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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Islam baik dalam bentuk madrasah/pesantren, majlis ta’lim 

(pengajian) maupun dalam bentuk lembaga pendidikan yang di selenggarakan 

oleh organisasi kemasyarakatan Islam pada umumnya bersifat fungsional, yang 

salah satu tujuannya adalah membentuk manusia muslim yang memiliki kualitas 

yang unggul di semua bidang ilmu pengetahuan.

Pondok pesantren adalah sistem pendidikan pertama dan tertua di 

Indonesia. sistem pendidikan yang diterapkan di pondok pesantren memiliki nilai 

yang lebih jika dibandingkan dengan sekolah konvensional pada umumnya. Di 

wilayah Andong, Boyolali, kesadaran masyarakat akan pentingnya ilmu 

pendidikan formal dan Islam sudah sangat baik sehingga banyak dari mereka 

berlomba lomba menyekolahkan anak – anaknya untuk bisa belajar di pondok 

pesantren. Di wilayah ini sebetulnya sudah berdiri dua pondok pesantran yakni 

Pondok Pesantren Ainulhidayah dan Pondok Pesantren Zumrotuttholibin namun 

kebaradaan ke dua pondok pesantren itu di nilai kurang, karena penerapan sistem 

pendidikan yang dipakai masih menggunakan model lama. Oleh karena itu 

pondok persantren yang bernuasa modern, intelektual dan sesuai dengan 

perkermbangan zaman serta tidak lupa dengan bernafaskan Islam sangatlah di 

butuhkan. Berkaitan  dengan  hal  tersebut  diatas maka  penyusun  mencoba  

untuk merencanakan pondok pesantren modern dengan gedung sekolah lima 

lantai di wilayah Andong, Boyolali.

Menurut SNI 1726-2002, Boyolali  termasuk  pada  wilayah  gempa  3 

yaitu  merupakan  daerah  cukup  besar kemungkinan  terjadinya  gempa maka 

untuk itulah  dalam perencanaan gedung bertingkat tinggi ini harus direncanakan 

dan didesain sedemikian rupa agar dapat digunakan sebaik-baiknya, nyaman dan 

aman terhadap bahaya gempa bagi pemakai atau penguna struktur gedung.
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B. Tujuan dan Manfaat Perencanaan

1. Tujuan perencanaan

Tujuan yang ingin dicapai pada penyusunan Tugas Akhir ini adalah Untuk 

mendapatkan perencanaan konstruksi bangunan gedung tahan gempa, yang 

meliputi perhitungan dan gambar struktur sesuai dengan sistem daktail parsial

yang dapat dipertanggungjawabkan kekuatannya.

2. Manfaat perencanaan

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

manfaat secara teoritis dan secara praktis, dengan penjelasan sebagai berikut :

1). Secara teoritis, perencanaan gedung ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan di bidang perencanaan stuktur, khususnya dalam perencanaan 

struktur beton bertulang tahan gempa dengan sistem daktail parsial.

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

salah satu referensi dalam merencanakan struktur bangunan gedung tahan 

gempa, khususnya di daerah Andong, Boyolali.

C. Lingkup Perencanaan

Menghindari melebarnya pembahasan, dalam penyusunan Tugas Akhir ini 

permasalahan dibatasi pada perencanaan struktur, yaitu perencanaan struktur atap 

(kuda-kuda) dan beton bertulang (plat lantai, tangga, balok, kolom dan 

perencanaan pondasi) dari gedung dengan sistem daktail parsial. Batasan yang 

digunakan antara lain :

1). Perhitungan perencanaan struktur beton bertulang pada Pondok Pesantren 5 

lantai dengan prinsip daktail parsial sesuai dengan SNI 1728-2002 (tinjauan 3 

dimensi ).

2). Digunakan beton bertulang dengan mutu beton fc’ = 25 MPa, dan mutu baja 

tulangan fy = 400 MPa.

3). Berdasarkan Pasal 4.3.3 SNI 1726-2002, taraf kinerja struktur gedung berupa 

daktail parsial dengan faktor daktilitas (µ) = 3 dan faktor reduksi gempa ( R ) 

= 4,8 yang termasuk wilayah gempa 3.
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4). Pada perencanaan ini digunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

a). Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI) 1971.

b). Perencanaan Bangunan Baja Indonesia (PPBBI) 1984.

c). Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung (PPIUG) 1983.

d). Standar Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung      

SNI-1726-2002.

e). Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung SNI-03-

2847-2002.

f). Kombinasi pembebanan pada struktur atap bertulang berdasarkan SNI 03-

1729-2002.

g). Kombinasi pembebanan pada struktur beton bertulang berdasarkan SNI 

03-287-2002.

h). Analisa mekanika menggunakan program SAP 2000 V.8 non linier.

i). Struktur atap direncanankan berupa kuda – kuda rangka baja.

5). Pondasi yang digunakan berupa Pondasi Tiang Pancang.


