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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara dengan tingkat resiko gempa yang tinggi 

karena, terletak pada daerah pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng 

Australia yang bergerak ke arah utara, lempeng Pasifik yang bergerak ke arah 

barat laut, dan lempeng Eurasia, sehingga faktor beban gempa harus 

diperhitungkan dalam perencanaan gedung. Struktur harus didesain agar mampu 

memikul beban yang ditimbulkan akibat gempa, oleh sebab itu dibutuhkan desain 

bangunan tahan gempa berdasarkan pada konsep akibat gempa besar bangunan 

diperbolehkan mengalami rusak berat tetapi manusia yang ada di dalamnya harus 

selamat. Beberapa material yang dapat digunakan untuk mendesain struktur 

bangunan tahan gempa adalah baja dan beton. Material yang memiliki daktilitas 

sangat baik adalah baja.  

Struktur baja mempunyai kekuatan yang tinggi serta dapat mengurangi 

ukuran struktur dan berat sendiri struktur dikarenakan dimensi profil baja yang 

sangat tipis dibandingkan beton, keseragaman yang tinggi dibandingkan dengan 

beton, mempunyai sifat elastis, mempunyai daktilitas yang cukup tinggi karena 

suatu batang baja menerima tegangan tarik yang tinggi yang akan mengalami 

regangan tarik cukup besar sebelum terjadi keruntuhan. Keunggulan yang lain 

yaitu kemudahan penyambung antar elemen yang satu dengan yang lainnya 

menggunakan alat sambung las atau baut, dan kecepatan pelaksanaan konstruksi 

yang mengakibatkan sifat mekanis baja lebih unggul dari material beton 

(Setiawan, 2008).  

Menurut peraturan perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung (SNI 

03–1729–2002) terdapat beberapa macam struktur rangka baja yang digunakan 

sebagai struktur baja tahan gempa diantaranya adalah Struktur Rangka Pemikul 

Momen Khusus (SRPMK), Struktur Rangka Pemikul Momen Biasa (SRPMB), 

Struktur Rangka Bresing Konsentrik Biasa (SRBKB), Struktur Rangka Bresing 
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Konsentrik Khusus (SRBKK) dan Struktur Rangka Bresing Eksentrik (SRBE). 

Struktur Rangka Pemikul Momen (SRPM) mempunyai kemampuan disipasi 

energi yang cukup untuk dapat memberikan daktilitas yang diperlukan tetapi 

memerlukan ukuran penampang yang lebih besar dan biaya yang mahal. Untuk 

mendapatkan kekakuan yang diisyaratkan pada struktur gedung tinggi, sistem 

rangka pemikul momen menggunakan sambungan momen/kaku (moment/rigid 

connection) yang memerlukan biaya yang relatif mahal dan susah dilaksanakan di 

lapangan, dan kontrol kualitas sambungan dengan las juga sulit dilakukan karena 

pada saat terjadi gempa kuat bisa terjadi retak-retak pada sambungan. Struktur 

rangka bresing konsentrik menggunakan sambungan sendi (flexible connection) 

tetapi sambungan ini kurang kaku sehingga diperlukan adanya penambahan 

elemen pengaku lateral yaitu bresing pada struktur. Penambahan bresing pada 

struktur akan menambah kekakuan atau meminimalisir deformasi yang 

diakibatkan oleh gaya lateral berupa gempa. Dengan adanya beban gempa lateral 

yang dapat terjadi dengan arah bolak-balik maka bresing akan mengalami gaya 

tarik atau tekan secara bergantian. Bresing mempunyai berbagai macam tipe, 

salah satunya ialah bresing konsentrik tipe x-2 lantai dimana jenis bresing ini 

banyak digunakan pada gedung-gedung bertingkat. Rangka bresing konsentrik 

tipe x-2 lantai dapat menjadi pilihan yang lebih baik bila dibandingkan dengan 

rangka bresing tipe v atau v-terbalik (Utomo, 2011). Struktur rangka pemikul 

momen dengan struktur rangka dengan bresing memiliki perilaku yang berbeda 

jika dilakukan analisis statik linier. 

Sebagai upaya untuk melihat perbandingan tersebut maka disusunlah tugas 

akhir yang berjudul “Perbandingan Perilaku antara Struktur Rangka Pemikul 

Momen (SRPM) dan Struktur Rangka Bresing Konsentrik (SRBK) Tipe X-2 

Lantai”. Dalam tugas akhir ini akan dimodelkan struktur rangka pemikul momen 

dengan sambungan kaku dan struktur rangka bresing konsentrik dengan 

sambungan sendi, sebagai pembanding juga akan dimodelkan struktur rangka 

bresing konsentrik dengan sambungan kaku.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah bagaimanakah perilaku struktur seperti gaya-gaya dalam, 

simpangan, dan berat struktur yang dirancang sebagai SRPM dan SRBK Tipe X-2 

Lantai. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui perilaku struktur seperti 

gaya-gaya dalam, simpangan, dan berat struktur yang dirancang sebagai SRPM 

dan SRBK Tipe X-2 Lantai. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah agar dapat mengetahui perilaku 

dari struktur rangka pemikul momen dan struktur rangka baja dengan bresing 

konsentrik x-2 lantai sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

memilih kedua struktur yang dimodel.   

 

1.5 Ruang Lingkup/Batasan Masalah 

Agar ruang lingkup permasalahan tidak terlalu luas, maka diambil 

beberapa batasan masalah sebagai berikut: 

1. Pondasi diasumsikan perletakan jepit. 

2. Tidak meninjau pengaruh komposit pelat beton dengan balok baja. 

3. Beban gempa vertikal tidak ditinjau. 

 


