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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Indonesia adalah salah negara yang terletak diantara 4 lempeng, yaitu 

lempeng Fillipina, Indo-Australia, Pasifik, dan Eurasia, kondisi tersebut 

mengakibatkan Indonesia rawan akan gempa akibat pergeseran lempeng-lempeng 

tersebut. Pada era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Indonesia memiliki nilai 

investasi infrastruktur sebesar Rp 4.417.000.000.000 guna menunjang 

ketertinggalan infrastruktur terhadap negara tetangga. Investasi infrastuktur 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Agar dapat 

menunjang proyek konstruksi di Indonesia maka diperlukan sarjana-sarjana teknik 

sipil yang mampu bersaing dan kompetitif setelah lulus kuliah S1.  

Pada penilitian ini, penulis menulis karya ilmiah berbentuk desain struktur 

bangunan rumah susun yang berfungsi sebagai bangunan residensial yang terletak 

pada kota Serang, Banten. Sebelumnya Patria (2017) telah melakukan penelitian 

mengenai kinerja struktur bangunan akibat beban statik menggunakan  SNI 03-

1729-2002 dan SNI 03-1726-2012. Hasil penilitian Patria (2017) menunjukkan 

respon spektrum memenuhi persyaratan kinerja batas layan dan batas ultimit sesuai 

dengan SNI 03-1726-2012 dan SNI 03-1729-2002. 

Dalam penulisan ini, penulis mencoba menggunakan struktur beton bertulang 

untuk mendesain kolom stump struktur rumah susun yang di kenai beban gempa. 

Sehingga penulis mengambil judul “Perencanaan Kolom Stump Struktur 

Nilson Dorigo, Perencanaan Kolom Stump Rumah Susun Akibat Beban Gempa Menggunakan Software Etabs dengan Peraturan SNI 1726-2012, 
UIB Respository©2018



2 
 

Rumah Susun akibat Beban Gempa menggunakan Software ETABS dengan 

peraturan SNI 1726-2012“. 

1.2 Perumusan Masalah 

Perencanaan desain struktur anti gempa yang buruk dalam pelaksanaan 

pekerjaan proyek dapat berakibat kegagalan struktur yang berakibat kerugian 

finansial dan kematian. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang 

diuraikan adalah sebagai berikut: 

1. Berapakah dimensi dan penulangan struktur kolom stump beton yang 

diperlukan akibat beban gempa untuk yang di desain? 

2. Bagaimana karakteristik struktur kolom stump akibat gaya gempa yang di 

desain? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menentukan dimensi dan penulangan struktur kolom stump beton yang 

diperlukan akibat beban gempa yang di desain. 

2. Menentukan karakteristik struktur kolom stump akibat gaya gempa yang di 

desain?  

1.4 Manfaat Penelitian 

Berlandaskan tujuan penelitian, penulis berhasrat agar hasil penelitian 

ini dapat mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Mengembangkan diri pribadi supaya bisa berpikir secara ilmiah dan mampu 

memahami persoalan mengenai struktur tahan gempa dan ketentuan SNI 

1726-2012 dan struktur beton bertulang sesuai ketentuan SNI 2847-2013. 
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2. Menyumbangkan jasa pada komunitas edukasi dan profesional dalam 

bidang konstruksi agar memahami program ETABS, struktur tahan gempa 

serta ketentuan SNI 1726-2012 dan struktur beton bertulang sesuai 

ketentuan SNI 2847-2013. 

3. Sebagai acuan terhadap observasi analisis struktur pada pekerjaan tahan 

gempa yang akan datang.  

1.5  Batasan Penelitian  

Adapun batasan penelitian ini dibatasi pada: 

1. Tidak mempertimbangkan biaya dan ukuran beton yang digunakan. 

2. Proyek berlokasi di wilayah Serang, Banten. 

3. Bangunan berlokasi di tengah-tengah bangunan tinggi lainnya sehingga 

beban angin tidak diperhitungkan. 

4. Tidak mempertimbangkan effiensi dalam pengadaan alat-alat 

konstruksi. 

5. Desain struktur tahan gempa berdasarkan peraturan SNI 1726-2012. 

6. Evaluasi struktur beton bertulang berdasarkan peraturan SNI 2847-

2013. 

7. Hanya perencanaan kolom stump yang paling kritis diperhitungkan. 

8. Aturan pembebanan berdasarkan SNI 1727-2013. 

9. Mutu beton yang digunakan adalah C28/35 atau K350. 

10. Mutu Tegangan leleh minimum baja (fy) yang digunakan sebesar 500 

MPa. 

11. Kelas situs yang direncanakan kelas SB (tanah batuan). 

12. Ketidakberaturan struktur tidak direncanakan. 
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13. Struktur hanya memperhitungkan respons spektral percepatan gempa 

maksimum. 

1.6.  Sistematika Penulisan  

Dalam pengerjaan tugas akhir ini penulis merumuskan secara  bersistem 

sehingga menjadi beberapa bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang terdiri dari latar 

belakang pemilihan judul, tujuan, dan manfaat penilitian 

yang memuat tujuan penelitian dan sistematika tentang tata 

cara penulisan.  

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Mengurai masing-masing sub bab tentang pengertian gempa, 

struktur, zona-zona gempa dan rumus yang diperlukan dan 

dasar perhitungan yang digunakan dalam mendesain struktur 

tahan gempa. 

BAB III  PENELITIAN 

Menjelaskan tentang jenis penilitian, objek penilitian yang 

akan di teliti, definisi operasional variable, teknik 

pengumpulan data primer dan sekunder serta menganalisa 

data. 

BAB IV  PEMBAHASAN 
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Menguraikan syarat – syarat teknis yang diperlukan untuk 

mendesain bangunan struktur tahan gempa. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan kesimpulan kegiatan penelitian dan keterbatasan 

yang merupakan kelemahan – kelemahan sehingga 

menghasilkan saran untuk penelitian selanjutnya yang  

menggunakan topik sejenis dengan penelitian yang 

dilakukan.  
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