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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan daerah yang rawan akan bencana gempa bumi. Ini

terjadi karena letak geografis Indonesia yang berada diantara lempeng-lempeng yang

aktif yaitu Indo-Australia di bagian utara, Eurasia di bagian barat dan Pasifik. Dari

berbagai kasus yang ada, mayoritas penyebab kematian jika terjadi gempa bumi

adalah akibat keruntuhan bangunan. Keruntuhan bangunan tersebut dapat disebabkan

perencanaan bangunan yang tidak memperhitungkan aspek kegempaan. Untuk

menanggulangi hal tersebut, beban gempa perlu dijadikan faktor penting dalam

perencanaan struktur gedung maupun non gedung.

Ada beberapa metode dalam analisis beban gempa. Salah satu metode yang

lazim digunakan yaitu perhitungan beban gempa dengan metode statik ekuivalen.

Pada SAP2000 juga terdapat beberapa metode dalam analisis beban gempa yaitu

metode auto load, response spectrum, time history serta beban gempa statik

ekuivalen yang dihitung dan diinput sebagai beban horizontal. Tetapi masih sedikit

referensi pustaka tentang aplikasi SAP2000 dan perbandingan hasil analisis antara

metode-metode analisis beban gempa untuk perencanan struktur baja sehingga tidak

diketahui metode mana yang paling konservatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam tugas akhir ini akan dibahas

langkah-langkah aplikasi SAP2000 dalam analisis beban gempa dan perbandingan

hasil analisis dari keempat metode tersebut pada model struktur baja dengan

perletakan sendi dan perletakan jepit.
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1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam tugas

akhir ini sebagai berikut.

1. Bagaimana langkah–langkah aplikasi dan perbandingan rasio tegangan,

simpangan, perioda dan gaya geser dasar serta gaya-gaya dalam metode

statik ekuivalen, auto load, response spectrum, dan time history pada

SAP2000 untuk struktur gedung baja dengan perletakan sendi.

2. Bagaimana langkah-langkah aplikasi dan perbandingan rasio tegangan,

simpangan, perioda dan gaya geser dasar serta gaya-gaya dalam metode

statik ekuivalen, auto load, response spectrum, dan time history pada

SAP2000 untuk struktur gedung baja dengan perletakan jepit.

3. Bagaimana perbandingan rasio tegangan, simpangan, perioda dan gaya

geser dasar serta gaya-gaya dalam pada struktur dengan perletakan sendi

dan perletakan jepit.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui langkah-langkah aplikasi dan perbandingan rasio

tegangan, simpangan, perioda dan gaya geser dasar serta gaya-gaya

dalam metode statik ekuivalen, auto load, response spectrum, dan time

history pada SAP2000 untuk struktur gedung baja dengan perletakan

sendi.

2. Untuk mengetahui langkah-langkah aplikasi dan perbandingan rasio

tegangan, simpangan, perioda dan gaya geser dasar serta gaya-gaya

dalam metode statik ekuivalen, auto load, response spectrum, dan time

history pada SAP2000 untuk struktur gedung baja dengan perletakan

jepit.
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3. Untuk mengetahui perbandingan rasio tegangan, simpangan, perioda dan

gaya geser dasar serta gaya-gaya dalam pada struktur dengan perletakan

sendi dan perletakan jepit.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin diperoleh dari penulisan tugas akhir ini adalah dapat

memberikan pedoman langkah-langkah aplikasi SAP2000 dalam analisis beban

gempa untuk struktur baja. Disamping itu, agar dapat memberikan perbandingan hasil

analisis dari metode statik ekuivalen, auto load, response spectrum dan time history

sebagai masukan dalam pemilihan metode analisis beban gempa.

1.5 Batasan Masalah

Untuk membatasi topik yang akan dibahas, maka diambil batasan masalah

sebagai berikut.

1. Struktur yang dianalisis adalah gedung kantor dengan struktur dari baja,

terdiri dari 5 lantai dengan tinggi per lantai 3,5 m. Bentang 8 m pada

rangka memanjang serta bentang 6 m dan 8 m pada rangka melintang.

Bangunan berada di Kota Denpasar, Bali dengan kondisi tanah keras.

2. Untuk pemodelan pada SAP2000, yang dimodel hanya struktur atas saja.

Struktur bawah seperti pondasi tidak dianalisis.

3. Tidak memperhitungkan aksi komposit antara baja dengan beton.


