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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1.  Simpulan 

1. Nilai percepatan spektral desain yang digunakan adalah 0,234g yang 

pada penelitian ini dicocokkan dengan akselogram time history Loma 

Pierta. Hasil pencocokan digunakan sebagi beban gempa dinamik 

nonlinier riwayat waktu untuk kedua jenis struktur yang ditinjau pada 

penelitian ini, yakni struktur beton dan struktur baja (studi kasus gedung 

E ITERA) 

 

2. Perilaku struktur yang dievaluasi terhadap beban gempa time history 

yang ditingkatkan percepatan awal gempanya adalah sebagai berikut, 

 

a. Partisipasi massa 

1) Pada struktur beton gedung E ITERA partisipasi massa mencapai 

90% pada tiga arah pola gerak tercapai pada mode 17 di translasi-x, 

mode 18 di translai-y, dan mode 16 di translasi z. 

2) Pada struktur baja gedung E ITERA, partisipasi massa mencapai 

90% pada tiga arah pola geraknya tercapai pada mode 22 di 

translasi-x, mode 23 di translasi-y, dan mode 25 di rotasi-z.  

 

b. Desain plastis 

1) Pada struktur beton gedung E ITERA, sendi plastis mencapai 

kondisi di atas collapse prevention  ketika percepatan gempa 

ditingkatkan hingga 2 kali dari percepatan awal gempa.  

2) Pada struktur baja gedung E ITERA, sendi plastis terbentuk sudah 

melampaui kondisi collapse prevention ketika percepatan gempa 

ditingkatkan hingga 3,4 kali dari percepatan awal gempa. 

 

 

 



 

93 

c. Simpangan 

1) Pada struktur beton simpangan dengan representasi 2 titik (joint) 

belum seluruh struktur yang melewati simpangan izin yang 

disyaratkan pada SNI 1726-2012 dan berdasarkan FEMA 356 tidak 

terjadi kondisi di mana simpangan yang terjadi mencapai kondisi 

collapse prevention baik pada percepatan gempa awal ataupun 

ketika ditingkatkan hingga 2 kalinya.  

2) Pada struktur baja simpangan dengan representasi 2 titik (joint) 

masih berada pada kondisi aman ketika beban gempa yang diterima 

oleh struktur sebesar percepatan gempa awal (0,234g) hingga1,5 kali 

percepatan gempa awal (0,351), setelah ditingkatkan hingga 2 

kalinya barulah tercapai kondisi collapse prevention sesuai dengan 

batasan simpangan yang diisyaratkan FEMA 356.  

Namun berdasarkan SNI, struktur baja gedung E ITERA baru 

melewati simpangan izin secara keseluruhan pada kondisi beban 

gempa dengan percepatan awal gempa 3,4 kali gempa awal 

(0,7956). 

 

d. Rotasi  

1) Rotasi pada struktur beton masih dalam kondisi aman ketika struktur 

menerima beban gempa yang sudah ditingkatkan hingga 1,9 kali 

percepatan awal gempa.(0,4446g). Beban gempa dengan percepatan 

gempa 2 kali atau lebih dari percepatan awal gempa sudah berada 

pada kondisi collapse prevention. 

2) Rotasi pada struktur baja mulai melewati nilai rotasi izin 

berdasarkan FEMA 356 (berada pada kondisi collapse prevention) 

ketika kondisi beban gempa yang diterima oleh struktur sebesar 2 

kali percepatan gempa awal (0,468g). 

 

e. Base Shear 

1) Nilai besar base shear struktur beton adalah sebesar 43935,725 kN 

dengan beban gempa dinamik nonlinier ttime history untuk 

percepatan awal gempa 0,234g. 
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2) Dan pada struktur baja nilai base shear adalah sebesar 16419,442 

kN dengan beban gempa dinamik nonlinier time history untuk 

percepatan awal gempa 0,234g. 

 

3. Pada struktur beton gedung E ITERA bagian struktur yang terlebih 

dahulu mengalami kegagalan ketika diberikan beban gempa dinamik 

nonlinier adalah balok arah y dengan nomor nomor 208 serta ukuran 

penampang 250x500 mm (bxh). Dan pada struktur baja gedung E 

ITERA bagian struktur yang terlebih dahulu mengalami kegagalan 

ketika diberikan beban gempa dinamik nonlinier adalah balok nomor 

120 dengan penampang profil IWF 300x150 mm. 

 

4. Gempa maksimum yang dapat ditahan struktur beton gedung E ITERA 

adalah sebesar 1,9 kali percepatan gempa awal (0,4446g). Dan pada 

struktur baja gedung E ITERA beban gempa maksimum yang dapat 

ditahan adalah sebesar 3,3 kali percepatan gempa awal (0,7722g). 

 

 

5.2. Saran 

1. Untuk permodelan struktur dapat digunakan permodelan dengan 

menggunakan pelat (bukan open frame) agar distribusi beban lebih baik 

dan mendapatkan hasil yang lebih akurat. 

2. Akan lebih baik bila beban gempa time history yang digunakan adalah 

hasil rekaman gempa yang memang terjadi di daerah yang ditinjau.  

3. Untuk parameter perilaku struktur yang ditinjau dapat ditambahkan nilai 

momen-rotasi agar hasil yang didapatkan bisa lebih akurat.  

4. Penelitian dapat dikembangkan dengan melakukan peninjauan lebih 

lanjut untuk setiap elemen yang ditinjau agar kondisi perilaku struktur 

secara teoritis sejalan dengan keadaan di lapangan.  

5. Sambungan dapat lebih diperhatikan pada struktur beton dan struktur 

baja untuk merencanakan struktur tahan gempa.  


