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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gempa sebagai salah satu fenomena alam yang ada di bumi sudah sering 

terjadi bahkan hampir setiap tahun selalu ada kejadian dengan skala riter yang 

berbeda – beda. Gempa bumi sendiri  merupakan  suatu peristiwa pelepasan 

energi gelombang seismic yang terjadi secara tiba-tiba. Pelepasan energi ini 

diakibatkan karena adanya deformasi lempeng tektonik yang terjadi pada kerak 

bumi (Evi Rine,2009). 

Indonesia merupakan daerah rawan gempa tektonik karena dilewati jalur 

gempa Mediteranian dan Circum Pasifik. Jalur Circum Pasifik akan terjadi 

gempa-gempa dalam dan gempa-gempa besar yang dangkal. Jalur ini terbentang 

mulai dari Sulawesi, Filipina, Jepang, dan Kepulauan Hawai. Jalur Mediteranian 

memungkinkan terjadi gempa-gempa besar yang membentang dari benua 

Amerika, Eropa, Timur Tengah, India, Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Jalur 

mediterian ini lebih berbahaya karena melewati Jawa yang notabene merupakan 

jalur yang berpengaruh langsung terhadap gempa di Kamal- Bangkalan. 

Berdasarkan SNI 1726 : 2012 sistem interaksi dinding geser dan rangka 

adalah sistem struktur yang menggunakan kombinasi dinding geser dan sistem 

rangka beton bertulang biasa. Sistem struktur penahan gaya gempa, di mana gaya 

lateral yang diakibatkan oleh gempa disalurkan ke kolom yang berprilaku sebagai 

kolom kantilever yang terjepit di bagian dasar gedung. Sistem struktur dengan 

rangka ruang pemikul beban gravitasi secara sedangkan beban lateral yang 

diakibatkan oleh gempa dipikul dinding geser ataupun oleh rangka bresing. 
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Gedung Rektorat Universitas Trunojoyo Madura terletak di jalan Raya 

Telang Kecamatan Bangkalan Madura. Gedung yang didesign 10 lantai ini 

memiliki parkiran dilantai dasar. Bangunan ini dirancang dengan kekuatan 

terbilang cukup aman, walupun belum dilakukan analisa secara analitis namun 

dengan melihat struktur pendukung yang ada seperti tiang pancang, pondasi, 

kolom, dan balok dan ditambah dinding dengan sejumlah dinding geser (shear 

wall) menjadikan bangunan ini terbilang cukup kuat. 

Dinding geser atau yang biasa disebut Shear Wall merupakan salah satu 

konstruksi yang direncanakan pada gedung tahan gempa. Dalam perencanannya 

konstruksi ini harus benar-benar diperhitungkan mengingat fungsinya yang sangat 

penting dalam keamanan gedung juga kebutuhan yang diperlukan dalam 

konstruksi ini terbilang cukup besar, sehingga dimensi dan letaknya seharusnya 

proporsional sesuai dengan fungsi bangunan dan juga daerah bangunan tersebut 

dibangun. Dengan adanya dinding geser diharapakan beban lateral yang dipikul 

struktur rangka (portal terbuka atau open frame) tidak terlalau besar karena 

sebagian beban lateral akibat gempa akan dipikiul oleh dinding geser. Hal ini 

disebabkan dinding geser mempunyai kekaua yang lebih besar dari pada struktur 

rangka (portal terbuka atau open frame). 

Universitas Trunojoyo Madura memiliki 4 buah dinding geser yang 

ditempatkan pada tengah bangunan. Fungsi keberadaan dinding geser pada 

bangunan universitas Triunojoyo di Madura adalah agar gedung mampu menahan 

lentur dan geser. 

Penulis melakukan perhitungan dengan penempatan dinding geser seperti 

aslinya yang berpedoman pada SNI 1726:2012 hasilnya simpangan maksimal 
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terbesar adalah 125,99 mm , sedangkan syarat maksimal adalah 80 mm. Oleh 

sebab itu Penulis melalui tugas akhir ini merencanakan penempatan dinding geser 

yang tepat di gedung Universitas Trunojoyo Madura yang mampu menghasilkan 

daya tahan lentur dan geser yang tinggi sehingga sangat efektif untuk daya tahan 

gempa.  

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang dapat dijadikan acuan studi analisis dalam 

tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah stabilitas gedung Graha Utama Universitas 

Trunojoyo Madura akibat perubahan penempatan dinding geser? 

2. Bagaimanakah penulangan untuk dinding geser? 

1.3 Tujuan Masalah 

Tujuan dari studi tugas akhir ini adalah : 

1. Mengetahui stabilitas gedung Graha Utama Universitas Trunojoyo 

Madura akibat perubahan penempatan dinding geser 

2. Mengetahui penulangan dinding geser 

1.4  Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari perencanaan ini dapat memberikan 

pengetahuan kepada mahasiswa pada umumnya dan kepada peneliti khusunya 

dalam merencanakan dinding geser dengan posisi yang tepat sebagai struktur 

penahan gempa. 

1.5  Batasan Masalah 

1. Untuk beban dinamik angin diabaikan (tidak diperhitungkan) 

2. Tidak menghitung atau mendesain penulangan Balok dan Kolom 



4 
 

3. Perilaku bangunan yang ditinjau hanya struktur bagian atas saja 

sehingga perencanaan pondasi tidak dilakukan 

4. Tidak memperhitungkan tekanan tanah pasif pada lantai basement. 

5. Metode perhitungan berdasarkan SNI 1726 :2012 

6. Perhitungan menggunakan bantuan softwer Staad.Pro 

7. Asumsi perhitungan dianggap 40 meter dari elevasi ±0,00, 

sehingga menggunakan perhitungan statis ekivalen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


