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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Data Objek Penelitian 

3.1.1 Lokasi Objek Penelitian 

Struktur bangunan yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah Gedung 

GKB-4 Universitas Muhammadiyah Malang. Gedung berlokasi di area Kampus 

Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Tlogomas, Kota Malang, Provinsi Jawa 

Timur. 

 

Gambar 3.1 Lokasi Gedung yang Digunakan sebagai Objek Penelitian 

Sumber: Google Maps 

3.1.2 Data Teknis Bangunan 

Data umum bangunan Gedung GKB-4 Universitas Muhammadiyah Malang 

adalah, 

1. Tinggi   : 48 m (atap), 40 m (balok atap) 

2. Elevasi, 

 Basement  : - 0.10 m 

 Lantai 1   : + 3.90 m 

 Lantai 2   : + 7.90 m 

Lokasi 
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 Lantai 3   : + 11.90 m 

 Lantai 4   : + 15.90 m 

 Lantai 5   : + 19.90 m 

 Lantai 6   : + 23.90 m 

 Lantai 7   : + 27.90 m 

 Lantai 8   : + 31.90 m 

 Lantai 9   : + 35.90 m 

3. Jumlah bay portal, 

 Memanjang  : 14 

 Melintang  : 4 

4. Panjang   : 64 m 

5. Lebar   : 23,5 m 

6. Mutu Material, 

 Kolom: fc’ = 30 MPa; fy = 240 MPa (φ ≤ 12 mm, tulangan polos), 400 

MPa (D > 12 mm, tulangan ulir) 

 Balok: fc’ = 30 MPa; fy = 240 MPa (φ ≤ 12 mm, tulangan polos), 400 

MPa (D > 12 mm, tulangan ulir) 

 Plat: fc’ = 30 MPa; fy = 240 MPa 

3.1.3 Gambar Bangunan 

 

Gambar 3.2 Denah Struktur Gedung GKB-4 
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3.2. Diagram Alir Penelitian 

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, 

 
Gambar 3.3 Diagram Alir Penelitian 
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3.2.1 Studi Literatur 

Peraturan dan pustaka yang digunakan dalam menyusun penelitian ini terutama 

adalah: 

1. SNI 1726-2012, tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa pada 

Struktur Bangunan Gedung dan Non-Gedung. 

2. SNI 1727-2013, tentang Beban Minimum untuk Perancangan Struktur 

Bangunan Gedung dan Non-Gedung. 

3. SNI 2847-2013, tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan 

Gedung. 

4. Design of Lead-Rubber Bearings (Ministry of Works and Development, New 

Zealand), sebagai acuan untuk menentukan properti base isolator.  

3.2.2 Pengumpulan Data 

Objek penelitian adalah Gedung GKB-4 Universitas Muhammadiyah Malang. 

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BP2K (Badan 

Pengendalian Pembangunan Kampus) Universitas Muhammadiyah Malang. Data 

yang diperoleh berupa data gambar struktural dan data penyelidikan tanah. 

3.2.3 Permodelan Struktur  

Ada dua permodelan struktur, yaitu permodelan struktur eksisting, dan 

permodelan struktur dengan base isolator (tanpa dinding geser). Pada permodelan 

struktur terisolasi, sebelum permodelan dimulai, dilakukan perhitungan perubahan 

struktural (perhitungan dimensi balok, kolom, dan penambahan base slab) dan desain 

rubber bearing pada struktur. 

3.2.4 Pembebanan 

Pembebanan pada struktur mengacu pada Pasal 4.2.2 SNI 1726-2012, yang 

meliputi kombinasi beban untuk beban mati, beban hidup, dan beban gempa. 

Kombinasi pembebanan yang digunakan adalah, 

1. 1,4DL 

2. 1,2DL + 1,6LL 

3. 1,2DL + LL ± EX ± 0,3 EY 
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4. 1,2DL + LL ± 0,3EX ± EY 

5. 0,9DL ± EX ± 0,3 EY 

6. 0,9DL ± 0,3EX ± EY 

Beban yang digunakan, baik pada struktur eksisting maupun terisolasi terdiri 

dari, 

3.2.4.1 Beban Mati 

Beban mati yang digunakan adalah berat keseluruhan elemen struktur dan atap, 

ditambah dengan elemen tambahan (Super Imposed Dead Load), yaitu: ducting 

mekanikal (0,19 kN/m2), lapisan aspal (0,1 kN/m2), berat plafon (0,1 kN/m2), keramik 

+ spesi (0,77 kN/m2), dinding bata ringan (0,65 kN/m2), dan plumbing (0,1 kN/m2). 

3.2.4.2 Beban Hidup 

Beban hidup yang digunakan berdasarkan pada fungsi bangunan, yaitu gedung 

kuliah (sekolah), sehingga beban hidup plat lantai = 1,92 kN/m2, dengan beban hidup 

atap = 0,52 kN/m2. 

3.2.4.3 Beban Gempa 

Beban gempa yang digunakan sesuai dengan fungsi dan kategori resiko gedung, 

lokasi serta jenis tanah gedung, mengacu pada SNI 1726-2012.  

Gedung GKB-4 Universitas Muhammadiyah Malang terletak di Kota Malang, 

Jawa Timur, dengan kondisi tanah lunak (SE). Gedung GKB-4 termasuk sebagai 

fasilitas pendidikan, sehingga berdasarkan Tabel 1 dan 2 SNI 1726-2012 digolongkan 

dalam kategori resiko IV dan memiliki faktor keutamaan gempa (Ie) 1,5. Pada struktur 

gedung dengan base isolator, nilai Ie yang digunakan adalah 1, tanpa membedakan 

kategori resiko yang diterapkan (Pasal 12.2.1 SNI 1726-2012). 

Khusus pada struktur gedung dengan base isolator, nilai respons spektra yang 

diperoleh harus dibagi dengan faktor pereduksi (BD). Nilai respons spektra yang sudah 

ada perlu direduksi karena nilai respons spektra dibuat berdasarkan koefisien redaman 

default sebesar 5%, sehingga jika diterapkan pada struktur dengan koefisien redaman 

lebih besar perlu direduksi. 

Sistem struktural gedung adalah sistem ganda dengan rangka pemikul momen 

khusus dan dinding struktural beton bertulang khusus, sehingga berdasarkan Tabel 9. 
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SNI 1726-2012, memiliki nilai Koefisien Modifikasi Respons (R) = 7, Faktor Kuat 

Lebih Sistem (Ω0) = 2,5 dan Faktor Pembesaran Defleksi (Cd) = 5,5.  Pada struktur 

dengan base isolator, nilai R digunakan sebesar 3/8 dari nilai R berdasarkan tipe 

struktur atas (diperoleh dari Tabel 9. SNI 1726-2012), dengan nilai maksimum tidak 

lebih besar dari 2,0 dan nilai minimum tidak kurang dari 1,0 (Pasal 12.5.4.2 SNI 1726-

2012). 

3.2.5 Analisa Respons Spektrum & Pengecekan Output 

Analisa respons spektrum mengacu pada ketentuan-ketentuan di SNI 1726-

2012. Output dari analisa respons spektrum adalah respons struktur konvensional dan 

terisolasi terhadap gempa, yaitu simpangan, drift, gaya geser, dan momen guling. 

Selain itu juga dilaksanakan perbandingan output gaya-gaya dalam pada elemen 

struktural. Kontrol terhadap respons struktur, seperti simpangan, simpangan antar 

lantai, drift index, dilaksanakan dengan mengacu pada SNI 1726-2012. 

3.2.6 Perhitungan Base Isolator 

Tipe base isolator yang digunakan pada struktur tergantung pada besarnya gaya 

aksial pada masing-masing kolom dasar. Prosedur perhitungan base isolator mengacu 

pada Design of Lead-Rubber Bearings oleh New Zealand Ministry of Works and 

Development. Setelah target periode ditentukan, maka dimensi dan properti mekanik 

dapat dihitung dengan menggunakan persamaan yang ada di Bab II. Mengingat 

properti rasio redaman efektif hanya dapat diperoleh dari grafik hysteresis loop melalui 

tes dinamik pada spesimen bearing di laboratorium, maka properti rasio redaman 

efektif (ξeff) diperoleh dari katalog produk produsen Lead Rubber Bearing asal Italia 

(FIP Industriale) dengan mengacu pada simpangan rencana dan beban aksial yang 

diterima oleh base isolator. 

Setelah base isolator yang akan digunakan diperoleh, maka kekakuan efektif, 

post yield stiffening ratio, dan kekakuan awal masing-masing base isolator dihitung 

sebagai bahan input pada aplikasi ETABS.  
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3.2.7 Perhitungan Detailing pada Balok & Kolom 

Setelah analisa respons spektrum pada struktur gedung dengan base isolator 

dilaksanakan, maka dilaksanakan perhitungan penulangan dan pengekang pada kolom 

dan balok, dengan mengacu pada SNI 2847-2013. 

3.2.8 Kesimpulan 

Kesimpulan disusun dari perbandingan output analisa respons spektrum pada 

struktur gedung konvensional dan struktur gedung dengan base isolator, meliputi 

simpangan, simpangan antar lantai, drift index, gaya geser tingkat (shear storey), dan 

momen guling (overturning moment), perbandingan gaya-gaya dalam pada elemen 

struktural, serta hasil kontrol atas output di atas berdasarkan SNI 1726-2012. 


