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BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Gedung perkantoran merupakan tempat untuk melaksanakan aktifitas 

perekonomian. Pekerjaan dalam perkantoran yang utama adalah dalam kegiatan 

penanganan informasi dan kegiatan manajemen maupun pengambilan keputusan 

berdasarkan informasi tersebut. Hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya 

variasi ukuran kantor berdasarkan manajemen, struktur organisasi dan 

teknologinya. Oleh karena itu dalam merencanakan gedung perkantoran perlu 

perencanaan yang matang ditinjau dari segi keamanan, biaya, kegunaan, bentuk, 

arsitektur, struktur, maupun jasa yang tersedia.  

Umumnya  ruang kerja gedung perkantoran tidak berpindah-pindah karena 

telah dilengkapi ruang-ruang fasilitas penunjang seperti ruang untuk mesin, ruang 

arsip, kantin dan aktifitas penunjang lainnya, Sehingga keamanan dan 

kenyamanan perlu diperhatikan. Perencanaan gedung  perkantoran 4 lantai dengan 

1 basement ini dibuat karena perkembangan kota Surakarta yang semakin cepat 

dan diikuti dengan banyaknya investasi yang masuk baik dari dalam negeri 

maupun dari luar negeri  di kota Surakarta, sehingga dibutuhkan ruang kerja yang 

memadai. Semetara itu kebutuhan akan ruang kerja semakin banyak yang tidak 

diimbangi dengan lahan yang tersedia di kota Surakarta, sehingga mengakibatkan 

perlunya direncanakan tata ruang kerja secara vertikal guna melaksanakan  

kegiatan aktifitas perekonomian di kota Surakarta.

Berdasarkan fenomena di atas, maka perencana ingin merencanakan 

gedung perkantoran 4 lantai dengan 1 basement di kota Surakarta didasarkan pada 

Kode Baru (Pedoman Perencanaan Gedung Tahan Gempa) dengan prinsip daktail 

parsial (R=6,4) dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. 

Portal gedung yang direncanakan dengan daktail parsial , harus 

direncanakan sedemikian rupa dengan pendetailan khusus sehingga strukturnya 

mampu mengalami simpangan pasca-elastik pada saat mencapai kondisi 



   2

                                                                                       

diambang keruntuhan yang paling besar yaitu dengan mencapai nilai faktor 

daktilitas sebesar 5,3 ( =5,3).

Selain itu gedung perkantoran ini dilengkapi dengan basement yang berguna 

untuk mengoptimalisasikan lahan yang ada sebagai tempat parkir agar tetap tertata 

dengan aman dan rapi. 

B. Tujuan dan Manfaat Perencanaan 

1. Tujuan perencanaan 

           Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

a). Untuk memperoleh suatu perencanaan gedung perkantoran 4 lantai dengan 1 

basement yang berlokasi di kota Surakarta dengan menggunakan daktalitas 

parsial. 

b). Untuk memperoleh suatu perencanaan gedung tahan gempa yang sesuai 

dengan standar teknis yang berlaku di Indonesia mengingat Indonesia 

merupakan daerah yang rawan gempa 

2. Manfaat perencanaan

Tugas akhir ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

a). Manfaat bagi mahasiswa 

Manfaat utama dari perencanaan gedung perkantoran ini untuk 

memperluas wawasan mahasiswa di dalam memahami, mendalami dan 

mengembangkan perencanaan suatu bangunan konstruksi. Di samping itu tugas 

akhir ini dapat dijadikan sebagai latihan awal dalam menjalankan tugas-tugas 

yang nantinya menjadi tanggung jawab secara menyeluruh. 

b). Manfaat bagi masyarakat umum 

 Manfaat secara umum dari perencanaan gedung perkantoran di kota 

Surakarta adalah untuk memenuhi kebutuhan manajemen, informasi, serta 

kebutuhan umum bagi masyarakat di kota Surakata. 

C. Ruang Lingkup 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini permasalahan dibatasi pada segi 

perencanaan struktur saja, yaitu analisis struktur, perencanaan plat, tangga, balok,  
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kolom, dan pondasi dari gedung perkantoran tersebut dengan menggunakan 

daktalitas parsial. Agar tidak terjadi perluasan pembahasan maka perencana 

memberikan batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Peraturan-peraturan

            Peraturan-peraturan yang digunakan untuk perhitungan struktur yaitu 

peraturan-peraturan yang secara umum digunakan di Indonesia, antara lain: 

a). Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung, 1983 

b). Pedoman Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Rumah dan Gedung, 1987 

c). Tatacara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung, SK SNI T-15-

1991-03.

d). Kode Baru 2002 (Pedoman Perencanaan Gedung Tahan Gempa)

2. Perhitungan dan pembahasan

Perhitungan dan pembahasan dalam perencanaan gedung perkantoran 

perusahaan kosmetik 4 lantai dengan 1 basement ini meliputi: 

a).  Gedung perkantoran 4 lantai dengan 1 basement.

b).  Pada lantai basement, dinding penahan tanah tidak ikut dihitung. 

c).  Gedung direncanakan dengan prinsip daktail parsial. 

d).  Gedung perkantoran dibangun di daerah Surakarta (wilayah gempa 3). 

e). Mutu bahan yang digunakan : f’c= 25 MPa, fy = 350 MPa.

f). Fungsi ruang-ruang dari gedung disesuaikan dengan keperluan untuk 

perusahaan kosmetik, sebagai penghubung antar lantai yaitu tangga dan lift.

g).  Plat lantai beton dengan tebal 12 cm. 

h).  Plat lantai atap dengan tabal 10 cm. 

i).  Pondasi menggunakan pondasi tiang pancang persegi empat. 

j).   Berat beton 24 KN/m3.

k).   Data dimensi rencana awal balok dan kolom terdiri dari: 

1). Dimensi balok  (lantai basement sampai lantai empat ) 350/700 mm. 

2). Dimensi kolom (lantai basement sampai lantai empat) 700/700 mm. 

3). Dimensi balok anak 250/500 mm. 

l).  Luas bangunan total 8.400 m2 yang terdiri dari: 

1). Luas lantai basement 1.680 m2.
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2). Luas lantai satu 1.680 m2.

3). Luas lantai dua  1.680 m2.

4). Luas lantai tiga 1.680 m2.

5). Luas lantai empat 1680 m2.

m).   Analisis mekanika menggunakan program “SAP 2000”. 


