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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia yang sangat 

pesat, pembangunan gedung-gedung tinggi dan modern semakin banyak 

dilaksanakan. Bukan hanya di pulau Jawa yang mengalami kemajuan di bidang 

infrastruktur, bahkan di luar pulau Jawa sekalipun banyak dilakukan pembukaan 

lahan dan pembangunan guna mengatasi kepadatan penduduk yang terjadi di pulau 

Jawa. Jumlah penduduk yang semakin banyak tentunya membutuhkan jumlah 

bangunan tempat tinggal yang seimbang. Bangunan adalah konstruksi yang di 

tanam atau di susun secara permanen pada tanah atau perairan. Bangunan memiliki 

peran penting dalam menyokong roda kehidupan manusia, yaitu sebagai tempat 

tinggal, tempat beristirahat, tempat beribadah, tempat melakukan aktivitas dan 

rutinitas, serta tempat perlindungan diri dari alam sekitarnya. 

Bangunan dibangun agar manusia dapat merasakan rasa aman nyaman, 

tentram, damai dan sejahtera ketika menempatinya. Tujuan ini menjadi harapan 

ideal dari setiap manusia untuk memiliki tempat menetap dan berlindung. Setiap 

bangunan wajib memenuhi persyaratan keselamatan mendasar diantaranya yaitu 

ketahanan terhadap gempa bumi. Kebutuhan terhadap bangunan tahan gempa 

merupakan sebuah syarat yang harus dipenuhi, terlebih untuk bangunan yang 

berdiri di daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan gempa cukup tinggi 

seperti di negara Indonesia. Cukup banyak masalah yang telah terjadi ketika 

bencana gempa bumi mengguncang wilayah Indonesia. Keruntuhan bangunan 

akibat gempa bumi seringkali menelan banyak korban jiwa. Oleh karena itu, seiring 

berkembangnya zaman bangunan harus direncanakan mempunyai kinerja minimal 

ketahanan gempa. 

Bangunan diperbolehkan mengalami kerusakan dalam beberapa aspek 

bagian dari bangunan namun bangunan tersebut tidak mengalami keruntuhan. 

Dengan demikian, kemungkinan timbulnya banyak korban jiwa dapat 

diminimalkan. 
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Tuntutan akan bangunan tahan gempa juga dapat diaplikasikan untuk 

bangunan - bangunan tua dimana material bangunan tersebut sudah melewati masa 

layan sehingga bisa dikatakan kekuatannya terdegradasi. Bangunan – bangunan 

seperti ini secara tidak langsung memiliki ketahanan gempa yang lebih kecil 

dibandingkan dengan bangunan baru. Tingkat kerawanan gempa yang tinggi 

membuat bangunan tua juga dituntut untuk dilakukan tindakan perawatan bangunan 

sehingga kembali menjadi bangunan kokoh yang aman ditinggali oleh 

penghuninya. Oleh karena itu, sebuah tindakan harus dilakukan guna menghasilkan 

kinerja bangunan yang baik dengan tetap mempertahankan fungsi dan esensi 

bangunan sebagai tempat berlindung. Berbagai cara dapat dilakukan untuk 

memperkuat ketahanan bangunan terhadap gempa bumi diantaranya adalah dengan 

melakukan perkuatan pada bangunan atau dengan membongkar dan mendirikan 

bangunan baru. Tentunya 2 pilihan tersebut harus didasarkan pada aspek biaya dan 

waktu konstruksi. 

Inovasi dan konstruksi bangunan tahan gempa merupakan solusi penting 

untuk mengurangi resiko kerusakan akibat getaran gempa. Pada pelaksanaan 

pembangunan tentunya tidak lepas dari faktor penyusun bangunan itu sendiri 

sebagai material yang mendukung sebuah bangunan menjadi tahan terhadap gempa. 

Material penyusun bangunan dari waktu ke waktu mengalami berbagai 

perkembangan bahan dan modifikasi sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Dari material batu yang jamak digunakan pada periode zaman batu 

ketika hidup manusia berpindah-pindah (Nomaden), kemudian bangunan dengan 

material kayu, batu bata, besi, beton, baja, kaca, plastik atau campuran dari bahan-

bahan tersebut membentuk jenis bahan yang baru. 

Semakin berkembangnya zaman, material pembangunan mengalami 

inovasi baik itu dengan menggunakan konsep “Ramah Lingkungan” atau dengan 

pengembangan dari bahan yang sudah ada. Salah satu bahan yang sering digunakan 

adalah struktur bangunan berbahan baja.  
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Baja mempunyai 2 jenis pengelompokan berdasarkan cara pembuatannya 

yaitu baja dengan proses yang dibentuk saat panas dinamakan baja hot-rolled steel. 

Baja hot-rolled steel telah sering digunakan dalam material konstruksi bangunan 

bentang panjang. Untuk baja jenis selanjutnya yaitu baja yang dibentuk dari 

lembaran baja yang telah dingin kemudian selanjutnya dicetak menjadi bentuk 

tertentu dinamakan baja cold-formed steel (canai dingin). Baja canai dingin lebih 

banyak digunakan dalam elemen-elemen ringan seperti rangka atap rumah 

sederhana dengan bentang kurang dari 15 meter, struktur bentang pendek, jembatan 

pejalan kaki dan sebagainya. 

Dalam pembangunan tempat tinggal, adanya produk baja canai dingin 

yang dipakai sebagai material struktur atap memberikan gagasan untuk melakukan 

inovasi, yaitu penggunaan material baja canai dingin pada struktur portal bangunan. 

Penulis selaku mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Malang yang 

telah berapresiasi mengikuti “Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia ke-IX Tahun 

2017” merencanakan bangunan dengan tema “Rumah Tinggal Bertingkat, 

Berstruktur Baja Canai Dingin, Berkinerja Seismik, Berbudaya Nusantara, dan 

Ramah Lingkungan”.  

Diharapkan nantinya inovasi ini dapat membuka wawasan masyarakat 

tentang penggunaan material baja canai dingin dalam pembuatan konstruksi 

bangunan tahan gempa, dengan mengingat sifatnya yang lebih ringan, efisien dan 

kemudahan pelaksanaannya. Selain itu, diharapkan dapat menggunakan bahan 

ramah lingkungan sebagai alternatif material bangunan dan dapat menggunakan 

sekaligus mengangkat budaya Indonesia kedalam elemen arsitektur bangunan agar 

konsep estetika tetap terlihat pada bangunan tersebut. 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berikut ini merupakan rumusan masalah yang akan dibahas dalam tugas 

akhir ini, antara lain. 

a. Bagaimanakah merencanakan bangunan rumah tinggal bertingkat 

berstruktur baja canai dingin yang tahan terhadap gaya gempa? 

b. Metode apakah yang tepat dalam merencanakan bangunan rumah 

tinggal bertingkat berstruktur baja canai dingin yang tahan terhadap 

gaya gempa ? 

c. Bagaimanakah hasil simpangan horisontal yang didapatkan akibat 

pengaruh beban  gempa periodik yang disimulasikan dengan 4 siklus 

pembebanan tarik dan dorong? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud dan tujuan dari proposal ini, yaitu sebagai berikut. 

a. Dapat mengetahui teknik perencanaan bangunan rumah tinggal 

bertingkat berstruktur baja canai dingin yang tahan terhadap g empa. 

b. Dapat mengetahui metode yang tepat dalam merencanakan bangunan 

rumah tinggal bertingkat berstruktur baja canai dingin yang tahan 

terhadap gaya gempa ? 

c. Dapat mengetahui hasil simpangan horisontal yang didapatkan akibat 

pengaruh beban  gempa periodik yang disimulasikan dengan 4 siklus 

pembebanan tarik dan dorong.  

1.4 Metode Penulisan 

Proposal ini menggunakan metode penulisan yang bersifat studi pustaka. 

Informasi didapatkan dari berbagai literatur dan disusun berdasarkan hasil studi dari 

informasi yang diperoleh. Penulisan diupayakan saling terkait antar satu sama lain 

dan sesuai dengan topik yang dibahas. 
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1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penulisan ini yaitu : 

a. Perencanaan bangunan tidak termasuk dalam biaya dan waktu konstruksi

b. Perencanaan bangunan didasarkan pada peraturan yang ada pada Buku

Panduan “Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia ke-IX Tahun 2017”

1.6 Manfaat 

Adapun manfaat yang didapat dari penulisan ini yaitu : 

a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan tentang perencanaan rumah tahan

gempa dan material baja canai dingin

b. Bagi dunia pendidikan, dapat menambah studi pustaka tentang pembahasan

material baja ringan yang sampai saat ini relatif sedikit ketersediaan

informasinya

c. Bagi dunia konstruksi, dapat menambah pengetahuan baru tentang inovasi

dan perkembangan teknologi konstruksi.




