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ABSTRACT 

 

 In the process of planning the structure of buildings in Indonesia is very important for 
the planning to review the existing zones in Indonesia, this is because the Indonesian state 
occupies the meeting of three major plates of the main tectonic zones, inculuding the Eurasian, 
Pacific and Indo Australian plates that cause Indonesian to be very prone to earthquakes. The 
earthquake will cause the movement or wobble experienced by the land to all directions and 
deliver the buildings that are located on the ground experiencing the movement of the land.  

 Then it is important for the planners to plan earthquake loads ensure the safety of the 
occupants of large erathquakes that may occur and avoid and minimize the level of damage to 
building structures and casualties due to erathquakes. There for the research aims to analyze the 
strustur of the building by konowing the eligibility requirements of the structure of the building 
based on SNI 1726-2012 and SNI 03-2847-2013 and the structural performance of the Non-Linier 

analysis of pushover. 
 Based on the results of study and analysis, the stucture has fulfilled the requirements on 
SNI 03-2847-2013 and the structural performance of the pushover analysis obtained the value of 
the displacement target from either X or Y direction is 0,101 m. From this point of performance 
it is found that the structure is designed to be in a state of Immediate Occupancy (IO). Conditions 

in which is generally still safe for operational activities after the earthquake plan (demage state). 

 

Keywords : reinforced concrete, Structure, performance structur, non-linier puhover analysis 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
Dalam proses perencanaan struktur bangunan di Indonesia sangat penting bagi perencana 

untuk meninjau zona yang ada di Indonesia, hal ini dikarenakan Negara Indonesia menempati 
pertemuan tiga lempeng besar zona tektonik utama, diantaranya lempeng Eurasia, Pasifik dan 

Indo-Australia yang menyebabkan Indonesia menjadi sangat rawan terhadap gempa bumi. 
Oleh karena itu, sebuah tindakan harus dilakukan untuk menghasilkan kinerja bangunan 

yang aman dengan tetap mempertahankan fungsi bangunan eksisting. Cara yang mungkin adalah 
dengan melakukan perkuatan pada bangunan atau dengan membongkar dan mendirikan bangunan 
baru. Berdasarkan pertimbangan biaya dan waktu kontruksi atau pelaksanaan, pilihan untuk 
melakukan perkuatan pada bangunan akan lebih menguntungkan, dengan catatan hasil evaluasi 
atau analisis bangunan eksisting menunjukan bahwa bangunan masih layak untuk diperkuat 

(Zaenal Arifin, dkk, 2015).  
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Metode proses analisis gempa sendiri terbagi menjadi dua proses analisis, yaitu proses 
analisis gempa statik ekuivalen dan proses analisis gempa dinamik. Dimana analilis statik 
ekuivalen sendiri merupakan suatu analilis yang hanya meninjau dan memperhatikan ragam gatar 
mode / ragam pertama. Sedangkan analisis gempa dinamik digunakan untuk mengetahui kinerja 
/ kelayakan struktur pada bangunan tinggi bertingkat banyak, tidak beraturan, dan bangunan – 
bangunan yang memerlukan tingkat ketelitian yang sangat besar. Analisis gempa dinamik 
meliputi analisis respons spektrum dan analilis riwayat waktu (respons spectrum dan time 
history). Analisis Respons Spektrum adalah dimana suatu spectrum yang disajikan dalam bentuk 
kurva antara periode struktur T, dengan respon – respon maksimum berdasarkan rasio redaman 

dan gempa tertentu (Rezky Mulia, 2011). 
Wiryanto Dewobroto (2005) mengemukakan analisis yang dapat memperkirakan kondisi 

inelastis bangunan saat gempa perlu untuk mendapatkan jaminan bahwa kinerjanya memuaskan 
paska gempa. Analisis kinerja dapat dilakukan dengan analisis pushover yang built-in pada 
program SAP2000, sedangkan titik kinerja untuk evaluasi atau studi perilaku masih harus 
ditentukan tersendiri. Analisa pushover (beban dorong statik) adalah analisa statik non-linier 
perilaku keruntuhan struktur bangunan terhadap gempa, sedangkan titik kinerja adalah besarnya 

perpindahan / displacement maksimum struktur saat gempa rencana.  
Indonesia merupakan daerah dengan kategori resiko gempa tinggi. Perencanaan 

pembangunan gedung tahan gempa harus memenuhi ketentuan – ketentuan yang sudah 
ditetapkan, dimana untuk daerah dengan gempa resiko rendah menggunakan sistem rangka 
pemikul momen biasa (SRPMB). Sedangkan untuk daerah dengan gempa resiko menengah 
menggunakan sistem rangka pemikul momen menengah atau khusus (SRPMM) dan untuk daerah 
dengan gemparesiko tinggi harus menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus (SRPMK), 

atau sistem dinding struktural. (SNI 1726-2012). 

Pada penelitian Tugas Akhir ini, objek kajian pembahasan penelitian akan dilakukan pada 
Perencanaan Gedung Perkantoran MAKO Polda Jatim Surabaya dengan jumlah 6 lantai dan 1 
atap yang berada di Jalan Frontage Ahmad Yani 116 Surabaya dengan menggunakan metode 

analisis Non-Linier Pushover.  

 

1.2 Rumusan Masalah 
Dengan melihat berbagai permasalahan yang dijelaskan diatas, berikut hal yang di tinjau 

dalam studi ini, antara lain: 
1. Bagaimana menganalisa pembebanan gempa respons spectrum terhadap gedung yang 

ditinjau? 
2. Bagaimana dimensi serta penulangan struktur atas gedung yang memenuhi syarat kinerja 

dan kelayakan berdasarkan SNI 03-1726-2012  dan SNI 03-2847-2013? 
3. Bagaimana mekanisme keruntuhan atau performance struktur yang di dapat dari analisa 

statik non-linier pushover? 
 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari studi ini, antara lain: 
1. Menganalisa pembebanan gempa respons spectrum pada struktur bangunan gedung yang 

ditinjau. 
2. Menganalisa dimensi serta penulangan struktur atas gedung memenuhi syarat kinerja dan 

kelayakan berdasarkan SNI 03-1726-2012 dan SNI 03-2847-2013. 
3. Menganalisa mekanisme tingkat keruntuhan atau performance struktur dari analisa non-

linier pushover. 
 

1.4 Batasan Masalah 
Pembahasan dan permasalahan pada tugas akhir ini dibatasi oleh beberapa hal yang 

meliputi:  
1. Tidak meninjau pada segi arsitekturalnya. 
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2. Peraturan yang dipakai sesuai SNI 03-1726-2012 dan SNI 03-2847-2013. 
3. Struktur yang digunakan adalah struktur beton bertulang. 
4. Perhitungan beban gempa menggunakan metode “Respons Spektrum” 
5. Studi perilaku menggunakan Analisis Statik Non-Linier Pushover. 
6. Difokuskan hanya menganalisa struktur atas gedung yang meliputi kolom, balok dan plat 

lantai. 
7. Program yang digunakan adalah software SAP2000 v.14 dan SPaCOL. 
8. Bangunan struktur bawah di asumsikan perletakan jepit-jepit. 

9. Tidak memperhitungkan besarnya biaya yang di anggarkan. 

 

1.5 Manfaat 
Manfaat penelitian ini merupakan dampak dari tercapainya tujuan dan terjawabnya 

rumusan masalah secara  akurat. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi: 
1. Bagi Penulis  

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan 
merealisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. 

2. Bagi Perusahaan 
Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam perencanaan struktur. 

3. Bagi Masyarakat Umum 
Diharapkan mampu memberi manfaat terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam 

bidang teknik sipil dan memberikan informasi yang mampu menjadi referensi dalam 
menganalisa gedung bertingkat tinggi tahan gempa. 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Perencanaan Bangunan Tahan Gempa 
(Dody 2017 menulis Suhaimi 2014 dalam Budiono 2011) mengemukakan bahwa 

membangun bangunan yang dapat menahan bangunan tahan gempa adalah tidak ekonomis. Oleh 
karena itu prioritas utama dalam membangun bangunan tahan gempa adalah terciptanya suatu 
bangunan yang dapat mencegah terjadinya korban, serta memperkecil kerugian harta benda. Dari 
hal tersebut filosofi bangunan tahan gempa terbagi menjadi 3 macam, antara lain: 

1. Pada saat terjadi gempa ringan / biasa, struktur bangunan dan fungsi bangunan harus dapat 
tetap berjalan (serviceable), sehingga struktur tetap kuat dan tidak ada kerusakan baik pada 
elemen struktural dan elemen nonstruktural bangunan.  

2. Pada saat terjadi gempa medium / sedang, struktur diperbolehkan mengalami kerusakan 
pada elemen non-struktural, tetapi tidak diperbolehkan terjadi kerusakan pada elemen 
struktural utama. 

3. Pada saat terjadi gempa besar / tinggi, diperbolehkan terjadi kerusakan pada elemen 
struktural dan non-struktural, akan tetapi tidak boleh sampai menyebabkan bangunan 
runtuh sehingga tidak ada korban jiwa atau dapat menimbulkan jumlah korban jiwa. 
 

2.2 Analisis Dinamik Respons Spektrum 

Di dalam proses perencanaan analisa beban terdapat sebuah analisis yang dimana tujuan 
utamanya adalah mengetahui seberapa besar pembagian gaya geser yang diperoleh terhadap 
bangunan. Yaitu analisis dinamik struktur, analisis dinamik merupakan analisis struktur dimana 
pembagian gaya geser gempa di selururh tingkat  diperoleh dengan memperhitungkan pengaruh 

dinamis gerakan terhadap struktur. 
Terdapat beberapa kriteria / ragam dari proses analisis dinamik, salah satunya adalah 

analisis dinamik ragam respons spektrukm diman total respon di dapat melalui superposisi dari 
respon masing – masing ragam getar. Pengaruh beban gempa pada bangunan gedung dapat 
dianalisis dengan metode analisis statis atau dinamik. Untuk bangunan gedung dengan bentuk 
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yang beraturan, pembebanan gempa nominal akibat pengaruh Gempa Rencana dapat dianggap 
sebagai beban – beban gempa nominal statik ekuivalen yang bekerja pada pusat massa lantai – 
lantai tingkat. Pengaruh beban – beban gempa nominal statik ekuivalen pada bangunan gedung 

dapat dianalisis dengan Metode Analisis Respon Spektrum.  

 

2.3 Analisis Statik Non-Linier Pushover 

 (Dian 2017 dalam Yunalia Muntafi 2012) mengartikan bahwa Analisis statik non-linier 
merupakan analisis untuk mengetahui perilaku keruntuhan suatu bangunan terhadap gempa. 
Analisis non-linier sangat tepat digunakan karena ketika terjadi gempa yang cukup besar pada 
struktur terjadi plastifikasi di beberapa tempat, sehingga bangunan tidak lagi berperilaku linier, 
akan tetapi berperilaku non-linier. Analisis static non-linier dikenal pula sebagai analisis 
pushover, digunakan sebagai metode alternatif dalam melaksanakan performance based 

erthquake engineering. 
Analisis statik beban dorong (pushover) adalah suatu analisis non-linier statik dimana 

pengaruh gempa rencana terhadap struktur bangunan gedung dianggap sebagai beban statik yang 
menangkap pada pusat masing – masing lantai, yang nilainya ditingkatkan secara berangsur – 
angsur sampai melampaui pembebanan yang menyebabkan terjadinya pelelehan (sendi plastis) 
pertama dalam perubahan bentuk paska-elastis yang besar sampai mencapai terget peralihan yang 

diharapkan atau sampai kondisi plastis (Sudarman, 2014). 

Tujuan analisis pushover adalah mengevaluasi perilaku seismik struktur terhadap beban 
gempa rencana, yaitu memperoleh nilai faktor daktilitas aktual dan faktor reduksi gempa aktual 
struktur, memperlihatkan kurva kapaistas (capacity curve), dan memperlihatkan skema kelelehan 

(distribusi sendi plastis) yang terjadi (Pranata, 2006) 
Meskipun dasar analisis ini sangat sederhana, informasi yang dihasilkan akan berguna 

karena mampu menggambarkan respons inelastis bangunan ketika mengalami gempa. Analisis 
ini memang bukan cara yang terbaik untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah – masalah 
analisis maupun desain, tetapi merupakan suatu langkah maju dengan memperhitungkan 
karakteristik respons non-linier yang dapat dipakai sebagai ukuran performance suatu bangunan 
pada waktu digoncang gempa kuat. Pembuatan model komputer struktur yang akan dianalisis 
secara dua maupun tiga dimensi. 

Metode analisis statik pushover merupakan metode dengan pendekatan statik, yang dapat 
digunakan pada struktur bangunan gedung beraturan, dengan karakteristik dinamik mode tinggi 
yang tidak dominan. Slah satu hasil analisis yang mempunyai manfaat penting yaitu kurva 

kapasitas. 
Berdasarkan FEMA 273/356 terdapat empat kriteria struktur bangunan akibat beban gempa 

yang bekerja antara lain, pertama, Fully Operational (FO) adalah kondisi bangunan tetap dapat 
beroperasi langsung setelah gempa terjadi. Kedua, Immediatety Occurpancy (IO) adalah kondis 
yang mana struktur secara umum masih aman untuk kegiatan operasional setelah gempa terjadi. 
Ketiga, Life Safety (SF) adalah kondisi dimana struktur bangunan mengalami kerusakan sedang 
namun bangunan masih stabil dan mampu melindungi pemakai dengan baik. Serta yang keempat, 
Collapse Prevention (CP) adalah kondisi dimana struktur mengalami kerusakan parah dan sudah 
tidak dapat digunakan kembali, struktur primer dan sekunder bangunan sudah menalami 
keruntuhan.  

 

2.4 Persyaratan Struktur Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK) 
Komponen Struktur Rangka Pemikul Momen Khusus analisis perencanaan yang tujuan 

utamnya yaitu membentuk bagian system penahan gaya gempa pada saat gempa terjadi atau 
gempa rencana dan diproporsikan terutama untuk menahan gaya lentur dan gaya geser pada 
struktur utama bangunan yang meliputi balok dan kolom. Dan persyaratan tersebut telah diatur 
berdasarkan SNI 03-2847-2013.  
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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1 Diagram Dan Tahap Prosedur Penelitian 
 

Mulai 

Studi Literatur

 Pengumpulan Data

1. Shop Drawing

2. RKS

Permodelan Struktur Dan

Permodelan Pembebanan 

Menggunakan SAP2000 v.14

 Pembebanan 

1. Beban Hidup

2. Beban Mati

3. Beban Gempa

4. Beban Angin

Proses Preliminary 

Desain

Analisa Dan Running Struktur Dengan 

Menggunakan SAP2000 v.14

 Tata Cara Perencanaan 

Perhitungan Struktur Beton 

Bertulang Untuk Bangunan 

Gedung (SNI 03-2847-2013)

 Peraturan Pembebanan 

Indonesia Untuk Gedung dan 

Bangunan lain  (SNI – 1727 – 

2013)

 Tata Cara Perencanaan 

Ketahanan Gempa Untuk 

Bangunan Gedung Dan Non 

Gedung (SNI 03-1726-2012)

Cek Struktur Sesuai

SNI 03-2847-2013

Analisa Pushover

Pembahasan Hasil

Kesimpulan

Selesai

OK

NO

 Diantaranya:

1. Analisa Tulangan Balok Lentur

2. Analisa Tulangan Balok Geser

3. Analisa Tulangan Lentur Kolom

4. Analisa Tulangan Geser Kolom

5. Analisa Tulangan Pelat

 
3.2 Data Umum Proyek 

- Fungsi Gedung  : Gedung Perkantoran MAKO Polda Jatim 
- Jenis Struktur   : Beton Bertulang 
- Mutu Beton   : f’c = 25 Mpa 
- Mutu Tulangan Baja  : f’y = 400 Mpa untuk diameter ≥ 12 mm 

: f’y = 240 Mpa untuk diameter ≤ 12 mm 
- Berat Jenis Beton  : 2400 kg/m3 
- Dimensi Bangunan  : Panjang = 47,5 Meter 

: Lebar  = 93,6 Meter 
: Tinggi  = 33,0 Meter 

- Jumlah Lantai  : 6 Lantai + 1 Atap 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Bentuk struktur bangunan gedung pada permodelan SAP 2000 v.14 
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4.1 Pembebanan Gempa Response Spectrum 
4.1.1 Pembebanan gempa Response Spectrum pada struktur gedung yang dianalisis 

berdasarkan SNI 03-1726-2012 antara lain: 

 Hasil nilai parameter respons spectrum percepatan pada perioda pendek dan periode 1 
detik (SMS dan SM1) 
SMS  = 0,997 (g) 
SM1  = 0,373 (g) 

 Parameter percepatan respons spectral desain untuk perioda pendek dan perioda 1 detik 
(SDS dan SD1) 
SDS  = 0,664 (g) 
SD1  = 0,249 (g) 

 Nilai perioda fundamental bangunan 
T0  = 0,075 (s) 
TS  = 0,375 (s) 

4.1.2 Penginputan pembebanan gempa respons spectrum dengan menggunakan metode 

akar jumlah (SRSS). 
 Pemeriksaan Gaya Geser Dasar (Base Shear)  

Cek Base Shear : 
Arah x 
Vd ≥ 0,85 Vs x 
1.946.987,75 Kg  ≥ 84.720,223   (Memenuhi) 

Arah y 
Vd ≥ 0,85 Vs y 
1.922.844,12 Kg  ≥ 84.720,223   (Memenuhi) 

 Kontrol Batasan Simpangan Antar Lantai 
Kontrol Simpangan,  

δs x 
𝐶𝑑

𝐼𝑒
 < 

Δ𝑎

𝜌
 

Tabel 4.1 Kontrol Simpangan Antar Tingkat Lantai Arah X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2 Kontrol Simpangan Antar Tingkat Lantai Arah Y 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lantai  
Tinggi  δ δs δs x (

𝐶𝑑

𝐼𝑒
) Δa/ρ 

CEK 
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

Atap  30.000 51,766 7,274 40,007 94,615 OKE 

6 23.850 44,492 6,477 35,624 63,076 OKE 
5 19.750 38,015 8,177 44,974 63,076 OKE 

4 15.650 29,838 8,871 48,791 63,076 OKE 

3 11.550 20,967 8,959 49,275 69,230 OKE 

2 7.050 12,008 12,008 66,044 108,461 OKE 
1 0,00 0 0 0 0 OKE 

Lantai  
Tinggi  δ δs δs x (

𝐶𝑑

𝐼𝑒
) Δa/ρ 

CEK 
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

Atap  30.000 55,607 8,345 45,898 94,615 OKE 

6 23.850 47,262 7,320 40,260 63,076 OKE 

5 19.750 39,942 9,173 50,451 63,076 OKE 
4 15.650 30,769 9,965 54,808 63,076 OKE 

3 11.550 20,804 8,981 49,396 69,230 OKE 

2 7.050 11,823 11,823 65,027 108,461 OKE 

1 0,00 0 0 0 0 OKE 
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4.2 Analisis Struktur Berdasarkan SNI 03-2847-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.2 Output M3-3 Tumpuan dan Lapangan Balok Pada Frame 439 Pada Beban 

Kombinasi 1,2DL+1LL+RS SURABAYA X 

4.2.1 Balok Induk Pada Tumpuan : 
Dimensi   = 50/80 cm 
A’s 6 D19  = 1.701,172 mm2 

As 8 D19  = 2.268,230 mm2 
Spasi tul sengkang = 80 mm 

4.2.2 Balok Induk Pada Lapangan : 
Dimensi   = 50/80 cm 
As 6 D19  = 1.701,172 mm2 
A’s 8 D19  = 2.268,230 mm2 
Spasi tul sengkang = 130 mm 
 

 Persyaratan Penulangan Lentur Balok SRPMK 

Tabel 4.3 Rekapitulasi Nilai Mn 

 

 

 
 

Momen positif pada muka joint harus lebih besar dari 50% momen negatif 
M (+)   > 50% M(-) 
419.089.574,9  > 50% x 551.522.758,4 
419.089.574,9  > 275.761.379,2   (OK) 

Baik momen positif maupun negatif pada sepanjang balok harus lebih besar dari ¼ momen 
maksimum pada salah satu muka joint. 

M (-)   = 551.522.758,4 Nmm 
M (+)   = 419.089.574,9 Nmm 
M maks  = 551.522.758,4 Nmm 

 Cek Pada Momen Negatif 
M (-)   > ¼ M maks 
551.522.758,4  > ¼ 551.522.758,4 
551.522.758,4  > 137.880.689,6   (OK) 

 Cek Pada Momen Positif 
M (+)   > ¼ M maks 
419.089.574,9  > ¼ 551.522.758,4 
419.089.574,9  > 137.880.689,6   (OK) 

 Persyaratan Penulangan Geser Balok SRPMK 
Vs   < Vs max 

 Tul. Terpasang As Terpasang Ø Mn 

Atas Mn(-) As  8 D19 2.268,230 551.522.758,4 

Bawah Mn(+) A’s 6 D19 1.701,172 419.089.574,9 



8 

 

413.734,26 N  < 1.475.100 N    (OK) 
 

4.2.3 Kolom Bangunan 
Dimensi  = 90/90 cm 
Spakai  = 100 mm 
Berdasarkan hasil analisis diagram interaction hubungan antara nilai Pu max dan Mu 

max diatas, dapat disimpulkan bahwa kekuatan lentur kolom pada lantai 1-2 dan 2-3 sudah 
memenuhi syarat, dikarenakan nilai Me “berada didalam diagram interaction”. Kolom 
lantai 1-2 dan Kolom lantai 2-3  “OKE”. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Gambar 4.3 Diagram Interaction Kuat Desain Kolom Lantai 2-3 Pada Proses Analisis 

 

 Persyaratan Tulangan Geser Kolom 

Ø (Vc + Vs)  > Vu 
567,717 KN  > 185,447 KN    (OK) 

 Strong Coloumn Weak Beam 

Ʃ Me  ≥ (1,2) ƩMg  
7.538,461 KN-m ≥ 1,2 x 1.144,234  
7.538,461 KN-m ≥ 1.373,081 KN-m   (OK) 

 Hubungan Balok – Kolom Pada SRPMK 
ØVn   > Vj 
0,85 x 8.146,442 > 1.787,425 KN 
6.924,476 KN  > 1.787,425 KN   (OK) 

 
4.2.4 Pelat lantai 

Tebal pelat  = 120 mm 
Tulangan pelat arah X = D12 – 200 mm 
Tulangan pelat arah Y = D12 – 200 mm 
Dari hasil desain struktur seperti yang diuraikan diatas, disebutkan bahwa desain 

tersebut sudah memenuhi syarat Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus yang tercantum 
dalam SNI 03-2847-2013 Pasal 21.5 sampai 21.7.  

 

4.3 Analisis Pushover 
Mekanisme keruntuhan struktur atau performance point struktur berdasarkan ATC-40, 
struktur yang di tinjau dapat dikategorikan aman pada saat terjadi gempa rencana. Berikut 
faktor nilai yang menjelaskan bahwa struktur masuk dalam kondisi aman, antara lain: 

1. Nilai daktalitas displacement struktur ; 
Displacement saat leleh (Δy) = 0,0105 m 
Displacement saat runtuh (Δu)= 0,369   m 

2. Berdasarkan hasil dari nilai performance point didapatkan target perpindahan arah X 
yaitu sebesar 0,101 m. Sedangkan, perpindahan yang terjadi dalam arah Y sama juga 
dengan yang terjadi pada arah X, yaitu sebesar 0,101 m. 
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Gambar 4.4 Kurva Kapasitas Spektrum  

 
3. Dalam level kinerja struktur berdasarkan performance point dapat disimpulkan 

bahwasanya kinerja struktur pada saat terkena beban gempa rencana masuk dalam 
Kondisi IO (Immediate Occupancy) dimana suatu kondisi struktur secara umum masih 
aman untuk kegiatan operasional setelah gempa rencana (demage state).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.5 Lokasi Keruntuhan Step Terakhir Pada Arah X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Gambar 4.6 Lokasi Keruntuhan Step Terakhir Pada Arah Y 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan yang telah dilakuaken pada bab sebelumnya 

pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 
1. Pembebanan gempa Response Spectrum pada struktur gedung yang dianalisis 

berdasarkan SNI 03-1726-2012 sudah memenuhi syarat pemeriksaan Gaya Geser Dasar 
(Base Reaction) dan juga pada batasan kontrol simpangan struktur, dengan nilai: 

 Arah X 
Vd ≥ 0,85 Vs x 
1.946.987,75 Kg  ≥ 84.720,223    (Memenuhi) 

 Arah Y 
Vd ≥ 0,85 Vs y 
1.922.844,12 Kg  ≥ 84.720,223    (Memenuhi) 

 Contoh Perhitungan Kontrol Simpangan Arah X Pada Lantai 7, δ =  SAP 2000 v.14 

Kontrol Simpangan, δs x 
𝐶𝑑

𝐼𝑒
 < 

Δ𝑎

𝜌
 

40,007 mm < 94,615 mm      (OKE) 

 
2. Berdasarkan SNI 03-2847-2013, analisis dan pengecekan struktur bangunan atas pada 

gedung, yaitu pada balok, kolom dan pelat, beberapa dimensi sudah memenuhi syarat. 
Yakni dengan spesifikasi sebagai berikut: 

 Balok Induk Pada Tumpuan : 
Dimensi    = 50/80 cm 
Spasi tul sengkang  = 80 mm 

 Balok Induk Pada Lapangan : 
Dimensi    = 50/80 cm 
Spasi tul sengkang  = 130 mm 

 Kolom bangunan 
Dimensi   = 90/90 cm 
Spakai   = 100 mm 

 Pelat lantai 
Tebal pelat   = 120 mm 
Tulangan pelat arah X  = D12 – 200 mm 
Tulangan pelat arah Y  = D12 – 200 mm 
 

3. Analisis Pushover, pada analisis ini struktur yang di tinjau dapat dikategorikan aman 
pada saat terjadi gempa rencana. Berikut faktor nilainya, antara lain: 

 Nilai daktalitas displacement struktur ; 
Displacement saat leleh (Δy) = 0,0105 m 
Displacement saat runtuh (Δu)= 0,369   m 

 Nilai performance point didapatkan target perpindahan arah X dan juga Y = 0,101 m. 

 Berdasarkan performance point dapat disimpulkan bahwasanya kinerja struktur masuk 
dalam Kondisi IO (Immediate Occupancy) dimana suatu kondisi struktur secara umum 
masih aman untuk kegiatan operasional setelah gempa rencana (demage state).  

 Maksimum total drifit  = 
𝐷𝑡

𝐻
 = 

0,101

30
 = 0,0034 

Dari perhitungan drifit diatas, dapat disimpulkan bahwa drifit mempunyai nilai lebih 
kecil daripada 0,01 (Parameter Maksimum Total Drifit Pada Kondisi IO). Hal ini dapat 
diketahui dan disimpulkan bahwasanya kinerja struktur pada saat terkena beban gempa 
rencana masuk dalam Kondisi IO (Immediate Occupancy). 
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5.2 Saran 
Adapun saran yang dilakukan untuk penelitihan selanjutnya, adalah : 
1. Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat perlu dilakukan analisis pada struktur 

bawah gedung, yang meliputi kondisi tanah dan perhitungan pondasi. 
2. Dalam permodelan struktur bangunan belum memasukan komponen struktur yang 

mendetail dan juga segi arsitekturnya, permodelan hanya fokus pada struktur balok, 
kolom dan pelat lantai. Maka, perlu dilakukan permodelan komponen struktur yang 
mendetail guna memperoleh hasil yang maksimal. 

3. Dalam permodelan pembebanan juga belum memasukan komponen yang mendetail, 
hanya terfokus pada fungsi bangunan gedung dan beban gempa rencana pada daerah 
tersebut. Dengan demikian, perlu dilakukanya analisis pembebanan yang lebih 
mendetail guna mendapatkan hasil yang akurat. 

4. Proses analisis kinerja struktur gedung lebih baik menggunakan analisis Non-linier 
Time History, sehingga data yang diperoleh mampu lebih akurat dan dapat digunakan 
untuk membandingkan hasil evaluasi dari analisis pushover. 
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