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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bangunan, khususnya gedung atau rumah tinggal adalah prasarana 

utama yang sangat mutlak untuk menunjang kegiatan mereka sehari-hari, 

entah gedung tersebut berfungsi sebagai tempat tinggal, menuntut ilmu, 

berkarya, dan fungsi lainnya. Ditengah semakin meningkatnya kebutuhan 

manusia akan bangunan gedung, serta tuntutan terhadap bangunan yang layak 

huni dan handal secara teknis telah menjadi suatu keharusan pada bangunan 

gedung tersebut. 

Bencana alam yang akhir-akhir ini sangat akrab melanda bangsa 

Indonesia, selain mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa, harta benda 

juga menyebabkan bangunan prasarana yang tidak dapat difungsikan kembali. 

Bencana gempa bumi yang banyak terjadi akhir-akhir ini telah cukup banyak 

meruntuhkan bangunan tradisional yang umumnya tanpa perencanaan 

konstruksi yang baik serta bangunan-bangunan modern yang telah 

menggunakan teknologi beton. 

Saat ini, semakin berkurangnya lahan di kota bersar mengharuskan 

pola pembangunan tidak lagi menyamping, namun secara vertikal. 

Pembangunan gedung secara vertikal sangat rentan terhadap beban lateral 

seperti beban angin dan beban gempa. Untuk mengatasi hal tersebut maka 

elemen stuktur dari gedung tersebut harus direncanakan dengan baik sehingga 

mampu menahan gaya lateral tersebut. 
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Seiring meningkatnya jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun, maka 

pihak Universitas Muhammadiyah Malang mempertimbangkan untuk 

mengembangkan (menambah) Gedung Kampus I. Dengan kondisi Indonesia 

yang rawan gempa serta ketersediaan lahan di kota besar yang terbatas, maka 

dalam pengembangan Gedung Kampus I Universitas Muhammadiyah 

Malang, mengharuskan pihak perencana membangunnya secara vertikal. Oleh 

karena itu, diperlukan suatu perencanaan yang baik agar gedung tersebut 

mampu menahan beban lateral, yang pada tugas akhir ini penyusun lebih 

memfokuskan pada beban lateral akibat gempa. Pada pengembangan Gedung 

Kampus I Universitas Muhammadiyah Malang ini, penulis menggunakan 

perhitungan dengan metode analisa statis ekuivalen. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah meliputi: 

1. Berapakah tebal pelat atap/lantai dan tulangan yg dibutuhkan? 

2. Berapakah dimensi balok anak/induk dan tulangan yang dibutuhkan? 

3. Berapakah dimensi kolom dan tulangan yang dibutuhkan? 

4. Bepakah dimensi outrigger dan tulangan yang dibutuhkan? 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penulisan tugas akhir ini perlu adanya batasan yang jelas agar 

didapatkan bentuk perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

keseluruhan. Maka penulisan tugas akhir ini difokuskan pada : 

a. Perhitungan Pelat Lantai dan Atap 

b. Perhitungan Balok Induk dan Anak 

c. Perhitungan Kolom 
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1.4 Tujuan 

Tujuan penulisan tugas akhir ini : 

1. Merencanakan stuktur gedung tahan gempa yang efisien tanpa 

mengabaikan mutu, tujuan, dan manfaat dari bangunan tersebut. 

2. Mengetahui desain stuktur beton bertulang akibat beban lateral akibat 

gempa. 

3. Mengetahui dan mengerti perencanaan konstruksi bangunan gedung 

bertingkat yang mengacu pada peraturan  SNI 03-1729-2002   dan  SNI 

1726-2002. 

4. Menambah pengetahuan dan pengalaman yang dapat digunakan pada 

perencanaan gedung yang lain. 

 


