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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Portal merupakan struktur rangka utama dari gedung yang terdiri atas 

komponen-komponen balok dan kolom yang saling bertemu pada titik-titik simpul 

(buhul), dan berfungsi sebagai penahan beban dari gedung. Untuk merencanakan 

portal yang berkualitas serta bermutu tinggi maka diperlukan ketelitian dalam 

penghitungan. Merencanakan portal perlu memperhatikan syarat-syarat dan 

ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam peraturan gempa maupun peraturan 

beton baik menggunakan peraturan yang berstandar nasional maupun 

internasional. 

Dalam merencankan portal perlu adanya hitungan analisis struktur untuk 

mengetahui besarnya gaya dan momen yang terjadi pada portal akibat beban-

beban yang bekerja. Dari hitungan analisis struktur tersebut dapat ditentukan 

besarnya dimensi balok, kolom, sloof, plat lantai, plat atap dan pondasi yang 

diperlukan akibat beban yang bekerja. Untuk mempermudah hitungan analisis 

tersebut dapat dihitung menggunakan alat bantu program komputer berupa SAP 

2000 Non Linier, Etabs, San pro, dan sebagainya. 

Material penyusun beton bertulang yang umum digunakan yaitu pasir, 

krikil/split, portland cemen dan air. Material baja sebagai tulangan yang 

mendukung beton bertulang akibat beban yang bekerja. 

Sistem perencanaan struktur gedung portal beton bertulang menurut 

peraturan gempa maupun peraturan beton 2002, dapat dilaksanakan dengan 3 

(tiga) cara, yaitu: 

1). Sistem perencanaan gedung dengan prinsip elastik penuh. 

2). Sistem perencanaan gedung dengan prinsip daktail parsial. 

3). Sistem perencanaan gedung dengan prinsip daktail penuh. 

Dari uraian di atas maka kebutuhan material pada perencanaan portal 

beton bertulang dengan beda sistem daktilitas dan beda wilayah gempa, maka 

hasil akhir perencanaan akan berbeda juga.  
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada bagian latar belakang, 

dapat diambil suatu rumusan masalah bagaimana cara merencanakan struktur 

portal beton bertulang dengan prinsip daktail parsial di wilayah gempa 2, dan 

berapa kebutuhan material beton yang digunakan. 

 

C. Tujuan Perencanaan 

 

Hal yang menjadi kajian dalam perencanaan ini adalah bagaimana 

merencanakan dimensi portal yang aman secara struktur, serta menghitung 

kebutuhan material yang diperlukan secara ekonomis pada suatu portal yang 

direncanakan sebagai gedung perkantoran dengan sistem daktail parsial di 

wilayah gempa 2 sesuai dengan SNI 03-2847-2002. 

 

D. Manfaat Perencanaan 

 

Manfaat pada penelitian ini ada 2 macam, yaitu manfaat secara teoritis dan 

secara praktis, dengan penjelasan sebagai berikut : 

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

pengetahuan dan pemahaman di bidang perencanaan struktur, khususnya 

dalam perencanaan struktur beton bertulang tahan gempa dengan prinsip 

daktail parsial yang berdasarkan  SNI 03-2847-2002. 

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

satu referensi pada kebutuhan material pada perencanaan portal beton 

bertulang dengan prinsip daktail parsial di wilayah gempa 2. 

 

E. Lingkup Perencanaan 

 

Menghindari melebarnya pembahasan, maka batasan yang digunakan 

dalam perencanaan ini secara rinci dibagi menjadi 2 macam yaitu batasan yang 

berkaitan dengan peraturan dalam perencanaan dan batasan yang berkaitan dengan 

perhitungan pada perencanaan. 
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1. Batasan yang berkaitan dengan peraturan 

Peraturan-peraturan yang digunakan mengacu pada peraturan yang secara 

umum digunakan di Indonesia, antara lain : 

a). Pedoman Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung (SNI 03-1727-

1989). 

b). Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung 

(SNI 1726-2002). 

c). Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung (SNI 03-

2847-2002). 

 

2. Batasan yang berkaitan dengan perhitungan 

a). Portal yang direncanakan adalah Portal B (lihat Gambar I.1), berfungsi 

sebagai perkantoran 3 lantai di wilayah gempa 2. 

b). Perencanaan hanya pada perhitungan struktur beton bertulang (perencanaan 

balok, kolom, fondasi dan sloof) dengan sistem daktail parsial dengan faktor 

daktilitas μ = 3,0 dan faktor reduksi gempa R = 4,8. 

c). Mutu beton fc’ = 20 MPa, baja tulangan fy = 300 MPa. 

d). Dimensi awal portal: balok 300/500; kolom 450/450. 

e). Dipakai fondasi telapak menerus, berat tanah di atas fondasi γt = 17,3 kN/m
3
, 

daya dukung tanah pada kedalaman -1,60 m, σt = 175 kPa. 

f). Tebal plat atap 90 mm, plat lantai 120 mm. 

g). Menghitung kebutuhan material beton dan baja tulangan yang digunakan pada 

hasil perencanaan portal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      (a). Denah bangunan                          (b). Bentuk portal 

Gambar I.1. Struktur portal 3 lantai 
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F. Keaslian Perencanaan 

 

Model perencanaan gedung dengan sistem daktail parsial pernah dilakukan 

sebelumnya, diantaranya oleh Nugroho, A.S., 2010, dengan judul “Perencanaan 

Apartemen 7 Lantai (+1 Basemaent) Dengan Sistem Daktail Darsial Di 

Surakarta”, dan Kurniawan, N., 2011, dengan judul “Perencanaan Gedung Rumah 

Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) 6 Lantai (+1 Basement) Dengan Sistem 

Daktail Parsial Di Surakarta”. Pada perencanaan ini menggunakan sistem dan 

wilayah gempa yang sama namun tidak dilengkapi dengan perhitungan kebutuhan 

material. 

Pada Tugas Akhir ini direncanakan portal gedung perkantoran 3 lantai 

yang brada di wilayah gempa 2, dan dilengkapi dengan analisis perhitungan 

kebutuhan material dari portal yang bersangkutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


