
EVALUASI RELIABILITAS STRUKTUR GEDUNG  
THAMRIN 9-TOWER 1 TERHADAP BEBAN GEMPA MCER 

DENGAN INCREMENTAL DYNAMIC ANALYSIS  
 

Junisa Arini Patrisia1, Bambang Boediono2, Indra Djati Sidi3  

1 Structural Engineer, Divisi Struktur, PT. Wiratman, Jakarta, Indonesia 
2 Advisor, PT. Wiratman, Jakarta, Indonesia 

3 Dosen Teknik Sipil, ITB, Bandung, Indonesia 
 

 
 

ABSTRAK 
 
SNI 1726:2012 mensyaratkan gempa maksimum dengan resiko tertarget (MCER; 
T=2500 tahun) keruntuhan struktur sebesar 1% untuk umur bangunan 50 tahun. 
Optimasi struktur atas Thamrin 9 Tower 1 yang terdiri dari 72 lantai telah dilakukan 
dengan Performance Based Design dan perlu diverifikasi tingkat keandalannya. Karena 
gaya gempa dan kapasitas tahanan struktur yang tidak bersifat deterministik 
menyebabkan penentuan tingkat keandalan dari struktur harus didapatkan dengan 
metode probabilistik dalam bentuk kemungkinan keruntuhan struktur (probability of 
collapse). Metode yang digunakan untuk menentukan kapasitas struktur dalam 
menghadapi gaya gempa MCER adalah analisis dinamik bertahap (Incremental Dynamic 
Analysis) terhadap 14 set data rekaman gempa dalam dan luar negeri. Selanjutnya, 
probabilitas keruntuhan dapat dihitung dengan menggunakan metode risk integral yang 
berasal dari konsep teorema probabilitas total. Adanya optimasi desain yang terjadi pada 
gedung Tower1 dapat memenuhi risiko tertarget ketentuan SNI tersebut. 
 
Kata kunci: struktur gedung super tinggi, performance based design, reliabilitas, incremental 
dynamic analysis, time history analysis, risk integral. 
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ABSTRACT 
 
SNI 1726: 2012 requires a maximum considerate earthquake risk targeted (MCER, T = 
2500 years) structural collapse of 1% for 50 years of building age. The structure of 
Thamrin 9 Tower 1 consisting of 72 floors is analyzed with Performance Based Design 
using average seismic coefficient (Cs average) and modification of response not yet 
specified in SNI so it needs to be verified its reliability requirement. Because the seismic 
forces and the non-deterministic structural resistance capacity cause the determination 
of the reliability level of the structure must be obtained by probabilistic method in the 
form of probability of collapse. The method used to determine the capacity of structures 
in facing MCER's seismic force is Incremental Dynamic Analysis on 14 sets of 
earthquake recording data in local area and overseas. Furthermore, the probability of 
collapse can be determined using the risk integral method derived from the concept of 
total probability theorem. The targeted risk results from the use of Cs average and 
modification of responses occurring at the Thamrin 9 Tower1 building still meet the 
requirements of the SNI. 
 
Keywords: high rise building, performance based design, reliability, incremental dynamic 
analysis, time history analysis, risk integral. 
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1 PENDAHULUAN 

Proyek Thamrin Nine Tower 1 terdiri dari 72 lantai akan digunakan sebagai perkantoran, 
hotel, apartemen, dan sarana penunjang (Mall, Sport-Hall, Parkir). Pada proyek tersebut 
dilakukan optimasi desain dengan Performance Based Design dan Reliability Analysis. 
Dengan tujuan untuk mengoptimasi kinerja dan mutu struktur dan mengatasi masalah 
constructability pelaksanaan pekerjaan struktur dan tetap mengikuti persyaratan drift, 
risk, atau performa bangunan yang diatur oleh SNI. 
Pada desain yang sebelumnya sudah dilakukan dan dikaji oleh TPKB, gedung Tower 1 
diasumsikan sebagai sistem ganda yang terdiri dari corewall dan rangka. Dimana pada 
kenyataannya sistem struktur Tower 1 adalah sistem corewall dan rangka dengan 
outrigger dan belt truss (LATBSDC dan TBI). Sistem ini seharusnya memiliki nilai 
koefisien desain R, Cd, Ω0 dan Cs yang berbeda dengan sistem ganda. Diadopsinya 
nilai R = 5 untuk Tower 1 dianggap cukup optimal dan masih konservatif untuk desain 
gedung bersistem corewall dan rangka dengan outrigger dan belt truss (Budiono & 
Michael, 2016).  
Selain itu, nilai Csmin yang diatur dalam SNI 1726:2012 pasal 7.8.1.1 dinilai terlalu 
konservatif untuk desain gedung super tinggi karena mengakibatkan gaya yang 
berlebihan pada struktur gedung yang mempunyai karaktreristik yang sangat fleksibel. 
Referensi studi yang sudah ada mengkaji hasil dari non-linear riwayat waktu (NLTHA) 
pada gedung yang didesain dengan koefisien CST, (Cs aktual atau koefisien Cs yang 
dihitung berdasarkan perioda alami desain struktur) yang jauh lebih kecil dari koefisien 
Csmin namun masih tetap mengikuti aturan SNI 1726:2012 (V dinamik ≥ 85% V statik) 
dimana nilai ini harus diverifikasi dengan analisis NLTHA. Meneruskan studi tersebut, 
dengan tetap memberikan ruang untuk desain yang lebih hemat namun tidak 
mengabaikan peraturan dari SNI 1726:2012, pada desain Tower 1 digunakan  ,  yaitu 
nilai rata-rata dari Csmin dan CST sesuai dengan persamaan sebagai berikut: 

𝐶𝑆𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
=

𝐶𝑠𝑚𝑖𝑛 + 𝐶𝑠𝑇

2
≥ 1.2 𝐶𝑠𝑚𝑖𝑛

 

Penggunaan Cs average ini akan memberikan keuntungan tambahan pada desain PBD, 
karena desain yang dilakukan masih mempunyai sisi konservatif (Budiono& Michael, 
2016). Asumsi-asumsi yang digunakan pada optimasi desain gedung Tower 1 akan 
diverifikasi lebih lanjut menggunakan analisis risiko dan keandalan untuk memastikan 
struktur bangunan tersebut memenuhi SNI 1726:2012 pasal 6.10.2.1 dimana memiliki 
risiko keruntuhan sebesar 1% dalam 50 tahun. 

2 STUDI LITERATUR 

2.1 Konsep Reliabilitas 

Hasil studi keruntuhan bangunan akibat berbagai kejadian gempa besar di dunia 
menunjukan bahwa kapasitas tahanan struktur akan sangat dipengaruhi oleh bentuk 
ragam gempa yang terjadi. Sehingga, apabila terjadi gempa dengan besaran gaya, yang 
direpresentasikan oleh percepatan dasar puncak atau peak ground acceleration (PGA), 
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melebihi kapasitas tahanan struktur bangunan yang dirancang, maka struktur bangunan 
tersebut belum tentu akan mengalami keruntuhan. Begitu juga sebaliknya, apabila gaya 
gempa yang terjadi berada di bawah kapasitas tahanan struktur bangunan yang 
dirancang, maka terdapat kemungkinan bahwa struktur bangunan tersebut akan runtuh. 
Secara singkat dapat disimpulkan bahwa tahanan bangunan terhadap gempa 
merupakan variabel acak. 
Selain itu juga diketahui bahwa pengaruh MCE pada setiap wilayah akan berbeda-beda. 
Perbedaan tersebut terjadi karena berbagai pengaruh seperti kondisi tanah dan jarak 
dengan pusat gempa (Luco dkk., 2007). Sehingga, probabilitas keruntuhan bangunan di 
suatu wilayah dengan wilayah lain tidak akan sama apabila dirancang berdasarkan 
berdasarkan MCE yang sama. Berdasarkan perkembangan terbaru tersebut, 
disimpulkan bahwa probabilitas keruntuhan bangunan tidak lagi sama dengan 
probabilitas terlampauinya gempa rencana. Oleh karena itu, dikembangkan suatu prinsip 
baru yang disebut dengan equal risk. Dalam prinsip equal risk diterapkan metode risiko-
tertarget (risk targeted) untuk menentukan besar gempa rencana yang akan digunakan 
dalam perencanaan struktur tahan gempa. Sejak tahun 2007, konsensus telah 
menetapkan bahwa probabilitas keruntuhan bangunan yang dapat diterima adalah 1% 
dalam 50 tahun (Luco dkk., 2007). Dengan demikian, nilai MCE yang digunakan dalam 
perencanaan struktur tahan gempa akan dibuat sedemikian rupa, sehingga setiap 
bangunan di wilayah gempa akan memiliki probabilitas keruntuhan yang sama (equal 
risk) yaitu 1% dalam 50 tahun.  
Oleh karena itu, dikembangkan suatu percepatan dasar puncak akibat MCE yang telah 
dihitung terhadap variasi kelas situs dan jarak dengan pusat gempa, yang disebut 
dengan Maximum Considered Earthquake Geometric Mean (MCEG). Kemudian, karena 
efek terjadinya MCEG pada setiap struktur bangunan berbeda-beda, maka dilakukan 
pendekatan probabilitas untuk mengetahui risiko keruntuhan struktur (probability of 
collapse of structure) akibat gempa yang dapat terjadi pada suatu wilayah. Dengan 
melakukan iterasi nilai MCEG pada pendekatan probabilitas, dihasilkan nilai Maximum 
Considered Earthquake Risk-Targeted (MCER), yaitu percepatan puncak gempa yang 
akan memberikan risiko keruntuhan struktur sebesar 1% dalam 50 tahun. Nilai MCER 
tersebut adalah yang akan digunakan sebagai beban gempa rencana dalam 
perencanaan struktur tahan gempa. Sehingga pada setiap wilayah gempa, struktur 
bangunan yang dirancang dengan MCER akan memiliki probabilitas keruntuhan yang 
sama (equal risk). Earthquake hazard levels yang ditetapkan dalam FEMA 273 telah 
diadopsi secara umum oleh peraturan-peraturan tentang struktur tahan gempa di 
berbagai negara. Akan tetapi, suatu peraturan memiliki keterbatasan dalam 
mengakomodasi beberapa kondisi khusus yang dihadapai selama masa perencanaan 
struktur tahan gempa. Peraturan tahan gempa hanya menyediakan persyaratan 
minimum yang perlu dipenuhi dalam perencanaan suatu struktur tahan gempa untuk 
menjaga standar keamanan publik dalam kejadian gempa besar (FEMA 451B, 2007). 
Sehingga, untuk beberapa kondisi khusus seperti ketidakberaturan (irregularrities) 
horizontal dan vertikal pada bangunan perlu diatur secara khusus dalam pasal-pasal 
tertentu pada peraturan gempa.  
Pada SNI 1726-2012 terdapat pasal-pasal khusus yang mengatur tentang persyaratan 
ketidakberaturan horizontal, vertikal, dan torsi. Selain itu, terdapat pasal khusus yang 
mengatur metode analisis yang boleh digunakan dalam perencanaan struktur tahan 
gempa. Untuk struktur tahan gempa dengan kondisi khusus perlu dilakukan analisis 
lebih lanjut untuk memastikan bahwa struktur bangunan tersebut memenuhi ketentuan 
memiliki risiko keruntuhan sebesar 1% dalam 50 tahun. Metode yang sering digunakan 
untuk melakukan evaluasi keandalan atau reliabilitas struktur tahan gempa adalah 
metode analisis riwayat waktu non-linier dengan analisis dinamik bertahap (Incremental 
Dynamic Analysis). 
 



Seminar dan Pameran HAKI 2017 4 

3 METODOLOGI 

3.1 Desain Nonlinear Gedung Tower 1 

Model nonlinear gedung Tower 1 didesain menggunakan software Perform 3D dengan 
analisis non linear time history (NLTHA). Elemen-elemen yang berpotensi mengalami 
plastifikasi akan dimodelkan perilaku inelastik, antara lain adalah balok (tidak termasuk 
balok anak), kolom, dinding geser, dan balok perangkai. Sedangkan untuk elemen yang 
didesain untuk elastik saat gempa kuat bekerja, dimodelkan sesuai desain awal dan 
diberi batas untuk mengetahui apakah elemen tersebut telah leleh dan gagal. Elemen 
yang didesain untuk tetap elastik pada saat gempa kuat antara lain adalah outrigger dan 
belt truss.  

 
Gambar 3.1 Model ETABS Tower1: (a) tampak 3 dimensi, (b) belt truss-outrigger Lantai 55-57 

dan truss tambahan pada Lantai 59 (c) belt truss-outrigger Lantai 35-36 (d) denah tipikal 

Pada proses NLTHA, struktur akan dieksitasi dengan 3 set gempa dimana setiap set 
gempa terdiri dari 7 buah ground motion yang berbeda, yaitu 7 ground motion gempa 
service site specific (T=43 Tahun), 7 ground motion gempa maksimum site spesific 
(T=2475 tahun), dan 7 ground motion gempa maksimum luar negeri (T=2475 tahun) 
yang diskalakan dengan respons spektrum Jakarta. Adapun target kerusakan/level 
kinerja yang diharapkan pada gedung ini adalah IO (immediate occupancy) sementara 
pada peraturan, untuk gedung dengan tingkat kepentingan 3 (Group III) diijinkan untuk 
mencapai level kinerja LS (life safety). Batas level kinerja gedung berdasarkan level 
gempa yang terjadi dapat dilihat pada gambar berikut: 
 

(a) 

(b) 

(c) 
(d) 
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Gambar 3.2 Batas Level Kinerja Gedung Berdasarkan FEMA 303/NEHRP1997 

Secara keseluruhan, bangunan diharapkan masih dalam level kinerja Immediate 
Occupancy (IO) pada saat gempa lokasi MCE (T=2475 tahun). Sedangkan saat gempa 
MCE (T=2475 tahun) luar negeri terjadi, bangunan diharapkan masih dalam level kinerja 
Life Safety (LS). Analisis struktur yang dilakukan harus memberikan informasi yang 
cukup terhadap beberapa isu penting seperti: 

a) Deformasi inelastik terjadi pada sendi plastis yang telah diperkirakan sebelumnya 
seperti kelelehan lentur pada dasar dinding geser, kolom dan juga balok 
perangkai, 

b) Perilaku elastik pada truss baja (Outrigger dan/atau Belt Truss), dan 
c) Tidak ada kegagalan geser, terutama pada elemen struktur penahan gaya lateral 

(dinding geser, kolom dan balok perangkai). 
Kemudian pemodelan gedung Tower 1 yang sudah mencapai syarat level kinerja akan 
diverifikasi menggunakan analisis reliabilitas. Pemeriksaan keandalan dan reliabilitas 
gedung Tower 1 terhadap pengaruh gempa dilakukan dengan melakukan analisis 
menggunakan metode Analisis Dinamik Bertahap Incremental Dynamic Analysis (IDA). 
IDA merupakan metode analisis parameter terhadap performa struktur akibat gempa 
yang dilakukan untuk beberapa geometrik struktur. IDA dilakukan dengan analisis 
riwayat waktu dinamik non-linear (non-linear time history analysis) menggunakan 14 set 
rekaman gempa yang masing-masing diskalakan terhadap beberapa level intensitas 
gempa. Kondisi performa struktur setelah gempa dipresentasikan pada kurva kerapuhan 
gempa (fragility curve). 

3.2 Pemilihan Data Gempa Riwayat Waktu 

Adapun langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan penskalaan 
groundmotion terhadap respons spektrum kota Jakarta yang digunakan dalam analisis. 
Dalam proses penskalaan ini, software yang digunakan adalah EZ-FRISK dengan 
menggunakan konsep spectral matching. Adapun setelah penskalaan dilakukan, 
diperoleh nilai PGA untuk masing-masing beban riwayat sebagai berikut: 

Tabel 3.1 PGA Gempa Luar Negeri 

Nama Gempa PGA(g) 

El-Centro 0.393 

Loma Prieta 0.403 

Chi-Chi 0.389 

Kobe 0.431 

 

Design T1 
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Northridge 0.401 

Mammoth Lakes 0.42 

Morgan Hill 0.417 

 
Sedangkan,beban gempa lokasi (site specific) dibuat berdasarkan data tanah lokasi 
gedung akan dibangun dan berdasarkan beban-beban gempa yang mungkin terjadi 
khususnya di daerah Jakarta. Input data dalam PSHA mengacu pada data-data sumber 
gempa yang sama yang digunakan dalam peta hazard gempa 2010 yang disiapkan oleh 
Tim-9, sehingga besarnya MCER (Risk-Targeted Maximum Considered 
Earthquake)spectralacceleration pada periode pendek (0.2 second) Ss, dan 1 detik (S1) 
batuan dasar sesuai dengan yang ditentukan dalam SNI-1726:2012.  
Untuk keperluan non-linear dynamic time-history analysis dari struktur atas, maka dalam 
hal ini dilakukan juga pengembangan pasangan (pair) time-history input ground-motions 
yang diskalakan pada beberapa periode getar dengan spectratarget dari hasil SSRA 
(Wayan dkk., 2016). Nilai PGA untuk 7 gempa lokal MCE (T = 2475 tahun) adalah 
sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Nilai PGA Gempa Lokasi Maksimum (T=2475 tahun) 

Nama Gempa 
PGA (g) 

N-S E-W 

Megathrust MYG 013 0.2614 0.13472 

Megathrust TCU 015 0.18744 0.20168 

Megathrust TCU 089 0.18112 0.23266 

Megathrust TCU 120 0.15702 0.18286 

Shallow Crustal ABY 0.20512 0.25038 

Benioff TAP 035 0.24077 0.18931 

Benioff Padang 0.27208 0.06086 

 
 

3.3 Prosedur Reliabilitas Struktur 

Tahanan atau kapasitas struktur tahan gempa dapat dinyatakan dalam model matematis 
fragility function yang menggambarkan collapse capacity dari struktur tersebut. Analisis 
yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis riwayat waktu non-linier (non-
linear time history analysis) akan menghasilkan data percepatan dasar (ground 
acceleration) akibat riwayat kegempaan yang meruntuhkan struktur tersebut. Kemudian, 
data percepatan dasar tersebut akan dibentuk menjadi fragility function yang pada 
umumnya akan memiliki bentuk kurva PDF distribusi lognormal. Terbentuknya fragility 
function dengan bentuk distribusi lognormal merupakan akibat dari metode analisis yang 
bersifat khusus atau record to record variation (satu riwayat kegempaan akan 
menghasilkan satu percepatan dasar) sehingga menghasilkan variasi yang khusus juga.  
Persamaan fragility function yang digunakan untuk membuat kurva kerapuhan (fragility 
curve) adalah sama dengan fungsi kerapatan dari variabel acak untuk distribusi 
lognormal (Luco dkk., 2007) yaitu: 

𝑓𝑐𝑎𝑝(𝑐) =
1

ξ 𝑐 √2𝜋
𝑒𝑥𝑝 [−

1

2
(
𝑙𝑛𝑐 − 𝜆

ξ
)
2

] 

 
Dengan 𝜉 adalah ketidakpastian dalam kapasitas keruntuhan (standar deviasi) dan 𝑐=𝑥 
adalah kapasitas keruntuhan (percepatan dasar – ground acceleration). Berdasarkan 
persamaan di atas, distribusi lognormal dapat dibentuk kedalam kurva PDF dan CDF 
untuk digunakan dalam perhitungan reliabilitas struktur tahan gempa. Selanjutnya, 
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𝑃(𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑝𝑠𝑒) =  𝑃(𝐺𝐴 > 𝑐)
𝑑𝑃[𝑓𝑐𝑎𝑝 (𝐺𝐴 = 𝑐)]

𝑑𝑐
𝑑𝑐

∞

0

 

𝑃(𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑝𝑠𝑒 𝑖𝑛 𝑌 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠) = 1 − [1 − 𝑃(𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑝𝑠𝑒)]𝑌 

probabilitas keruntuhan dapat dihitung dengan menggunakan metode risk integral yang 
berasal dari konsep teorema probabilitas total atau total probability theorem. Dalam 
metode tersebut, kurva kerapuhan harus dikalikan dengan kurva earthquake hazard 
sesuai dengan daerah tertentu dan kemudian diintegralkan untuk memperoleh nilai 
probabilitas keruntuhan bangunan. Berdasarkan Nicolas Luco (USGS), metode risk 
integral tersebut dapat dihitung menggunakan persamaan berikut ini: 

𝑓𝑐𝑎𝑝(𝑐) =
1

ξ 𝑐 √2𝜋
𝑒𝑥𝑝 [−

1

2
(
𝑙𝑛𝑐 − 𝜆

ξ
)
2

] 

 

Dengan (𝐺𝐴>𝑐) adalah probabilitas terlampauinya atau probability of exceedance 
(secara tahunan – annual) kejadian suatu gempa yang diperoleh dari kurva earthquake 
hazard pada daerah yang ditinjau. Maka probability of collapse of structure dapat 
ditentukan dengan persamaan berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
Berikut adalah metodologi analisis reliabilitas menurut Nicolas Luco (USGS). 

 
Gambar 3.3 Flowchart risk targeted ground motion (RTGM) 
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4 HASIL ANALISIS 

4.1 Analisis Kurva Kerapuhan (Fragility curve) 

Berdasarkan hasil analisis riwayat waktu non-linier yang telah dilakukan, data-data PGA 
yang menyebabkan kegagalan struktur merupakan suatu variabel acak. Data tersebut 
merupakan record gempa yang terjadi di luar Indonesia dan gempa lokal, berjumlah 14 
data. Data-data PGA yang telah diskalakan diambil pada saat struktur mengalami 
kondisi collapse prevention (CP) seperti pada tabel 4.1. Maka dari itu, agar dapat 
diinterpretasikan dengan lebih baik perlu dilakukan pengolahan data lebih lanjut yang 
menunjukkan persebaran dan sifat dari data-data yang telah didapatkan tersebut. Data-
data PGA yang telah diolah lebih lanjut tersebut selanjutnya dapat dibentuk menjadi 
kurva kerapuhan (fragility curve) dari struktur gedung Tower1 yang telah direncanakan 
terhadap gempa-gempa yang ditinjau.  

  
Gambar 4.1 Kondisi Collapse Prevention kolom pada gempa TAP 35 

 
Gambar 4.2 Kondisi Collapse Prevention pada kolom pada gempa Chi Chi 

Tabel 4.1 PGA yang terskalakan pada kondisi Collapse Prevention (CP) 

No Riwayat Gempa PGA (g) Skala 
PGA terskalakan 

(g) 

1 Loma Prieta 0.4 1.2 0.48 

2 Imperial Valley 0.39 1.2 0.468 
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3 Northridge 0.4 1.05 0.42 

4 Chi Chi 0.39 1.31 0.511 

5 Kobe 0.43 1.7 0.731 

6 Mammoth Lakes 0.42 1.375 0.578 

7 Morgan Hill 0.42 2 0.84 

8 MYG 013 0.216 5.1 1.104 

9 TCU 015 0.187 2.76 0.517 

10 TCU 089 0.181 2.75 0.498 

11 TCU 120 0.157 1.75 0.275 

12 ABY 0.205 3 0.615 

13 TAP035 0.241 2.55 0.614 

14 Padang 0.272 3 0.816 

Dengan mengacu kepada studi-studi terdahulu, dimana kurva kerapuhan dari struktur 
gedung mengikuti distribusi lognormal, maka pengolahan data-data PGA yang 
didapatkan dilakukan untuk distribusi lognormal dalam bentuk parameter-parameter 
seperti, μ (rata-rata kejadian), σ (standar deviasi kejadian), λ (rata-rata distribusi 
lognormal) dan ξ (standar deviasi distribusi lognormal) sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Parameter dari hasil riwayat waktu 

Parameter  Nilai 

μ 0.606 

σ 0.210 

λ -0.558 

ζ 0.40 

Dimana parameter ζ telah dikoreksi terhadap faktor koreksi untuk penjepitan, akibat 
mutu variasi material beton dan faktor koreksi untuk keterbatasan jumlah data melalui 
persamaan berikut. 

Ω𝑓 = √Ω2 + 0,152 + 0,152 + (
Ω

√𝑛
)
2

 

Maka ζ adalah 

𝜁 = √ln (1 + (Ω𝑓
2)) 

Parameter 𝜁 tersebut merupakan nilai deviasi standar distribusi lognormal kapasitas 

bangunan (𝛽) dengan nilai yang lebih pasti sesuai kondisi tanah dan ketahanan struktur 
dibandingkan dengan nilai yang digunakan pada peta gempa SNI 1726:2012 (𝛽 = 0,7). 
Berdasarkan parameter-parameter yang telah didapatkan pada Tabel 3.1 dapat disusun 
kurva kerapuhan dari struktur gedung Tower1 sesuai dengan asumsi awal yakni 
terdistribusi secara lognormal. Untuk memastikan bahwa data-data yang didapatkan 
terdistribusi secara lognormal, dilakukan uji keabsahan Kolmogorov-Smirnov dengan 
tingkat signifikan, 𝛼, yang diinginkan adalah sebesar 5 persen.  
Pengujian Kolmogorov-Smirnov dinilai memenuhi syarat jika memenuhi persamaan 
berikut. 

𝐷𝑛 < 𝐷𝑛
𝑎 

Dimana 𝐷𝑛 adalah nilai maksimum kesalahan yang dapat ditentukan berdasarkan 
persamaan berikut. 

𝐷𝑛 = max|𝐹𝑛(𝑥𝑖) − 𝑆𝑛(𝑥𝑖)| 

Dengan data yang dimiliki yakni sebanyak 14 data, serta tingkat signifikan, 𝛼, yang 
diinginkan adalah sebesar 5 persen, maka nilai 𝐷𝑛𝛼 yang disyaratkan adalah sebesar 
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0,354. Nilai tersebut didapatkan dengan melakukan interpolasi dari tabel test 
Kolmogorov-Smirnov. 

Tabel 4.3 Tabel uji Kolmogorov-Smirnov 
 𝛼 

0.2 0.1 0.05 0.01  𝑛 

5 0.45 0.51 0.56 0.67 

10 0.32 0.37 0.41 0.49 

15 0.27 0.3 0.34 0.4 

20 0.23 0.26 0.29 0.36 

25 0.21 0.24 0.27 0.32 

30 0.19 0.22 0.24 0.29 

35 0.18 0.2 0.23 0.27 

40 0.17 0.19 0.21 0.25 

45 0.16 0.18 0.2 0.24 

50 0.15 0.17 0.19 0.23 

𝑛 > 50 
1.07

√𝑛
 

1.22

√𝑛
 

1.36

√𝑛
 

1.63

√𝑛
 

 
 

Tabel 4.4 Perhitungan nilai maksimum kesalahan, 𝐷𝑛, pada uji Kolmogorov-Smirnov 

No PGA (g) PGAranked (g) 
F(xi) 

lognormal 
Sn (xi) 

|F(xi) - Sn(xi)| Log 
Normal 

1 0.480 0.275 0.015 0.071 0.06 

2 0.468 0.420 0.179 0.143 0.04 

3 0.420 0.468 0.275 0.214 0.06 

4 0.511 0.480 0.301 0.286 0.01 

5 0.731 0.498 0.340 0.357 0.02 

6 0.578 0.511 0.368 0.429 0.06 

7 0.840 0.517 0.382 0.500 0.12 

8 1.104 0.578 0.511 0.571 0.06 

9 0.517 0.615 0.585 0.643 0.06 

10 0.498 0.626 0.605 0.714 0.11 

11 0.275 0.731 0.767 0.786 0.02 

12 0.615 0.816 0.854 0.857 0.00 

13 0.626 0.840 0.873 0.929 0.06 

14 0.816 1.104 0.975 1.000 0.03 

    
Dn 0.118 
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Gambar 4.3 Grafik hasil uji Kolmogorov-Smirnov 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai maksimum kesalahan, fungsi distribusi lognormal 

memenuhi persyaratan dimana persyaratan 𝐷𝑛<𝐷𝑛𝛼 terpenuhi. Dengan terbuktinya 
bahwa fungsi kurva kerapuhan (fragility curve) struktur terdistribusi secara lognormal, 
berikut ini adalah kurva kerapuhan struktur gedung Tower1. 
 

 
Gambar 4.4 Fragility curve (PDF) struktur gedung Tower1 

 
Gambar 4.5 Fragility curve (CDF) struktur gedung Tower1 untuk riwayat gempa asli 
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4.2 Analisis Kemungkinan Keruntuhan Bangunan (Probability of Collapse) 

Dengan telah terbentuknya kurva kerapuhan struktur gedung Tower1 pada arah X 
maupun arah Y, langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan risiko kegagalan 
atau keruntuhan struktur gedung tersebut. Risiko keruntuhan dari struktur dihitung 
menggunakan metode risk integral. Perhitungan dilakukan dengan mengalikan kurva 
kerapuhandari struktur dengan kurva hazard gempa (earthquake hazard curve)dan 
dilakukan secara numerik. Kurva risiko hazard menyatakan peluang terjadinya 
kegagalan struktur terhadap Peak Ground Accelaration (PGA) yang terjadi dalam bentuk 
annual probability of exceedance. Kurva hazard gempa diperoleh berdasarkan hasil 
analisis geoteknik pada daerah yang ditinjau dengan mempertimbangkan berbagai faktor 
(Wayan dkk., 2016). Berikut ini adalah kurva hazard gempa untuk gedung Tower1. 

 
Gambar 4.6 Earthquake hazard curve untuk lokasi gedung Tower1.  

Sumber: Wayan Sengara,2016 

Data kurva hazard tersebut harus didekatkan dengan persamaan polinomial NPGA 
tingkat 6 (seperti pada gambar 4.6) agar dapat diintegralkan dengan kurva kerapuhan. 
Hasilnya adalah kurva dengan koefisien determinasi (R2) sama dengan 1, yang berarti 
garis trendline memiliki kecocokan sempurna dengan plot kurva ln NPGA vs ln PGA. 
Dari proses tersebut didapatkan persamaan sebagai berikut: 

Sehingga didapatkan fungsi kurva hazard sebagai berikut: 
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ln 𝑁𝑃𝐺𝐴 = −4.2331 × 10−5(ln 𝑃𝐺𝐴)6 − 0.00189(ln 𝑃𝐺𝐴)5 − 0.0329(ln 𝑃𝐺𝐴)4

− 0.301(ln 𝑃𝐺𝐴)3 − 1.738(ln 𝑃𝐺𝐴)2 − 6.832(ln 𝑃𝐺𝐴) − 13.375 

𝑁𝑃𝐺𝐴 = 𝑒𝑥𝑝 −4.2331 × 10−5(ln 𝑃𝐺𝐴)6 − 0.00189(ln 𝑃𝐺𝐴)5 − 0.0329(ln 𝑃𝐺𝐴)4

− 0.301(ln 𝑃𝐺𝐴)3 − 1.738(ln 𝑃𝐺𝐴)2 − 6.832(ln 𝑃𝐺𝐴) − 13.375  

𝑃(𝑃𝐺𝐴 > 𝑥) = 𝑒𝑥𝑝 −4.2331 × 10−5(ln 𝑃𝐺𝐴)6 − 0.00189(ln 𝑃𝐺𝐴)5 − 0.0329(ln 𝑃𝐺𝐴)4

− 0.301(ln 𝑃𝐺𝐴)3 − 1.738(ln 𝑃𝐺𝐴)2 − 6.832(ln 𝑃𝐺𝐴) − 13.375  
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Gambar 4.7Earthquake hazard curve terhadap Polinomial Fitting untuk lokasi gedung Tower1 

Dengan menggunakan metode perhitungan risk integral,probability of collapse dari 
struktur gedung Tower1 adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.5 Probability of collapse struktur gedung Tower1 

Periode 
Ulang 

Probability of 
Collapse 

Tahunan 0.0178% 

50 Tahun 0.89% 

Berdasarkan hasil perhitungan probability of collapse untuk struktur gedung Tower 1, 
struktur mendekati ketentuan yang disyaratkan dalam SNI 1726:2012, yakni risiko 
keruntuhan 1 persen dalam 50 tahun. Penggunaan nilai Cs rata-rata dan nilai modifikasi 
respon cukup mempengaruhi ketahanan dan kekuatan struktur. Adanya optimasi desain 
yang terjadi pada gedung Tower 1 dapat memenuhi risiko tertarget ketentuan SNI 
tersebut. 
 

5 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis keandalan didapat nilai risiko tertarget struktur dengan nilai 
spesifik 0,89% mendekati ketentuan yang disyaratkan dalam SNI 1726:2012 yakni risiko 
keruntuhan 1 % dalam 50 tahun.  Nilai safety index (β) yang didapat adalah 0,4. Nilai 
safety index merepresentasikan pola keruntuhan bangunan. Dengan nilai safety index 
0,4 berarti didapat nilai yang lebih pasti daripada yang diperkirakan SNI untuk peta 
gempa dan sesuai ketahanan struktur Tower 1 yang memiliki sistem corewall, rangka, 
outrigger, dan belt truss. Nilai safety index tersebut lebih kecil daripada yang disyaratkan 
berarti bangunan memiliki pola keruntuhan yang seragam dan dapat diperkirakan pola 
keruntuhan yang terjadi. 
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