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PERENCANAAN GEDUNG SEKOLAH 4 LANTAI 
(1 BASEMENT) DENGAN PRINSIP DAKTAIL PARSIAL

DI SUKOHARJO

ABSTRAKSI

Tugas akhir ini dimaksudkan untuk merencanakan tempat hunian 
bertingkat dengan fasilitas tertentu dalam satu gedung, dalam bentuk nyata hampir 
sama dengan rumah susun. Perencanaan ini dibatasi pada perencanaan struktur 
dari  gedung, yaitu struktur atap (kuda-kuda) dan beton bertulang (plat lantai, 
tangga, balok, kolom, dan perencanaan pondasi). Perencanaan gedung terletak di 
Sukoharjo dengan faktor gempa sesuai dengan prinsip daktail parsial. 
Perencanaan pembebanan untuk gedung menggunakan PPIUG 1983 dan PBI 
1971. Analisis perhitungan struktur gedung menggunakan bantuan SAP 2000 v.8 
Nonlinear dengan tujuan mempercepat perhitungan. Sedangkan penggambaran 
menggunakan program AutoCAD 2007. Analisis beban gempa menggunakan 
metode statik ekivalen dengan Pedoman Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk 
Rumah dan Gedung SNI-1726-2002. Tata cara Perhitungan Struktur Beton untuk 
Bangunan Gedung mengacu pada SNI 2847-2002, sedangkan untuk perhitungan 
struktur rangka atap baja mengacu pada PPBBUG 1987 serta SNI 1729-2002. 
Mutu bahan untuk penulangan struktur beton bertulang dengan kuat tekan (f’c) = 
25 MPa, fy = 400 MPa, sedangkan untuk profil kuda-kuda baja menggunakan 
mutu baja Bj 52 (σijin = 2400 kg/cm2). Hasil yang diperoleh pada perencanaan 
struktur gedung adalah sebagai berikut : Stuktur rangka kuda-kuda baja 
menggunakan profil  50.65.7, dengan alat sambung baut ø = 9,53 mm dan plat 
buhul tebal 10 mm. Ketebalan plat atap 10 cm dengan tulangan pokok D8 dan 
tulangan bagi D6. Ketebalan plat lantai 12 cm dengan tulangan pokok D8 dan 
tulangan bagi D6. Ketebalan Plat tangga dan bordes 12 cm dengan tulangan pokok 
D12 dan tulangan bagi Dp8. Dimensi balok 400/600, dan dimensi kolom 500/500. 
Dimensi pondasi tiang pancang 300/300 dengan tulangan pokok 4D19 dan 
tulangan geser 2 dp 10-165, plat poer (2,4x2,4) m2 setebal 1,0 m dengan tulangan 
pokok D22 dan tulangan bagi D16, sedangkan dimensi sloof 500/500 
menggunakan tulangan pokok D22 dan tulangan geser 2 dp 10.

Kata kunci : AutoCAD 2007; daktail parsial; perencanaan; SAP 2000 v.8



PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sukoharjo merupakan kabupaten yang tengah berkembang Di Propinsi Jawa 

Tengah. Hal ini mengakibatkan semakin ditingkatkannya sarana dan prasarana di 

bidang pendidikan. Untuk menunjang hal tersebut maka dibutuhkan prasarana yang 

baik, dalam hal ini yang dibutuhkan adalah gedung sekolah yang memadai. 

Gedung sekolah merupakan tempat untuk melakukan kegiatan belajar 

mengajar ataupun kegiatan yang menyangkut tentang pendidikan, dapat juga 

digunakan untuk gedung pertemuan atau tempat rapat antar pengurus. Berkaitan 

dengan hal tersebut diatas maka penyusun mencoba untuk merencanakan gedung 

sekolah 4 lantai (+ 1 basement) di Sukoharjo. 

Salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam perencanaan struktur 

bangunan bertingkat tinggi adalah kekuatan struktur bangunan, dimana faktor ini 

sangat terkait dengan keamanan dan ketahanan bangunan dalam menahan dan 

menampung beban yang bekerja pada struktur. Indonesia termasuk negara rawan 

dilanda gempa karena terletak dipertemuan Cirkum Pasifik dan Tran Asiatik. 

Sukoharjo termasuk pada wilayah gempa 3, merupakan daerah cukup besar 

kemungkinan terjadinya gempa maka untuk itulah dalam perencanaan gedung 

bertingkat tinggi ini harus direncanakan dan didesain dengan matang agar dapat 

digunakan sebaik-baiknya, nyaman dan aman terhadap  bahaya gempa bagi 

pemakai. 

Berdasarkan Pasal 1.3 SNI-1726-2002 menjelaskan bahwa struktur gedung 

yang ketahanan gempanya direncanakan sehingga dapat berfungsi : 

1) Menghindari terjadinya korban jiwa manusia oleh runtuhnya gedung akibat gempa 

yang kuat. 

2) Membatasi kerusakan gedung akibat gempa ringan sampai sedang, sehingga masih 

dapat diperbaiki. 

3) Membatasi ketidaknyamanan penghunian bagi penghuni gedung ketika terjadi 

gempa ringan sampai sedang. 

4) empertahankan setiap saat layanan vital dari fungsi gedung. 

Berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka pada Tugas 

Akhir ini direncanakan gedung sekolah 4 lantai (+1 basement) di Sukoharjo dengan 



menggunakan prinsip daktail parsial yang direncanakan aman terhadap 

kemungkinan gempa yang terjadi. 

 

TUJUAN PERENCANAAN 

Tujuan yang ingin dicapai pada penyusunan Tugas Akhir ini adalah 

mendapatkan perencanaan struktur beton bertulang untuk gedung sekolah 4 lantai 

(+1 basement) tahan gempa di Sukoharjo dengan prinsip daktail parsial yang sesuai 

dengan standar peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Struktur   bangunan   dapat   dirancang   dengan   mudah   apabila   

beban-beban yang  bekerja  pada  bangunan bisa  ditentukan dengan pasti. 

Kapasitas bangunan dapat  ditentukan  sesuai  dengan  penggunan  bangunan  

yang  bersangkutan,  sehingga beban   hidup   dan   beban   mati   dapat   

dihitung   sesuai   dengan   kapasitas   rencana. Tetapi   beban   akibat bencana 

alam yang   mempengaruhi   bangunan   seperti   angin dan gempa yang

 tidak dapat dengan pasti diidentifikasi sehingga dalam 

perancangan   bangunan   harus   diperhatikan   agar   struktur tidak   runtuh   

pada saat kondisi beban maksimal. 

 

PENGERTIAN DAKTAIL 

Daktail   ( ductility )   adalah   perbandingan   antara   simpangan   

maksimum sebelum bahan runtuh dengan simpangan pada saat leleh awal. Bahan 

atau   struktur yang  bersifat  elastis murni, biasanya dikatakan bahan getas, artinya 

jika terjadi leleh bahan langsung patah, sedangkan   untuk   bahan  yang  bersifat  

elasto-plastis, berarti bahan  tersebut  adalah  liat  atau  disebut  daktail.  

(Asroni,2003).  Menurut  SNI-1726-2002,   daktilitas   adalah   kemampuan   

suatu   struktur   gedung   untuk   mengalami simpangan pasca-elastik yang besar 

secara berulang kali dan bolak-balik akibat beban gempa di atas beban gempa yang 

menyebabkan terjadinya pelelehan pertama, sambil mempertahankan  kekuatan  dan  



kekakuan  yang  cukup,  sehingga  struktur  gedung tersebut tetap berdiri, 

walaupun sudah berada dalam kondisi di ambang keruntuhan. 

Berdasarkan SNI 1726-2002  (Standar Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk 

Struktur Bangunan Gedung) terdapat 3 tingkat daktilitas yaitu : 

1) Elastik penuh  

Suatu   tingkat   daktilitas   struktur   gedung   dimana   nilai   faktor   

daktilitasnya sebesar 1,0 (μ=1,0). 

2) Daktail parsial  

Seluruh tingkat   daktilitas struktur   gedung dengan nilai   faktor   

daktilitas diantara   untuk   struktur  gedung   yang  elastik  penuh  sebesar  

1,0   (µ=1,0)  dan untuk struktur gedung yang daktail penuh sebesar 5,3 (μ=5,3). 

3) Daktail penuh  

Suatu tingkat daktilitas struktur gedung dimana strukturnya

 mampu mengalami   simpangan   pasca-elastik   pada   saat   mencapai   

kondisi   diambang keruntuhan  yang   paling   besar   yaitu  dengan   

mencapai  nilai  faktor  daktilitas sebesar 5,3 (μ=5,3). 

 

METODE PERENCANAAN 

A. Data Perencanaan 

Data perencanaan struktur meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1) Struktur   beton   bertulang   empat   lantai   dan   1   basement   

dengan   prinsip perencanaan daktilitas parsial, di daerah Sukoharjo. 

2) Atap gedung menggunakan rangka kuda-kuda baja profil. 

3) Balok dan kolom mampu menahan beban gempa dan gaya geser. 

4) Struktur pondasi dipakai tiang pancang. 

5) Gedung berdiri di atas tanah keras dengan kedalaman tanah keras ≥ 10 m dari 

permukaan tanah asli. 

B. Alat Bantu Perencanaan 

Program SAP 2000 v. 8 non linier 

Program   ini   adalah   program   komputer   untuk   perhitungan   

analisis mekanika struktur pada rangka atap ( kuda-kuda ) dan portal beton 



bertulang pada struktur gedung. 

Program Gambar (Autocad 2007) 

Program  ini  adalah  program  komputer  untuk  penggambaran  

detail-detail struktur yang diperlukan dalam perencanaan maupun perhitungan 

struktur. 

Program Microsoft Office 2007 

Program ini  adalah  program komputer  yang  digunakan  untuk  

membuat laporan, bagan alir, analisa data dan juga untuk membuat tabel. 

C. Peraturan 

Pada perencanaan ini digunakan peraturan-peraturan sebagai berikut : 

1) Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung, 1983. 

2) Pedoman Perencanaan Bangunan Baja Untuk Gedung 1987. 

3) Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI) 1971. 

4) Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung (SK SNI T-

1991). 

5) Standar   Perencanaan  Ketahanan  Gempa  Untuk  Struktur  Bangunan  

Gedung (SNI 1726-2002). 

6) Tata Cara Perhitungan  Struktur  Beton Untuk  Bangunan  Gedung (SNI  

2847-2002). 

7) Tata  Cara  Perencanaan  Struktur  Baja  Untuk  Bangunan  Gedung  

(SNI  1729-2000) 

D. Tahapan Perencanaan 

Perencanaan gedung ini dilaksanakan dalam 6 (enam) tahap seperti terlihat 

dalam bagan alir pada Gambar IV.1, yaitu sebagai berikut : 

1) Tahap I : Pengumpulan data 

Pada  tahap  ini  dikumpulkan  data-data untuk  perencanaan 

gedung  yang berupa data hasil penyelidikan tanah (tes sondir)   di 

Sukoharjo, Standar Nasional Indonesia  (SNI)  untuk  bangunan  gedung  

dan  aturan-aturan  yang  mendukung sebagai acuan perencanaan. 

2) Tahap II : Perencanaan atap dan tangga 

Pada tahap  ini  dilakukan  desain  gambar rencana,  penghitungan 



struktur atap, dan penghitungan struktur tulangan plat dan tangga. 

3). Tahap III : Perencanaan balok dan kolom 

Pada  tahap  ini  direncanakan  asumsi  dimensi  awal  balok  dan  

kolom, analisis beban yang terjadi pada balok dan kolom, terdiri dari beban 

mati, beban hidup dan beban gempa, analisa mekanika terhadap beban perlu 

kombinasi. 

4). Tahap IV : Penentuan kecukupan dimensi balok dan kolom 

Pada  tahap  ini  dilakukan  analisis  mengenai  dimensi  balok  

dan  kolom apakah cukup atau tidak. Apabila tidak cukup, maka dimensi 

direncanakan ulang. Apabila cukup, maka dilanjutkan ke penulangan balok 

dan kolom. 

5)  Tahap V : Perencanaan pondasi 

Pada tahap ini dilanalisis kecukupan dimensi dan penulangan pondasi. 

6). Tahap VI : Pembuatan gambar detail 

Pada  tahap   ini  dilaksanakan  penggambaran sesuai  hasil 

hitungan. 



 
 

Bagan Alir Perencanaan 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis perhitungan perencanaan struktur beton bertulang 

untuk gedung sekolah 4 lantai (+ 1 basement) dengan prinsip daktail parsial di 

daerah sukoharjo, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perencanaan struktur beton bertulang ini direncanakan aman terhadap beban 

mati, beban hidup dan beban gempa rencana. Distribusi beban geser/gempa 

menggunakan analisis statik ekivalen sedangkan perhitungan analisis mekanika 

strukturnya menggunakan program bantu hitung SAP 2000 v. 8 nonlinear, 

diperoleh perencanaan struktur penyusunnya yang relatif sama. Struktur 

penyusun yang relatif sama tersebut diantaranya sebagai berikut : 

1) Struktur atap menggunakan kuda-kuda rangka baja profil  50.65.7 

2) Struktur plat meliputi ; 

a. Ketebalan plat atap 10 cm dan plat lantai (1,2,3,4) 12 cm dengan tulangan 

pokok D8 dan tulangan bagi dp 6. 

b. Ketebalan plat dinding basement tebal 20 cm dengan tulangan pokok D16 

dan tulangan bagi dp 8. 

c. Ketebalan plat lantai basement tebal 20 cm, dengan tulangan pokok D10, 

dan tulangan bagi dp 8. 

3) Struktur tangga digunakan bentuk K dengan hasil perencanaan injakan 27cm 

dan tanjakan 17,5 cm. Untuk plat tangga digunakan tebal 12 cm dengan 

tulangan pokok D12 dan tulangan bagi dp 8, sedangkan untuk plat bordes 

digunakan tebal 10 cm dengan tulangan pokok D12 dan tulangan bagi dp 8. 

4) Struktur portal gedung beton bertulang meliputi : 

a. Balok induk dengan dimensi 400/600 mm dengan tulangan pokok D22 dan 

tulangan geser menggunakan 2dp10. 

b. Kolom dengan dimensi kolom 500/500 mm dengan tulangan pokok D22 

dan tulangan geser menggunakan 2dp10. 

5) Struktur pondasi menggunakan pondasi tiang pancang beton bertulang dan 

dipancang sampai tanah keras meliputi : 

a. Plat poer pondasi menggunakan ukuran (2,4 x 2,4) m
2 

setebal 1000 mm 



dengan tulangan D22 dan jarak 100 mm. 

b. Kelompok tiang pancang berjumlah 8 tiang dengan dimensi tiang pancang 

300/300 dengan Tulangan pokok 4D19 dengan begel 2dp10- 

c. Sloof dengan dimensi 500/500 mm dengan tulangan pokok D22 dan 

tulangan geser menggunakan 2dp10. 

 

B. Saran 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan struktur beton bertulang 

untuk gedung bertingkat pada umumnya dan secara khusus pada Tugas Akhir ini 

penulis mencoba memberikan saran diantaranya sebagai berikut : 

1. Faktor keamanan/keselamatan dan faktor ekonomis dalam perencanaan gedung 

merupakan hal yang sangat perlu dipertimbangkan, sehingga pemilihan tingkat 

daktilitas menjadi pertimbangan yang sangat penting. 

2. Letak bangunan yang direncanakan harus diperhatikan, karena akan berpengaruh 

pada beban horisontal/beban gempa yang berkerja. 

3. Asumsi-asumsi yang dipergunakan perlu diperhatikan berdasarkan aturan/ 

ketetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terbaru sehingga tidak terjadi 

kesalahan-kesalahan dalam mencari gaya dalamnya dan mampu menerapkan 

aturan terbaru. 

4. Jika dalam perencanaan menggunakan program bantu hitung untuk perhitungan 

analisa mekanika struktur seperti SAP 2000 atau yang lainnya hendaknya 

diperhatikan ketelitian dalam memasukkan data (input) karenaakan 

berpengaruh terhadap keluaran data (output). 

5. Dalam merencanakan struktur gedung, dimensi harus sesuai dengan sistem 

perencanaan dan tidak boros. 



 




