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LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ANALISIS
STRUKTUR
BANGUNAN
RANGKA
BAJA
MENGGUNAKAN
ECCENTRICALLY BRACED FRAME (EBF) AKIBAT BEBAN GEMPA” ini
beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya penulis sendiri. Penulis tidak
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan
etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, penulis
siap menanggung reiko/ sanksi apabila dikemudia hari ditemukan adanya
pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya
saya ini.

Bandung, Agustus 2017

Penulis,
Desty Rismayanti
1300942
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KATA PENGANTAR

Indonesia merupakan salah satu negara yang diapit oleh 4 lempeng tektonik, hal
ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat rawan
pengalami bencana gempa, sehingga sangat disarankan agar struktur bangunan di
Indonesia dirancang tahan gempa. Struktur bangunan rangka baja sangat cocok di
pakai di negara yang rawan gempa seperti Indonesia.
Tugas akhir “Analisis Struktur Bangunan Rangka Baja Menggunakan
Eccentrically Braced Frame (EBF) Akibat Beban Gempa” ini disusun untuk
mengetahui kinerja bangunan rangka baja yang diberi pengaku EBF. Dengan
hadirnya tugas akhir ini, diharapkan dapat membantu dalam perkembangan
struktur tahan gempa di Indonesia. Tugas akhir ini membahas tentang kinerja
struktur berupa simpangan, perioda getar struktur dan tahanan momen penampang
balok sebelum dan sesudah diberi pengaku EBF.
Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi
dalam penyusunan tugas akhir ini, khususnya kepada:
1. Drs, Budi Kudwadi, M.T selaku dosen pembimbing 1 yang telah
menyediakan waktu, ilmu dan tenaga untuk membimbing serta
mengarahkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir
ini;
2. Ben Novarro Batubara, S.T., M.T selaku dosen pembimbing 2 yang
telah dengan sabar dan telaten membimbing penulis serta telah rela
meluangkan waktu, tenaga dan ilmu untuk mengarahkan penulis dalam
menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini;
3. Drs, Rakhmat Yusuf, M.T , selaku ketua prodi teknik sipil yang telah
banyak membantu kami dalam pengajuan judul Tugas Akhir ini;
4. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan motivasi baik
moril maupun materil. Khususnya ayah saya Eddy Gunawan yang
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dengan sabar memberi dukungan baik fisik, psikis maupun materil agar
penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir ini;
5. Sahabat setia penulis yang tergabung dalam Ladto (Oki, Diyas, Eilien)
yang selalu menyemangati ditengah kesibukan masing-masing dan
selalu berhasil membuat penulis melupakan masalahnya sejenak;
6. Teman-teman teknik sipil 2013 yang selama 4 tahun ini telah berjuang
bersama sampai akhir terutama untuk Cakijo (Mila, Dewek, Fanny,
Cancang, Milka, Nindy) yang selalu ada untuk penulis dalam suka
maupun duka;
Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat kedepannya baik untuk
orang-orang yang membaca Tugas Akhir ini maupun untuk penulis sendiri. Akhir
kata semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan dan amal dari
semua pihak yang telah membantu.

Bandung, Agustus 2017
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vi

7

