
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan wilayah tropis yang menjadi salah satu bagian 

negara di dunia dengan tingkat kemungkinan yang cukup tinggi untuk 

terkena dampak fatal akibat salah satu keadaan perubahan alam seperti 

gempa bumi. Faktor utama yang menyebabkan bisa terjadinya suatu gempa 

bumi yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar baik secara individu 

mau pun suatu kelompok besar bahkan negara sekalipun. 

Indonesia dilalui oleh jalur pertemuan antara tiga lempeng tektonik 

yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik. 

Tidak mengherankan apabila Indonesia akan sangat sering terkena dampak 

gempa yang terjadi akibat pertemuan antar lempeng pempeng lapisan bumi 

ini karena secara langsung melalui Indonesia (BMKG Denpasar, 2017) 

Pergeseran lempengan bumi bawah laut dan gempa vulkanik akibat 

aktivitas aktif siaga dari gunung berapi adalah dua hal yang sangat biasa 

terjadi di kawasan iklim Indonesia sendiri. Daryono(2018) menjelaskan 

bahwa Indonesia dikenal berada di Zona Cincin Api Pasifik yang memiliki 

kurang lebih 200 sebaran patahan aktif sepanjang 40.000 kilo meter baik 

yang sudah terpetakan ataupun belum terpetakan yang mana berdasarkan 

statistik 90% dari gempa yang terjadi dan 81% gempa bumi terbesar sangat 

berpotensi terjadi di wilayah Cincin Api Pasifik ini sehingga dalam 1 hari 

sangat tidak mengherankan bagi Indonesia lebih dari 10 gempa terjadi secara 

bertahap dalam skala sangat minimal maupun skala yang mulai membesar 

dan mulai membahayakan (https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-

45086874, 2018) 
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Bagi pihak developer bangunan apabila klient meminta untuk 

membangun suatu bangunan sekarang ini pemilihan sarana infrastruktural 

sudah sangat kritis dimana dalam artian pihak developer diwajibkan untuk 

tidak mengalihkan pandangannya dari isu peristiwa alam tanpa kehilangan 

unsur estetika kenyamanan dan keindahan bangunan tersebut sehingga nanti 

nya tetap bisa menciptakan infrastruktur kokoh dan aman bagi para 

pengguna sarana tersebut. 

Rumah sederhana tahan gempa hadir sebagai solusi pilihan untuk 

dijadikan sebagai tolak ukur suatu konstruksi bangunan ruang sederhana 

yang akan nyaman untuk ditinggali sebagai rumah tempat tinggal dengan 

tingkat perhitungan yang sudah matang untuk mengantisipasi dampak buruk 

kekuatan gempa terhadap nilai kuat strukturalbangunan rumah yang 

didirikan. Bangunan tersebut biasanya memiliki kuat nilai beton struktural 

yang sedikit berbeda dari bangunan rumah umum lainnya yang memang 

rumah ini dirancang khusus karena telah melalui persyaratan rumah tahan 

gempa SNI 1726-2012 dan dinyatakan aman untuk dibangun di wilayah 

rawan gempa. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengangkat 

permasalahan dalam skema sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik type bangunan rumah sederhana tahan gempa di 

Cikarang Jawa Barat ? 

2. Apakah permasalahan yang dihadapi dalam proses pembangunan rumah 

sederhana tahan gempa ? 

3. Apakah nilai gaya geser gempa berpengaruh terhadap kuat struktural 

rumah sederhana tahan gempa ? 
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1.3 Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah dari penelitian ini meliputi : 

1. Type bangunan rumah yang menjadi objek penelitian. 

2. Analisa proses penelitian yang diambil sebagai objek penelitian hanya 

perhitungan plat lantai dan perhitungan kekuatan kolom beton. 

3. Studi banding kemungkinan perbedaan jenis tanah dan material yang 

tersedia di Batam dengan spesifikasi kecocokan yang sama dengan 

rumah sederhana tahan gempa di Cikarang . 

4. Metodologi penelitian pembanding berdasarkan SNI 1726-2012 dan 

penelitian sebelumnya untuk menilai dampak dari gaya geser gempa 

terhadap nilai struktur bangunan melalui aplikasi statistika SPSS. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini meliputi : 

1. Mengidentifikasi karakteristik rumah sederhana tahan gempa yang 

terdapat di Cikarang Jawa Barat. 

2. Mengidentifikasi permasalahan dalam proses pembangunan rumah 

sederhana tahan gempa. 

3. Mengetahui berapa besaran pengaruh dampak nilai geser gempa 

terhadap kuat struktural rumah sederhana tahan gempa.  

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini meliputi : 

1.   Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur studi kelayakan 

rumah sederhana tahan gempa di Batam . 

2. Penelitian ini memberikan pengetahuan baru tentang sistematis 

perhitungan pengaruh nilai gempa terhadap perubahan kekuatan 

struktural . 

3.  Memberikan sesuatu yang baru dalam dunia konstruksi terkait 

tentang bangunan tahan gempa tingkat rendah. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika  penulisan Skripsi  ini meliputi: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, 

batasan penelitian, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berusaha menguraikan dan membahas pokok bahasan studi dan 

menyiapkan landasan teori. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan semua tahapan penelitian , hasil data , perhitungan data 

BAB IV ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH 

Bab ini berusaha menguraikan analisis perhitungan dan pemecahan 

permasalahan yang di tampilkan di bab ini 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini menguraikan hasil akhir  yang diperoleh dari analisis yang 

telah dilakukan berikut  saran-saran dari penulis. 
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