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LANDASAN TEORI
 

Lamlasan teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu prinsip bangunan 

geser, derajat kebebasan, sistem dcrajat kebebasan tunggal, resonansi, sistem 

derajat kebebasan banyak, persamaan gerakan akibat gempa, respon struktur 

terhadap beban gempa dan perilaku struktur. 

3.1 Prinsip Bangunan Geser 

Apabila suatu struktur bangunan bertingkat banyak bergoyang kearah 

horizontal, maka umumnya terdapat 3 macam pola goyangan yang terjadi. 

Kombinasi antara kelangsingan struktur, jenis struktur utama penahan beban dan 

jenis bahan yang dipakai akan berpengaruh pada pola goyangan yang dimaksud. 

Pola goyangan yang pertama adalah hangtman yang bergoyang dengan 

uuminasi geser atau pola goyangan geser. Struktur yang memptmyai polu 

goyangan seperti ini akan terjadi pada struktur bertingkat banyak dengan portal 

terbuka sebagai struktur utama. Secara keseluruhan struktur seperti ini akan relatif 

fleksibel, sementara plat-plat lantai relatifkaku terhadap arah horizontal. 

Pola yang kedua adalah pola goyangan bangunan yang didominasi oleh 

lentur (flexural mode). Bangunan yang mempunyai pola goyangan seperti ini 

adalah bangunan yang mempunyai struktur dinding yang kaku baik pada frame 
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walls atau cantilever walls yang kedua-duanya dijepit secara kaku pada 

ponaasmya. 

Pola goyangan yang ketiga adalah kombinasi antara dua pola goyangan 

diatas. Struktur portal terbuka yang dikombinasikan dengan struktur dinding yang 

tidak terlalu kaku berkemungkinan mempunyai perilaku goyangan kombinasi. 

Pada analisis dinamika struktur pola goyangan yang pertamalah atau 

goyangan dengan dominasi geser (shear mode) yang diadopsi. Ada beberapa 

penyederhanaan yang digunakan agar sampai pada anggapan hanya terdapat satu 

derajat kebebasan pada tiap tingkat yang digunakan sesuai dengan prinsip 

bangunan geser, antara lain adalah : 

1.	 massa struktur dianggap terkonsentrasi pada satu titik (lumped mass) 

pada tiap lantai. Massa yang dimaksud adalah massa struktur akibat 

berat sendiri, beban berguna, beban hidup dan berat kolom pada 

setengah tingkat dibawah dan setengah tingkat bentang diatas yang 

bersangkutan, 

2.	 balok dan plat lantai dianggap relatif sangat kaku dibanding kolom 

karena balok-balok portal disatukan secara monolit oleh plat lantai, 

beam coloumn joint mampu menahan rotasi (joint tidak berotasi dan 

simpangan hanya kearah horisontal tanpa adanya puntir) sebelum dan 

setelah terjadi penggoyangan, dan 

3.	 simpangan massa dianggap tidak dipengaruhi oleh beban aksial kolom, 

sehingga dianggap balok harns tetap pada elevasinya dan tetap 

horizontal sebelum dan setelah terjadi penggoyangan. 
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Dengan anggapan-anggapan tersebut, portal seolah-olah menjadi bangunan 

kanttlever yang bergoyang akibat gaya Imtang saJa atau bangunan yang pola 

goyangannya didominasi oleh geser (shear mode). Dengan perilaku shear 

building, maka pada setiap tingkat hanya akan mempunyai satu derajat kebebasan. 

Portal bangunan yang mempunyai N-tingkat berarti akan mempunyai N-derajat 

kebebasan. 

Beberapa kondisi yang dapat dil ihat dan sifat bangunan beton sebagai 

anggapan bahwa gedung mempunyai pola goyangan geser adalah : 

1.	 linier elastis adalah kondisi dimana bangtman kembali kebentuk semula 

setelah bangunan tersebut menerima beban dan pertambahan tegangan 

berbanding lurus dengan pertambahan regangan, 

2.	 non-linier elastis adalah kondisi dimana bangunan kembali kebentuk 

semula setelah bangunan tersebut menerima beban dan pertambahan 

tegangan tidak sebanding dengan pertambahan regangan, 

3.	 linier non-elastis adalah kondisi dimana bangunan tidak kembali kebentuk 

semula setelah bangunan tersebut menerima beban dan pertambahan 

tegangan sebanding dengan pertambahan regangan, dan 

4.	 non-tinier non-elastis adalah kondisi dimana bangunan tidak kembali 

kebentuk semula setelah bangunan tersebut menerima beban dan 

pertambahan tegangan tidak sebanding dengan pertambahan regangan. 

3.2 Derajat Kebebasan (Degree ofFreedom) 

Derajat kebebasan (degree offreedom) adalah derajat independensi yang 

diperlukan untuk menyatakan posisi suatu sistem pada setiap saat. Apabila suatu 
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titik yang ditinjau mengalami perpindahan tempat secara horizontal, vertikal dan 

'Kesampmg maka slstem tersebut mempunyai 3 derajat kebebasan. Hal ini terjadi 

karena titik yang bersangkutan dapat berpindah secara bebas dalam 3 arah. 

Namun demikian, sesuai dengan penyederhanaan yang dapat diambil pada 

persoalan-persoalan engineering, goyangan tersebut dapat dianggap hanya terjadi 

dalam satu bidang saja (tanpa puntiran). 

3.3 Sistem Derajat Kebebasan Tunggal / Single Degree ofFreedom (SDOF) 

Seperti telah dijelaskah sebelumnya bahwa struktur dengan derajat 

kebebasan tunggal (SDOF) hanya mempunyai satu koordinat yang diperlukan 

untuk menyatakan posisi massa pada saat tertentu yang ditinjau. Bagian terpenting 

dan suatu struktur linear elastis yang dikenai beban luar adalah massa, kekakuan 

dan redaman. 

Hubungan analisa antara perpindahan y dan waktu t diberikan Hukum II 

Newton untuk gerak, yaitu bahwa gaya adalah produk dari massa dan percepatan 

yang dapat ditulis : 

F=m.a (3.1) 

dimana F adalah resultan gaya yang bekerja pada partikel massa m dan a adalah 

resultan percepatan. 

Salah satu pendekatan untuk menyusun persamaan gerak suatu massa 

(differential equation ofmotion) adalah dengan memakai prinsip d 'Alembert yang 

berdasar pada Hukum II Newton. Prinsip d 'Alembert mengatakan bahwa 

keseimbangan dinamik suatu massa/sistem dapat diperoleh dengan menjumlahkan 
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gaya luar dengan fictitious force yang ada pada massa yang bersangkutan yang 

biasanya disebut gaya inersia. 

pet) q=t/m m 

..I., • ..I., • 

k 

~l_,_ 
(a) Struktur SDOF (b) Struktur SDOF yang disederhanakan 

k Fs(t) 

C" I m I-.P(t) 
...............
 FD(t)~ !2(t) ~(t) 

(C) Model Matematik (d) Free Body Diagram 

Gambar 3.1 Beban Dinamik Pada Struktur SDOF 

Pada Gambar 3.1.a tampak bahwa pet) adalah beban dinamik yang 

intensitasnya merupakan fungsi dari waktu. Gambar 3.1 merupakan pemodelan

pemodelan yang digambar secara ideal. Apabila beban dinamik pet) bekerja 

kearah kanan, maka akan mendapat perlawanan pegas, redaman dan gaya inersia. 

Berdasarkan prinsip keseimbangan dinamik pada free body diagram tersebut 

maka dapat diperoleh hubungan, 

F J(t)1rFf)(t)1rFs(t)=P(t) (3.2) 

yang mana, 

FJ(f) = m.y(t) 

F net) = c..v(t) 
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Fs(t)=k.y(t) (3.3) 

Dlmana notasl m, C a:an k berturut-turut adalah massa, redaman dan kekakuan 

struktur. Sedangkan y(t), y(t) dan Yet) persamaan diferensial pada struktur SDOF 

berturut-turut adalah percepatan, kecepatan dan simpangan struktur. 

Secara matematis sistem derajat kebebasan tunggal (SDOF) mempunyai 

persamaan diferensial gerak (differential equation of motion) dengan faktor 

redaman gempa adalah : 

my(t) + cy(t) + ky(t) = pet) (3.4) 

Bila digunakan data gempa yang memberikan frekuensi dominan sebagai 

beban harmonis pada struktur maka percepatan gempa dapat ditulis : 

pet) = Po sinOJt (3.5) 

Fungsi selanjutnya diasumsikan bekerja pada struktur utama (main struktur). 

Model struktur duktility untuk satu derajat kebebasan yang dipusatkan pada 

tempat-tempat tertentu (lumped mass) dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

3.4 Resonansi 

Beban dinamik akan mengakibatkan respon atau simpangan yang lebih 

besar daripada simpangan statik (Yst). Persamaan differensial suatu massa SDOF 

tanpa redaman dengan beban hannonik sederhana dinyatakan dalam bentuk : 

y(l) ~ _1_2 {sin(ilt)-rsin(OJt)}
k 1- r 

il 
r = (j) (3.6) 

,
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Dynamic Load factor (DLF) merupakan suatu perbandingan antara 

simpangan akibat beban ·dinamik yet) dan simpangan akibat beban statik Yst pada 

saat tertentu, maka nilai DLF adalah suatu nilai yang berada dibelakang 

simpangan statik. Persamaan (3.6) dapat menjadi : 

y (I) = Yst DlF 

If' (n) . Co 

Il-r 
0 ))DLF -z, l..sm t -rsm OJt f (3.7) 

Pada pcrsamaan (3.6) tersebut bahwa respon struktur akan dipengaruhi oleh 

frekuensi beban dinamik (0) dan frekuensi sudut (m) dan struktur yang 

bersangkutan. Apabila frekuensi sudut beban sarna dengan frekuensi sudut 

struktur, maka penyebut pada persamaan (3.6) akan sama dengan nol, sehingga 

secara teoritik respon struktur akan menjadi tak terhingga. Kondisi seperti itu 

umumnya dinamakan peristiwa resonansi. Sesuatu yang memberikan indikasi 

adalah tingkat kedekatan frekuensi, semakin dekat antara dua frekuensi tersebut 

maka respon struktur akan semakin besar dan sebaliknya. 

Plot hubungan antara Dynamic l,oad factor (DLF) dan rasio frekuensi r 

disajikan pada Gambar 3.2. Pada gambar tersebut tampak bahwa nilai DLF akan 

besar sekali pada nilai rasio frekuensi yang mendekati satu, hal ini sesuai prinsip 

resonansi seperti yang dibahas sebelumnya. Juga terlihat pada gambar bahwa nilai 

DLF akan semakin kecil jika nilai rasio frekuensi menjauhi satu. 
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Gambar 3.2 Hubungan antara DLF dengan Rasio Frekuensi 

3.5 Sistem Derajat Kebebasan Banyak / Multi Degree ofFreedom (MDOF) 

Secara umum bangunan gedung tidaklah selalu dapat dinyatakan dalam 

suatu sistem yang mempunyai derajat kebebasan tunggal. Pada struktur bangunan 

bertingkat banyak, umumnya massa struktur dapatdiasumsikan menggumpal 

(lumped mass) pada tempat tertentu misalnya pada tiap-tiap lantai tingkat. Dengan 

anggapan berperilaku sebagai shear building maka struktur yang tadinya 

mempunyai derajat kebebasan tak terhingga akan menjadi struktur dengan derajat 

kcbcbasan terbatas. Banyaknya derajat kebebasan umumnya berasosiasi dengan 

jumlah massa (Widodo, 1996). 

,
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Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa pada bangunan gedung 

bertmgkat banyak, konsentrasl be6an akan terpusat pacta tiap-tiap lantai tingkat 

bangunan. Dengan demikian untuk setiap tingkat hanya ada satu massa yang 

mewakili tingkat yang bersangkutan. Maka jumlah derajat kebebasan pada suatu 

bangunan bertingkat banyak akan ditunjukkan oleh banyaknya tingkat bangunan 

tersebut. 

Kekakuan adalah salah satu dinamik karakteristik struktur bangunan yang 

sangat penting. Kekakuan pada gedung bertingkat banyak dengan prinsip shear 

building, balok lantai tingkat dianggap tetap horizontal baik sebelum maupun 

setelah terjadi penggoyangan. Adanya plat lantai yang menyatu secara kaku 

dengan balok diharapkan dapat membantu kekakuan balok sehingga tidak terlalu 

kasar. Pada disain struktur bangunan tahan gempa, struktur bangunan didisain 

sedemikian rupa agar kolom lebih kuat dibanding dengan balok. Tetapi 

dimungkinkan balok mempunyai kekakuan yang lebih besar dari kolom walau 

kekuatan yang ada hams scbaliknya. 

Untuk menyatakan persamaan diferensial gerakan pada struktur dengan 

derajat kebebasan banyak maka dipakai anggapan dan pendekatan seperti pada 

struktur SDOF. Persamaan diferensial gerakan pada struktur kebebasan banyak 

dapat diperoleh dengan menggunakan anggapan shear building, selanjutnya ji(t1 

yet), yet), pet) masing-masing adalah percepatan, kecepatan, simpangan, dan be~an 

gempa yang merupakan fungsi dari waktu, penulisannya dapat di sederhanakan 

menjadi ji, y, y, dan P sebagaimana penulisan pada struktur SDOF di muka. 
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3.5.1 Struktur MDOF Tanpa Menggunakan Isolasi Dasar 

P3 m3 Y3 
.-. i , .... 

pet)
m3 

k;(YrY2) 

I mt~_ ~J :~!- f 
~3-Y2) 

b) Model matematik 

k]y] 

~ 
~ 
Cd!] 

m] 

m2 

C3 

C2 

C, 

K2 

K3 

K] 

p] 

P2 

~ c) Free Body Diagram 

a) Model struktur MDOF 

Gambar 3.3 Struktur MDOF, Model Matematik dan Free Body Diagram 

Persamaan diferensial gerakan untuk bangunan diatas wnumnya disusun 

berdasarkan pada goyangan struktur menurut mode pertama (first mode) seperti 

yang tampak pada garis putus-putus pada Gambar 3.3. Berdasarkan pada prinsip 

kesetimbangan dinamik pada diagram free hody maka diperoleh: 

mIYI + kIYI + cIh - klY2- YI)- Cf,j2- h)-PI(t) = 0 (3.8a) 

m2Y2 + klY2- YI) + ClY2- h) - kAY3 - Y2) - C3(f3 -Y2) - P2(t) = 0 (3.8b) 

m3Y3 + k3(Y3- Y2) + C3(f3- Y2)-P3(t) = 0 (3.8c) 

Dalam memperoleh kesetimbangan dinamik suatu massa ternyata 

dipengaruhi oleh kekakuan, redaman dan simpangan massa sebelwn dan 

sesudahnya. Persamaan differensial dengan sifat-sifat ini disebut coupled equation 

karena persamaan-persamaan tersebut tergantung satu sarna lain. 

. .1 
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Penyelesaian dari persamaan tersebut harus dilakukan secara simultan, 

artinya penyelesman yang melibatkan seluruh persamaan yang ada. Pada struktur 

dengan derajat kebebasan banyak, persamaan differensial gerakannya merupakan 

persamaan yang dependent atau coupled antara satu dengan yang lain. 

Kemudian persamaan diatas disusun menurut parameter yang sarna 

(percepatan, kecepatan dan simpangan) sehingga akan diperoleh : 

mlYl + (Cl + C2) YJ - CiY2 + (k/ + k2)Yl- k2)l2 = Pl(t) (3.9a) 

m;ji2 - C2Y2 + (C2 + C3) Y2 - C3Y3 - k2)l/ + (k2+ k3)Y2- k3Y3 = Pit) (3.9b) 

miY3 - C3Y2 + C3Y3 - k3Y2 + k3Y3 = P3(t) (3.9c) 

Persarnaan-persamaan diatas dapat ditulis dalam bentuk matrik sebagai berikut : 

mj 0 0 k j +k2 -k2Cj+C2 -C2 0 ;1j 

-C2 C2+C3 -k2 k j +k2o m2 0 +1:}+o 0 m~ 0 -k30 -C3 

.-/ l ) \ 

(3.10) 

Persarnaan diatas dapat juga ditulis dalam matrik yang lebih kompak 

[M]{ y}+ [C]{ y}+ [K]{y} - 0 (3.11) 

Dimana [M], [C] dan [K], berturut-turut adalah martik massa, redaman dan 

kekakuan, 

r 
mj 0 0 

[M] = I 0 

0 

m2 

0 

o I 
M3 

(3.12) 

,I 
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[K] 

kJ+k2 

-b 

o 

-b 

b+kJ 

-kJ 

o 

-k3 

kJ 

(3.13) 

Cl+C2 -C2 o 

[C] -C2 C2+C3 -C3 (3.14) 

o -C3 C3 

Sedangkan {ji}, {Y}, {y} dan {pet)} berturut-turut adalah vektor percepatan, 

vektor kecepatan, vektor simpangan dan vektor beban dalam bentuk, 

{ji}= , {Y} = , {y} = Dan {pet)} = (3.15) 

3.5.2 Struktur MDOF Dengan Menggunakan Isolasi Dasar 

Untuk memperoleh persamaan differensial diambil model struktur MDOF 

tingkat 3 dengan ditambah High Damping Rubber Bearings (HDRBs) pada dasar 

struktur, sehingga struktur mempunyai tiga derajat kebebasan dengan HDRBs 

seperti pada Gambar 3.4 
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Gambar 3.4 Struktur MDOF (a) Struktur sebenamya (b) Struktur ideal 

(c) Model matematis (d) Free body diagram 
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Persamaan differensial untuk bangunan diatas disusun berdasarkan atas 

goyangan strUktur menurut mode pertarna (first mode). Berdasarkan pada prinsip 

keseimbangan dinarnik pada diagrarnfree body, maka diperoleh: 

mbYb + kbYb + CbYb - k](Yb -Yl) - ClYb -h) - Fb(t) = 0 (3. 16a) 

mlYl + klYb- Yl) + ClYb-h) - kiY2- Yl) - CiY2-h) - F1 (t) = 0 (3.16b) 

m2Y2 + kiY2- Yl) + c2(h-h) - k;(Y3- Y2) - C3(Y3- );2) - F2(t) = 0 (3.16c) 

m3Y3 + k3(Y3- Y2) + C3(Y3 - Y2) -}b (t) = 0 (3.16d) 

Selanjutnya dengan menyusun persamaan-persamaan diatas menurut 

parameter yang sarna (percepatan, kecepatan, dan simpangan) akan diperoleh : 

mbYb-(Cb+ cI)h-Clh + (kb+ k1)Yb-klYI = Fb(t) (3.17a) 

mlYl- CIYb + (cl + C2) h - C2Y2 - k1Yb + (k] + k2)YI - ki)l2 = F1 (t) (3.17b) 

mJ)i2 - c2h + (C2 + C3) h - C3);J - k2Yl + (k2+ k3)Y2 - k3Y3 = F2(t) (3.17c) 

m3Y3 - C3Y2 + C3Y3 - k3y2 + k3Y3 = F3(t) (3.17d) 

persamaan-persamaan diatas dapat ditulis dalarn bentuk matrik sebagai berikut : 

[A4]{ Y} I [C]{ y} I [Al{Y} = {F} (3.18) 

dimana [M],[C],[K] berturut-turut adalah matrik massa, matrik redaman, dan 

matrik kekekuan : 

r 
mb 0 0 0 

0 mj 0 0 
[M] = I (3.19)I 

0 0 m2 0 

0 0 0 m3 
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Cb + CJ - CJ 0 0 "' 

[q _ I 
- c 

/ C/+ C, - C, 
Io---i 

o _C2 C2 I C3 _ C' ~ I (3.20). 

o 
o - C3 C3 

kb + kJ - kJ 0 0 

- k, k,+ k2 - k2 0 
= I (3.21)[K] I 

0 - k2 k2 1 k3 - k3 

0 0 - k3 k3 

Sedangakan {y}, {Y}, {y} dan {F (t)} berturut-turut adalah vektor percepatan, 

vektor kecepatan, vektor simpangan dan vektor beban dalam bentuk 

jih 

ji1 

{ji}=
 , {Y}=
1 
ji2 

Y3 

Yh
 

Y1
 

Y2 

)13 

, {y}= 

Yb 

Y1 

Y2 

Y3 

dan {F} = 

Fh 

F1 

~ (3.22) 
F2 

F3 

3.6 Persamaan Gerakan Akibat Beban Gempa 

Gempa bumi akan mengakibatkan permukaan tanah menjadi bergatar yang 

getarannya direkam dalam bentuk asselogram. Tanah yang bergetar akan 

menyebabkan semua benda yang berada diatasnya ikut bergetar termasuk struktur 

bangunan. Beban gempa adalah beban yang bekerja pada struktur akibat getaran 
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dipaksa (Forced vibration) dan merupakan fungsi dari waktu. Pada daerah rawan 

gempa, masalah yang prinsip dan perlu diperhatikan adalah perilaku struktur 

bagian bawah yang terkena beban gempa. Di dalam hal ini masih ada anggapan 

bahwa antara pondasi dianggap menyatu dengan tanah, anggapan ini sebetulnya 

tidak sepenuhnya benar karena tanah bukanlah material yang kaku yang mampu 

menyatu dengan pondasi. Kejadian yang sesungguhnya, pondasi dan tanah tidak 

bergerak secara bersamaan. 

Untuk menyusun persamaan ditlerensial gerakan massa akibat gerakan 

tanah anggapan tanah menyatu secara kaku dengan kolom atau kolom dianggap 
i'. 

dijepit pada ujung bawahnya tetap dipakai persamaan deferensial gerakan massa 

struktur SDOF akibat gerakan tanah selanjutnya dapat diturunkan dengan 

mengambil model struktur seperti pada Gambar 3.5. 

Fs(t) 

FI(t) 
m .................
FD(t) 

c) Model Matematik d) Free Body Diagram 

Gambar 3.5 Sistem Derajat Kebebasan Tunggal dengan Beban Gempa 

\ 

~ a) Struktur Ideal 

my.. trl
II/~ 

b) Beban Gempa Efektif W 

\
 
'/ 

I 
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Dengan menggunakan konsep kesetimbangan dinamis dati diagram free 

body pada Gambar 3.5.d akan didapatkan persamaan differensial geraknya: 

F1 (t) + FD(tj + Fs(t)= 0 (3.23.a) 

Dimana: F1 (t)= my(t), FD(t)= e j;(t) dan Fs(t)= ky(t), (3.23.b) 

Sedangkany(t) , sebagaimana terlihat pada Gambar (3.5), 

yet) = yet) + yb(t) (3.24) 

FAt) adalah gaya inersia, FD(t) adalah gaya redam dan Fs(t) adalah gaya 

tarik/desak pegas yang mempresentasikan kekakuan kolom, yb(t) adalah 

percepatan tanah akibat gempa dan yet), Yet) dan yet) masing-masing adalah 

percepatan, kecepatan dan simpangan sedangkan m, e, k masing-masing adalah 

massa, redaman dan kekakuan kolom. 

Substitusi persamaan (3.23.b) dan (3.24) ke dalam persamaan (3.23.a), 

maka persamaan (3.23.a) dapat ditulis menjadi : 

m y(t)+ e j;(t) + k yet) = 0 (3.25.a) 

m (j)(t) + yb(t)} + C .HI) + ky(l) = 0 (3.25.b) 

m yet) + m yb(t) + ey(t) + ky(t) = 0 (3.25.c) 

Kemudian persamaan 3.25.c ditulis dalam bentuk, 

m yet) + e yet) + k yet) = - myb(t) (3.26) 

Persamaan (3.26) adalah persamaan diferensial relatif karena gaya inersia, 

gaya redam dan gaya pegas ketiga-tiganya timbul akibat adanya simpangan relatif. 

Ruas kanan pada persamaan (3.26) biasa disebut dengan beban gempa efektif atau 

beban gerakan tanah efektif. Ruas kanan pada persamaan (3.26) tersebut seolah

! 
I 
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olah menjadi gaya dinamik efektif yang bekerja pada elevasi lantai tingkat seperti 

terhfuit pacta Gambar 3.5.b 

3.7 Perilaku Struktur 

Perilaku struktur yang ditinjau adalah simpangan struktur meliputi 

simpangan relatif, simpangan antar tingkat (inter-storey drift), gaya geser dasar 

dan momen guling (overturning moment), dan akan dijelaskan berikut ini. 

3.7.1 Simpangan Struktur 

Simpangan pada struktur ada tiga macam, yaitu simpangan relatif, 

simpangan antar tingkat dan simpangan absolut. Jenis-jenis simpangan tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 3.6 dan di jelaskan sebagai berikut ini. 

A. Simpangan Relatif 

Simpangan relatif tiap lantai menurut persamaan deferensial independen 

(uncoupling) adalah perpindahan letak suatu derajat kebebasan lantai dari posisi 

awal karena adanya gaya geser, simpangan suatu massa yang diperoleh dengan 

menjumlahkan pengaruh atau konstribusi tiap-tiap mode. 

Yij = rf/Jij Z j (3.27) 

Dimana: Yi = simpangan relatif lantai ke-i, 

f/Jij = mode shapes untuk lantai ke-i mode ke-j dan 

'Z.i = modal amplitudo pada mode kej. 

Kemudian simpangan lantai ke-i dapat dihitung dengan, 
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Yi = Jf (Yij)2	 (3.28) 
o~ 

B. Simpangan Antar Tingkat (Inter-storey Drift) 

Simpangan antar tingkat adalah selisih nilai antara simpangan lantai ke-i 

dengan tingkat dibawahnya, simpangan ini dihitung dengan cara simpangan relatif 

lantai ke-i atas dikurangi simpangan relatif lantai bawahnya. Inter-storey Drift 

yang berlcbihan sangat mungkin terjadi pada tingkat yang lemah. Terjadinya 

distribusi kekakuan struktur secara vertikal yang tidak merata akan menyebabkan 

adanya suatu tingkat yang lemah tersebut. Inter-storey Drift dapat di hitung 

dengan rumus sebagai berikut: 

LtYi = Yi - Yi -1 (3.29) 

Dimana : LtYi = simpangan antar tingkat, 

YJ = simpangan relatif lantai ke-i dan 

Yi -1 = simpangan relatiflantai ke-(i-l). 

c.	 Simpangan Absolut 

Simpangan ahsolut adalah perpindahan suatu titik derajat kebebasan suatu 

lantai ditambah dengan simpangan akibat tanah. Simpangan absolut dapat 

dihitung dengan rumus : 

Yt = Yi	 + Yg (3.30) 

Dimana:	 Yt = simpangan absolut, 

Yi = Simpangan relatif lantai ke-i dan 

Yg = Simpangan akibat tanah. 

;1 
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Simpangan tanah yg pada keadaan rigid body motion umumnya dianggap 

hdak akan menyebabkan perbeaaan slIDpangan dan kecepatan antara tanah dengan 

massa struktur. Oleh karena itu, simpangan tanah dianggap sarna dengan nol 

Sirnpangan absolut rnempunyai pengaruh terhadap kemungkinan 

teIjadinya benturan antar bangunan yang berdekatan (structural pounding). 

Masalah structural pounding iui biasa terj adi pada bangunan yang berdekatan 

karena keterbatasan lahan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan total pada 

bangunan. Structural pounding dapat di cegah dengan rnemperhitungkan jarak 

dua bangunan yang berdekatan dengan menghitung simpangan absolut pada setiap 

lantai. 

3.7.2 Gaya Geser Tingkat 

Gaya geser tingkat adalah gaya yang bekerja tegak lurns bidang akibat 

beban lateral. Gaya geser sering dipakai dalarn analisis struktur, karena gaya geser 

akan rnenyebabkan rotasi pada penampang horisontal lantai dan gaya lantai akan 

menyebabkan momen guling struktur (uvertuniting moment). Gaya horizontal 

lantai ke-i akibat mode ke-j adalah: 

Fij =M C/Jij fjCjg (3.31) 

p/
dimana: f = -.} M. 

} 

Pj* = {<Ph·.[A1]. {I} dan 111*= {<P}}.[A1].{ <P}j 

dan gaya horizontallantai ke-i adalah : 

F>~f.F~ (3.32) 
j=l 

\. 

\
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sehingga gaya geser tingkat pada lantai ke-i adalah akibat mode ke-j adalah, 

m (3.33) 
Vi) = EFi)

1=1 

sehingga gaya geser tingkat pada lantai ke-i adalah, 

(3.34)
Vi = rz;;

~ %!i) 

dalam kasus ini jumlah tingkat m = 10 lantai 

Keterangan: - Fij = gaya horizontallantai ke-i akibat mode ke:l", 

M = matrik massa, . 

¢ i) = mode shapes lantai ke-i akibat mode kej, 

¢ Tij = transpos matrik mode shapes lantai ke-i akibat 

mode kej, 

C = koefisien gempa, 

g = percepatan gravitasi, 

Fi = gaya horizontallantai ke-i, 

Vi = gaya geser tingkat lantai ke-i, 

m = jumlah lantai, 

n = jumlah mode. 

3.7.3. Momen Guling 

Momen guling adalah besaran yang terjadi akibat beban lateral yang 

bekerja tidak pada pusat beratnya, didapat dengan mengalikan gaya lantai yang 
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teIjadi pada setiap tingkat (Fi+l) dengan tinggi lantai (hi+1). Modal overturning 

moment pacta lantal ke-l kontnbusl mode ke-j dapat dihitung dengan, 

m-l 

Mij = L Fi+1.lh+l- ~. 
i=O \ \/ 

j 

(3.35) 

kemudian momen guling terhadap level tingkat ke-i dihitung dengan, 

n 
(3.36)2.: (Mi}) 2Mi 

j=l 

Keterangan : Mi = momen guling lantai ke-i, 

Fi+ 1

hi+1

gaya geser horizontallantai ke-i+ 1 dan 

tinggi tingkat ke-i+1 

=

=

Yt f 

I
 Yi I
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Gambar 3.6 Model struktur denganjenis-jenis simpangannya 


