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Abstrak
Prosedur analisis gempa menurut SNI 1726-2012 diklasifikasi menjadi Analisa statik (Analisa gaya lateral
ekivalen) dan analisis dinamik (analisa spektrum respon ragam dan prosedur riwayat respon seismik). Pedoman
perencanaan gempa SNI 1726-2012 mengacu secara normatif kepada ASCE 7-10 yang juga digunakan sebagai salah
satu code untuk analisis gempa pada software aplikasi Robot Structural Analysis Professional (RSAP) 2019. Hasil
analisis gaya lateral ekivalen gempa secara manual menunjukkan nilai yang sama dengan output RSAP 2019.
Dengan demikian aplikasi tersebut dapat digunakan untuk mempercepat proses analisis gaya lateral gempa ekivalen.
Selain itu dengan menggunakan aplikasi tersebut maka hasil analisis gaya lateral ekivalen yang diperoleh sesuai
dengan SNI 1726-2012.
Kata Kunci: analisis beban statik ekivalen, RSAP 2019

Pendahuluan
Tata Cara perencanan ketahanan gempa untuk
struktur bangunan gedung dan non gedung di atur oleh
SNI 1726-2012 yang menggantikan SNI 1726-2002.
Perubahan mendasar dalam standar ini adalah ruang
lingkup yang diperluas dan penggunaan peta-peta
gempa yang terbaru. Beban gempa yang bekerja pada
suatu struktur bersifat dinamik yang dipengaruhi
fungsi waktu. Prosedur analisis beban gempa menurut
SNI 1726-2012 diklasifikasikan menjadi dua yaitu
analisis statik (analisis gaya lateral ekivalen) dan
analisis dinamik (analisis spektrum respon ragam dan
prosedur riwayat respons seismik). Beban gempa yang

bekerja pada suatu bangunan sesungguhnya bersifat
dinamik yang dipengaruhi oleh fungsi waktu. Namun
SNI 1726-2012 mengizinkan beban gempa bangunan
di analisis menggunakan analisis gaya lateral ekivalen
seperti tampak pada Tabel 1. Penggunaan analisis
beban gempa tergantung pada kategori desain seismik
struktur, system struktur, property dinamis, dan
keteraturan. Analisis gaya lateral ekivalen merupakan
analisis yang paling sederhana dibandingkan kedua
analisis yang lain. Meskipun demikian diperlukan
pemahaman yang baik agar bangunan yang didesain
menjadi bangunan tahan gempa rencana.

Tabel 1. Prosedur analisis Gempa berdasarkan SNI 1726-2012
Kategori Desain
Seismik
B;C

D;E;F

Analisis Gaya Analisis Spektrum
Lateral Ekivalen Respon Ragam
Bangunan dengan kategori Risiko I atau II dari konstruksi
Diijinkan
Diijinkan
rangka ringan dengan ketinggian tidak melebihi 3 tingkat
Bangunan lainnya dengan Kategori Risiko I atau II,
Diijinkan
Diijinkan
dengan ketinggian tidak melebihi 2 tingkat
Semua struktur lainnya
Diijinkan
Diijinkan
Bangunan dengan kategori Risiko I atau II dari konstruksi
Diijinkan
Diijinkan
rangka ringan dengan ketinggian tidak melebihi 3 tingkat
Bangunan lainnya dengan Kategori Risiko I atau II,
Diijinkan
Diijinkan
dengan ketinggian tidak melebihi 2 tingkat
Struktur beraturan dengan T < 3,5 Ts dan semua struktur
Diijinkan
Diijinkan
dari konstruksi rangka ringan
Struktur tidak beraturan dengan T < 3,5 Ts dan
Diijinkan
Diijinkan
mempunyai hanya ketidakteraturan horisontal Type 2, 3,
4 atau 5 dari Tabel 10 (SNI 1726-2012) atau
ketidakteraturan vertikal Type 4, 5a atau 5b dari Tabel 11
(SNI 1726-2012)
Semua struktur lainnya
Tidak
Diijinkan
Diijinkan
Karakteristik Struktur

Prosedur Riwayat
Respon Seismik
Diijinkan
Diijinkan
Diijinkan
Diijinkan
Diijinkan
Diijinkan
Diijinkan

Diijinkan
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SNI 1726-2012 disusun dengan mengacu kepada
ASCE/SEI 7-10, Minimum desain loads for building
and other structure. Acuan ini merupakan salah satu
acuan yang juga digunakan oleh Robot Structural
Analysis Professional (RSAP) 2019. Dengan
demikian, penggunaan Aplikasi RSAP 2019 dapat
mempermudah proses analisis beban gempa
berdasarkan SNI 2716-2012.
Kategori risiko bangunan yang terdiri dari risiko I,
II, III dan IV ditentukan berdasarkan fungsi
pemanfaatan bangunan tersebut. Kriteria risiko dapat
dilihat pada Tabel 1 di SNI 1726-2012. Sedangkan
faktor keutamaan gedung bergantung pada kategori
risiko seperti pada Tabel 2.

Tabel 3. Nilai parameter perioda menurut SNI 17262012 / ASCE 7-10
Tipe Struktur
Sistem rangka pemikul momen di mana
rangka memikul 100 persen gaya gempa
yang disyaratkan dan tidak dilingkupi
atau di hubungkan dengan komponen
yang lebih kaku dan akan mencegah
rangka dari defleksi jika dikenai gaya
gempa:
Rangka baja pemikul momen
Rangka beton pemikul momen
Rangka baja dengan bresing eksentris
Rangka baja dengan bresing terkekang
terhadap tekuk
Semua sistem struktur lainnya

Ct

x

0,0724a
0,0466a
0,0731a
0,0731a

0,8
0,9
0,75
0,75

0,0488a

0,75

Ketentuan nilai perioda fundamental, T terhadap
nilai spektrum respons percepatan desain, Sa, sebagai
berikut:
𝑇
T < T0; Sa=𝑆𝐷𝑆 0,4 + 0,6
(6)

Tabel 2. Faktor Keutamaan Gempa menurut SNI
1726-2012 / ASCE 7-10
Kategori Risiko
Faktor Keutamaan Gempa, Ie
I atau II
1,0
III
1,25
IV
1,5
Berdasarkan sifat-sifat tanah lokasi bangunan,
situs dibagi menjadi SA, SB, SC, SD, SE dan SF yang
mengikuti ketentuan pada SNI 1726-2012 pasal 5.3
dan ASCE 7-10 pasal 20.3. Parameter spektrum
respons percepatan pada periode pendek (SMS) dan
periode 1 detik (SM1) yang disesuaikan dengan
klasifikasi situs yang ditetnukan dengan Persamaan 1
dan Persamaan 2.
SMS = Fa . Ss
(1)
SM1 = Fv . S1
(2)
Ss adalah parameter respons spectral percepatan
gempa MCER terpetakan pada periode pendek dan S1
adalah parameter respons spectral percepatan gempa
MCER terpetakan pada periode 1,0 detik. Parameter S S
dan S1 dapat diperoleh berdasarkan Peta gempa yang
ada di SNI 1726-2012 dan atau aplikasi yang telah
ada.(http://puskim.pu.go.id/Aplikasi/desain_spektra_’indonesia_2011/).
Sedangkan nilai Fa dan Fv mengikuti Tabel 4 dan
Tabel 5 pada SNI 1726-2012.
Parameter percepatan spectral desain untuk
periode pendek, SDS dan untuk periode 1 detik, SD1,
ditentukan dengan Persamaan 3 dan Persamaan 4.
SDS = 2/3 SMS
(3)
SD1 = 2/3 SM1
(4)
Perioda fundamental struktur, T, menurut SNI 17262012 pasal 7.8.2.1 dan ASCE 7-10 pasal 12.8.2.1
ditentukan dengan Persamaan 5.
T = Ct . hnx
(5)
hn adalah ketinggian struktur (m) diatas dasar sampai
tingkat tertinggi struktur. Sedangkan nilai Ct dan x
ditentukan.

𝑇0

T0 ≤ T ≤ Ts ; Sa = 𝑆𝐷𝑆
(7)
𝑆
Ts < T ; Sa = 𝐷𝑆
(8)
𝑇
Menurut SNI 1726-2012 pasal 7.8.1 dan ASCE 7-10
pasal 12.8.1, gaya geser dasar seismik, V, dalam arah
yang ditetapkan harus ditentukan sesuai dengan
Persamaan 9.
V = Cs . W
(9)
dengan:
Cs
= koefisien respons seismik
W
= berat seismik efektif
Nilai koefisien respons seismik dihitung sesuai
persamaan berikut:
𝑆
Cs = 𝐷𝑆
(10)
𝑅
𝐼𝑒

Csmax =

𝑆𝐷 1
𝑇

𝑅
𝐼𝑒

Csmin = 0,044 SDS Ie ≥ 0,01
Pada daerah dengan nilai S1 ≥ 0,6g,
0,5 𝑆
Csmin = 𝑅 1

(11)
(12)
(13)

𝐼𝑒

dengan:
R
= faktor modifikasi respon
SD1 = parameter percepatan spectrum respons
desain dalam rentang periode 1,0 dtk
T
= Periode fundamental struktur (detik)
S1
= parameter percepatan spectrum respons
maksimum
Gaya geser dasar seismik, V didistribusikan
vertical sesuai elevasi tingkat dengan Persamaan 14
dan Persamaan 15.
Fx = Cvx . V
(14)
Cvx =
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𝑤 𝑥 ℎ 𝑥𝑘
𝑛 𝑤 ℎ𝑘
𝑖=1 𝑖 𝑖

(15)
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Gambar 4. Hasil analisis respons spectrum
V

Berdasarkan data tersebut, nilai parameter
perepatan respons spektral MCE dari peta gempa atau
percepatan batuan dasar:
- periode pendek, Ss
= 0,784g
- periode 1detik, S1
= 0,331g
Berdasarkan tabel 2.4 dan 2.5 SNI 1726-2012,
diperoleh parameter percepatan respons spektral
MCE:
- periode pendek, SMS = Fa . SS
= 1,186 . 0,784
= 0,930
- periode 1 detik, SM1 = Fv . S1
= 1,738 x 0,331
= 0,575
Parameter percepatan spektral desain diperoleh:
- periode pendek, SDS = 2/3 x 0,930
= 0,620 > 0,5
- periode 1 detik,SD1
= 2/3 x 0,575
= 0,384 > 0,2
Kondisi Nilai SDS dan SD1 dan kategori risiko
gedung II sebagai dasar menentukan kategori desain
seismik bangunan yaitu D. Maka berdasarkan tabel 9
nilai koefisien modifikasi respons R diperoleh sebesar
8.
Periode getar fundamental struktur:
T0
= 0,2 SD1/SDS
= 0,2 0,384/0,620 = 0,124
TS
= SD1/SDS
= 0,384/0,620 = 0,619
T
= Ct. hax
= 0,0466 . 220,9 = 0,753 > TS
Dengan demikian, nilai koefisien respon seismik, Cs
diperoleh :
Cs
= SDI/(T (R/Ie))
= 0,384 / (0,753 (8/1,0) = 0,064
Besarnya gaya geser dasar gempa:
V
= Cs . Wt
= 0,064 x 33835,84 = 2155,297 kN
Distribusi vertikal gaya geser dasar gempa dapat
dilihat pada Tabel 4.

Gambar 2. Distribusi vertikal gaya geser dasar
seismik
Metodologi
Analisis dilakukan kepada struktur Gedung beton
bertulang bertingkat 6 yang berlokasi di Malang, Jawa
Timur seperti tampak pada Gambar 3.
Bangunan berfungsi sebagai perkantoran yang berada
di atas tanah sedang (Site Clas D). Dengan demikian
kategori risiko gedung adalah risiko II dan nilai faktor
keutamaan gedung, Ie = 1,0.
Dimensi penampang kolom 50/50, balok 30/50 dan
tebal pelat lantai 15 cm. Beban yang bekerja adalah
berat sendiri struktur dan beban mati tambahan yang
bekerja pada struktur 2,72 kN/m2 tiap lantai
sedangkan pada atap 1,47 kN/m2. Beban hidup yang
bekerja pada lantai 0,72 kN/m2 sedangkan beban
hidup atap 0,288 kN/m2.

Gambar 3. Model struktur yang akan di analisis
Hasil Pembahasan
Dengan menggunakan aplikasi Analisa Respons
Spektrum dari puskim, diperoleh gambar respon
spektrum untuk kota malang dengan kondisi tanah
sedang sebagai berikut:
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Tabel 4. Distribusi vertikal gaya geser dasar gempa
No

Lantai

1
2
3
4
5
6

Story 1
Story 2
Story 3
Story 4
Story 5
Story 6
Total

Berat, W
kN
6139
5679
5679
5679
5679
4864,2
33719,2

Tinggi, H
m
4,5
8
11,5
15
18,5
22

Wxh
kN-m
33405,047
59077,727
88907,376
119923,86
151876,2
158119,18
611309,39

analisis gempa static ekivalen dapat dilakukan dengan
mengaktifkan menu analysis type, kemudian New
Case Definition untuk memilih Seismic (Equivalent
Lateral Force Method). Aktifkan menu Seismic
Analysis Parameters pada menu Seismic Analysis.
Data-data yang diperlukan/dimasukkan pada menu ini
untuk analysis gempa statik ekivalen adalah:
- type struktur untuk menghitung fundamental
period, T = RC Frames;
- Site Class = D
- Parameter percepatan pada periode 1 detik,
S1= 0,331
- Parameter percepatan pada periode pendek,
SS = 0,784
- Periode panjang pada periode transisi, TL = 2
- Koefisien modifikasi respon, R = 8
- Faktor keutamaan Gedung, Ie = 1,0

Fi
kN
117,37
207,573
312,381
421,359
533,625
555,56
2147,868

Aplikasi Robot Structural Analysis Professional
(RSAP) 2019 adalah salah satu aplikasi analisis dan
desain struktur gedung dengan pemodelan struktur 3D
dengan type struktur Building Design. Masukkan datadata geometri, property elemen struktur dan beban
yang bekerja. Beban primer yang bekerja adalah
beban mati (DL1) yang memperhitungkan berat
sendiri struktur berupa kolom, balok dan pelat lantai,
beban mati tambahan (DL2) dan beban hidup (LL1).
Setelah memasukkan semua data-data beban primer,

Gambar 5. Menu seismic analysis parameter RSAP 2019
Setelah mengentri data-data tersebut, kemudian
kembali ke menu yang sama, akan tampak nilai
parameter-parameter lain yang sesuai hasil
perhitungan manual. Dilanjutkan dengan memasukkan
data beban-beban yang diperhitungkan sebagi berat
struktur pada tab Load to Mass Convertion. Pada
menu ini, dimasukkan DL2 (beban mati tambahan)
coefficient 1,0 dan LL1 (beban hidup) dengan
coefficient
0,25.
Beban
DL1
(selfweight)
diperhitungkan sebagai beban default untuk gempa
static ekifalen.
Pemodelan struktur Gedung dengan beban gempa
dapat dianalysis dengan mengklik Calculation. Hasil
analisis dapat dilihat pada menu Analysis Calculation
Notes pada Gambar 6. Parameter-parameter seismik
yang diperoleh oleh RSAP 2019 terlihat sama dengan
hasil perhitungan secara manual. Begitupula pada
perhitungan gaya geser lateral (kolom F) setiap lantai/

story, hasil analisis RSAP 2019 terlihat sama dengan
hasil analisis manual pada Tabel 4. Dengan demikian,
proses analisis gaya lateral ekivalen gempa suatu
bangunan dapat lebih cepat dilakukan dan hasil yang
diperoleh lebih akurat maka dapat menggunakan alat
bantu aplikasi RSAP 2019.
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Gambar 6. Calculation Note atau hasil analisis RSAP 2019
7
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Gambar 7. Respons struktur akibat gempa static Ekivalen
Respons
struktur
terhadap
gaya
gempa
menunjukkan bahwa perpindahan lateral arah X dan
arah Y memliki kecenderungan yang sama.
Kecenderungan ini dipengaruhi oleh bentuk struktur
yang sama untuk kedua arah tersebut. Perbedaaan nilai
perpindahan lateral arah X dan arah Y menunjukkan
pengaruh perbedaan dimensi struktur pada arah X dan
arah Y. Semakin besar dimensi struktur yang searah
gaya gempa, maka respon perpindahan lebih kecil.

analisis gaya gempa lateral statik ekivalen
menghasilkan nilai yang sama dengan perhitungan
manual.
3. Dengan menggunakan aplikasi RSAP 2019, proses
analisis gaya gempa lateral statik ekivalen dapat
dilakukan dengan cepat dan hasil analisis yang
diperoleh lebih akurat dan sama dengan telah
menggunakan SNI 1726-2012.
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Kesimpulan
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