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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan dunia teknik sipil di Indonesia menunjukan peningkatan 

yang pesat, terutama dalam perkembangan bangunan bertingkat tinggi. 

Keterbatasan lahan yang tersedia menjadikan salah satu factor pembangunan 

bertingkat menjadi solusi. Dengan memafaatkan kosep lahan secara vertical 

maka masalah keterbatasan lahan dapat teratasi. Kota MALANG salah satu kota 

tujuan pariwisata di Indonesia karena banyak taman bermain dan wisata alam 

yang ada di batu maupun malang Dengan keterbatasan lahan yang ada, 

bangunan bertingkat tinggi menjadi pilihan yang tepat untuk pembangunan 

fasilitas penginapan seperti hotel, apartemen, villa dan lain sebagainya. 

 Kondisi geografis di Indonesia yang terletak pada pertemuan dua jalur 

pegunungan api aktif dan dua jalur lempeng gema mengakibatkan terjadinya 

bencana gempa bumi tidak dapat dihindari. Oleh karena itu dalam menentukan 

pemilihan elemen struktur yang digunakan pada gedung bertingkat harus 

memperhatikan factor struktur yang dapat menahan beban lateral. 

 Gempa bumi merupakan salah satu beban dinamis yang dapat menimbulkan 

gaya lateral yang sangat besar dan arahnya berubah-ubah berdasarkan waktu. 

Salah satu akibat beban dinamis sering kali merupakan faktor utama penyebab 

kerusakan pada struktur. Energi yang dipancarkan oleh gempa bumi 

merupakan energi gelombang yang dapat menyebabkan terjadinya gerakan 

tanah, yang jika terjadi pada lokasi suatu struktur dapat menyebabkan 

deformasi pada suatu struktur baik dalam arah vertikal maupun arah 

horisontal. 

Bangunan hotel UMM INN menggunakan struktur beton biasa atau bisa 

disebut dengan SRPMK (Sistem  Rangka Pemikul Momen Khusus) dengan 

hanya menggunakan system itu maka membuat dimensi kolom balok menjadi 
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lebih besar. Oleh karena itu maka harus dilengkapi dengan dinding geser, 

gabungan diantara dinding geser dan SRPMK  mejadi pilihan yang popular 

karena efetif dalam menyediakan keamanan terhadap kondisi gempa bumi, 

atau lebih disebut dengan SISTEM GANDA, merupakan struktur yang cocok 

untuk kategori II dikarena minimal 25% akan ditahan oleh portal dan sisanya 

akan ditahan oleh dinding geser dan membuat perencanaan strukturnya lebih 

ekonomis. 

1.2  Rumusan Masalah 

Dalam perencanaan system ganda ini maka diperlukannya lagi 

perencanaan ulang dari hotel GRAND SENGKALING UMM INN yang 

awalnya hanya menggunakan system SRPMK menjadi system GANDA. 

1. Berapa besar dimensi dan tulangan yang dibutuhkan untuk pelat, balok, 

kolom, dan dinding geser dihotel Grand Sengkaling UMM INN? 

2. Bagaimana kekuatan kapasitas penampang dari struktur pelat, balok, kolom, 

dan dinding geser dalam perencanaan ulang dihotel Grand Sengkaling 

UMM INN? 

3. Bagaimana gambar detail struktur dari hasil perencanaan dan perhitungan 

untuk hotel Grand Sengkaling UMM INN? 

1.3  Batasan Masalah 

1. Model struktur yang digunakan adalah gedung beton bertulang 10 lantai 

dengan system penahan gaya lateral berupa system rangka peemikul 

momen dan diding geser (sitem ganda). 

2. Peraturan yang digunakan mengacu pada SNI 2726:2012 yaitu tentang Tata 

cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan 

non gedung. 

3. Perencanaan struktur beton bertulang berdasarkan persyaratan beton 

structural untuk bangunan gedung (SNI 03 - 2847-2013) 

4. Tidak melakukan perhitungan struktur bawah. 

5. Tidak menghitung biaya pekerjaan. 

6. Tidak memperhatikan fungsi ruangan pada bangunan. 
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7. Beban gempa dianalisa menggunakan metode statis ekivalen. 

8. Perhitungan menggunakan perangkat lunak analisis struktur. 

 

 

1.4  Tujuan Perencanaan 

a. Untuk mengetahui dimensi pelat, balok, kolom, dan dinding geser. 

b. Untuk mengetahui tulangan yang dibutuhkan struktur pelat, balok, kolom, 

dan dinding geser. 

c. Untuk mengetahui kekuatan kapasitas penampang dari struktur pelat, 

balok, kolom, dan dinding geser. 

d. Untuk mengetahui gambar detail struktur dari hasil perencanaan dan 

perhitungan 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang dapat diambil dari studi ini antara lain: 

1. Mengembangkan pengetahuan dalam dunia teknik sipil mengenai rekayasa 

kegempaan pada konstruksi gedung bertingkat banyak. 

2. Memberikan pemahaman tentang analisa gempa menggunakan SNI 

1726:2012. 

3. Sistem ganda bisa dijadikan altelatif yang ekonomis dalam mengatasi 

gempa untuk daerah rawan gempa. 

 


