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8.1 Kesimpulan 

1. Pemakaian struktur outrigger dapat meningkatkan kekakuan lateral 

struktur bangunan tinggi, hal ini dapat dilihat dari lateral displacement 

hasil analisa dinamik struktur dengan outrigger yang lebih kecil 

dibandingkan dengan bangunan yang tidak memakai struktur outrigger. 

2. Struktur outrigger bekerja dengan cara mentransfer dan mendistribusikan 

sebagian momen lentur dalam corewall menjadi gaya aksial (tarik-tekan) 

pada kolom outrigger, dengan cara menyambung lengan outrigger ke 

corewall, sehingga seluruh lebar gedung dapat dimanfaatkan dalam 

menahan gaya lateral.. 

3. Lateral displacement yang terjadi pada struktur bangunan sangat 

bergantung akan kekakuan struktur, massa struktur dan periode (input 

gempa) yang bekerja. 

4. Penempatan struktur outrigger di sepanjang kolom outrigger dengan jarak 

yang dibuat variabel kurang signifikan pengaruhnya terhadap lateral 

displacement dan periode struktur. 

5. Variasi penempatan outrigger di sepanjang kolom outrigger lebih ber-

pengaruh pada axial force yang terjadi pada kolom outrigger dan besarnya 

axial force pada kolom outrigger ini didominasi oleh gaya tekan 

(compression) yang besar. 

6. Dari hasil analisa didapatkan, bahwa penempatan struktur outrigger 

mendekati puncak bangunan akan memperbesar periode (struktur lebih 

fleksibel). Tetapi dapat meminimalkan lateral displacement dan axial 

force (gaya tekan dan tarik) yang terjadi pada kolom outrigger.  

7. Dari beberapa variasi penempatan outrigger menunjukkan bahwa tipe 9 

merupakan penempatan struktur outrigger yang paling ideal. Tipe ini 
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menghasilkan axial force (gaya tarik dan tekan) dan lateral displacement 

yang terkecil. 

8. Pada zona gempa 4 (Jakarta) nilai faktor respon spektrum akan maksimal 

untuk periode mendekati 0.75 detik (tanah sedang). Lateral displacement 

struk-tur akan maksimal jika periode struktur mendekati nilai diatas, hal 

ini berkaitan dengan efek resonansi yang terjadi pada struktur. 

 

8.2 Saran 

1. Untuk bangunan tingkat tinggi, kalau bisa ketahanan terhadap beban 

lateral hanya diandalkan oleh bidang-bidang geser (shearwall) karena 

struktur ini memiliki sifat disipasi energi yang besar. 

2. Menghindari adanya soft story pada bangunan (misal adanya variasi ke-

tinggian antar lantai) sehingga distribusi massa, kekakuan dan kekuatan 

bangunan seragam disepanjang ketinggian bangunan. 

3. Sebaiknya bangunan memiliki kesimetrisan dalam denah dan potongannya 

untuk menghindari gaya gempa yang sangat tidak dapat diperkirakan arah 

kedatangannya.  

4. Pada perencanaan bangunan harus diperhatikan antara waktu getar struktur 

dan waktu getar input gempa, idealnya periode struktur tidak mendekati 

periode gempa yang bekerja. Hal ini untuk menghindari efek resonansi 

yang terjadi pada struktur. 


