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3.	 eksitasi gempa berpengaruh terhadap simpangan yang terjadi pada : 

struktur baik simpangan absolut maupun simpangan antar tingkat, gaya 

geser tingkat dan momen guling, 

4.	 pada umurnnya simpangan relatif, simpangan antar tingkat, gaya geser 

tingkat dan momen guling akibat gempa Bucharest relatif lebih besar 

dibandingkan akibat gempa Koyna, 

5.	 gaya geser tingkat yang dapat direduksi dengan menggunakan isolasi 

dasar sampai dengan 75,76% untuk gempa Koyna dan 87,93% untuk 

gempa Bucharest pada arah X akibat gempa arah Utara dan Selatan, pada 

arah X akibat gempa arah Timur dan Barat sampai dengan 59,76% untuk 

gempa Koyna dan 76,10% untuk gempa Bucharest, sedangkan untuk arah 

Y akibat gempa arah Utara dan Selatan 59,76% untuk gempa Koyna dan 

76,10% untuk gempa Bucharest, pada arah Y akibat gempa arah Timur 

dan Barat sampai dengan 75,76% untuk gempa Koyna dan 87,93% untuk 

gempa Bucharest, 

6.	 momen guling yang dapat direduksi dengan menggunakan isolasi dasar 

sampai dengan 41,94% untuk gempa Koyna dan 57,58% untuk gempa 

Bucharest pada arah X akibat gempa arah Utara dan Selatan, pada arah X 

akibat gempa arah Timur dan Barat sampai dengan 39,39% untuk gempa 

Koyna dan 61,66% untuk gempa Bucharest, sedangkan untuk arah Y 

akibat gempa arah Utara dan Selatan 39,39% untuk gempa Koyna dan 

61,66% untuk gempa Bucharest, pada arah Y akibat gempa arah Timur 
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dan Barat sarnpai dengan 41,94% untuk: gernpa Koyna dan 57,58% untuk: 

gernpa Bucharest, 

6.2 Saran 

Beberapa hal yang dapat disarankan dati hasil penelitian ini agar dapat 

dilanjutkan dan rnenjadi perhatian antara lain adalah: 

1.	 dengan belum tercapainya reduksi untuk simpangan maka perlu 

penelitian lebih lanjut dengan variasi kekakuan struktur rnenggunakan 

isolasi dasar yang sarna dan gernpa yang sarna, 

2.	 perlunya penelitian dengan rnenggunakan isolasi dasar yang lain dengan 

rnenggunakan struktur yang sarna, 

3.	 penelitian ini belum rnernperhitungkan gaya-gaya dalarn dan torsi 

sehingga perlu dilakukan penelitian lehih lanjut, 

4.	 dapat diadakan penelitian lebih lanjut pada struktur dengan isolasi dasar 

dengan rnernvariasikan rnassa lantai dan tinggi bangunan, 

5.	 perlu penelitian lebih lanjut tentang spesifikasi isolasi dasar khususnya 

High Damping Rubber Bearings dengan rnernvariasikan nilai kekakuan 

yang lain, 

6.	 perlu digunakannya sistern struktur tahan gernpa yang lain seperti dinding 

geser dan diagonal bracing dengan g~mPil yang sarna. 


