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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1 Gempa Bumi 

Gempa bumi merupakan peristiwa terjadinya getaran tanah pada permukaan 

bumi. Sebagaimana bencana alam lainnya, fenomena gempa bumi sulit untuk 

diprediksi waktu dan lokasi kejadiannya. Gempa bumi utamanya diakibatkan oleh 

pergerakan lempeng-lempeng tektonik bumi. Ada juga gempa bumi yang 

disebabkan oleh fenomena-fenomena lain, seperti aktivitas vulkanik gunung berapi, 

dan ledakan akibat tumbukan meteor, namun dampak dan skalanya lebih kecil 

akibat gempa bumi tektonik. 

Gempa bumi tektonik pada umumnya terjadi di wilayah perbatasan antara 

lempeng-lempeng bumi (plate boundary), walaupun dalam sejumlah kasus ada juga 

yang terjadi di tengah-tengah lempeng (intra plate). Lapisan litosfer yang terdiri 

dari lempeng-plat tektonik, bergerak dalam arah tertentu akibat adanya driving 

force yang timbul karena adanya konveksi termal. Pergerakan lempeng bumi 

demikian ada yang saling menumbuk (collision), menyusup (subduction), 

menggeser (slip fault), dan saling menjauh. Adanya  tumbukan / subduksi / geseran 

antar lempeng kemudian menimbulkan energi yang besar. Energi tersebut 

selanjutnya masih terakumulasi di daerah sekitar perbatasan lempeng. Gempa bumi 

tektonik terjadi akibat lepasnya akumulasi energi yang timbul akibat pergerakan 

antar lempeng.  

Gelombang gempa kemudian merambat di dalam tanah (Primary Wave dan 

Secondary Wave), selanjutnya ketika telah sampai pada permukaan tanah, 

gelombang rambat gempa dibedakan menjadi Rayleigh Wave dan Love Wave. 

Rayleigh Wave dan Love Wave merupakan gelombang gempa yang mengakibatkan 

dislokasi pada permukaan tanah dan kerusakan pada struktur. 
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Gambar 2.1 Peta Lempeng Dunia 

Sumber: http://geonviron.blogspot.com 

Peta lempeng dunia menunjukkan bahwa Indonesia terletak di antara tiga 

lempeng utama bumi, yaitu: 1) Lempeng Eurasia; 2) Lempeng Indo-Australia; dan 

3) Lempeng Pasifik. Selain itu, di Indonesia juga banyak ditemui patahan-patahan 

aktif, seperti patahan Opak (Yogyakarta), Semangko (Lampung), dan Lembang 

(Jawa Barat). Adanya patahan menimbulkan dislokasi tanah yang lebih besar bila 

terjadi gempa bumi. Oleh karena itu, wilayah Indonesia memiliki kerawanan yang 

tinggi terhadap gempa bumi. 

2.2 Struktur Tahan Gempa 

Filosofi utama dari perancangan struktur tahan gempa ialah mencegah 

jatuhnya korban jiwa. Struktur tahan gempa bukanlah suatu jenis struktur yang 

mampu menahan gaya gempa dengan baik sehingga mencegah terjadinya 

kerusakan pada struktur, tetapi lebih menitikberatkan pada kemampuan respons 

struktur terhadap gempa. Perencanaan struktur dengan kriteria pembebanan gempa 

yang sesuai dengan peraturan desain seismik yang berlaku, kemudian permodelan 

struktur yang dikombinasikan dengan elemen struktur tambahan untuk 

meningkatkan ketahanan gempa, dianalisa melalui sejumlah metode untuk 

mengukur kinerja struktur dalam merespons gaya-gaya gempa. Desain struktur 
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tahan gempa juga bertujuan untuk meminimalisir kerusakan yang ditimbulkan 

akibat beban gempa, membatasi ketidaknyamanan yang timbul akibat gempa, dan 

menjamin tetap berlangsungnya fungsi vital dari bangunan itu sendiri. Agar struktur 

dapat bertahan menghadapi gaya gempa yang kuat, maka perilaku struktur haruslah 

bersifat daktail agar dapat menoleransi gaya yang timbul setelah struktur mencapai 

kondisi ultimit. 

Kriteria desain bangunan tahan gempa dewasa ini didasarkan pada Model 

Performance Based Design yang dirancang pertama kali dalam Action Plan on 

Performance Based Design – FEMA 349, yang diterbitkan oleh FEMA (Federal 

Emergency Management Agency). Performance Based Design menetapkan empat 

kriteria desain bagi bangunan tahan gempa, di antaranya: Operational (bangunan 

diharapkan tetap beroperasional setelah terjadinya gempa); Immediate Occupancy 

(bangunan diharapkan dapat segera digunakan / dihuni kembali); Life Safety 

(kerusakan bangunan dirancang agar tidak sampai menimbulkan korban jiwa); dan 

Collapse Prevention (boleh terjadi kerusakan pada struktur, namun tidak hingga 

terjadi keruntuhan / kolaps total). Penerapan kriteria desain di atas tergantung pada 

rasio umur rencana bangunan terhadap kala ulang gempa rencana. 

 
Gambar 2.2 Ilustrasi Performance Based Design 

Sumber: youtube.com 
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Berdasarkan jenis gempa yang terjadi, ada tiga konsep utama terkait respons 

struktur terhadap gaya gempa, yaitu, 

a) Sistem struktural harus mampu menahan gempa berintensitas rendah 

tanpa adanya kerusakan elemen struktural. 

b) Sistem struktural harus mampu menahan gempa berintensitas sedang 

dengan kerusakan ringan. 

c) Sistem struktural harus mampu menahan gempa berintensitas tinggi tanpa 

mengalami keruntuhan / collapse. 

Sistem struktur tahan gempa yang baik harus sesuai dengan kerawanan gempa 

yang terdapat di wilayah struktur. Selain itu, aspek kontinuitas dan integritas 

struktur juga perlu diperhatikan. Sistem struktur tahan gempa yang sering 

diaplikasikan pada bangunan di antaranya adalah: penggunaan sistem truss pada 

struktur (belt truss dan outrigger system), pemanfaatan kekuatan peredam (damper 

system), dan pengaturan isolasi struktur terhadap tanah (base isolation system). 

Pada penelitian kali ini, jenis modifikasi struktur yang digunakan adalah base 

isolation system dengan menggunakan rubber bearing tipe lead rubber bearing 

(LRB). 

2.3 Teori dan Analisa Dinamika Struktur 

Sebagian besar pembebanan pada suatu struktur dihitung sebagai suatu beban 

yang statis, artinya besarnya beban konstan terhadap waktu. Beban statis, selain 

berat sendiri bangunan, sebenarnya tidak bersifat statis murni. Akan tetapi, karena 

perubahan besarnya pembebanan yang dapat terjadi bernilai kecil, maka beban 

tersebut dianggap sebagai beban statis. Meskipun penggunaan beban statis pada 

struktur selalu diperhitungkan, ada juga situasi yang mengharuskan adanya 

penambahan beban dinamis, dimana beban tersebut mengalami perubahan nilai 

terhadap waktu. Beberapa contoh kasus yang menuntut perhitungan beban dinamis, 

di antaranya adalah perhitungan kekuatan struktur terhadap getaran mesin, 

pembebanan akibat beban bergerak, dan pembebanan akibat gempa. Karakteristik 

beban dinamik berbeda dengan beban statik, sehingga membutuhkan penyelesaian 

yang berbeda sebagaimana pada beban statik. 
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Pembebanan akibat gempa bumi, diakibatkan karena gaya gempa yang 

sifatnya dinamik non-periodik, artinya gaya tersebut bersifat dinamik dan besarnya 

gaya tak beraturan (tak memiliki periode getaran tertentu). Gaya gempa yang terjadi 

pada titik-titik pusat massa struktur, terjadi baik pada arah horizontal maupun 

vertikal. Struktur SDOF (Single Degree of Freedom) umumnya berupa struktur 

sederhana yang massanya dapat diasumsikan terpusat pada satu lokasi, contohnya 

tangki air. Struktur gedung pada umumnya berupa struktur MDOF (Multi Degree 

of Freedom), karena pusat-pusat massa struktur dapat bergerak ke lebih dari satu 

arah. 

2.3.1 Derajat Kebebasan (Degree of Freedom) 

Apabila suatu massa yang dapat bergerak bebas dan berada dalam keadaan 

seimbang, lalu mengalami getaran, sehingga massa tersebut mengalami translasi 

dan rotasi pada sumbu X, Y, dan Z. Dengan demikian, maka massa tersebut 

memiliki enam derajat kebebasan (jumlah translasi + jumlah rotasi). 

Suatu struktur, berdasarkan jumlah derajat kebebasannya, dibagi menjadi 

dua, yaitu struktur berderajat kebebasan tunggal (Single Degree of Freedom, 

SDOF) dan struktur berderajat kebebasan banyak (Multi Degree of Freedom, 

MDOF). Struktur SDOF, apabila menerima beban lateral sebesar F, maka akan 

mengalami simpangan sebesar y pada massa struktur. Pada struktur MDOF, apabila 

struktur menerima beban lateral F, maka akan mengalami simpangan sebesar yn 

pada tiap-tiap massa struktur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa derajat 

kebebasan adalah jumlah arah yang diperlukan untuk menyatakan posisi suatu 

massa pada saat tertentu (Widodo, 2017). 

2.3.2 Dinamik Karakteristik Struktur 

Sebuah struktur yang menerima beban dinamik, dapat diterangkan pada 

model matematis di bawah ini. Model matematis tersebut terdiri dari empat elemen, 

yaitu: 
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Gambar 2.3 Model Matematis Persamaan Dinamis 

Sumber: Clough & Penzien, Dynamics of Structures 

2.3.2.1 Massa (M) 

Massa adalah elemen yang menyatakan sifat massa dan inersia struktur. 

Jumlah massa independen pada suatu sistem akan mempengaruhi jumlah derajat 

kebebasan, dimana semakin banyak jumlah massa independen, maka semakin 

banyak pula derajat kebebasannya. Ada dua pendekatan pokok untuk 

mendeskripsikan massa pada struktur, yaitu: a) Lumped Mass System, dengan 

mengasumsikan bahwa massa terpusat di tempat-tempat tertentu (digunakan pada 

struktur gedung bertingkat); dan b) Consistent Mass Matrix, dimana massa struktur 

diasumsikan terdistribusi secara merata pada arah vertikal struktur (misalnya 

digunakan pada struktur cerobong). Untuk menghitung massa, dapat menggunakan 

suatu persamaan sederhana, yaitu: 

m =              (2.1) 

Dimana  m  = massa (kg.dt/cm2) 

  W  = berat beban (kg) 

 g = percepatan gravitasi (dt/cm2)  

2.3.2.2 Kekakuan (K) 

Elemen kekakuan menyatakan gaya balik elastis dan kapasitas gaya potensial 

pada struktur. Elemen kekakuan ini biasanya disebut juga sebagai elemen pegas. 

Berdasarkan Hukum Hooke, kekakuan merupakan perbandingan antara gaya yang 

bekerja pada suatu sistem dengan regangan yang dihasilkan. Persamaan 

matematisnya, 
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K =               (2.2) 

Dimana  K  = kekakuan (kg/cm) 

  P  = gaya (kg) 

 y = regangan (cm)  

Ada dua metode yang digunakan untuk menghitung elemen kekakuan pada 

suatu struktur, yaitu: 

a) Gedung bergerak menurut prinsip shear mode, sehingga plat dan balok 

sangat kaku dan tidak terdapat rotasi pada kedua ujungnya. Dengan asumsi ini, 

maka kekakuan kolom saja yang dihitung. Ada dua asumsi mengenai nilai 

kekakuan balok berdasarkan jenis perletakannya, yaitu: 

Apabila kekakuan lentur balok sangat kaku (EI = ꚙ), maka berlaku kekakuan 

kolom jepit-jepit dengan besar: 

K =              (2.3) 

Apabila kekakuan lentur balok bernilai nol (EI = 0), maka berlaku kekakuan 

kolom jepit-sendi dengan besar: 

K =               (2.4) 

Dimana k = kekakuan kolom (kg/cm) 

  E = modulus elastisitas material kolom (kg/cm2) 

  Ic = momen inersia kolom (cm4) 

  hc = tinggi kolom (cm) 

b) Perhitungan kekakuan struktur dengan asumsi bahwa plat dan balok 

memiliki nilai kekakuan tertentu dan pengaruhnya pada kekakuan kolom juga 

diperhitungkan, sehingga terdapat rotasi pada nodal-nodal antara kolom dan balok. 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghitung kekakuan kolom yang 

dipengaruhi oleh kekakuan balok, salah satunya adalah cara yang diperkenalkan 

oleh Muto (1975). Kekakuan kolom menurut cara Muto ini diperoleh melalui 

persamaan: 

KM = C ×  K             (2.5) 
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Dimana  KM  = kekakuan kolom (kg /cm) 

  CM  = koefisien Muto 

 KF = kekakuan kolom jepit-jepit (lihat persamaan 2.2) 

                                
(a) Kolom Tengah                        (b) Kolom Tepi                           (c) Kolom Dasar 

Gambar 2.4 Kondisi Pengekangan Kolom oleh Balok 

Sumber: Dokumen Pribadi 

Koefisien Muto (CM) tergantung pada konfigurasi letak balok dan kolom. 

Untuk kolom tengah, yaitu kolom yang dikekang oleh empat balok seperti pada 

Gambar 2.4.a, maka koefisien CM dihitung menurut rumus, 

CM = 
∑  ∑

∑  ∑    
          (2.6) 

Untuk kolom tepi yang dikekang oleh dua balok seperti pada gambar 2.4.b, 

maka koefisien CM dihitung menurut rumus, 

CM = 
 

     
          (2.7) 

Untuk kolom dasar seperti pada gambar 2.4.c, maka koefisien CM dihitung 

menurut rumus, 

CM = 
∑ ,   

∑    
           (2.8) 

Dimana  CM  = koefisien Muto 

  Kb  = kekakuan balok 

 Kc = kekakuan kolom 

  Kba  = kekakuan balok atas 

  Kbb  = kekakuan balok bawah 
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Struktur bangunan umumnya didukung oleh beberapa kolom. Kekakuan 

struktur, yang diwakili oleh kekakuan kolom, dapat ditentukan berdasarkan jenis 

rangkaian kolom. 

Pada susunan paralel, kolom (atau pegas pada model matematis) saling 

memperkuat satu sama lain. Sehingga nilai kekakuan total, 

Keq = ∑ Ki            (2.9) 

Dimana  Keq  = kekakuan ekuivalen 

  Ki  = kekakuan satu unit kolom 

 
Gambar 2.5 Susunan Pegas Paralel 

Sumber: Budio (Dinamika Struktur) 

Pada susunan seri, nilai kekakuan kolom saling memperlemah satu sama lain. 

Pada gambar 2.6, perpendekan total pegas akibat gaya P, merupakan jumlah dari 

perpendekan masing-masing pegas. Perpendekan masing-masing pegas, 

y1 =  , y2 =           (2.10) 

 
Gambar 2.6 Susunan Pegas Seri 

Sumber: Budio (Dinamika Struktur) 

Sehingga sistem pegas mengalami total perpendekan sebesar, 

y = y1 + y2          (2.11) 

 = +           (2.12) 
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 = +           (2.13) 

Berdasarkan persamaan 2.12, diperoleh 

 =∑             (2.14) 

2.3.2.3 Redaman (C) 

Elemen redaman menyatakan karakteristik gesekan dan pelepasan energi 

(energy dissipation) pada struktur. Pelepasan energi oleh elemen redaman akan 

mengurangi respons struktur terhadap gaya dinamik. 

Redaman diklasifikasikan berdasarkan sistem redaman dan jenis redaman. 

Menurut sistemnya, terdapat dua macam redaman yang dimaksud, yaitu, 

a) Redaman Klasik (Classical Damping), berlaku pada suatu sistem struktur 

dengan material penyusun yang sama, sehingga rasio redamannya 

seragam. Pada redaman klasik, berlaku kaidah kondisi ortogonal. 

b) Redaman Nonklasik (Nonclassical Damping), berlaku pada suatu sistem 

struktur yang memakai bahan berlainan, sehingga rasio redamannya 

berbeda secara signifikan. Pada kasus lain, apabila pengaruh tanah pada 

respons dinamik struktur diperhitungkan (soil-structure interaction), 

maka otomatis berlaku sistem redaman nonklasik. 

Berdasarkan jenisnya, redaman dibedakan lagi menjadi beberapa kelompok, 

yaitu, 

a) Redaman Proporsional Terhadap Massa (Mass Proportional Damping), 

dimana redaman suatu struktur akan berbanding langsung dengan massa 

struktur. 

b) Redaman Proporsional Terhadap Kekakuan (Stiffness Proportional 

Damping), dimana redaman suatu struktur merupakan fungsi dari 

kekakuan struktur tersebut. 

c) Redaman Proporsional Terhadap Massa dan Kekakuan (Mass and 

Stiffness Proportional Damping), merupakan kombinasi dari kedua jenis 

redaman di atas.  
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2.3.3 Persamaan Diferensial Dinamika Struktur 

Persamaan umum dari kesetimbangan dinamik suatu struktur adalah, 

FI + FD + FS = F(t)         (2.15) 

Dimana  FI  = gaya inersia 

  FD  = gaya peredam 

 FS = gaya pegas 

 F(t) = gaya dinamik 

Persamaan 2.15 dijabarkan menjadi, 

[M] . {y} + [C] . {y} + [K] . {y} = F(t)           (2.16) 

Dimana [M] = Matriks massa 

 [C] = Matriks redaman 

 [K] = Matriks kekakuan 

 {y} = Vektor percepatan struktur (turunan dari vektor kecepatan) 

 {y} = Vektor kecepatan struktur (turunan dari vektor perpindahan) 

 {y} = Vektor perpindahan struktur 

 F(t) = Vektor gaya dinamik 

2.3.4 Pembentukan Matriks Dinamik Karakteristik pada Struktur MDOF 

Pada struktur MDOF, matriks massa, redaman, dan kekakuan, disusun 

menjadi, 

 

[M] =           (2.17a) 

 

Dimana Mn = massa struktur pada lantai n 

 

[K] =            (2.17b) 

 

Dimana Kn = kekakuan struktur pada lantai n 
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[C] =          (2.17c) 

 

Dimana Cn = gaya redam struktur pada lantai n 

 

2.4  Sistem Base Isolation 

2.4.1 Sejarah dan Perkembangan Teknologi Base Isolation  

Penerapan sistem isolasi dasar pada struktur berkembang pesat di dunia 

konstruksi selama kurun waktu 40 tahun terakhir, terutama di negara-negara maju. 

Akan tetapi, konsep tersebut telah diperkenalkan sejak abad ke-19. John Milne, 

seorang profesor berkebangsaan Inggris yang mengajar ilmu pertambangan di 

Universitas Tokyo pada 1876 – 1895, melakukan penelitian komprehensif pertama 

pada penerapan sistem base isolation. Atas jasanya di bidang tersebut, bersamaan 

dengan sumbangsih besarnya dalam bidang seismologi lainnya, ia dijuluki sebagai 

Bapak Seismologi Modern. Pada tahun 1909, Dr. J.A. Calantarients, seorang ahli 

medis dari Inggris, menulis surat kepada Direktur Dinas Seismologi Chili, 

menyampaikan idenya akan suatu sistem isolasi dasar pada struktur. Selanjutnya, 

Dr. Calantarients mengembangkan penelitiannya dan mendapatkan hak paten atas 

hasil penelitiannya tersebut. 

Walaupun konsep isolasi dasar pada struktur telah diteliti pada awal abad ke-

20, barulah pada dekade 1970-an konsep tersebut dapat diterapkan secara nyata 

pada struktur gedung dan jembatan. Dr. R. Ivan Skinner dari Department of 

Industrial Research, Selandia Baru, memprakarsai penelitian ekstensif terhadap 

teknologi base isolation, dan ia akhirnya menemukan salah satu perangkat isolator 

yang sering digunakan hingga saat ini, yaitu Lead Rubber Bearing. Semenjak itu, 

telah dikembangkan banyak variasi dari sistem base isolator. 

2.4.2 Persamaan Dinamik Struktur Terisolasi 

Gambar 2.7.a menunjukkan sebuah struktur fixed base, dimana struktur 

tersebut adalah struktur SDOF dengan lumped mass m, kekakuan k, dan redaman c. 

Struktur tersebut selanjutnya diberi base isolator, seperti pada Gambar 2.7.b. Pada 
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struktur fixed base persamaan frekuensi sudut, periode natural, dan rasio redaman 

berturut-turut adalah, 

 
(a)        (b) 

Gambar 2.7 (a) Struktur Konvensional. (b) Struktur Terisolasi 

Sumber: Anil K. Chopra (Dynamics of Structures) 

ω =  , T =  , ξ = 
  

       (2.18) 

Pada Gambar 2.7.b yang menunjukkan struktur terisolasi, terdapat tambahan 

properti, yaitu massa slab dasar, mb, dengan kekakuan lateral base isolator, kb, dan 

redaman liat, cb. Frekuensi sudut, periode natural, dan rasio redaman dari struktur 

terisolasi adalah, 

ω = 
 

 , T  =  , ξ  = 
 ( ) 

    (2.19) 

Adanya penambahan base isolator pada struktur SDOF mengakibatkan 

struktur tersebut menjadi struktur MDOF (memiliki dua derajat kebebasan). 

Penambahan degree of freedom ini dikarenakan penggunaan base isolator 

memerlukan penambahan base slab pada struktur, seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 2.9. Model matematis struktur SDOF tanpa base isolator ditunjukkan oleh 

Gambar 2.8. 

 
Gambar 2.8. Model Matematis Struktur SDOF Konvensional 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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Gambar 2.9. Model Matematis Struktur SDOF dengan Base Isolator 

Sumber: Dokumen Pribadi 

Dalam bentuk matriks, persamaan gerakan struktur SDOF dengan base 

isolation dapat dituliskan sebagai berikut, 

M.y + C.y + K.y = - M.y         (2.20) 

Persamaan 2.20 apabila dinyatakan dalam bentuk matriks adalah, 

∑ M M
M M

 
y
y  + c 0

0 c
 

y
y  + k 0

0 k
 

y
y  = −m 0

0 −M
1
0

y     (2.21) 

Dimana mb = massa base slab 

 M = massa struktur atas 

 ΣM = total massa struktur (mb + M) 

 cb = redaman base isolator 

 c = redaman struktur atas 

 kb = kekakuan lateral base isolator 

 k = kekakuan lateral struktur atas 

 y  = Percepatan base isolator 

  = Percepatan struktur atas 

 y  = Percepatan gempa  

 y  = Kecepatan base isolator 

  = Kecepatan struktur atas  

 y  = Simpangan base isolator  

 y = Simpangan struktur atas 
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Matriks redaman juga dapat diperoleh dengan metode mass and stiffness 

proportional damping, sehingga, 

C = α . M + β . K         (2.22) 

Konstanta α dan β dapat diperoleh melalui persamaan 2.23 dan 2.24, 

α = ξ 
 

          (2.23) 

β = ξ            (2.24) 

Dimana ξ = Rasio redaman 

 ωi = Frekuensi natural mode ke-i 

 ωj = Frekuensi natural mode ke-j 

Pada struktur berderajat kebebasan banyak (MDOF – Multi Degree of 

Freedom), penggunaan base isolator akan menambah satu massa tergumpal 

(lumped mass), yaitu massa base slab pada dasar struktur. Model matematis 

struktur MDOF konvensional dan struktur MDOF dengan base isolator 

ditunjukkan oleh Gambar 2.10 dan 2.11. 

 
Gambar 2.10. Model Matematis Struktur MDOF Konvensional 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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Gambar 2.11. Model Matematis Struktur MDOF dengan base isolator 

Sumber: Dokumen Pribadi 

Dalam bentuk matriks, persamaan gerakan struktur MDOF dengan base 

isolation dapat dituliskan sebagai berikut, 

[M].{y} + [C].{y} + [K].{y} = - [M].y       (2.25) 

Persamaan 2.25 apabila dituliskan dalam bentuk matriks menjadi, 

m {r} [M ]
[M ]{r} [M ]

 
y
{y}  + 

c {0}
{0} [c]

 
y
{y}  + 

k {0}
{0} [k]

 
y
{y}  = 

−m
[M ]{r} y     (2.26) 

Dimana, 

  

[M] =                                                                      (2.27a) 

 

 

Dengan ΣM = Total massa struktur ditambah dengan massa base slab 

 Mn = Massa struktur pada lantai ke-n 

 

 

[K] =           (2.27b) 

 

 

Dengan Kb = Kekakuan lateral base isolator 
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 Kn = Kekakuan lateral struktur pada lantai ke-n  

 

 

[C] =           (2.27c)  

 

 

Dengan Cb = Redaman base isolator 

 Cn = Redaman struktur pada lantai ke-n  

 

 

{y} =        , {y} =                 , {y} =                 , {r} =   (2.27d) 

 

 

Dimana y  = Percepatan base isolator 

 y  = Kecepatan base isolator  

 y  = Simpangan base isolator  

 y  = Percepatan struktur pada lantai ke-n 

 y  = Kecepatan struktur pada lantai ke-n  

 y  = Simpangan struktur pada lantai ke-n  

 y  = Percepatan gempa  

2.4.3 Perhitungan Properti Mekanik dari Base Isolator 

Perhitungan properti mekanik base isolator mengacu pada Design of Lead-

Rubber Bearings oleh New Zealand Ministry of Works and Development. Langkah 

pertama dalam mendesain base isolator adalah menentukan periode target dari 

sistem isolator. Setelah target periode ditentukan, maka kekakuan horizontal base 

isolator dapat dihitung dengan persamaan, 

KH =  x           (2.28) 

Dimana  KH  = kekakuan horizontal (kN/mm)  

  W  = berat struktur yang diterima oleh base isolator (kN) 
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 g = percepatan gravitasi (mm/detik2) 

 TD = target periode 

Berdasarkan SNI 1726-2012, setidaknya ada tiga jenis simpangan pada 

respons simpangan base isolator. Sistem isolator harus mampu menahan 

Simpangan Rencana (Design Displacement), DD, dan Simpangan Maksimum 

(Maximum Lateral Displacement), DM,  yang bekerja pada sumbu utama horizontal 

bangunan. DD bekerja pada gempa DBE (Design Basic Earthquake), sedangkan DM 

bekerja pada gempa MCE (Maximum Credible Earthquake). Persamaan DD, 

DD = 
  

  
          (2.29) 

Dimana  DD  = simpangan rencana (mm)  

  g  = percepatan gravitasi (mm/detik2) 

 SD1 = percepatan spektrum pada periode 1 detik 

 TD = target periode  

 BD = koefisien pereduksi (diperoleh dari tabel 22 SNI 1726-2012 

atau dapat menggunakan persamaan yang diajukan Kelly, 1999) 

BD = 
( )

           (2.30) 

Dimana  BD  = koefisien pereduksi   

  β  = rasio redaman base isolator 

Kekakuan base isolator terdiri dari tiga parameter, yaitu K1, K2, dan Q. K1 

adalah kekakuan elastis. K1 cukup sulit dihitung, sehingga umumnya diasumsikan 

sebesar 10K2 (Kelly, 1999). K2 adalah kekakuan pasca leleh base isolator. 

Sedangkan Q, characteristic strength, merupakan perpotongan hysteretic loop 

dengan sumbu Y positif. Q dapat dihitung melalui persamaan, 

Q = 
 

          (2.31) 

Dimana  Q  = characteristic strength (kN) 

 WD = jumlah energi terdisipasi setiap siklus (kN-mm) 

 DD = simpangan rencana (mm) 
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Jumlah energi yang terdisipasi setiap siklus (WD) diperoleh dengan 

persamaan, 

WD = 2.π.KH.D .β         (2.32) 

Dimana  KH  = kekakuan horizontal base isolator (kN/mm) 

 DD = simpangan rencana (mm) 

 β  = rasio redaman base isolator 

Kekakuan pasca leleh (K2), diperoleh dari persamaan, 

K2 = KH -            (2.33) 

Dengan diketahuinya nilai K1 & K2, maka Dy dapat dihitung dengan 

persamaan, 

Dy =           (2.34) 

Dimana  Dy  = simpangan leleh (mm) 

 Q  = characteristic strength (kN) 

 K1 = kekakuan elastis base isolator (kN/mm) 

 K2  = kekakuan pasca leleh base isolator (kN/mm) 

Setelah Dy diperoleh, maka nilai Q aktual (QA), dihitung dengan 

menggunakan persamaan, 

QA =  
 ( )

          (2.35) 

Luas area lead plug diperoleh dari persamaan, 

ALP =           (2.36) 

Dimana  ALP  = luas area lead plug (mm2) 

 γLP = tegangan leleh lead plug (kN/mm2) 

Total ketebalan karet / rubber yang digunakan pada base isolator dapat 

dihitung melalui persamaan, 

tr =              (2.37) 

Dimana  tr  = total ketebalan karet pada base isolator (mm) 



24 
 

 DD = displacement desain (mm) 

 γ  = shear strain karet (dalam persen) 

Luas area rubber bearing dihitung dengan menggunakan persamaan, 

ALRB = 
  

           (2.38) 

Dimana  ALRB   = luas area rubber bearing (mm2) 

 KH    = kekakuan horizontal base isolator (kN/mm) 

 tr   = total ketebalan karet pada base isolator (mm) 

 G   = modulus geser rubber bearing (kN/mm2) 

Tebal lapisan karet pada base isolator diperoleh dari persamaan, 

t = 
 

             (2.39) 

Dimana  t       = tebal lapisan karet (mm) 

 φLRB = diameter base isolator (mm) 

 S   = shape factor 

Shape factor yang digunakan pada perhitungan tebal lapisan karet dapat 

dihitung dengan persamaan, 

S = 
√

 x             (2.40) 

Dimana  S   = shape factor 

 fv   = frekuensi vertikal (Hz) 

 fh   = frekuensi horizontal (Hz) 

Jumlah layer rubber yang digunakan pada base isolator dapat dihitung 

melalui persamaan, 

n =                (2.41) 

Dimana  n   = jumlah layer rubber 

 tr   = total ketebalan rubber 

 t   = ketebalan satu layer rubber 
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2.4.3 Konsep Kerja Base Isolation System 

Konsep Base Isolation merupakan salah satu konsep paling penting pada 

struktur tahan gempa, di mana prinsip utama dari konsep ini adalah ‘memisahkan’ 

struktur utama dengan pondasi. Sebelumnya, untuk mencegah keruntuhan akibat 

gempa, struktur diperkuat dengan cara memperbesar dimensi dan meningkatkan 

kekakuan elemennya. Walaupun begitu, apabila hubungan antara pondasi dan 

struktur bersifat kaku, maka struktur akan menerima seluruh beban gempa pada 

frekuensi yang sama pula. Oleh sebab itu, menambahkan isolasi pada pertemuan 

antara pondasi dan struktur utama dapat mengurangi beban gempa yang diterima 

oleh struktur utama. 

                      
(a)      (b) 

Gambar 2.12 Skema Respons Struktur Akibat Gempa pada (a) Struktur dengan Base 

Isolator, dan (b) Struktur Konvensional 

Sumber: Villaverde (Fundamental Concepts of Earthquake Engineering) 

Peran terpenting base isolator pada struktur adalah kemampuannya untuk 

memperbesar periode natural struktur pada saat terjadinya gempa. Apabila pada 

saat terjadinya gempa, suatu struktur memiliki periode yang hampir sama besarnya 

dengan periode getaran gempa, maka struktur akan mengalami osilasi gelombang 

gempa, sehingga mode getar struktur bersifat harmonis dengan periode gempa. Hal 

ini menyebabkan kerusakan besar pada struktur, dan adanya suatu kemungkinan 

besar bahwa struktur akan mengalami kolaps. 

Struktur utama, dengan tambahan base isolator, mampu memberikan respons 

terhadap getaran gempa sebagai unit tersendiri yang kaku, bila dibandingkan 
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dengan struktur biasa yang hanya meresonansi getaran gempa yang diterima. 

Struktur terisolasi memiliki nilai displacement yang lebih besar, karena struktur 

utamanya dipisahkan dari pondasi.  

Sistem base isolation yang sederhana terdiri dari isolation bearing dan 

peredam pasif. Isolation bearing berfungsi untuk memisahkan struktur utama 

dengan pondasi, sedangkan peredam pasif berfungsi untuk mendisipasi energi yang 

timbul pada gerakan isolation bearing akibat gempa. 

2.4.4 Rubber Bearing 

Prinsip isolasi dasar struktur, dapat dicapai dengan penerapan beberapa tipe 

teknologi. Beberapa jenis teknologi yang sudah diterapkan untuk mengisolasi 

struktur, di antaranya adalah penerapan rubber bearing, slider isolator, friction 

pendulum system, viscoelastic damper, dan rocking system. Pada awalnya, sistem 

ini menggunakan bantalan dari karet polos, kemudian dalam perkembangan 

selanjutnya, diberikan tambahan material seperti plat-plat baja yang disisipkan di 

dalam karet untuk meningkatkan kekakuan base isolator dalam arah vertikal. Jenis-

jenis rubber bearing yang digunakan sebagai pengisolasi dasar pada struktur: 

1. Natural Rubber Bearing 

Natural Rubber Bearing pertama kali digunakan pada proyek pembangunan 

Sekolah Pestalozzi di Skopje, Macedonia, pada tahun 1969. Tipe karet yang 

digunakan adalah neoprene tanpa menggunakan lempengan baja.  

2. Low Damping Rubber Bearing 

Low Damping Rubber Bearing paling banyak digunakan di Jepang. Terdapat dua 

plat tebal di bagian atas dan bawah isolator, dan di antaranya terdapat lempengan 

plat-plat baja untuk memperbesar kekakuan vertikal tanpa mempengaruhi 

kekakuan horizontalnya.  

3. Lead Plug Rubber Bearing 

Lead plug rubber bearing ditemukan di Selandia Baru pada tahun 1975. Mirip 

dengan low damping rubber bearing, karakteristik khas dari lead plug bearing 

adalah di tengah-tengah plat baja terdapat suatu lubang yang diisi dengan timah 

(lead plug). Diameter lubang dibuat lebih kecil daripada diameter timah, 
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sehingga timah yang dimasukkan ke lubang akan tertekan dan mengalami 

deformasi sebesar 10 MPa.  

 
Gambar 2.13 Lead Rubber Bearing 

Sumber: bridgestone.com 

4. High Damping Natural Rubber System (HDNRS) 

Sistem HDNRS ditemukan pada tahun 1982, memiliki redaman 10% - 20% pada 

kondisi regangan 100%. Pada sistem ini, ditambahkan material karbon yang 

sangat halus, resin dan material lain sebagai pengisi. Pada redaman di bawah 

20%, properti bersifat nonlinier, sedangkan pada redaman 20% - 120% bersifat 

linier. 

 

2.5 Analisa Ketahanan Gempa 

2.5.1 Kategori Resiko dan Faktor Keutamaan Gempa (Ie) 

Kategori resiko dan faktor keutamaan gempa (Ie) mengacu pada Tabel 1 SNI 

1726-2012.  

Tabel 2.1 Kategori Resiko Bangunan 

Sumber: Tabel 1, SNI 1726-2012 

Jenis Pemanfaatan 
Kategori 
Resiko 

Gedung dan non gedung yang memiliki resiko rendah terhadap jiwa manusia pada 
saat terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk, antara 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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Jenis Pemanfaatan 
Kategori 
Resiko 

- 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 resiko 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 
- 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 

IV 
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Jenis Pemanfaatan 
Kategori 
Resiko 

- 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 

 

  Tabel 2.2 Faktor Keutamaan Gempa, Ie 

Sumber: Tabel 2, SNI 1726-2012 

Kategori Resiko   Faktor Keutamaan Gempa, Ie 

I atau II 1,0 

III 1,25 

IV 1,50 

 

Berdasarkan pasal 12.2.1 SNI 1726-2012, faktor keutamaan gempa pada 

struktur gedung dengan isolasi dasar (base isolator) diambil sebesar 1,0 tanpa 

membedakan kategori resiko yang diterapkan. 

 

2.5.2 Parameter Percepatan Spektral Gempa (SS & S1) 

Nilai percepatan spektral gempa MCE (Maximum Credible Earthquake) 

dengan kala ulang 2.500 tahun, pada periode pendek (SS) dan T = 1 detik (S1) 

diperoleh dari gambar 9 SNI 1726-2012 (untuk kelas situs SB / Batuan) atau melalui 

website http://puskim.pu.go.id/aplikasi/desain-spektra-indonesia-2011.html pada 

kelas situs lainnya. 

 

2.5.3 Klasifikasi Situs 

Penentuan kategori desain seismik suatu bangunan dan amplifikasi 

percepatan gempa pada suatu situs bangunan, memerlukan klasifikasi situs tersebut 

lebih dahulu. Klasifikasi situs diatur dalam Tabel 3 SNI 1726-2012. 
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Tabel 2.3 Klasifikasi Situs 

Sumber: Tabel 3 SNI 1726-2012 

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 analisis 

respons spesifik 
situs) 

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 

- 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   

 

2.5.4 Faktor Amplifikasi Situs (Fa & Fv) 

Faktor amplifikasi getaran gempa terkait percepatan pada periode pendek (Fa) 

dan periode T = 1 detik (Fv) ditentukan berdasarkan Tabel 4 dan Tabel 5 SNI 1726-

2012. 

Tabel 2.4 Koefisien Situs – Fa 

Sumber: Tabel 4 SNI 1726-2012 

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 
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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 2.5 Koefisien Situs – Fv 

Sumber: Tabel 5 SNI 1726-2012 

Kelas 
Situs 

Parameter respons spektral percepatan gempa (MCER) 
berdasarkan pada perioda pendek, T = 1.00 detik, S1 

S1 ≤ 0.10  S1 = 0.20 S1 = 0.30 S1 = 0.40 S1 ≥ 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 

Catatan: 
c) Untuk nilai-nilai antara S1 dapat dilakukan interpolasi linier 
d) SS =  situs yang memerlukan investigasi geoteknik spesifik dan analisis 

respons situs spesifik. 

 

2.5.5 Spektrum Respons Percepatan 

Parameter spektrum respons percepatan pada periode pendek (SMS) dan 

periode 1 detik (SM1) harus disesuaikan dengan pengaruh klasifikasi situs, diperoleh 

dengan menggunakan persamaan, 

SMS = Fa . Ss           (2.42) 

SM1 = Fv . S1           (2.43) 

Dimana  SS = parameter respons spektral percepatan gempa MCE pada 

periode pendek 

 S1  = parameter respons spektral percepatan gempa MCE pada 

periode 1 detik 

 

2.5.6 Parameter Percepatan Spektral Desain 

Parameter percepatan spektral desain untuk periode pendek (SDS) dan periode 

1 detik (SD1), ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut, 
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SDS =  . SMS           (2.44) 

SD1 =  . SM1            (2.45) 

 

2.5.7 Kategori Desain Seismik 

Kategori desain seismik suatu struktur diatur oleh pasal 6.5 SNI 1726-2012, 

dimana penentuan kategori desain seismik berdasarkan nilai SDS, SD1, dan kategori 

resiko struktur. Kategori desain seismik yang digunakan adalah yang kategori 

desain seismik tertinggi yang ditentukan berdasarkan SDS dan SD1. 

 

Tabel 2.6 Penentuan KDS berdasarkan SDS 

Sumber: Tabel 6 SNI 1726-2012 

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 

 

Tabel 2.7 Penentuan KDS berdasarkan SD1 

Sumber: Tabel 7 SNI 1726-2012 

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 

 

2.5.8 Spektrum Respons Desain 

Langkah awal dalam menentukan spektrum respons desain, adalah 

menentukan T0 dan TS, yang dapat diperoleh melalui persamaan, 

T0 = 0,2 .            (2.46) 
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TS =            (2.47) 

Kurva spektrum respons desain dikembangkan berdasarkan dengan ketentuan 

sebagai berikut, 

a) Untuk periode yang lebih kecil dari T0, spektrum respons percepatan 

desain, Sa, ditentukan berdasarkan persamaan, 

Sa = SDS . 0,4 + 0,6          (2.48) 

b) Untuk periode yang lebih besar sama dengan T0 dan lebih kecil sama 

dengan TS, Sa sama dengan SDS. 

c) Untuk periode yang lebih besar dari TS, Sa ditentukan berdasarkan 

persamaan, 

Sa =            (2.49) 

 
Gambar 2.14 Kurva Spektrum Percepatan Desain 

Sumber: Villaverde (Fundamental Concepts of Earthquake Engineering) 

 

2.5.9 Penentuan Periode Fundamental (Mode Pertama) 

Periode fundamental struktur dalam arah yang diuji harus diperoleh 

menggunakan properti struktur dan karakteristik deformasi elemen penahan dalam 

analisis yang diuji. Periode fundamental pendekatan, Ta, diperoleh berdasarkan 

persamaan, 

Tamin = Cr . hn
x          (2.50) 

Tamax = Cu . Ta          (2.51) 
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Dimana, hn = ketinggian struktur (m). Ct dan Cu ditentukan berdasarkan Tabel 

14 dan Tabel 15 SNI 1726-2012. 

 

Tabel 2.8 Koefisien untuk batas atas pada periode yang dihitung 

Sumber: Tabel 14 SNI 1726-2012 

Parameter Percepatan Respons 
Spektral Desain Pada 1 detik, 

SD1 
Koefisien Cu 

≥ 0.40 1.40 

0.30 1.40 

0.20 1.50 

0.15 1.60 

≤ 0.10 1.70 

 

Tabel 2.9 Nilai parameter periode pendekatan Ct dan x 

Sumber: Tabel 14 SNI 1726-2012 

Tipe Struktur Ct x 

Sistem rangka pemikul momen dimana rangka 
memikul 100 persen gaya gempa yang 
diisyaratkan dan tidak dilingkupi atau 
dihubungkan dengan komponen yang lebih kaku 
dan akan mencegah rangka dari defleksi jika 
dikenai gaya gempa: 

 

 

Rangka baja pemikul momen 0.0724 0.80 

Rangka beton pemikul momen 0.0466 0.90 

Rangka baja dengan bresing eksentris 0.0731 0.75 

Rangka baja dengan bresing terkekang terhadap 
tekuk 

0.0731 
0.75 

Semua sistem struktur lainnya 0.0488 0.75 

 

Sebagai alternatif, diizinkan menggunakan persamaan berikut untuk 

menghitung Ta pada struktur dengan ketinggian tidak melebihi 12 tingkat dimana 

sistem penahan gaya seismik terdiri dari rangka penahan momen beton atau baja 

secara keseluruhan. 

Ta = 0,1 . N          (2.52) 

Dimana N = jumlah tingkat.  
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Jika tidak terdapat nilai T yang lebih akurat (Tc, hasil perhitungan komputer), 

maka T = Ta. Namun, jika nilai Tc tersedia, maka periode fundamental yang 

digunakan adalah, 

a) Jika Tc > Cu . Ta, maka T = Cu . Ta 

b) Jika Ta < Tc < Ta . Cu, maka T = Tc 

c) Jika Tc < Ta, maka T = Ta 

 

2.5.10 Nilai R, Cd, dan Ω0  

Nilai R (koefisien modifikasi respons), Cd (faktor pembesaran defleksi), dan 

Ω0 (faktor kuat lebih sistem) ditentukan berdasarkan Tabel 9 SNI 1726-2012 

dengan mengacu pada jenis penahan gaya seismik yang digunakan. Pada struktur 

dengan base isolator, sesuai dengan pasal 12.5.4.2 SNI 1726-2012, besarnya R 

pada struktur dengan base isolator (RI) bernilai sebesar 3/8 dari nilai R struktur atas 

sesuai dengan Tabel 9 SNI 1726-2012, dengan nilai maksimum tidak lebih besar 

dari 2,0 dan nilai minimum tidak lebih kecil dari 1,0. 

  

2.5.11 Prosedur Analisis 

Prosedur analisis untuk menguji ketahanan gempa struktur mengacu pada 

Pasal 7.6 SNI 1726-2012, dimana prosedur analisis yang digunakan harus terdiri 

dari salah satu prosedur analisis yang diizinkan, sesuai dengan Tabel 13 SNI 1726-

2012, dengan mengacu pada kategori desain seismik, sistem struktural, dan properti 

dinamis. 

Tabel 2.10 Prosedur analisis yang boleh digunakan 

Sumber: Tabel 13 SNI 1726-2012 

Kategori 
Desain 
Seismik 

Karakteristik 
Struktur 

Analisa 
Gaya 

Lateral 
Ekivalen 

Analisis 
Spektrum 
Respons 
Ragam 

Prosedur 
Riwayat 
Respons 
Seismik 

B, C 

Bangunan dengan 
kategori risiko I 
atau II dari 
konstruksi rangka 
ringan dengan 
ketinggian tidak 
melebihi 3 tingkat 

I I I 
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Kategori 
Desain 
Seismik 

Karakteristik 
Struktur 

Analisa 
Gaya 

Lateral 
Ekivalen 

Analisis 
Spektrum 
Respons 
Ragam 

Prosedur 
Riwayat 
Respons 
Seismik 

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 < 3.5 Ts 
dan semua struktur 
dari konstruksi 
rangka ringan 

I I I 

Struktur tidak 
beraturan dengan T 
< 3.5 Ts dan 
mempunyai hanya 
ketidakberaturan 
horisontal tipe 2, 3, 
4, atau 5 atau 
ketidakberaturan 
vertikal tipe 4, 5a, 
atau 5b 

I I I 

Semua struktur 
lainnya (T ≥ 3.5 Ts 
KR III dan IV) 

TI I I 

Catatan: I: Diizinkan, TI: Tidak diizinkan 

Prosedur analisis struktur yang dilengkapi dengan isolasi dasar (base 

isolator), mengacu pada Pasal 12.4 SNI 1726-2012. Prosedur analisis yang tersedia 

adalah analisa gaya lateral ekuivalen, analisa respons spektrum, dan analisa riwayat 

waktu. 
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Prosedur analisis gaya lateral ekuivalen diizinkan untuk digunakan pada 

struktur gedung dengan base isolator dengan persyaratan, 

a) Struktur terletak di situs S1 ≤ 0,6g. 

b) Struktur terletak pada kelas situs SA, SB, SC, dan SD. 

c) Tinggi struktur di atas pemisah isolasi ≤ 4 lantai, atau 19,8 m diukur dari 

dasar gedung. 

d) Periode efektif struktur dengan base isolator pada perpindahan 

maksimum, TM, kurang dari sama dengan 3 detik. 

e) Periode efektif struktur dengan isolasi dasar pada perpindahan rencana, 

TD, lebih besar dari tiga kali periode struktur terjepit dari sistem struktur 

di atas isolasi dasar. 

f) Konfigurasi sistem struktural di atas isolasi dasar adalah beraturan. 

g) Sistem isolasi harus memenuhi semua kriteria sebagai berikut, 

 Kekakuan efektif sistem isolasi pada perpindahan rencana lebih besar 

dari 1/3 kekakuan efektif pada saat 20% perpindahan rencana. 

 Sistem isolasi harus mampu menghasilkan gaya pemulih sesuai 

dengan Pasal 12.2.4.4 SNI 1726-2012. 

 Sistem isolasi tidak membatasi  perpindahan gempa maksimum yang 

dipertimbangkan lebih kecil dari perpindahan maksimum total. 

Analisa dinamik respons spektrum diizinkan untuk digunakan pada struktur 

dengan base isolator dengan persyaratan, 

a) Struktur terletak di kelas situs SA, SB, SC, dan SD. 

b) Sistem isolasi memenuhi kriteria nomor g. pada persyaratan analisis gaya 

lateral ekuivalen. 

Analisa dinamik riwayat waktu diizinkan untuk digunakan pada semua 

struktur dengan base isolator dan harus digunakan apabila struktur yang 

direncanakan tidak memenuhi persyaratan dari prosedur analisis dinamik respons 

spektrum. 
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2.5.12 Simpangan Antar Lantai 

Simpangan antar lantai (interstory drift) merupakan perbedaan defleksi antara 

pada struktur di tingkat atas dan bawah dari tingkat yang ditinjau. Defleksi pada 

pusat massa suatu tingkat dihitung dengan menggunakan persamaan, 

δx = 
 .  

           (2.53) 

Dimana δe  = defleksi hasil analisis elastis 

  Cd  = faktor pembesaran defleksi 

  Ie = faktor keutamaan gempa 

 
Gambar 2.15 Penentuan simpangan antar lantai 

Sumber: SNI 1726-2012 

Nilai simpangan antar lantai harus memenuhi simpangan antar lantai izin, Δa, 

yang diperoleh dari Tabel 16 SNI 1726-2012. 

Tabel 2.11 Simpangan antar lantai izin 

Sumber: Tabel 16 SNI 1726-2012 

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 

0.025hsx
c 0.020hsx 0.015hsx 
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Struktur 
Kategori Risiko 

I atau II III IV 

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 

  

2.6 Metode Respons Spektrum 

Spektrum respons adalah suatu spektrum yang menyatakan hubungan antara 

periode getar dengan respons-respons maksimum berdasarkan rasio redaman dan 

gempa tertentu pada suatu struktur SDOF. Respons yang dimaksud pada umumnya 

berupa perpindahan maksimum (Spectral Displacement, SD), kecepatan 

maksimum (Spectral Velocity, SV), dan percepatan maksimum (Spectral 

Acceleration, SA). 

Spektrum respons yang pertama diajukan oleh G.W. Housner pada 1959. 

Spektrum rancangan Housner diperoleh dari rata-rata delapan smoothed 

akselerogram gempa, yaitu komponen North-South (N-S) dan East-West (E-W) 

dari gempa El Centro (California) tahun 1934 dan 1940, Olympia (Washington) 

tahun 1949, dan Taft (California) tahun 1952. Percepatan puncak dari setiap 

spektrum dinormalisasi sebesar 0.2g, sehingga jika spektrum ini hendak digunakan 

di wilayah lainnya dengan percepatan puncak selain 0.2g, nilai spektra diperoleh 

dari perkalian dengan rasio antara 0.2g dengan percepatan puncak di wilayah 

tertentu. 
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Gambar 2.16 Desain spektra tripartit yang diajukan oleh Housner (1959) 

Sumber: Villaverde (Fundamental Concepts of Earthquake Engineering)  

Pembuatan spektrum respons diawali dengan mengukur respons suatu 

struktur SDOF dengan rasio redaman tertentu (umumnya 5%) terhadap gempa 

tertentu. Data gempa berupa riwayat percepatan tanah akibat suatu gempa (ground 

motion record). Setelah simpangan struktur, SD, didapatkan dengan menggunakan 

analisis numerik, maka langkah selanjut adalah menghitung spektrum kecepatan, 

SV, dan spektrum percepatan, SA, 

SV = ω x SD          (2.54) 

SA = ω x SV = ω2 x SD         (2.55) 

Metode Respons Spektrum adalah metode analisa gempa dinamis dengan 

cara penerapan spektrum respons pada bangunan. Spektrum respons dapat 

diperoleh dengan cara memplot periode masing-masing mode gerakan pada 

spektrum respons. 
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Tahapan pertama pada Metode Respons Spektrum adalah menentukan nilai 

eigenvalue, ω, dan eigenvector, φ, sehingga periode natural struktur dapat 

diperoleh. Tahap awal perhitungan respons struktur adalah dengan menghitung 

faktor partisipasi massa pada mode ke-j, Γj, dengan persamaan, 

Γj = 
{ }  [ ]

{ }  [ ] { }  
        (2.56) 

Dimana [M] adalah matriks massa, dan {φ} adalah eigenvector. 

Tahap selanjutnya adalah perhitungan modal amplitudo, Z, pada massa ke-i 

akibat mode ke-j, dengan persamaan, 

Zj = Γj           (2.57) 

Setelah modal amplitudo diperoleh, maka simpangan setiap mode (modal 

displacement), Y, diperoleh melalui persamaan, 

Yij = φij Zj         (2.58) 

Menggunakan prinsip SRSS (Square Root of Square Sum), simpangan 

horizontal massa ke-i dapat dihitung dengan, 

Yi = ∑ Y          (2.59) 

Gaya horizontal setiap mode (Modal Seismic Force), Fij, dapat dihitung 

dengan menggunakan persamaan, 

Fij = Mi φij Γj SA         (2.60) 

Menggunakan prinsip SRSS, gaya horizontal yang diterima massa ke-i dapat 

dihitung dengan, 

Fi = ∑ F          (2.61) 

Setelah gaya horizontal pada struktur diperoleh, maka dapat dihitung gaya 

geser pada struktur dengan menjumlahkan gaya-gaya horizontal pada tingkat yang 

ditinjau. Gaya geser tingkat pada massa ke-i akibat mode ke-j adalah, 

Vij = ∑          (2.62) 

Menggunakan prinsip SRSS, gaya geser massa ke-i dapat dihitung dengan, 
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Vi = ∑ V          (2.63) 

Perhitungan momen guling (Modal Overturning Moment), M, diperoleh dari 

perkalian antara gaya horizontal mode dengan tinggi tingkat. Momen diguling dapat 

dihitung dengan, 

Mij = ∑  ℎ          (2.64) 

Menggunakan prinsip SRSS, momen guling massa ke-i dapat dihitung 

dengan, 

Mi = ∑ M          (2.65) 

 


