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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Percepatan pembangunan dalam bidang teknologi oleh pemerintah pusat 

untuk kesiapan akan sumber daya manusia di Sumatera merupakan cikal 

bakal terbentuknya kampus Institut Teknologi Sumatera. Kampus ini 

terletak pada provinsi Lampung  yang berada pada ujung bawah pulau 

Sumatera. Penerimaan mahasiswa yang terus kian meningkat tentunya 

membutuhkan fasilitas-fasilitas penunjang kuliah, salah satu yang paling 

mendasar yaitu gedung perkuliahan. Sejak diresmikan pada 2014 silam 

Institut Teknologi Sumatera telah memiliki beberapa gedung utama yang 

digunakan baik untuk ruang kuliah maupun ruang administrasi kampus. 

Salah satu gedung yang baru diresmikan pada tahun 2017 adalah Gedung E 

ITERA yang merupakan hibah gedung dari pemerintah kota Bandar 

Lampung kepada Institut Teknologi Sumatera demi menunjang kelancaran 

perkuliahan.  

 

Pada saat ini struktur gedung yang sering diterapkan pada bangunan adalah 

struktur beton monolit, struktur beton pracetak dan struktur baja. Ketiga 

jenis struktur ini memiliki keunggulan masing-masing dalam hal 

penerapannya, baik dari segi ekonomis maupun segi perilaku struktur. Di 

Institut Teknologi Sumatera sendiri struktur gedung yang diterapkan adalah 

jenis beton bertulang. Penggunaan beton bertulang pada gedung 

perkuliahan ini menimbulkan tanya mengapa struktur yang diterapkan 

adalah beton bertulang, sementara teknologi yang ada sudah 

memungkinkan penggunaan beton pracetak atau struktur baja. 

 

Salah satu gedung perkuliahan di ITERA yang kapasitasnya cukup besar 

adalah gedung E ITERA. Gedung berlantai empat dan memiliki basement  

ini juga menggunakan beton bertulang. Banyak faktor yang dapat digunakan 

sebagai parameter untuk menilai jenis struktur gedung yang paling 
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optimum. Salah satu faktor yang paling sering digunakan adalah faktor 

ekonomis yang berkaitan dengan efisiensi material yang akan digunakan. 

Selain itu faktor kemampuan layan juga berperan penting karena dengan 

berbagai beban yang akan diterima struktur harus dipastikan struktur 

bangunan tetap aman. 

 

Dalam studi kali ini penulis ingin membandingkan dua jenis struktur dengan 

desain arsitektur yang sudah ada. Gedung yang digunakan untuk studi kasus 

ini adalah salah satu gedung perkuliahan yang ada di ITERA yaitu gedung 

E ITERA. Jenis struktur yang akan dibandingkan adalah struktur beton dan 

struktur baja. Tinjauan yang akan dilakukan untuk membandingkan struktur 

yang lebih baik adalah dengan meninjau perilaku struktur dari jenis struktur 

yang diterapkan.  

 

Salah satu cara untuk mendapatkan hasil dari perilaku struktur adalah 

dengan memberikan gaya-gaya pada struktur. Salah satu gaya yang tingkat 

abstraksinya tinggi adalah gaya gempa yang sangat tidak teratur dan 

durasinya juga sangat acak. Bentuk penyederhanaan gaya gempa ini dapat 

berupa respons spektrum dan time history analisis. Pada penelitian ini beban 

gempa yang digunakan adalah beban time history yang telah dimatching 

dengan respons spektrum daerah lampung. Beban gempa time history ini 

ditingkatkan Aog-nya (percepatan awal gempa) secara bertahap sampai 

memperoleh semua struktur sudah gagal agar dapat melihat perilaku 

struktur secara bertahap. Metode pembebanan yang sama akan digunakan 

pada masing-masing struktur beton dan struktur baja untuk studi kasus 

gedung E ITERA 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut muncul persoalan yaitu : 

1. Bagaimana perilaku struktur pada beton bertulang dan struktur baja 

dengan adanya beban time history pada studi kasus gedung E ITERA. 
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2. Bagian struktur mana yang terlebih dahulu mengalami kegagalan bila 

diberikan beban nonlinier time history. 

3. Berapa beban maksimum gempa nonlinier yang dapat ditahan struktur 

gedung E ITERA. 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai adalah  

1. Dapat mengevaluasi perilaku struktur beton bertulang dan struktur baja 

seperti partisipasi massa, desain plastis, simpangan, rotasi, dan base 

shear dengan adanya beban time history pada studi kasus gedung E 

ITERA. 

2. Dapat menemukan bagian struktur mana yang terlebih dahulu 

mengalami kegagalan bila diberikan beban nonlinier time history 

sebagai langkah mitigasinya. 

3. Dapat menemukan beban maksimum gempa nonlinier yang dapat 

ditahan struktur gedung E ITERA.  

 

 

1.4. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pengerjaan tugas akhir ini meliputi : 

1. Permodelan untuk studi kasus gedung E ITERA dengan gambar as built 

eksisting di lapangan.  

2. Permodelan struktur dibuat dalam dua jenis, yaitu dengan struktur beton 

bertulang (eksisting di lapangan) dan struktur baja. 

3. Permodelan dibuat dalam bentuk open frame dengan struktur kolom dan 

balok.  

4. Analisis hanya memperhatikan perilaku struktur dengan 

membandingkan setiap peningkatan Aog (percepatan awal gempa) time 

history pada setiap jenis struktur.  

5. Tidak memperhitungkan sambungan baut pada struktur baja. 
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6. Permodelan dan pembebanan mengacu pada SNI 2847-2013 Beton 

Bertulang, SNI 1726-2012 Perencanaan Ketahanan Gempa, SNI 1729-

2002 dan SNI 1729-2015 Struktur Baja.  

7. Beban respons spektrum yang digunakan untuk matching dengan beban 

time history gempa Loma Prieta E-W. (AGM02) menggunakan daerah 

lampung selatan.  

8. Dilatasi struktur pada gedung E ITERA diganti dengan penambahan 

luasan dimensi pada struktur beton dan peningkatan kualitas pada 

struktur baja.  

9. Alat bantu menggunakan software SAP 2000 V14. 

 

 

1.5. Sistematika Penulisan  

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah dan tujuan 

dari penelitian tugas akhir ini. Selain itu juga dijelaskan ruang lingkup dari 

pengerjaan tugas akhir ini. 

 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang teori yang dapat digunakan sebagai pendukung 

dalam pengerjaan tugas akhir ini. Bab ini berisikan tinjauan umum untuk 

Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus beton dan baja serta penjelasan 

pembebanan dan beban time history. 

 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang tahap-tahap penelitian tugas akhir secara garis 

besar, serta data-data yang akan menjadi input pada penelitian tugas akhir 

ini. Bab ini berisikan permodelan struktur, input data, pembebanan struktur 

dan analisis struktur.  

 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab menjelaskan hasil dari penelitian tugas akhir ini dan analisis levelling 

time history terhadap parameter perilaku struktur yang ditinjau. 
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BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

tugas akhir ini. 


