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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Gempa Bumi 

Menurut Hartuti (2009) Gempa bumi dapat diklasifikasikan dalam beberapa 

kategori. Berdasarkan proses terjadinya, gempa bumi diklasifikasikan menjadi lima 

sebagai berikut: 

1. Gempa tektonik, yaitu gempa yang terjadi akibat tumbukan lempeng-

lempeng di lapisan litosfer kulit bumi oleh tenaga tektonik. 

2. Gempa vulkanik, yaitu gempa yang terjadi akibat aktivitas gunung berapi 

sehingga hanya dapat dirasakan di daerah sekitar gunung berapi tersebut. 

3. Gempa runtuhan, yaitu gempa yang terjadi karena runtuhan tanah atau 

batuan. Gempa ini sering terjadi di kawasan tambang akibat runtuhnya 

dinding tambang yang mengakibatkan getaran yang bersifat lokal. 

4. Gempa jatuhan, yaitu gempa yang terjadi sebagai akibat dari jatuhnya benda 

langit seperti meteor. Meteor yang jatuh ini mengakibatkan getaran pada 

permukaan bumi jika massa meteor cukup besar. 

5. Gempa buatan, yaitu gempa yang sengaja dibuat oleh manusia. Gempa ini 

sebagai akibat dari kegiatan manusia seperti percobaan peledakan nuklir 

bawah tanah ataupun ledakan dinamit di bawah permukaan bumi yang 

menimbulkan efek getaran. 

Menurut Suharjanto (2013) sebagian besar gempa bumi disebabkan dari 

pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang dilakukan oleh lempeng yang 

bergerak. Dengan kata lain bahwa gempa tektonik merupakan gempa dengan 

intensitas yang sering bila dibandingkan dengan klasifikasi gempa lainnya. Gempa 

bumi biasanya terjadi pada daerah perbatasan lempengan. 

2.1.1. Tahapan Kejadian Gempa Bumi 

Gempa bumi yang dibahas lebih selanjutnya yaitu gempa tektonik. 

Pada kondisi normal batuan hanya mengalami tegangan karena beban 

gravitasi, namun karena ada “driving force” maka elemen batuan 
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mengalami tegangan baru. Salah satu tegangan yaitu tegangan geser yang 

terjadi pada daerah subduksi maupun daerah strike-slip. 

  
Gambar 2.1 Skema Urutan Kejadian Gempa Bumi 

Sumber: Widodo Prawirodikromo (2013) 

2.1.2. Gelombang Energi Gempa 

Gempa bumi merupakan suatu peristiwa mekanik, yaitu pecahnya 

massa tanah/batuan (terjadi fault) akibat gerakan lempeng tektonik. 

Sebelum terjadi gempa, pada daerah fokus terjadi akumulasi 

energi/tegangan yang besar akibat adanya kopel gaya. Sehingga ketika 

gempa terjadi atau saat patah/pecahnya massa batuan akan terjadi pelepasan 

energi yang sangat besar yang umumnya disebut energi gelombang gempa. 

Energi gelombang gempa menyebar dari fokus dan menuju ke segala arah. 

Secara umum gelombang energi gempa dapat dibagi menjadi dua 

yaitu gelombang bodi (body waves) yaitu gelombang yang menjalar di 

dalam bumi dan gelombang permukaan (surface waves) yaitu gelombang 

yang menjalar pada lapis permukaan bumi. 
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Gambar 2.2 Jenis Gelombang Gempa 

Sumber: Widodo Prawirodikromo (2013) 

2.2 Desain Filosofi dan Konsep Bangunan Tahan Gempa 

Bangunan-bangunan gedung mempunyai faktor keutamaan bergantung pada 

penting atau tidaknya fungsi suatu bangunan. Bangunan dengan fungsi yang 

semakin penting maka semakin lama bangunan tersebut harus bertahan, dengan 

kata lain gaya gempa yang diperhitungkan untuk bangunan tersebut juga semakin 

besar. 

Desain filosofi (Earthquake Design Philosophy) suatu bangunan akibat dari 

beban gempa dimaksudkan sebagai berikut: 

1. Pada gempa kecil (light, atau minor earthquake) dengan intensitas yang 

sering, kerusakan struktur utama tidak ditolerir dan bangunan harus tetap 

berfungsi dengan baik. Namun kerusakan kecil non struktural masih 

diperbolehkan, 

2. Pada gempa menengah (moderate earthquake) dengan relatif jarang terjadi, 

kerusakan struktural diperbolehkan namun sebatas rusak/retak ringan 

dengan perbaikan yang ekonomis. Elemen non-struktural dapat saja rusak 

tetapi masih dapat diganti dengan yang baru, 

3. Pada gempa kuat (strong earthquake) yang jarang terjadi, struktur bangunan 

boleh mengalami kerusakan namun tidak diperbolehkan mengalami runtuh 

total (totally collapse). Kondisi tersebut juga diharapkan dapat terjadi ketika 
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gempa besar (great earthquake), dengan tujuan dapat melindungi penghuni 

bangunan secara maksimum. 

 
Gambar 2.3 Level Kerusakan Bangunan 

Sumber: Widodo Prawirodikromo (2013) 

Konsep bangunan tahan gempa (Earthquake Resistant Design Concept) 

dijelaskan dalam beberapa bagian. 

1. Force Reduction Factor 

Mengingat bangunan tidak perlu dibuat sangat kaku sehingga masih 

berperilaku elastik maka kekuatan gempa rencana dapat diturunkan atau 

dikurangi sampai level tertentu melalui suatu reduksi (force reduction 

factor, R).Ketika gempa kala ulang desain terjadi, bangunan terjadi 

kerusakan namun dengan syarat seperti dinyatakan dalam filosofi desain. 

2. Desain Kapasitas (Capacity Design) 

Desain kapasitas disampaikan oleh Paulay (1988), digambarkan seperti 

suatu mata rantai dimana pada desain kapasitas salah satu elemen (dalam 

hal ini balok) sengaja dibuat sebagai elemen lemah namun sangat daktail 

sehingga dikorbankan agar struktur tidak runtuh total. 

3. Hierarki Kerusakan Struktur 

Hierarki kerusakan elemen struktur secara logika dapat ditentukan dengan 

jelas yaitu agar struktur tetap berdiri tegak maka kolom harus lebih kuat 

daripada balok. Dengan memperhatikan filosofi tersebut maka filosofi 

desain sampai pada prinsip kolom kuat balok lemah (Strong Column and 

Weak Beam, SCWB). 
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2.3 Kinerja Struktur Gedung Tahan Gempa 

2.3.1. Rasio Simpangan ( Drift Ratio / Drift Index ) 

Drift ratio atau drift index didefinisikan sebagai rasio dari defleksi 

maksimum pada ujung atas bangunan dengan total tinggi bangunan. 

 

 
Gambar 2.4 Rasio Simpangan (Drift Ratio) 

Sumber:Materi Kuliah Kontrol Stabilitas Pada Bangunan Tinggi oleh Erwin Rommel 

Batas drift index memiliki perbedaan pada beberapa peraturan di 

beberapa negara dengan range  antara 0,001 sampai 0,005 (Kamruzzaman, 

Md. 2002). Menurut Uniform Building Code (1997) drift maksimum 

diisyaratkan sebesar 0,0025. 

Drift index ditinjau dengan persamaan sebagai berikut: 

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 =
𝛥

ℎ
 ......(2.1) 

Dimana: 

∆ : besar defleksi maksimum pada puncak bangunan (m) 

h : ketinggian struktur portal (m) 

2.3.2. Simpangan Antar Lantai (Interstory Drift) 

Penentuan simpangan antar tingkat desain (∆) harus dihitung sebagai 

perbedaan defleksi pada pusat massa di tingkat teratas dengan tingkat 

dibawahnya. Simpangan antar tingkat desain (∆) tidak boleh melebihi 

simpangan antar lantai tingkat ijin (∆a) seperti yang ditentukan pada SNI 03-

1726-2012 untuk semua tingkat. Tabel simpangan antar lantai ijin 

dipaparkan dalam tabel dibawah ini. 
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Tabel 2.1 Simpangan Antar Lantai Ijin, Δa 
a,b 

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 tingkat 

0,025hsx
c 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 

 

 
Gambar 2.5 Penentuan Simpangan Antar Lantai 

Sumber: SNI 1726-2012 

2.3.3. Efek P-Delta ( P-Delta Effect ) 

P-delta (P-Δ) efek merupakan analisa orde kedua dimana ketika 

kolom yang menerima gaya aksial dan gaya lateral maka akan terjadi 

defleksi pada ujung kolom. Defleksi ujung kolom ini menyebabkan 
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berubahnya titik awal dan dengan demikian akan ada tambahan momen 

lentur. 

 

Gambar 2.6 Efek P-Delta 

Sumber: https://skyciv.com/education/p-delta-analysis-and-p-delta-effects/ 

Pengaruh P-Delta diatur dalam SNI 1726-2012 pasal 7.8.7, tinjauan 

ini diperlukan ketika bangunan memiliki simpangan lateral yang cukup 

besar atau pada bangunan  dengan ketinggian di atas 10 lantai atau 40 meter.  

 

Pengaruh P-delta pada geser dan momen tingkat, gaya dan momen 

elemen struktur yang dihasilkan, dan simpangan antar lantai tingkat yang 

timbul oleh pengaruh ini tidak diisyaratkan untuk diperhitungkan bila 

koefisien stabilitas (θ) ≤ 0,10. 

Koefisien stabilitas (θ) ditinjau sebagai berikut dengan batasan 

maksimal koefisien stabilitas (θ max). 

Koefisien stabilitas (θ) : 

𝜃 =
𝑃𝑥 𝛥 𝐼𝑒

𝑉𝑥ℎ𝑠𝑥𝐶𝑑
  ......(2.2) 

Dimana: 

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

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

desain (termasuk Cd), dinyatakan dalam mm (mm) 

Vx : gaya geser seismik total tingkat yang ditinjau (kN) 

hsx : tinggi antar tingkat yang ditinjau (mm) 
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Cd : faktor pembesaran defleksi.  

Koefisien stabilitas maksimal (θ max). 

𝜃𝑚𝑎𝑥 =
0,5

𝛽 𝐶𝑑
≤ 0,25  ......(2.3) 

  Dimana β adalah rasio kebutuhan geser terhadap kapasitas geser 

untuk tingkat yang ditinjau. Rasio ini diizinkan secara konservatif diambil 

1,0. 

2.4 Prosedur Analisis 

2.4.1. Analisis Statik Ekivalen 

Menurut Widodo (2001) analisis statik ekivalen adalah beban gempa 

setelah disederhanakan dan dimodifikasikan yang mana gaya inersia yang 

bekerja pada suatu massa akibat gempa disederhanakan menjadi ekivalen 

beban statik. Beban yang ekivalen dengan beban gempa yang membebani 

bangunan dalam batas-batas tertentu sehingga tidak terjadi overstress pada 

bangunan yang bersangkutan. Pada bangunan yang direncanakan statik 

ekivalen, bangunan diasumsikan hanya terjadi satu bentuk lendutan selama 

bergerak pada saat gempa terjadi. 

Pawirodikromo (2012) juga mengatakan beban statik ekivalen 

adalah efek beban dinamik disederhanakan menjadi gaya horizontal F yang 

bekerja pada pusat massa. Gaya horizontal yang bekerja pada pusat-pusat 

massa bangunan tersebut sifatnya hanya statik, artinya besar dan tempatnya 

tetap, sementara beban dinamik intensitasnya berubah-ubah menurut waktu 

(dinamik). Gaya-gaya horizontal tersebut sifatnya hanya ekivalen sebagai 

pengganti/representasi dari efek beban dinamik yang sesungguhnya terjadi 

saat gempa bumi. 

Analisis beban statik ekivalen adalah suatu cara analisis statik 

struktur, dimana pengaruh gempa pada struktur dianggap sebagai beban-

beban statik horizontal untuk menirukan pengaruh gempa yang 

sesungguhnya akibat gerakan tanah. Untuk struktur bangunan gedung 

beraturan, pengaruh gempa rencana dapat ditentukan dengan cara analisis 
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statik ekivalen. Pada analisis beban statik ekivalen ragam getar 1 dianggap 

dominan. 

2.4.2. Analisis Respon Spektrum 

Respon spektrum merupakan metode yang lebih sederhana dan cepat 

dibanding dengan analisis riwayat waktu. Walaupun memakai prinsip 

dinamik, tetapi model ini tidak merupakan analisis riwayat waktu 

sebagaimana metode modal analisis, tetapi hanya mencari respon 

maksimum. Dengan memakai respon spektrum yang telah ada pada tiap-tiap 

daerah gempa, maka respon-respon maksimum dapat dicari dengan waktu 

yang jauh relatif singkat dibanding dengan cara analisis riwayat waktu. 

Namun demikian cara ini hanya bersifat pendekatan, karena respon struktur 

yang diperoleh bukan nyata-nyata oleh beban gempa tertentu, melainkan 

berdasar pada respon spektrum (yang merupakan produk akhir dari beberapa 

gempa). 

Menurut Widodo (2001) spektrum respon adalah suatu spektrum 

yang disajikan dalam bentuk grafik/plot antara periode getar struktur T, 

lawan respon respon maksimum berdasarkan rasio redaman dan gempa 

tertentu. Respon maksimum dapat berupa simpangan maksimum (spektrum 

displacement, SD), kecepatan maksimum (spektrum velocity, SV), atau 

percepatan maksimum (spektrum acceleration, SA) suatu massa struktur 

dengan kebebasan tunggal atau single degree of freedom (SDOF). 

2.4.3. Analisa Riwayat Waktu 

Prosedur dalam analisa respon riwayat waktu telah diatur dalam SNI 

1726-2012 pasal 11 dengan dibagi menjadi dua yaitu prosedur riwayat 

waktu linear dan prosedur riwayat waktu non linear. 

Analisa riwayat waktu linear lebih jauh dijelaskan dalam SNI 1726-

2012 pasal 11.1 dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk 

dapat melakukan analisa dengan metode ini. 

Gaya gempa yang menjadi acuan dalam analisa ini diambil dari 

percepatan maksimum permukaan tanah (PGA) yang berasal dari gempa 
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yang sudah pernah terjadi. Minimal tiga gerak tanah yang sesuai harus 

digunakan dalam analisis. Gerak tanah yang sesuai harus diseleksi dari 

peristiwa-peristiwa gempa yang memiliki magnitudo, jarak patahan, dan 

mekanisme sumber gempa yang konsisten dengan hal-hal yang mengontrol 

ketentuan gempa maksimum yang dipertimbangkan. 

Respon spektrum dengan redaman 5% dari gempa aktual yang 

diambil akselerogramnya sebagai percepatan gempa masukan harus 

mempunyai nilai rata-rata percepatan spektral respon desain (Sa) yang 

hampir sama dengan respon spektrum rencana (redaman 5%) pada periode 

0,2T hingga 1,5T.  

Jika digunakan paling sedikit tujuh gerak tanah dalam analisis, gaya-

gaya elemen struktur yang digunakan dalam kombinasi beban dan 

simpangan antar lantai dapat diambil sebagai nilai rata-rata dari analisis. 

Apabila gerak tanah yang digunakan kurang dari tujuh, maka gaya-gaya 

elemen struktur dan simpangan antar lantai harus diambil sebagai nilai 

maksimum dari hasil analisis. 

Struktur gedung beraturan, pengaruh gempa rencana dapat ditinjau sebagai 

pengaruh beban gempa statik ekivalen, sehingga menurut standar ini analisisnya 

dapat dilakukan berdasarkan analisis statik ekivalen. 

Struktur gedung tidak beraturan, pengaruh gempa rencana harus ditinjau 

sebagai pengaruh pembebanan gempa dinamik, sehingga analisisnya harus 

dilakukan berdasarkan analisis respon dinamik. 

Analisis  dinamik  adalah  analisis  struktur  dimana  pembagian  gaya  

geser gempa  di  seluruh  tingkat  diperoleh  dengan  memperhitungkan   pengaruh 

dinamis gerakan tanah terhadap struktur. Analisis dinamik terbagi menjadi 2, yaitu: 

1. Analisis ragam respon spektrum dimana total respon didapat melalui 

superposisi dari respon masing-masing ragam getar. 

2. Analisis  riwayat  waktu  adalah  analisis  dinamis  dimana  pada  model 

struktur  diberikan  suatu  catatan  rekaman  gempa  dan  respon  struktur 

dihitung langkah demi langkah pada interval tertentu. 
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Menurut Widodo (2001) mengenai perbedaan beban statik dan beban 

dinamik. Pada ilmu statika keseimbangan gaya-gaya didasarkan atas kondisi statik, 

artinya gaya-gaya  tersebut  tetap  intesitasnya,  tetap  tempatnya  dan  tetap  arah/  

garis kerjanya. Gaya-gaya tersebut dikategorikan sebagai beban statik. Kondisi 

seperti ini akan berbeda dengan beban dinamik dengan pokok-pokok perbedaan 

sebagai berikut ini : 

1. Beban   dinamik   adalah   beban   yang  berubah-ubah   menurut   waktu   

(time varying) sehingga beban dinamik merupakan fungsi dari waktu. 

2. Beban dinamik umumnya hanya bekerja pada rentang waktu tertentu. 

Untuk gempa  bumi  maka  rentang  waktu  tersebut  kadang-kadang  hanya  

beberapa detik saja. Walaupun hanya beberapa detik saja namun beban 

angin dan beban gempa  misalnya  dapat  merusakkan  struktur  dengan  

kerugian  yang  sangat besar. 

3. Beban dinamik dapat menyebabkan timbulnya gaya inersia pada pusat 

massa yang arahnya berlawanan dengan arah gerakan. 

4. Beban  dinamik  lebih  kompleks  dibanding  dengan  beban  statik,  baik  

dari bentuk fungsi bebannya maupun akibat yang ditimbulkan. Asumsi-

asumsi kadang perlu diambil untuk mengatasi ketidakpastian yang mungkin 

ada pada beban dinamik. 

5. Karena beban dinamik berubah-ubah intensitasnya menurut waktu, maka 

pengaruhnya terhadap struktur juga berubah-ubah menurut waktu. Oleh 

karena itu  penyelesaian  problem  dinamik  harus  dilakukan  secara  

berulang-ulang bersifat penyelesaian tunggal ( single solution ), maka 

penyelesaian problem dinamik bersifat penyelesaian berulang-ulang 

(multiple solution). 

6. Sebagai akibat penyelesaian yang berulang-ulang maka penyelesaian  

dengan beban dinamik akan lebih mahal dan lebih lama. 

Analisis struktur yang disyaratkan oleh pasal 7 dalam SNI 1726-2012 harus 

terdiri dari salah satu tipe yang diizinkan dalam tabel , berdasarkan pada kategori 

desain seismik struktur, sistem struktur, properti dinamis, dan keteraturan, atau 

dengan persetujuan pemberi ijin yang mempunyai kuasa hukum, sebuah prosedur 
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alternatif yang diterima secara umum diizinkan untuk digunakan. Prosedur analisis 

yang dipilih harus dilengkapi sesuai dengan persyaratan dari pasal yang terkait 

dirujuk dalam tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Prosedur Analisis Yang Boleh Digunakan 

Kategori 

desain 

seismik 

Karakteristik struktur 

Analisis 

gaya 

lateral 

ekivalen 

Pasal 7.8 

Analisis 

spektrum 

respon 

ragam 

Pasal 7.9 

Prosedur 

riwayat 

respon 

seismik 

Pasal 11 

B, C 

Bangunan dengan Kategori Risiko I atau 

II dari konstruksi rangka  

ringan dengan ketinggian tidak melebihi 3 

tingkat 

I I I 

Bangunan lainnya dengan Kategori Risiko 

I atau II, dengan ketinggian tidak melebihi 

2 tingkat 

I I I 

Semua struktur lainnya I I I 

D, E, F 

 

 

Bangunan dengan Kategori Risiko I atau 

II dari konstruksi rangka ringan dengan 

ketinggian tidak melebihi 3 tingkat 

I I I 

Bangunan lainnya dengan Kategori Risiko 

I atau II dengan ketinggian tidak melebihi 

2 tingkat  

I I I 

Struktur beraturan dengan T< 3,5Ts dan 

semua struktur dari konstruksi rangka 

ringan 

I I I 

Struktur tidak beraturan dengan T< 3,5Ts 

dan mempunyai hanya ketidakberaturan 

horizontal Tipe 2, 3, 4 atau 5 dari Tabel 3.2 

atau ketidakberaturan vertikal Tipe 4, 5a, 

atau 5b dari Tabel 3.3 

I I I 

Semua struktur lainnya TI I I 

Sumber: SNI 1726-2012 
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Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan gedung Pasal 

7.3.2, SNI-1726-2012, menetapkan struktur gedung harus diklasifikasikan sebagai 

beraturan atau tidak beraturan berdasarkan pada kriteria dalam pasal 7.3.2. 

Klasifikasi tersebut harus didasarkan pada konfigurasi horizontal dan vertikal dari 

struktur bangunan gedung. 

Struktur bangunan gedung yang mempunyai satu atau lebih tipe 

ketidakberaturan dalam tabel maka harus dianggap mempunyai ketidakberaturan 

struktur baik vertikal maupun horizontal. 

Struktur dengan ketidakberaturan horizontal dipaparkan dalam tabel 2.3 di 

bawah ini. 

Tabel 2.3 Ketidakberaturan Horizontal Pada Struktur  

 Tipe dan penjelasan ketidakberaturan 

1a 

Ketidakberaturan torsi didefinisikan ada jika simpangan antar lantai tingkat maksimum, 

torsi yang dihitung termasuk tak terduga, di sebuah ujung struktur melintang terhadap 

sumbu lebih dari 1,2 kali simpangan antar lantai tingkat rata-rata di kedua ujung struktur. 

Persyaratan ketidakberaturan torsi dalam pasal-pasal referensi berlaku hanya untuk struktur 

dimana diafragmanya kaku atau setengah kaku. 

2 

Ketidakberaturan sudut dalam didefinisikan ada jika kedua proyeksi denah struktur dari 

sudut dalam lebih besar dari sudut 15 persen dimensi denah struktur dalam arah yang 

ditentukan. 

3 

Ketidakberaturan diskontinuitas diafragma didefinisikan ada jika terdapat diafragma 

dengan diskontinuitas atau variasi kekakuan mendadak, termasuk yang mempunyai daerah 

terpotong atau terbuka lebih besar dari 50 persen daerah diafragma bruto yang 

melingkupinya, atau perubahan kekakuan diafragma efektif lebih dari 50 persen dari suatu 

tingkat ke tingkat yang selanjutnya. 

4 

Ketidakberaturan pergeseran melintang terhadap bidang didefinisikan ada jika 

terdapat diskontinuitas dalam lintasan tahanan gaya lateral, seperti pergeseran melintang 

terhadap bidang elemen vertikal. 

5 

Ketidakberaturan sistem nonparalel  didefinisikan ada jika elemen penahan gaya lateral 

vertikal tidak paralel atau simetris terhadap sumbu-sumbu ortogonal utama sistem penahan 

gaya gempa. 

Sumber: SNI 1726-2012 
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Struktur dengan ketidakberaturan vertikal dipaparkan dalam tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Ketidakberaturan Vertikal Pada Struktur  

 Tipe dan penjelasan ketidakberaturan 

1a 

Ketidakberaturan kekakuan tingkat lunak didefinisikan ada jika terdapat suatu tingkat 

dimana kekakuan lateralnya kurang dari 70 persen kekakuan lateral tingkat di atasnya atau 

kurang dari 80 persen kekakuan rata-rata tiga tingkat di atasnya. 

1b 

Ketidakberaturan kekakuan tingkat lunak berlebihan didefinisikan ada jika terdapat 

suatu tingkat dimana kekakuan lateralnya kurang dari 60 persen kekakuan lateral tingkat di 

atasnya atau kurang dari 70 persen kekakuan rata-rata tiga tingkat di atasnya. 

2 

Ketidakberaturan berat ( massa ) didefinisikan ada jika massa efektif semua tingkat lebih 

dari 150 persen massa efektif tingkat di dekatnya. Atap yang lebih ringan dari lantai di 

bawahnya tidak perlu ditinjau. 

3 

Ketidakberaturan geometri vertikal didefinisikan ada jika dimensi horizontal sistem 

penahan gaya gempa disemua tingkat lebih dari 130 persen dimensi horizontal sistem 

penahan gaya gempa tingkat di dekatnya. 

4 

Diskontinuitas arah bidang dalam ketidakberaturan elemen penahan gaya lateral 

vertikal didefinisikan ada jika pergeseran arah bidang elemen penahan gaya lateral lebih 

besar dari panjang elemen itu atau terdapat reduksi kekakuan elemen penahan di tingkat di 

bawahnya. 

5a 

Diskontinuitas dalam ketidakberaturan kuat lateral tingkat didefinisikan ada jika kuat 

lateral tingkat kurang dari 80 persen kuat lateral tingkat di atasnya. Kuat lateral tingkat 

adalah kuat lateral total semua elemen penahan seismik yang berbagi geser tingkat untuk 

arah yang ditinjau. 

5b 

Diskontinuitas dalam ketidakberaturan kuat lateral tingkat berlebihan didefinisikan 

ada jika kuat lateral tingkat kurang dari 65 persen kuat lateral tingkat di atasnya. Kuat lateral 

tingkat adalah kuat lateral total semua elemen penahan seismik yang berbagi geser tingkat 

untuk arah yang ditinjau. 

Sumber: SNI 1726-2012 
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Berikut ini adalah permodelan mengenai ketidakberatuan vertikal dan 

horizontal. 

 
Gambar 2.7 Ketidakberaturan Horizontal 

Sumber:Bungale S.  Taranath (2012) 
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Gambar 2.8 Ketidakberaturan Vertikal 

Sumber:Bungale S.  Taranath (2012) 
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2.5 Akselerogram Gempa 

Ketika gempa bumi terjadi, peralatan perekam pergerakan tanah bekerja 

mencatat data berupa grafik yang disebut dengan akselerogram. Grafik tersebut 

merupakan output dari alat bernama akselerograf. Akselerograf menggunakan 

komponen akselerometer yang bekerja merekam percepatan tanah dengan 

jangkauan lebih besar daripada seismogram. 

 
Gambar 2.9 Akselerograf 

Sumber: http://www.src.com.au 

Akselerograf merekam data percepatan tanah dalam 3 arah yang kemudian 

disebut dengan 3 komponen akselerogram yaitu UP-DOWN (U-D), EAST-WEST 

(E-W), dan NORTH-SOUTH (N-S).   

 
Gambar 2.10 Tiga Komponen Akselerogram 

Sumber: http://db.concretecoalition.org/building/136 
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Data akselerogram gempa menjadi komponen utama ketika dilakukan 

analisis riwayat waktu. Penggunaan akselerogram dalam SNI 1726-2012 

diisyaratkan sepasang yaitu utara-selatan dan barat-timur. Akselerogram 

dapat diperoleh dari beberapa ground motion database seperti Pacific 

Earthquake Engineering Research (PEER). 

2.5.1. Scaling Akselerogram Gempa 

Menurut Harahap (2014) prosedur analisa riwayat waktu di 

dalamnya terkait dengan pemilihan rekaman gempa aktual yang kemudian 

dijadikan respon spektrum desain. Pada proses tersebut diperlukan 

penskalaan rekaman gempa sesuai dengan spektral desain. Berikut ini 

dipaparkan beberapa metode penskalaan rekaman gempa. 

1. Skala PGA ( Peak Ground Acceleration ) 

Teknik penskalaan ini dengan menghitung faktor skala dari PGA 

rekaman gempa terhadap PGA target yaitu PGA desain spektrum pada 

peraturan yang digunakan. 

𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑃𝐺𝐴𝑑𝑠

𝑃𝐺𝐴𝑔𝑚𝑟
 ......(2.4) 

Dimana : 

PGAds  = PGA desain spektrum 

 PGAgmr = PGA ground motion record 

2. Skala Ordinat 

Penskalaan berdasarkan skala ordinat mengacu pada nilai respon 

spektrum pada periode T yang sama dengan periode alami struktur (T1) 

yang mengacu pada desain spektra pada peraturan gempa 

𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑇1𝑑𝑠

𝑇1𝑔𝑚𝑟
 ......(2.5) 

Dimana : 

T1ds = PGA desain spektrum 

T1gmr = PGA ground motion record 
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3. Least Square 

Penskalaan least square dengan meminimalisir perbedaan antara 

jumlah total percepatan rekaman gempa dengan spektra desain dalam 

peraturan. Percepatan yang diambil pada T1, T2, T3, dan T4. 

𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
0.6𝑠1𝑟1+0.6𝑠2𝑟2+0.6𝑠3𝑟3+0.6𝑠4𝑟4

0.6𝑟1
2+0.6𝑟2

2+0.6𝑟3
2+0.6𝑟4

2  ......(2.6) 

Dimana : 

S1 = Percepatan pada spektra desain pada T1. 

S2 = Percepatan pada spektra desain pada T2. 

S3 = Percepatan pada spektra desain pada T3. 

S4 = Percepatan pada spektra desain pada T4. 

r1 = Percepatan pada rekaman gempa pada T1. 

r2 = Percepatan pada rekaman gempa pada T2. 

r3 = Percepatan pada rekaman gempa pada T3.  

r4 = Percepatan pada rekaman gempa pada T4. 

4. Partial Area 

Pensklaan ini dengan cara membagi luas area percepatan target 

respon spektrum dengan luas area pada percepatan rekaman gempa pada 

periode 1.2T1 sampai dengan T2 

𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑢𝑚

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑
 ......(2.7) 

5. PSa 

Pensklalaan dilakukan dengan menyamakan area dibawah rekaman 

gempa dan target respon spektrum pada periode 0 – 2 detik 

𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑢𝑚

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑
 ...... (2.8) 
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6. ASCE-7 

Metode pensklalaan dengan berdasarkan ASCE-7 pada dasarnya 

sama dengan metode dalam partial area, perbedaannya terletak pada periode 

yang disklalakan yaitu antara 0.2T1 – 1.5T1. 

𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑢𝑚

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑
 .....(2.9) 

7. Spectrum Matching 

Dasar dari pensklalaan ini adalah usulan dari Hancock dkk. (2006) 

menggunakan metode numerik yang kemudian diterapkan pada beberapa 

program seperti SeismoMatch dan RSPMatch. 

2.6 Pembebanan Struktur 

Pembebanan struktur merupakan salah satu hal yang sangat perlu 

diperhatikan dalam suatu analisis bangunan gedung. Perlu diperhatikan beban-

beban apa yang bekerja terhadap suatu struktur sehingga didapatkan respon 

maksimum dari struktur tersebut. Beban-beban yang bekerja pada struktur dalam 

penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut: 

2.6.1. Kategori Beban 

1. Beban Mati 

Beban mati adalah berat seluruh bahan konstruksi bangunan gedung 

yang terpasang, termasuk 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 1727-2013). 

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 1727-

2013). 
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3. Beban Gempa 

Beban gempa adalah beban yang diakibatkan oleh gerakan tanah 

akibat gempa bumi maupun gempa vulkanik. Getaran akibat gempa 

bumi dipancarkan dari pusat gempa yang diteruskan ke segala arah 

dalam bentuk gelombang bodi (P-wave dan S-wave) dan sampai 

permukaan tanah menjadi gelombang permukaan (surface waves) 

2.6.2. Kombinasi Pembebanan 

Kombinasi pembebanan telah diatur dalam pasal 2 SNI 1727-2013. 

Kombinasi pembebanan merupakan bagian beban yang bekerja pada 

bangunan dengan faktor tertentu yang telah diatur dalam peraturan sehingga 

didapatkan hasil maksimum dari struktur. Kombinasi dasar pembebanan 

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(Lr atau R) 

5. 1,2D + 1,0E + L 

6. 0,9D +1,0W 

7. 0,9D +1,0E 

Kombinasi pembebanan yang telah diatur dalam SNI 1726-2012 

bahwa struktur, komponen-elemen struktur dan elemen-elemen fondasi 

harus dirancang sedemikian hingga kuat rencananya sama atau melebihi 

pengaruh beban-beban terfaktor dengan kombinasi dasar tersebut. 

Ketika perencanaan gedung, arah utama pengaruh gempa rencana 

harus ditentukan sedemikian rupa sehingga memberi pengaruh terbesar atau 

memberikan pengaruh beban paling kritis terhadap unsur-unsur sub sistem 

dan sistem struktur gedung secara keseluruhan. (Pasal 7.5.1 SNI 1726-

2012) 

Simulasi arah gempa rencana yang sembarang terhadap struktur 

gedung, pengaruh pembebanan gempa menggunakan prosedur kombinasi 
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ortogonal (diterapkan secara serentak) dimana 100% untuk gaya pada satu 

arah ditambahkan 30% gaya untuk arah tegak lurus. (Pasal 7.5.3a dan Pasal 

7.5.3b) 

Kombinasi dasar di atas dengan penambahan peraturan dari SNI 

1726-2012 dengan kombinasi pembebanan metode ultimit adalah 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 

a. 1,2D + 1,0Ex + 0,3Ey + L 

b. 1,2D + 1,0Ex - 0,3Ey + L 

c. 1,2D - 1,0Ex + 0,3Ey + L 

d. 1,2D - 1,0Ex - 0,3Ey + L 

6. 0,9D +1,0W 

7. 0,9D ± 1,0E 

a. 0,9D + 1,0Ex + 0,3Ey  

b. 0,9D + 1,0Ex - 0,3Ey  

c. 0,9D - 1,0Ex + 0,3Ey  

d. 0,9D - 1,0Ex - 0,3Ey  

Dimana 

Ex = Beban gempa arah X 

Ey = Beban gempa arah Y 

Kombinasi dasar di atas dengan penambahan peraturan dari SNI 

1726-2012 dengan kombinasi pembebanan metode ultimit adalah sebagai 

berikut: 

Kombinasi pembebanan yang menggunakan beban gempa yaitu 

persamaan 5 dan 7 harus memperhitungkan pengaruh gempa (horizontal dan 

vertikal) sehingga persamaan untuk beban gempa sebagai berikut: 

𝐸 = 𝐸ℎ ± 𝐸𝑣 ......(2.10) 
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Dimana: 

𝐸ℎ = 𝜌 + 𝐸 ......(2.11) 

𝐸𝑣 = (0,2 𝑥 𝑆𝐷𝑆)𝐷 ......(2.12) 

Dari persamaan 2.11 dan 2.12 kemudian disubstitusikan ke 

persamaan 2.10 menjadi: 

𝐸 = (𝜌 + 𝐸) ± (0,2 𝑥 𝑆𝐷𝑆)𝐷 ......(2.12) 

Dimana: 

E = Pengaruh beban gempa 

Eh = Pengaruh beban gempa horizontal 

Ev = Pengaruh beban gempa vertikal 

ρ = Faktor redudansi (KDS D-F  ρ = 1,3) 

SDS = Percepatan RSP elastik desain 

D = pengaruh beban mati  


