
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

 Perencanaan dan perkembangan konstruksi bangunan gedung bertingkat di 

Indonesia dengan beton bertulang terus mengalami peningkatan. Hal tersebut 

merupakan cara untuk menanggulangi pertambahan penduduk, kelangkaan lahan, 

dan harga lahan yang terus melambung tinggi terutama di daerah perkotaan. 

Secara otomatis tuntutan akan adanya bangunan bertingkat tinggi (high rise 

building) makin besar, untuk memenuhi kebutuhan penduduk baik untuk tempat 

tinggal atau perkantoran. 

 Melihat keadaan tersebut diatas dan letak wilayah Indonesia yang berada 

di daerah rawan gempa, karena berada di kawasan Pasific Ring Of  Fire yang 

merupakan jalur rangkaian gunung berapi aktif di dunia. Kedatangan gempa tidak 

dapat diprediksi secara pasti tempat dan waktunya oleh karena itu perencanaan 

gedung harus memenuhi syarat tahan gempa sehingga dapat memperkecil 

kerugian dan kecelakaan yang mungkin timbul akibat terjadinya gempa tersebut. 

Alasan inilah yang menuntut bangunan tingkat tinggi memerlukan perencanaan 

khusus supaya bangunan tersebut mempunyai kekakuan dan kekuatan yang cukup 

terhadap beban lateral. 

 Salah satu elemen penahan beban lateral akibat gempa adalah dinding 

geser. Dengan adanya dinding geser diharapkan beban lateral yang dipikul 

struktur rangka (portal terbuka) tidak terlalu besar karenasebagian beban lateral 

dipikul oleh dinding geser. Hal ini disebabkan struktur dinding geser mempunyai 

kekuaan lebih besar daripada struktur rangka (portal terbuka). 

 Bangunan tinggi yang dikembangkan hingga sekarang ini banyak 

menggunakan gabungan struktur  frame wall atau struktur core wall dengan 

struktur portal. Dimana struktur frame wall adalah unsur pengaku vertikal yang 

dirancang untuk menahan gaya lateral pada bangunan. Dalam aplikasinya, frame 

wall sering ditempatkan di bagian luar bangunan, ataupun ditempatkan 
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memanjang di tengah searah tinggi bangunan. Sedangkan core wall adalah sistem 

pendukung linier yang cukup sesuai untuk bangunan tinggi yang kebutuhan fungsi 

dan utilitasnya tetap  yang juga berfungsi untuk memenuhi kekakuan lateral yang 

diperlukan oleh struktur bangunan. Dalam aplikasinya, struktur core wall ini 

sebagai ruang lift, shaft atau service duct. Struktur core wall ini juga biasanya 

ditempatkan memanjang searah tinggi bangunan. 

Gedung Laboratorium Sosio Entrepreneurship Terpadu Universitas 

Brawijaya Malang menggunakan shear wall dari dasar bangunan sampai lantai 3. 

Oleh karena itu, dalam tugas akhir ini penulis akan melakukan alternatif 

pengunaan core wall dan ditempatkan pada pusat massa  gedung juga menerus 

dari dasar bangunan hingga lantai 11. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

studi ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana menentukan dimensi core wall pada gedung laboratorium sosio 

entrepreneurship terpadu Universitas Brawijaya Malang. 

2. Bagaimana peranan core wall terhadap gaya horisontal akibat gempa pada 

gedung laboratorium sosio entrepreneurship terpadu Universitas Brawijaya 

Malang. 

3. Bagaimana desain penulangan core wall pada gedung laboratorium sosio 

entrepreneurship terpadu Universitas Brawijaya Malang.  

1.3 TUJUAN MASALAH 

1. Dapat menentukan dimensi core wall pada gedung laboratorium sosio 

entrepreneurship terpadu Universitas Brawijaya Malang. 

2. Mengetahui peranan core wall terhadap gaya horisontal akibat gempa pada 

gedung laboratorium sosio entrepreneurship terpadu Universitas Brawijaya 

Malang. 

3. Dapat mendesain tulangan core wall pada gedung laboratorium sosio 

entrepreneurship terpadu Universitas Brawijaya Malang. 
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1.4 BATASAN MASALAH 

- Untuk beban dinamik angin diabaikan (tidak diperhitungkan).

- Perilaku bangunan yang ditinjau hanya struktur atas saja, dimana pondasi

dianggap terkekang sempurna (fixed).

- Tidak menghitung atau mendesain Portal.

- Analisa struktur ditinjau dalam tiga dimensi dengan alat bantu software

perhitungan struktur.

- Perhitungan analisis gempa berdasarkan SNI 1726 : 2012 tentang Tata Cara

Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Gedung dan Non Gedung.

- Tidak memperhatikan fungsi ruang bangunan.

- Tidak meninjau aspek manajemen pelaksanaan konstruksi.

1.5 MANFAAT 

 Manfaat yang diharapkan dari perencanaan ini dapat memberikan 

pengetahuan kepada mahasiswa pada umumnya dan kepada peniliti khususnya 

dalam merencanakan core wall dengan posisi yang tepat sebagai struktur penahan 

gempa. 


