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DESAIN STRUKTUR TAHAN GEMPA 8 LANTAI DENGAN
SISTEM GANDA
Oleh :
Fachrizal Naufal 1), Fernanda Niko 1), Antonius 2), Lisa Fitriyana 2)

ABSTRAK
Pembangunan gedung di daerah Indonesia saat ini mulai ditekankan terutama
untuk hal ketahanan gempa, oleh sebab itu perancangan struktur gedung tahan gempa ini
sangat dibutuhkan untuk meminimalisir kerusakan. Perancangan struktur gedung ini
menggunakan beton bertulang mutu K-300 atau fc’ 25 MPa.
Perangkat lunak yang digunakan dalam perencanaan dan desain gedung RSUP
Dr. Kariadi 8 lantai ini adalah ETABS 2016. Peraturan yang digunakan adalah SNI 2847
– 2013 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung, peraturan
pembebanan Indonesia (PBI) untuk gedung 1983, gempa SNI 1726 – 2012 mengenai tata
cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung.
Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan, didapatkan hasil sebagai berikut. Pelat
pada lantai dasar – 5 menggunakan pelat tipe 1 dengan ketebalan 120 mm dan pelat pada
lantai 6 – 7 menggunakan pelat tipe 2 dengan ketebalan 150 mm. Kolom menggunakan 2
tipe, tipe K1 (700 × 700 mm) dan tipe K2 (600 × 600 mm). Balok menggunakan 4 tipe,
dengan balok portal yaitu B1 (400 × 700 mm). Dinding geser menggunakan dimensi
panjang total 8200 mm dan tebal badan 300 mm.
Berdasarkan hasil pengecekan dari hasil desain. Simpangan antar tingkat (drift)
arah X dan Y pada gedung ini dinyatakan aman terhadap kinerja batas layan dan batas
ultimate. Periode getar hasil desain lebih kecil dari periode getar ijin sesuai peraturan. Hal
ini menunjukan gedung dapat menahan gaya gempa rencana dan memiliki perilaku yang
baik saat terjadi gempa.
Kata Kunci : Tahan gempa, gedung.
1)

Mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung
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DESIGN OF A 8-STOREY BUILDING UNDER SEISMIC LOAD
WITH COMBINATION OF SHEAR WALLS AND MOMENTRESISTING FRAMES AS LATERAL FORCE-RESISTING
STRUCTURAL SYSTEM
By:
Fachrizal Naufal 1), Fernanda Niko 1), Antonius 2), Lisa Fitriyana 2)

ABSTRACT
Construction of buildings in the Indonesian area is currently being emphasized,
especially for earthquake resistance, therefore the structure of the building is very much
needed for the minimaze damage. The structure design of this building uses K-300 quality
reinforced concrete or f’c 25 MPa.
Software used in planning and design General Hospital (RSUP) Dr. Kariadi 8storey is ETABS. Building code used are SNI 2847 - 2013 concerning the requirements
of structural concrete for buildings, Indonesian loading regulations (PBI) for buildings
1983, SNI 1726 - 2012 earthquake concerning procedures for earthquake resistance
planning for building and non-building structures
Based on the results of the analysis and calculation, the results were obtained.
Ground floor – storey 5 use slab type 1 with a thickness of 120 mm and storey 6 – 7 use
slab type 2 with a thickness of 150 mm. Column there are 2 types, type K1 (700 × 700
mm) and type K2 (600 × 600 mm). Beam there are 4 types, main portal use B1 (400 ×
700 mm). Shear wall use dimensions of total lenght is 8200 mm and thickness of web is
300 mm
Based on the results of checking. Drift X and Y directions in this building is
declared safe with performance limits and ultimate limits. Modal period of design results
is smaller than a the period of vibration permit. This shows this building is able to resist
of earthquake force and have good behavior when an earthquake occurs.
Keywords : Earthquake, Building, Reinforcement
1)
2)

Student of Civil Engineering Faculty of Engineering, Sultan Agung Islamic University
Lecturer in Civil Engineering, Faculty of Mechanical Sciences, Sultan Agung Islamic
University
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

َّ َٰيٰٓاَيُّ َها الَّ ِذيْنَ ٰا َمنُ ْٰٓوا اِذَا قِ ْي َل لَ ُك ْم تَف
ُّٰللا
سحِ ه
َ س ُح ْوا يَ ْف
َ س ُح ْوا فِى ْال َمجٰ ِل ِس فَا ْف
ُ ش ُز ْوا فَا ْن
ُ لَ ُك ْۚ ْم َواِذَا قِ ْي َل ا ْن
َّٰللاُ الَّ ِذيْنَ ٰا َمنُ ْوا ِم ْن ُك ْۙ ْم َوالَّ ِذيْن
ش ُز ْوا يَ ْرفَعِ ه
ّٰللاُ ِب َما ت َ ْع َملُ ْونَ َخبِيْر
ا ُ ْوتُوا ْال ِع ْل َم دَ َرجٰ ٍۗت َو ه
• Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di
dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan
untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan
mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi
ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
(Q.S. Al-Mujadillah : 11)

فَإ ِ َّن َم َع ْالعُ ْس ِر يُ ْس ًرا ِإ َّن َم َع ْالعُ ْس ِر يُ ْس ًرا
•

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah
kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S Al-Insyirah 5-6)

آخ َرة َ فَ َعلَ ْي ِه
ِ  َو َم ْن أ َ َرادَ ْاْل،َم ْن أ َ َرا دَالدُّ ْن َيا فَ َعلَ ْي ِه ِبا ْل ِع ْل ِم
 َو َم ْن أ َ َرادَ ُه َما فَعَلَ ْي ِه بِ ْال ِع ْل ِم،بِ ْال ِع ْل ِم
•

“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu,
dan barang siapa yang menghendaki kehidupan Akhirat, maka wajib baginya memiliki
ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu.” (HR.
Turmudzi)

•

“Jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan
perjalanannya seperti perjalanan menuju surga.” (Nabi Muhammad SAWMencari ilmu
itu seperti halnya ibadah, mengungkapkannya seperti halnya bertasbih,, menyelidikinya
seperti halnya berjihad, mengajarkannya seperti halnya bersedekah dan memikirkannya
seperti halnya berpuasa.
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PERSEMBAHAN
Alhamdulillah, Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya,
sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Laporan Tugas Akhir
ini penulis persembahkan untuk:
•

Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Muhamad Haddin dan Ibu Endah Kusumawardhani
yang senantiasa selalu memberikan do’a, kasih sayang, dorongan motivasi, semangat dan
dukungan secara moral maupun secara materiil hingga laporan Tugas Akhir ini selesai.

•

Nenek dan sanak saudara tercinta, yang selalu memberikan semangat dan mendo’akan
serta memberi dorongan motivasi.

•

Adik-adik saya tercinta, yang telah memberikan do’a, semangat, bantuan serta dukungan
selalu.

•

Dosen pembimbing Tugas Akhir saya Bapak Prof. Dr. Ir. Antonius, MT dan Ibu Lisa
Fitriyana, ST. M.Eng yang telah membimbing kami sepenuh hati untuk menyelesaikan
Tugas Akhir ini.

•

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Teknik UNISSULA yang telah memberikan ilmu
pengetahuan yang sangat bermanfaat dan sangat berguna selama saya menuntut ilmu di
Fakultas Teknik UNISSULA.

•

Fernanda Niko Abdila, sebagai kawan, rekan kerja serta sahabat sejati seperjuangan dunia
dan akhirat.

•

Sahabat-sahabat saya tercinta, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta
selalu menemani dalam suka maupun duka, canda tawa, memberikan do’a, dan dukungan.

•

Pacar saya Rheina Fatiaya Rahmadanti yang selalu memberikan semangat dan doa serta
selalu membantu saya dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.

Fachrizal Naufal Indrawan
NIM : 3.02.015.04133
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Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT kami limpahkan, karena hanya
dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan
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