
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Gedung perkantoran merupakan tempat untuk melaksanakan aktivitas 

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 untuk ruang mesin, ruang 

arsip, kantin dan aktivitas 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. Sehingga dibutuhkan ruang kerja yang memadai, 

sementara 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 

aktivitas perekonomian di kota Surakarta. 

Berdasarkan fenomena diatas, maka perencana ingin merencanakan gedung 

perkantoran 4 lantai dengan 1 basement di kota Surakarta dengan prinsip daktail 

penuh dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. 

Portal gedung yang direncanakan dengan daktail penuh harus direncanakan 

sedemikian rupa dengan pendetailan khusus sehingga strukturnya mampu 

mengalami simpangan pasca-elastik pada saat mencapai kondisi-kondisi 

diambang keruntuhan yang paling besar yaitu dengan mencapai nilai faktor 

daktilitas sebesar 5,3 (µ = 5,3). 
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Selain itu gedung perkantoran ini dilengkapi dengan basement yang berguna 

untuk mengoptimalisasikan lahan yang ada sebagai tempat parker agar tetap 

tertata dengan aman dan rapi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada bagian latar belakang, dapat 

diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut : 

1) Mengingat Indonesia akhir-akhir ini sering dilanda gempa, maka diperlukan 

merencanakan struktur gedung tahan gempa. 

2) Berkembangnya kota Surakarta menjadi kota besar dan lahan yang semakin 

sempit, diperlukan pembangunan gedung bertingkat atau pembangunan 

secara vertikal. 

 

C. Tujuan Perencanaan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah untuk 

mendapatkan hasil hitungan struktur bangunan gedung perkantoran 4 lantai 

dengan 1 basement tahan gempa yang berlokasi di kota Surakarta dengan prinsip 

daktail penuh, serta sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku di 

Indonesia. 

 

D. Manfaat Perencanaan 

Manfaat yang dapat diambil pada perencanaan ini adalah diharapkan dapat 

menambah pengetahuan di bidang perencanaan struktur, khususnya dalam 

perencanaan struktur beton bertulang tahan gempa dengan prinsip daktail penuh. 

 

E. Batasan Masalah 

Menghindari melebarnya pembahasan, perencanaan gedung ini dibatasi pada 

masalah-masalah berikut : 

1) Gedung yang direncanakan adalah gedung perkantoran 4 lantai dengan 1 

basement. 
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2) Perencanaan hanya pada perhitungan struktur (plat atap, lantai, tangga, balok, 

kolom dan pondasi). 

3) Digunakan beton bertulang untuk struktur dengan mutu beton f’c = 25 MPa, 

dan mutu baja tulangan untuk struktur fy = 350 MPa serta mutu baja tulangan 

untuk sengkang/begel  fy = 240 MPa. 

4) Bangunan berada di wilayah Surakarta (wilayah gempa 3). 

5) Struktur pondasi direncanakan menggunakan pondasi tiang pancang. 

6) Banguanan gedung direncanakan diatas tanah lunak. Tiang pancang 

dipancang sampai tanah keras. 

7) Direncanakan atau dibuat perlakuan konstruksi pada lantai 1 ada 

kekangan,sehingga beban geser gempa dimulai dari lantai 2,sedangkan beban 

geser gempa pada lantai 1 = 0, dan lantai basement tidak diperhitungkan 

untuk beban geser gempa. 

 


