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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Umum 

Gedung bertingkat tinggi tidak pernah lepas dari risiko gempa bumi. Dalam 

merencanakannya dibutuhkan suatu analisis yang dapat menamin bahwa setiap 

elemen struktur dari bangunan gedung tersebut aman terhadap beban gempa 

rencana, baik ditinjau dari sistem struktur yang digunakan maupun material 

penyusun strukturnya. 

2.2. Gempa Bumi dan Penyebabnya 

Gempa bumi bukan lagi peristiwa yang asing bagi masyarakat Indonesia. 

Hampir setiap tahun, Indonesia dilanda gempa bumi. Bahkan tak jarang, gempa 

bumi berskala besar melanda negara ini. Gempa bumi dapat menyebabkan 

kerusakan berbagai fasilitas umum, rumah tinggal, dan lain sebagainya. 

Ditinjau dari sisi keilmuan, gempa bumi adalah suatu peristiwa pelepasan 

gelombang seismic yang terjadi secara tiba-tiba. Pelepasan energi ini disebabkan 

oleh adanya deformasi lempeng tektonik yang terjadi pada kerak bumi. (Hartuti, 

2009). 

Hampir 95% lebih gempa bumi alamiah yang cukup besar biasa terjadi 

didaerah batas pertemuan antar lempeng yang menyusun kerak bumi dan di daerah 

sesar atau fault. Indonesia termasuk negara yang sering tertimpa bencana gempa 

bumi. Hal ini disebabkan karena letak Indonesia yang berada di pertemuan 

perbatasan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan 

lempeng Pasifik. Gempa bumi sering terjadi karena adanya pergerakan diantara dua 

lapisan batu tebal. Gerakan batu itu juga bias terjadi karena ada tekanan dari 

permukaan bumi delama bertahun-tahun. Pergeseran itulah yang menyebabkan 

terjadinya gempa bumi. (Suharjanto, 2013).  
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2.3. Konsep dan Filosofi Perencanaan Bangunan Tahan Gempa 

Pada dasarnya, pembangunan gedung bertingkat tinggi mulai dari tahap 

perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan memerlukan waktu dan 

perencanaan yang matang. Perencanaan konvensional bangunan tahan gempa 

berdasarkan konsep bagaimana meningkatkan kapasitas tahanan struktur terhadap 

gaya gempa yang bekerja padanya. Misalnya dengan menggunakan sistem rangka 

pemikul momen, sistem rangka dengan bresing, dinding geser, dan lain sebagainya. 

Filosofi perencanaan bangunan tahan gempa yang diadopsi hampir seluruh 

negara di dunia mengikuti beberapa ketentuan sebagai berikut: 

1. Ketika terjadi gempa kecil, tidak terjadi kerusakan sama sekali 

2. Ketika terjadi gempa sedang, diperbolehkan terjadi kerusakan 

arsitektural dan tidak boleh terjadi kerusakan struktural 

3. Ketika terjadi gempa kuat, diperbolehkan terjadinya kerusakan 

struktural dan non-struktural, namun kerusakan yang terjadi tidak 

sampai menyebabkan bangunan runtuh. 

Selain ketiga filosofi di atas yang selalu diadopsi dalam perencanaan 

bangunan tahan gempa, ada beberapa konsep bangunan tahan gempa yang perlu 

diperhatikan dalam perencanaan bangunan tahan gempa, antara lain : 

1. Bahan harus memenuhi syarat 

Kuat tekan beton (fc’) tidak boleh kurang dari 20 MPa. Kuat tekan 20 

MPa atau lebih dipandang menjamin kualitas perilaku beton. (Purwono, 

2005).  

Untuk beton ringan, kuat tekan tidak boleh melampaui 30 Mpa. Beton 

agregat ringan dengan kuat tekan rencana yang lebih tinggi boleh digunakan 

bila dapat dibuktikan dengan pengujian bahwa komponen struktur yang 

dibuat dari beton agregat ringan tersebut mempunyai kekuatan dan ketegaran 

yang sama atau lebih dari komponen struktur setara yang dibuat dari beton 

agregat normal dengan kekuatan yang sama. 
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Selain kuat tekan beton harus memenuhi syarat, tulangan yang 

digunakan pada komponen struktur yang merupakan bagian dari sistem 

gempa harus memenuhi syarat pula. Dimana tulangan lentur dan aksial yang 

digunakan dalam komponen struktur dari sistem rangka dan komponen batas 

dari sistem dinding geser harus memenuhi ketentuan ASTM A 706.  

2. Beam side way mechanism 

Dalam perencanaan bangunan tahan gempa alangkah baiknya 

merencanakan keruntuhan yang aman, yaitu beam side way mechanism. 

Beam side way mechanism hanya tercapai bila kekuatan kolom lebih besar 

dari kekuatan balok, sehingga sendi plastis terjadi di balok (capacity design, 

Kolom Kuat – Balok Lemah).  

 
(a)        (b) 

Gambar. 2.1 (a) Kolom Lemah – Balok Kuat (b) Kolom Kuat – Balok 
Lemah 

Sumber : https://www.pinterest.com 

3. Deformasi harus terkontrol 

Deformasi yang terkait pada komponen elemen struktur harus 

ditentukan. Dalam SNI 1726 : 2012, pasal 7.1.2 disebutkan bahwa deformasi 

struktur tidak boleh melebihi batasan yang ditetapkan pada saat struktur 

tersebut dikenai gaya gempa desain.  

4. Beam column joint  

Integritas menyeluruh Sistem Rangka Pemikul Momen (SRPM) sangat 

tergantung pada perilaku Hubungan Balok dan Kolom (HBK). Degradasi 

pada HBK akan menghasilkan deformasi lateral besar yang dapat 

menyebabkan kerusakan berlebihan atau bahkan keruntuhan. (Purwono 

2005). 
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5. Pondasi harus lebih kuat dari bangunan atas 

Pondasi merupakan struktur bagian bawah yang berfungsi untuk 

menyalurkan beban vertikal diatasnya (kolom) maupun beban horizontal ke 

tanah. Sruktur bawah memikul beban-beban dari struktur atas sehingga 

struktur bawah tidak boleh gagal terlebih dahulu dari struktur atas. (Anugrah 

dan Erny, 2013) 

Menurut SNI 1726 : 2012, pasal 7.1.5 disebutkan bahwa pondasi harus 

didesain untuk menahan gaya yang dihasilkan dan mengakomodasi 

pergerakan yang disalurkan ke struktur oleh gerak tanah desain. Desain detail 

kekuatan struktur bawah harus memenuhi persyaratan beban gempa rencana. 

 

2.4. Sistem Struktur Penahan Lateral 

Jarak antar kolom (bentang balok) pada bangunan tinggi umumnya relatif 

pendek. Dimensi bangunan meningkat ke arah vertikal, sehingga gempa dan angin 

akan lebih berpengaruh. Akibatnya diperlukan sistem struktur penahan lateral yang 

sesuai, yang mempengaruhi konfigurasi atau tata letak elemen vertikal dari segi 

arsitektur.  

Pada bangunan relatif tidak tinggi, sistem penahan lateral dapat dirangkap 

sekaligus dengan sistem penahan gravitasi, yaitu rigid frame atau portal. 

Penggunaan beton bertulang untuk rigid frame relatif mudah karena sifatnya 

monolit, tetapi untuk baja perlu sistem sambungan yang detailnya lebih kompleks 

dibanding beton bertulang. Selanjutnya semakin tinggi bangunan, sistem rigid 

frame tidak cukup, perlu dibuat struktur khusus yang memang didedikasikan untuk 

sistem struktur penahan lateral. 

Dalam SNI 1726 : 2012, sistem struktur penahan lateral dibedakan menjadi 6 

sistem struktur antara lain : sistem dinding penumpu, sistem kolom kantilever, 

sistem interaksi dinding dengan rangka, sistem rangka gedung, sistem rangka 

pemikul momen dan sistem ganda.  

Sistem struktur penahan lateral menentukan kekakuan bangunan terhadap 

beban lateral (gempa dan angin). Hal ini sangat penting, karena deformasi lateral 

bangunan harus dibatasi.  
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2.4.1. Dinding Geser 

Dalam SNI 03 – 2847 – 2002 dijelaskan bahwa dinding geser 

merupakan dinding struktural. Dimana dinding struktural ini merupakan 

dinding yang diproporsikan untuk menahan kombinasi dari geser, momen, 

dan gaya aksial yang ditimbulkan gempa. 

Dinding struktural dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Dinding struktural beton biasa  

2. Dinding struktural beton khusus 

Fungsi utama dari dinding geser adalah menahan beban lateral seperti 

gaya gempa dan angin. Dinding geser memiliki 2 fungsi, yaitu kekuatan dan 

kekakuan, artinya : 

 Kekuatan, dimana dinding geser harus memberikan kekuatan 

lateral yang diperlukan untuk melawan kekuatan gempa horizontal. 

Ketika dinding geser cukup kuat, dinding geser akan mentransfer 

gaya horizontal ke elemen berikutnya dalam jalur beban 

dibawahnya, seperti dinding geser lainnya, lantai, pondasi, dinding, 

dan lembaran atau footings. 

 Kekakuan, dimana dinding geser memberikan kekakuan lateral 

untuk mencegah atap atau lantai di atas dari goyangan yang 

berlebihan.  

Berdasarkan letak dan fungsinya, dinding geser dapat diklasifikasikan 

dalam 3 jenis, antara lain : 

 Bearing walls, yaitu dinding geser yang juga mendukung 

sebagian besar beban gravitasi. Tembok-tembok ini juga 

menggunakan dinding partisi antar apartemen yang berdekatan. 

 Frame walls, yaitu dinding geser yang menahan beban lateral, 

dimana beban gravitasi berasal dari frame beton bertulang. 

Tembok-tembok ini dibangun diantara baris kolom. 

 Core walls, yaitu dinding geser yang terletak di dalam wilayah 

inti pusat dalam gedung yang biasanya diisi tangga atau poros lift. 
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Dinding yang terletak di kawasan inti pusat memiliki fungsi 

ganda dan dianggap menjadi pilihan ekonomis.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 2.2 (a) Bearing walls, (b) Frame walls, dan (c) Core walls 
Sumber : http://yohannachristiani.blogspot.co.id 

2.4.2. Sistem Rangka Pemikul Momen 

Sistem rangka pemikul momen mengembangkan kemampuan menahan 

beban gempa melalui kuat lentur dari komponen-komponen struktur balok 

dan kolom. (Purwono dan Tavio, 2010) 

Terdapat 3 jenis sistem rangka pemikul momen menurut SNI 1726 : 

2012, antara lain : 

1. Sistem Rangka Pemikul Momen Biasa (SRPMB) 

2. Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM) 

3. Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK) 

Dalam SNI 03 – 2847 – 2002 disebutkan bahwa, untuk daerah dengan 

resiko gempa menengah, harus digunakan sistem rangka pemikul momen 

khusus atau menengah, atau sistem dinding struktural biasa atau khusus untuk 

memikul gaya-gaya yang diakibatkan oleh gempa. Sedangkan untuk daerah 

resiko gempa tinggi, harus digunakan sistem rangka pemikul momen khusus, 

atau sistem dinding struktural beton khusus, dan diafragma serta rangka 

batang.  

SRPMK membutuhkan pendetailan yang secukupnya sehingga dapat 

terbentuk sendi-sendi plastis di ujung-ujung balok dan kolom yang akan 

menyerap energi dan memungkinkan rangka tetap berdiri pada penyimpangan 

(displacement) yang jauh lebih besar dari kemampuan berdasarkan desain 

elastis. (Purwono dan Tavio, 2010) 
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2.5 Kriteria Pembebanan 

Dalam perencanaan suatu struktur tidak akan pernah lepas dari pembebanan 

yang bekerja pada struktur itu sendiri. Adapaun beban-beban tersebut berupa beban 

gravitasi yang terdiri dari beban mati dan beban hidup, serta beban lateral yang 

terdiri dari beban gempa dan beban angin. Berikut ini uraian dari masing-masing 

pembebanan tersebut : 

2.5.1 Beban Gravitasi 

2.5.1.1 Beban Mati 

Beban mati adalah berat seluruh bahan konstruksi bangunan 

gedung yang terpasang, termasukkk dinding, lantai, atap, plafon, 

tangga, dinding partisi tetap, finishing, klading gedung dan komponen 

arsitektural dan struktural lainnya serta peralatan layan terpasang lain 

termasuk berat keran. (SNI 03-1721-2013)  

Tabel 2.1 Berat Sendiri Bahan Bangunan 

Bahan Bangunan Berat (kg/m3) 
Baja  7850 
Batu alam 2600 
Batu belah, batu bulat, batu gunung 
(berat tumpuk) 

1500 

Batu karang (berat tumpuk) 700 
Batu pecah 1450 
Besi tuang 7250 
Beton  2200 
Beton bertulang 2400 
Kayu (kelas 1) 1000 
Kerikil, koral (kering udara sampai 
lembab, tanpa diayak) 

1650 

Pasangan bata merah 1700 
Pasangan batu belah, batu bulat, batu 
gunung 

2200 

Pasangan batu cetak 2200 
Pasangan batu karang 1450 
Pasir (kering udara sampai lembab) 1600 
Pasir (jenuh air) 1800 
Pasri, kerikil, koral (kering udara 
sampai lembab) 

1850 

Tanah lempung dan lanau (kering 
udara sampai lembab) 

1700 
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Tanah lempung dan lanau (basah) 2000 
Timah hitam (timbel) 1140 

Sumber : Peraturan Pembebanan untuk Bangunan gedung 1989 

Tabel 2.2 Berat Sendiri Komponen Gedung 

Komponen Gedung Berat 
(kg/m2) 

Adukan, per cm tebal  
 Dari semen 21 
 Dari kapur, semen merah atau tras 17 
Aspal, termasuk bahan-bahan mineral 
penambah per cm tebal 

14 

Dinding pasangan bata merah :  
 Satu batu 450 
 Setengah batu 250 
Dinding pasangan batako :  
 Berlubang   
 Tebal dinding 20 cm (HB 20) 200 
 Tebal dinding 10 cm (HB 10) 120 
 Tanpa lubang  
 Tebal dinding 15 cm 300 
 Tebal dinding 10 cm 200 
Langit-langit dan dinding (termasuk rusuk-
rusuknya, tanpa penggantung langit-langit 
atau pengaku) terpadu dari : 

 

 Kaca, dengan tebal 3-4 mm 10 
Penggantung langit-langit (dari kayu) dengan 
bentang maksimum 5 m dan jarak s.k.s 
minimum 0.80 m 

40 

Penutup atap genting dengan reng dan 
usuk/kaso per m2 bidang atap 

50 

Penutup atap sirap dengan reng dan usuk/kaso, 
per m2 bidang atap 

40 

Penutup atap seng gelombang (BWG 24) tanpa 
gording 

10 

Penutup lantai dari ubin semen portland, 
teraso, dan beton, tanpa adukan, per cm tebal 

21 

Semen asbes gelombang (tebal 5 mm) 11 
Ducting AC dan penerangan 30.6 

Sumber : Peraturan Pembebanan untuk Bangunan gedung 1989 
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2.5.1.2 Beban Hidup 

Beban hidup adalah beban yang diakibatkan oleh pengguna dan 

penghuni bangunan gedung atau struktur lain yang tidak termasuk 

beban konstruksi dan beban lingkungan, seperti beban angin, beban 

hujan, beban gempa, beban banjir, atau beban mati. (SNI 03 – 1727 – 

2013). 

 

2.5.2 Beban Lateral 

2.5.2.1 Beban Gempa 

Besarnya simpangan horizontal (drift) bergantung pada 

kemampuan struktur dalam menahan gaya gempa yang terjadi. Apabila 

struktur memiliki kekakuan yang besar untuk melawan gaya gempa 

maka struktur akan mengalami simpangan horizontal yang lebih kecil 

dibandingkan dengan struktur yang tidak memiliki kekakuan yang 

cukup besar. 

2.5.2.2 Beban Angin 

Beban angin pada struktur terjadi karena adanya gesekan udara 

dengan permukaan struktur dan perbedaan tekanan dibagian depan dan 

belakang struktur. Beban angin tidak memberi kontribusi yang besar 

terhadap struktur dibandingkan dengan beban yang lainnya. 

 

2.5.3 Beban Terfaktor 

Beban terfaktor adalah beban yang telah dikalikan dengan faktor beban 

yang sesuai. (SNI 03 – 2847 – 2002 ) 

Beban terfaktor menurut SNI 1726 : 2012 diuraikan sebagai berikut : 

1. 1,4D 
2. 1,2D + 1,6L + 0,5(Lr atau R) 
3. 1,2D + 1,6 (Lr atau R) + (L atau 0,5W) 
4. 1,2D + 1,0W + L + 0,5(Lratau R) 
5. 1,2D + 1,0E + L  
6. 0,9D +1,0W 
7. 0,9D +1,0E 
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Keterangan :  

D = beban mati R  = beban hujan 

L  = beban hidup W  = beban angin 

Lr  = beban hidup atap E  = beban gempa 

 

2.6 Sistem Struktur Portal Tiga Dimensi 

Dalam meninjau gedung bertingkat tahan gempa, salah satu analisa struktur 

yang lazim digunakan yaitu analisa struktur portal tiga dimensi atau space frame 

system. Hal ini disebaban beban – beban yang terjadi pada gedung akibat beban 

gempa yaitu dari arah orthogonal (sumbu X dan Y), serta ditambah dengan beban 

gravitasi dari arah sumbu Z.  

 
Gambar. 2.3 Sistem Struktur Portal Tiga Dimensi 

Sumber : Buku Ajar Analisa Struktur III, UNHI 

Struktur terbentuk dari elemen - elemen batang lurus yang dirangkai dalam 

ruang tiga dimensi, dengan sambungan antar ujung-ujung batang diasumsikan 

“kaku sempurna” namun dapat berpindah tempat dan berputar dalam ruang tiga 

dimensi. Beban luar yang bekerja boleh berada di titik-titik buhul maupun pada 

titik-titik di sepanjang batang dengan arah sembarang. Posisi tumpuan, yang dapat 

berupa jepit atau sendi, harus berada pada titik-titik buhul. Elemen-elemen 

pernbentuk sistem portal tiga dimensi (space frame system) tersebut akan dapat 

mengalami gaya-gaya dalarn (intemal forces) berupa: momen lentur (bending 
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moment) dalam dua arah sumbu putar, mornen torsi (torsional moment), gaya geser 

dalam dua arah, dan gaya aksial. 

Berbagai contoh struktur di lapangan yang dapat diidealisasikan menjadi 

sistem portal tiga dimensi antara lain adalah: struktur portal gedung bertingkat 

banyak, struktur bangunan industri/pabrik, struktur jernbatan berbentang panjang, 

struktur dermaga, dan sejenisnya. 

 

2.7 Analisa Gempa 

Dalam SNI 1726 : 2012 telah dijabarkan secara detail tahapan analisa gempa 

untuk bangunan gedung. Tahapan inilah yang akan menentukan aman atau tidaknya 

struktur tersebut ketika menerima beban gempa ditinjau dari simpangan horizontal 

yang dihasilkan dibandingkan dengan simpangan horizontal yang diijinkan. 

Analisa gempa pada bangunan gedung juga berfungsi untuk mengetahui apakah 

sistem struktur yang digunakan pada gedung tersebut mampu menahan beban 

lateral akibat gempa. 

 

2.7.1 Kategori Risiko Bangunan dan Faktor Keutamaan, Ie 

Untuk berbagai kategori risiko struktur bangunan gedung dan non 

gedung sesuai Tabel 2.3, pengaruh gempa rencana terhadapnya harus 

dikalikan dengan suatu faktor keutamaan, Ie menurut Tabel 2.4 

Tabel 2.3 Kategori Risiko Bangunan Gedung dan Non Gedung Untuk 
Beban Gempa 

Jenis Pemanfaatan Kategori risiko 

Gedung dan non gedung yang memiliki risiko rendah 
terhadap jiwa manusia pada saat terjadi kegagalan, 
termasuk, tapi tidak dibatasi untuk, anatara lain : 

- Fasilitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan 
perikanan 

- Fasilitas sementara 
- Gudang penyimpanan 
- Rumah jaga dan struktur kecil lainnya 

I 

Semua gedung dan struktur lain, kecuali yang termasuk 
dalam kategori I, III, IV, termasuk, tapi tidak dibatasi 
untuk : 

II 
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- Perumahan 
- Rumah toko dan rumah kantor 
- Pasar 
- Gedung perkantoran 
- Gedung apartemen/rumah susun 
- Pusat perbelanjaan/mall 
- Bangunan industri 
- Fasilitas manufaktur 
- Pabrik 

Gedung dan non gedung yang memiliki risiko tinggi 
terhadap jiwa manusia pada saat terjadi kegagalan, 
termasuk, tapi tidak dibatasi untuk : 

- Bioskop 
- Gedung pertemuan 
- Stadion 
- Fasilitas kesehatan yang tidak memiliki unit bedah 

dan unit gawat darurat 
- Fasilitas penitipan anak 
- Penjara 
- Bangunan untuk orang jompo 

Gedung dan non gedung, tidak termasuk kedalam kategori 
risiko IV, yang memiliki potensi untuk menyebabkan 
dampak ekonomi yang besar dan/atau gangguan massal 
terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari bila terjadi 
kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk : 

- Pusat pembangkit listrik biasa 
- Fasilitas penanganan air 
- Fasilitas penanganan limbah 
- Pusat telekomunikasi 

Gedung dan non gedung yang tidak termasuk dalam 
kategori risiko IV, (termasuk, tetapi tidak dibatasi untuk 
fasilitas manufaktur, proses, penanganan, penyimpanan, 
penggunaan atau tempat pembuangan bahan bakar 
berbahaya, bahan kimia berbahaya, limbah berbahaya, atau 
bahan yang mudah meledak) yang mengandung bahan 
beracun atau peledak dimana jumlah kandungan bahannya 
melebihi nilai batas yang diisyaratkan oleh instansi yang 
berwenang dan cukup menimbulkan bahaya bagi 
masyarakat jika terjadi kebocoran. 

III 

Gedung dan non gedung yang ditunjukkan sebagai fasilitas 
yang penting, termasuk, tetapi tidak dibatasi untuk : 

- Bangunan-bangunan monumental 
- Gedung sekolah dan fasilitas pendidikan 

IV 
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- Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang 
memiliki fasilitas bedah dan unit gawat darurat 

- Fasilitas pemadam kebakaran, ambulans, dan 
kantor polisi, serta garasi keadaan darurat 

- Tempat perlindungan terhadap gempa bumi, angin 
badai, dan tempat perlindungan darurat lainnya 

- Fasilitas kesiapan darurat, komunikasi, pusat 
operasi, dan fasilitas lainnya untuk tanggap darurat 

- Pusat pembangkit energi dan fasilitas publik 
lainnya yang dibutuhkan pada saat keadaan darurat 

- Struktur tambahan (termasuk menara 
telekomunikasi, tangki penyimpanan bahan bakar, 
menara pendingin, struktur stasiun listrik, tangki 
air pemadam kebakaran atau struktur rumah atau 
struktur oendukung air atau material atau peralatan 
pemadam kebakaran) yang disyaratkan untuk 
beroperasi pada saat keadaan darurat 

Gedung dan non gedung yang dibutuhkan untuk 
mempertahankan fungsi struktur bangunan lain yang 
masuk ke dalam kategori risiko IV 

Sumber : SNI 1726 : 2012 

 

Tabel 2.4 Faktor Keutamaan Gempa 
Kategori risiko Faktor keutamaan gempa, Ie 

I atau II 1.0 

III 1.25 

IV 1.50 

Sumber : SNI 1726 : 2012 

 

2.7.2 Nilai Spektral Percepatan SS dan S1  

Nilai spektral percepatan SS ditentukan menggunakan peta zonasi 

gempa untuk SS, parameter respon spektral percepatan gempa maksimum 

yang dipertimbangkan risiko tertarget (MCER), perioda ulang gempa = 2500 

tahun dimana T = 0.20 detik serta kelas situs SB (Lampiran A) dan S1 

ditentukan menggunakan peta zonasi gempa untuk S1, parameter respon 

spektral percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko tertarget 
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(MCER), perioda ulang gempa = 2500 stahun dimana T = 1.00 detik serta 

kelas situs SB (Lampiran B). 

2.7.3 Klasifikasi Situs 

Klasifikasi situs ini digunakan untuk memberikan kriteria desain 

seismik berupa faktor-faktor amplifikasi pada bangunan. Dalam perumusan 

kriteria desain seismik suatu bangunan di permukaan tanah atau penentuan 

amplifikasi besaran percepatan gempa puncak dari batuan dasar ke 

permukaan tanah untuk suatu situs, maka situs tersebut harus diklasifikasikan 

terlebih dahulu. 

Tabel 2.5 Klasifikasi Situs 
Kelas Situs vs (m/dtk) N atau Neh Su (kPa) 

SA (batuan 
keras) >1500 N/A N/A 

SB (batuan) 
750 sampai 

1500 N/A N/A 

SC (tanah keras, 
sangat padat, 
dan batuan 

lunak) 

350 sampai 
750 >50 ≥100 

SD (tanah 
sedang) 

175 sampai 
350 15 sampai 50 

50 
sampai 

100 

SE (tanah 
lunak) 

<175 <15 <50 

Atau setiap profil tanah yang mengandung 
lebih dari 3 m tanah dengan karakteristik 
sebagai berikut : 
1. Indeks plastisitas, PI  > 20 
2. Kadar air, w ≥ 40 % 
3. Kuat geser niralir, su < 25 kPa 

SF (tanah 
khusus yang 

membutuhkan 
investigasi 
geoteknik 

spesifik dan 

Setiap profil lapisan tanah yang memiliki 
salah satu atau lebih dari karakteristik berikut 
: 
- Rawan dan berpotensi gagal atau runtuh 

akibat beban gempa seperti mudah 
likuifaksi, lempung sangat sensitif, tanah 
tersementasi lemah 
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analisis respons 
spesifik situs) 

- Lempung sangat organik dan/atau gambut 
(ketebalan H > 3 m) 

- Lempung berplastisitas sangat tinggi (H > 
7.5 m dengan Indeks Plastisitas PI  > 75) 

Lapisan lempung lunak/setengah teguh 
dengan ketebalan H  > 35 m dengan su < 50 
kPa   

Sumber : SNI 1726 : 2012 
2.7.4 Koefisien Situs 

Tabel 2.6 Koefisien Situs, Fa 

Kelas 
Situs 

Parameter respons spektral percepatan gempa 
(MCER) berdasarkan pada perioda pendek, T = 0.20 

detik, SS 
SS ≤ 0.25  SS = 0.50 SS = 0.75 SS = 1.00 SS ≥ 1.25 

SA 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 
SB 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
SC 1.20 1.20 1.10 1.00 1.00 
SD 1.60 1.40 1.20 1.10 1.00 
SE 2.50 1.70 1.20 0.90 0.90 
SF SSb 

Sumber : SNI 1726 : 2012 

CATATAN : 

a. Untuk nilai-nilai antara SS dapat dilakukan interpolasi linier 

b. SS =  situs yang memerlukan investigasi geoteknik spesifik dan 

analisis respons situs spesifik 

Tabel 2.7 Koefisien Situs, Fv 

Kelas 
Situs 

Parameter respons spektral percepatan gempa 
(MCER) berdasarkan pada perioda pendek, T = 1.00 

detik, S1 
SS ≤ 0.10  SS = 0.20 SS = 0.30 SS = 0.40 SS ≥ 0.50 

SA 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 
SB 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
SC 1.70 1.60 1.50 1.40 1.30 
SD 2.40 2.00 1.80 1.60 1.50 
SE 3.50 3.20 2.80 2.40 2.40 
SF SSb 

Sumber : SNI 1726 : 2012 

CATATAN : 

a. Untuk nilai-nilai antara SS dapat dilakukan interpolasi linier 

b. SS =  situs yang memerlukan investigasi geoteknik spesifik dan 

analisis respons situs spesifik 
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2.7.5 Spektrum Respons Percepatan 

Parameter spektrum respons percepatan pada perioda pendek (SMS) dan 

perioda 1 detik (SM1) yang disesuaikan dengan pengaruh klasifikasi situs, 

harus ditentukan dengan perumusan berikut ini : 

SMS  = Fa SS  …… (2.2) 

SM1  = Fv S1 …… (2.3) 

Dimana : 

SS = parameter respons spektral percepatan gempa MCER terpetakan untuk 

perioda pendek; 

S1 = parameter respons spektral percepatan gempa MCER terpetakan untuk 

perioda 1 detik 

 

2.7.6 Parameter Percepatan Spektral Desain 

Parameter percepatan spektral desain untuk peridoa pendek SDS dan 

pada perioda 1 detik, SD1, harus ditentukan melalui persamaan berikut ini : 

SDS = 2

3
  SMS …… (2.4) 

SD1 = 2

3
 SM1  …… (2.5) 

2.7.7 Kategori Desain Seismik 

Struktur harus ditetapkan memiliki suatu kategori desain seismik. 

Kategori desain seismik ditentukan berdasarkan tabel-tabel di bawah ini, 

dimana kategori desain seismik yang diambil adalah yang paling berat dari 

kedua tabel tersebut. 

Tabel 2.8 Kategori Desain Seismik Berdasarkan Parameter Respons 
Percepatan Pada Perioda Pendek 

Nilai SDS Kategori Risiko 
I atau II atau III IV 

SDS < 0.167 A A 
0.167 ≤ SDS < 0.33 B C 
0.33 ≤ SDS < 0.50 C D 

0.50 ≤ SDS D D 
Sumber : SNI 1726 : 2012 
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Tabel 2.9 Kategori Desain Seismik Berdasarkan Parameter Respons 
Percepatan Pada Perioda 1 Detik 

Nilai SD1 Kategori Risiko 
I atau II atau III IV 

SD1 < 0.167 A A 
0.067 ≤ SD1 < 0.133 B C 
0.133 ≤ SD1 < 0.20 C D 

0.20 ≤ SD1 D D 
Sumber : SNI 1726 : 2012 

 

2.7.8 Spektrum Respons Desain 

Berikut ini beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam spektrum 

respons desain, antara lain : 

1. Untuk perioda yang lebih kecil dari To, spektrum respons 

percepatan desain, Sa, harus diambil berdasarkan persamaan 

berikut ini : 

Sa  = SDS [0.40 + 0.60 𝑇

𝑇𝑜
]   …… (2.6) 

2. Untuk perioda lebih besar dari atau sama dengan To dan lebih 

kecil dari atau sama dengan TS, spektrum respons percepatan 

desain, Sa, sama dengan SDS. 

3. Untuk perioda lebih besar dari TS, spektrum respons percepatan 

desain, Sa, diambil berdasarkan persamaan : 

Sa = 𝑆𝐷1

𝑇
   …… (2.7) 

 
Gambar. 2.4  Spektrum Respons Desain 

Sumber : Konsep SNI Gempa 1726 : 201X, Seminar HAKI 2011 
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Dimana : 

SDS  : parameter respons spektral percepatan desain pada perioda 

pendek 

SD1  : parameter respons spektral percepatan desain pada perioda 1 

detik 

T : perioda getar fundamental struktur 

To = 0.20 𝑆𝐷1

𝑆𝐷𝑆
  …… (2.8) 

TS = 𝑆𝐷1

𝑆𝐷𝑆
   …… (2.9) 
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2.7.9 Nilai R, Cd, dan Ωo 

Berikut ini nilai R, Cd, dan Ωo untuk masing-masing sistem penahan 

gaya gempa : 

Tabel 2.10 Faktor R, Cd, dan Ωo untuk Sistem Penahan Gaya Gempa
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Tabel 2.10 Faktor R, Cd, dan Ωo untuk Sistem Penahan Gaya Gempa 
(lanjutan) 

 

 

  



24 
 

 
 

Tabel 2.10 Faktor R, Cd, dan Ωo untuk Sistem Penahan Gaya Gempa 
(lanjutan) 

 

 

 

Sumber : SNI 1726 : 2012 
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2.7.10 Ketidakberaturan Horizontal dan Vertikal Pada Struktur 

 
Tabel 2.11 Ketidakberaturan Horizontal 

  
Sumber : SNI 1726 : 2012 
 

Tabel 2.12 Ketidakberaturan Vertikal 

Sumber : SNI 1726 : 2012 
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2.7.11 Prosedur Kombinasi Ortogonal 

Struktur dianalisis  dengan pembebanan yang diterapkan secara 

terpisah dalam dua arah ortogonal. Pengaruh beban paling kritis akibat arah 

penerapan gaya gempa pada struktur dianggap terpenuhi jika komponen dan 

pondasinya didesain  untuk memikul kombinasi beban-beban yang ditetapkan 

sebagai berikut: 100 persen gaya untuk satu arah ditambah 30 persen gaya 

untuk tegak lurus.  

 

2.7.12 Prosedur Analisis 

Analisis struktur yang disyaratkan harus terdiri dari salah satu tipe yang 

diizinkan dalam Tabel 2.13, berdasarkan pada kategori desain seismik 

struktur, sistem struktur, properti dinamis, dan keteraturan struktur. 

 

Tabel 2.13 Prosedur Analisis yang Boleh Digunakan 

Sumber : SNI 1726 : 2012 
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2.7.13 Prosedur Analisis Gaya Lateral Ekivalen  

1. Geser Dasar Seismik, V 

Geser dasar seismik, V, dalam arah yang ditetapkan harus 

ditentukan sesuai dengan persamaan berikut : 

𝑉 =  𝐶𝑠 𝑊 …… (2.15) 

Dimana : 

Cs = koefisien respons seismik 

W = berat sesismik efektif 

 

2. Koefisien Respons Seismik, Cs 

Koefisien respons seismik harus ditentukan sesuai dengan 

persamaan : 

  …… (2.16) 

Dimana : 

SDS = parameter percepatan spektrum respons desain dalam rentang 

perioda pendek 

R = faktor modifikasi respons 

Ie = faktor keutamaan gempa 

Nilai Cs yang dihitung sesuai dengan persamaan di atas tidak 

perlu melebihi berikut ini : 

  …… (2.17) 

Cs harus tidak kurang dari Cs = 0.044 SDS Ie ≥ 0.01 

Untuk struktur yang berlokasi di daerah di amana S1 sama 

dengan atau lebih besar dari 0.6 g, maka Cs harus tidak kurang dari : 

 …… (2.18) 
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Dimana : 

SD1 = parameter percepatan spektrum respons desain pada perioda 

sebesar 0.10 detik 

T = perioda fundamental struktur (detik) 

S1 = parameter percepatan spektrum respons maksimum 

 

3. Perioda Fundamental Pendekatan, Ta 

Perioda fundamental pendekatan (Ta), ditentukan dari persamaan 

berikut: 

𝑻𝒂 = 𝑪𝒕𝒉𝒏
𝒙  …… (2.19) 

Tabel 2.13 Nilai Ct dan x 

Sumber : SNI 1726 : 2012 
 

Untuk bangunan gedung lebih dari 12 tingkat yang memiliki 

struktur dinding geser beton diizinkan menggunakkan persamaan 

berikut: 

𝑻𝒂 =
𝟎,𝟎𝟎𝟔𝟐

√𝑪𝒘
𝒉𝒏 …… (2.20) 

 

dimana hn merupakanketinggian struktur, dan Cw dapat dihitung dari 

persamaan berikut: 

𝑪𝒘 =
𝟏𝟎𝟎

𝑨𝑩
× ∑ (

𝒉𝒏

𝒉𝒊
)

𝟐

×
𝑨𝒊

[𝟏+𝟎,𝟖𝟑(
𝒉𝒊
𝑫𝒊

)
𝟐

]

𝒙
𝒊=𝟏  …… (2.21) 

dimana: 
AB = luas dasar struktur (m2)  hi = tinggi dinding geser (m) 
Ai = luas badan dinding geser (m2)  x = jumlah dinding geser 
Di = panjang dinding geser (m) 
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4. Distribusi Vertikal Gaya Gempa, Fx 

Gaya gempa lateral (Fx) yang timbul di semua tingkat harus 

ditentukan dari persamaan berikut: 

𝑭𝒙 = 𝑪𝒗𝒙 × 𝑽 …… (2.22)  

dan 

𝑪𝒗𝒙 =
𝒘𝒙 𝒉𝒙

𝒌

𝚺 𝒘𝒊 𝒉𝒊
𝒌 …… (2.23)  

Dimana: 

Cvx = faktor distribusi vertikal 

V  = gaya geser dasar 

wx, wi = berat seismik pada tingkat i atau x 

hx, hi = tinggi dari dasar sampai tingkat i atau x 

k  = eksponen yang terkait dengan periode struktur 

Untuk struktur yang mempunyai periode sebesar 0,5 detik atau 

kurang, k = 1 

Untuk struktur yang mempunyai periode sebesar 2,5 detik atau 

lebih, k = 2 

Untuk struktur yang mempunyai periode antara 0,5 dan 2,5 detik, 

k = 2 atau ditentuan dengan interpolasi linier antara 1 dan 2  
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2.8 Stabilitas Gedung Bertingkat  

2.8.1 Simpangan Antar Lantai 

Penentuan simpangan antar lantai tingkat desain (Δ) harus dihitung 

sebagai perbedaan defleksi pada pusat massa di tingkat teratas dan terbawah 

yang ditinjau. Bagi struktur yang dirancang untuk kategori desain seismik C, 

D, E, atau F yang memiliki ketidakberaturan horisontal Tipe 1a atau 1b, 

simpangan antar lantai desain, Δ, harus dihitung sebagai selisih terbesar dari 

defleksi titik-titik di atas dan di bawah tingkat yang diperhatikan yang 

letaknya segaris secara vertikal, disepanjang salah satu bagian tepi struktur.  

 
Gambar 2.5 Penentuan Simpangan Antar Lantai 

Sumber : SNI 1726 : 2012 

Simpangan antar lantai ditentukan sesuai persamaan: 

∆ = (𝛅𝒙 − 𝛅𝒙−𝟏) ×
𝑪𝒅

𝑰𝒆
 …… (2.24) 

Dimana: 

δx : Defleksi yang terjadi pada lantai x 

Cd : Faktor pembesaran defleksi dalam Tabel 2.10 

Ie  : Faktor keutamaan gempa dalam Tabel 2.4 
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Simpangan antar lantai tingkat desain (Δ) tidak boleh melebihi 

simpangan antar lantai tingkat izin (Δizin), seperti yang ditabelkan pada Tabel 

2.14 

Tabel 2.14 Simpangan Antar Lantai Ijin, Δizin 

Struktur Kategori Risiko 
I atau II III IV 

Struktur, selain dari struktur dinding 
geser batu bata, 4 tingkat atau 
kurang dengan dinding interior, 
partisi, langit-langit dan sistem 
dinding eksterior yang telah 
didesain untuk mengakomodasi 
simpangan antar lantai tingkat 

0.025hsxc 0.020hsx 0.015hsx 

Struktur dinding geser kantilever 
batu bata 0.010hsx 0.010hsx 0.010hsx 

Struktur dinding geser batu bata 
lainnya 0.007hsx 0.007hsx 0.007hsx 

Semua struktur lainnya 0.020hsx 0.015hsx 0.010hsx 
Sumber : SNI 1726 : 2012 

Dimana : 

hsx  = tinggi tingkat dibawah tingkat x 

2.8.2 Pengaruh Torsi 

Beban lateral dapat mengakibatkan torsi pada bangunan ketika beban 

lateral tersebut cenderung memutar bangunan tersebut dengan arah vertikal. 

Torsi merupakan efek momen termasuk putaran atau torsian yang terjadi pada 

penampang tegak lurus terhadap sumbu utama dari elemen. Hal ini terjadi 

ketika pusat beban tidak tepat dengan pusat kekakuan elemen vertikal beban 

lateral dan sistem ketahanan struktur tersebut. Eksentrisitas diantara pusat 

kekakuan dan massa bangunan dapat menyebabkan gerakan torsi selama 

terjadinya gempa. Torsi ini dapat meningkatkan displacement pada titik 

ekstrim bangunan dan menimbulkan masalah pada elemen penahan lateral 

yang berlokasi pada tepi gedung. 

Torsi yang timbul pada bangunan dapat disebabkan oleh beberapa hal 

yaitu: bentuk bangunan, efek gangguan bangunan lain dan pengaruh dinamis, 

namun para perancang sering malalaikan pengaruh tersebut. Torsi tidak dapat 
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dihapuskan tetapi dapat mungkin diperkecil atau paling sedikit merancang 

untuk dikenali (Astariani, N.K., 2010) 

2.8.2.1 Torsi Bawaan 

Untuk diafragma yang fleksibel, distribusi gaya lateral di masing-

masing tingkat harus memperhitungkan pengaruh momen torsi bawaan, 

Mt, yang dihasilkan dari eksentrisitas antara lokasi pusat massa dan 

pusat kekakuan. Untuk diafragma fleksibel, distribusi gaya ke elemen 

vertikal harus memperhitungkan posisi dan distribusi massa yang 

didukungnya. 

2.8.2.2 Torsi Tak Terduga 

Jika diafragma fleksibel, desain harus menyertakan momen torsi 

bawaan (Mt) (kN) yang dihasilkan dari lokasi massa struktur ditambah 

momen torsi tak terduga (Mta) (kN) yang diakibatkan oleh perpindahan 

pusat massa dari lokasi aktualnya yang diasumsikan pada masing-

masing arah dengan jarak sama dengan 5 persen dimensi struktur tegak 

lurus terhadap arah gaya yang diterapkan. 

Jika gaya gempa diterapkan secara serentak dalam dua arah 

ortogonal, perpindahan pusat massa 5 persen yang diisyaratkan tidak 

perlu diterapkan dalam kedua arah ortogonal pada saat bersamaan, 

tetapi harus diterapkan dalam arah yang menghasilkan pengaruh yang 

lebih besar. 

 
Gambar 2.6  Torsi Tak Terduga 

Sumber : Konsep SNI Gempa 1726 : 201X, Seminar HAKI 2011 
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2.8.2.3 Pembesaran Momen Torsi Tak Terduga 

Struktur yang dirancang untuk kategori desain seismik C, D, E, 

dan F, dimana tipe 1a atau 1b ketidakberaturan torsi harus mempunyai 

pengaruh yang diperhitungkan dengan mengalikan Mta di masing-

masing tingkat dengan faktor pembesaran torsi (Ax) yang ditentukan 

dari persamaan berikut : 

  …… (2.25) 

Dimana : 

∂max : perpindahan maksimum di tingkat x (mm) yang dihitung 

dengan mengasumsikan Ax = 1 mm  

∂avg : rata-rata perpindahan di titik-titik terjauh struktur di tingkat x 

yang dihitung dengan mengasumsikan Ax = 1 mm 

Faktor pembesaran torsi (Ax) tidak disyaratkan melebihi 3.00. 

pembebanan yang lebih parah untuk masing-masing elemen harus 

ditinjau untuk desain. 

 
Gambar 2.7  Pembesaran Torsi Tak Terduga 

Sumber : Konsep SNI Gempa 1726 : 201X, Seminar HAKI 2011 

2.8.3 Pengaruh P-Delta 

Untuk setiap tingkat maka harus dihitung : 

 …… (2.26) 
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Dimana : 

Px : beban desain vertikal total pada tingkat di atas level x 

Δ : drift tingkat (simpangan antar lantai) yang dihitung pada level 

desain (termasuk Cd) 

Vx : gaya geser seismik total tingkat yang ditinjau 

H : tinggi antar tingkat yang ditinjau 

Bila θ > 0.10, maka harus dicek berdasarkan persamaan berikut : 

 …… (2.27) 

Dimana : 

β adalah rasio geser perlu terhadap kapasitas geser tingkat yang 

ditinjau. β boleh diambil = 1.00. Jika θ > θmax struktur berpotensi 

tidak stabil dan harus di desain ulang. 


