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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Negara yang sering mengalami bencana gempa salah satunya adalah 

Indonesia. Secara geografis Indonesia dilalui lempeng Indo-Australia, lempeng 

Eurasia, lempeng Pasifik dimana ini adalah jalur pertemuan tiga lempeng 

tektonik, dan pertemuan sembilan lempeng kecil yang membentuk jalur-jalur 

kompleks dan menghasikan 129 titik gempa yang tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia. Sehingga dalam merencanakan sebuah bangunan struktur gedung di 

indonesia harus sesuai dengan standart yang berlaku sekarang agar stuktur gedung 

tersebut dapat memenuhi kriteria kekuatan, keselamatan dan diberikan beban 

gempa sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

SNI 2847-2013 untuk aturan stuktur beton pada bangunan dan SNI 1726-

2012 untuk aturan ketahanan gempa adalah peraturan mengenai Tata Cara dan 

peraturan mengenai perencanaan bagunan tahan gempa. Penerbitan kedua 

peraturan tersebut secara otomatis telah memperbarui dan mengantikan peraturan 

yang telah ada sebelumnya. Dari kedua peraturan terbaru tersebut, terdapat 

beberapa perbedaan dengan peraturan sebelumnya. 

Dalam merancang suatu bangunan diperlukan kekuatan penahan gempa 

yang harus aman. SRPM merupakan salah satu pilihan dalam merencanakan 

sebuah bangunan tahan gempa, . Menurut SNI 2847-2013 rangka pemikul momen 

dengan mekanisme lentur berfungsi sebagai penahan beban lateral akibat gempa 

untuk menambah kekuatan dari gedung tersebut agar dapat meredam gaya-gaya 

yang bekerja saat terjadinya gempa.. Berdasarkan SNI 1726:2012 terdapat 3 

sistem antara lain Sistem Rangka Pemikul Momen Biasa disingkat SRPMB, 

Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah di singkat SRPMM, dan Sistem 

Rangka Pemikul Momen Khusus disingkat SRPMK. 

Pasar Sumedang merupakan pasar semi modern yang didesain 5 lantai 

dengan fasilitas area parkir di lantai 3B, area belanja, serta penginapan yang akan 

dibangun di Kepanjen Kabupaten Malang. Pada gedung tersebut terdapat 

kemungkinan bahwa dalam perancangannya masih menggunakan aturan yang 
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lama. Oleh sebab itu, untuk memberikan gambaran mengenai perbedaan hasil 

desain struktur gedung menggunakan SNI terbaru dengan yang lama, maka 

dilakukan desian yang baru terhadap struktur gedung yang ditinjau berdasarkan 

SNI 2847-2013 dan SNI 1726-2013. 

Bedasarkan SNI 1726 tahun 2012, kabupaten Malang telah 

diklasifikasikan daerah yang masuk dalam kategori resiko gempa D. maka 

digunakan SRPMK untuk perencanaan bangunannya. Dengan adanya sistem 

rangka pemikul momen ini bangunan bisa berperilaku daktail dan 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 

Dari tugas akhir ini memiliki rumusan masalah yang akan di bahas seperti 

di bawah ini antara lain : 

1. Berapa besar ukururan dari perhitungan perencanaan desain pelat, 

balok, dan kolom pada bangunan Pasar Sumedang menggunakan 

Sistem Rangka Pemikul Momen 

2. Berapa untuk jumlah tulangga dari perhitungan perencanaan 

tulangan pelat, balok, dan kolom pada bangunan Pasar Sumedang 

menggunakan Sistem Rangka Pemikul Momen 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari tugas akhir ini mencakup batasan masalah seperti di bawah ini antara 

lain : 

1. Merencanakan dimensi dan perhitungan jumlah tulangan 

2. Aspek yang ditinjau adalah struktur atas (balok, kolom, dan pelat), 

sehingga perencanaan pondasi tidak ditinjau 

3. Untukaturan dalam perencanaan gedung memakai struktur beton 

mengacu pada SNI 2847-2013 

4. Untuk aturan dalam perencanaan perhitungan gempa di gedung 

tersebut mengacu pada SNI 1726-2012 
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5. Tidak menghitung analisa biaya dan meninjau aspek social

ekonomi dan dampak lingkungan

6. Perhitungan menggunakan software Staad.Pro

1.4 Tujuan Masalah 

Dari tugas akhir ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui berapa besar ukuran pelat, balok, dan kolom

pada bangunan Pasar Sumedang menggunakan Sistem Rangka

Pemikul Beban

2. Untuk mengetahui berapa jumlah tulangan pelat, balok, dan kolom

pada bangunan Pasar Sumedang menggunakan Sistem Rangka

Pemikul Beban

1.5 Manfaat 

Penulisan tugas akhir ini semoga memberikann informasi danmanfaat 

untuk perencanaan struktur beton bertulang yang tahan gempa. Dan dari 

perhitungan struktur beton bertulang pada bangunan 5 lantai Pasar Sumedang 

menggunakan Sistem Rangka Pemikul Momen dapat menahan beban gempa 

rencana. 


