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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gedung merupakan salah satu unsur penting dalam hal pengembangan 

suatu daerah. Dalam pembangunan sebuah gedung harus memperhatikan hal-hal 

yang berkaitan dengan kondisi lingkungan sekitar. Untuk itu perlu dilakukan 

perencanaan yang sesuai dengan fungsi gedung dan wilayah yang akan dibangun 

serta harus menghitung berapa besar kebutuhan material yang diperlukan.  

Perencanaan sebuah gedung harus dapat menjamin kekuatan serta fungsi 

gedung itu sendiri. Kekuatan gedung tersebut harus dapat memikul beban mati, 

beban hidup dan beban gempa yang terjadi di wilayah tersebut. Pada perencanaan 

gedung ini ditetapkan di wilayah gempa 3 dengan menggunakan sistem elastik 

penuh. Seorang perencana harus menghitung dengan teliti agar nantinya gedung 

tersebut dapat menahan beban-beban yang ada. 

Kekuatan gedung bergantung pada kekuatan rangka gedung yang biasa 

disebut portal. Bagian portal tersebut (yaitu kolom dan balok) harus dapat 

menahan beban yang ada. Kolom dan balok merupakan komponen utama dari 

sebuah gedung. Untuk itu harus dihitung dengan teliti mengenai kekuatannya.  

Selain pada kekuatan, perencana juga harus dapat meminimalisir biaya 

yang dibutuhkan untuk pembangunan sebuah gedung. Jadi selain kekuatan 

struktur gedung, juga harus dipertimbangkan biaya yang minimal dan kebutuhan 

material yang dibutuhkan untuk membangun sebuah gedung. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diperoleh 

rumusan masalah yang berupa seberapa besar kebutuhan material untuk 

membangun struktur gedung yang dapat menahan beban-beban yang ada dengan 

sistem elastik penuh di wilayah gempa 3. 
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C. Tujuan Perencanaan 

Tujuan dari perencanaan ini adalah : 

1). Untuk mengetahui dimensi struktur portal gedung yang dapat menahan beban    

secara aman yang dibangun di wilayah gempa 3 dengan sistem elastik penuh. 

2). Untuk mengetahui kebutuhan material yang dibutuhkan struktur portal gedung 

tersebut. 

 

D. Manfaat Perencanaan 

Manfaat dari perencanaan ini adalah : 

1).  Untuk memperdalam ilmu tentang perhitungan struktur gedung. 

2). Untuk dijadikan acuan dalam perencanaan struktur gedung di lapangan,   

khususnya di wilayah gempa 3 dengan sistem elastik penuh. 

3). Untuk mengetahui apakah struktur portal gedung dengan sistem elastik penuh 

dapat dipakai di wilayah gempa 3. 

 

E. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan agar didapatkan perencanaan yang sesuai, maka 

perencanaan ini dibatasai hal-hal sebagai berikut : 

1). Dimensi portal awal : Balok 300/500 ; Kolom 450/450 

2). Digunakan fondasi telapak menerus, berat tanah di atas fondasi t = 17,3 

kN/m3 , daya dukung tanah pada kedalaman -1,60 m,   t = 175 kPa. 

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

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

5). Berat jenis beton γt = 25 kN/m3 

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

balok, kolom, dan fondasi) dengan sistem elastik penuh. 

7). Dipilih Portal B dari gedung kantor yang dibangun di wilayah gempa 3 dengan 

sistem elastik penuh. Denah dan bentuk portal dilukiskan pada Gambar I.1. 
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              (a). Denah bangunan                         (b). Bentuk Portal B 

Gambar I.1. Denah bangunan dan bentuk portal 

 


