
272 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya 

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut ini. 

1. Respons simpangan untuk kondisi tanah terbebani massa bangunan (building 

mass effect) jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan simpangan pada tanah 

bebas (free field). Selain itu untuk semua jenis frekuensi gempa dari rendah 

sampai tinggi juga menghasilkan simpangan yang lebih kecil ketika ada 

bangunan diatasnya.  

2. Respons kecepatan pada umumnya lebih kecil ketika ada massa bangunanan 

diatasnya, walaupun ada beberapa gempa yang menghasilkan nilai kecepatan 

yang lebih besar pada kondisi tanah bebas (free field).  

3. Perbandingan respons percepatan kondisi free field dan building mass pada profil 

tanah 1 menunjukkan perbedaan yang signifikan dimana percepatan pada kondsi 

building mass lebih kecil dari kondisi free field. Sedangkan pada profil tanah 2 

nilai percepatan akibat massa bangunan akan mengecil pada frekuensi gempa 

yang tinggi.  

4. Amplifikasi percepatan terbesar yang terjadi di permukaan akibat massa 

bangunan terjadi pada gempa Loma Prieta yang mana untuk profil tanah 1 

sebesar 4,02, sedangkan untuk profil tanah 2 sebesar 4,55. 

5. Respons regangan geser tanah akibat massa bangunan akan lebih kecil dari 

kondisi tanah bebas (free field). Hal ini karena nilai regangan berbanding lurus 

dengan simpangan, ketika simpangan membesar maka regangan pun akan ikut 

membesar. 

6. Respons tegangan geser tanah berbanding terbalik dengan regangan geser, ketika 

tanah dibebani oleh massa bangunan maka tegangan akan semakin membesar.  
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7. Spektrum respon menunjukkan periode getar PGA di permukaan tanah akibat 

massa bangunan akan lebih kecil dibanding ketika kondisi tanah bebas (free 

field), sehingga frekuensi percepatannya semakin besar.  

8. Puncak spektrum yang sangat tinggi di kedua profil tanah diakibatkan oleh 

adanya pengaruh muka air tanah yang tinggi.  

9. Kurva Hysteretic Loops dengan Ramberg Osgood Models menunjukan 

perbandingan tegangan regangan tanah kondisi non linier inelastis. Artinya 

kekakuan tanah berubah-ubah dan ketika pembebanan berbalik tidak akan 

mengikuti jalur sebelumnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kurva hysteretic 

loops dengan R-O Models sudah baik dan sesuai dengan rules yang berlaku, 

namun untuk beberapa frekuensi gempa tinggi bentuk kurva hysteretic menjadi 

tidak beraturan. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya 

maka dapat diambil beberapa saran sebagai berikut ini. 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai respons non linier inelastik 

lapisan tanah akibat pengaruh muka air tanah yang bervariasi. Mengingat muka 

air tanah tidak selalu tetap setiap saat dan tergantung musim. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai respons non linier inelastik 

lapisan tanah dengan variasi massa/ tinggi bangunan diatasnya. Hal ini untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh ketinggian bangunan terhadap respons 

dinamik lapisan tanah dibawahnya.  

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai potensi likuifaksi akibat efek 

tanah setempat.  

4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan rekaman gempa yang 

terjadi di Indonesia. 

5. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai respons tanah dan respons 

sruktur bangunan akibat gempa bumi. 


