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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

5.1. Simpulan 

 

Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

 

1. Sendi Plastis 

Sendi plastis yang terbentuk akibat beban gempa (time history) yaitu: 

a. The Loma Prieta (USA) earthquake of October 18, 1989.  

b. The Northridge (USA) earthquake of January 17, 1994.  

c. The Kobe (Japan) earthquake of January 16, 1995.  

d. The Trinidad (USA) earthquake of August 24, 1983. 

e. The Hollister (USA) earthquake of April 09, 1961. 

Menunjukkan hasil dimana beberapa titik dalam keadaan batas elastis yang 

kemudian diikuti oleh pelelehan pertama dengan ditunjukkan dengan warna merah 

muda (B). Hal ini menunjukkan bahwa struktur gedung C dan D ITERA masih 

aman terhadap beban gempa yang terjadi. 

 

2. Inter - Story Drifts (Simpangan antar Lantai) 

Simpangan antar lantai yang terjadi akibat beban gempa (time history) pada 

pertemuan struktur gedung C dan D ITERA masih memenuhi persyaratan SNI 

1726:2012. Nilai simpangan maksimum yang terjadi pada gedung C berada pada 

join 229 sebesar 13,769 mm dan pada gedung D yang berada pada join 251 sebesar 

18,348 mm yang masing-masing disebabkan oleh gempa The Loma Prieta (USA) 

earthquake of October 18, 1989 yang menunjukkan bahwa simpangan antar lantai 

yang terjadi masih diperbolehkan karena memenuhi syarat yaitu ≤ 63 mm. 

 

3. Simpangan Maksimum 

Simpangan maksimum yang terjadi pada pertemuan struktur yang disebabkan 

akibat beban gempa (time history) pada gedung C yang terjadi adalah 39,794 mm 

pada join 684 dan gedung D sebesar 47,681 mm pada join 674 yang masing-masing 

disebabkan oleh beban gempa (time history) The Loma Prieta (USA) earthquake of 

October 18, 1989. 
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4. Jarak antar Bangunan 

Analisis yang dilakukan untuk penentuan jarak minimum antar bangunan akibat 

beban gempa (time history) menunjukkan bahwa jarak minimum antar bangunan 

yang disyaratkan sebesar 587,061 mm akibat beban gempa The Loma Prieta (USA) 

earthquake of October 18, 1989. Untuk menghindari terjadinya tabrakan antar 

bangunan (pounding effect) jarak pemisah struktur harus lebih besar dari 587,061 

mm. 

 

 

5.2. Saran 

 

Pada penelitian ini banyak juga ditemui hambatan-hambatan yang terjadi diluar 

dugaan sehingga mengakibatkan adanya keterlambatan dalam mengerjakan tugas 

akhir ini. Oleh karena itu penulis memberikan saran-saran antara lain: 

1. Beban gempa yang digunakan sebaiknya adalah catatan gempa (time 

history) yang terjadi di daerah yang ditinjau. 

2. Parameter pemodelan struktur pada software analisis struktur yang dipakai 

harus diperhatikan dengan baik. 

3. Perilaku struktur yang ditinjau dapat dikembangkan agar memperoleh 

keadaan struktur secara teoritis sejalan dengan struktur dilapangan. 

4. Analisis yang dilakukan untuk mengetahui perilaku struktur dapat 

dikembangkan dengan menggunakan metode lain. 


