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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Pendahuluan 

Penelitian ini tentang permodelan struktur yang dibuat menggunakan Huge 

Square-Hollow Bracing yang dipasang antar gedung. Kegunaan dari 

struktur tersebut sebagai pengaku bracing yang dipasang pada bagian kolom 

dan juga sebagai fasilitas penyebrangan gedung seperti skybridge, hanya 

saja pada bagian hollow dapat digunakan escalator yang tidak hanya 

berpindah gedung ke level yang sama namun dapat digunakan untuk 

berpindah ke level yang berbeda. Metoda yang digunakan pada struktur ini 

adalah perbandingan perilaku struktur antar gedung dengan dan tanpa 

pengaplikasian Huge Square-Hollow Bracing menggunakan analisis 

pembebanan gempa Leveling Time History, yaitu dengan meningkatkan Aog 

atau Peak Ground Activity Time History secara bertahap hingga terjadi 

kegagalan struktur secara keseluruhan. 

 

3.2. Metode Pengambilan Data Penelitan 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua cara 

yaitu: 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh dari hasil perhitungan berdasarkan trial and error 

2. Data Sekunder 

Data yang di dapat dari gempa Time History yang diasumsikan sebagai 

gempa real time 
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3.3. Analisis Pengolahan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Leveling Time History 

dengan cara meningkatkan Aog atau Peak Ground Activity Time History 

secara bertahap hingga struktur mulai mengalami kegagalan sampai 

mengalami kegagalan struktur secara keseluruhan. Dalam penelitian ini 

program yang digunakan dalam menganalisis struktur adalah SAP2000 versi 

14 

 

3.4. Diagram Alir 

 

 

                     Gambar 3.1 Diagram Alir Permodelan 
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3.5. Permodelan Struktur 

 Permodelan struktur terbagi menjadi 2 model tipikal dengan jumlah lantai 

sebanyak 20 lantai. Berikut merupakan gambar-gambar dari permodelan 

struktur yang akan dianalisis: 

 

 

Gambar 3.2. Permodelan Struktur 

 

 

Gambar 3.3. Tampak Samping 
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Gambar 3.4. Tampak Atas (Lantai 1-13) 

 

 

Gambar 3.5. Tampak Atas (Lantai 14-20) 

 

 

 

 

 

 



32 

 

3.6.  Input Data Struktur 

3.6.1. Data Bangunan 

Bangunan yang digunakan merupakan gedung imajinatif. Adapun data 

yang digunakan pada model struktur adalah sebagai berikut: 

 Lokasi Bangunan : Lampung Selatan 

 Fungsi bangunan : Perkantoran 

 Jenis Tanah  : Tanah Sedang (SD) 

 Jumlah Lantai  : 20  

 Tinggi Lantai  : 4 meter 

3.6.2. Mutu Bahan 

 Mutu material beton yang akan digunakan pada permodelan struktur 

adalah seperti pada Tabel 3.1 : 

 

Tabel 3.1 Material Properties Beton 

Material Mutu 
Modulus 

Elastisitas 
Modulus Geser 

Beton Bertulang K-300 Fc = 29 Mpa 23500 Mpa 9038,4615 Mpa 

Beton Bertulang K-500 Fc = 41,5 MPa 30277,632 Mpa 11645,243 Mpa 

 

Dimana nilai modulus elastisitas untuk beton normal, Ec diizinkan diambil 

sebesar 4700 √𝒇𝒄′. 

Mutu material struktur baja dapat dilihat seperti pada Tabel 3.2 : 

 

Tabel 3.2 Material Properties Baja 

Material 
Yield Stress Tensile Stress Modulus 

Elastisitas 
(Fy) (Fu) 

Baja BJ 50 290 MPa 500 MPa 200.000 MPa 
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3.6.3. Preliminery Desain 

Pada permodelan struktur dibutuhkan dimensi awal (prelimenery desain) 

dari struktur utama (balok dan kolom). Dimensi awal untuk rangka 

pemikul momen beton bertulang didapat dari hasil trial and error (coba-

salah) dengan melakukan perhitungan berulang-ulang hingga didapatkan 

dimensi balok dan kolom yang aman dan memenuhi syarat.  

 

Tabel 3.3 Dimensi Elemen Struktur Beton Bertulang 

Elemen Struktur Dimensi (mm) 

Kolom K1 1500 x1500 

Balok B1 1000 x 1000 

Balok B2 1000 x 1000 

 

Tabel 3.4 Dimensi Elemen Struktur Pengaku 

Elemen Struktur Mutu Dimensi (mm) 

Balok IWF BJ 50 400 x 400 

 

3.7. Pembebanan Struktur 

Pembebanan pada struktur merupakan beban-beban yang akan bekerja 

secara langsung pada struktur. Adapun pembebanan tersebut adalah seperti 

dijelaskan pada subbab berikutnya.  

 

3.7.1. Beban Plat 

Beban yang diassign ke plat (beban plat) merupakan beban SIDL 

(superimposed dead load) dan beban hidup yang berada pada wilayah 

pelat tersebut. Beban hidup pada lantai gedung harus diambil sesuai 

dengan fungsi gedung tersebut. Kedalam beban hidup tersebut sudah 

termasuk perlengkapan ruang sesuai dengan kegunaan lantai ruang yang 

bersangkutan. Mengacu pada SNI 1727-2013 beban hidup yang digunakan 

pada plat adalah 2,4 kN/m2 dan SIDL 288 Kg/m2.  
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3.7.2. Beban Angin 

Pada permodelan ini beban angin yang diassign terbagi menjadi 4 arah. 

Angin yang bekerja pada arah x positif (WX+), angin yang bekerja pada 

arah x negatif (WX-), angin yang bekerja pada arah y positif(WY+), dan 

angin yang bekerja pada arah y negatif(WY-). Keempat arah angin ini 

bekerja pada masing-masing sisi struktur gedung . Beban angin yang 

digunakan pada tugas akhir ini adalah sebesar 40 kg/m2.  

 

Pada permodelan beban angin, untuk setiap beban angin dianggap adanya 

angin tekan dan angin hisap yang bekerja tegak lurus pada bidang-bidang 

yang ditinjau. Besarnya angin hisap dan tiup yang bekerja pada bidang 

struktur ditentukan dengan mengalikan beban angin dengan koefisien-

koefisien angin seperti yang diatur dalam PPIUG 1983. Koefisien-

koefisien angin yang bekerja pada bidang struktur  adalah seperti gambar 

berikut ini: 

 

Gambar 3.6 Koefisien Angin 

 

Koefisien-koefisien tersebut juga berlaku untuk arah setiap arah angin 

positif atau negatif yang bekerja pada struktur. 

 

3.7.3. Beban Gempa 

Beban gempa yang digunakan pada penelitian ini adalah beban gempa 

dinamik analisis time history (riwayat waktu). Rekaman catatan gempa 

yang digunakan merupakan hasil dari rekaman gempa time history di 

California Utara yaitu Gempa Loma Prieta E-W (1989) 

0,4 
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3.7.4. Kombinasi Pembebanan pada Permodelan Struktur 

Untuk beban angin dan beban gempa memiliki arah datang yang bervariasi 

sehingga menciptakan kombinasi-kombinasi yang lebih banyak. Adapun 

kombinasi pembebanannya adalah sebagai berikut : 

1. 1,4DL  

2.1,2DL +1,2 SIDL +1,6 LL+0,5 (Lr atau H)  

3. 1,2DL +1,2SIDL +1,6 (Lr atau H) + LL  

4. 1,2DL +1,2SIDL +LL+ W+0,5(Lr atau H)  

5. 1,2DL +1,2SIDL +E +LL  

6. 0,9DL + W  

7. 0,9DL + E  

Untuk kombinasi 4-6 menjadi : 

1. 1,2DL +1,2SIDL +LL+ (WX+) +0,5Lr  

2. 1,2DL +1,2SIDL +LL+ (WX-) +0,5Lr  

3. 1,2DL +1,2SIDL +LL+ (WY+) +0,5Lr  

4. 1,2DL +1,2SIDL +LL+ (WY-) +0,5Lr  

5. 1,2DL +1,2SIDL +1ExH +0,3EyH+1EV +LL  

6. 1,2DL +1,2SIDL +1ExH -0,3EyH+1EV +LL  

7. 1,2DL +1,2SIDL -1ExH +0,3EyH+1EV +LL  

8. 1,2DL +1,2SIDL +1EyH +0,3ExH+1EV +LL  

9. 1,2DL +1,2SIDL +1EyH -0,3ExH+1EV +LL  

10. 1,2DL +1,2SIDL -1EyH +0,3ExH+1EV +LL 11. 0,9D + (WX+)  

12. 0,9D + (WX-) 13. 0,9D + (WY+)  

14. 0,9D + (WY-)  

15. 0,9D + 1ExH +0,3EyH+1EV  

16. 0,9D + 1ExH -0,3EyH+1EV  

17. 0,9D - 1ExH +0,3EyH+1EV  

18. 0,9D + 1EyH +0,3ExH+1EV  

19. 0,9D + 1EyH -0,3ExH+1EV  

20. 0,9D - 1EyH +0,3ExH+1EV 
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3.8. Analisis Struktur 

Dalam melakukan analisis struktur pada tugas akhir ini digunakan 

software SAP2000. Tahap awalnya adalah memasukkan data-data struktur 

gedung  yang berupa model struktur, dimensi dari elemen struktur serta 

mutu dari masing-masing material yang digunakan. Kombinasi 

pembebanan seperti yang telah dijelaskan di atas akan dimasukkan ke 

dalam program SAP2000. Permodelan ini dilakukan untuk dua jenis 

material struktur yang berbeda yakni beton dan baja.  Berikut adalah 

langkah-langkah permodelan pada software SAP2000 : 

1. Permodelan 

2. Pembebanan 

3. Analisis respons dinamik 

 

Analisis pada tugas akhir ini sangat erat kaitannya dengan beban gempa 

dinamik yang akan dimasukkan pada saat permodelan di software SAP. 

Pada akhirnya hasil dari analisis ini akan digunakan sebagai acuan 

terhadap parameter yang akan ditinjau pada struktur. 

 

3.8.1. Parameter Perilaku Struktur 

Analisis respons dinamik riwayat waktu dengan menggunakan beban time 

history yang akan ditingkatkan Ao (percepatan awal gempa) beberapa kali 

hingga struktur mencapai collapse agar dapat melihat perilaku strukturnya 

secara bertahap. Adapun perilaku struktur yang akan ditinjau sebagai 

parameter untuk membandingkan kedua jenis struktur beton dan baja 

adalah sebagai berikut : 

 

1. Cek Partisipasi Massa 

Pada pengecekan partisipasi massa bertujuan untuk mengetahui mode 

shape (ragam getar) dari struktur yang mengalami partisipasi mencapai 

90 % dari ketiga arah pola gerak (translasi-x, translasi-y, dan rotasi-z) 

struktur. 
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2. Cek Desain Plastis 

Setelah diketahui bagian struktur mana yang akan digunakan sebagai 

acuan dalam pengecekan desain plastis maka akan dilakukan 

peningkatan Ao (percepatan gempa awal) hingga kondisi struktur 

mencapai runtuh (collapse).  

 

3. Simpangan 

Displacement (simpangan) dari puncak sistem struktur yang 

merupakan output dari SAP akan dicek bersamaan dengan peningkatan 

Ao (percepatan gempa) dengan membandingkan terhadap batas 

simpangan sesuai dengan aturan pada SNI. Pada desain plastis juga 

akan dilakukan pengecekan simpangan yang sesuai dengan FEMA 

356. 

 

4. Rotasi  

Nilai rotasi akan dilihat pada output SAP dan kemudian dibandingkan 

dengan batas kondisi sendi plastis yang mengacu pada FEMA 356 

seperti yang sudah dijelaskan pada bab 2. 

 

5. Cek Base Shear Struktur 

Pengecekan base shear yang didapat dari output SAP juga akan 

membandingkan nilai gaya geser pada kedua jenis struktur beton dan 

baja sesuai dengan peningkatan percepatan gempa.  

 


