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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dili merupakan kota yang saat ini sedang berkembang. Dimana sekarang 

pembangunan gedung tinggi yang mega dan mewah. Salah satu gedung yang 

pesat saat ini adalah Kantor. 

Kantor Ministerio Das Financasini memiliki 10 lantai dimana tiap lantai 

memiliki fungsi yang beda. 

Pembangunan kantor di Dili harus memiliki suatu struktur yang kaku 

karena kita ketahui bahwa Dili berada di daerah rawan gempa. 

Dari tiga jalur gempa yang ada di dunia yaitu jalur gempa sirkum pasifik, 

jalur gempa Trans asiatik, dan jalur gempa atlantik tengah dua diantara bertemu di 

Timor Leste. Alasan inilah yang menuntut bangunan tingkat tinggi memerlukan 

perencanaan khusus supaya bangunan tersebut mempunyai kekakuan dan 

kekuatan yang cukup terhadap beban lateral yang bekerja. 

Salah satu elemen penehan beban lateral akibat gempa adalah dinding geser 

(Shear Wall). Dengan adanya dinding geser diharapkan beban lateral yang di 

pikul struktur rangka (portal terbuka atau open frame ) tidak terlalu besar karena 

sebagian beban lateral akibat gempa akan di pikul oleh dinding geser. Hal ini di 

sebabkan dinding geser mempuyai kekuatan yang lebih besar dari pada struktur 

rangka (portal terbuka atau open frame ). 

 Dinding geser dengan lebar yang besar menghasilkan daya tahan lentur 

dan geser yang sangat tinggi sehingg sangat efektifuntuk daya tahan gempa. 

Karena keefektifan ini maka dinding geser banyak di pakai di konstruksi gedung 

bertingkat tinggi. Dalam pengunaan dinding geser tidak berdiri sendiri tetapi 

berhubungan dalam segalah arah dengan balok ke kolom – kolom di sekitarnya 

sehingga deformasi dinding akan di batasi. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

permasalahan dalam tugas akhir ini adalah: 
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1. Bagaimana stabilitas shear wall terhadap bangunan tinggi yang 

menerima beban gempa ? 

2. Bagaimana merencanakan Penulangan dinding geser (shear 

wall) ? 

1.3 Maksud dan Tujuan 

 Maksud dari peyusunan skripsi ini adalah memberikan unsur tambahan 

gaya horizontal akibat gempa, sedangkan tujuan perencanaan dinding geser ini 

adalah Untuk mengetahui stabilitas shear wall terhadap bangunan tinggi yang 

menerima beban gempa dan Menghitung tulangan dinding geser (shear wall). 

1.4 Batasan masalah 

Agar pembahasan tugas akhir ini tidak meyimpang dari tujuan akhir maka 

penulisan membatasi pembahasan hanya pada :  

1. Tidak menghitung Rencana Anggaran Biaya 

2. Untuk beban dinamik angin diabaikan (tidak diperhitungkan) 

3. Tidak menghitung penulangan Balok dan Kolom 

4. Perilaku bangunan yang di tinjau hanya struktur bagian atas saja sehingga 

perencanaan pondasi tidak di lakukan. 

5. Tidak memperhitungkan tekanan tanah pasif pada lantai basement. 

6. Tidak menghitun Atap Baja Bangunana 

 

 

 


