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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di daerah perkotaan, saat ini

sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu

pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan gedung-gedung bertingkat

tinggi karena  keterbatasan lahan bangunan terutama pada daerah perkotaan. Disadari

atau tidak pembangunan gedung / struktur tersebut berkaitan langsung dengan

keselamatan dari penghuni gedung maupun penghuni di sekitar gedung tersebut.

Untuk menghindari segala sesuatu yang terjadi agar struktur gedung tetap aman,

maka perencanaan gedung harus benar-benar diperhitungkan secara cermat.

 Dari  pemikiran sederhana dapat diasumsikan, bahwa jika suatu bangunan itu

runtuh akibat sesuatu muatan, maka bangunan itu hanya aman dibebani sampai

muatan yang menyebabkan keruntuhan tadi. Dengan dasar pemikiran tersebut

masyarakat pada jaman purba orang mendirikan bangunan-bangunan, yang dengan

sadar ataupun tidak sadar,  telah menggunakan pengertian “ koefisien aman terhadap

keruntuhan ”. Besarnya koefesien ini diambil berdasarkan pengalaman-pengalaman

di masa yang lampau, yang hanya dengan perasaan saja. Sewaktu pertama kali angin

taufan menimpa bangunan dan bangunan tersebut roboh, maka harus membangun

lagi. Dengan pengalaman ini maka  rumah harus dijangkar ( diberi pondasi ) dengan

baik. Pada waktu hujan lebat, ternyata harus mengulangi/membangun lagi, karena

penjangkaran yang kurang dalam akan tergerus oleh air. Demikianlah setelah

berkembang dari abad ke abad tumbuh berbagai pengalaman, sehingga kekuatan

bangunan dapat diperhitungkan dengan aman sesuai  rencana.

 Bangunan gedung yang menjulang tinggi ke angkasa tanpa disadari telah

menyimpan  “bom waktu “ bahaya alam berisiko tinggi. Bahaya alam yang sering

mengakibatkan kerusakan suatu struktur  bangunan adalah gempa bumi yang

memiliki sifat distruktif, kerusakan  yang ditimbulkan diantaranya adalah kerusakan

struktur tanah atau bangunan yang berada diatasnya. Korban akibat gempa bumi

memang sangat menyedihkan karena banyak penduduk yang kehilangan tempat
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tinggal, harta benda maupun jiwa manusia mulai korban  luka-luka sampai  yang

meninggal. Sebagai  contoh gempa yang terjadi di Kyoto Jepang  pada tanggal 15

Januari 1995  menelan korban manusia lebih dari  5100 jiwa dan menyebabkan

kerugian ekonomi ekivalen dengan US$ 200 billion atau sekitar 400 trilliun rupiah,

padahal berdasarkan rekaman yang ada gempa tersebut hanya sekitar 20 detik saja.

Pada daerah lain misalnya gempa Tanghsan di China (1976) dengan ukuran gempa

M = 7,8 skala Richter telah menelan korban manusia kira-kira 250.000 jiwa . Gempa

yang lain misalnya gempa Loma Prieta, California (1989) walaupun tidak banyak

korban manusia namun telah membuat kerusakan hebat dengan kerugian

diperkirakan lebih dari US$ 10 billion atau lebih dari 25 trilliun rupiah walaupun

gempa  hanya terjadi kira-kira sama dengan gempa Kyoto yaitu kurang lebih 20

detik.  (Widodo , 1999).

Berdasarkan data dan kejadian  terjadinya gempa, Indonesia merupakan

daerah potensi besar untuk terjadi gempa kecuali pantai timur Sumatra dan

Kalimantan  daerah yang aktfitasnya relatif kecil bahkan kadang-kadang diabaikan,

sehingga kawasan di Indonesia merupakan daerah gempa bumi yang perlu

diwaspadai.

Bagi para ilmuwan dan engineers kejadian gempa tersebut merupakan suatu

pelajaran sekaligus tantangan . Dikatakan suatu pelajaran  karena dengan menyelidiki

sebab-sebab, tempat kejadian , karakteristik  gempa dan akibat yang ditimbulkannya,

maka dapat diketahui  dan dievaluasi kekurangan-kekurangan yang terjadi mulai dari

antisipasi tempat-tempat kejadian gempa, ukuran gempa dan sejenisnya. Selain itu ,

dapat juga  dievaluasi  tentang perilaku  struktur portal akibat gempa tersebut.

Sebagai tantangan  karena dimasa mendatang , para ilmuwan dan engineers

diharapkan dapat memberikan suatu keterangan  yang lebih baik tentang prediksi

kejadian gempa dan desain bangunan yang relatif berperilaku baik terhadap beban

gempa.
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B. Rumusan dan Pembatasan Masalah

1. Rumusan masalah

 Gedung perkuliahan Universitas Muhammadiyah Surakarta terletak di Jalan

Ahmad Yani, Pabelan-Kartasura, Surakarta, jadi termasuk gempa tiga berdasarkan

peta wilayah gempa Indonesia. Berdasarkan data di atas, gedung tersebut akan

dicoba untuk dianalisis tentang urutan lokasi struktur yang diperkirakan akan terjadi

kerusakan terlebih dahulu, jika terjadi suatu gempa yang sangat besar.

Jika gedung dilanda gempa yang sangat besar, maka dapat berakibat

timbulnya momen-momen yang melampaui momen kapasitas balok maupun momen

kapasitas kolom dari gedung tersebut. Pada balok maupun kolom yang dilampaui

momen kapasitasnya tersebut akan mengalami retak, sehingga terbentuk suatu sendi

plastis. Penambahan beban berikutnya dapat mengakibatkan penampang struktur

balok atau kolom pada bagian yang lain akan mengalami retak juga, sehingga pada

penampang ini juga akan terjadi sendi plastis. Sendi plastis tersebut akan

mengganggu kestabilan struktur, dan pada jumlah sendi plastis tertentu akan

meruntuhkan struktur yang bersangkutan.

2. Pembatasan masalah
Dengan mempertimbangkan luasnya masalah yang tercakup dalam penelitian

ini, maka pada penelitian digunakan batasan-batasan sebagai berikut :
1). Portal yang ditinjau untuk diteliti, yaitu Portal As-D dengan bentang 19 meter

dari Gedung H Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2). Hubungan antara balok dan kolom portal cukup kuat, sehingga tidak akan

mengalami patah.
3).  Perhitungan pembebanan gedung meliputi beban mati, beban hidup dan beban
       gempa dasar.
4).  Perhitungan beban gempa yang mengakibatkan terbentuknya sendi plastis
       diasumsikan bekerja dari kiri ke kanan.
5).  Perhitungan gempa menggunakan analisis statik ekuivalen berdasarkan SKBI -

1.3.53.1987.
6). Perhitungan gempa yang dipakai SK SNI T-15-1991-03.
7).  Mutu bahan yang digunakan, yaitu   f’ c =22,5 MPa dan  f y = 320 MPa.
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan  penelitian

         Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :
1). Untuk mengetahui urutan letak sendi plastis yang terjadi pada struktur portal
     gedung yang ditinjau.
2). Untuk mengetahui jumlah sendi plastis yang terbentuk pada struktur portal
      gedung yang ditinjau, sebelum portal itu runtuh.
3). Untuk mengetahui seberapa jauh bangunan tersebut masih dalam ambang batas
      aman, jika mengalami pembebanan akibat gempa yang terjadi.
4). Untuk mengetahui pola keruntuhan gedung akibat beban gempa.

2. Manfaat penelitian

Penelitian tentang “ Deteksi Dini Pola Keruntuhan Struktur Portal  Gedung H
Universitas Muhammadiyah Surakarta Akibat Gempa “ ini diharapkan bermanfaat
bagi rekan-rekan mahasiswa maupun para praktisi yang tertarik pada masalah
keruntuhan struktur portal berdasar teori plastisitas sebagai kriteria untuk analisis
struktur.


