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LANDASAN TEORI
 

Bab ini membahas tentang prinsip bangunan geser, sistem derajat 

kebebasan tunggal, sistem derajat kebebasan banyak, persamaan gerakan akibat 

beban gempa, persamaan differensial independen (uncoupling), respon struktur 

terhadap beban gempa dan perilaku struktur yang akan dijelaskan sebagai berikut. 

3.1 Prinsip Bangunan Geser 

Jika suatu struk:tur bangunan bertingkat banyak dikenai gaya horizontal, 

maka akan terdapat 3-macam pola goyangan yang teIjadi. Kombinasi antara 

kelangsingan struktur, jenis struktur utama penahan beban dan jenis bahan yang 

dipakai akan berpengamh terhadaf} f}ola gtlyaDg&Il yang dimakStl6. 

Pula guyangan yang perlama adalall pola goyangall geser. Pola goyallgall 

seperti ini akan terjadi pada bangunan bertingkat banyak dengan portal terbuka 

sebagai struktur utama. Secara keseluruhan bangunan seperti ini akan relatif 

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

Untuk sampai pada anggapan hanya terdapat satu derajat kebebasan pada 

tiap tingkat maka terdapat beberapa penyederhanaanlanggapan-anggapan yang 

digunakan sesuai dengan prinsip bangunan geser, antara lain: 
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I1. massa struktur dianggap terkonsentrasi pada satu titik (lumped mass)	 I 

pada tiap lantai. Massa yang dimaksud adalah massa struktu'r 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
 

sete1ah terjadi penggoyangan, dan
 

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

sehingga dianggap balok harns tetap pada elevasinya daan tetap
 

horisontal sebelum dan setelah terjadi penggoyangan.
 

Dengan anggapan-anggapan tersebut, portal seolah-olah menjadi 

bangunan kantilever yang bergoyang akibat gaya lintang saja atau bangunan yang 

pula goyangamJYa didominasi melt gesel (shear mode). Deugan petilaku shew 

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

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

kebebasan. 

Pola goyangan yang kedua adalah pola goyangan bangunan yang 

Ii 

didominasi oleh lentur (flexural mode). Bangunan yang mempunyai pola 

goyangan seperti ini adalah bangunan yang mempunyai struktur dinding yang 

kaku baik padaframe-walls atau cantilever wall yang kedua-duanya dijepit secara 
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r
kaku pada fondasinya. Jika struktur dinding yang kaku dan anggapan jepit pada	 , 

fondasi maka akan membuat struktur dinding berperilaku seperti struktur dinding 

kantilever. berdeformasi menurut prinsip lentur. 

Pola goyangan yang ketiga adalah kombinasi antara pola goyangan geser 

dan pola goyangan lentur. Struktur portal terbuka yang dikombinasikan dengan 

struktur dinding (structural walls) yang tidak terlalu kaku mempunyai 

kemungkinan perilaku goyangan kombinasi. 

Anggapan bahwa gedung mempunyai pola goyangan geser mempunyai 

beberapa kondisi dilihat dari sifat bangunan beton : 

I.	 kondisi linier elastis adalah kondisi dimana bangunan kembali kebentuk 

semula setelah bangunan tersebut dikenai beban dan pertambahan 

tegangan sebanding lurus dengan pertambahan regangan. 

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

kebentuk semula setelah bangunan dikenai beban dan pertambahan 

tegangan tidak sebanding dengan pertambahan regangan. 

kebentuk semula setelah bangunan dikenai beban dikarenakan adanya sifat 

plastis tetapi pertambahan tegangan tidak sebanding dengan pertambahan 

regangan. 

4.	 kondisi non-linier non-elastis adalah bangunan tidak kembali kebentuk 

semula setelah dikenai beban dan pertambahan tegangan tidak sebanding 

dengan pertambahan regangan. 



20 

3.2 Sistem Derajat Kebebasan Tunggall Single degree offreedom (SDOF) 

Struktur dengan derajat kebebasan tunggal (SDOF) hanya mempunyai satu 

koordinat yang diperlukan untuk menyatakan posisi massa pada saat tertentu yang 

ditinjau. Pada struktur ada beberapa bagian penting yang dikenai beban luar yaitu 

massa, kekakuan dan redaman. 

Pada gambar 3.1.a tampak bahwa P(t) adalah beban dinamik yang 

intensitasnya merupakan fungsi dari waktu. Gambar 3.1 merupakan permodelan

permodelan yang digambar secara ideal. Dimana notasi m, c dan k berturut-turut 

adalah massa, redaman dan kekakuan struktur. Sedangkan y, y, dan y persamaan 

defferensial pada struktur SDOF berturut-turut adalah percepatan, kecepatan dan 

simpangan struktur. 

P(t) q=t/m m 

k 

(a) Struktur SDOF (b) Struktur SDOF yang disederhanakan 

P(t)~.... P(t) "l.(t). 
l'D(tt I 

(c) Model Matematik (d) l'ree Body Diagram 

Gambar 3.1 Beban Dinamik Pada Struktur SDOF 
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Secara matematis sistem derajat kebebasan tunggal (SDOF) mempunyai 

persamaan differensial gerak (differential equation of motion) dengan faktor 

redaman gempa adalah : 

mji + cy + ky = P(t) (3.1) 

Bila digunakan data gempa yang memberikan frekuensi dominan sebagai 

beban harmonis pada struktur maka percepatan gempa dapat ditulis sebagai 

berikut: 

P(t) = Po sinOJt (3.2) 

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. 

3.3 Sistem Derajat Kebebasan Banyak I Multi Degree ofFreedom (MDOF) 

Pada struktur bangunan bertingkat banyak, umumnya massa struktur dapat 

diasumsikan menggumpal (lumped mass) pada tempat tertentu misalnya pada 

bap-hap lantal tmgkat. Dengan anggapan berpenlaku sebagal shear bUlidmg maka 

struktur yang tadinya mempunyai derajat kebebasan tak terhingga akan menjadi 

struktur dengan derajat kebebasan terbatas. Banyaknya derajat kebebasan 

umumnya berasosiasi dengan jumlah massa (Widodo, 1996). 

Kekakuan pada gedung bertingkat banyak dengan prinsip shear bulidng, 

balok lantai tingkat dianggap tetap horisontal 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 
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disain struktur bangunan tahan gempa, struktur bangunan didisain sedemikian 

rupa agar kolom lebih kuat dibanding dengan balok. Tetapi dimungkinkan balok 

mernpunyai kekakuan yang lebih besar dari kolom walau kekuatan yang ada hams 

sebaliknya. 

Persamaan differensial gerakan pada struktur kebebasan banyak dapat 

diperoleh dengan menggunakan anggapan shear building, selanjutnya jJ(t), Y(t), 

y(t), F(t) masing-masing adalah percepatan, kecepatan, simpangan, dan beban 

gempa yang merupakan fungsi dari waktu, penulisannya dapat di sederhanakan 

menjadi y, y, y, dan F sebagaimana penulisan pada struktur SnOF di muka. 

kJ k2 k3 

! "r 
I 
: 

I 
; 

I ~ 
! iF2 

!
! 

b) Model Matematik 
I 
! 
i KJYl k2(YryJ k3(YrY;)c 
i 
~. , 
!m/ F3i 

:~ .......
 

c c) Model Kesetimbangan Gaya 

a) Struktur MDOF 

Gambar 3.2 Struktur MDOF, Model Matematik dan Free Body Diagram 

Persamaan differensial gerakan untuk bangunan diatas umumnya disusun 

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

-~---~~~~~~-~~~ - ...---~-
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yang tampak pada garis putus-putus pada Gambar 3.2. Berdasarkan pada prinsip 

kesetimbangan dinamik pada diagram free body maka diperoleh: 

mIYI +k;YI + CI);I- kiYr YI) - C2 <Y2- );1) -PI (t) = 0 (3.3a) 

m$2 + kiyrYI) + CiY2-YI)-kiY3-Y2)-clY3-);2)-Plt) = 0 (3.3b) 

m3Y3 + klY3 -Y2) + C3CY3 - );2) - PIt) = 0 (3.3c) 

Dalam memperoleh kesetimbangan dinamik suatu massa temyata 

dipengaruhi oleh kekakuan, redaman dan simpangan massa sebelum dan 

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

karena persamaan-persamaan tersebut tergantung satu sarna lain. 

Penyelesaian dari persamaan tersebut hams dilakukan secara simultan, 

artinya penyelesaian yang melibatkan seluruh persarnaan 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 sama 

(percepatan, kecepatan dan simpangan) sehingga akan diperoleh : 

mdz-c~z + (cz+cJ).Vz-cJYJ - k$l+ (kz+ kJ)yz- k.!VJ =Pz(t) (3.4b) 

m.!VJ -cJYz + cJYJ - kJyz + kJYJ =PJ(t) (3.4c) 

Persamaan-persamaan diatas dapat ditulis dalam bentuk matrik sebagai 

berikut: 

oml 0 

kl+k2 -k3o mz Cz+CJ 

o 0 o -CJ o -k3 kSI Y 

: 

~
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Persamaan diatas dapat juga ditulis dalam matrik yang lebih kompak 

[M){f} + [C]fY} + [K]{y} =0 (3.5) 

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

kekakuan, 

-
ml 0 0 

[M) 0 m2 0 I (3.6)=r 
0 0 MJ 

kl+k2 -k2 0 

[K] -k2 krlkJ -kJ I (3.7)=1 
0 -kJ kJ 

Cl+C2 -C2 0 

[C] -C2 CrlC2 -CJ I (3.8)=1 
0 -CJ CJ 

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

vektur kecepautut vektuI simpangall dan vektuI beban dataIII bentuK. 

j1 Y1 Y1 'P1(t) 

{V} =j j2 l, {Y} =J Y2 L, tv} =j Y2 l dan {P(t)} = j P2(t) l (3.9) 

ji YJ YJ PJ(t) 

3.4 Persamaan Gerakan Akibat Beban Gempa 

Beban Gempa adalah beban yang bekerja pada struktur akibat getaran 

dipaksa (Forced vibration) dan merupakan fungsi dari waktu. Beban gempa 
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berasal dati getaran pada permukaan tanah yang terekam dalam bentuk 

percepatan/aselerogram. Pada daerah rawan gempa, masalah yang prinsip dan 

perlu diperhatikan adalah perilaku struktur bagian bawah yang terkena beban 

gempa. 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. 

Dntuk menyusun Persamaan differensial gerakan massa akibat gerakan tanah 

anggapan tanah menyatu secara kaku dengan kolom atau kolom dianggap dijepit 

pada ujung bawahnya tetap dipakai persamaan defferensial gerakan massa 

struktur SDOF akibat gerakan tanah selanjutnya dapat diturunkan dengan mengail 

model struktur seperti pada Gambar 3.3. 

-t4 ft 

k 

m 

el[I
k 

----. jib ~b -lW
a) Struktur Ideal b) Beban Oempa Efektif 

y 
m ........F.I(t)
 

c) Model Matematik d) Free Body Diagram 

Gambar 3.3 Sistem Derajat Kebebasan Tunggal dengan Behan Gempa 

.- ~.
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Dengan menggunakan konsep kesetimbangan dinamis dari diagram free 

body pada Gambar 3.3.d akan didapatkan persamaan differensial geraknya adalah 

sebagai berikut : 

F] (t) + FD(tj + Fs(t) = 0 (J.IO.a) 

Dimana : F] (t) = mj/(t), FD(t)= c yet) dan Fs(t)= ky(t), (3.l0.b) 

Sedangkanjl ,sebagaimana terlihat pada Gambar (3.3), 

j/ (t)= ji(t)+ jib(t) (3.11) 

F] adalah gaya inersia, FD adalah gaya redam dan Fs adalah gaya tarik/desak 

pegas yang mempresentasikan kekakuan kolom, jib(t) adalah percepatan tanah 

akibat gempa dan ji(t), Yet) dan yet) masing-masing adalah percepatan, kecepatan 

dan simpangan sedangkan m, c, k masing-masing adalah massa, redaman dan 

kekakuan kolom. 

Substitusi persamaan (3.IO.b) dan (3.11) ke dalam persamaan (3.l0.a), 

persamaan (3. IO).a) dapat ditulis menjadi : 

mji(t) + C yet) + ky(t) = 0 (3.I2.a) 

m{ji(t) + jib (t)} + c Y(t) + k Yet) = 0 (3.I2.b) 

m ji (t) + m jib (t) + c Y(t) + k yet) = 0 (3.l2.c) 

m y(t) + c Y(t) + k yet) = - m jib (t) (3.I2.d) 

Persamaan (3.I2.d) adalah persamaan differensial gerakan suatu massa 

dengan derajat kebebasan tunggal akibat base motion. Ruas kanan pada 

persamaan (3.I2.d) bisa disebut sebagai beban gempa. Untuk selanjutnya ji (t), 

Y(t) dan k yet) masing-masing adalah percepatan, kecepatan dan simpangan yang 

,-I 
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merupakan fungsi dari waktu, penulisannya dapat disederhanakan menjadi y (t), 

Y(t) dan Yet) sehingga persamaan (3.12.d) dapat ditulis dengan : 

my(t) + c Y(t) + ky(t) = - myb(t) (3.13) 

3.5 Perilaku Struktur 

3.5.1. 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 3.5 dan dijelaskan sebagai berikut ini. 

A. Simpangan Relatif 

Simpangan relatif tiap lantai menurut persamaan defferensial 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. 

YI=,Et/JIjZj	 (3.14) 

Dimana:	 Yi = simpangan relatif lantai ke-i, 

t/JIj = mode shapes untuk lantai ke-i mode ke-j dan 

Zj = modal amplitudo pada mode ke-j. 

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 

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

yang berlebihan 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 : 

LlYi =Yi - Yi -1 (3.15) 

Dimana: LlYi = simpangan antar tingkat, 

Y1 = simpangan relatiflantai ke-i dan 

Yi -1 = simpangan relatif lantai ke-(i-l). 

c. Simpangan Absolut 

Simpangan absolut adalah perpindahan suatu titik derajat kebebasan suatu 

lantai ditambah dengan simpangan akibat tanah. Simpangan absolut dapat 

dihitung dengan rumus : 

y,=Yi+Yg (3.16) 

Dimana: y, = simpangan absolut, 

Yi = Simpangan relatif lantai ke-i dan 

Yg = Simpangan akibat tanah. 

Simpangan absolut mempunyai pengaruh terhadap kemungkinan 

terjadinya benturan antar bangunan yang berdekatan (structural pounding). 

Masalah structural pounding ini biasa terjadi pada bangunan yang berdekatan 

karena keterbatasan lahan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan total pada 

bangunan. Structural pounding dapat di cegah dengan memperhitungkan jarak 
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dua bangunan yang berdekatan dengan menghitung simpangan absolut pada setiap 

lantai. 

Simpangan tanah yg pada keadaan rigid body motion umumnya dianggap 

tidak akan menyebabkan perbedaan simpangan dan kecepatan antara tanah 

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

nol. 

I
I. 

3.5.2. Gaya Geser Tingkat 

Gaya geser tingkat adalah gaya yang bekerja tegak lurns bidang akibat 

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

akan menyebabkan rotasi pada penampang horisontal lantai dan gaya lantai akan 

menyebabkan momen guling struktur (overtuniting moment). Gaya horizontal 

lantai ke-i akibat mode ke:i adalah 

p.*
J 

Fij =M .11ij 
Mj* 

e.g, 
(3.17) 

dimana: Pj*= {<Dij}.[Mj. {l} dan 

Mj*= {<Dij}T.[Mj.{ <Dij} 

dan gaya horizontallantai ke-i adalah : 

Fi = 
nv( ~ (Fiji)
j=l (3.18) 

Sehingga gaya geser tingkat pada lantai ke-i adalah, 

m 

JIi= IF;
; 

(3.19) 
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dalam kasus ini jumlah tingkat m = 10 lantai 

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

-M = matrik massa, 

-t/Jij = mode shapes lantai ke-i akibat mode ke-j, 

- t/JTij = transpos matrik mode shapes lantai ke-i akibat 

mode ke-j, 

- C = koefisien gempa, 

- g = percepatan gravitasi, 

- Fi = gaya horizontallantai ke-i, 

- Vi = gaya geser tingkat lantai ke-i, 

- m = jumlah lantai. 

3.5.3. Momen Guling 

Momen guling adalah besaran yang terjadi akibat beban lateral yang 

bekerja tidak pada pusat beratnya, didapat dengan mengalikan gaya lantai yang 

terjadi pada setiap tingkat (Fi+J) dengan tinggi lantai (hi+J) maka, 

n 

Mi = E Fi+1 • hi+1 
/+1	 (3.20) 

Keterangan:	 - M; = momen guling lantai ke-i, 

- Fi+ J = gaya geser horizontallantai ke-i+ 1 dan 

- hi+1 = tinggi tingkat ke-i+ 1 
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