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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Revisi SNI 03 – 1726 – 2002 mengenai Tata Cara Perencanaan Ketahanan 

Gempa untuk Struktur Gedung dan Non Gedung menjadi SNI 1726 : 2012 

menyebabkan pada beberapa wilayah di Indonesia mengalami peningkatan resiko 

yang dinyatakan dengan Kategori Desain Seismik (KDS) A, B, C untuk kategori 

rendah sampai sedang dan D, E, F untuk kategori yang tinggi. Selain hal tersebut, 

setiap perbaruan dari SNI lama ke SNI baru menghasilkan perbedaan karena semakin 

banyak data yang dirangkum sebagai dasar dalam pembuatan SNI terbaru. Oleh 

karena itu, bangunan yang telah dibangun menurut SNI 03 – 1726 – 2002 (SNI lama) 

umumnya relatif tidak kuat menahan beban gempa yang ada pada SNI 1726 : 2012 

(SNI baru). Untuk mengatasi hal itu umumnya diadakan perkuatan pada bangunan 

tersebut untuk beradaptasi terhadap perubahan SNI tersebut. 

Perkuatan struktur diperlukan akibat adanya ketidakmampuan dari struktur 

dalam menerima beban gempa yang terjadi, hasil kualitas pengecoran pada 

komponen struktur yang tidak memenuhi standar atau adanya perubahan fungsi dari 

bangunan eksisting. Terdapat beberapa metode yang sering dipergunakan untuk 

memperkuat struktur yang telah berdiri (exsisting), penambahan komponen struktur 

seperti kolom, dinding pengisi (infilled wall) atau dinding geser (shear wall), 

peningkatan kekuatan elemen struktur (pembesaran dimensi, penambahan lapisan 

berupa pelat baja atau bahan komposit), pengurangan berat komponen non struktur 

dan penambahan breising baja.  

Rangka breising baja umumnya digunakan sebagai perkuatan pada struktur 

yang mengalami kendala dalam menahan beban lateral / beban gempa yang terjadi. 

Kelebihan dari pengunaan breising baja antara lain mampu meningkatkan kekuatan, 
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kekakuan sistem struktur, dan tidak memberi pengaruh signifikan pada berat struktur. 

(FEMA 547, 2006). Kemudian dalam pengerjaan metode perkuatan breising ini 

mampu dilakukan tanpa mengganggu aktifitas di dalam struktur tersebut. 

Salah satu metode perkuatan breising yang mudah dan sering dilakukan pada 

struktur yang sudah berdiri adalah penambahan bresing berbentuk X. Di Jepang, 

perkuatan breising tipe X dimodifikasi dengan penambahan bingkai baja. Perkuatan 

breising tipe X yang ditambahkan dengan bingkai baja dianggap unik dan sangat 

efektif dipergunakan di Jepang, dengan penambahan bingkai baja struktur eksisting 

menjadi lebih kuat dan lebih kaku (Yamamoto dan Umemura, 1992).  

Analisis struktur dengan tambahan breising perlu memperhitungkan kondisi 

struktur sebelum penambahan breising dilakukan, seperti lendutan yang telah terjadi. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan analisis konstruksi bertahap. Analisis 

konstruksi bertahap pada struktur gedung akan memberikan hasil simpangan, 

lendutan, momen dan gaya geser yang lebih besar dibandingkan dengan analisis 

secara konvensional (Melina, 2014)  

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini akan membandingkan 

perilaku pada struktur rangka beton bertulang tanpa perkuatan dengan struktur yang 

diperkuat menggunakan breising tipe X dengan dan tanpa bingkai yang dianalisis 

dengan analisis konstruksi bertahap. Model struktur diasumsikan berada di daerah 

Bali Selatan dan Jumlah lantai yang dipergunakan disesuaikan dengan peraturan 

gedung di Bali, dengan batasan tinggi gedung tidak boleh melebihi 5 lantai.  

Penambahan breising dilakukan pada bangunan yang sudah ada, sehingga pada 

analisis konstruksi bertahap, penambahan breising menjadi tahapan kedua dan pada 

tahap ketiga secara bersamaan ketika beban gempa telah dikerjakan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok 

masalah yang akan dibahas dalam studi ini adalah bagaimanakah perilaku struktur 

beton bertulang yang diperkuat menggunakan breising baja tipe X dengan dan tanpa 
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bingkai. Perilaku yang ditinjau adalah simpangan, gaya – gaya dalam, dan kebutuhan 

tulangan. 

1.3. Tujuan  

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui perilaku dari pemodelan 

struktur rangka beton bertulang yang diperkuat menggunakan breising baja tipe X 

dengan dan tanpa bingkai. 

1.4. Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan 

dengan memperkuat struktur rangka beton bertulang yang telah dibangun berdasarkan 

peraturan gempa SNI 03 – 1726 – 2002. 

1.5. Batasan Masalah 

Adapun batasan studi pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Tangga tidak dimodel pada pemodelan struktur. Karena perletakan pada 

tangga diasumsikan sebagai sendi-rol. 

2. Tidak meninjau variasi penempatan posisi breising baja. 

3. Tidak melakukan perhitungan manual dimensi kolom, balok, dan breising. 

Hasil yang ditinjau dari penelitian ini adalah gaya – gaya dalam, simpangan, dan 

kebutuhan tulangan pada struktur yang ditinjau. 
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