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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami bencana gempa, 

hal itu disebabkan karena negara Indonesia berada diantara empat lempeng tektonik. 

Untuk mengurangi resiko kerugian secara materi maupun korban jiwa akibat gempa, 

maka diperlukan peraturan yang mengatur perencanaan struktur bangunan tahan 

gempa dan peraturan terbaru yang ada di Indonesia adalah peraturan SNI 1726 Tahun 

2012.  

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang memiliki perkembangan yang 

sangat pesat di pulau Jawa, hal itu di tandai dengan semakin banyaknya gedung-

gedung tinggi yang berada di Kota Semarang. Salah satu gedung yang masih dalam 

proses pembangunan yaitu Gedung Training Center II Universitas Diponegoro. 

Gedung Training Center II Universita Diponegoro ini direncanakan memiliki 9 lantai 

dan berdiri diatas lahan seluas 3000 m2. 

Pada tugas akhir ini, penulis mengambil desain struktur atas Gedung Training 

Center II Universitas Diponegoro yang terdiri dari 9 lantai sebagai bahan studi. 

Gedung tersebut dibangun menggunakan Struktur Rangka Pemikul Momen (SRPM) 

sehingga tidak memiliki dinding geser (Shear Wall) sebagai struktur penahan beban 

lateral bangunan. Sebagai bahan studi yang dilakukan, penulis bermaksud untuk 

merencanakan gedung tersebut menggunakan sistem ganda (Dual System). Sistem 

ganda merupakan gabungan antara Struktur Rangka Pemikul Momen (SRPM) dengan 

penambahan dinding geser. Sistem Ganda (Dual System) memiliki kelebihan  dalam 

memikul gaya geser, hal itu dikarenakan adanya interaksi antara struktur portal 

dengan dinding geser yang memiliki perilaku defleksi berbeda. Dinding geser akan 

menahan gaya geser bagian bawah bangunan dan portal akan menahan gaya geser 

pada bagian atas bangunan. 
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Tugas akhir ini memiliki tujuan akan menghasilkan perencanaan struktur gedung 

tahan gempa dengan menggunakan sistem ganda yang memiliki kekauan yang lebih 

kuat dibanding dengan gedung sebelumnya. Selain itu tujuan dari penulisan tugas 

akhir ini adalah membandingkan dimensi struktur, antara dimensi awal dengan 

dimensi setelah perencanaan menggunakan sistem ganda. Hasil modifikasi ini 

diharapkan menghasilkan desain yang memenuhi persyaratan keamanan struktur 

berdasarkan peraturan yang berlaku. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Merujuk pada penjelasan diatas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam 

tugas akhir ini yaitu : 

1. Bagaimana perencanaan struktur gedung tahan gempa menggunakan sistem 

ganda pada Gedung Training Center Universitas Diponegoro? 

2. Bagaimana menentukan dimensi dan penulangan pada komponen-komponen 

struktur? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mempersempit lingkup pembahasan, maka analisa hanya dibatasi pada : 

1. Menggunakan dual system dengan kombinasi sistem rangka pemikul momen 

khusus dengan dinding geser. 

2. Beban lateral yang ditinjau adalah akibat gempa. 

3. Perilaku bangunan yang ditinjau hanya struktur bagian atas saja sehingga 

perencanaan pondasi tidak dilakukan. 

4. Perhitungan analisis struktur menggunakan program bantuan STAAD-PRO. 

5. Tidak melakukan perhitungan analisa biaya dan managemen konstruksi. 
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1.4 Tujuan  

 Tujuan utama dalam penyusunan tugas akhir ini adalah : 

1. Merencanakan struktur gedung dengan menggunakan Sistem Ganda. 

2. Mengetahui dimensi struktur gedung dan penulangan pada komponen-komponen 

struktur. 




