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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Pustaka  

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di 

permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang 

menciptakan gelombang seismik. Gempa Bumi biasa disebabkan oleh 

pergerakan kerak Bumi (lempeng Bumi). Frekuensi suatu wilayah, mengacu pada 

jenis dan ukuran gempa Bumi yang di alami selama periode waktu. Gempa bumi 

ini menjalar dalam bentuk gelombang, gelombang ini mempunyai suatu enegi 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. (Schodek, 1999) 

 Hal penting dari evaluasi berbasis kinerja adalah sasaran kinerja bangunan 

terhadap gempa dinyatakan secara jelas. Sasaran kinerja tersebut terdiri dari 

kejadian gempa rencana yang ditentukan (earthquake hazard), dan taraf kerusakan 

yang diijinkan atau level kinerja (performance level) dari bangunan terhadap 

kejadian gempa tersebut. (Dewobroto, 2006) 

Yang harus diperhatikan adalah bahwa struktur dapat memberikan layanan yang 

sesuai dengan perencanaan. Menurut Paulay (1988). Tingkat layanan dari struktur 

gaya gempa terdiri dari tiga, yaitu:  

1. serviceability  

jika gempa dengan intensitas percepatan tanah yang kecil dalam waktu ulang 

yang besar mengenai struktur, disyaratkan tidak mengganggu 

fungsi.bangunan, seperti aktivitas normal didalam bangunan dan 

perlengkapan yang ada. Artinya tidak dibenarkan ada terjadi kerusakan pada 

struktur baik pada komponen struktur maupun dalam elemen non-struktur 

yang ada. Dalam perencanaan harus diperhatikan kontrol dan batas 

simpangan (drift) yang terjadi saat gempa, serta menjamin kekuatan yang 

cukup bagi komponen struktur untuk menahan gaya gempa yang terjadi dan 

diharapkam struktur masih berprilaku elastis

https://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_seismik
https://id.wikipedia.org/wiki/Kerak_Bumi
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2. kontrol kerusakan  

jika struktur dikenai gempa dengan waktu ulang sesuai dengan umur atau, 

masa rencana bangunan, maka struktur direncanakan untuk dapat menahan 

gempa ringan atau gempa kecil tanpa terjadi kerusakan pada komponen 

struktur ataupun mauun komponen non-struktur, dan diharapkan struktur 

dalam batas elastis,  

3. survival  

jika gempa kuat yang mungkin terjadi pada umur / masa bangunan yang 

direncanakan membebani struktur, maka struktur direncanakan untuk dapat 

bertahan dengan tingkat kerusakan yang besar tanpa mengalami kerusakan 

dan keruntuhan (colapse). Tujuan utama dari batas ini adalah untuk 

menyelamatkan jiwa manusia. Schodek (1999) menyatakan bahwa pada 

struktur stabil apabila dikenakan beban, struktur tersebut akan mengalami 

perubahan bentuk (deformasi) yang lebih kecil dibandingkan struktur yang 

tidak stabil. Hal ini disebabkan karena pada struktur yang stabil memiliki 

kekuatan dan kestabilan dalam menahan beban. 

Kusumastuti (2010) menyimpulkan bahwa gaya geser dasar bangunan yang 

timbul akibat gempa yang dihitung dengan metode dinamik secara umum lebih 

kecil daripada gaya horisontal statik ekuivalen, kecuali pada  gempa dengan 

frekuensi rendah memiliki gaya horisontal pada tingkat-tingkat dasar lebih 

besar daripada gaya horisontal statik  ekuivalen, khususnya pada bangunan yang 

lebih tinggi. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wandrianto S. Angen dan Agus Setya 

Budi (2014) evaluasi analisis dinamik pada level gempa rencana digunakan 

analisis dinamik time history dan analisis statik ekuivalen sebagai pembanding. 

Gempa aktual juga diterapkan dengan analisis dinamik time history pada 

beragam nilai percepatan gempa. Analisis time history pada level gempa 

rencana menggunakan akselerogram 7 gempa aktual pilihan, dengan 

menggunakan standar SNI 1726:2012 
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Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fajri Pratama, dkk (2014) penelitian 

ini menggunakan analisis riwayat waktu dengan 4 rekaman gempa asli yaitu 

gempa El Centro, gempa Taiwan, gempa Friuli, dan gempa Sumatera. 

Perhitungan analisis struktur menggunakan softwareETABS 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, kinerja batas ultimit dan level kinerja struktur. 

Penelitian lainnya yang diteliti oleh Rezky Rendra, dkk (2015) dalam 

penelitian ini terdapat dua metode dinamik yang digunakan yaitu metode respon 

spektrum dan time history. Struktur yang dianalisis dalam penelitian ini adalah 

Gedung Hotel SKA Pekanbaru. Penelitian ini mengkaji kinerja struktur gedung 

yaitu story shear, displacement dan simpangan lantai ketika menerima beban 

gempa. Respon spektrum yag digunakan adalah respon spektrum kota 

pekanbaru berdasarkan SNI 1726-2012 sedangkan riwayat gempa yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah riwayat Gempa El Centro, Gempa 

Mentawai, Gempa Aceh dan Gempa Padang. 

Penelitian serupa dilakukan oleh Eliya A dan Yosafat Aji (2015) pada tower 

dengan struktur skybridge, penelitian dalam tulisan ini adalah melakukan 

analisis struktur gedung beton bertulang menggunakan SRPMM dengan 

menggunakan metode analisis dinamik respon spektrum dan analisis riwayat 

waktu. Struktur gedung yang direncanakan adalah gedung beton bertulang yang 

memiliki dua tower dengan jumlah lantai berbeda yang dihubungkan oleh balok 

skybridge atau jembatan penghubung yang mengacu pada SNI 1726:2002 dan 

SNI 03-2847-2002 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Himawan Indarto (2016) tentang 

pengaruh pasangan dinding bata pada respon dinamik struktur gedung akibat 

beban gempa. Adanya pasangan dinding bata pada sistem struktur akan 

mempengaruhi perilaku dari respon dinamik struktur pada saat terjadi gempa. 

Dari hasil analisis struktur dengan Metode Riwayat Waktu (Time History 

Analysis) menggunakan gempa El-Centro, didapatkan perbedaan nilai base 

shear yang cukup signifikan antara struktur dengan dinding bata yang dipasang 

monolit dengan struktur tanpa dinding bata. 
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Dari hasil penelitian yang pernah ada, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

terhadap respon model inffiled frame structure untuk mengetahui sejauh mana 

perilaku pembebanan gempa statik ekuivalen pada struktur beraturan yang 

dihubungkan dengan skybridge. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan 

dibandingkan hasil analisis dinamik time history, response spectrum dan 

analisis statik ekuivalen. 
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