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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Universitas Muhammadiyah Malang merupakan kampus terpadu yang 

memiliki fasilitas yang memadai, salah satunya adalah dengan membangun 

fasilitas kesehatan. Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang merupakan 

bentuk peningkatan pelayanan universitas terhadap civitas akademik dan 

pengabdian kepada masyarakat. Pembangunan Rumah Sakit ini direncanakan 

untuk kegiatan pendidikan kedokteran dan ilmu-ilmu kesehatan dengan menerima 

pasien umum. Rumah Sakit ini rencananya dibangun di atas lahan seluas 9 Ha 

dengan gedung utama Rumah Sakit tersebut terdiri dari enam lantai di mana tiap-

tiap lantai memiliki fungsi yang berbeda.  

Pembangunan gedung utama Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah 

Malang harus memiliki suatu struktur yang kaku, karena kita ketahui bahwa 

Indonesia berada di daerah rawan gempa, dari tiga jalur gempa yang ada di dunia 

yaitu jalur gempa Sirkum Pasifik, jalur gempa Trans Asiatik,  dan  jalur  gempa  

Atlantik  Tengah  dua  diantaranya  bertemu  di  Indonesia. Alasan  inilah  yang  

menuntut  bangunan  tingkat  tinggi  memerlukan perencanaan  khusus  supaya  

bangunan  tersebut  mempunyai  kekakuan  dan kekuatan yang cukup terhadap 

beban lateral yang bekerja.  
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Salah satu elemen penahan beban lateral akibat gempa adalah dinding 

geser (Shear Wall). Dengan adanya dinding geser diharapkan beban lateral yang 

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

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

disebabkan  dinding  geser  mempunyai  kekakuan  yang  lebih besar daripada 

struktur rangka (portal terbuka atau open frame).  

Dinding geser dengan lebar yang besar akan menghasilkan daya tahan 

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

gempa.  Karena  keefektifan  ini  maka  dinding  geser  banyak  dipakai  dalam 

konstruksi  gedung  bertingkat  tinggi.  Dalam  penggunaannya  dinding  geser 

tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan dalam segala arah dengan balok ke 

kolom-kolom disekitarnya sehingga deformasi dinding akan dibatasi.  

Dalam tugas akhir ini, portal dari gedung utama Rumah Sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang  diberikan elemen pengaku vertical berupa dinding geser 

(shear wall). 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

digunakan sebagai acuan dalam penulisan ini adalah :  

1. Berapa dimensi dinding geser yang dibutuhkan pada portal Gedung Utama 

Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang? 

2. Bagaimana Desain penulangan dinding geser? 
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1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah memberikan unsur tambahan 

gaya  horizontal  akibat  gempa,  yaitu  dinding  geser. Sedangkan  tujuan 

perencanaan dinding geser ini adalah  

1. Untuk mengetahui berapa dimensi dinding geser pada portal Gedung 

Utama Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Untuk mengetahui Desain penulangan dinding geser. 

1.4. Batasan Masalah 

Agar dalam pembahasan tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan 

akhir maka penulis membatasi pembahasan hanya pada: 

1. Model  bangunan  yang  dipakai  adalah  struktur  rangka  beton  bertulang 

dengan struktur dinding bertingkat 6 pada gedung utama Rumah Sakit 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Perhitungan pembebanan. 

3. Beban lateral yang ditinjau adalah beban akibat gempa. 

4. Perilaku bangunan yang ditinjau hanya struktur bagian atas saja sehingga 

perencanaan pondasi tidak dilakukan. 

5. Tidak memperhitungkan tekanan tanah pasif pada lantai basement. 

6. Perhitungan analisis struktur dengan menggunakan program bantuan 

komputer “Stad pro”. 
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Sebagai pedoman dalam perencanaan, digunakan peraturan-peraturan yang 

berlaku di Indonesia yaitu : 

1. Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung 1987. 

2. Tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung (SNI 03-

2847-2002). 

3. Standar  Perencanaan  Ketahanan  Gempa untuk  Struktur  Bangunan 

Gedung SNI – 1726 – 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


