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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gedung Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya Malang merupakan salah 

satu gedung yang ada di lingkungan kampus Universitas Brawijaya Malang. 

Gedung ini terletak di Jl. Veteran No. 12-16, Malang, Jawa Timur, Indonesia. 

Gedung ini terdiri dari 5 lantai tidak ber basement dan difungsikan sebagai ruang 

kantor dan kelas untuk kegiatan perkuliahan jurusan Vokasi Universitas Brawijaya 

Malang. 

 Melihat lokasi Kota Malang termasuk dalam daerah dengan intensitas 

kegempaan cukup tinggi. Kondisi arsitektural rencana gedung yang asimetris 

dengan denah berbentuk L akan sangat riskan sekali jika tidak dilakukan pemisahan  

pada gedung tersebut. Mengingat kita sebagai perencana yang seharusnya ahli 

dalam ketekniksipilan sudah semestinya mempertimbangkan faktor keamanan dan 

kenyamanan. Gempa bukanlah bencana yang mematikan , melainkan desain 

bangunan buruklah yang mematikan manusia. Ini menjadi salah satu alasan 

mendasar yang melatarbelakangi untuk dilakukannya perencanaan ulang Gedung 

Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya Malang yang tahan gempa menggunakan 

Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus. 

Dilatasi adalah sebuah sambungan atau pemisahan pada bangunan karena 

sesuatu hal memiliki sistim struktur berbeda. Hal ini dilakukan agar pada saat 

terjadinya beban (gaya vertikal dan horizontal, seperti pergeseran tanah atau gempa 

bumi) pada bangunan tidak menimbulkan keretakan atau putusnya sistem struktur 

bangunan tersebut. 

Sesuai SNI 1726-2012 (3.53) sistem rangka pemikul momen adalah sistem 

struktur yang 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.  
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 Perencanaan akan dilakukan dengan cara Perencanaan Struktur Beton 

Untuk Bangunan Gedung (SNI-03-2847:2013) dan Tata Cara Perencanaan 

Ketahanan Gempa untuk struktur bangunan gedung (SNI 1726:2012) sedangkan 

peraturan pembebanan mengacu pada (SNI 1727:2013) . Oleh sebab itu Penulis 

melalui tugas akhir ini diharapkan mampu merencanakan ulang beton bertulang 

pada bangunan atas Gedung Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya Malang  

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 pelat , balok anak, balok induk dan kolom 

pada gedung Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya Malang ? 

2. Berapa kebutuhan tulangan untuk struktur atas Pendidikan Vokasi 

Universitas Brawijaya Malang ? 

1.3 Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah dalam perencanaan ini adalah sebagai berikut : 

1. Merencanakan dimensi dan perhitungan jumlah tulangan  

2. Perilaku bangunan yang ditinjau hanya struktur bagian atas saja 

sehingga perencanaan pondasi tidak dilakukan. 

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

perencanaan struktur beton untuk gedung dan menggunakan SNI 

1726:2012 sebagai acuan terhadap perencanaan ketahanan gempa. 

4. Menggunakan SNI 1727:2013 sebagai acuan tentang peraturan 

pembebanan minimum untuk perancangan bangunan gedung dan 

struktur lain 

5. Tidak menghitung analisa biaya  

6. Perhitungan menggunakan StaadPro 
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7. Tidak dilakukan peninjauan masalah sosial ekonomi dan dampak 

terhadap lingkungan. 

1.4 Tujuan  

Tujuan dari studi tugas akhir ini adalah : 

1. Mengetahui besar dimensi pelat, balok anak , balok induk dan kolom 

pada bangunan gedung Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya 

Malang 

2. Mengetahui kebutuhan tulangan struktur atas gedung Pendidikan 

Vokasi Universitas Brawijaya Malang  

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari analisis ini dapat memberikan pengetahuan 

kepada mahasiswa pada umumnya dan kepada peneliti khususnya dalam mendesain 

ulang  beton bertulang pada bangunan atas Gedung Pendidikan Vokasi Universitas 

Brawijaya Malang  dengan menggunakan sistem rangka pemikul momen dan 

mengetahui beban dinamik yang ditimbulkan oleh gempa yang ada di Indonesia. 

 

 


