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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

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. 

Indonesia menempati zona tektonik yang sangat aktif, karena tiga lempeng 

besar dunia dan sembilan lempeng kecil lainnya saling bertemu di wilayah 

Indonesia dan membentuk jalur-jalur pertemuan lempeng yang kompleks (Bird, 

2003). Keberadaan interaksi antar lempeng-lempeng ini menempatkan wilayah 

Indonesia sebagai wilayah yang sangat rawan terhadap gempa bumi (Milson et 

al., 1992). 

Dalam merancang suatu bangunan diperlukan kekuatan penahan gempa 

yang harus aman, dengan pendukung seperti tiang pancang, pondasi, kolom dan 

balok. 

Menurut SNI 1726: 2012 sistem struktur yang ada pada dasarnya memiliki 

rangka ruang pemikul beban gravitasi secara lengkap, sedangkan beban lateral 

yang diakibatkan oleh gempa dipikul oleh rangka pemikul momen melalui 

mekanisme lentur. Tata cara gempa rencana menentukan pengaruh dalam 
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perencanaan dan evaluasi struktur pada bangunan gedung dan non gedung serta 

berbagai bagian dan peralatannya secara umum. 

Bangunan The Malioboro Heritage Hill yang terletak di Jalan Ketandan 

no. 02, Kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta. Bangunan ini 

dirancang dengan kekuatan penahan gempa yang terbilang cukup aman, walupun 

belum dilakukan analisa secara analitis namun dengan melihat struktur yang ada 

seperti tiang pancang, pondasi, kolom, dan balok dan plat menjadikan bangunan 

ini terbilang cukup kuat.  

Dalam merencanakan suatu gedung bertingkat seorang perencana 

diharuskan memperhatikan letak geografis dari suatau Negara. Seorang perencana 

dituntut untuk menciptakan suatu konstruksi bangunan yang daktail, yaitu 

bangunan yang dapat menahan respon inelastik yang diakibatkan oleh beban 

gempa. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan cara perencanaan suatu 

struktur bangunan dengan menggunakan sistem rangka pemikul momen.  

Sistem rangka pemikul momen adalah sistem rangka ruang dalam mana 

komponen-komponen struktur dan join-join menahan gaya-gaya yang bekerja 

melalui aksi lentur, geser dan aksial. 

Menurut SNI 03-2847-2013 sistem struktur dasar beton bertulang sebagai 

penahan beban lateral di akibatkan oleh gempa dipikul oleh rangka pemikul 

momen melalui mekanisme lentur.  

Daerah yogyakarta adalah daerah yang sering mengalami gempa, hal 

tersebut disebabkan karena Yogyakarta termasuk wilayah yang dilewati lempeng 

eurasia sehingga yogyakarta sering mengalami gempa dan dalam merencanakan 
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sebuah konstruksi bangunan maka termasuk dalam sistem rangka pemikul momen 

khusus.  

Dengan adanya sistem rangka pemikul momen ini diharapkan suatu 

bangunan dapat berperilaku daktail yang nantinya akan memencarkan energi 

gempa serta membatasi beban gempa yang masuk ke dalam struktur. 

The Malioboro Heritage Hill dengan gaya arsitektur China didesign 

memiliki 10 lantai beserta atap dan parkiran di lantai basement. 

Oleh sebab itu Penulis melalui tugas akhir ini mampu merencanakan ulang 

beton bertulang pada bangunan atas The Malioboro Heritage Hill Yogyakarta 

yang mampu menghasilkan daya tahan lentur dan daya kuat tekan yang tinggi 

sehingga sangat efektif untuk daya tahan gempa tanpa mengalami keruntuhan.  

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah yang dapat dijadikan acuan perencanaan dalam 

tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Berapa besar dimensi dan jumlah tulangan pada perencanaan ulang 

struktur beton bertulang pada bangunan atas The Malioboro 

Heritage Hill Yogyakarta dengan menggunakan sistem rangka 

pemikul momen? 

2. Bagaimana ketahanan bangunan terhadap beban gempa dan 

bagaimana detail penulangan dengan memakai sistem rangka 

pemikul momen pada bangunan The Malioboro Heritage Hill 

Yogyakarta?  
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam perencanaan ini adalah sebagai berikut : 

1. Perilaku bangunan yang ditinjau hanya struktur bagian atas saja 

termasuk dengan basement, sehingga perencanaan pondasi tidak 

dilakukan. 

2. Menggunakan SNI 03-2847-2013 sebagai acuan tata cara 

perencanaan struktur beton untuk gedung  

3. Menggunakan SNI 1726:2012 sebagai acuan terhadap perencanaan 

ketahanan gempa.  

4. Tidak menghitung analisa biaya  

5. Tidak dilakukan peninjauan masalah sosial ekonomi dan dampak 

terhadap lingkungan 

6. Tidak menghitung dinding geser 

1.4 Tujuan Masalah 

Tujuan dari studi tugas akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui tentang berapa besar dimensi dan jumlah 

tulangan pada balok, kolom, dan plat yang dibutuhkan pada The 

Malioboro Heritage Hill Yogyakarta. 

2. Untuk mengetahui tentang ketahanan bangunan The Malioboro 

Heritage Hill Yogyakarta terhadap beban gempa dan untuk 

mengetahui detail penulangan dengan menggunakan sistem rangka 

pemikul momen khusus. 

 



5 
 

 
 

1.5 Manfaat  

Manfaat yang diharapkan dari perencanaan ini dapat memberikan 

pengetahuan kepada mahasiswa pada umumnya dan kepada peneliti khususnya 

dalam merencanakan penulangan plat, balok dan kolom pada bangunan bertingkat 

tinggi yang kuat seperti bangunan The Malioboro Haritage Hill Yogyakarta 

dengan menggunakan Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus.   

 


