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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) merupakan salah satu 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan perkembangan yang pesat, baik dari segi 

pendidikan ataupun dari segi pembangunan. Hal ini sangat mempengaruhi pada 

terbatasnya ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, semakin 

berkembang, maka dibutuhkannya perluasan dan pemeliharaan gedung UMMI. 

Dalam hal ini terdapat bangunan yang sudah lama dan bangunan yang baru, 

bangunan yang lama rentan terjadinya kerusakan apabila tidak dilakukan 

penyidikan kerusakan atau asesmen terhadap bangunan tersebut, juga bangunan 

baru apabila tidak dilakukan pemeliharaan secara berkala akan terdapat kerusakan 

pada bagian tertentu. Indonesia merupakan negara yang berada di wilayah jalur 

gempa pasifik (Circum Pasific Earthquake Belt) dan jalur gempa asia (Trans 

Asiatic Earthquake Belt) sehingga sangat berpotensi mengalami gempa, karena itu 

Indonesia termasuk dalam jalur cincin api Pasifik (Ring of Fire) (Pratama, Budi, & 

Wibowo, 2014), oleh sebab itu ketahanan gempa mengacu pada SNI 1726:2012 

untuk perhitungan beban gempa (Nasional & Nasional, 2012), SNI 1727:2013 

untuk beban minimum untuk perancangan bangunan dan struktur lain (SNI & 1727, 

2013), dan SNI 2847:2013 untuk persyaratan detailing struktur gedung beton 

bertulang tahan gempa(Indonesia & Nasional, 2013). 

Badan Standarisasi Nasional (BSN) telah mengeluarkan tata cara ketahanan 

gempa untuk struktur gedung dan non-gedung yaitu SNI 1726:2018, tetapi penulis 

menggunakan SNI 1726:2012, dikarenakan SNI 1726:2018 masih dalam tahap 

pengembangan dan publikasi pada penggunaannya. Oleh sebab itu penulis 

menggunakan rujukan SNI 1726:2012 tersebut dalam pelaksanaan pengujian 

analisis data setelah pengambilan data lapangan, SNI tersebut terdapat peraturan 

mengenai perencanaan struktur gedung dalam ketahanan gempa dan persyaratan 

detailing beton bertulang tahan gempa yang mendukung dalam penelitian penulis. 

Pengelolaan Asesmen merupakan sebuah penilaian terhadap objek atau bidang 

yang dievaluasi terhadap dampak kerusakan yang terjadi akibat pelaksanaan 

pembangunan, kurun waktu kerusakan, tahapan pemeliharaan, ataupun   kerusakan 
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akibat fenomena alam seperti gempa bumi, angin kencang, banjir  atau fenomena 

alam lainnya. Maka dari itu dalam pembangunan terutama dalam struktur bangunan 

harus diperhatikan perhitungannya, pembebanan dalam struktur berupa beban mati 

ataupun beban hidup, beban gempa dan beban angin dapat mempengaruhi struktur 

gedung tersebut. Terutama gedung UMMI terletak pada zona rawan gempa oleh 

sebab itu ketahanan struktur gedung tersebut harus dapat menahan gaya lateral pada 

desain strukur meliputi pengaruh antar struktur dan titik hubung antar sambungan. 

Oleh sebab itu asesmen kerusakan harus diterapkan dalam pembangunan, untuk 

lebih memudahkan pengelolaan berkelanjutan pada pekerjaan asesmen pada suatu 

gedung. 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun masalah yang dirumuskan : 

Bagaimana ketahanan struktur gedung UMMI dengan pembebanan gempa 

dalam kala ulang 50 tahunan pada gedung E dan F Universitas Muhammadiyah 

Sukabumi berdasarkan SNI 1726:2012 yang menindaklanjuti asesmen kerusakan 

gedung dan nilai ketahanan gempa. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini yaitu untuk membuat asesmen 

struktur gedung E dan F Universitas Muhammadiyah Sukabumi yaitu : 

1. Melakukan asesmen gedung E dan F terhadap ketahanan gempa 

2. Mengetahui nilai kekuatan ketahanan gempa dari hasil asesmen kerusakan 

gedung  E dan F 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Pembuatan asesmen struktur gedung terhadap ketahanan gempa, 

2. Mengetahui ketahanan gempa pada struktur gedung UMMI dengan 

menggunakan aplikasi ETABS. 

1.5. Batasan Penelitian 

Adapun batasan penelitian adalah sebagai berikut : 
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1. Objek penelitian adalah gedung Universitas Muhammadiyah Sukabumi 

yaitu gedung E dan F, 

2. Penelitian terbatas pada struktur bangunan UMMI, 

3. Nilai batas keamanan kinerja ultimit struktur gedung E dan F 

4. Pengaruh keamanan ketahanan gempa terhadap gedung E dan F 

1.6. Kerangka Berfikir Penelitian 

Adapun kerangka berfikir untuk penelitian dibuat dalam diagaram 

alir yaitu sebagai berikut :  

 

  
Kondisi struktur gedung 

Kondisi gedung optimum 

menahan beban 

Struktur gedung terhadap 

ketahanan gempa yang 

mengacu pada SNI 

1726:2012 

Studi pustaka 

Studi lapangan 

Pemodelan struktur dan 

analisis data 

A 
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Gambar 1. 1. Kerangka berfikir penelitian 

(Sumber : Diolah oleh peneliti) 

1.7. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Gedung Universitas Muhammadiyah 

Sukabumi Jl. R. Syamsudin, SH, No 50. Kota Sukabumi, yaitu gedung E 

dan F. 

 

Gambar 1. 2. Gedung E dan F Universitas Muhammadiyah Sukabumi 

(Sumber :  Shopdrawing perencanaan gedung E dan F UMMI) 

Hasil dan pembahasan 

Nilai faktor keamanan dan 

kekuatan gedung 

Kesimpulan 

A 


