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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia teknik sipil di Indonesia dewasa ini menunjukkan 

peningkatan yang cukup pesat, terutama pada perkembangan bangunan bertingkat 

tinggi. Keterbatasan lahan yang tersedia menjadi salah satu faktor mengapa 

bangunan bertingkat tinggi menjadi salah satu solusi. Dengan memanfaatkan 

konsep lahan secara vertikal maka masalah keterbatasan lahan dapat teratasi. Kota 

Malang dikenal sebagai salah satu kota tujuan pendidikan terkemuka di Indonesia 

karena banyak berdiri kampus-kampus negeri maupun swasta. Dengan keterbatasan 

lahan yang ada, bangunan bertingkat tinggi menjadi pilihan yang tepat untuk 

pembangunan fasilitas pendidikan seperti gedung kuliah, gedung laboratorium, dan 

lain sebagainya. 

Kondisi geografis Indonesia yang terletak pada pertemuan dua jalur 

pegunungan api aktif dan dua jalur lempeng gempa mengakibatkan bencana gempa 

tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, dalam menentukan pemilihan elemen struktur 

yang digunakan pada gedung bertingkat tinggi harus memperhatikan faktor 

kekuatan struktur yang dapat menahan beban gempa. Beban gempa sendiri 

merupakan beban hidup yang bekerja secara lateral (mendatar) pada sebuah 

struktur. 

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.  

Untuk meningkatkan kinerja struktur bangunan tingkat tinggi dalam 

mengatasi simpangan horisontal, salah satu solusi yang digunakan yaitu dengan 

pemasangan dinding geser (shear wall). Dinding geser merupakan slab beton 

bertulang yang dipasang dalam posisi vertikal pada sisi gedung tertentu yang 
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berfungsi menambah kekakuan struktur dan menyerap gaya geser yang besar 

seiring dengan semakin tingginya struktur. Ketika dinding geser ditempatkan pada 

lokasi-lokasi tertentu yang cocok dan strategis, dinding tersebut dapat digunakan 

secara ekonomis untuk menyediakan tahanan beban horisontal yang diperlukan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Berapakah perbandingan nilai simpangan antar lantai dari struktur 

dengan alternatif model dinding geser pada bangunan bertingkat tahan 

gempa? 

2. Bagaimana pengaruh penempatan dan posisi dinding geser terhadap 

stabilitas gedung bertingkat tinggi akibat beban gempa? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui berapa besarnya perbandingan nilai simpangan antar lantai 

dari struktur dengan beberapa alternatif model dinding geser pada 

bangunan bertingkat tahan gempa. 

2. Mengetahui pengaruh penempatan dan posisi dinding geser terhadap 

stabilitas gedung bertingkat tinggi akibat beban gempa. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari studi ini antara lain : 

1. Mengembangkan pengetahuan dalam dunia teknik sipil mengenai 

rekayasa kegempaan pada konstruksi gedung bertingkat banyak. 

2. Memberikan pemahaman tentang analisa gempa menggunakan SNI 

1726 : 2012. 
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1.5 Batasan Masalah 

Untuk mempersempit lingkup pembahasan, maka analisa hanya dibatasi 

pada: 

1. Model struktur yang digunakan adalah gedung beton bertulang 12 lantai 

dengan sistem penahan gaya lateral berupa sistem rangka pemikul 

momen dan dinding geser (sistem ganda). 

2. Hanya melakukan analisa simpangan antar lantai, drift ratio, torsi, efek 

P-Delta, shear storey, dan moment over turning pada bangunan gedung 

saat menerima beban gempa. 

3. Peraturan yang digunakan mengacu pada SNI 1726:2012 yaitu tentang 

Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan 

gedung dan non gedung 

4. Tidak memperhatikan fungsi ruang pada bangunan 

5. Tidak memasukkan perhitungan struktur bawah 

6. Tidak memasukkan perencanaan penulangan dinding geser 

Analisis struktur ditinjau dalam tiga dimensi dengan alat bantu program STAAD-

PRO V8i. 


