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1 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Secara geologi Indonesia yang terletak di antara 4 lempeng utama dunia yang 

bisa dikatakan sangat aktif, yaitu lempeng Pasifik yang terletak di timur Indonesia, 

lempeng Indo-Australia yang terletak di selatan Indonesia, lempeng Eurasia yang 

dimana Indonesia berada, dan juga lempeng Filipina yang terletak di Utara 

Indonesia yang juga diapit oleh lempeng Pasifik dan Eurasia. Oleh karena itu 

Indonesia masuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau yang biasa disebut Pasific 

Ring of Fire, yang berarti merupakan wilayah yang rawan dan sering terjadi gempa 

bumi. 

Gempa bumi tidak dapat diprediksi waktu dan tempat terjadinya baik gempa 

berskala kecil maupun gempa dengan skala yang besar. Pada kenyataannnya, 

peristiwa ini dapat membuat kerusakan serta korban jiwa. Pada era pembangunan 

saat ini, semakin banyak bangunan gedung bertingkat yang dibangun untuk 

memenuhi kebutuhan manusia. Semakin penting suatu fungsi dan keberadaan  

bangunan tersebut, semakin lama bangunan tersebut harus bertahan dalam keadaan 

apapun, oleh karena itu semakin besar juga gaya gempa yang harus diperhitungkan 

terhadap bangunan tersebut. Selain itu, semakin modern suatu zaman, maka 

semakin banyak juga variasi dari bentuk dan denah gedung yang diinginkan oleh 

pemilik.  

Pertimbangan estetika dan arsitektural dalam perencanaan gedung seringkali 

mengarah pada dihasilkannya bentuk-bentuk ireguler yang kemudian menimbulkan 

permasalahan ketidakberaturan kinerja seismik bangunan. (Bambang Budiono dan 

Ricky Parulian Malau, 2013). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pada Lumpa (2010) tentang bentuk 

denah yang mempengaruhi analisis struktur menyimpulkan bahwa pada bangunan 

denah yang tidak simetris akan mengakibatkan terjadinya gaya putar torsi hampir 

pada semua elemen struktur (balok dan kolom).  
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan dilakukan penelitian mengenai 

bentuk bangunan asimetri dan dibandingkan apa bila  struktur asimetri tersebut di 

redesain agar ketidakberaturan torsi tersebut menjadi tidak ada sehingga bangunan 

asimetri tersebut lebih tahan terhadap gempa. Gedung asimetri yang digunakan 

memiliki 10 lantai dengan gambar denah seperti pada Gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1.  Denah gedung yang digunakan 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat diuraikan 

antara lain sebagai berikut. 

 Bagaimana cara merencanakan struktur gedung dengan bentuk denah 

yang asimetris? 

 Bagaima merekayasa bentuk gedung asimetris agar tidak menghasilkan 

ketidakberaturan torsi yang berlebihan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dibahas pada penelitian dapat diuraikan antara 

lain sebagai berikut. 

 Mengetahui letak terjadinya ketidakberaturan torsi pada struktur gedung 

dengan bentuk denah asimetri. 
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 Mengetahui cara untuk menghilangkan ketidakberaturan torsi tanpa 

melakukan perubahan desain yang signifikan. 

 

1.4 Ruang Lingkup Kegiatan 

Ruang lingkup penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat 

diuraikan antara lain sebagai berikut. 

a) Fungsi bangunan gedung yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

gedung apartemen. 

b) Mutu beton yang digunakan dalam penelitian ini adalah 𝑓  30 Mpa. 

c) Struktur bangunan dimodelkan berdasarkan SNI 1726:2019 tentang cara 

membuat gedung SRPMK (Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus)  

d) Perencanaan tidak termasuuk sistem utilitas, kelistrikan dan sanitasi. 

e) Gedung ini direncanakan akan dibangun dengan tinggi 10 lantai.  

f) Jenis tanah yang akan digunakan adalah tanah sedang yang berada di 

Bandung.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada tulisan ini adalah sebagai berikut : 

a) BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan tentang latar belakang, tujuan 

penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan yang 

berkaitan dengan struktur gedung asimetris. 

b) BAB II TINJAUAN PUSTAKA, menjelaskan tentang perngertian sistem 

struktur gedung, sistem rangka pemikul momen, penelitian sebelumnya 

dan juga tabel-tabel yang mungkin akan digunakan pada bab selanjutnya 

yang diambil dari Standar Negara Indonesia (SNI) 

c) BAB III METODOLOGI PENELITIAN, untuk menjabarkan alur 

penelitian. Alur penelitian tersebut antara lain memasukan data-data 

primer maupun sekunder kepada perangkat lunak yang digunakan 

(ETABS) untuk menganalisis struktur gedung beton bertulang dengan 

bentuk asimetris. 
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d) BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA, menguraikan tahapan-

tahapan pemodelan struktur beton bertulang asimetris apakah ketidak 

beraturan torsi yang didapat akan menghilang apabila dilakukan translasi 

pada struktur gedung tersebut 

e) BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, memuat kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran agar hasil yang terkait dengan penelitian ini dapat 

bermanfaat. 

 

  




