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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Era globalisasi menuntut persaingan di berbagai bidang, salah satunya 

adalah mutu sumber daya manusia. Pendidikan adalah cara untuk mendapatkan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk menunjang peningkatan kemajuan 

pendidikan tersebut maka dibutuhkan sarana pendidikan. Surakarta adalah salah 

satu kota besar di Indonesia yang menjadi tujuan pendidikan. Banyak sekolah dan 

universitas berkualitas yang terdapat di Surakarta yang menarik minat sebagian 

besar pelajar dan mahasiswa di pulau jawa bahkan dari luar jawa. 

Universitas adalah jenjang pendidikan tertinggi dengan konsentrasi 

pendidikan yang beragam yang berperan menciptakan profesionalitas sumber 

daya manusia. Beragam konsentrasi tersebut menyerap banyak mahasiswa, untuk 

itulah dalam sebuah universitas dibutuhkan banyak fasilitas ruang kuliah yang 

ditata dalam bentuk gedung perkuliahan 

Menurut SNI 03-1726-2002, Surakarta termasuk pada wilayah gempa 3 

yaitu merupakan daerah dengan kemungkinan terjadi gempa berskala cukup besar 

sehingga dalam merencanakan gedung bertingkat harus direncanakan dan didesain 

dengan matang agar dapat digunakan dengan nyaman dan aman terhadap bahaya 

gempa bagi pemakai. Untuk efisiensi tata guna lahan maka gedung perkuliahan 

direncanakan 4 lantai 1 basement menggunakan prinsip daktail parsial. 

Perencanaan gedung tersebut secara teoritis harus memenuhi persyaratan tertentu, 

baik dari segi struktur, kekakuan, kestabilan serta ekonomi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka diambil suatu rumusan masalah  

sebagai acuan dalam perencanaan sebagai berikut: 

1). Surakarta termasuk daerah yang berada pada wilayah gempa 3, maka 

diperlukan perencanaan struktur gedung tahan gempa.  

2). Karena berkembangnya daerah Surakarta menjadi kota besar dan tata guna 

lahan yang semakin sempit, diperlukan perkembangan gedung bertingkat atau 

pembangunan secara vertikal. 
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C. Tujuan dan Manfaat Perencanaan 

1. Tujuan perencanaan  

Perencanaan gedung perkuliahan 4 lantai 1 basement di Surakarta dengan 

prinsip daktail parsial ini bertujuan untuk mendapatkan hasil desain struktur 

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

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

2. Manfaat perencanaan  

Manfaat yang dapat diambil pada perencanaan ini adalah menambah 

pengetahuan di bidang perencanaan struktur dan sebagai referensi, khususnya 

dalam perencanaan struktur beton bertulang tahan gempa dengan prinsip daktail 

parsial. 

D. Batasan Masalah 

Untuk menghindari melebarnya pembahasan, maka penyusunan laporan 

tugas akhir ini dibatasi masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Peraturan-peraturan 

Peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut: 

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

2). Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia (PPBBI) 1984. 

3). Standar Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung 

SNI-1726-2002. 

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

2847-2002. 

5). Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung SNI 03-1729-

2002. 

2. Perhitungan dan pembahasan 

Pada perhitungan dan pembahasan digunakan data-data dan syarat-syarat 

sebagai berikut: 

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

Surakarta. 
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2). Berdasarkan Pasal 4.3.3 SNI 1726-2002, dipakai taraf kinerja struktur gedung 

daktail parsial dengan faktor daktilitas (μ) = 3,0 dan faktor reduksi gempa (R) 

= 4,8. 

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

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

dan  pondasi). 

4). Spesifikasi material struktur yang digunakan adalah mutu beton f’c = 30 MPa, 

mutu baja fy = 400 MPa untuk tulangan utama, dan fy = 300 MPa untuk 

tulangan geser. 

5). Struktur atap direncanakan berupa kuda-kuda rangka baja dan plat beton 

dengan ketebalan 100 mm. 

6). Plat lantai dan tangga direncanakan dengan ketebalan 120 mm. 

7). Dimensi awal balok induk 400/600 mm, balok anak 250/500 mm, dan kolom 

600/600 mm. Dimensi ini digunakan sebagai data awal perhitungan dan dapat 

berubah sesuai dengan perhitungan dimensi yang paling optimal. 


