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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Gempa bumi merupakan ancaman konstan di Indonesia karena pertemuan 

lempeng tektonik dan aktivitas vulkanik di wilayah ini dan terjadi secara tiba-tiba 

yang berdampak timbulnya korban jiwa serta infrastruktur menjadi tidak sempurna, 

lingkungan hidupun mengalami kerusakan. Diantara dari penyebab banyaknya 

jumlah korban jiwa di Indonesia ketika terjadi  gempa bumi besar salah satunya 

ialah dikarenakan konstruksi dari rumah-rumah dan infrastruktur yang mudah 

mengalami keruntuhan. Maka dari itu, gempa sedangpun bisa saja menimbulkan 

banyak korban, runtuhnya gedung-gedung, dan hilangnya tempat tinggal bagi 

makhluk hidup. 

Faktor kekuatan struktur yang dapat menahan beban gempa perlu 

diperhatikan dalam penentuan pemilihan elemen struktur gedung tinggi, serta dapat 

diantisipasi dengan beberapa cara supaya bagi kehidupan makhluk hidup tidak 

berdampak begitu besar. Hasil suatu struktur yang stabil, cukup kuat, dan 

memenuhi tujuan-tujuan lainnya seperti ekonomi serta  kemudahan pelaksanaan 

merupakan tujuan dari perencanaan struktur. 

Salah satu syarat dan layak pakai sebuah bangunan adalah kestabilan 

struktur yang baik. Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan oleh 

pemerintah diperuntukkan mencapai tujuan perencanaan tersebut. Apabila 

bangunan tinggi tidak didesain secara benar, dapat menimbulkan tegangan sangat 

tinggi serta getaran dan goyangan ke arah horisontal. Akibatnya bukan hanya 

menimbulkan kerusakan parah pada bangunan tersebut tetapi bias juga akan 

menimbulkan korban jiwa.  
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Adapun SNI yang menjelaskan bagaimana peraturan pada gedung yang 

mampu menahan beban gempa. . SNI 03 - 1726 – 2012 memuat rincian standar 

perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung bertingkat. Struktur 

beton bertulang yang akan direncanakan dapat menyesuaikan tata cara perencanaan 

bangunan tahan gempa. 

Proyek pembangunan gedung @HOM Hotel yang berlokasi di Jl. 

Kalimantan Gresik merupakan suatu bangunan yang harus memperkecil 

kemungkinan kerusakan akibat gempa agar dapat mencegah timbulnya korban jiwa. 

Pada awalnya pembangunan gedung @HOM Hotel menggunakan sistem rangka 

pemikul momen dimana beban lateral hanya dipikul oleh  sistem rangka pemikul 

momen. Sistem kombinasi penahan gempa yaitu dengan merencanakan dinding 

geser dan sistem rangka pemikul momen pada bangunan gedung digunakan penulis 

dalam tugas akhir kali ini, dimana pada sistem ganda beban lateral gempa bumi 

dipikul bersama dinding geser dan sistem rangka pemikul momen. Pada bangunan 

gedung @HOM Hotel dengan tinggi per lantai 3,5m dan tinggi total 24,5m akan 

menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus dikarenakan pada lokasi 

gedung tersebut termasuk kategori desain seismik D. Kerangka penahan momen 

direncanakan tidak hanya memikul beban gravitasi, tetapi juga memikul beban 

lateral sekurang-kurangnya 25% dari beban lateral yang bekerja.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah yang dilatar belakangi pada pernyataan di atas meliputi: 

1. Berapa dimensi pelat, balok, kolom, dan dinding geser yang sanggup 

menopang gaya lateral dan gravitasi pada struktur bangunan? 

2. Berapa tulangan pelat, balok, kolom, dan dinding geser yang dibutuhkan 

pada struktur bangunan? 

3. Bagaimana kekuatan kapasitas penampang dari struktur pelat, balok, 

kolom, dan dinding geser? 

4. Bagaimana gambar detail struktur dari hasil perencanaan dan 

perhitungan? 
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1.3 Batasan Masalah 

Tugas akhir ini dibatasi beberapa pembahasan dan permasalahan hal, 

meliputi: 

1. Hanya struktur bagian atas pada bangunan saja yang ditinjau.  

2. Pembebanan yang diberikan yaitu beban vertikal (beban mati dan beban 

hidup) dan beban horizontal (beban gempa), beban angin diabaikan. 

3. Beban gempa dianalisa menggunakan metode statis ekivalen. 

4. Analisa struktur menggunakan bantuan perangkat lunak analisis 

struktur. 

5. Perhitungan analisa biaya atau faktor ekonomis tidak dihitug dan sama 

halnya masalah sosial serta dampak terhadap lingkungan tidak ditinjau. 

 

1.4 Tujuan Perencanaan 

Penulisan tugas akhir ini memiliki tujuan berupa:  

1. Dimensi pelat, balok, kolom, dan dinding geser dapat diketahui. 

2. Tulangan yang dibutuhkan struktur pelat, balok, kolom, dan dinding geser 

dapat diketahui. 

3. Kekuatan kapasitas penampang dari struktur pelat, balok, kolom, dan 

dinding geser dapat diketahui. 

4. Gambar detail struktur dari hasil perencanaan dan perhitungan dapat 

diketahui. 

 

1.5     Manfaat Perencanaan 

1. Menambah pengetahuan khususnya di bidang struktur mengenai sistem 

rangka pemikul momen dan dinding geser. 

2. Menjadi referensi yang berguna bagi akademisi dan praktisi teknik sipil 

dalam merencanakan struktur atas beton bertulang dengan dinding geser. 


