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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh letak 

penambahan pemangku lateral (bresing) pada bangunan setback yang diberi beban 

gempa respons spektrum, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai 

berikut ini. 

1 Penambah bresing dapat meningkatkan kekakuan pada bangunan. Semakin 

kaku struktur bangunan maka semakin kecil simpangan dan waktu getar yang 

terjadi. Semakin kecil waktu getar maka semakin besar gaya geser dasar gempa 

yang terima oleh gedung. 

2 Penambahan bresing tipe X-2 lantai pada bangunan setback mampu 

mengurangi simpangan horizontal, simpangan antar lantai, dan drift ratio. 

Berdasarkan analsisis simpangan horizontal, Model 3 lebih unggul mengurangi 

simpangan horizontal (drift) hingga mencapai 28 % untuk arah X dan 4% pada 

arah Y dibandingkan dengan Model 2. Penambahan bresing seperti Model 2 

dan Model 3 mampu mengurangi simpangan antar lantai yang cukup signifikan 

pada letak setback. Berdasarkan analisis drift ratio, Model 2 memiliki 

penurunan nilai drift ratio mencapai 64%, sedangkan Model 3 mencapai 65%.  

3 Penempatan bresing pada struktur dapat mempengaruhi respons struktur yang 

terjadi misalnya pada simpangan horizontal dan waktu getar alami. Pada 

penelitian ini, pengaruh dua penempatan bresing tidak terlalu signifikan. Pada 

Model 2 penempatan bresing hanya diletakan pada segaris lurus sumbu X 

sedangkan pada Model 3 penempatan bresing diletakkan segaris lurus sumbu 

X dan sumbu Y.  

4 Penambahan atau perkuatan bresing pada struktur bangunan setback dapat 

meningkatkan kekakuan struktur. Berdasarkan kontrol ketidakberaturan 

tingkat lunak (soft story), penambahan bresing seperti Model 2 dan Model 3 
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mampu memperbaiki kondisi ketidakberaturan vertikal dibandingkan Model 1 

(struktur tanpa bresing). 

5 Berdasarkan kontrol gaya dalam balok dengan bantuan ETABS v16.2.1, 

penambahan bresing dapat mengurangi nilai momen lentur balok, serta bresing 

dapat mengakibatkan gaya aksial kolom bertambah dikarenakan tambahan 

gaya aksial dari bresing. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan bresing 

dapat dijadikan alternatif untuk perkuatan bangunan tahan gempa. 

6 Berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB), perencanaan bresing antara 

Model 2 dan Model 3 memiliki biaya pelaksanaan yang tidak terlalu signifikan.  

 

6.2. Saran 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat dalam rekayasa 

struktur dengan perkuatan bresing. Hasil penelitian ini masih dapat dievaluasi 

secara menyeluruh. Adapun saran yang diperoleh dari pembahasan penelitian saat 

ini adalah sebagai berikut ini. 

1. Bangunan beraturan dapat dipilih sebagai obyek penelitian selanjutnya untuk 

mengetahui kinerja struktur dengan menambahkan bresing tipe V dan 

inverted V (X-2 lantai). 

2. Pengurangan persentase efisiensi kebutuhan tulangan dapat dievaluasi antara 

bangunan tanpa bresing dibandingkan dengan bangunan menggunakan 

bresing dalam perencanaan struktur bangunan. 

3. Lokasi penempatan bresing pada struktur bangunan dapat dikembangkan 

untuk menghasilkan pengurangan persentase simpangan yang besar. 

4. Metode analisnya  struktur dapat menggunakan metode dinamik riwayat 

gempa. 

 


