanen, termasuk 

dinding, lantai, atap, plafon, partisi tetap, tangga, dan peralatan layan tetap,  

𝐿 : Beban hidup yang ditimbulkan oleh penggunaan gedung, termasuk kejut, 

tetapi tidak termasuk beban lingkungan seperti angin, hujan, dan lain-lain, 

Lr : Beban hidup di atap yang ditimbulkan selama perawatan oleh pekerja, 

peralatan, dan mineral atau selama penggunaan biasa oleh orang dan benda 

bergerak, 

𝐸Qx : Beban gempa arah X, dan 

𝐸Qy : Beban gempa arah Y. 

 

3.5.3 Wilayah Gempa dan Respons Spektrum 

Grafik respons spektrum disusun menggunakan parameter-parameter 

percepatan yang dihitung berdasarkan wilayah gempa dan struktur gedung yang 
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akan dibangun. Langkah-langkah menentukan respons spektrum sebagai berikut 

ini. 

a Menentukan kategori risiko (KR) dan Faktor Keutamaan Gempa (I) 

Kategori risiko bangunan ditentukan berdasarkan fungsi suatu bangunan. 

Penentuan kategori risiko dan Faktor Keutamaan  Gempa mengikuti tabel pada 

Lampiran 2. 

b Menentukan Ss dan S1.  

Ss merupakan parameter percepatan batuan dasar periode pendek yang 

diperoleh dari peta gempa dengan periode ulang 2500 tahun dengan T =0,2 

detik. Sedangkan S1 merupakan percepatan batuan dasar yang diperoleh dari 

peta gempa dengan periode ulang 2500 dengan T=0,1 detik. Lokasi bangunan 

dapat dilihat pada Peta Pembagian Wilayah Gempa seperti Gambar 3.5 berikut 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Peta Pembagian Wilayah Gempa Solo 

(Sumber : SNI 1726:2012)  

Berdasarkan peta di atas, parameter percepatan batuan dasar periode pendek 

di wilayah Solo yaitu 0,8-0,9 g. 

c Menentukan kelas situs dan  koefisien situs 

Berdasarkan sifat-sifat tanah pada lokasi bangunan, kelas situs dibedakan 

menjadi yaitu SA (batuan keras), SB (batuan), SC (tanah keras, sangat padat 

dan batuan lunak), SD (tanah sedang), SE (tanah lunak), dan SF (tanah khusus). 

Lokasi bangunan yang digunakan pada penelitian ini memiliki jenis tanah 

sedang. Nilai koefisien situs berturut-turut dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 

5 SNI 1726:2012. 

SOLO 
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d Menghitung SMS dan SM1  

 SMS dan SM1 (parameter spektrum respons pada periode pendek dan periode 1 

detik) yang disesuaikan dengan pengaruh klasifikasi situs harus ditentukan 

dengan persamaan 3.19 dan persamaan 3.20 berikut ini. 

  SMS = Fs Ss         (3.19) 

  SM1= Fv S1        (3.20) 

e Menghitung parameter percepatan spektral desain untuk periode pendek (SDS) 

dan periode 1 detik (SD1). 

SDS =2/3 SMS        (3.21)  

SD1 = 2/3 SM1        (3.22) 

f Menentukan kategori desain seismik (KDS)  diperkenankan untuk ditentukan 

dari Tabel 6 dan Tabel 7 pada SNI 1726:2012  dengan menggunakan nilai SDS 

serta nilai SD1. 

 

g Membuat Spektrum Respons Desain 

Grafik respons spektrum merupakan hubungan percepatan terhadapp periode 

getaran dengan besaran-besaran yang ada. Langkah-langkah menentukan nilai 

percepatan dalam penggambaran grafik adalah sebagai berikut ini. 

a) Untuk periode lebih kecil dari T0, spektrum respons percepatan (Sa) 

didapatkan dari persamaan berikut : 

      Sa = 















0

6.04.0
T

T
S DS

                                                                         (3.23) 

dengan:  

Sa   = Spektrum respon perepatan desain, 

SDS = Respons spektra pada percepatan periode pendek, 

T   = Perioda getar fundamental struktur, dan 

T0   = 0,2 dikali perbandingan antara SD1 dan SDS. 

b) Untuk periode lebih besar atau sama dengan T0, dan lebih kecil atau sama 

dengan TS, spektrum respons percepatan (Sa) adalah sama dengan SDS. 
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c) Untuk periode lebih besar dari TS, spektrum respons percepatan (Sa 

didapatkan dari persamaan berikut : 

        Sa = 
T

S D1                                        (3.24) 

Keterangan: 

 To   = 0.2 Ts  dan Ts  = 
DS

D

S

S 1
                  (3.25) 

 

Respons spektrum dapat dilihat pada Gambar 3.6 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

    Gambar 3.6 Respons Spektrum 

        Sumber : SNI 03-1726-2012 

3.5.4 Penentuan Periode 

 Periode fundamental dapat diperoleh dari hasil analisis struktur. Periode 

fundamental (T) tidak boleh melebihi dari batas atas periode fundamental 

pendekatan. Nilai periode fundamental merupakan perkalian dari koefisien periode 

atas (Cu) yang terdapat pada SNI 03-1726-2012 Tabel 7.8-1 dan periode 

fundamental pendekatan (Ta) yang ditentukan dari persamaan 3.26. 

Periode fundamental pendekatan (Ta) dalam detik, harus ditentukan dari persamaan 

berikut ini. 

 Ta = Ct . hnx        (3.26) 

  

T0 TS 1

SD1

SDS

Periode (detik)

S
p
e
k
tr

a
 P

e
rc

e
p
a
ta

n
 (

g
) Sa = 

SD1

T
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dengan : 

hn  = Ketinggian struktur di atas dasar tanah sampai tingkat tertinggi struktur 

(m), 

Ct  = Faktor pengali periode pendekatan ditentukan pada Tabel 15 SNI 

1726:2012, dan 

x   = Faktor pengali periode pendekatan ditentukan pada Tabel 15 SNI 

1726:2012. 

3.5.5 Gaya Geser Statik 

Geser dasar seismik (V) adalah total dari seluruh gaya lateral akibat gempa 

yang diterima oleh bangunan yang sedang ditinjau dan merupakan total dari gaya 

lateral gempa yang diterimanya setiap lantainya. Gaya geser dasar seismik 

ditentukan berdasarkan persamaan berikut ini. 

 V = Cs x W        (3.27) 

 

dengan:  

V = Gaya geser dasar seismik, 

Cs = Koefisien respons seismik yang ditentukan sesuai dengan SNI 03  1726-

2010 pasal 7.8.1.1, dan 

W = Berat gravitasi total struktur gedung efektif menurut SNI 1726-2012 pasal 

7.7.2. 

 

Koefisien respons seismik (Cs) harus ditentukan sesuai dengan persamaan berikut 

ini. 

𝐶𝑠 =
𝑆𝐷𝑆

(
𝑅

𝐼𝑒
)
        (3.28) 

Nilai Cs yang dihitung sesuai dengan persamaan 3.28 tidak perlu melebihi 

𝐶𝑠 =
𝑆𝐷1

𝑇(
𝑅

𝐼𝑒
)
        (3.29) 

Nilai Cs tidak boleh kurang dari 

CS = 0,044.SDS.Ie  ≥  0,01      (3.30) 
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𝐶𝑠 =
0,5 𝑆1

(
𝑅

𝐼𝑒
)

        (3.31) 

dengan : 

Cs = Koefisen respons seismik, 

SD1 = Respons spektra pada percepatan periode 1 detik, 

SDS = Respons spektra pada percepatan periode pendek, 

S1 = Parameter spektral percepatan gempa terpetakan pada periode 1 detik, 

T = Periode struktur dasar (detik) yang ditentukan pada SNI 1726- 2012 

pasal 7.8.2,  

Ie = Faktor keutamaan gempa, ditentukan pada SNI 1726:2012 Tabel 2, dan 

R = Koefisien modifikasi respon yang ditentukan pada SNI 1726:2012 

pasal 7.2.2. 

3.5.6 Kombinasi Ragam 

Berdasarkan pasal 7.9.3 SNI 1726:2012, metode perhitungan analisis respon 

spektrum dapat ditentukan melalui rasio antar periode. Rasio antar periode yang 

memiliki nilai berdekatan atau di bawah 15% maka metode analisis yang digunakan 

adalah metode kombinasi kuadrat lengkap. Sedangkan rasio antar periode yang 

memiliki nilai di atas 15 % maka metode analisis yang digunakan adalah metode 

akar kuadrat jumlah kuadrat. Metode kombinasi tersebut digunakan untuk 

menentukan nilai puncak perpindahan atau jumlah dari respon ragam suatu struktur. 

3.5.7 Penentuan Skala Gaya 

Gaya geser akibat beban dinamik perlu diselaraskan dengan gaya geser 

akibat beban statis. Jika kombinasi respons untuk geser dasar ragam (Vt) lebih kecil 

85% dari geser dasar yang dihitung (V) menggunakan prosedur gaya lateral 

ekuivalen, maka gaya gempa harus dikalikan 0,85 
𝑉

𝑉𝑡
. Gaya geser  dasar (V) 

didapatkan dari persamaan 3.24. 
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3.5 Analisa Defleksi dan Simpangan Antar Lantai 

Penentuan simpangan antar lantai tingkat desain (∆) harus  dihitung sebagai 

perbedaan defleksi pada pusat massa di tingkat yang ditinjau (n) dan tingkat di 

bawahnya (n-1). n tersebut adalah tingkat/lantai pada bangunan. Jika desain 

tegangan ijin digunakan, ∆ harus dihitung menggunakan gaya gempa tingkat 

kekuatan yang ditetapkan tanpa reduksi untuk desain tegangan ijin. Bagi struktur 

yang dirancang untuk kategori sesismik C, D, E atau F yang memiliki 

ketidakberaturan horizontal Tipe 1a atau Ib, simpangan antar lantai harus dihitung 

sebagai selisih terbesar dari defleksi tingkat yang ditinjau dan tingkat di bawahnya. 

Defleksi pusat massa di tingkat x (δx) (mm) harus ditentukan dengan 

mempertimbangkan amplifikasi/pembesaran defleksi yang terjadi sesuai dengan 

persamaan 3.32 berikut ini. 

𝛿𝑥 =
𝐶𝑑𝛿𝑥𝑒

𝐼𝑒
                                                                                              (3.32) 

  dengan : 

δx = Deflesi pusat massa di tingkat x (mm), 

  Cd = Faktor amplifikasi defleksi dapat dilihat pada Tabel 9 SNI 1726:2012, 

  δxe = Defleksi yang ditentukan dengan analisis elastis (mm), 

  Ie = Faktor keutamaan gempa. 

 

   Simpangan antar lantai dibatasi agar tidak melebihi dari simpangan antar 

lantai ijin (∆a)  yang ditentukan berdasarkan ketentuan pada Tabel 16 SNI 1726:2012. 

Penentuan simpangan antar lantai dapat dilihat pada Gambar 3.7 berikut ini. 
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Gambar 3.7 Penentuan Simpangan Antar Lantai 

(Sumber: SNI 1726:2012) 

 

 Pada portal terbuka, simpangan antar lantai akan semakin besar pada tingkat-

tingkat bawah dan semakin kecil pada tingkat-tingkat atas. Untuk mengetahui level 

goyangan horizontal yang terjadi maka simpangan antar lantai umumnya 

dinormalisasikan terhadap tinggi tingkat (h) menjadi suatu istilah drift ratio. Drift 

ratio menjadi salah satu design criteria suatu bangunan. Drift ratio adalah rasio 

simpangan antar lantai dan tinggi tingkat seperti ditunjukkan pada persamaan 3.33 

berikut ini. 

𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
∆

ℎ
                  (3.33) 

dengan : 

∆ = Simpangan antar lantai, dan 

h = Tinggi tingkat. 
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3.6 Efek P-delta 

Apabila simpangan antar lantai terlalu besar, maka akan timbul efek P-delta. 

Efek P-delta umumnya akan sangat membahayakan kestabilan struktur, karena 

akan menimbulkan momen kolom yang sangat besar. P-delta menunjukkan 

besarnya momen tambahan yang harus ditahan suatu kolom yang dibebani dengan 

gaya normal P, dan bergerak akibat gempa bumi sejauh ∆ (delta) dalam arah 

horizontal. 

Berdasarkan SNI 1726:2012, pengaruh P-delta tidak diperhitungkan apabila 

koefisien stabilitas (θ) sama dengan atau kurang dari 0,1. Koefisien (θ) stabilitas 

dihitung dengan menggunakan persamaan 3.34 berikut ini. 

        𝜃 =
𝑃𝑥 ∆ 𝐼𝑒

𝑉𝑥 ℎ𝑠𝑥 𝐶𝑑
                                                                                               (3.34) 

dengan : 

θ = Koefisien stabilitas, 

Px = Beban desain vertikal total pada dan di atas tingkat x (kN), 

∆ =Simpangan antar lantai desain (mm), 

Ie = Faktor keutamaan gempa dalam Tabel 2 SNI 1726:2012, 

Vx = Gaya geser seismik yang bekerja antar tingkat x dan x-1, 

hsx = Tinggi tingkat dibawah tingkat x (mm), dan 

Cd = Faktor pembesaran defleksi dalam Tabel 9 SNI 1726:2012. 

 

Koefisien dari θ, harus tidak melebihi θmax yang ditentukan sebagai berikut 

persamaan 3.35 berikut ini. 

𝜃𝑚𝑎𝑥 =
0,5

𝛽 𝐶𝑑
  ≤ 0,25                                                                                    (3.35)  

dengan : 

 β = Rasio kebutuhan geser terhadap kapasitas geser untuk tingkat antara tingkat x 

dan x-1. Rasio ini diijinkan secara konservatif diambil sebesar 1,0, dan 

Cd = Faktor amplifikasi defleksi. 
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3.7 Ketidakberaturan Horiontal Pada Struktur 

Berdasarkan SNI 1726:2012, ketidakberaturan horizontal dibedakan 

menjadi 5 jenis seperti penjelasan di bawah ini. 

1. Ketidakberaturan Torsional  

Ketidakberaturan torsional dibedakan menjadi 2 jenis sebagai berikut ini.  

a. Ketidakberaturan torsi terjadi apaila simpangan antar lantai tingkat 

maksimum di sebuah ujung struktur melintang, bernilai lebih dari 1,2 

kali simpangan antar tingkat rata-rata pada kedua ujung strukturnya, 

seperti persamaan berikut ini.  

1,2 δrerata ≤ δmax < 1,4 δrerata     (3.36)  

b. Ketidakberaturan torsi berlebihan terjadi apabila simpangan antar lantai 

tingkat maksimum pada ujung struktur, lebih dari 1,4 kali simpangan 

antar lantai tingkat rata-rata di kedua ujung struktur. Sehingga dapat 

dirumuskan seperti persamaan berikut ini.  

δmax > 1,4 δrerata       (3.37)  

 Ketidakberaturan torsi dapat juga ditentukan dengan menghitung faktor 

perbesaran torsi Ax dengan persamaan berikut ini. 

𝐴𝑥 =  (
𝛿𝑚𝑎𝑥

1,2 𝛿𝑎𝑣𝑔
)

2

       (3.38) 

 

𝛿𝑎𝑣𝑔 =  
𝛿𝑚𝑎𝑥+𝛿𝑚𝑖𝑛

2
       (3.39) 

 

dengan : 

Ax     = Faktor perbesaran torsi,  

δmax = Simpangan dengan nilai terbesar diantara dua ujung bangunan (mm),  

δmin  = Simpangan dengan nilai terkecil diantara dua ujung bangunan (mm),  

δavg   = Simpangan rata–rata dari dua ujung bangunan (mm). 

2. Ketidakberaturan Sudut dalam 

Ketidakberaturan sudut dalam terjadi apabila kedua proyeksi denah struktur 

dari sudut dalam lebih besar dari 15 persen dimensi denah struktur pada arah 
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yang telah ditentukan. Ketidakberaturan sudut dalam dapat dilihat pada 

Gambar 3.8 berikut ini. 

 

Gambar 3.8 Ketidakberaturan Sudut Dalam 

(Sumber: FEMA 451) 

Ketidakberaturan sudut dalam dapat dihitung berdasarkan persamaan 

berikut ini. 

   𝑝𝑦 > 0,15 𝐿𝑦       (3.40) 

   𝑝𝑥 > 0,15 𝐿𝑥       (3.41) 

3. Ketidakberaturan Diskontinuitas Diafragma 

Ketidakberaturan ini terjadi apabila luas bukaan > 0,5 kali luas lantai atau 

apabila kekakuan diafragma efektif antara satu lantai dengan lantai berikutnya 

bervariasi melebihi 50%. 

4. Ketidakberaturan Pergeseran Bidang 

Ketidakberaturan ini terjadi apabila pada suatu bangunan terdapat 

diskontinuitas dalam lintasan tahanan gaya lateral bangunan seperti adanya 

pergeseran melintang terhadap bidang elemen vertikalnya.  

5. Ketidakberaturan Sistem Nonparallel 

Ketidakberaturan jenis ini terjadi apabila elemen penahan gaya lateral vertikal 

tidak sejajar atau simetris dengan sumbu-sumbu orthogonal utama dari sistem 

penahan gaya gempa. 
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3.8 Ketidakberaturan Vertikal Pada Struktur 

 Berdasarkan SNI 1726:2012 Tabel 10, ketidakberaturan struktur vertikal 

dikategorikan sebagai berikut ini. 

1. Ketidakberaturan Tingkat Lunak (Soft Story) 

Ketidakberaturan jenis ini diklasifikasikan menjadi 2 jenis seperti dibawah 

ini. 

a. Ketidakberaturan Kekakuan Tingkat Lunak  

Ketidakberaturan ini terjadi apabila terdapat suatu tingkat dengan 

kekakuan lateralnya kurang dari 70% nilai kekakuan lateral tingkat 

diatasnya atau kurang dari 80% nilai kekakuan rata-rata tiga tingkat 

diatasnya.   

b. Ketidakberaturan Kekakuan Tingkat Lunak Berlebihan 

Ketidakberaturan ini terjadi apabila terdapat suatu tingkat dengan 

kekakuan lateralnya kurang dari 60% nilai kekakuan lateral tingkat 

diatasnya atau kurang dari 70% nilai kekakuan rata-rata tiga tingkat 

diatasnya. 

2. Ketidakberaturan Berat (Massa) 

Ketidakberaturan ini terjadi apabila massa pada suatu tingkat lebih dari 150% 

massa tingkat di dekatnya. Atap yang lebih ringan dari lantai di bawahnya tidak 

perlu ditinjau. 

3. Ketidakberaturan Geometri Vertikal 

Ketidakberaturan ini terjadi apabila dimensi horizontal sistem penahan gaya 

gempa di seluruh tingkat lebih dari 130% dimensi horizontal sistem penahan 

gaya gempa tingkat didekatnya. 

3.9 Rancangan Anggaran Biaya 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah suatu rencana anggaran biaya yang 

akan dikeluarkan pada suatu proyek. Tahapan pertama dalam proses pembuatan 

RAB adalah menghitung volume dan menentukan spesifikasi dari setiap pekerjaan. 

Volume suatu pekerjaan adalah menghitung jumlah banyaknya volume pekerjaan 

dalam satu satuan. 
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Analisa bahan suatu pekerjaan adalah menghitung banyaknya volume 

masing-masing bahan, serta besarnya biaya yang dibutuhkan. Kebutuhan 

bahan/material adalah besarnya jumlah bahan yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan bagian pekerjaan dalam satu kesatuan pekerjaan. 

Perhitungan analisis harga satuan pekerjaan sebagai berikut ini. 

 

𝐴𝐻𝑆𝑃 = ∑ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑥 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛   (3.42) 

 

Anggaran biaya pada bangunan akan berbeda-beda di masing-masing daerah, hal 

ini disebabkan perbedaan harga satuan bahan dan upah tenaga kerja. Ada dua faktor 

yang mempengaruhi terhadap penyusunan anggaran biaya suatu bangunan yaitu 

faktor teknis dan non teknis. Faktor teknis antara lain berupa ketentuan-ketentuan 

dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembangunan serta 

gambar-gambar kontruksi bangunan. Sedangkan faktor non teknis berupa harga-

harga bahan bangunan dan upah tenaga kerja. 


