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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan kemajuan tingkat pendapatan masyarakat, maka 

menimbulkan konsekuensi logis yang menuntut pemenuhan fasilitas dan 

prasarana hidup. Salah satu tuntutan itu adalah pembangunan gedung-gedung 

untuk pelayanan masyarakat. Dalam kaitan itu bentuk pelayanan masyarakat yang 

dimaksud antara lain adalah pelayanan keuangan. Jenis pelayanan ini 

membutuhkan tempat, ruang, dan fasilitas memadai. Hal tersebut terkait dengan 

perencanaan awal pembangunan gedung yang khusus melayani finansial yaitu 

gedung bank. 

Pembangunan gedung bank membutuhkan perencanaan yang seksama 

menyangkut sistem keamanan dan kenyamanan bank itu sendiri. Dalam konteks 

perencanaan pembangunan gedung bank itulah Tugas Akhir ini dipersiapkan dan 

disusun. Perencanaan pembangunan bank itu sendiri akan dilihat dari sisi sistem 

perhitungan struktur portal yang didasarkan pada Tata Cara Perhitungan Struktur 

Beton untuk Bangunan Gedung SK SNI T-15-1991-03 dengan prinsip daktilitas 

tingkat 3, perhitungan struktur baja dan struktur pondasinya. 

Hasil perencanaan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Perencana, 

Pemilik Proyek maupun kalangan Kontraktor, terutama pada masalah kekuatan 

bangunan dalam menahan beban-beban yang bekerja menurut peraturan-peraturan 

yang berlaku di Indonesia. 

B. Tujuan dan Manfaat Perencanaan 

1. Tujuan perencanaan 

Tujuan dari pengerjaan Tugas Akhir ini adalah untuk merencanakan 

konstruksi gedung bertingkat tahan gempa yang meliputi perhitungan dan 

gambar struktur yang dapat dipertanggung jawabkan kekuatannya sesuai 

dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. 
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2. Manfaat perencanaan 

Sedang manfaat dari pengerjaan Tugas Akhir ini dapat dibagi menjadi 

dua macam, yaitu : 

a. Manfaat teoritis, adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di 

bidang perencanaan struktur, khususnya bidang teknik sipil. 

b. Manfaat praktis, untuk mengetahui sistem perencanaan struktur tahan 

gempa dalam suatu bangunan gedung bertingkat. 

C. Batasan Masalah 

Beberapa batasan masalah yang dipakai dalam perencanaan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan hanya pada pekerjaan atap baja, perhitungan struktur beton ( plat 

lantai, tangga, balok, kolom ) dan perencanaan pondasi tiang pancang. 

2. Digunakan mutu baja fy = 300 Mpa dan mutu beton f’c = 20 Mpa. 

3. Bangunan berada pada wilayah Surakarta termasuk wilayah gempa 3. 

4. Perencanaan beton berdasarkan Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk 

Bangunan Gedung SK SNI T-15-1991-03, dengan prinsip daktilitas tingkat 3. 

5. Perencanaan pembebanan gempa berdasarkan Pedoman Perencanaan 

Ketahanan Gempa untuk Rumah dan Gedung ( PPKGURG ) 1987. 

6. Untuk konstruksi rangka baja atapnya, menggunakan Peraturan Perencanaan 

Bangunan Baja Indonesia, 1983. 

7. Asumsi perletakan tangga dipakai jepit pada tangga atas, rol pada bordes, dan 

sendi pada tangga bawah. 

8. Untuk perencanaan pondasi, kami mengacu data sondir tanah kampus I 

Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sudah ada. 

9. Perhitungan analisa atap dan struktur digunakan program SAP 2000. 

10. Rencana anggaran biaya ( RAB ) dan Time Schedule serta sarana bangunan 

selain struktur tidak diajukan dalam Laporan Tugas Akhir ini. 



3

D. Struktur Organisasi 

Sebelum merencanakan pembangunan sebuah gedung kita harus tahu 

struktur organisasi dari lembaga atau instansi yang sesuai dengan Tugas Akhir 

yang akan kami laksanakan. Hal ini bertujuan untuk pembagian ruangan pada saat 

penyusunan denah bangunan nantinya. Berikut adalah struktur organisasi dari 

bank “Giri Artha” yang terletak di Surakarta sebagai referensi. 

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Bank “Giri Artha” Surakarta 
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