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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Secara kebetulan, bencana alam (natural disaster) sering terjadi dan 

sebagian besar terjadi di negara berkembang di Asia Pasifik (Watanabe, 2000, 

Sidjabat, 2000). Secara umum bencana alam dapat terjadi akibat dari perilaku, 

perbuatan, pengaruh manusia maupun akibat anomali peristiwa alam. Pada 

hakekatnya bencana alam merupakan akibat dari kombinasi banyak masalah mulai 

dari masalah ekonomi, kemiskinan, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, 

kurangnya pengetahuan, ketrampilan yang ada di dalam masyarakat, ketimpangan 

akses pembangunan, kebijakan pemerintah, pola hidup akibat pengaruh globalisasi 

sampai pada perubahan iklim secara global. Bencana alam adalah suatu kejadian 

alam yang berlebihan yang dapat mengganggu aktivitas normal kehidupan manusia. 

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki 

perkembangan yang cukup pesat pada dunia otomotif. Perkembangan ini dipicu 

oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil, peningkatan kelas menengah dan 

peningkatan investasi sektor otomotif serta pemberlakuan regulasi otomotif yang 

mendukung pertumbuhan pasar. Sebagai hasilnya, saat ini mulai bermunculan 

showroom otomotif sebagai wadah pameran mobil dan melayani konsumen akan 

jasa perbengkelan dan modifikasi. Showroom otomotif ini harus mendukung 

kegiatan operasional dan mendukung pameran mobil tanpa mengesampingkan 

faktor keamanan bangunan dan faktor kenyamanan untuk para pengunjung dalam 

mengadakan transaksi jual-beli. Bangunan itu sendiri harus mampu menahan beban 

akibat kendaraan-kendaraan yang di pamerkan dan juga mampu menahan beban 

akibat gempa. Mobil itu sendiri memiliki nilai jual yang tinggi maka faktor 

keamanan bangunan harus diperhatikan, dalam perencanaan showroom harus 

memperhatikan aktivitas kegempaan yang sering terjadi di Indonesia. 

 Tingginya potensi gempa yang terjadi di Indonesia  membuat perencanaan 

showroom kendaraan harus diperhitungkan dengan tepat sesuai dengan kondisi 
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yang ada, struktur bangunan yang direncanakan harus mampu menahan gaya akibat 

gempa, agar struktur gedung masih dapat berdiri apabila terkena gempa yang 

direncanakan dan tidak menimbulkan kerugian akibat gempa tersebut. 

Dalam perencanaan struktur bangunan gedung fungsi usaha yang meliputi 

bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, 

wisata dan rekreasi, terminal dan penyimpanan, pada umumnya material baja sering 

digunakan sebagai bahan baku. Metode konstruksi kerja untuk struktur baja 

memiliki keuntungan yaitu waktu pembuatan yang cepat, ramah lingkungan, 

keamanan pada lokasi kerja, dan fleksibel. Material baja dapat digunakan sebagai 

rangka gedung, rangka atap, dan pelat lantai. Pada bangunan gedung fungsi usaha 

seperti showroom mobil, perencanaan dengan bentang lebar memiliki keuntungan 

yaitu fleksibelitas pengunjung dalam ruangan lebih baik.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kinerja struktur 

bangunan baja bertingkat untuk showroom mobil dengan analisis riwayat waktu 

berdasarkan SNI 1726:2013 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk 

struktur bangunan gedung dan non gedung. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah melakukan evaluasi kinerja 

struktur baja bertingkat dengan analisis riwayat waktu (time history). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah melihat bagaimana kinerja struktur 

bangunan baja bertingkat untuk showroom mobil dengan analisis riwayat waktu 

(time history). 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini akan membahas bangunan struktur baja yang berfungsi 

sebagai showroom mobil, yang terdiri dari 5 (lima) lantai. 
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2. Material yang digunakan adalah Baja Profil untuk kolom dan balok. 

3. Penelitian ini menggunakan analisis riwayat waktu. 

4. Perencanaan struktur bangunan hanya terbatas pada struktur atas saja, tidak 

termasuk fondasi. 

5. Beban lateral yang diperhitungkan adalah beban gempa. 

6. Bangunan terletak di daerah Denpasar-Bali, maka data yang berhubungan 

dengan beban gempa mengacu pada peta gempa sesuai SNI 1726:2012. 

7. Perangkat lunak yang digunakan untuk pemodelan struktur dan pengecekan 

perilaku struktur adalah ETABS 2016. 

8. Evaluasi kinerja meliputi evaluasi akibat beban gempa menggunakan ATC-

40. 

9. Beban angin dan beban hujan tidak diperhitungkan dalam pemodelan. 

10. Perencanaan tidak memperhitungkan sambungan. 

11. Evaluasi kinerja bangunan struktur baja bertingkat tahan gempa sebagai 

bangunan fungsi usaha atau showroom mobil berdasarkan SNI 1726:2012 

tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan 

gedung dan non gedung. 

12. Evaluasi kinerja bangunan struktur baja bertingkat tahan gempa sebagai 

bangunan fungsi usaha atau showroom mobil berdasarkan SNI 1727:2013 

tentang beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur 

lain. 

13.  Data kekuatan baja tulangan yaitu kekuatan leleh dan kekuatan ultimit 

diambil dari literatur tentang Experimental Tests and Analytical Studies of 

Bearing-Type Axial Steel Connection (Pranata, 2018). 

14. Data rekaman gempa yang digunakan dalam analisis riwayat waktu yaitu 

data rekaman gempa El Centro, rekaman gempa Northridge, dan Gempa 

Santa cruz Mountain. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan   

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika    

penulisan; 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, memuat uraian dari teori-teori, temuan 

dan bahan-bahan lain yang diperoleh dari sumber pustaka yang dijadikan 

landasan dalam melakukan penelitian ini; 

3. BAB III METODE PENELITIAN, bab ini berisi uraian rinci tentang 

prosedur penelitian, bahan atau materi, alat, variabel, parameter, analisis 

hasil, dan model yang digunakan; 

4. BAB IV PEMODELAN DAN ANALISIS STRUKTUR, pada bab ini 

diuraikan tahapan-tahapan pemodelan Showroom Mobil, dan analisis 

struktur berupa gaya dalam yang terjadi pada masing-masing kolom dan 

balok; 

5. BAB V EVALUASI TARAF KINERJA STRUKTUR, pada bab ini 

tingkatan performa struktur dapat diketahui dengan melihat tingkat 

kerusakan pada struktur saat terkena gempa rencana. 

6. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN, membuat kesimpulan hasil 

penelitian dan saran agar hasil yang terkait dengan penelitian ini dapat 

bermanfaat. 

  




