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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia ilmu pengetahuan (science) semakin cepat 

setiap waktu dan akan terus berkembang sesuai dengan kemajuan jaman. Buku

merupakan sumber ilmu pengetahuan yang dapat membuat seseorang menjadi

mengerti akan ilmu pengetahuan, baik itu ilmu sosial maupun ilmu alam.

Memasyarakatkan budaya membaca dan memahami tentang ilmu pengetahuan

merupakan tujuan dari pendidikan nasional untuk meningkatkan Sumber Daya

Manusia ( SDM ) yang sudah lama digalakan oleh Pemerintah, untuk tujuan

tersebut dibutuhkan adanya prasarana penunjang. Prasarana penunjang tersebut

diantaranya adalah gedung perpustakaan.

B.  Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada bagian latar belakang, 

dapatlah diambil suatu rumusan yang akan digunakan sebagai acuan. Adapun 

rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1). Gedung perpustakaan direncanakan dibangun secara vertikal atau bertingkat 

untuk efisiensi tata guna lahan yang semakin sempit. 

2). Mengingat Surakarta  termasuk  pada  wilayah  gempa  3, maka diperlukan 

perencanaan struktur gedung tahan gempa. 

C.  Tujuan Perencanaan

Tujuan  yang  ingin  dicapai  pada  penyusunan  Tugas  Akhir  ini  adalah :

Perencanaan perpustakaan 4 lantai 1 basement di  Surakarta dengan prinsip 

daktail parsial ini bertujuan untuk mendapatkan hasil desain struktur bangunan 

perpustakaan 4 lantai 1 basement di Surakarta yang tahan gempa sesuai dengan 

prinsip daktail parsial, serta peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Perencanaan

Manfaat pada Tugas Akhir ini ada 2 macam yang hendak dicapai yaitu 

manfaat secara teoritis dan secara praktis, dengan penjelasan sebagai berikut :
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1). Secara teoritis, perencanaan gedung ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan di bidang perencanaan struktur, khususnya dalam perencanaan 

struktur beton bertulang tahan gempa dengan prinsip daktail parsial.

2). Secara praktis, perencanaan gedung ini diharapkan dapat dipakai sebagai 

salah satu referensi dalam merencanaan struktur bangunan gedung tahan 

gempa khususnya di daerah Surakarta.

E. Batasan Masalah

Menghindari  melebarnya  pembahasan, dalam penyusunan tugas akhir 

ini permasalahan dibatasi pada masalah-masalah berikut :

1). Gedung yang direncanakan adalah gedung perpustakaan 4 lantai 1 basement di 

Surakarta.

2). Perhitungan struktur mencakup perhitungan struktur atap (kuda-kuda) dan 

beton bertulang (plat lantai, plat tangga, perhitungan balok, perhitungan kolom 

dan perhitungan pondasi).

3). Digunakan beton bertulang dengan mutu beton f’c = 25 MPa, mutu baja f y = 

350 MPa untuk tulangan utama, dan f y = 350 MPa untuk tulangan geser.

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

5). Struktur pondasi digunakan pondasi tiang pancang

TINJAUAN PUSTAKA

A. Umum

Struktur bangunan dapat dirancang  dengan  mudah  apabila  beban-

beban yang bekerja pada bangunan bisa ditentukan dengan  pasti. Kapasitas 

bangunan dapat ditentukan sesuai dengan penggunaan 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.
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B.  Daktilitas

1. Pengertian daktilitas

Daktilitas (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 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).

2. Perencanaan sendi plastis

Pada perencanaan gedung dengan sistem daktail, diupayakan agar kolom 

lebih kuat dari pada baloknya. Dengan demikian jika, terjadi gempa yang lebih 

besar dari pada gempa rencana, maka balok akan patah lebih dulu (sehingga 

terjadi sendi plastis), tetapi gedung yang bersangkutan masih berdiri (tidak 
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runtuh). Selanjutnya setelah semua ujung-ujung balok terjadi sendi plastis, 

barulah gedung tersebut runtuh. (Asroni, 2009) 

C.  Pembebanan Struktur

1.   Kekuatan komponen struktur

Pedoman perhitungan struktur beton di Indonesia, dicantumkan dalam 

Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung SNI 03-2847-

2002. Beberapa komponen struktur tersebut meliputi kuat perlu, kuat nominal dan 

kuat rencana atau kuat tersedia.

2.   Faktor beban

Besar  faktor  beban  yang  diberikan  untuk  masing-masing  beban  

yang bekerja pada suatu penampang struktur akan berbeda-beda tergantung pada

jenis kombinasi  pembebanan yang  bersangkutan. Menurut  pasal  11.2 SNI  03-

2847-2002, agar supaya struktur dan komponen struktur memenuhi syarat 

kekuatan dan layak  pakai terhadap  bermacam-macam kombinasi  beban,  maka 

harus dipenuhi ketentuan dari kombinasi-kombinasi beban berfaktor sebagai 

berikut :

1). U = 1,4 D ............................................................................................ (II.1a)

2). U = 1,2 D + 1,6 L + 0,5 (A atau R) ...................................................... (II.1b)

3). U = 1,2 D + 1,0 L ± 1,6 W + 0,5 (A atau R) ........................................ (II.1c)

4). U = 0,9 D ± 1,6 W ............................................................................... (II.1d)

5). U = 1,2 D + 1,0 L ± 1,0 E .................................................................... (II.1e)

6). U = 0,9 D ± 1,0 E ................................................................................ (II.1f)

3. Faktor reduksi kekuatan ()

Ketidakpastian kekuatan elemen struktur terhadap pembebanan dianggap 

sebagai faktor reduksi pembebanan , yang nilainya ditentukan menurut Pasal 

11.3.2 SNI  03-2847-2002 sebagai berikut:

1).  = 0,80 untuk beban lentur tanpa gaya aksial

2).  = 0,65 untuk gaya aksial tekan, dan aksial tekan dengan lentur

3).  = 0,65 untuk struktur dengan tulangan sengkang biasa

4).  = 0,60 untuk gaya lintang dan torsi

5).  = 0,70 untuk tumpuan pada beton



7

D. Beban Gempa

Beban  gempa  merupakan  salah  satu  beban  yang  harus  

diperhitungkan dalam perencanaan struktur bangunan, terutama untuk daerah 

rawan gempa. Pada perencanaan ini beban gempa dihitung dengan pedoman SNI 

1726-2002 (Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan 

Gedung).

1.   Faktor-faktor penentu beban gempa nominal.

1a).Faktor respons gempa (C1). Faktor respon gempa dinyatakan dalam 

percepatan  gravitasi  yang  nilainya  tergantung  pada  waktu getar  alami  

struktur gedung dan kurvanya ditampilkan dalam spektrum respons gempa 

rencana. Faktor respons gempa ( C1 ) dipengaruhi 3 hal, yaitu sebagai berikut:

1). Kondisi tanah pada gedung yang akan dibangun.

2). Waktu getar alami fundamental (T1)

3). Wilayah gempa.

1b).Faktor keutamaan gedung (I). Faktor keutamaan gedung merupakan 

faktor  pengali dari pengaruh gempa  rencana  pada  berbagai  kategori gedung,   

untuk menyesuaikan perioda ulang gempa yang berkaitan dengan penyesuaian 

probabilitas dilampauinya pengaruh  tersebut selama  umur  gedung itu dan 

penyesuaian umur gedung itu.

1c).Faktor reduksi gempa (R). Faktor reduksi gempa merupakan rasio antara  

beban  gempa  maksimum akibat pengaruh  gempa rencana pada struktur gedung 

elastik penuh dan beban gempa nominal akibat pengaruh gempa rencana pada 

struktur gedung  , bergantung pada  faktor daktilitas struktur  gedung tersebut. 

1d).Berat  total gedung (Wt).  Berat total bangunan adalah kombinasi dari 

beban mati seluruhnya dan beban hidup vertikal tereduksi. Faktor reduksi beban 

hidup dapat ditentukan dari PPIUG ( 1983 ).

2.   Beban geser dasar nominal statik ekuivalen (V)

Struktur bangunan yang dapat menahah beban gempa harus 

direncanakan untuk menahan suatu beban geser dasar akibat gempa. Besarnya 

beban geser dasar nominal statik ekuivalen (V) ditentukan berdasarkan ketentuan 

pasal 6.1.2 SNI 1726-2002
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3.   Beban gempa nominal statik ekuivalen (Fi)

Beban geser dasar nominal statik ekuivalen (V) harus dibagikan 

sepanjang tinggi struktur gedung menjadi beban-beban gempa nominal statik 

ekuivalen (Fi ) yang bekerja pada masing-masing lantai tingkat. Besarnya beban 

gempa nominal statik ekuivalen (Fi)  ditentukan berdasarkan ketentuan pasal 6.1.3 

SNI 1726-2002

4.   Kontrol waktu getar alami gedung beraturan (T1)

Menurut  Pasal  6.2.1  SNI  1726-2002,  apabila  dimensi  portal  telah 

ditentukan  dengan  pasti, maka  waktu  getar alami  fundamental struktur gedung 

beraturan dikontrol dengan rumus Rayleigh. Apabila nilai waktu getar alami 

fundamental menyimpang lebih dari 20% (atau kurang dari 80%) dari nilai yang 

dihitung menurut Pasal 6.2.1 SNI 1726-2002 maka beban gempa harus dihitung 

ulang dari awal.

LANDASAN TEORI

A. Perencanaan Struktur Atap Rangka Baja

1. Perencanaan gording

Beban-beban yang diperhitungkan pada gording meliputi beban mati (akibat 

berat sendiri gording dan beban penutup atap), beban hidup dan beban angin. Baja 

profil yang digunakan untuk gording adalah profil Canal. Tegangan yang terjadi 

harus lebih kecil dari tegangan ijin.

2.  Perencanaan sagrod

Pemasangan sagrod dimaksudkan untuk mendukung beban yang searah 

dengan sumbu miring atap.

3.  Perencanaan kuda-kuda

B. Perencanaan Struktur Plat Lantai dan Tangga

1. Perencanaan plat

Plat merupakan struktur bidang datar (tidak melengkung) yang jika ditinjau 

secara 3 dimensi mempunyai tebal yang jauh lebih kecil dari pada ukuran bidang 

plat.
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2. Perencanaan tangga beton bertulang

Agar anak tangga dapat digunakan dengan mudah dan nyaman, maka 

ukuran  anak  tangga  ditentukan sebagai berikut :  

2.T + I = (61 - 65 cm)........................................................................(III.1)

dengan :

T = tinggi bidang tanjakan (optred) atau tinggi anak tangga, cm.
A = lebar bidang injakan (antrede) atau lebar anak tangga, cm.

C. Perencanaan Struktur Balok

Pada perencanaan balok dilakukan analisa perhitungan meliputi tulangan 

memanjang balok dan tulangan geser (begel) balok.

D.  Perencanaan Struktur Kolom

Pada perencanaan kolom dilakukan analisa perhitungan meliputi tulangan 

memanjang kolom, tulangan geser (begel) kolom dan momen tersedia kolom.

E. Perencanaan Pondasi

.Secara umum, pondasi mempunyai tujuan meneruskan beban-beban 

strukur bangunan yang ada di atasnya untuk ditransfer/ diteruskan kedalam 

lapisan tanah pendukung.

HASIL PERENCANAAN

A. Perencanaan Struktur Atap

Perencanaan Struktur atap menggunakan penutup atap dari genteng

dengan rangka atap dari baja. Berdasarkan hasil perhitungan digunakan gording 

profil baja lip kanal C150.75.20.4,5 dan rangka kuda-kuda baja menggunakan 

profil siku  40.60.5. Alat sambung menggunakan baut ( = 1/2” dengan 

menggunakan plat kopel 4 mm. Rangka atap dapat dilihat seperti pada Gambar 

V.1.

Gambar V. 1. Rangka kuda-kuda atap
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B. Perencanaan Plat

Perencanaan struktur pelat atap diperoleh tebal pelat 100 mm dan pelat 

lantai lantai diperoleh tebal 120 mm tulangan pokok digunakan diameter D10 mm 

dan tulangan bagi 2dp8 mm. Denah pelat atap dan pelat lantai seperti pada 

Gambar V.2 dan Gambar V.3. Sedangkan Hasil penulangan  dapat dilihat pada  

Tabel V.1 dan Tabel V.2.

Tabel V.1. Tulangan dan momen tersedia pelat atap

Tipe plat
Momen perlu

( kN.m )

Tulangan

Pokok

Tulangan

bagi

Momen 

tersedia

(kN.m)

                       

Mlx
(+) = 2,19

Mly
(+) = 2,19

Mtx
(-) = 5,41

Mty
(-) = 5,41

D10 – 200mm

D10 – 200mm

D10 – 200mm

D10 – 200mm

D8 – 200 mm

D8 – 200 mm

7,89

6,79

7,89

6,79

                       

Mlx
(+) = 4,53

Mly
(+) = 4,53

Mtx
(-) = 11,22

Mty
(-) = 11,22

D10 – 115mm

D10 – 115mm

D10 – 115mm

D10 – 115mm

D8 – 200mm 

D8 – 200mm

13,26

11,35

13,26

11,35

C

D 3,5

3,5

3,5

3,5
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b). Tangga Bawah

a). Tangga Atas

150300

200

150300

200
N A IK

450

150300

Tabel V.2. Tulangan dan momen tersedia pelat lantai.

Tipe plat

Momen 

perlu

( kN.m )

Tulangan

Pokok

Tulangan

bagi

Momen 

tersedia

(kN.m)

                       

Mlx
(+) = 2,24

Mly
(+) = 2,24

Mtx
(-) = 5,55

Mty
(-) = 5,55

D10 – 200mm

D10 – 200mm

D10 – 200mm

D10 – 200mm

D8 – 200 mm 

D8 – 200 mm

10,09

8,99

10,09

8,99

                       

Mlx
(+) = 2,13

Mly
(+) = 0,69

Mtx
(-) = 4,36

Mty
(-) = 3,03

D10 – 200mm

D10 – 200mm

D10 – 200mm

D10 – 200mm

D8 – 200 mm 

D8 – 200 mm

10,09

8,99

10,09

8,99

C. Perencanaan Tangga

Pada perencanaan ini tangga yang digunakan tiap lantai sama. Dalam 

analisa perhitungan, tangga dibagi menjadi 2 bagian. Sebagai contoh hasil 

perencanan yaitu pada tangga bagian bawah dengan denah yang dapat dilihat pada 

gambar V. 3. dan pada  Tabel V.2, dengan injakan  26 cm dan tanjakan 18 cm.

Gambar V.4. Perencanaan tangga besement dan lantai 1,2 dan 3.

A

3,5

3,5

B

4,5

2,5
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2.h = 1,2 m 2.h = 1,2 m

A B C
6 D 22 3 D 22 6 D 22

6 D 22 6 D 223 D 22
2 dp 10-80 2 dp 10-85 2 dp 10-80

2 D 22 2 D 22

POT A-A POT B-B POT C-C

2dp10-80 2dp10-85 2dp10-803D22

3D22

8D22

6D22

8D22

6D22

2D10 2D10 2D10

6,1

4,7

60

6,1

45

6,1 6,1

6,1

60

6,1

45

6,1 6,1

6,1

4,7

60

6,1

45

6,1 6,1

Tabel V.4 Penulangan tangga bagian bawah.

Batang
Daerah Momen Perlu Momen rencana Tulangan Tulangan 
Batang (kN-m) (kN-m) Pokok Bagi

Tangga
kiri -38,87 39,365 D16-110 D8-130

lapangan 9,79 11,007 D12-260 D6-115
kanan 19,79 21,143 D12-130 D6-115

Bordes
kiri 19,79 21,143 D12-130 D6-115

lapangan 12,22 21,143 D12-130 D6-115
kanan 0,00 21,143 D12-130 D6-115

D. Perencanaan Struktur Balok

Perencanaan kolom diambil contoh pada balok nomor 8 portal as-4 lantai 

1. Balok berukuran 450/600 dengan diameter tulangan D22 mm dan diameter 

tulangan geser 2dp10 mm, penulangan balok dapat dilihat pada Gambar V.5.

Gambar V.5. Hasil perencanaan tulangan balok nomor 8 portal as-4 lantai 1
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E. Perencanaan Struktur Kolom

Perencanaan kolom diambil contoh pada kolom 36 portal as-2. Kolom 

berukuran 600/600 dengan diameter tulangan D19 mm dan diameter tulangan 

geser 2dp10 mm, penulangan kolom dapat dilihat pada Gambar V.6.

                                                                      

(cm)

                                                                                              (cm)

F. Perencanaan Struktur Pondasi

Perencanaan pondasi struktur utama menggunakan pondasi tiang pancang 

dan dipancang sampai tanah keras, dengan 6 buah tiang pancang. Tulangan  tiang 

pancang menggunakan diameter D19 mm dan tulangan geser 2dp10. Poer 

menggunakan ukuran 3 x 3 m2, dengan tulangan diameter D25 mm. 

Gambar V.6. Hasil perencanaan tulangan kolom 36 portal as-2

Gambar V.7. Penulangan pondasi tiang pancang.

Penulangan tiang pancang

2dp10-150

28D19

D25-75
D25-75

D25-75 D25-75
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8D19
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1000

85

480

300

70

80
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80
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708070 80
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70
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D25-75
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D25-75

D25-75D25-75
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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perencanaan gedung perpustakaan kota 4 lantai 

(Basement 1 lantai) di Surakarta dengan prinsip daktail parsial yang telah 

diselesaikan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1). Rangka atap digunakan rangka profil dobel  40.60.5dan jarak antar kuda-

kuda 3,5 m. Gording menggunakan profil kanal C 150 x 75 x 20 x 4,5. 

Sambungan menggunakan baut dengan diameter 1/2“ = 12,7 mm dan pada 

kopel menggunakan sambungan las dengan panjang = 70 mm dan lebar =26 

mm dengan tebal plat kopel =  4 mm.

2). Perencanaan plat atap diperoleh tebal plat 100 mm, dengan tulangan pokok  

diameter D10 mm dan tulangan bagi menggunakan diameter 2dp8 mm.

3). Perencanaan plat lantai 1 - 4 diperoleh tebal plat 120 mm, dengan tulangan 

pokok  diameter D10 mm dan tulangan bagi menggunakan diameter 2dp8 mm

4). Perencanaan tangga dan bordes diperoleh dimensi tangga yang digunakan 

dengan tebal plat tangga adalah 120 mm dengan optrade (tinggi bidang 

tanjakan) T = 18 cm, antrade (lebar bidang injakan) I = 26 cm. Penulangan 

tangga dan bordes digunakan tulangan pokok D10 mm dan D16 mm dan 

tulangan bagi 2dp6 mm.

5). Perencanaan balok induk menggunakan daktail parsial dengan dimensi 

450/600 mm. Tulangan yang digunakan untuk tulangan pokok menggunakan 

D22 mm dan untuk tulangan geser menggunakan tulangan 2dp10.

6). Perencanaan untuk kolom induk menggunakan daktail parsial dengan dimensi 

kolom 600/600 mm. Tulangan pokok D19 mm dan untuk tulangan geser 

menggunakan tulangan 2dp10.

7). Perencanaan pondasi struktur utama menggunakan pondasi tiang pancang dan 

dipancang sampai tanah keras, dengan 6 buah tiang pancang. Tulangan  tiang 

pancang menggunakan diameter D19 mm dan tulangan geser 2dp10. Poer

menggunakan ukuran 3 x 3 m2, dengan tulangan diameter D25 mm.
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B. Saran

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan struktur bertingkat:

1). Faktor keselamatan dan ekonomis dalam perencanaan gedung merupakan hal 

sangat perlu dipertimbangkan, sehingga perencanaan harus disesuaikan 

dengan kondisi daerah dari segi pengaruh beban gempa yang mungkin timbul, 

karena gedung sangat berpengaruh terhadap beban gempa dan berakibat pada 

pemakaian kebutuhan volume beton dan tulangan yang digunakan.

2). Asumsi-asumsi yang dipergunakan perlu diperhatikan agar tidak terjadi 

kesalahan-kesalahan dalam mencari gaya dalam struktur gedung.

3). Perencanaan yang menggunakan program bantu komputer untuk perhitungan 

struktur seperti SAP 2000 atau program bantu yang lainnya hendaknya 

diperhatikan ketelitian dalam memasukkan data karena akan berpengaruh 

terhadap output.

4). Setiap gedung mempunyai permasalahan yang berbeda-beda sehingga 

diharapkan bagi perencana agar dapat memahami prinsip-prinsip dasar dari 

perhitungan konstruksi, analisis struktur dan pondasi. 

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

perencanaan agar tidak boros.


