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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Gempa bumi merupakan salah satu fenomena alam yang diakibatkan oleh 

pergeseran secara tiba-tiba oleh lempeng aktif bumi. Pergeseran dari lempeng-

lempeng aktif ini mengakibatkan getaran maupun goyangan dari segala arah yang 

berpengaruh terhadap bangunan di atas tanah. Gaya akibat gempa yang 

menimbulkan goyangan pada suatu bangunan direpresentasikan sebagai gaya 

gempa dasar V yang bekerja pada dasar bangunan, di mana gaya gempa dasar V 

ini akan digunakan sebagai gaya gempa rencana yang digunakan dalam 

perencanaan dan analisa sebuah bangunan gedung bertingkat. Selanjutnya, gaya 

gempa dasar ini akan didistribusikan menjadi gaya gempa vertikal Fi sesuai 

dengan ketinggian struktur tiap tingkat. 

Respons struktur yang dihasilkan akibat dari gaya gempa yang diterima 

oleh bangunan adalah terjadinya defleksi, guling, serta pergeseran. Dimana 

komponen-komponen yang berpengaruh terhadap hal ini adalah massa, kekakuan, 

serta redaman dari struktur tersebut. Semakin kecil massa struktur dari bangunan, 

maka gaya gempa yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan persamaan F = m a, dimana F (gaya) berbanding lurus dengan 

m (massa). Sedangkan kekakuan merupakan sebuah komponen yang berpengaruh 

terhadap besarnya drift suatu struktur. Elemen dari kekakuan ini mencakup 

elemen vertikal dari sebuah struktur seperti kolom dan dinding geser. Kekakuan 

yang lebih kecil akan menghasilkan kecepatan sudut yang lebih besar dan 
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seterusnya akan mengakibatkan periode getar yang lebih panjang. Redaman 

sendiri merupakan peristiwa pelesapan energi oleh struktur atau kemampuan 

struktur dalam menyerap energi, oleh karena itu pelesapan energi ini akan 

mengurangi respons struktur yang terjadi. (Widodo, 2001) 

Setiap bangunan gedung memiliki sistem penahan lateral yang berfungsi 

sebagai pemikul beban gempa, baik sistem tersebut dirancang secara khusus untuk 

memikul beban gempa seluruhnya, maupun dikombinasikan dengan sistem 

struktur lain untuk memikul beban gempa bersama-sama. Dalam SNI 1726 : 2012, 

sistem penahan lateral dibagi menjadi 6 sistem, salah satunya adalah sistem 

ganda. Sistem ganda merupakan gabungan antara sistem rangka pemikul momen 

dan dinding geser, dimana beban gravitasi dipikul oleh sistem rangka pemikul 

momen, sedangkan beban lateral dipikul oleh kombinasi dari keduanya. 

Diharapakan dengan sistem ini, sistem rangka pemikul momen dan dinding geser 

mampu bekerja dengan baik ketika menerima beban gempa. Terlebih lagi antara 

sistem rangka pemikul momen dan dinding geser memiliki pola defleksi yang 

berbeda, sehingga kombinasi struktur dari kedua sistem tersebut dibutuhkan 

dalam menahan gaya gempa yang terjadi. Namun, untuk memastikan apakah 

struktur tersebut memang mampu menahan beban gempa sesuai rencana, maka 

perlu dilakukan sebuah analisa.  

Oleh karena itu, penulis akan melakukan analisa bangunan bertingkat 

tahan gempa dengan menggunakan sistem ganda. Penulis menggunakan obyek 

Hotel Pattimura yang terdiri dari struktur beton bertulang 8 lantai dan memiliki 

sistem struktur berupa sistem ganda. Analisa ini mengacu pada SNI 1726 : 2012 
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tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung 

dan non gedung. 

 

1.2  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

studi ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

 Berapakah perbandingan nilai drift pada bangunan bertingkat tahan 

gempa menggunakan sistem ganda? 

 Bagaimana hasil kinerja stuktur bila ditinjau dari batasan drift sesuai 

dengan persyaratan SNI 1726 : 2012? 

 

1.3  BATASAN MASALAH 

Untuk mempersempit lingkup pembahasan, maka analisa dalam studi ini 

hanya dibatasi pada : 

 Hanya melakukan perhitungan drift pada bangunan gedung saat 

menerima beban gempa. 

 Model struktur yang digunakan adalah gedung beton bertulang 8 lantai 

dengan sistem ganda yang terdiri dari sistem rangka pemikul momen 

dan dinding geser. 

 Perhitungan analisa dalam studi ini menggunakan bantuan software 

MATLAB dan Ms. Excel. 

 Perhitungan analisis gempa berdasarkan SNI 1726 : 2012 tentang Tata 

Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Gedung dan Non 

Gedung. 
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 Tidak membahas pendimensian struktur. 

 Tidak meninjau aspek manajemen pelaksanaan konstruksi. 

1.4  TUJUAN 

Adapun tujuan dari analisa dalam studi ini adalah sebagai berikut : 

 Mengetahui berapa besarnya perbandingan nilai drift menggunakan 

sistem ganda. 

 Mengetahui kinerja struktur bila ditinjau dari batasan drift sesuai 

dengan persyaratan SNI 1726 : 2012. 

 

1.5  MANFAAT 

Manfaat yang dapat diambil dari studi ini antara lain : 

1. Mengembangkan pengetahuan dalam dunia teknik sipil mengenai 

rekayasa kegempaan pada konstruksi gedung bertingkat banyak. 

2. Memberikan pemahaman tentang analisa gempa menggunakan SNI 

1726 : 2012. 

 

 


