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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan dan peningkatan jumlah dari penduduk di 

Indonesia menjadikan kebutuhan akan tempat tinggal semakin meningkat. Oleh 

karena itu penggunaan bangunan tinggi sebagai sarana sebagai tempat tinggal 

adalah suatu cara untuk meminimalkan keterbatasan lahan yang ada. Berbagai 

peristiwa gempa besar yang terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan ini 

pun menyadarkan kita, bahwa Indonesia merupakan daerah yang sangat rawan 

terhadap gempa. Dengan demikian, perlu diperhatikan pengaruh beban gempa 

pada perencanaan bangunan tinggi menyangkut kekuatan dan kekakuan struktur. 

Perkembangan dan peningkatan dari jumlah penduduk juga disertai oleh 

kemajuan teknologi, terutama yang berkaitan dengan bidang teknik struktur, 

teknologi bahan, metode konstruksi, dan rekayasa konstruksi. Hal ini pula yang 

menjadi latar belakang pencarian cara untuk memecahkan masalah mengenai 

pembangunan gedung-gedung tinggi untuk menjawab masalah dimana semakin 

meningkatnya kebutuhan akan ketersediaan lahan. Sedangkan didalam bidang 

teknologi bahan juga telah banyak dilakukan cara-cara alternatif perencanaan, 

dimana bangunan tinggi yang dahulunya hanya menggunakan material beton saja 

sekarang sudah dapat dikombinasikan dengan material baja, dimana dalam hal ini 

khususnya material berbahan baja mempunyai kelebihan yang dimana salah 

satunya berupa sifat bahan yang dapat ditinjau dari kekuatan, kecepatan waktu 

pelaksanaan dan jumlah tingkat dari struktur baja yang dapat dicapai. 
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Portal baja merupakan salah satu struktur pendukung utama yang banyak 

digunakan pada bangunan yang bertingkat tinggi. Terdapat beberapa macam 

struktur rangka baja yang digunakan sebagai struktur baja tahan gempa di 

antaranya adalah Struktur Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK), Struktur 

Rangka Pemikul Momen  Biasa (SRPMB), Struktur Rangka Bresing Konsentrik 

Khusus (SRBKK), Struktur Rangka Bresing Konsentrik Biasa (SRBKB), dan 

Struktur Rangka Bresing Eksentrik (SRBE). 

Semakin tinggi dan juga semakin banyaknya jumlah tingkat pada portal 

bidang terbuka berakibat semakin menurunnya stabilitas pada beban horizontal, 

meski elemen-elemennya telah di desain dengan dimensi yang sesuai dengan 

kriteria yang telah disyaratkan. Hal ini dapat teridentifikasi dari perpindahan 

lateral yang terjadi pada portal tingkat tinggi yang melebihi ketentuan indeks 

simpangan lateral yang disyaratkan. Sistem yang umum dipakai menahan beban 

gempa yaitu Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK) atau juga Sistem 

Rangka Bresing Konsentris Khusus (SRBKK). SRPMK adalah sistem rangka 

yang hanya mampu menahan gaya momen dan bersifat daktail, tetapi kurang kaku 

untuk memenuhi persyaratan drift control sedangkan SRBKK bersifat kaku tetapi 

memiliki kemampuan menyalurkan energi yang terbatas. Keterbatasan dari sistem 

SRPMK dan SRBKK tersebut akhirnya memunculkan penggunaan struktur lain 

yang lebih baik, Salah satu usaha untuk mengurangi perpindahan lateral atau 

menambah stabilitas terhadap beban horisontal adalah dengan menggeser diagonal 

bracing pada sambungan balok kolom dan menambahkan berupa elemen balok 

pendek yang mempengaruhi karakteristik strukturnya. Elemen ini dinamakan link.  

Sistem ini dikenal juga sebagai Sistem Rangka Bresing Eksentris (SRBE). 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian yang disampaikan sebelumnya maka dapat disusun rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah kinerja portal baja yang di desain menggunakan pengaku tipe bracing 

eksentris dapat mereduksi gaya yang terjadi akibat beban lateral gempa dan 

sesuai dengan kinerja bangunan yang diharapkan? 

2. Bagaimana tingkat efektivitas penggunaan sistem rangka berpengaku bracing 

eksentris menggunakan variasi link dibandingkan dengan portal tanpa 

pengaku dan hubungannya terhadap beban lateral? 

 

1.3. Batasan Masalah 

 Agar pembahasan masalah tidak melebar dan juga untuk menghindari 

penyebaran yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian, maka diberikan batasan 

masalah yaitu : 

1. Jenis struktur portal berbahan baja. 

2. Kondisi tumpuan portal adalah jepit. 

3. Analisa struktur menggunakan Software STAAD Pro. 

4. Tidak membahas analisa biaya. 

 

1.4. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan dari tugas Akhir ini adalah menganalisa kinerja portal 

baja menggunakan sistem bracing eksentris dengan menggunakan variasi link 

yang dimana diharapkan dapat mereduksi gaya yang terjadi akibat beban lateral 

gempa. 


