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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di wilayah yang 

sering dilanda gempa bumi dan letusan gunung berapi karena berada dalam 

cekungan Pasifik. Letak geografis Indonesia yang terletak pada pertemuan antara 

lempeng Australia (yang bergerak ke arah utara), lempeng Pasifik (yang bergerak 

ke arah Utara-Barat) dan lempeng Eurasia, sehingga mengakibatkan peristiwa 

gempa sering terjadi. Gempa sebagai salah satu fenomena alam yang ada di bumi 

sudah sering terjadi bahkan hampir setiap tahun selalu ada kejadian dengan skala 

riter yang berbeda – beda. Gempa bumi sendiri  merupakan  suatu peristiwa 

pelepasan energi gelombang seismic yang terjadi secara tiba-tiba. Pelepasan 

energi ini diakibatkan karena adanya deformasi lempeng tektonik yang terjadi 

pada kerak bumi. Dengan adanya gempa bumi yang sering terjadi di wilayah 

Indonesia, baik yang bersifat tektonik maupun vulkanik menimbulkan dampak 

kerusakan yang tidak sedikit salah satunya pada bangunan. 

Ada beberapa cara untuk mengantisipasi terjadinya bencana gempa agar tidak 

menimbulkan dampak yang begitu besar bagi kehidupan manusia yaitu saat dalam 

menentukan pemilihan elemen struktur yang digunakan pada gedung bertingkat 

tinggi harus memperhatikan faktor kekuatan struktur yang dapat menahan beban 

gempa. Beban gempa merupakan salah satu dari beban dinamis, yaitu beban yang 

besar dan arahnya berubah-ubah berdasarkan waktu. Hal ini menyebabkan respon 

struktur gedung yang ditimbulkan akibat beban gempa juga berubah-ubah 

terhadap waktu. Salah satu akibat dari beban dinamis ini adalah gedung akan 

mengalami simpangan horisontal. Apabila simpangan horisontal melebihi syarat 

aman yang ditetapkan maka gedung akan mengalami keruntuhan. Sehingga di 

butuhkan perencanaan struktur yang dapat memenuhi syarat aman. 

Perencanaan struktur bertujuan untuk menghasilkan suatu struktur yang 

stabil, cukup kuat, awet dan memenuhi tujuan-tujuan lainnya seperti ekonomi dan 

kemudahan pelaksanaan. Suatu struktur disebut stabil bila ia tidak mudah 

terguling, miring atau tergeser selama umur bangunan yang direncanakan. Suatu 
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struktur disebut cukup kuat dan mampu layan bila kemungkinan terjadinya 

kegagalan struktur dan kehilangan kemampuan layan selama masa hidup yang 

direncanakan adalah kecil dan dalam batas yang dapat diterima. Suatu struktur 

disebut awet bila struktur tersebut dapat menerima keausan dan kerusakan yang 

diharapkan terjadi selama umur bangunan yang direncanakan tanpa pemeliharaan 

yang belebihan. Untuk mencapai tujuan perencanaan tersebut, perencanaan 

struktur harus mengikuti peraturan perencanaan yang ditetapkan oleh pemerintah 

berupa Standar Nasional Indonesia (SNI).  

Di dalam SNI sudah terdapat peraturan untuk perencanaan gedung yang 

dapat menahan beban gempa, struktur beton bertulang yang direncanakan pun 

juga dapat disesuaikan dengan tata cara perencanaan bangunan tahan gempa. 

Standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung bertingkat 

dapat berdasarkan SNI 03 – 1726 – 2012 sedangkan perencanaan struktur beton 

bertulang untuk bangunan gedung berdasarkan SNI 03 – 2847 – 2013. Peraturan 

perancanaan ini adalah standar perencanaan yang baru yang sudah mulai banyak 

digunakan oleh praktisi Teknik Sipil di lapangan. 

Berdasarkan SNI 03 – 1726 – 2012 terdapat beberapa sistem perencanaan 

gedung yang dapat digunakan untuk menahan beban gempa. Dalam tugas Akhir 

ini penulis menggunakan sistem kombinasi penahan gempa yaitu dengan 

merencanakan dinding geser (shear wall) dan sistem rangka pemikul momen 

khusus (SRPMK) pada bangunan gedung Apartemen Menara Rungkut Surabaya 

yang perhitungannya akan berdasarkan pada SNI 03 – 1726 – 2012 dan SNI 03 – 

2847 – 2013. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan 

dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana mekanika perhitungan besarnya beban gravitasi dan beban gempa 

yang bekerja pada struktur bangunan Apartemen Menara Rungkut Surabaya ? 
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2. Bagaimana mekanika perhitungan untuk menganalisa stabilitas bangunan 

Apartemen Menara Rungkut Surabaya ? 

3. Berapa dimensi balok dan kolom serta dinding geser yang mampu menahan 

beban gempa rencana yang bekerja dan formasi penulangan pada elemen 

struktur balok, kolom dan dinding geser ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini pembahasan dibatasi pada : 

1. Perilaku bangunan yang ditinjau hanya struktur bagian atas saja 

2. Tidak menghitung analisa biaya atau faktor ekonomis dan tidak meninjau 

masalah sosial serta dampak terhadap lingkungan 

3. Perencanaan struktur beton bertulang berdasarkan persyaratan beton struktural 

untuk bangunan gedung (SNI 03 – 2847 – 2013) 

4. Perhitungan analisa beban gempa berdasarkan tata cara perencanaan 

ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non gedung (SNI 03 – 1726 – 

2012) 

5. Bangunan diberikan dilatasi pada tower A (I 4 7 10 11) dan tower B (J 5 6 8 9 

11) 

6. Beban gempa dihitung menggunakan analisa statis ekivalen menurut SNI 

1726:2012 

7. Menggunakan dual system dengan kombinasi sistem rangka pemikul momen 

khusus dan dinding geser beton bertulang khusus 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Mengetahui stabilitas gedung Apartemen Menara Rungkut Surabaya dengan 

menggunakan sistem ganda penahan gempa yaitu dinding geser (shear wall) 

dan sistem rangka pemikul momen khusus (SRPMK). 
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2. Mengetahui dimensi balok dan kolom serta dinding geser yang mampu 

menahan beban gempa rencana yang bekerja dan formasi penulangan pada 

elemen struktur balok, kolom dan dinding geser. 

 

1.5 Manfaat 

Diharapkan dari perencanaan tugas akhir  ini dapat memberikan manfaat 

dan informasi mengenai perencanaan struktur beton bertulang pada gedung 

bertingkat tinggi seperti bangunan Apartemen Menara Rungkut Surabaya 

dengan menggunakan sistem ganda (dual system) penahan gempa yaitu dinding 

geser (shear wall) beton bertulangan khusus dan Sistem Rangaka Pemikul Momen 

Khusus (SRMPK). 

 

 


