
BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi yang menyangkut segala bidang baik ekonomi, sosial, 

budaya, teknologi dan sebagainya menuntut kemampuan setiap bangsa-bangsa di 

dunia untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Kemampuan

beradaptasi tersebut sangat bergantung pada kemampuan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang dimiliki bangsa dan negara yang bersangkutan. Bangsa 

Indonesia sebagai bangsa yang berkembang dan membangun agar tidak tertinggal 

dengan perubahan global yang sangat pesat berusaha untuk meningkatkan

kemampuan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal tersebut 

menyebabkan meningkatnya kebutuhan informasi dan ilmu pengetahuan sehingga 

dibutuhkannya suatu wadah yang dapat menampung dan menyalurkan pada 

masyarakat dengan efektif dan efisien. Untuk tujuan tersebut bangunan 

perpustakaan umum menjadi alternatif yang sangat tepat untuk menyediakan

sarana informasi dan sebagai pusat mencari ilmu pengetahuan. 

Pada perencanaan Gedung Perpustakaan Umum Enam Lantai dan Satu 

Basement di Salatiga didasarkan pada Kode Baru (Pedoman Perencanaan Gedung 

Tahan Gempa) dengan prinsip daktail penuh (R = 8,5) dan peraturan-peratuan 

lainnya yang berlaku di Indonesia. 

Gedung perpustakaan umum dibangun melebar ke atas sebab lahan yang 

ada pada lokasi merupakan lahan yang mahal. Pelebaran ke atas sangat efektif

diterapkan di daerah yang tingkat konsentrasi  penduduknya sangat tinggi. 

Portal gedung yamg direncanakan dengan daktail penuh, harus 

direncanakan sedemikian rupa dengan pendetailan khusus sehingga stukturnya 

mampu mengalami simpangan pasca-elastik pada saat mencapai kondisi di 

ambang keruntuhan yang paling besar yaitu dengan mencapai nilai faktor 

daktilitas sebesar 5,3 (  = 5,3). 
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B. Tujuan dan Manfaat Perencanaan 

1. Tujuan perencanaan 

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah mengembangkan dan menerapkan 

teori yang telah diajarkan selama kuliah untuk merencanakan struktur gedung 

tahan gempa yang sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku saat ini di 

Indonesia sehingga mahasiswa lebih memahami, mengerti dan akhirnya nanti 

dapat menggunakannya sebagai bekal masuk dunia kerja.   

2. Manfaat perenacanaan 

Manfaat Tugas Akhir ini untuk perencana sendiri adalah sebagai 

pedoman atau masukan dalam sistem perencanaan gedung, yaitu sistem 

perencanaan dengan prinsip daktail penuh (daktilitas tingkat III) dengan 

memperhatikan beban-beban yang bekerja pada struktur portal meliputi beban 

mati, beban hidup dan beban gempa. Sedangkan bagi masyarakat yaitu 

tersedianya sarana perpustakaan umum yang menyediakan sarana informasi dan 

sebagai pusat mencari ilmu pengetahuan. Tugas Akhir ini juga diharapkan dapat 

digunakan sebagai referensi perencana di kota Salatiga. 

C. Ruang Lingkup 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini  permasalahan dibatasi pada segi 

perencanaan struktur saja, yaitu perencanaan plat, basement, balok, kolom, 

pondasi dengan daktilitas penuh dan perencanaan struktur baja. Agar tidak terjadi 

perluasan pembahasan, maka dalam Tugas Akhir ini penulis memberi 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). Kode Baru Perhitungan Beban Gempa Untuk Gedung (2002) 

b). Tatacara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung, SK SNI T-15-1991-03. 

c). Peraturan Pembebanan Indonesia (1987). 

d). Peraturan Beton Bertulang Indonesia (1971). 

e). Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia (1987). 
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2. Perhitungan dan Pembahasan 

a). Gedung perpustakaan bertingkat enam dengan satu lantai basement.

b). Bangunan dirancang simetris, denah bangunan dan portal dapat dilihat pada 

lampiran. 

c). Dimensi awal balok dan kolom terdiri dari : 

1). Dimensi balok sloof 40/60 cm. 

2). Dimensi balok (lantai 1, 2, 3, 4, 5 dan 6) 40/60 cm. 

3). Dimensi balok anak 30/40 cm. 

4). Dimensi kolom struktur 70/70 dan 60/60 cm. 

5). Dimensi kolom non struktur 15/15  cm. 

Dimensi balok dan kolom di atas sebagai data awal untuk perencanaan dan   

dapat berubah sesuai dengan perhitungan dimensi yang paling optimal. 

d). Data tanah wilayah Salatiga yang tanahnya termauk tanah keras. 

e). Menggunakan lift dan tangga darurat bertipe U dengan bordes terletak di 

tengah tinggi tangga. 

f). Berat volume beton 24 kN/m3.

g). Struktur beton direncanakan dengan daktilitas penuh atau daktilitas penuh. 

h). Mutu beton fc’= 30 MPa dan mutu baja tulangan fy = 390 MPa, tulangan 

begel fy = 240 MPa. 

i). Luas bangunan total ± 2310 m2 dari yang terdiri dari : 

1). Luas basement 330 m2.

2). Luas lantai satu 330 m2.

3). Luas lantai dua 330 m2.

4). Luas lantai tiga 330 m2.

5). Luas lantai empat 330 m2

6). Luas lantai lima 330 m2

7). Luas lantai enam 330 m2

j). Lokasi  bangunan di kota Salatiga (wilayah gempa 2). 


