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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di indonesia, material baja memang masih kalah popularitasnya dengan 

konstruksi beton bertulang, namun ada beberapa kasus yang dimana material 

baja merupakan material yang paling efektif untuk digunakan sebagai bahan 

material, antara lain : jembatan kereta api, tower komunikasi tower transmisi 

listrik, gudang dan lain – lain. Kondisi tersebut mengindikasikan material baja 

sangat istimewa karena kekuatan yang sangat tinggi,ringan, mudah dalam 

pelaksanaan dan lain lain (Yudha Lesmana,2019). 

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk tiap tahun khususnya 

wilayah perkotaan, mengakibatkan meningkat pula kebutuhan tempat tinggal 

sementara maupun tempat tinggal yang ditempati selamanya, seperti apartemen, 

rumah susun, dan hotel. Dengan semakin minimnya lahan di kota kota besar 

maka alternatif pilihan yang paling tepat adalah membangun gedung bertingkat. 

Letak negara Indonesia berada di titik pertemuan antara 3 lempeng Bumi 

yaitu lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia, di mana 

kondisi ini menyebabkan negara Indonesia memiliki frekuensi terjadinya gempa 

di wilayah  Indonesia sangat tinggi akibat dari pergeseran antara lempeng yang 

mempengaruhi permukaan bumi. Lokasi terjadinya pergeseran ini disebut fault 

zones. Gaya yang berkaitan dengan benturan tersebut akan menjalar ke bentuk 

gelombang, gelombang ini menyebabkan permukaan tanah dan diatasnya 

mengalami bergetar pada saat bangunan bergetar timbul gaya-gaya pada struktur 

bangunan akibat dari adanya kecendrungan massa bangunan untuk 

mempertahankan dari gerakan sehingga gempa bumi mempunai kecendrungan 

menimbulkan gaya lateral pada struktur bangunan. (Schodek, 1992)  

Berhubung sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi 

baik waktu, tempat, dan intensitas gempa, diperlukan suatu zonasi rawan gempa 

untuk standar acuan dasar di seluruh Indonesia bagi perencanaan bangunan tahan 

gempa sesuai dengan zonasi rawan gempa yang ada. Zonasi rawan gempa 

disusun berdasarkan statistik dan letak biografis kejadian gempa sehingga dapat 

diperkirakan bagaimana kejadian gempa bumi yang akan terjadi di suatu 

wilayah. 
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Terdapat beberapa pendekatan untuk mengantisipasi terjadinya agar tidak 

menimbulkan dampak yang besar. Pertama, pendekatan structural yakni desain 

mengikuti kaidah-kaidah yang benar dan memasukkan parameter kegempaan 

dalam mendirikan bangunan sesuai dengan standaar yang ada. Selain itu, 

pembuatan zonasi kegempaan yang telah disusun berdasarkan statistic dan peta 

rawan bencana gempa harus diperbaharui secara berkala. Informasi potensi 

gempa ini dimasukkan dalam perencanaan bangunan tahan gempa pada suatu 

wilayah. Kedua, intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai 

pemahaman dan pelatihan penyelamatan dampak gempa. 

Sehubungan dengan hal diatas, penulis ingin melakukan perencanaan 

Desain Struktur Gedung Apartemen Sun City Rescidence Sidoarjo pada wilayah 

gempa berat dengan menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus 

(SRPMK), sesuai dengan SNI 2847-2019 tentang Persyaratan Beton Struktural 

untuk Bangunan Gedung dan SNI 1726-2019 tentang Tata Cara Perencanaan 

Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung dan Non Gedung. Kedua SNI ini 

merupakan dasar utama dalam perencanaan struktur dengan sistem struktur 

penahan gaya seismik. Peraturan pembebanan yang digunakan adalah SNI 1727-

2013. 

Dengan Pedoman Standar Nasional Indonesia ini, diharapkan struktur 

mampu bertahan dari beban gravitasi dan beban gempa tanpa mengalami 

kegagalan struktur. Dan apabila terjadi kegagalan struktur, kegagalan yang 

pertama kali terjadi adalah pada struktur balok sehingga dapat memberikan tanda 

dan waktu bagi penghuni gedung untuk menyelamatkan diri sebelum kegagalan 

kolom terjadi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diketahui rumusan 

permasalahan yang terdapat pada penelitian ini adalah: 

1. Berapakah dimensi balok dan kolom yang diperlukan agar mampu memikul 

beban gempa ? 

2. Berapakah jumlah tulangan yang diperlukan balok dan kolom agar mampu 

memikul beban gempa ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas,dapat diketahui tujuan dari pendesainan ini 

adalah: 

1. Mengetahui dimensi balok dan kolom yang diperlukan agar mampu 

memikul beban gempa rencana pada wilayah kota Sidoarjo. 

2. Mengetahui jumlah tulangan yang diperlukan kolom dan balok agar mampu 

memikul beban gempa rencana pada wilayah kota Sidoarjo. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari pendesainan ini diharapkan memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Memberikan informasi dalam melakukan desain dengan sistem rangka 

pemikul momen khusus. 

2. Menambah pengetahuan serta memberikan alternatif dalam perencanaan 

struktur tahan gempa. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Bertujuan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan agar pendesainan 

ini lebih terarah dan hanya menitik beratkan pada rumusan masalah yang telah 

ditentukan. 
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“Halaman  Sengaja Dikosongkan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


