
 

 

1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia terletak diantara beberapa lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Indo 

Australia yang bergerak kearah utara, lempeng Pasifik yang bergerak kearah barat 

laut dan lempeng Eurasia, sehingga sering mengalami gempa bumi. Terutama pada 

pulau Jawa khususnya wilayah D.I Yogyakarta daerah yang mempunyai aktifitas 

gempa bumi cukup tinggi. Ditinjau secara geologis, kepulauan Indonesia berada 

pada pertemuan 2 jalur gempa utama, yaitu gempa Sirkum Pasifik dan jalur gempa 

Alpide Transasiatic, karena itu Indonesia termasuk dalam jalur cincin api Pasifik 

(ring of fire). 

 

Gambar 1.1 Zona Gempa di Indonesia 

Sumber : SNI-1726-2012, gambar 11 

Cincin Api Pasifik merupakan rangkaian gunung aktif dunia yang menyebabkan 

Indonesia mengalami frekuensi gempa yang cukup sering. Hal ini menegaskan 

pentingnya tinjauan beban gempa rencana dalam perencanaan desain struktur 

sebagai antisipasi apabila terjadi gempa. Menurut Daniel L. Schodek (1999), gempa 

bumi dapat terjadi karena fenomena getaran dengan kejutan pada kerak bumi. 

Faktor utama adalah benturan pergesekan kerak bumi 
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yang mempengaruhi permukaan bumi. Gempa bumi ini menjalar dalam bentuk 

gelombang. Gelombang ini mempunyai suatu energi yang dapat menyebabkan 

permukaan bumi dan bangunan diatasnya menjadi bergetar. Getaran ini nantinya 

akan menimbulkan gaya-gaya pada struktur bangunan karena struktur cenderung 

mempunyai gaya untuk mempertahankan gaya untuk mempertahankan dirinya dari 

gerakan. Demikian juga, respons struktur terhadap beban dinamik, yaitu lendutan 

dan tegangan yang dihasilkan, juga perubahan waktu, atau sifat dinamik (Clough 

and Penzien, 1997).  

Struktur bangunan harus mampu menerima gaya gempa pada level tertentu tanpa 

terjadi kerusakan yang signifikan pada struktur atau apabila bangunan harus 

mengalami keruntuhan (disebabkan beban gempa melebihi beban gempa rencana),  

masih mampu memberikan prilaku nonlinier pada kondisi pasca-elastik sehingga 

tingkat keamanan bangunan terhadap gempa dan keselamatan jiwa penghuninya 

lebih terjamin. 

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang memiliki pertumbuhan yang 

tinggi sehingga mendorong terjadinya pembangunan infrastruktur untuk menunjang 

pertumbuhan tersebut, hal ini dapat dilihat dengan maraknya proyek – proyek 

pembangunan gedung bertingkat. Maka pembangunan gedung di D.I Yogyakarta 

harus mempertimbangkan beban akibat gempa dalam perencanaanya Untuk 

mendesain suatu struktur yang tahan terhadap gempa, perlu terlebih dahulu 

ditetapkan besarnya gaya gempa yang mungkin terjadi pada struktur tersebut. 

Besarnya gaya gempa yang mungkin timbul pada suatu daerah dengan probabilitas 

tertentu digambarkan melalui peta wilayah gempa. 

Penelitian ini menggunakan analisis statik ekuivalen, respon spektrum dan time 

history dengan mengambil 3 rekaman gempa yang mendekati kondisi aktual. 

Perhitungan analisis struktur menggunakan software ETABS dalam model tiga 

dimensi. Hasil analisis ini berupa perpindahan masing-masing tingkat dan 

simpangan antar tingkat. Hasil analisis tersebut digunakan untuk mengontrol 

kinerja batas layan dan level kinerja struktur.  



3 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil 

rumusan masalah yaitu: 

1. bagaimana perilaku struktur gedung dengan menggunakan 3 metode 

analisis gempa yaitu respon spektrum, statik ekuivalen dan time history? 

2. bagaimana kinerja batas ultimit struktur gedung berdasarkan nilai 

displacement terhadap gempa? 

3. bagaimana besaran Base shear pada tiap tingkat gedung tersebut? 

4. bagaimana perilaku struktur terhadap drift rasio berdasarkan beban gempa? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah sebagai dasar penelitian ini adalah:  

1. struktur beton bertulang bertingkat berupa 8 lantai dengan 1 semi-basement, 

2. pemodelan 3 dimensi berdasarkan gambar perencanaan, 

3. analisis struktur dimodelkan dalam bentuk 3 dimensi menggunakan 

software ETABS V13.1.1, 

4. struktur atap dimodelkan dan dianalisis pada software SAP2000 lalu di 

input sebagai beban pada portal, 

5. analisa mengacu berdasarkan SNI 1726:2012 tentang Tata cara perencanaan 

ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, 

6. sistem struktur yang direncanakan adalah Dinding Geser Beton Bertulang 

Khusus, 

7. pada model infilled frame, sruktur dinding dimodelkan pada portal secara 

utuh tanpa mempertimbangkan aspek arsitektural, 

8. gedung A dan B simetris dengan skybridge melintang pada kedua struktur, 

9. tanah diasumsikan tanah sedang (SD). 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. mengetahui perilaku infilled structure model bedasarkan beban gempa, 

2. untuk meninjau displacement, drift rasio dan base shear pada struktur 

gedung bertingkat terhadap beban gempa dengan analisis statik dan dinamik 

menggunakan statik ekuivalen, respon spektrum dan time history, 

3. mengetahui kinerja batas layan dan ultimit pada struktur terhadap beban 

gempa statik dan dinamik. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. memahami menganalisis berbagai metode kegempaan, 

2. memahami signifikansi dari masing-masing metode, 

3. menjadi acuan dalam perencanaan bangunan tingkat tinggi dalam aspek 

gempa, 

4. memberi pengetahuan tentang pemodelan struktur dengan software 

ETABS. 

F. Keaslian Penelitian 

Belum ditemukan penelitian yang mengangkat tema kegempaan pada lokasi 

penelitian saat ini, dikarenakan kondisi struktur tersebut masih dalam tahap 

pembangunan. Sehingga penelitian ini yang menjadi studi pertama kali yang 

membahas tentang perilaku struktur terhadap kegempaan. Penelitian ini dilakukan 

bersama rekan saya yang mengangkat tema sejenis dengan batasan masalah yang 

berbeda. 
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