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Pembahasan ini berdasarkan dari hasil yang diperoleh di lapangan dan

kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif, analisis regresi, dan uji

beda antar wilayah untuk setiap variabel dengan menggunakan test Friedman.

Untuk analisis regresi dan uji beda menggunakan bantuan program SPSS 12.

6.1 Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan dengan Persyaratan

Pada bab V telah didapatkan jumlah tukang / mandor yang memenuhi

persyaratan dalam pelaksanaan untuk masing-masing variabel dari setiap wilayah.

Jumlah tukang / mandor yang di data adalah 30 orang untuk tiap wilayah. Untuk

lebih jelasnya berikut ini adalah tabel rekapitulasi dari hasil analisis pada bab V.
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Tabel 6.1 Rekapitulasi kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan persyaratan

Jogjakarta Pacitan Majalengka Total

No Variabel z % I % I % s %

1 Pc : air pada beton 1

2

3.34

6.67

0 0 0 0 1 1,11
2 Campuran spesi

pondasi
0 0 3 10 5 5,55

3 Pasangan bata 28 93.34 30 100 30 100 88 97,78

4 Campuran plesteran
tembok

2 6.67 1 3.34 1 3.34 4 4,44

5 Campuran untuk
dinding kedap air

3 10 2 6.67 1 3.34 6 6,67

46.676 Kedalaman pondasi 19 63.34 14 46.67 9 30 42

7 Lapisan pasir
dibawah pondasi

12 40 17 56.67 3 10 32 35,56

8 Penggunaan sloof 26 86.67 30 100 22 73.34 78 86.67

9 Luas max dinding
antar kolom

13 43.34 12 40 6 20 31 34,44

10 Penggunaan balok
latei

13 43.34 9 30 0 0 22 24.44

11 Pertimbangan beban
angin & gempa

8 26.67 1 3.34 1 3.34 10 11,11

12 Kondisi pondasi 21 70 17 56.67 16 53.34 54 60

13 Pengangkuran sloof 9 30 19 63.34 8 26.67 36 40

14 Pengangkuran kolom 12 40 12 40 1 3.34 25 27.78

15 Dukungan terhadap
balok latei

20 66.67 8 26.67 3 10 31 34,44

16 Dukungan terhadap
ringbalk

19 63.34 16 53.34 14 46.67 49 54.44

17 Tebal dan kondisi

plesteran
9 30 19 63.34 8 26.67 36 40

1. Pc : air pada beton

Perbandingan campuran untuk pc : air pada cor untuk kolom maupun balok

di masing-masing wilayah berbeda-beda dan sangat jarang yang sesuai dengan

ketentuan i-ampuran yang tepat. Biasanya para tukang hanya mengkira-kira

proporsi campuran beton tersebut, kecuali jika mereka dibimbing oleh mandor

yang berpengalaman, itupun untuk bangunan yang besai, tidak untuk bangunan

rumah sederhana.
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a. Jogjakarta

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Jogjakarta di dapat hasil

bahwa hanya ada 1 dari 30 orang melaksanakan pekerjaan perbandingan

pc : air sesuai dengan persyaratan . Berarti hanya 3,34 % tukang / mandor

telah melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan persyaratan,

sedangkan sisanya yaitu 96,66 % tidak memenuhi persyaratan.

b. Pacitan

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Pacitan tenyata diketahui

bahwa tidak ada yang menggunakan perbandingan pc : air pada beton

sesuai dengan persyaratan bangunan. Mereka menggunakan perkiraan

dalam proporsi pc : air tersebut.

c. Majalengka

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Majalengka tenyata

diketahui bahwa tidak ada yang menggunakan perbandingan pc : air pada

beton sesuai dengan persyaratan bangunan. Mereka menggunakan

perkiraan dalam proporsi pc : air tersebut, sama dengan di daerah Pacitan.

2. Campuran spesi pondasi

Campuran untuk spes: pondasi di tiap wilayah hampir sama, umumnya

mereka menggunakan proporsi kira-kira. Tetapi pada dasamya mereka selalu
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menggunakan campuran semen : kapur : pasir hanyasaja proporsinya tidak sesuai

dengan aturan yang semestinyayaitu 1 semen : Vi kapur : 5 pasir.

a. Jogjakarta

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Jogjakarta di dapat has:!

bahwa hanya ada 2 dari 30 orang melaksanakan pekerjaan campuran spesi

pondasi sesuai dengan persyaratan . Hal ini berarti hanya 6,67 % tukang /

mandor yang telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan benar sesuai

dengan persyaratan, sedangkan sisanya yaitu 93,33 % tidak memenuhi

persyaratan.

b. Pacitan

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Pacitan ternyata

diketahui bahwa tidak ada yang menggunakan campuran spesi pondasi

sesuai dengan persyaratan bangunan. Mereka menggunakan perkiraan

dalam proporsi pc : air tersebut.

c. Majalengka

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Majalengka di dapat hasil

bahwa 3 dari 30 orang melaksanakan pekerjaan campuran spesi pondasi

sesuai persyaratan . Hal ini berarti hanya 10 % tukang / mandor yang

telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan benar sesuai dengan

persyaratan, sedangkan sisanya yaitu90 %tidak memenuhi persyaratan.
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3. Pasangan bata

Pasangan batu bata untuk tiap wilayah sama yaitu pasangan Vi bata yang

dibuat overlap / zig-zag seperti yang sudah seharusnya. Hanya beberapa di

wilayahJogjakarta yang memakai pasangan V4 bata(lebih kuat dari Vi bata).

a Jogjakarta

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Jogjakarta di dapat hasil

bahwa 28 dari 30 orang menggunakan pasangan bata sesuai dengan

persyaratan . Hal ini berarti 93,34 % tukang / mandor telah melaksanakan

pekerjaan tersebut dengan benar sesuai dengan persyaratan, sedangkan

sisanya yaitu 6,66 % tidak memenuhi persyaratan.

b. Pacitan

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Pacitan di dapat hasil

bahwa seluruh tukang / mandor yang diwawancara telah menggunakan

pasangan bata sesuai dengan persyaratan, yang berarti 100 % tukang /

mandor telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan benar sesuai

dengan persyaratan.

c. Majalengka

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Majalengka di dapat hasil

bahwa seluruh tukang / mandor yang diwawancara telah menggunakan

pasangan bata sesuai dengan persyaratan, yang berarti 100 % tukang /
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mandor telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan benar sesuai

dengan persyaratansama seperti di wilayah Pacitan.

4. Campuran plesteran tembok

Campuran yang digunakan untuk plesteran tembok umumnya

menggunakan semen : kapur : pasir hanya saja proporsinya sering tidak tepat.

Menurut persyaratan perbandingan yang benar adalah 1semen :l/2 kapur : 5 pasir.

a. Jogjakarta

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Jogjakarta di dapat hasil

bahwa hanya 2 dari 30 orang menggunakan campuran plesteran tembok

sesuai dengan proporsi yang benar. Hal ini berarti hanya 6,67 % tukang /

mandor telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan benar sesuai

dengan persyaratan, sedangkan sisanya yaitu 93,33 % tidak memenuhi

persyaratan.

b. Pacitan

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Pacitan di dapat hasil

bahwa hanya ada 1 dari 30 orang yang menggunakan campuran plesteran

tembok sesuai dengan proporsi yang benar. Hal ini berarti hanya 3,34 %

tukang / mandor telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan benar

sesuai dengan persyaratan, sedangkan sisanya yaitu 96,66 % tidak

memenuhi persyaratan.
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c. Majalengka

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Majalengka di dapat hasil

bahwa hanya ada 1 dari 30 orang yang menggunakan campuran plesteran

tembok sesuai dengan proporsi yang benar. Hal ini berarti hanya 3,34 %

tukang / mandor telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan benar

sesuai dengan persyaratan, sedangkan sisanya yaitu 96,66 % tidak

memenuhi persyaratan, sama seperti di daerahPacitan.

5. Campuran untukdinding kedap air

Campuran yang digunakan untuk dinding kedap air menurut persyaratan

perbandingan yang benar adalah 1 semen : 2 pasir. Akan tetapi sangat jarang

tukang / mandor yang menggunakan perbandingan tersebut. Hasil dari ketiga

wilayah adalah :

a. Jogjakarta

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Jogjakarta di dapat hasil

bahwa hanya 3 dari 30 orang menggunakan campuran untuk dinding

kedap air sesuai dengan proporsi yang benar. Hal ini berarti hanya 10 %

tukang / mandor telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan benar

sesuai dengan persyaratan, sedangkan sisanya yaitu 90 %tidak memenuhi

persyaratan.
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b. Pacitan

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Pacitan di dapat hasil

bahwa hanya ada 2 dari 30 orang yang menggunakan campuran untuk

dinding kedap air dengan proporsi yang benar. Hal ini berarti hanya

6,67 % tukang / mandor telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan

benar sesuai dengan persyaratan, sedangkan sisanya yaitu 93,33 % tidak

memenuhi persyaratan.

c. Majalengka

Dari hasil wawancara tukang / mandor diMajalengka di dapat hasil bahwa

hanya ada 1 dari 30 orang yang menggunakan campuran untuk dinding

kedap air sesuai dengan proporsi yang benar. Hal ini berarti hanya 3,34 %

tukang / mandor telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan benar

sesuai dengan persyaratan, sedangkan sisanya yaitu 96,66 % tidak

memenuhi persyaratan, samaseperti di daerah Pacitan.

6. Kedalaman pondasi

Menurut persyaratan bangunan, kedalaman pondasi yang dianjurkan

adalah harus mencapai tanah yang keras yaitu lebih dalam dari 45 cm dari

pennukaan tanah. Akan tetapi pada kenyataan di lapangan tukang / mandor

biasanya membuat pondasi sedalam 40-50 cm untuk rumah sederhana dan

beranggapan bahwa kedalaman tanah itu sudah mencukupi walaupun sebenarnya

belum mencapai tanah keras.
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a. Jogjakarta

Dan hasil wawancara tukang / mandor di Jogjakarta di dapat hasil

19 dari 30 orang membuat pondasi dengan kedalaman mencapai tanah

keras. Hal ini berarti 63,34 % tukang / mandor telah melaksanakan

pekerjaan tersebut dengan benar sesuai dengan persyaratan, sedangkan
sisanya yaitu 36,66 %tidak memenuhi persyaratan.

b. Pacitan

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Pacitan di dapat hasil 14

dari 30 orang membuat pondasi dengan kedalaman mencapai tanah keras.

Hal ini berarti 46,67 %tukang / mandor telah melaksanakan pekerjaan

tersebut dengan benar sesuai dengan persyaratan, sedangkan sisanya yaitu
53,33 %tidak memenuhi persyaratan.

c. Majalengka

Dan' hasil wawancara tukang /mandor di Majalengka di dapat hasil

bahwa 9dari 30 orang membuat pondasi dengan kedalaman mencapai
tanah keras. Hal ini berarti 30 %tukang / mandor telah melaksanakan

pekerjaan tersebut dengan benar sesuai dengan persyaratan, sedangkan
sisanya yaitu 70 %tidak memenuhi persyaratan.
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7. Lapisan pasir di bawah pondasi

Pemberian lapisan pasir di bawah pondasi bertujuan agar lebih kokoh dan

mantap. Sesuai dengan persyaratan tebal lapisan pasir yang dianjurkan adalah 10

cm untuk di bawah pondasi dan 5cm untuk lantai kerja.

a. Jogjakarta

Dan' hasil wawancara tukang /mandor di Jogjakarta di dapat hasil

12 dan 30 orang memben lapisan pasir di bawah pondasi. Hal mi berarti

40 %tukang / mandor telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan
benar sesuai dengan persyaratan, sedangkan sisanya yaitu 60 %tidak
memenuhi persyaratan.

b. Pacitan

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Pacitan di dapat hasil 17

dari 30 orang memberi lapisan pasir di bawah pondasi. Hal mi berarti

56,67 %tukang / mandor telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan
benar sesuai dengan persyaratan, sedangkan sisanya yaitu 43,33 %tidak
memenuhi persyaratan.

c. Majalengka

Dan hasil wawancara tukang /mandor di Majalengka d. dapat hasil
bahwa 3dari 30 orang memberi lapisan pasir di bawah pondasi. Hal in,

berarti hanya 10 %tukang /mandor telah melaksanakan pekerjaan tersebut
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dengan benar sesuai dengan persyaratan, sedangkan sisanya yaitu 90 %

tidak memenuhi persyaratan.

8. Penggunaan sloof

Diatas pondasi diberi perkuatan berupa balok yang sering disebut sebagai

balok sloof. Balok sloof berfimgsi untuk meratakan beban yang bekerja pada

pondasi, juga berfungsi untuk stabilitas struktur dari kemungkinan terjadmya

penurunan, pergeseran akibat beban dari atas.

a. Jogjakarta

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Jogjakarta di dapat hasil

26 dari 30 orang telah menggunakan sloof dalam membuat rumah . Hal ini

berarti 86,67 % tukang / mandor telah melaksanakan pekerjaan tersebut

dengan benarsesuai dengan persyaratan, sedangkan sisanyayaitu 13,33 %

tidak memenuhi persyaratan.

b. Pacitan

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Pacitan di dapat hasil

bahwa seluruh tukang/ mandor telah menggunakan sloof dalam

membangun rumali. Berarti 100 % tukang / mandor telah melaksanakan

pekerjaan tersebutdengan benarsesuai dengan persyaratan.
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c. Majalengka

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Majalengka di dapat hasil

bahwa 22 dari 30 tukang/ mandor telah menggunakan sloof dalam

meinbangun rumah. Berarti 73,34 % tukang / mandor telah melaksanakan

pekerjaan tersebut dengan benar sesuai dengan persyaratan sedangkan

sisanya yaitu 26,66 % belum memenuhi persyaratan.

9. Luas maximum dinding antar kolom

Luas maximum dinding antar kolom sesuai dengan persyaratan yang

berlaku adalah 12 m2. Hal ini untuk mencegah kemungkinan terjadi kerusakan

saat terjadi gempa seperti retak atau runtuh.

a. Jogjakarta

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Jogjakarta di dapat hasil

13 dari 30 orang telah memenuhi persyaratan dengan membuat luas

dinding antar kolom kurang dari 12 m2. Hal ini berarti 43,34 % tukang /

mandor telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan benar sesuai

dengan persyaratan, sedangkan sisanya yaitu 56,66 % tidak memenuhi

persyaratan.

b. Pacitan

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Pacitan di dapat hasil

bahwa 12 dari 30 orang telah memenuhi persyaratan dengan membuat luas

dinding antar kolom kurang dari 12 in2. Hal ini berarti 40 % tukang /



106

mandor telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan benar sesuai

dengan persyaratan, sedangkan sisanya yaitu 60 % tidak memenuhi

persyaratan.

c. Majalengka

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Majalengka di dapat hasil

bahwa hanya 6 dari 30 orang telah memenuhi persyaratan dengan

membuat luas dinding antar kolom kurang dari 12 m2. Hal ini berarti 20%

tukang / mandor telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan benar

sesuai dengan persyaratan, sedangkan sisanya yaitu 80 % tidak memenuhi

persyaratan.

10. Penggunaan balok latei

Balok ini beriungsi sebagai pengaku untuk menahan gaya lateral gempa

Balok ini sama fungsinya seperti balok ring hanya saja terletak diatas kusen. Pada

kenyataan di lapangan balok ini jarang dibuat, biasanya diganti dengan pasangan

bata khusus yang disebut rolakan atau bahkan tidak memakai sama sekali.

a. Jogjakarta

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Jogjakarta di dapat hasil

13 dari 30 orang telah memakai balok latei dalam membangun rumah . Hal

ini berarti 43,34 % tukang / mandor telah melaksanakan pekerjaan tersebut

dengan benar sesuai dengan persyaratan, sedangkan sisanya yaitu 56,66 %

tidak memenuhi persyaratan.
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b. Pacitan

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Pacitan di dapat hasil

bahwa hanya 9 dari 30 orang telah memakai balok latei dalam membangun

rumah. Hal ini berarti 30 % tukang / mandor telah melaksanakan pekerjaan

tersebut dengan benar sesuai dengan persyaratan, sedangkan sisanya yaitu

70 % tidak memenuhi persyaratan.

c. Majalengka

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Majalengka di dapat hasil

bahwa ternyata tukang / mandor disana tidak pernah memakai balok latei

dalam membangun rumah. Mereka menganggap hal ini tidak perlu dan

boros karena sudah memakai balok ring.

11. Pertimbangan beban angin dan gempa

Beban angin dan gempa mempakan faktor yang perlu diperhatikan dan

dipertimbangkan dalam membangun rumah, apalagi jika daerah tersebut rawan

bencana alam. Hal ini akan mempengaruhi dalam menentukan kedalaman pondasi,

besamya diameter tulangan, jarak sengkang dan sebagainya. Tetapi pada

kenyataan di lapangan hanya dilakukan perhitungan kira-kira saja atau malah

tidak dipertimbangkan.

a Jogjakarta

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Jogjakarta di dapat hasil

bahwa hanya 8 dari 30 orang yang telah memperhitungkan beban angin

dan gempa. Ini berarti hanya 26,67 % tukang / mandor telah melaksanakan
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pekerjaan tersebut dengan benar sesuai dengan persyaratan, sedangkan

sisanyayaitu 73,33 % tidak memenuhi persyaratan.

b. Pacitan

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Pacitan di dapat hasil

bahwa hanya 1 dari 30 orang yang telah memperhirungkan beban angin

dan gempa. Ini berarti hanya 3,34 % tukang / mandor telah melaksanakan

pekerjaan tersebut dengan benar sesuai dengan persyaratan, sedangkan

sisanya yaitu 96,66 % tidak memenuhi persyaratan.

c. Majalengka

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Majalengka di dapat hasil

bahwa hanya 1 dari 30 orang yang telah memperhirungkan beban angin

dan gempa. Ini berarti hanya 3,34 % tukang / mandor telah melaksanakan

pekerjaan tersebut dengan benar sesuai dengan persyaratan, sedangkan

sisanya yaitu 96,66 %tidak memenuhi persyaratan, sama seperti di daerah

Pacitan.

12. Kondisi pondasi

Kondisi pondasi sangat berpengaruh pada kekuatan bangunan, oleh karena

itu kondisi spesi pada pondasi harus memenuhi rongga dan batu yang digunakan

hams saling mengunci.
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a. Jogjakarta

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Jogjakarta di dapat hasil

bahwa 21 dari 30 orangtelah membuat pondasi sesuai dengan persyaratan.

Ini berarti 70 % tukang / mandor telah melaksanakan pekerjaan tersebut

dengan benar sesuai dengan persyaratan, sedangkan sisanya yaitu 30 %

tidak memenuhi persyaratan.

b. Pacitan

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Pacitan di dapat hasil

bahwa 17 dari 30 orang telah membuat pondasi sesuai dengan persyaratan.

Ini berarti 56,67 % tukang / mandor telah melaksanakan pekerjaan tersebut

dengan benar sesuai dengan persyaratan, sedangkan sisanya yaitu 43,33 %

tidak memenuhi persyaratan.

c. Majalengka

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Majalengka di dapat hasil

bahwa 16 dari 30orang telah membuat pondasi sesuai dengan persyaratan.

Ini berarti 53,34 % tukang / mandor telah melaksanakan pekerjaan tersebut

dengan benar sesuai dengan persyaratan, sedangkan sisanya yaitu 46,66 %

tidak memenuhi persyaratan.
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13. Pengangkuran sloof

Balok sloof berfungsi untuk meratakan beban yang bekerja pada pondasi,

juga berfungsi untuk stabilitas struktur dari kemungkinan terjadmya penunman,

pergeseran akibat beban dari atas. Balok sloof terletak diatas pondasi dan hams

diangkerkan pada pondasi dengan jarak angker ± 1,5 m dengan tulangan diameter

10 mm, dengan jarak begel maksimum 20 cm.

a. Jogjakarta

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Jogjakarta di dapat hasil

bahwa 9 dari 30 orang telah mengangkur sloof dengan pondasi dan

mengaitkan ujungnya dengan kuat. Ini berarti 30 % tukang / mandor telah

melaksanakan pekerjaan tersebut dengan benar sesuai dengan persyaratan,

sedangkan sisanya yaitu 70 % tidak memenuhi persyaratan.

b. Pacitan

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Pacitan di dapat hasil

bahwa 19 dari 30 orang telah mengangkur sloof dengan pondasi dan

mengaitkan ujungnya dengan kuat. Ini berarti 63,34 % tukang / mandor

telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan benar sesuai dengan

persyaratan, sedangkan sisanya yaitu 36,66 % tidak memenuhi persyaratan.

c. Majalengka

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Majalengka di dapat hasil

bahwa 8 dari 30 orang telah mengangkur sloof dengan pondasi dan
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mengaitkan ujungnya dengan kuat. Ini berarti 26,67 % tukang / mandor

telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan benar sesuai dengan

persyaratan, sedangkan sisanya yaitu 73,33 % tidak memenuhi persyaratan.

14. Pengangkuran kolom

Kolom adalah bagian vertikal dari bangunan dan mempakan bagian yang

penting karena kolom memikul semua beban-beban yang bekerja dan beratnya

sendiri, kemudian diteruskan ke pondasi. Kolom hams diangker ke balok sloof

atau ikatannya ditemskan pada pondasi. Pada bagian atasnya hams diikat dan

disarukan dengan balok keliling / ringbalk dengan jarak begel maximum 20 cm

a. Jogjakarta

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Jogjakarta di dapat hasil

bahwa 12 dari 30 orang telah mengangkur kolom dengan pondasi dan

mengaitkan ujung atasnya dengan balok ring. Ini berarti 40 % tukang /

mandor telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan benar sesuai

dengan persyaratan, sedangkan sisanya yaitu 60 % tidak memenuhi

persyaratan.

b. Pacitan

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Pacitan di dapat hasil

bahwa 12 dari 30 orang telah mengangkur kolom dengan pondasi dan

mengaitkan ujung atasnya dengan balok ring. Ini berarti 40 % tukang /

mandor telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan benar sesuai
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dengan persyaratan, sedangkan sisanya yaitu 60 % tidak memenuhi

persyaratan.

c. Majalengka

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Majalengka di dapat hasil

bahwa hanya 1 dari 30 orang telah mengangkur kolom dengan pondasi dan

mengaitkan ujung atasnya dengan balok ring. Ini berarti 3,34 % tukang /

mandor telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan benar sesuai

dengan persyaratan, sedangkan sisanya yaitu 96,66 % tidak memenuhi

persyaratan.

15. Dukungan terhadap balok latei

Ujung dari balok latei hams diikat dengan kolom supaya menerus, kokoh

dan tidak terjadi pergeseran saat terjadi goncangan akibat gempa. Hal ini penting

karena mempengaruhi kekuatan bangunan menahan gaya lateral gempa.

a. Jogjakarta

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Jogjakarta di dapat hasil

bahwa 20 dari 30 orang telah mengaitkan ujung balok latei dengan kolom

Ini berarti 66,67 % tukang / mandor telah melaksanakan pekerjaan tersebut

dengan benar sesuai dengan persyaratan, sedangkan sisanya yaitu 33,33 %

tidak memenuhi persyaratan.
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b. Pacitan

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Pacitan di dapat hasil

bahwa 8 dari 30 orang telah mengaitkan ujung balok latei dengan kolom.

Ini berarti hanya 26,67 % tukang / mandor yang telah melaksanakan

pekerjaan tersebut dengan benar sesuai dengan persyaratan, sedangkan

sisanya yaitu 73,33 % tidak memenuhi persyaratan.

c. Majalengka

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Majalengka di dapat hasil

bahwa 3 dari 30 orang telah mengaitkan ujung balok latei dengan kolom.

Ini berarti hanya 10 % tukang / mandor yang telah melaksanakan

pekerjaan tersebut dengan benar sesuai dengan persyaratan, sedangkan

sisanya yaitu 90 % tidak memenuhi persyaratan.

16. Dukungan terhadap ringbalk

Sama seperti pada balok latei, ujung balok ring juga hams diikat dengan

kolom untuk mencegah pergeseran yang terjadi saat gempa.

a. Jogjakarta

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Jogjakarta di dapat hasil

bahwa 19 dari 30 orang telah mengaitkan ujung balok ring dengan kolom.

Ini berarti 63,34 % tukang / mandor telah melaksanakan pekerjaan tersebut

dengan benar sesuai dengan persyaratan, sedangkan sisanya yaitu 36,66 %

tidak memenuhi persyaratan.
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b. Pacitan

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Pacitan di dapat hasil

bahwa 16 dari 30 orang telah mengaitkan ujung balok ring dengan kolom.

Ini berarti 53,34 % tukang / mandor telah melaksanakan pekerjaan tersebut

dengan benar sesuai dengan persyaratan, sedangkan sisanya yaitu 46,66 %

tidak memenuhi persyaratan.

c. Majalengka

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Majalengka di dapat hasil

bahwa 14 dari 30 orang telah mengaitkan ujung balok ring dengan kolom.

Ini berarti 46,67 % tukang / mandor telah melaksanakan pekerjaan tersebut

dengan benar sesuai dengan persyaratan, sedangkan sisanya yaitu 53,33 %

tidak memenuhi persyaratan.

17. Tebal dan kondisi plesteran

Sesuai persyaratan pada bangunan tebal dan kondisi plesteran yang hams

dipenuhi adalah minimal 1 cm dan tidak bergelombang. Dari hasil wawancara dan

pengamatan di lapangan diperoleh :

a. Jogjakarta

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Jogjakarta di dapat hasil

bahwa 9 dari 30 orang telah membuat plesteran dengan tebal minimal 1

cm dan tidak bergelombang. Ini berarti hanya 30 % tukang / mandor yang
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telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan benar sesuai dengan

persyaratan, sedangkan sisanya yaitu 70 % tidak memenuhi persyaratan.

b. Pacitan

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Pacitan di dapat hasil

bahwa 19 dari 30 orang telah membuat plesteran dengan tebal minimal 1

cm dan tidak bergelombang. Ini berarti 63,34 % tukang / mandor telah

melaksanakan pekerjaan tersebut dengan benar sesuai dengan persyaratan,

sedangkan sisanya yaitu 36,66 % tidak memenuhi persyaratan.

c. Majalengka

Dari hasil wawancara tukang / mandor di Majalengka di dapat hasil

bahwa 8 dari 30 orang telah membuat plesteran dengan tebal minimal 1

cm dan tidak bergelombang. Ini berarti hanya 26,67 % tukang / mandor

yang telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan benar sesuai dengan

persyaratan, sedangkan sisanya yaitu 73,33 % tidak memenuhi persyaratan.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa untuk wilayah Jogjakarta pekerjaan

yang paling sesuai dengan persyaratan adalah pekerjaan pasangan bata dengan

prosentase 93,34 % yang berarti bahwa 28 dari 30 tukang / mandor telah

melaksanakan pekerjaan tersebut dengan benar sesuai syarat bangunan.

Untuk daerah Pacitan, pekerjaan yang paling sesuai dengan persyaratan

adalah pekerjaan pasangan bata dan penggunaan sloof dengan prosentase 100 %
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yang berarti 30 orang tukang / mandor tersebut selalu melakukan pekerjaan

tersebut dengan benar sesuai persyaratan setiap kali mereka bekerja dalam proyek

konstruksi.

Daerah Majalengka, persyaratan yang paling dipenuhi juga pada pekerjaan

pasangan bata yaitu dengan prosentase 100 %.

Secara keseluruhan pelaksanaan pekerjaan yang paling sesuai dengan

persyaratan adalah pelaksanaan pekerjaan pasangan bata yaitu dengan prosentase

97,78 %.

6.2 Pengaruh kualitas pelaksanaan terhadap kerusakan bangunan

6.2.1 Pengaruh kualitas pelaksanaan terhadap kerusakan bangunan dengan

regresi sederhana

Dari data yang diperoleh di lapangan kemudian diolah dengan bantuan

program SPSS 12 sehingga didapatkan persamaan yang menunjukkan seberapa

besar pengaruh pelaksanaan terhadap tingkat kemsakan yang ditimbulkan akibat

gempa.

1. Perbandingan pc : air pada beton

Berikut adalah persamaan yang diperoleh untuk tiap wilayah, yaitu

mengenai besamya pengaruh perbandingan pc : air pada adukan beton terhadap

tingkat kemsakan yang ditimbulkan.
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a. Daerah Jogjakarta

Dari Tabel 5.39 diperoleh persamaan untuk variabel perbandingan

pc : air pada beton di wilayah Jogjakarta menggunakan persamaan non

linier Quadratic yaitu:

Y = -0,2602 + 2,3672 X, + (-0,5653) X,2

Jika diketahui:

Perbandingan pc : air pada beton ( Xi) = jarang ( bobot nilai 2 )

Y = -0,2602 + 2,3672 ( 2 ) + (-0,5653) ( 2 )2 = 2,2130

Perbandingan pc : air pada beton ( Xi) = sering ( bobot nilai 4 )

Y = -0,2602 + 2,3672 (4 ) + (-0,5653) (4 )2 = 0,1638

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan perbandingan pc : air pada beton maka semakin

kecil tingkat kemsakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,4038. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sedang antara

perbandingan pc : air pada beton dengan kemsakan bangunan akibat

gempa, karena koefisien korelasinya antara 0,40-0,599.

Koefisien determinasi (R2) = 0,1631, yang berarti bahwa 16,31%

kemsakan bangunan dipengamhi oleh perbandingan pc : air pada beton

sedangkan sisanya dipengamhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.46 diperoleh prosentase iata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 34,81 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang cukup besar antara tingkat kemsakan di lapangan
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dengan tingkat kemsakan yang seharusnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data

b. Daerah Pacitan

Dari Tabel 5.40 diperoleh persamaan untuk variabel perbandingan

pc : air pada beton di wilayah Pacitan menggunakan persamaan non linier

Quadratic yaitu :

Y = 3,4561 + (-1,6081) X, + 0,3742 X,2

Jika diketahui:

Perbandingan pc : air pada beton ( Xi ) = tidak pernah ( bobot nilai 1 )

Y = 3,4561 + (-1,6081 ) ( 1 ) + 0,3742 ( 1 )2 = 2,2222

Perbandingan pc : air pada beton ( Xi) = sering ( bobot nilai 2 )

Y= 3,4561 + ( -1,6081 ) (2 ) +0,3742 ( 2 )2 = 1,7386

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan perbandingan pc : air pada beton maka semakin

kecil tingkat kemsakan yang terjadi

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,2794. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang lemah antara kondisi

semen dengan kemsakan bangunan akibat gempa, karena koefisien

korelasinya antara 0,2 - 0,399.

Koefisien determinasi (R2) = 0,0780, yang berarti bahwa 7,80%

kemsakan bangunan dipengamhi oleh perbandingan pc : air pada beton

sedangkan sisanya dipengamhi oleh faktor lain.
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Dari Tabel 5.47 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 35,85 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang cukup besar antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kerusakan yang seharusnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.

c. Daerah Majalengka

Dari Tabel 5.41 diperoleh persamaan untuk variabel perbandingan

pc : air pada beton di wilayah Majalengka menggunakan persamaan non

linier Quadratic yaitu:

Y = 4,5416 + (-0,9513) X, + 0,0347 X,2

Jika diketahui:

Perbandingan pc : air pada beton ( X] ) = tidak pernah ( bobot nilai 2 )

Y = 4,5416 + (-0,9513) ( 2 ) + 0,0347 ( 2 f = 2,7777

Perbandingan pc : air pada beton ( Xi ) = sering ( bobot nilai 4 )

Y = 4,5416 + (-0,9513) (4) + 0,0347 (4)2 = 1,2916

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan perbandingan pc : air pada beton maka semakin

kecil tingkat kemsakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,7419. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang kuat antara

perbandingan pc : air pada beton dengan kemsakan bangunan akibat

gempa, karena koefisien korelasinya antara 0,6-0,799.
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Koefisien determinasi ( R2) = 0,5504, yang berarti bahwa 55,04%

kerusakan bangunan dipengamhi oleh perbandingan pc : air pada beton

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.48 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 16,64 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif kecil antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang seharusnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.

2. Campuran spesi pondasi

Persamaan yang diperoleh untuk tiap wilayah yaitu :

a. Daerah Jogjakarta

Dari Tabel 5.39 diperoleh persamaan untuk variabel campuran

spesi pondasi di wilayah Jogjakarta menggunakan persamaan non linier

Quadratic yaitu :

Y = -0,3921 +2,2107X2 + (-0,4656) X22

Y = -0,3921 + 2,2107 X2 + (-0,4656 ) X22

Jika diketahui :

Campuran spesi pondasi ( X2) = jarang ( bobot nilai 2 )

Y = -0,3921 + 2,2107 ( 2 ) + (-0,4656 ) ( 2 )2 = 2,1666

Campuran spesi pondasi ( X2) = sering ( bobot nilai 4 )

Y= -0,3921 + 2,2107 ( 4 ) + (-0,4656 ) ( 4 f = 1
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Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan campuran spesi Dondasi maka semakin kecil tingkat

kemsakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,1225. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sedang antara

campuran spesi pondasi dengan kemsakan bangunan akibat gempa, karena

koefisien korelasinya antara 0,4-0,599.

Koefisien determinasi (R2) = 0,1785, yang berarti bahwa 17,85%

kemsakan bangunan dipengamhi oleh campuran spesi pondasi sedangkan

sisanya dipengamhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.46 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 30,01 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang cukup besar antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang seharusnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.

b. Daerah Pacitan

Dari Tabel 5.40 diperoleh persamaan untuk variabel campuran

spesi pondasi di wilayah Pacitan menggunakan persamaan non linier

Quadratic yaitu:

Y = 3,6730 + (-1,6891) X2 + 0,3493 X22

Jika diketahui :

Campuran spesi pondasi ( X2) = tidak pernah ( bobot nilai 1 )
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Y = 3,6730 + (-1,6891) (1 ) + 0,3493 ( 1 f = 2,3333

Campuran spesi pondasi ( X2) = sering ( bobot nilai 2 )

Y= 3,6730+ (-1,6891) (2 ) +0,3493 ( 2 f = 1,6923

Dari contoh perhitungan diatas terliliat bahwa semakin baik

pelaksanaan

pekerjaan campuran spesi pondasi maka semakin kecil tingkat kemsakan

yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,3605. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang lemah antara

campuran spesi pondasi dengan kemsakan bangunan akibat gempa, karena

koefisien korelasinya antara 0,2-0,399.

Koefisien determinasi (R2) = 0,1299, yang berarti bahwa 12,99 %

kemsakan bangunan dipengamhi oleh campuran spesi pondasi sedangkan

sisanya dipengamhi oleh faktor Iain.

Dari Tabel 5.47 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 35,07 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang cukup besar antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data
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c. Daerah Majalengka

Dari Tabel 5.41 diperoleh persamaan untuk variabel campuran

spesi pondasi di wilayah Majalengka menggunakan persamaan non linier

Quadratic yaitu :

Y = 5,6445 + (-2,3614) X2 + 0,3937 X22

Jika diketahui:

Campuranspesi pondasi ( X2) = jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 5,6445 + (-2,3614) ( 2 ) + 0,3937 ( 2 )2 = 2,4965

Campuran spesipondasi ( X2 ) = kadang-kadang ( bobot nilai 3 )

Y = 5,6445 + (-2,3614) ( 3 ) + 0,3937 ( 3)2= 2,1036

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan campuran spesi pondasi maka semakin kecil tingkat

kerusakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,8084. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sangat kuat antara

campuran spesi pondasi dengan kemsakan bangunan akibat gempa, karena

koefisien korelasinya antara 0,8-1.

Koefisien determinasi (R2) = 0,6535, yang berarti bahwa 65,35%

kemsakan bangunan dipengamhi oleh campuran spesi pondasi sedangkan

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.48 diperoleh prosentase rata rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 15,09 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif kecil antara tingkat kemsakan di lapangan
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dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data

3. Pasangan bata

Persamaan yang di dapat untuk masing masing wilayah :

a. Daerah Jogjakarta

Dari Tabel 5.39 diperoleh persamaan untuk variabel pasangan bata

di wilayah Jogjakarta menggunakan persamaan non linier Quadratic yaitu:

Y = -16,3125 + 9,2083X3 + (-1,1458) X32

Jika diketahui:

Pasangan bata (X3) = sering ( bobot nilai 4 )

Y= -16,3125 + 9,2083 ( 4 ) + (-1,1458) (4 )2 = 2,1875

Pasangan bata ( X3) = selalu ( bobot nilai 5 )

Y= -16,3125 + 9,2083 ( 5 ) + (-1,1458) ( 5 f = 1,0833

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan pasangan bata maka semakin kecil tingkat

kemsakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R) diperoleh angka 0,5699. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sedang antara

pasangan bata dengan kemsakan bangunan akibat gempa, karena koefisien

korelasinya antara 0,4-0,599.
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Koefisien determinasi (R2) = 0,3248, yang berarti bahwa 32,48%

kerusakan bangunan dipengaruhi oleh pasangan bata sedangkan sisanya

dipengamhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.46 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 24,32 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif kecil antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.

b. Daerah Pacitan

Dari Tabel 5.40 diperoleh persamaan untuk variabel pasangan bata

di wilayah Pacitan menggunakan persamaan linier yaitu :

Y = 4,6984 + (-0,6507) X3

Jika diketahui:

Pasangan bata ( X3) = jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 4,6984+ (-0,6507) ( 2 ) = 3,3968

Pasangan bata ( X3) = sering ( bobot mlai 4 )

Y = 4,6984+ (-0,6507) (4 ) = 2,0952

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan pasangan bata maka semakin kecil tingkat

kemsakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) dipeioleh angka 0,3777. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan teijadi hubungan yang lemah antara
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pasangan bata dengan kemsakan bangunan akibat gempa, karena

koefisien korelasinya antara 0,2-0,399.

Koefisien determinasi (R2) = 0,1426, yang berarti bahwa 14,26%

kemsakan bangunan dipengaruhi oleh pasangan bata sedangkan sisanya

dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.47 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 30,70 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang cukup besar antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kerusakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.

c. Daerah Majalengka

Dari Tabel 5.41 diperoleh persamaan untuk variabel pasangan bata

di wilayah Majalengka menggunakan persamaan non lmier Quadratic

yaitu:

Y = 2,0745 + 0,2422 X

Jika diketahui:

Pasangan bata ( X3) = sering ( bobot nilai 4 )

Y = 2,0745 + 0,2422 (4 ) = 3,0435

Pasangan bata ( X3) = sering ( bobot nilai 5 )

Y = 2,0745 + 0,2422 ( 5 ) = 3,2857

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan pasangan bata malah semakin besar tingkat
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kerusakan yang terjadi. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang

menyebutkan bahwa semakin baik pelaksanaan maka kerusakan semakin

kecil. Hal ini dimungkinkan karena skoring data dari responden antara

pelaksanaan dengan tingkat kemsakan ada yang mempunyai nilai yang

sama selain itu juga karena data skoring responden tidak bervariasi, maka

jika diolah hasilnya tidak sesuai.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,1233. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sangat lemah antara

pasangan bata dengan kemsakan bangunan akibat gempa, karena koefisien

korelasinya antara 0,0-0,199.

Koefisien determinasi (R2) = 0,0152, yang berarti bahwa 1,52 %

kemsakan bangunan dipengaruhi oleh pasangan bata sedangkan sisanya

dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.48 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 30,29 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang cukup besar antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.
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4. Campuran plesteran tembok

Persamaan yang di dapat untuk masing masing wilayah :

a. Daerah Jogjakarta

Dari Tabel 5.39 diperoleh persamaan untuk variabel campuran

plesteran tembok di wilayah Jogjakarta menggunakan persamaan non

linier Logarithmic yaitu:

Y= 1,8053+(-0,4027) In X4

Jika diketahui :

Campuran plesteran tembok ( X4) =jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 1,8053 + (-0,4027 ) In ( 2 ) = 1,5261

Campuran plesteran tembok ( X4 ) = sering ( bobot nilai 4)

Y = 1,8053 + (-0,4027 ) In ( 4 ) = 1,2470

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan campuran plesteran tembok maka semakin kecil

tingkat kemsakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0.1916. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sangat rendah antara

campuran plesteran tembok dengan kemsakan bangunan akibat gempa,

karena koefisien korelasinya antara 0,00-0,199.

Koefisien determinasi (R2) = 0,0367, yang berarti bahwa hanya

3,67 % kemsakan bangunan dipengaruhi oleh campuran plesteran tembok

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.



129

Dari Tabel 5.46 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 32,10 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang cukup besar antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kerusakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.

b. Daerah Pacitan

Dari Tabel 5.40 diperoleh persamaan untuk variabel campuran

plesteran tembok di wilayah Pacitan menggunakan persamaan non linier

Quadratic yaitu :

Y = 3,0778+ (-0,9616) X4 + 0,1597 X42

Jika diketahui:

Campuran plesteran tembok ( X4 ) = jarang ( bobot nilai 2 )

Y= 3,0778 + (-0,9616) ( 2 )+ 0,1597 ( 2 )2 = 1,7934

Campuran plesteran tembok ( X4 ) = sering ( bobot nilai 4 )

Y = 3,0778 + (-0,9616) ( 4 ) +0,1597 (4 )2 = 1,7866

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan campuran plesteran tembok maka semakin kecil

tingkat kerusakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,3211. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang rendah antara

campuran plesteran tembok dengan kemsakan bangunan akibat gempa,

karena koefisien korelasinya antara 0,2-0,399.
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Koefisien determinasi (R2) = 0,1031, yang berarti bahwa 10,31%

kemsakan bangunan dipengaruhi oleh campuran plesteran tembok.

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.47 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 35,45 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang cukup besar antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kerusakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.

c. Daerah Majalengka

Dari Tabel 5.41 diperoleh persamaan untuk variabel campuran

plesteran tembok di wilayah Majalengka menggunakan persamaan non

linier Quadratic yaitu:

Y = 3,6556+ (-1,2326) In X4

Jika diketahui:

Campuran plesteran tembok ( X4 ) = jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 3,6556+ (-1,2326 ) In ( 2 ) = 2,8012

Campuran plesteran tembok ( X4 ) = sering ( bobot nilai 4 )

Y = 3,6556+ (-1,2326 ) In ( 4 ) = 1,9468

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan campuran plesteran tembok maka semakin kecil

tingkat kemsakan yang terjadi.
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Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,7123. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang kuat antara campuran

plesteran tembok dengan kemsakan bangunan akibat gempa, karena

koefisien korelasinya antara 0,60-0,799.

Koefisien determinasi (R2) = 0,5073, yang berarti bahwa 50,73 %

kerusakan bangunan dipengaruhi oleh campuran plesteran tembok

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.48 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 17,29 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif kecil antara tingkat kerusakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data

5. Campuran untuk dinding kedap air

Persamaan yang di dapat untuk masing masing wilayah :

a. Daerah Jogjakarta

Dari Tabel 5.39 diperoleh persamaan untuk variabel campuran

untuk dinding kedap air di wilayah Jogjakarta menggunakan persamaan

non linier Quadratic yaitu:

Y = 1.5776 + 0,2563 X5+ (-0,0806) X52

Jika diketahui:

Campuran untuk dinding kedap air ( X5) = jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 1,5776 + 0,2563 ( 4 ) + (-0,0806 )( 4 )2= 2,1875
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Campuran untuk dinding kedap air ( X5) = sering ( bobot nilai 4 )

Y= 1,5776 + 0,2563 ( 5 ) + ( -0,0806 ) ( 5 )2 = 1,0833

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan campuran untuk dinding kedap air maka semakin

kecil tingkat kemsakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,2519. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang rendah antara

campuran untuk dinding kedap air dengan kemsakan bangunan akibat

gempa, karena koefisien korelasinya antara 0,20-0,399.

Koefisien determinasi (R2) = 0,0635, yang berarti bahwa 36,35 %

kemsakan bangunan dipengaruhi oleh campuran untuk dinding kedap air

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.46 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 29,51 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif sedang antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.

b. Daerah Pacitan

Dari Tabel 5.40 diperoleh persamaan untuk variabel campuran

untuk dinding kedap air di wilayah Pacitan menggunakan persamaan non

linier Logarithmic yaitu:

Y = 2,2852+ (-0,7001) In X5
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Jika diketahui:

Campuran untuk dinding kedap air ( X5) -jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 2,2852 + (-0,7001) In ( 2 ) = 1,7999

Campuran untuk dinding kedap air ( X5) = sering ( bobot nilai 4 )

Y = 2,2852 + (-0,7001) In ( 4 )= 1,3146

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan campuran untuk dinding kedap air maka semakin

kecil tingkat kemsakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,4032. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sedang antara

campuran untuk dinding kedap air dengan kemsakan bangunan akibat

gempa, karena koefisien korelasinya antara 0,4-0,599.

Koefisien determinasi (R2) = 0,1625, yang berarti bahwa 16,25%

kerusakan bangunan dipengamhi oleh campuran untuk dinding kedap air

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.47 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 32,08 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang cukup besar antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.
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c. Daerah Majalengka

Dari Tabel 5.41 diperoleh persamaan untuk variabel campuran

untuk dinding kedap air di wilayah Majalengka menggunakan persamaan

non linier Quadratic yaitu:

Y = 5,2187 + (-1,7983) + 0,2473 X52

Jika diketahui :

Campuran untuk dinding kedap air ( X5) = jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 5,2187 + (-1,7983)( 2 ) + 0,2473 ( 2 f = 2,6115

Campuran untuk dinding kedap air ( X5) = sering ( bobot nilai 4 )

Y= 5,2187 + (-1,7983) ( 4 ) + 0,2473 ( 4 )2 = 1,9833

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan campuran untuk dinding kedap air maka semakin

kecil tingkat kemsakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,7049. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang kuat antara campuran

untuk dinding kedap air dengan kemsakan bangunan akibat gempa, karena

koefisien korelasinya antara 0,60-0,799.

Koefisien determinasi (R2) = 0,4969, yang berarti bahwa 49,69 %

kemsakan bangunan dipengamhi oleh campuran untuk dinding kedap air

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.48 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 17,76 %, hal ini menunjukkan teijadi

penyimpangan yang relatif kecil antara tingkat kemsakan di lapangan
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dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data

6. Kedalaman pondasi

Persamaan yang di dapat untuk masing masing wilayah :

a. Daerah Jogjakarta

Dari Tabel 5.39 diperoleh persamaan untuk variabel kedalaman

pondasi di wilayah Jogjakarta menggunakan persamaan non linier

Quadratic yaitu:

Y = 2,4588 + 0,1586 X5 + (-0,0888) Xe2

Jika diketahui :

Kedalaman pondasi ( X6)= jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 2,4588 + 0,1586 ( 2 ) + ( -0,0888 ) ( 2 )2= 2,4209

Kedalaman pondasi ( X6 ) = sering ( bobot nilai 4 )

Y = 2,4588 + 0,1586 ( 4 ) + ( -0,0888 ) (4 f = 1,6723

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan kedalaman pondasi maka semakin kecil tingkat

kemsakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,5232. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan teijadi hubungan yang sedang antara

kedalaman pondasi dengan kemsakan bangunan akibat gempa, karena

koefisien korelasinya antara 0,40-0,599.
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Koefisien determinasi (R2) = 0,2738, yang berarti bahwa 27,38 %

kemsakan bangunan dipengaruhi oleh kedalaman pondasi sedangkan

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.46 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 22,97 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif kecil antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data

b. Daerah Pacitan

Dari Tabel 5.40 diperoleh persamaan untuk variabel kedalaman

pondasi di wilayah Pacitan menggunakan persamaan linier yaitu :

Y = 3,1009 +(-0,3567) Xe

Jika diketahui:

Kedalaman pondasi ( Xs) = jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 3,1009 + (-0,3567 ) (2 ) = 2,3875

Kedalaman pondasi ( Xe) = sering ( bobot nilai 4 )

Y = 3,1009 + (-0,3567 ) (4 ) = 1,6740

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan kedalaman pondasi maka semakin kecii tingkat

kemsakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,5149. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sedang antara
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kedalaman pondasi dengan kerusakan bangunan akibat gempa, karena

koefisien korelasinya antara 0,4-0,599.

Koefisien determinasi (R2) = 0,2652, yang berarti bahwa 26,52%

kerusakan bangunan dipengaruhi oleh kedalaman pondasi sedangkan

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.47 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 25,61 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif sedang antara tingkat kerusakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.

c. Daerah Majalengka

Dari Tabel 5.41 diperoleh persamaan untuk variabel kedalaman

pondasi di wilayah Majalengka menggunakan persamaan non linier

Quadratic yaitu:

Y = 3,8387 + 0.0394 Xe + (-0,0841) Xe2

Jika diketahui :

Kedalaman pondasi ( X6 ) = jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 3,8387 + 0,0394 ( 2 ) + (- 0,0841 ) ( 2 )2 = 3,5810

Kedalaman pondasi ( X6 ) = sering ( bobotnilai4 )

Y = 3,8387 + 0,0394 ( 4 ) + (- 0,0841 ) (4 )2 = 2,6503
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Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan kedalaman pondasi maka semakin kecil tingkat

kerusakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,4785. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sedang antara

kedalaman pondasi dengan kemsakan bangunan akibat gempa, karena

koefisien korelasinya antara 0,40-0,599.

Koefisien determinasi (R2) = 0,2290, yang berarti bahwa 22,90 %

kemsakan bangunan dipengamhi oleh kedalaman pondasi sedangkan

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.48 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 22,20 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif kecil antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.

7. Pemberian lapisan pasir di bawah pondasi

Persamaan yang di dapat untuk masingmasing wilayah :

a. Daerah Jogjakarta

Dari Tabel 5.39 diperoleh persamaan untuk variabel pemberian

lapisan pasir di bawah pondasi di wilayah Jogjakarta menggunakan

persamaan non linier Quadratic yaitu:

Y = 2,5491 + 1,1711 X7 + (-0,2008) X72
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Jika diketahui :

Pemberian lapisan pasir di bawah pondasi ( X7) = jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 2,5491 + 1,1711 (2 ) + ( -0,2008 )( 2 )2 = 1,8879

Pemberian lapisan pasir di bawah pondasi ( X7) = sering ( bobot nilai 4 )

Y = 2,5491 + 1,1711 (4 ) + (-0,2008 )(4 )2= 1.6196

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan pemberian lapisan pasir di bawali pondasi maka

semakin kecil tingkat kemsakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,3897. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang rendah antara

pemberian lapisan pasir di bawah pondasi dengan kemsakan bangunan

akibat gempa, karena koefisien korelasinya antara 0,20-0,399.

Koefisien determinasi (R2) = 0,1519. yang berarti bahwa hanya

15,19 % kemsakan bangunan dipengamhi oleh pemberian lapisan pasir di

bawah pondasi sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.46 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 29,42 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif sedang antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.
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dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dan pengolahan data.

c. Daerah Majalengka

Dan Tabel 5.41 diperoleh persamaan untuk variabel pemberian

lapisan pasir di bawah pondasi di wilayah Majalengka menggunakan

persamaan non linier Quadratic yaitu:

Y = 4,2156 + (-0,6053) X7 + 0.0073 X72

Jika diketahui :

Pemberian lapisan pasir di bawah pondasi ( X7) = jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 4,2156 + (-0,6053 ) ( 2 ) + 0,0073 ( 2 )2 = 3,0343

Pemberian lapisan pasir di bawah pondasi ( X7) = sering ( bobot nilai 4 )

Y = 4,2156 + (-0,6053 ) ( 4 ) + 0,0073 ( 4 )2 = 1,9117

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan pemberian lapisan pasir di bawali pondasi maka

semakin kecil tingkat kemsakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,7188. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang kuat antara pemberian

lapisan pasir di bawah pondasi dengan kemsakan bangunan akibat gempa,

karena koefisien korelasinya antara 0,60-0.799.

Koefisien determinasi (R2) = 0,5167 , yang berarti bahwa 51,67 %

kemsakan bangunan dipengaruhi oleh pemberian lapisan pasir di bawah

pondasi sedangkan sisanya dipengamhi oleh faktor lain.
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Dari Tabel 5.48 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 17,62 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif kecil antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data

Penggunaan sloof

Persamaan yang di dapat untuk masing masing wilayah :

a. Daerah Jogjakarta

Dari Tabel 5.39 diperoleh persamaan untuk variabel penggunaan

sloofdi wilayah Jogjakarta menggunakan persamaan non linier Quadratic

yaitu:

Y = 1,2966 + 0,9142 Xs + (-0,1921) Xg2

Jika diketahui :

Penggunaan sloof( Xg) = jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 1,2966 + 0,9142 ( 2 ) + (-0,1921 ) ( 2 )2 = 2,3565

Penggunaan sloof( Xg ) = sering ( bobot nilai 4 )

Y = 1,2966 + 0,9142 ( 4 ) + (-0,1921 ) ( 4 )2 = 1,8793

Dan contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan penggunaan sloof maka semakin kecil tingkat

kemsakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,4602. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sedang antara
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penggunaan sloof dengan kemsakan bangunan akibat gempa, karena

koefisien korelasinya antara 0,40-0,599.

Koefisien determinasi (R2) = 0,2117 , yang berarti bahwa 21,17 %

kemsakan bangunan dipengamhi oleh penggunaan sloof sedangkan

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.46 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 25,07 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif sedang antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.

b. Daerah Pacitan

Dari Tabel 5.40 diperoleh persamaan untuk variabel penggunaan

sloofdi wilayah Pacitan menggunakan persamaan linier yaitu :

Y = 6,4000 +(-1,0800) Xg

Jika diketahui :

Penggunaan sloof{ Xg ) = jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 6,4000 + (-1,0800) ( 2 ) = 4,2400

Penggunaan sloof( Xg ) = senng ( bobot mlai 4 )

Y = 6,4000 + (-1,0800) ( 4 ) = 2,0800

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan penggunaan sloof maka semakin kecil tingkat

kemsakan yang terjadi.
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Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,5098. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sedang antara

penggunaan sloof dengan kemsakan bangunan akibat gempa, karena

koefisien korelasinya antara 0,40-0,599.

Koefisien determinasi (R2) = 0,2598, yang berarti bahwa 25,98 %

kemsakan bangunan dipengaruhi oleh penggunaan sloof sedangkan

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.47 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 19,82 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif kecil antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.

c. Daerah Majalengka

Dari Tabel 5.41 diperoleh persamaan untuk variabel penggunaan

sloof di wilayah Majalengka menggunakan persamaan non linier

Quadratic yaitu:

Y = 3,4600 + (-0,8186) Xg + 0,1860 X«2

Jika diketahui :

Penggunaan sloof{ Xg ) = sering ( bobot nilai 4 )

Y = 3,4600 + (-0,8186) ( 4 ) + 0,1860 ( 4 f = 3,1600

Penggunaan sloof( Xg) = selalu ( bobot nilai 5 )

Y = 3,4600 + (-0,8186) ( 5 ) + 0,1860 ( 5 )2 = 4,0200
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Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan penggunaan sloof malah semakin besar tingkat

kemsakan yang terjadi. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang

menyebutkan bahwa semakin baik pelaksanaan maka kemsakan semakin

kecil. Hal ini dimungkinkan karena skoring data dari responden antara

pelaksanaan dengan tingkat kemsakan ada yang bemilai sama selain itu

juga karena data skoring responden tidak bervariasi, maka jika diolah

hasilnya tidak sesuai.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,3791. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang rendah antara

penggunaan sloof dengan kemsakan bangunan akibat gempa karena

koefisien korelasinya antara 0,20-0,399.

Koefisien determinasi (R2) = 0,01437 , yang berarti bahwa hanya

5,77 % kemsakan bangunan dipengaruhi oleh penggunaan sloof

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.48 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 24,56 %, hal mi menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif kecil antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di uapai dari pengolahan data.
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9. Luas maximum dinding antar kolom

Persamaan yang di dapat untuk masing masing wilayah :

a. Daerah Jogjakarta

Dari Tabel 5.39 diperoleh persamaan untuk variabel luas maximum

dinding antar kolom di wilayah Jogjakarta menggunakan persamaan non

linier Quadratic yaitu:

Y = 2,4251+ (-0,0375) X9 + (-0,0591) X92

Jika diketahui :

Luas max dinding antar kolom ( X9) = jarang ( bobot mlai 2 )

Y = 2,4251 + ( -0,0375 ) ( 2 ) + (-0,0591 ) ( 2 )2 = 2.1135

Luas max dinding antar kolom ( X9) = sering ( bobot nilai 4 )

Y = 2,4251 + (-0,0375 ) ( 4 ) + (-0,0591 ) ( 4 f = 1,3287

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan luas max dinding antar kolom maka semakin kecil

tingkat kemsakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,5472. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sedang antara luas

maximum dindmg antar kolom dengan kerusakan bangunan akibat gempa,

karena koefisien korelasinya antara 0,40-0,599.

Koefisien detenninasi (R2) = 0,2994 , yang berarti bahwa 29.94 %

kmisakan bangunan dipengamhi oleh luas maximum dinding antar kolom

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.
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Dan Tabel 5.46 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 27,90 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif sedang antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dan pengolahan data.

b. Daerah Pacitan

Dari Tabel 5.40 diperoleh persamaan untuk variabel luas maximum

dinding antar kolom di wilayah Pacitan menggunakan persamaan non

linier Quadratic yaitu :

Y = 2,9826+ (-0,4627) X9 + 0.0323 X92

Jika diketahui :

Luas max dinding antar kolom ( Xg) = tidak pernah ( bobot nilai 1 )

Y= 2,9826 + ( -0,4627 ) ( 1 ) + 0,0323 ( 1 )2 = 2,5522

Luas max dinding antar kolom ( X9) = jarang ( bobot nilai 2 )

Y= 2,9826 + (-0,4627 ) ( 2 ) + 0,0323 ( 2 f = 2,1864

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan luas max dinding antar kolom maka semakin kecil

tingkat kemsakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,3374. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang rendah antara luas

maximum dmding antar kolom dengan kemsakan bangunan akibat gempa,

karena koefisien korelasinya antara 0,20-0,399.
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Koefisien determinasi (R2) = 0,1138, yang berarti bahwa 11,38 %

kemsakan bangunan dipengaruhi oleh luas maximum dinding antar kolom

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.47 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 31,65 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang cukup besar antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.

c. Daerah Majalengka

Dan Tabel 5 41 diperoleh persamaan untuk variabel luas maximum

dinding antar kolom di wilayah Majalengka menggunakan persamaan non

linier Quadratic yaitu:

Y = 3,1016-0,0019 In X9

Jika diketahui :

Luas max dinding antar kolom ( X9) = ( bobot nilai 2 )

Y = 3,1016 - 0,0019 In ( 2 ) = 3,1002

Luas max dinding antar kolom ( X9) = ( bobot nilai 4 )

Y = 3,1016 - 0,0019 In ( 4 ) = 3,0989

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan luas max dinding antar kolom maka semakin kecil

tingkat kemsakan yang terjadi.
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Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,0140. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sangat rendah antara

luas maximum dinding antar kolom dengan kemsakan bangunan akibat

gempa. karena koefisien korelasinya antara 0,00-0,199.

Koefisien determinasi (R2) = 0,0002 , yang berarti bahwa hanya

0,02 % kemsakan bangunan dipengaruhi oleh luas maximum dinding antar

kolom sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.48 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 26,44 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif sedang antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.

10. Penggunaan balok latei

Persamaan yang di dapat untuk masing masing wilayah :

a. Daerah Jogjakarta

Dari Tabel 5.39 diperoleh persamaan untuk variabel penggunaan

balok latei di wilayah Jogjakarta menggunakan persamaan non linier

Quadratic yaitu:

Y = 1,5813+ 0,5788 X,0 + (-0,1440) X102

Jika diketahui :

Penggunaan balok latei ( XKJ) = jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 1,5813 + 0,5788 ( 2 ) + (-0,1440 ) ( 2 )2= 2,1627
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Penggunaan balok latei ( X]0 ) = sering ( bobot nilai 4 )

Y = 1,5813 + 0,5788 ( 4 ) + (-0,1440 ) (4 f = 1,5917

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan penggunaan balok latei maka semakin kecil tingkat

kerusakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,5210. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sedang antara

penggunaan balok latei dengan kemsakan bangunan akibat gempa, karena

koefisien korelasinya antara 0,40-0,599.

Koefisien determinasi (R2) = 0,2714 , yang berarti bahwa 27,14 %

kerusakan bangunan dipengaruhi oleh penggunaan balok latei sedangkan

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.46 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 24,00 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif kecil antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.

b. Daerah Pacitan

Dari Tabel 5.40 diperoleh persamaan untuk variabel penggunaan

balok latei di wilayah Pacitan menggunakan persamaan non linier

Quadratic yaitu :

Y = 2,8413 + (-0,2906) X10 + (-0,0098) X102
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Jika diketahui :

Penggunaan balok latei ( X|0) = jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 2,8413 + (-0,2906 ) ( 2 ) +(-0,0098 ) ( 2 )2 = 2,2205

Penggunaan balok latei ( Xi0 ) = sering ( bobot nilai 4 )

Y = 2,8413 + (-0,2906 ) ( 4 ) - ( -0,0098 ) (4 )2 = 1,5206

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan penggunaan balok latei maka semakin kecil tingkat

kemsakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,5520. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sedang antara

penggunaan balok latei dengan kemsakan bangunan akibat gempa karena

koefisien korelasinya antara 0,40-0,599.

Koefisien determinasi (R2) = 0,3047, yang berarti bahwa 30,47 %

kerusakan bangunan dipengaruhi penggunaan balok latei sedangkan

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.47 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 26,42 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif sedang antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.
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c. Daerah Majalengka

Dari Tabel 5.41 diperoleh persamaan untuk variabel penggunaan

balok latei di wilayah Majalengka menggunakan persamaan non linier

Quadratic yaitu:

Y = 5,9010 + (-2,9042) X,0 + 0,5895 X,,)2

Jika diketahui :

Penggunaan balok latei ( X]0 ) = tidak pernah ( bobot nilai 1 )

Y = 5,9010 + (- 2,9042 ) ( 1 ) + 0,5895 ( 1 )2 = 3,5882

Penggunaan balok latei ( Xio) = jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 5,9010 + (- 2,9042 ) ( 2 ) + 0,5895 ( 2 )2 = 2,4545

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan penggunaan balok latei maka semakin kecil tingkat

kerusakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,6723. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang kuat antara

penggunaan balok latei dengan kemsakan bangunan akibat gempa, karena

koefisien korelasinya antara 0,60-0,799.

Koefisien determinasi (R2) = 0,4519 , yang berarti bahwa 45,19 %

kemsakan bangunan dipengamhi oleh penggunaan balok latei sedangkan

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari T?.bel 5.48 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kerusakan dengan nilai 19,47 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif kecil antara tingkat kemsakan di lapangan
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dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.

11. Pertimbangan beban angin dan gempa

Persamaan yang di dapat untuk masing masing wilayah :

a. Daerah Jogjakarta

Dari Tabel 5.39 diperoleh persamaan untuk variabel pertimbangan

beban angin dan gempa di wilayah Jogjakarta menggunakan persamaan

non linier Quadratic yaitu:

Y = 2,5965+ (-0,5679) X,, + 0,0424X, ,2

Jika diketahui :

Pertimbangan beban angin dan gempa ( Xji) = jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 2,5965 + (-0,5679 ) ( 2 ) + 0,0424 ( 2 )2 = 1,6303

Pertimbangan beban angin dan gempa ( Xn ) = senng ( bobot nilai 4 )

Y = 2,5965 + (-0,5679 ) ( 4 ) + 0,0424 ( 4 f = 1,0035

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan pertimbangan beban angin dan gempa maka

semakin kecil tingkat kemsakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,5432. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sedang antara

pertimbangan beban angin dan gempa dengan kemsakan bangunan akibat

gempa, karena koefisien korelasinya antara 0,40-0,599.
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Koefisien determinasi (R2) = 0,2951 , yang berarti bahwa 29,51 %

kemsakan bangunan dipengaruhi oleh pertimbangan beban angin dan

gempa sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.46 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 17,70 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif kecil antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dan pengolahan data.

b. Daerah Pacitan

Dari Tabel 5.40 diperoleh persamaan untuk vanabel perhitungan

beban angin dan gempa di wilayah Pacitan menggunakan persamaan non

linier Quadratic yaitu :

Y = 2,1243 + (-0,0853 ) Xn + (-0,0304) X,,2

Jika diketahui :

Pertimbangan beban angin dan gempa ( Xn) = jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 2,1243 + (-0,0853 ) ( 2 ) + (-0,0304) ( 2 )2 = 1,8929

Pertimbangan beban angin dan gempa ( Xn ) = sering ( bobot nilai 4 )

Y = 2,1243 + (-0,0853 ) ( 4 ) + (-0,0304) ( 4 )2 = 1,2967

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan pertimbangan beban angin dan gempa maka

semakin kecil tingkat kemsakan yang terjadi.
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Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,2901. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang rendah antara

perhitungan beban angin dan gempa dengan kemsakan bangunan akibat

gempa, karena koefisien korelasinya aiilara 0,20-0,399.

Koefisien determinasi (R2) = 0,0841, yang berarti bahwa hanya

8,41 % kemsakan bangunan dipengaruhi perhitungan beban angin dan

gempa sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5,47 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 31,01 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang cukup besar antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data

c. Daerah Majalengka

Dari Tabel 5.41 diperoleh persamaan untuk variabel pertimbangan

beban angin dan gempa di wilayah Majalengka menggunakan persamaan

non linier Quadratic yaitu:

Y = 5,25 + (-2,1171) Xn + 0,3355 Xn 2

Jika diketahui :

Pertimbangan beban angin dan gempa ( Xu ) = jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 5,25 + (- 2,1171 ) ( 2 ) + 0,3355 ( 2 )2 = 2,3581

Pertimbangan beban angin dan gempa (Xu) = sering ( bobot nilai 4 )

Y= 5,25 + (- 2,1171 ) ( 4 ) + 0,3355 ( 4 )2 = 2,1509
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Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan pertimbangan beban angin dan gempa maka

semakin kecil tingkat kemsakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,7168. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang kuat antara

pertimbangan beban angin dan gempa dengan kemsakan bangunan akibat

gempa, karena koefisien korelasinya antara 0,60-0,799.

Koefisien determinasi (R2) = 0,5138 , yang berarti bahwa 51,38 %

kemsakan bangunan dipengaruhi oleh pertimbangan beban angin dan

gempa sedangkan sisanya dipengamhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.48 dengan prosentase rata-rata penyimpangan tingkat

kemsakan dengan nilai 16,95 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif kecil antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.

12. Kondisi pondasi

Persamaan yang di dapat untuk masing masing wilayah :

a. Daerah Jogjakarta

Dari Tabel 5.39 diperoleh persamaan uniuk variabel kondisi

pondasi di wilayah Jogjakarta menggunakan persamaan linier yaitu:

Y = 3,8888+(-0,5555) Xi2



157

Jika diketahui :

Kondisi pondasi ( Xi2) = jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 3,8888 + (-0,5555 ) ( 2 ) = 2,7777

Kondisi pondasi ( X]2) = sering ( bobot nilai 4 )

Y = 3,8888 + (-0,5555 ) ( 4 ) = 1,6665

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan kondisi pondasi maka semakin kecil tingkat

kemsakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,4402. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sedang antara kondisi

pondasi dengan kerusakan bangunan akibat gempa, karena koefisien

korelasinya antara 0,40-0,599.

Koefisien determinasi (R2) = 0,1938 , yang berarti bahwa 19,38 %

kemsakan bangunan dipengaruhi oleh kondisi pondasi sedangkan sisanya

dipengaruhi oleh faktor Iain.

Dari Tabel 5.46 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 26,66 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif sedang antara tingkat kemsakan di laoangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data
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b. Daerah Pacitan

Dari Tabel 5.40 diperoleh persamaan untuk vanabel kondisi

pondasi di wilayah Pacitan menggunakan persamaan non linier Quadratic

yaitu :

Y=3,6447+ (-0,4523) X,2 + (-0,0049) X122

Jika diketahui :

Kondisi pondasi ( X!2) =jarang ( bobot nilai 2 )

Y=3,6447 +(-0,4523 )(2)+(-0,0049 )(2)2 =2,7203

Kondisi pondasi ( X,2) =sering (bobot nilai 4 )

Y=3,6447 +(-0,4523) (4)+(-0,0049 )(4)2 =1,7565

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan kondisi pondasi maka semakin kecil tingkat

kemsakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( P ) diperoleh angka 0,5338. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sedang antara kondisi

pondasi dengan kemsakan bangunan akibat gempa, karena koefisien

korelasinya antara 0,40-0,599.

Koefisien determinasi (R2) = 0,2849, yang berarti bahwa 28,49 %

kemsakan bangunan dipengaruhi kondisi pondasi sedangkan sisanya

dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.47 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nila< 27,56 %, hai ini menimjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif sedang antara tmgkat kemsakan di lapangan
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dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.

c. Daerah Majalengka

Dari Tabel 5.41 diperoleh persamaan untuk vanabel kondisi

pondasi di wilayah Majalengka menggunakan persamaan non linier

Quadratic yaitu:

Y = 4,8625 + (-0,3187) X,2 + (-0,0562) X,22

Jika diketahui :

Kondisi pondasi ( X|2) = jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 4,8625 + (- 0,3187 ) ( 2 ) + (-0,0562 ) ( 2 f = 4

Kondisi pondasi ( Xt2) = sering ( bobot nilai 4 )

Y= 4,8625 + (- 0,3187 ) ( 4 ) +(-0,0562 ) ( 4 )2 = 2,6875

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan kondisi pondasi maka semakin kecil tingkat

kemsakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,5758. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sedang antara kondisi

pondasi dengan kemsakan bangunan akibat gempa, karena koefisien

korelasinya antara 0,40-0,599.

Koefisien determinasi (R2) = 0,3315 , yang berarti bahwa 33,15 %

kemsakan bangunan dipengamhi oleh kondisi pondasi sedangkan sisanya

dipengaruhi oleh faktor lain.
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Dari Tabel 5.48 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 20,80 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif kecil antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dan pengolahan data.

13. pengangkuran sloof

Persamaan yang di dapat untuk masing masing wilayah :

a. Daerah Jogjakarta

Dan Tabel 5.39 diperoleh persamaan untuk variabel pengangkuran

sloof di wilayah Jogjakarta menggunakan persamaan non linier Quadratic

yaitu:

Y= 1,8552 + 0,3931 Xn + (-0,1162) X,32

Jika diketahui:

Pengangkuran sloof( Xi3) = jarang ( bobot nilai 2 )

Y= 1,8552 + 0,3931 ( 2 ) + (-0,1162 ) ( 2 f = 2,1764

Pengangkuran sloof( X[3) = sering ( bobot nilai 4 )

Y = 1,8552 + 0,3931 ( 4 )+ (-0,1162 ) ( 4 )2= 1,5673

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekeijaan pengangkuran sloof maka semakin kecil tingkat

kerusakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,5094. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sedang antara
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pengangkuran sloof dengan kemsakan bangunan akibat gempa, karena

koefisien korelasinya antara 0,40-0,599.

Koefisien determinasi (R2) = 0,2595 , yang berarti bahwa 25,95 %

kemsakan bangunan dipengamhi oleh pengangkuran sloof sedangkan

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.46 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 29,45 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif sedang antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.

b. Daerah Pacitan

Dari Tabel 5.40 diperoleh persamaan untuk variabel pengangkuran

sloof di wilayah Pacitan menggunakan persamaan non linier Quadratic

yaitu :

Y = 2,1137+ 0,3241 X13 + (-0.1066) X,32

Jika diketahui :

Pengangkuran sloof{ X,3) = jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 2,1137 + 0,3241 ( 2 ) + (-0,1066 ) ( 2 )2 = 2,3356

Pengangkuran sloof{ Xl3) = sering ( bobot nilai 4 )

Y = 2,1137 + 0,3241 ( 4 ) + (-0,1066 ) ( 4 )2 = 1,7045
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Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan pengangkuran sloof maka semakin kecil tingkat

kerusakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,5548. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sedang antara

pengangkuran sloof dengan kemsakan bangunan akibat gempa, karena

koefisien korelasinya antara 0,40-0,599.

Koefisien determinasi (R2) = 0,3134 , yang berarti bahwa 31,34 %

kemsakan bangunan dipengaruhi pengangkuran sloof sedangkan sisanya

dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.47 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kerusakan dengan nilai 21,46 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif kecil antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.

c. Daerah Majalengka

Dari Tabel 5.41 diperoleh persamaan untuk variabel pengangkuran

sloofdi wilayah Majalengka menggunakan persamaan non linier Quadratic

yaitu:

Y= 3,9716 + (-0,1454) X13 + (-0,0715) X,32

Jika diketahui:

Pengangkuran sloof( X13) = jarang ( bobot nilai 2 )



164

14. Pengangkuran kolom

Persamaan yang di dapat untuk masing masing wilayah :

a Daerah Jogjakarta

Dari Tabel 5.39 diperoleh persamaan untuk variabel pengangkuran

kolom di wilayah Jogjakarta menggunakan persamaannon linier Quadratic

yaitu:

Y - 2,3265 + 0,0470 X14 + (-0,0674) X]42

Jika diketahui:

Pengangkuran kolom ( Xw) = jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 2,3265 + 0,0470 ( 2 ) + (-0,0674 )( 2 )2 = 2,1509

Pengangkuran kolom ( XH) = sering ( bobot nilai 4 )

Y= 2,3265 + 0,0470 ( 4 ) + (-0,0674 ) ( 4 )2= 1,4359

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekeijaan pengangkuran kolom maka semakin kecil tingkat

kemsakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,4824. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sedang antara

pengangkuran kolom dengan kemsakan bangunan akibat gempa, karena

koefisien korelasinya antara 0,40-0,599.

Koefisien detcnninasi (R2) = 0,2327 . yang berarti bahwa 23,27 %

kemsakan bangunan dipengaruhi oleh pengangkuran kolom sedangkan

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.
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Dari Tabel 5.46 prosentase rata-rata penyimpangan tingkat

kemsakan dengan nilai 29,88 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif sedang antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kerusakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.

b. Daerah Pacitan

Dari Tabel 5.40 diperoleh persamaan untuk variabel pengangkuran

kolom di wilayah Pacitan menggunakan persamaan non linier Quadratic

yaitu:

Y = 0,6253 + 1,3020 Xi4 + (-0,2549) X142

Jika diketahui :

Pengangkuran kolom ( XM) = jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 0,6253 + 1,3020 ( 2 )+ (-0,2549 ) ( 2 )2 = 2,2097

Pengangkuran kolom ( X!4 ) = sering( bobot nilai 4 )

Y = 0,6253 + 1,3020 ( 4 ) + (-0,2549 ) (4 f = 1,7547

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan pengangkuran kolom maka semakin kecil tingkat

kemsakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,5594. Sesuai dengan

tabel dapat diinterprefasika-i teijadi hubungan yang sedang antara

pengangkuran kolom dengan kemsakan bangunan akibat gempa, karena

koefisien korelasinya antara 0,40-0,599.
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Koefisien determinasi (R2) = 0,3129 , yang berarti bahwa 31,29 %

kerusakan bangunan dipengaruhi pengangkuran kolom sedangkan sisanya

dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.47 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 27,18 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif sedang antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.

c. Daerah Majalengka

Dari Tabel 5.41 diperoleh persamaan untuk variabel pengangkuran

kolom di wilayah Majalengka menggunakan persamaan non linier

Quadratic yaitu:

Y = 4,5348 + (-0,4379) X,4 + (-0,0542) X142

Jika diketahui:

Pengangkuran kolom ( XH ) =jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 4,5348 + (-0,4379 ) ( 2 ) + (-0,0542 )( 2 )2 = 3,4418

Pengangkuran kolom ( X]4 ) = sering ( bobot nilai 4 )

Y = 4,5348 + (-0,4379 ) ( 4 ) + (-0,0542 )(4 )2 = 1,9147

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan pengangkuran kolom maka semakin kecil tingkat

kemsakan yang teijadi.
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Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,5643. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sedang antara

pengangkuran kolom dengan kemsakan bangunan akibat gempa, karena

koefisien korelasinya antara 0,40-0,599.

Koefisien determinasi (R2) = 0,3184 , yang berarti bahwa 31,84 %

kemsakan bangunan dipengamhi oleh pengangkuran kolom sedangkan

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.48 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 22,82 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif kecil antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.

15. Dukungan terhadap balok latei

Persamaan yang di dapat untuk masing masing wilayah :

a. Daerah Jogjakarta

Dari Tabel 5.39 diperoleh persamaan untuk variabel dukungan

terhadap balok latei di wilayah Jogjakarta menggunakan persamaan non

linier Quadratic yaitu:

Y = 0,3492 + 1,6243 X15 + (-0,3035) X152

Jika diketahui:

Dukungan terhadap balok latei ( X15) = jarang( bobotnilai 2 )

Y = 0,3492 + 1,6243 ( 2 ) + (-0,3035 ) ( 2 f = 2,3834
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Dukungan terhadap balok latei ( X15) = sering( bobot nilai 4 )

Y = 0,3492 + 1,6243 ( 4 ) + ( -0,3035 ) ( 4 )2= 1,9890

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan dukungan terhadap balok latei maka semakin kecil

tingkat kemsakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,6143. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang kuat antara dukungan

terhadap balok latei dengan kemsakan bangunan akibat gempa, karena

koefisien korelasinya antara 0,60-0,799.

Koefisien determinasi (R2) = 0,3763 , yang berarti bahwa 37,63 %

kemsakan bangunan dipengaruhi oleh dukungan terhadap balok latei

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.46 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 23,62 %, hal ini menunjukkan teijadi

penyimpangan yang relatif kecil antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya teijadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.

b. Daerah Pacitan

Dari Tabel 5.40 diperoleh persamaan untuk variabel pengangkuran

dukungan terhadap balok latei di wilayah Pacitan menggunakan

persamaan non linier Quadratic yaitu :

Y = 2,8079 + (-0,1776) X,5 + (-0,0356) X152
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Jika diketahui :

Dukungan terhadap balok latei ( X]5)= jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 2,8079 + ( -0,1776 ) ( 2 ) + ( -0,0356 ) ( 2 )2= 2,3102

Dukungan terhadap balok latei ( Xi5) = sering ( bobot nilai 4 )

Y = 2,8079 + (-0,1776 ) (4 ) + (-0,0356 ) ( 4 f = 1,5276

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekeijaan dukungan terhadap balok latei ukungan terhadap

balok latei maka semakin kecil tingkat kemsakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,6190. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang kuat antara dukungan

terhadap balok latei dengan kemsakan bangunan akibat gempa, karena

koefisien korelasinya antara 0,60-0,799.

Koefisien determinasi (R2) = 0,3831, yang berarti bahwa 38,31 %

kemsakan bangunan dipengamhi dukungan terhadap baloklatei sedangkan

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.47 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 19,41 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif kecil antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.
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c. Daerah Majalengka

Dari Tabel 5.41 diperoleh persamaan untuk variabel dukungan

terhadap balok latei di wilayah Majalengka menggunakan persamaan linier

yaitu:

Y = 3,3936 +(-0,7584) X15

Jika diketahui:

Dukungan terhadap balok latei ( Xi5) = jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 3,3936 + (-0,7584 ) ( 2 ) = 2,8679

Dukungan terhadap balok latei ( Xi5) = sering ( bobot nilai 4 )

Y = 3,3936 + ( -0,7584 ) (4 ) = 2,3422

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan dukungan terhadap balok latei maka semakin kecil

tingkat kemsakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,4648. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sedang antara

dukungan terhadap balok latei dengan kemsakan bangunan akibat gempa,

karena koefisien korelasinya antara 0,40-0,599.

Koefisien determinasi (R2) = 0,2160 , yang berarti bahwa 21,60 %

kemsakan bangunan dipengaruhi oleh dukungan terhadap balok latei

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.48 diperoleh prosentase rata-rata penyimpaiigan

tingkat kemsakan dengan nilai 22,95 %, hal ini menunjukkan rerjadi

penyimpangan yang relatif kecil antara tingkat kemsakan di lapangan
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dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.

16. Dukungan terhadap ring balk

Persamaan yang di dapat untuk masing masing wilayah :

a. Daerah Jogjakarta

Dari Tabel 5.39 diperoleh persamaan untuk variabel dukungan

terhadap ring balk di wilayah Jogjakarta menggunakan persamaan non

linier Quadratic yaitu:

Y = 1,7470 + 0,6802 X16 + (-0,1663) X162

Jika diketahui:

Dukungan terhadap ringbalk ( X]6) = jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 1,7470 + 0,6802 ( 2 ) + (-0,1663 ) ( 2 f = 2,4422

Dukungan terhadap ringbalk ( Xi6) = sering ( bobot nilai 4 )

Y = 1,7470 + 0,6802 ( 4 ) + (-0,1663 ) ( 4 )2= 1,8067

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan dukungan terhadap ringbalk maka semakin kecil

tingkat kemsakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,5707. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sedang antara

dukungan terhadap ring balk dengan kerusakan bangunan akibat gempa,

karena koefisien korelasinya antara 0,40-0,599.
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Koefisien determinasi (R2) = 0,3257 , yang berarti bahwa 32,57 %

kerusakan bangunan dipengamhi oleh dukungan terhadap ring balk

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.46 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 18,48 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif kecil antara tingkat kerusakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.

b. Daerah Pacitan

Dari Tabel 5.40 diperoleh persamaan untuk variabel dukungan

terhadap ring balk di wilayah Pacitan menggunakan persamaan non linier

Quadratic yaitu:

Y = -2,3947 + 2,7192 X,6 + (-0,4035) X162

Jika diketahui :

Dukungan terhadap ringbalk ( Xi6) = sering ( bobot nilai 4 )

Y = -2,3947 + 2,7192 ( 4 )+ (-0,4035) ( 4 )2 = 2,0261

Dukungan terhadap ringbalk ( Xi6 ) = selalu ( bobot nilai 5 )

Y = -2,3947 + 2,7192 ( 5 ) + (-0,4035) ( 5 f = 1,1138

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan dukungan terhadap ringbalk maka semakin kecil

tingkat kemsakan yang terjadi.



173

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,4729. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sedang antara

dukungan terhadap ring balk dengan kemsakan bangunan akibat gempa,

karena koefisien korelasinya antara 0,40-0,599.

Koefisien determinasi (R2) = 0,2236, yang berarti bahwa 22,36 %

kemsakan bangunan dipengaruhi dukungan terhadap ring balk sedangkan

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.47 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 22,53 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif kecil antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.

c. Daerah Majalengka

Dari Tabel 5.41 diperoleh persamaan untuk variabel dukungan

terhadap ring balk di wilayah Majalengka menggunakan persamaan non

linier Quadratic yaitu:

Y = -0,6904 + 2,2142 X16 + (-0,3095) X162

Jika diketahui:

Dukungan terhadap ring balk( X]6 ) = sering ( bobot nilai 4 )

Y = -0,6904 + 2,2142 (4 ) + (-0,3095 ) ( 4 )2 = 3,2142

Dukungan terhadap ring balk( X,6) = selalu ( bobot nilai 5 )

Y = -0,6904 + 2,2142 ( 5 )+ (-0,3095 ) ( 5 )2 = 2,6428



174

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekeijaan dukungan terhadap ringbalk maka semakin kecil

tingkat kemsakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,2846. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang rendah antara

dukungan terhadap ring balk dengan kemsakan bangunan akibat gempa,

karena koefisien korelasinya antara 0,20-0,399.

Koefisien determinasi (R2) = 0,0810 , yang berarti bahwa 8,10 %

kemsakan bangiman dipengaruhi oleh dukungan terhadap ring balk

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.48 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan niiai 24,29 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif kecil antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.

17. Tebal dan kondisi plesteran

Persamaan yang di dapat untuk masing masingwilayah :

a. Daerah Jogjakarta

Dari Tabel 5.39 diperoleh persamaan untuk variabel tebal dan

kondisi plesteran di wilayah Jogjakarta menggunakan persamaan non

linier Quadratic yaitu:

Y = 1,6619 + 0,3270 X]7 + (-0,0931) X172
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Jika diketahui :

Tebal dan kondisi plesteran ( Xn) = jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 1,6619 + 0,3270 ( 2 ) + ( -0,0931 ) (2 f = 1,9435

Tebal dan kondisi plesteran ( X)7) = sering ( bobot nilai 4 )

Y= 1,6619+0,3270 (4)+ (-0,0931 ) (4 )2= 1,4801

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan tebal dan kondisi plesteran maka semakin kecil

tingkat kemsakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,4109. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sedang antara tebal

dan kondisi plesteran dengan kemsakan bangunan akibat gempa, karena

koefisien korelasinya antara 0,40-0,599.

Koefisien determinasi (R2) = 0,1688 , yang berarti bahwa 16,88 %

kemsakan bangunan dipengamhi oleh tebal dan kondisi plesteran

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.46 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 26,46 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif sedang antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.
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b. Daerah Pacitan

Dari Tabel 5.40 diperoleh persamaan untuk variabel tebal dan

kondisi plesteran di wilayah Pacitan menggunakan persamaan non linier

Logarithmic yaitu:

Y = 2,4641 +(-0,5027) In X,7

Jika diketahui:

Tebal dan kondisi plestera- ( XI7) =jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 2,4641+ ( -0,5027 ) In ( 4 )2 = 2,1156

Tebal dan kondisi plesteran ( X17 )=sering ( bobot nilai 4 )

Y = 2,4641+( -0,5027 ) In( 5 ) = 1,7672

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan tebal dan kondisi plesteran maka semakin kecil

tingkat kemsakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,3091. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang rendah antara tebal

dan kondisi plesteran dengan kemsakan bangunan akibat gempa, karena

koefisien korelasinya antara 0,20-0,399.

Koefisien determinasi (R2) = 0,0955, yang berarti baliwa 9,55 %

kemsakan bangunan dipengaruhi tebal dan kondisi plesteran sedangkan

sisanya dipengamhi oleh faktor lain.

Dan Tabel 5.47 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 33,84 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang cukup besar antara tingkat kemsakan di lapangan
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dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya teijadi berdasarkan hasil

persamaanyang di dapatdari pengolahandata.

c. Daerah Majalengka

Dari Tabel 5.41 diperoleh persamaan untuk variabel tebal dan

kondisi plesteran di wilayah Majalengka menggunakan persamaan non

linier Quadratic yaitu:

Y= 4,3168 + (-0,7779) X,7 + 0,0813 X172

Jika diketahui:

Tebal dan kondisi plesteran ( XJ7 ) = jarang ( bobot nilai 2 )

Y = 4,3168 + ( -0,7779 ) ( 4 ) + 0,0813 ( 4 f = 3,0865

Tebal dan kondisi plesteran ( Xn) = sering ( bobot nilai 4 )

Y= 4,3168 + (-0,7779 ) ( 5 )+ 0,0813 ( 5 )2 =2,5072

Dari contoh perhitungan diatas terlihat bahwa semakin baik

pelaksanaan pekerjaan tebal dan kondisi plesteran maka semakin kecil

tingkat kerusakan yang terjadi.

Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,5867. Sesuai dengan

tabel dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sedang antara tebal

dan kondisi plesteran dengan kemsakan bangunan akibat gempa, karena

koefisien korelasinya antara 0,40-0,599.

Koefisien determinasi (R2) = 0,3443 , yang berarti bahwa 34,43 %

kemsakan bangunan dipengaruhi oleh dukungan tebal dan kondisi

plesteran sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.
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Dari Tabel 5.48 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 21,18 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif kecil antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kerusakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaanyang di dapat daripengolahan data.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa :

Untuk wilayah Jogjakarta yang mempunyai tingkat hubungan sangat

rendah adalah pelaksanaan campuran plesteran tembok.

Tingkat hubungan rendah adalah campuran pada dinding kedap air, pemberian

lapisan pasir dibawah pondasi.

Tingkat hubungan sedang adalah pelaksanaan perbandingan pc : air pada beton,

pelaksanaan campuran pada spesi pondasi, pasangan bata, kedalaman galian

pondasi, penggunaansloof luasmax dinding antar kolom, penggunaan balok latei,

pertimbangan beban angin dan gempa, kondisi pondasi, pengangkuran sloof

pengangkuran kolom, dukungan terhadap ringbalk, tebal dan kondisi plesteran.

Sedangkan untuk yang mempunyai tingkat hubungan kuat adalah pelaksanaan

dukungan terhadap balok latei.

Untuk penyimpangan nilai tingkat kemsakan yang terbesar adalah pada

pelaksanaan perbandingan pc : air pada beton dengan prosentase 34,81%.

Untuk wilayah Pacitan yang mempunyai tingkat hubungan rendah adalah

pelaksanaan perbandingan pc : air pada beton, campuran pada spesi pondasi,

pasangan bata, campuran plesteran tembok, pemberian lapisan pasir dibawah
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pondasi, luas max dinding antar kolom, pertimbangan beban angin dan gempa,

tebal dan kondisi plesteran.

untuk tingkat hubungan sedang adalah pelaksanaan campuran padadinding kedap

air, kealaman pondasi, penggunaan sloof penggunaan balok latei, kondisi pondasi,

pengangkuran sloof pengangkurankolom, dukunganterhadap ringbalk.

Sedangkan untuk yang mempunyai tingkat hubungan kuat adalah pada

pelaksanaan dukungan terhadap balok latei.

Untuk penyimpangan nilai tingkat kemsakan yang terbesar adalah pada

pelaksanaan perbandingan pc : air pada beton dengan prosentase 35,85 %.

Untuk wilayah Majalengka yang mempunyai tingkat hubungan sangat

rendah adalah pelaksanaan pasangan bata dan pelaksanaan luas max dinding antar

kolom.

Untuk tingkat hubungan rendah adalah pelaksanaan penggunaan sloof,

pengangkuran sloof dukungan terhadap ringbalk.

Tingkat hubungan sedang adalah pelaksanaan kedalaman galian pondasi, kondisi

pondasi, pengangkuran kolom, dukungan terhadap balok latei, tebal dan kondisi

plesteran.

Tingkat hubungan kuat adalah pelaksanaan perbandingan pc : air pada beton,

campuran pada plesteran tembok, campuran pada dinding kedap air, pemberian

lapisan pasir dibawah pondasi, penggunaan balok latei, pertimbangan beban angin

dan gempa.

Sedangkan untuk yang mempunyai tingkat hubungan sangat kuat adalah

pelaksanaan campuran pada spesi pondasi.
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Untuk penyimpangan nilai tingkat kerusakan yang terbesar adalah pada

pelaksanaan pasangan batadengan prosentase 30,29%.

Secara keseluruhan pelaksanaan yang berpengaruh kuat terhadap tingkat

kemsakan adalah pelaksanaan dukungan terhadap balok latei dan pelaksanaan

campuran spesi pondasi.

6.2.2 Pengaruh kualitas pelaksanaan terhadap kerusakan bangunan dengan

regresi linier multipel

1. Daerah Jogjakarta

Dari hasil analisis yang dilakukan didapat persamaan yaitu:

Y = 1,049 + 0,204 X, - 0,158 X2 + 1,791 X3 + 0,393 X4 + 0,0305 X5 -

0,608 Xe - 0,328 X7- 0,563Xg- 0,158 X9 + 0,025 X10 - 0,252 X n +

0,217Xi2-0,501Xi3-0,672 XM+0,189 X15 +0,180 Xie-0,341 Xn

Koefisien korelasi ( R) diperoleh angka 0.915. Sesuai dengan tabel

dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sangat kuat antara kualitas

pelaksanaan dengan kemsakan bangunan akibat gempa, karena koefisien

korelasinya antara 0,8- 1.

Koefisien determinasi (R2) = 0,837, yang berarti bahwa 83,7 %

kerusakan bangunan dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan sedangkan

sisanya dipengamhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.49 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 37,33 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang cukup besar antara tingkat kemsakan di lapangan
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dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya teijadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data

2. Daerah Pacitan

Dari hasil analisis yang dilakukan didapat persamaan yaitu:

Y = 2.341- 0.268 X, + 0.014 X2 + 0.680 X3- 0.261 X4+ 0.0631 X5 -

0.038 Xe- 0.262 X7 + 0.251 Xg + 0.126 X9- 0.328 X,0+ 0.079 X„ -

0.692 Xi2-0.018 X,3-0.293X,4-0.158X15 +0.560 X,6-0.014X,7

Koefisien korelasi (R) diperoleh angka 0.871. Sesuai dengan tabel

dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sangat kuat antara kualitas

pelaksanaan dengan kemsakan bangunan akibat gempa, karena koefisien

korelasinya antara 0,8-1.

Koefisien determinasi (R2) = 0,758, yang berarti bahwa 75,8 %

kerusakan bangunan dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan sedangkan

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.50 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 17,68 %, hal ini menunjukkan terjadi

penyimpangan yang relatif kecil antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya teijadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data.
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3. Daerah Majalengka

Dari hasil analisisyang dilakukan didapat persamaan yaitu:

Y = 4.4046- 0.738 Xi - 0.227 X2 + 0.377 X3 + 0.251 X4 + 0.393 X5 -

0.187 Xs-0.178X7-0.058 Xg+0.115X9-0.339 Xio+0.024 X„-

0.132 Xn- 0.032 X13 + 0.062 X14-0.056X,5 + 0.069 X,6- 0.196 X,7

Koefisien korelasi (R) diperoleh angka 0.975. Sesuai dengan tabel

dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sangat kuat antara kualitas

pelaksanaan dengan kemsakan bangunan akibat gempa, karena koefisien

korelasinya antara 0,8-1.

Koefisien determinasi (R2) = 0,951, yang berarti bahwa 97,4 %

kemsakan bangunan dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan sedangkan

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari Tabel 5.51 diperoleh prosentase rata-rata penyimpangan

tingkat kemsakan dengan nilai 4,96 %, hal ini menunjukkan teijadi

penyimpangan yang relatif kecil antara tingkat kemsakan di lapangan

dengan tingkat kemsakan yang sehamsnya terjadi berdasarkan hasil

persamaan yang di dapat dari pengolahan data

4. Regresi ganda untuk keseluruhan daerah ( Jogjakarta, Pacitan,

Majalengka ) Dari hasil analisis didapatkan persamaan sebagai berikut:

Y = 5,051 - 0,290 X: - 0.044 X2 + 0,419 X3 - 0,038 X4 + 0,053 X5 -

0,084 Xe - 0,135 X7- 0,091Xg- 0,108 X9 - 0,282 X10 - 0,026 X „ -

0,336 X12 - 0,068Xi3-0,271 X14 + 0,051 X]5 + 0,058 X16- 0,029 X,7
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Koefisien korelasi ( R ) diperoleh angka 0,857. Sesuai dengan tabel

dapat diinterpretasikan terjadi hubungan yang sangat kuat antara kualitas

pelaksanaan dengan kemsakan bangunan akibat gempa, karena koefisien

korelasinya antara 0,8 -1.

Koefisien determinasi ( R2 ) = 0,734, yang berarti bahwa 73,4%

kemsakan bangunan dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan sedangkan

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa untuk daerah Jogjakarta, Pacitan,

dan Majalengka terdapat hubungan yang sangat kuat antara pelaksanaan dengan

tingkat kemsakan, prosentase nilai penyimpangan tingkat kerusakan terbesar

adalah pada daerah Jogjakarta

6.3 Tingkat perbedaan kualitas pelaksanaan antar Daerah

1. Perbandingan pc : air pada beton

Dari Tabel 5.70 variabel perbandingan pc: air pada beton antar

ketiga wilayah yaitu Jogjakarta, Pacitan, Majalengka diperoleh nilai Chi-

Square hitung sebesar 4,354. Nilai Chi-square ini lebih kecil dari nilai

tabel yaitu 5,591 ( dengan dk = 2, dan nilai signifikasi a = 5 % ) ,

sehingga dapa* diartikan bahwa Ho diterima sedangkan Ha ditolak yaitu

bahwa tidak ada perbedaan kualitas pelaksanaan tembok antar tiga wilayah

( Jogjakarta, Pacitan, Majalengka ) khususnya pada perbandinganpc : air.
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2 . Campuran spesi pondasi

Dari Tabel 5.70, variabel campuran spesi pondasi antar ketiga

wilayah yaitu Jogjakarta, Pacitan, Majalengka diperoleh nilai Chi-Square

sebesar 2,002. Nilai Chi-square ini lebih kecil dari nilai tabel yaitu 5,591

( dengan dk = 2, dan nilai signifikasi a = 5 % ), sehingga dapat diartikan

bahwa Ho diterima sedangkan Ha ditolak yaitu bahwa tidak ada perbedaan

kualitas pelaksanaan tembok antar tiga wilayah ( Jogjakarta, Pacitan,

Majalengka) khususnya pada campuran spesi pondasi.

3 . Pasangan bata

Dari Tabel 5.70 variabel pasangan bata antar ketiga wilayah yaitu

Jogyakarta, Pacitan, Majalengka diperoleh nilai Chi-Square hitung sebesar

1,531. Nilai Chi-square ini lebih kecil dari nilai tabel yaitu 5,591 ( dengan

dk = 2, dan nilai signifikasi a = 5 % ) , sehingga dapat diartikan bahwa

Ho diterima sedangkan Ha ditolak yaitu tidak ada perbedaan kualitas

pelaksanaan tembok antara tiga wilayah ( Jogjakarta, Pacitan, Majalengka)

khususnya pada pasangan bata.

4. Campuran plesteran tembok

Dari Tabel 5.70 variabel campuran plesteran tembok ketiga

wilayah yaitu Jogyakarta, Pacitan, Majalengka diperoleh nilai Chi-Square

hitimg sebesar 6,414. Nilai Chi-square ini lebih besar dari nilai tabel yaitu

5,591 ( dengan dk = 2, dan nilai signifikasi a = 5 % ) , sehingga dapat
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diartikan bahwa Ha diterima sedangkan Ho ditolak yaitu ada perbedaan

kualitas pelaksanaan tembok antara tiga wilayah ( Jogjakarta, Pacitan,

Majalengka) khususnyapada campuran plesterantembok.

5. Campuran untuk dinding kedap air

Dari Tabel 5.70 variabel campuran untuk dinding kedap air ketiga

wilayah yaitu Jogyakarta, Pacitan, Majalengka diperoleh nilai Chi-Square

hitung sebesar 3,195. Nilai Chi-square ini lebih kecil dari nilai tabel yaitu

5,591 ( dengan dk = 2, dan nilai signifikasi a = 5 % ) , sehingga dapat

diartikan bahwa Ho diterima sedangkan Ha ditolak yaitu tidak ada

perbedaan kualitas pelaksanaan tembok antara tiga wilayah ( Jogjakarta,

Pacitan, Majalengka) khususnya pada campuran untuk dinding kedap air.

6. Kedalaman pondasi

Dari Tabel 5.70 variabel campuran untuk kedalaman pondasi

ketiga wilayah yaitu Jogyakarta, Pacitan, Majalengka diperoleh nilai Chi-

Square hitung sebesar 6,957. Nilai Chi-square ini lebih besar dari nilai

tabel yaitu 5,591 ( dengan dk = 2, dan nilai signifikasi a = 5 % ) ,

sehingga dapat diartikan bahwa Ha diterima sedangkan Ho ditolak yaitu

ada perbedaan kualitas pelaksanaan tembok antara tiga wila3'ah

( Jogjakarta, Pacitan, Majalengka) khususnya pada kedalaman pondasi.

7. Pemberian lapisan pasir di bawah pondasi
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Dari Tabel 5.70 variabel campuran untuk pemberian lapisan pasir

di bawah pondasi ketiga wilayah yaitu Jogyakarta, Pacitan, Majalengka

diperoleh nilai Chi-Square hitung sebesar 24,827. Nilai Chi-square ini

lebih besar dari nilai tabel yaitu 5,591 ( dengan dk = 2, dan nilai

signifikasi a = 5 % ) , sehingga dapat diartikan bahwa Ha diterima

sedangkan Ho ditolak yaitu ada perbedaan kualitas pelaksanaan tembok

antara tiga wilayah ( Jogjakarta, Pacitan, Majalengka) khususnya pada

pemberian lapisan pasir di bawah pondasi.

8. Penggunaan sloof

Dari Tabel 5.70 variabel penggunaan sloof yaitu Jogjakarta,

Pacitan, Majalengka diperoleh nilai Chi-Square hitung sebesar 5,594.

Nilai Chi-square ini lebih besar dari nilai tabel yaitu 5,591 ( dengan dk =

2, dan nilai signifikasi a = 5 % ) , sehingga dapat diartikan bahwa Ha

diterima sedangkan Ho ditolak yaitu ada perbedaan kualitas pelaksanaan

tembok antara tiga wilayah ( Jogjakarta, Pacitan, Majalengka) khususnya

pada penggunaan sloof.

9. Luas maksimum dinding antar kolom

Dari Tabel uji beda 5.70 uji variabel luas maksimum dinding antar

kolom antar ketiga wilayah yaitu Jogjakarta, Pacitan, Majalengka

diperoleh nilai Chi-Square sebesar 2,408 Nilai Chi-square ini lebih kecil
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dari nilai tabel yaitu 5,591 ( dengan dk = 2, dan nilai signifikasi a = 5 % )

sehingga dapat diartikan bahwa Ho diterima sedangkan Ha ditolak yaitu

bahwa tidak ada perbedaan kualitaspelaksanaan tembok antar tiga wilayah

( Jogjakarta, Pacitan, Majalengka) khususnya pada luas maximum dinding

antar kolom.

10. Penggunaan balok latei

Dari Tabel 5.70 variabel penggunaan balok latei antar ketiga

wilayah yaitu Jogyakarta, Pacitan, Majalengka diperoleh nilai Chi-Square

hitung sebesar 27,608. Nilai Chi-square ini lebih besar dari nilai tabel

yaitu 5,591 ( dengan dk = 2, dan nilai signifikasi a = 5 % ) , sehingga

dapat diartikan bahwa Ha diterima sedangkan Ho ditolak yaitu ada

perbedaan kualitas pelaksanaan tembok antara tiga wilayah ( Jogjakarta,

Pacitan, Majalengka) khususnya pada pasangan bata.

11. Pertimbangan beban angin dan gempa

Dari Tabel 5.70 variabel penggunaan pertimbangan beban angin

dan gempa antar ketiga wilayah yaitu Jogyakarta, Pacitan, Majalengka

diperoleh nilai Chi-Square hitung sebesar 3,031. Nilai Chi-square ini lebih

kecil dari nilai tabel yaitu 5,591 ( dengan dk = 2, dan nilai signifikasi a =

5 % ) , sehingga dapat diartikan bahwa Ho diterima sedangkan Ha ditolak

yaitu tidak ada perbedaan kualitas pelaksanaan tembok antara tiga wilayah
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( Jogjakarta, Pacitan, Majalengka) khususnya pada pertimbangan beban

angin dan gempa

12. Kondisi pondasi

Dari Tabel 5.70 variabel kondisi pondasi antar ketiga wilayah yaitu

Jogyakarta, Pacitan, Majalengka diperolehnilai Chi-Square hitung sebesar

5,871 . Nilai Chi-square ini lebih kecil dari nilai tabel yaitu 5,591 ( dengan

dk = 2, dan nilai signifikasi a = 5 %) , sehingga dapat diartikan bahwa Ha

diterima sedangkan Ho ditolak yaitu ada perbedaan kualitas pelaksanaan

tembok antara tiga wilayah ( Jogjakarta, Pacitan, Majalengka) khususnya

pada kondisi pondasi.

13. Pengangkuran sloof

Dari Tabel 5.70 variabel pengangkuran sloof antar ketiga wilayah

yaitu Jogyakarta, Pacitan, Majalengka diperoleh nilai Chi-Square hitung

sebesar 3,692. Nilai Chi-square ini lebih kecil dari nilai tabel yaitu 5,591

( dengan dk = 2, dan nilai signifikasi a = 5 % ) , sehingga dapat diartikan

bahwa Ha diterima sedangkan Ho ditolak yaitu ada perbedaan kualitas

pelaksanaan tembok antara tiga wilayah ( Jogjakarta, Pacitan, Majalengka)

khususnyapada pengangkuran sloof.

14. Pengangkuran kolom

Dari Tabel 5.70 variabel pengangkuran kolom antar ketiga wilayah

yaitu Jogyakarta, Pacitan, Majalengka diperoleh nilai Chi-Square hitung
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sebesar 6,135. Nilai Chi-square ini lebih besar dari nilai tabel yaitu 5,591

( dengan dk = 2, dan nilai signifikasi a = 5 % ) , sehingga dapat diartikan

bahwa Ha diterima sedangkan Ho ditolak yaitu ada perbedaan kualitas

pelaksanaan tembok antara tiga wilayah (Jogjakarta, Pacitan, Majalengka)

khususnya pada pengangkuran kolom

15. Dukungan terhadap balok latei

Dari Tabel 5.70 variabel dukungan terhadap balok latei antar ketiga

wilayah yaitu Jogyakarta, Pacitan, Majalengka diperoleh nilai Chi-Square

hitung sebesar 24,481. Nilai Chi-square ini lebih besar dari nilai tabel

yaitu 5,591 ( dengan dk = 2, dan nilai signifikasi a = 5 % ) , sehingga

dapat diartikan bahwa Ha diterima sedangkan Ho ditolak yaitu ada

perbedaan kualitas pelaksanaan tembok antara tiga wilayah ( Jogjakarta,

Pacitan, Majalengka) khususnya pada dukungan terhadap balok latei.

16. Dukungan terhadap ringbalk

Dari Tabel 5.70 variabel dukungan terhadap ringbalk antar ketiga

wilayah yaitu Jogyakarta, Pacitan, Majalengka diperoleh nilai Chi-Square

hitung sebesar7,196. Nilai Chi-square ini lebihbesar dari nilai tabel yaitu

5,591 ( dengan dk = 2, dan nilai signifikasi a = 5 % ) , sehingga dapat

diartikan bahwa Ha diterima sedangkan Ho ditolak yaitu ada perbedaan

kualitas pelaksanaan tembok antara tiga wilayah ( Jogjakarta, Pacitan,

Majalengka) khususnya pada dukungan terhadap ringbalk.
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17. Tebal dan kondisi plesteran

Dari Tabel 5.70 variabel tebal dan kondisi plesteran antar ketiga

wilayah yaitu Jogyakarta, Pacitan, Majalengka diperoleh nilai Chi-Square

hitungsebesar 7,583. Nilai Chi-square ini lebih besardari nilai tabel yaitu

5,591 ( dengan dk = 2, dan nilai signifikasi a = 5 % ) , sehingga dapat

diartikan bahwa Ha diterima sedangkan Ho ditolak yaitu ada perbedaan

kualitas pelaksanaan tembok antara tiga wilayah ( Jogjakarta, Pacitan,

Majalengka) khususnya padatebal dan kondisi plesteran.

18. Tingkat kerusakan akibat gempa

Dari Tabel 5.70 variabel tingkat kemsakan akibat gempa antar

ketiga wilayah yaitu Jogyakarta, Pacitan, Majalengka diperoleh nilai Chi-

Square hitung sebesar 24,702. Nilai Chi-square ini lebih besar dari nilai

tabel yaitu 5,591 ( dengan dk = 2, dan nilai signifikasi a = 5 % )

sehingga dapat diartikan bahwa Ha diterima sedangkan Ho ditolak yaitu

ada perbedaan kualitas pelaksanaan tembok antara tiga wilayah

( Jogjakarta, Pacitan, Majalengka) khususnya tingkat kemsakan akibat

gempa.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan

antara ketiga daerah kecuaH untuk pelaksanaan kondisi semen, pc : air pada beton,

campuran spesi pondasi, tulangan pada kolom atau balok, pasangan bata,
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campuran untuk dinding kedap air, luas maksimum dinding antar kolom,

perhitungan beban angin dan gempa, pengaugkuaran sloof Sedangkan untuk

variabel Y (tingkat kemsakan ) didapat perbedaan tingkat kerusakan yang terjadi

akibatgempa bumi antara daerah Jogjakarta, Pacitan,dan Majalengka.


