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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pada awal abad 

ke-21 mengakibatkan negara-negara berkembang maupun negara yang sudah 

maju, berlomba untuk terus menciptakan sebuah karya yang menakjubkan. Karya  

ini bisa termasuk juga pada perencanaan struktur atau bangunan pergedungan.  

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai 

intensitas gempa yang cukup banyak, gempa yang terdapat di Indonesia terbagi 

dalam 6 wilayah (Departemen Pekerjaan Umum, 2002/ SNI 1726). Pada setiap 

pembangunan struktur pergedungan bertingkat tinggi sebaiknya harus benar-benar 

kuat dan mampu  bertahan dari bahaya gempa serta faktor-faktor yang bisa 

meruntuhkan bangunan gedung bertingkat. 

Kekuatan bangunan gedung bertingkat sangat bergantung pada kokohnya 

struktur rangka gedung yang biasa disebut dengan portal. Bagian portal adalah 

kolom, balok, dan plat lantai. Dari ketiga struktur portal tersebut harus mampu 

menahan beban yang ada. Ketiga komponen merupakan bagian utama dari sebuah 

gedung bertingkat. Oleh sebab itu perhitungan ketiga komponen tersebut harus 

teliti dengan tetap mengutamakan kekuatan dan keamanan perencanaan gedung 

bertingkat. Selain faktor kekuatan dan keamanan, seorang perencana harus 

mampu juga untuk mengestimasi biaya yang akan diperlukan pada pembangunan 

bangunan gedung. Hal ini selalu diperhatikan dan dipertimbangkan pada 

pembangunan agar tidak terjadi pemborosan biaya.  

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari perencanaan ini adalah  :  

1). Bangunan gedung yang didirikan pada wilayah gempa 5 direncanakan aman  

terhadap bahaya gempa. 

2). Bangunan gedung yang didirikan harus memperhatikan jumlah material 

bangunan yang akan diperlukan pada pembangunan secara efisien. 
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C. Tujuan Perencanaan 

Tujuan dari perencanaan ini adalah : 

1). Untuk mengetahui dimensi struktur portal gedung yang kokoh dan aman di 

wilayah gempa 5 dengan sistem daktail penuh. 

2). Untuk mengetahui jumlah kebutuhan material (bersih) beton dan baja 

tulangan yang dibutuhkan pada perencanaan struktur portal gedung dengan 

sistem daktail penuh. 

 

D. Manfaat Perencanaan 

Perencanaan ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :                 

1). Menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu perencanaan struktur portal 

sistem daktail penuh pada wilayah gempa 5. 

2). Menjadikan perencanaan ini sebagai salah satu pedoman atau referensi dalam 

perhitungan kekuatan, keamanan dan pengestimasian kebutuhan material 

bangunan gedung secara ekonomis di wilayah gempa 5 maupun di daerah 

atau wilyah gempa lainnya.      

 

E. Lingkup Perencanaan 

Dalam perencanaan ini ditinjau sebuah gedung, yaitu struktur portal 

beton bertulang dengan denah 3 lantai yang direncanakan dengan sistem 

daktail penuh berdasarkan (Departemen Pekerjaan Umum, 2002/ SNI 03-

2847). Denah bangunan ditunjukkan pada Gambar I.1, sedangkan untuk data 

struktur gedung pada Tabel 1.1. 

 

 

 

 

 

Gambar I.1. Denah dan bentuk portal struktur bangunan 3 lantai yang ditinjau 
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Tabel I.1. Data struktur gedung 

DATA KETERANGAN 
Jumlah Lantai 3 lantai 

Fungsi Bangunan Gedung Perkantoran 

Luas Bangunan 16 x 16 (m) 

Tinggi Total 11000 mm 

Tinggi Antar Tingkat  400 dan 350 (mm) 

Balok Induk (dimensi awal) 300 x 500 (mm) 

Kolom (dimensi awal) 450 x 450 (mm) 

Plat Lantai Tebal = 120 mm 

Plat Atap Tebal = 90 mm 

Faktor Daktilitas (μ) 5,3 

Faktor Reduksi Gempa (R) 8,5 

Mutu Beton (fc') 20 MPa 

Mutu Baja (fy) 300 MPa 

Jenis Fondasi Telapak menerus 

Daya Dukung Tanah (σt) 175 kPa 

 

 

 


