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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1. Struktur Eksisting 

 Struktur eksisting bangunan adalah sebagai berikut: 

1. Bagunan Mall Dinoyo City Malang 5 lantai. 

2. Untuk bangunan Mall Dinoyo City Malang, tinggi lantai dasar dan lantai 

dua 5 meter, lantai tiga dan lantai empat 4 meter, lantai lima 8 meter. 

3. Lokasi pembangunan terletak pada wilayah gempa zona 4 dengan kondisi 

tanah sedang. 

4. Struktur utama direncanakan dengan sistem portal terbuka, kondisi kolom 

dan balok menggunakan struktur beton bertulang, untuk dimensi kolom 

yang digunakan 600/600 mm, balok induk 400/700 mm dan balok anak 

400/700 mm. 

5. Plat yang digunakan pada model struktur bangunan ini adalah plat lantai 

menggunakan plat beton bertulang dengan tebal dengan 130 mm. 

6. Aplikasi yang digunakan untuk struktur bangunan ini STAAD.Pro V8i dan 

AutoCAD 2007 

7. Material beton bertulang yang digunakan pada struktur bangunan ini mutu 

beton fc = 25 Mpa dan mutu baja fy = 240 Mpa. 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi (Pengamatan) 

 Observasi dilakukan untuk mengertahui situasi objek yang sedang dikaji 

yaitu dengan cara melakukan tinjauan langsung pada Bangunan Mall Dinoyo City 

Malang 5 lantai. 

2. Pengambilan data yang sudah ada 

 Pengumpulan data-data primer yang sudah ada dari perusahaan yang 

berkaitan dengan pembangunan Bangunan Mall Dinoyo City Malang 5 lantai 

berupa: Gambar Arsitektur dan Gambar Struktur. 
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3.3. Perhitungan Struktur Usulan 

 Komponen struktur yang terdapat pada bangunan ini meliputi balok, 

kolom dan plat akan direncanakan terlebih dahulu dimensi awal dari komponen 

struktur bangunan (pra perencanaan).  

 

3.4. Analisa Struktur Penahan Gempa yang Diusulkan 

 Struktur penahan gempa yang dipakai adalah menggunakan metode Sistem 

Rangka pemikul Momen dengan acuan dari SNI 03-1726-2002 Tata Cara 

Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Bangunan Gedung. 

 Analisis yang akan digunakan dalam perencanaan gempa ini adalah 

metode Analisis Statik Ekivalen yang bekerja pada gedung yang menirukan 

pengaruh dari gerakan tanah akibat gempa tersebut. 

 Berdasarkan SNI 03-1726-2002, beban geser dasar nominal statik ekivalen 

V yang terjadi di tingkat dasar dapat dihitung menurut persamaan: 

   𝑉 =
𝐶𝑣𝐼

𝑅𝑇
𝑊𝑡      

,dan 

   𝑉 ≤ 𝑉𝑚𝑎𝑘𝑠
2.5𝐶𝑎𝐼

𝑅
𝑊𝑡    

Keterangan: 

 V  = Adalah gaya geser dasar rencana total, N 

 Vmaks  = Adalah gaya geser dasar rencana maksimum, N 

 R  = Adalah faktor modifikasi respon (tabel 3.1) 

 T   = Adalah waktu geser dasar struktur, detik 

 Wt   = Adalah berat tol struktur, N 

I  = Adalah faktor kepentingan struktur yang ditetapkan oleh  

   ketentuan yang berlaku (tabel 3.2) 

Ca dan Cv = Adalah koefisien percepatan gempa yang ditetapkan oleh  

   ketentuan yang berlaku 

 

Berat total struktur Wt ditetapkan sebagai jumlah dari beban-beban berikut ini: 

1) Beban mati total dari struktur bangunan. 

2) Bila digunakan dinding partisi pada perencanaan lantai maka harus 

diperhitungkan tambahan beban sebesar 0.5 kPa. 
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3) Pada gudang-gudang dan tempat-tempat penyimpanan barang maka sekurang-

kurangnya 25% dari beban hidup rencana diperhitungkan. 

4) Beban tetap total dari seluruh peralatan dalam struktur bangunan harus 

diperhitungkan. 

 

Tabel 3.1. Klasifikasi Sistem Rangka Pemikul Momen (Sumber : SNI 03-1726-

2002) 

Sistem Struktur 
Deskripsi Sistem Pemikul Beban 

Gempa 
R Ω0 

3. Sistem Rangka Pemikul 

Momen [sistem struktur 

yang pada dasarnya 

memiliki rangka ruang 

pemikul beban gravitasi 

secara lengkap. Beban 

lateral dipikul rangka 

pemikul momen terutama 

melalui mekanisme lentur] 

1.  Sistem Rangka Pemikul Momen 

Khusus (SRPMK) 
8.5 2.8 

2.  Sistem Rangka Pemikul Momen 

Menengah (SRPMM) 
5.5 2.8 

3.  Sistem Rangka Pemikul Momen 

Biasa (SRPMB) 
3.5 2.8 

 

Tabel 3.2. Faktor Keutamaan I (Sumber : SNI 03-1726-2002) 

Kategori Gedung 

Faktor 

Keutamaan 

I1 I2 I 

Gedung umum seperti untuk penghunian, perniagaan dan 

perkantoran 
1.0 1.0 1.0 

Monumen dan bangunan Monumental 1.0 1.6 1.6 

Gedung penting pasca gempa seperti rumah sakit, instalasi 

air bersih, pembangkit tenaga listrik, pusat penyelamatan 

dalam keadaan darurat, fasilitas radio dan televise 

1.4 1.0 1.4 

Gedung untuk menyimpan bahan berbahaya seperti gas, 

produk minyak bumi, asam, bahan beracun 
1.6 1.0 1.6 

Cerobong, tangki di atas menara 1.5 1.0 1.5 
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 Gaya geser dasar nominal V harus dibagikan sepanjang tinggi struktur 

gedung menjadi gaya-gaya gempa nominal statik ekivalen Fi yang menangkap 

pada pusat massa lantai tingkat ke-i menurut persamaan: 

     𝐹𝑖
𝑊𝑖𝑍𝑖

∑ 𝑊𝑖𝑍𝑖
𝑛
𝑖=𝐼

𝑉 

Keterangan: 

 Wi = Berat lantai tingkat ke-i, termasuk beban hidup yang sesuai 

 Zi = Ketinggian lantai tingkat ke-i diukur dari taraf penjepitan lateral 

 n  = Nomor lantai tingkat paling atas 

  

 Apabila rasio antara tinggi struktur gedung dan ukuran denahnya dalam 

arah pembebanan gempa sama dengan atau melebihi 3, maka 0.1 V harus 

dianggap sebagai beban horizontal terpusat yang menangkap pada pusat massa 

lantai tingkat paling atas, sedangkan 0.9 V sisanya harus dibagikan sepanjang 

tinggi struktur gedung menjadi beban-beban gempa nominal static ekivalen. 

 Untuk menentukan waktu getar alami struktur gedung benturan dalam arah 

masing-masing sumbu utama dapat ditentukan dengan rumus Rayleigh sebagai 

berikut: 

T=6,3√
∑ 𝑊𝑖𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=𝐼

𝑔∑ 𝐹𝑖
𝑛
𝑖=𝐼 𝑑𝑖

 

Keterangan: 

 Wi = Berat lantai tingkat ke-i, termasuk beban hidup yang sesuai 

 Zi = Ketinggian lantai tingkat ke-i diukur dari taraf penjepitan lateral 

 n = Nomor lantai tingkat paling atas 

 di = Simpangan horizontal lantai tingkat ke-i dinyatakan dalam mm 

 g = Percepatan gravitasi sebesar 9810 mm/det2 
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Gambar 3.1. Alur Perencanaan 


