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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia mengalami kemajuan dalam bidang konstruksi bangunan gedung 

dengan memasuki era bangunan tinggi (high rise building). Hal tersebut ditandai 

dengan munculnya berbagai proyek bangunan gedung dengan puluhan lantai. 

Sebagian besar proyek tersebut merupakan apartemen dan perkantoran. 

Perkembangan bangunan tersebut tidak hanya pada sektor komersial namun 

juga pada sektor pendidikan. Menipisnya lahan dan meningkatnya jumlah siswa 

menjadi salah satu penyebab pembangunan gedung mengarah pada bangunan 

bertingkat. 

Universitas Muhammadiyah Malang yang merupakan salah satu perguruan 

tinggi swasta setiap tahun mengalami peningkatan jumlah mahasiswa 

mengakibatkan tidak tercukupinya ruang kelas sehingga diadakan pembangunan 

gedung baru bernama gedung Pascasarjana untuk memenuhi peningkatan jumlah 

mahasiswa.  

Pembangunan gedung bertingkat tentu memperhatikan berbagai aspek 

termasuk keamanan dalam segi struktural. Salah satu pertimbangan dalam 

perencanaan gedung bertingkat adalah gempa bumi mengingat letak geografis 

Indonesia yang berada pada zona tektonik aktif menjadikan seringnya Indonesia 

mengalami bencana gempa bumi. Berdasarkan kejadian pada tahun-tahun 

sebelumnya, banyak korban jiwa yang berjatuhan karena kerusakan dan keruntuhan 

struktur akibat gempa bumi. Gedung bertingkat menjadi salah satu bangunan yang 

rawan mengalami keruntuhan saat terjadi gempa. 

Penerapan SNI gempa dengan peta hazard terbaru  menjadi hal wajib karena 

adanya perubahan yang cukup signifikan antara SNI 03-1726-2002 (SNI Gempa 

2002) mengacu pada UBC 1997 sedangkan pada SNI 1726: 2012 (SNI Gempa 

2012) mengacu pada ASCE/SEI 7-10 dan IBC 2009. Penerapan analisis gempa 

yang tepat diperlukan untuk mendapatkan respons struktur yang maksimal. 
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Analisis gempa dapat dilakukan dengan analisis statis maupun dinamis. 

Salah satu analisis dinamis adalah riwayat waktu ( time history ) . Pada analisis ini 

diibaratkan bahwa dasar struktur bangunan digetarkan oleh gempa yang didapatkan 

dari data rekaman gempa yang sebelumnya pernah terjadi.  

Analisa struktur dengan metode dinamik linear menjadi hal yang perlu 

dilakukan untuk menganalisis perilaku bangunan akibat gempa aktual pada gedung 

pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Namun dengan minimnya data 

akselerogram gempa yang ada di Indonesia maka dilakukan pendekatan dengan 

menggunakan data akselerogram gempa yang berasal dari luar Indonesia. Berkaca 

dari latar belakang tersebut maka akan dilakukan analisa kinerja gedung 

Pascasarjana dengan metode dinamik linear riwayat waktu. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada maka permasalahan dalam tugas 

akhir ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana menganalisis bangunan menggunakan metode dinamik linear 

riwayat waktu menggunakan gempa El- Centro, Kobe dan Mentawai? 

2. Bagaimana kinerja bangunan ditinjau dari nilai drift ratio, interstory drift 

dan efek p-delta? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari analisa dalam studi ini sebagai berikut: 

1. Menganalisis bangunan menggunakan metode dinamik linear riwayat waktu 

menggunakan gempa El- Centro, Kobe dan Mentawai. 

2. Menganalisis kinerja bangunan ditinjau dari nilai drift ratio, interstory drift 

dan efek p-delta. 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang dapat diambil dari studi ini adalah : 

1. Memberikan pengetahuan mengenai ilmu rekayasa gempa pada gedung 

bertingkat banyak dengan metode dinamik linear riwayat waktu. 
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2. Memberikan perbandingan kinerja struktur yang dianalisis dengan berbagai 

gempa aktual. 

3. Memberikan pemahaman terhadap penggunaan software analisa struktur. 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan pembahasan dalam studi ini, maka dilakukan 

pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Struktur yang digunakan adalah struktur beton bertulang 9 lantai dan 1 lantai 

semi basement (dinding tidak berhubungan dengan tanah langsung) sistem 

ganda terdiri dari sistem rangka pemikul momen dan dinding geser. 

2. Analisa menggunakan bantuan aplikasi analisa struktur, spektral matching, 

dan pengolahan angka. 

3. Pembebanan struktur dan perhitungan analisa gempa menggunakan SNI 

1727-2013 ( Beban Minimum untuk Perencanaan Bangunan Gedung dan 

Struktur Lainnya) dan SNI 1726-2012 (Tata Cara Perencanaan Ketahanan 

Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung). 

4. Percepatan gempa masukan digunakan gempa El-Centro (1940), Kobe 

(1995), Mentawai (2007). 

5. Asumsi struktur berperilaku elastis. 

6. Tidak membahas pendimensian struktur dan perhitungan biaya. 


