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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia adalah daerah rawan gempa, untuk mengurangi resiko korban 

jiwa akibat bencana gempa perlu suatu konstruksi bangunan yang tahan terhadap 

gempa. Perencanaan tahan gempa umumnya didasarkan pada analisa struktur 

elastik yang diberi faktor beban untuk simulasi kondisi ultimate (batas). 

Gempa merupakan salah satu gaya yang diakibatkan oleh pengaruh alam. 

Beban gempa bersifat siklis bolak-balik, sehingga dapat menyebabkan 

penampang-penampang ujung balok didaerah sendi plastis mengalami momen 

positive dan momen negative secara bergantian (Gideon Kusuma, 1993). 

Kenyataannya, perilaku runtuh bangunan saat gempa adalah inelastis. 

Bangunan yang dibangun pada daerah rawan gempa harus direncanakan mampu 

bertahan terhadap gempa. Tren perencanaan yang terkini yaitu performance based 

seismic design, yang memanfaatkan teknik analisis non-linier berbasis komputer 

untuk mengetahui perilaku inelastic struktur dari berbagai macam intensitas 

gerakan tanah (gempa), sehingga dapat diketahui kinerjanya pada kondisi kritis. 

Selanjutnya dapat dilakukan tindakan bilamana tidak memenuhi persyaratan yang 

dipergunakan. 

Umumnya bangunan tahan gempa direncanakan dengan prosedur yang 

ditulis dalam peraturan perencanaan bangunan (building codes). Peraturan dibuat 

untuk menjamin keselamatan penghuni terhadap gempa besar yang mungkin 



2 
 

 

terjadi, sehingga dapat menghindari atau mengurangi kerusakan dan kerugian 

harta benda terhadap gempa yang sering terjadi. Meskipun demikian, prosedur 

yang digunakan dalam peraturan tersebut tidak dapat secara langsung 

menunjukkan kinerja bangunan terhadap suatu gempa yang sebenarnya, kinerja 

tadi tentu terkait dengan resiko yang dihadapi pemilik bangunan dan investasi 

yang dibelanjakan terkait dengan resiko diambil. 

Terkait dengan masalah prosedur perencanaan, keamanan, dan 

kenyamanan, maka berikut ini adalah filosofi bangunan tahan gempa. 

1. Bila terjadi Gempa Ringan, bangunan tidak boleh mengalami 

kerusakan baik pada komponen non-struktural (dinding retak, genting 

dan langit-langit jatuh, kaca pecah, dan lain-lain) maupun pada 

komponen strukturalnya (kolom dan balok retak, pondasi amblas, dan 

lain-lain). 

2. Bila terjadi Gempa Sedang, bangunan boleh mengalami kerusakan 

pada komponen non-strukturalnya akan tetapi komponen struktural 

tidak boleh rusak. 

3. Bila terjadi Gempa Besar, bangunan boleh mengalami kerusakan baik 

pada komponen non-struktural maupun komponen struktural nya, akan 

tetapi jiwa penghuni bangunan tetap selamat, dalam hal ini terdapat 

konsep “kolom kuat balok lemah (strong column weak beam)”, 

maksudnya adalah balok boleh terlebih dahulu mengalami keruntuhan 

asalkan kolom tidak sampai runtuh. Artinya sebelum bangunan runtuh 

secara keseluruhan masih ada cukup waktu bagi penghuni bangunan 

untuk keluar / mengungsi ketempat aman. 
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Desain struktur merupakan salah satu bagian dari keseluruhan proses 

perencanaan bangunan. Proses desain dapat dibedakan menjadi dua tahap, tahap 

pertama yaitu desain umum yang merupakan peninjauan secara garis besar 

keputusan-keputusan desain, misalnya tata letak struktur, geometri atau bentuk 

bangunan, dan material, sedangkan tahap kedua adalah desain secara terinci yang 

antara lain meninjau tentang penentuan besar penampang balok dan kolom, luas 

dan penempatan tulangan yang dibutuhkan pada struktur beton bertulang dan 

sebagainya, untuk itu perlu dimodelkan struktur yang akan didesain sehingga 

dapat diperoleh besaran gaya dan informasi perpindahan yang diperlukan dalam 

menentukan luasan beton beserta penulangannya. 

Dalam menentukan dimensi balok dan kolom pada struktur beton 

bertulang harus memperhatikan masalah kekuatan dan biaya, terutama pada saat 

ini dimana harga material semakin mahal, banyak orang yang menunda bahkan 

membatalkan proyeknya karena masalah biaya bahan bangunan yang mahal, oleh 

karena itu dalam merencanakan struktur bangunan sangat perlu diperhatikan 

masalah tersebut. Kekuatan yang dibutuhkan oleh suatu struktur beton bertulang 

dapat dicapai dengan memberikan luasan penampang beton dan tulangan yang 

cukup (optimal) sesuai dengan gaya-gaya yang bekerja pada bagian struktur 

tersebut. Analisis perhitungan yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh hasil 

yang aman dan ekonomis. Untuk mendapatkan hasil yang paling murah (optimal) 

dapat dicapai melalui proses optimasi. Hasil yang didapat merupakan hasil yang 

mempunyai harga struktur yang paling murah tetapi tetap masih mampu 

mendukung beban struktur dengan aman terutama pada saat terjadi gempa. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pada studi 

ini dirumuskan suatu permasalahan yaitu : 

“Pengaruh perubahan penampang kolom pada struktur atas bangunan dua 

lantai sederhana tahan gempa dengan menggunakan atap simetris dan atap 

asimetris sehingga menghasilkan dimensi yang optimum berdasarkan SNI-1726-

2002”. 

1.3. Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak meluas, maka studi ini mengambil beberapa 

batasan masalah sebagai berikut: 

1. Membahas perhitungan struktur bangunan atas pada saat menerima 

beban gempa sehingga didapatkan dimensi balok dan kolom yang 

optimum berdasarkan SNI 1726 – 2002. 

2. Tidak membahas perhitungan substructure / bangunan bawah 

(pondasi) terkekang. 

3. Beban gravitasi yang diperhitungkan adalah beban mati dan beban 

hidup. 

4. Beban horizontal yang diperhitungkan adalah beban akibat gempa. 

5. Beban Angin (W) pada atap tidak diperhitungkan. 

6. Atap diperhitungkan sebagai beban mati (dead load) arah vertical. 

7. Perilaku struktur dianalisis menggunakan bantuan program STAAD 

Pro. 

8. Perhitungan dari segi biaya tidak dilakukan. 
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1.4. Maksud Dan Tujuan 

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui kinerja 

dari struktur portal bangunan beton pada saat menerima gaya gempa dan 

mendapatkan dimensi penampang dari struktur atas (kolom) yang optimum 

dengan menggunakan berbagai tipe atap (Simetris dan Asimetris) berdasarkan 

teori yang ada, sehingga nantinya didapatkan simpangan maksimum (δm) yang 

paling minimum dari suatu struktur bangunan. 

1.5. Manfaat Studi 

Manfaat dari studi ini adalah peningkatan dari dimensi suatu kolom dan 

perubahan jenis atap apakah dapat meningkatkan kinerja dari suatu bangunan 

beton dua lantai bila terjadi gempa dengan penerapan analisa-analisa perhitungan 

berdasarkan SNI-1726-2002 “Standar Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk 

Struktur Bangunan Gedung”, sehingga dapat diaplikasikan secara praktis dan 

mendapatkan hasil yang optimal. 

 

 


