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ABSTRACT
The aim of this plan is to program 3 floors portal that have  function as a office building with full elastic system in quake
region 3 and be safely calculated against the dead load, live load and quake, as well as the material requirement is need by
the portal economically. Portal planning with full elastic system has a earthquake reduction factor R=1,6 and ductility
factor µ=1,0. The rules that are used as a reference is Indonesian Reinforced Concrete Rule 1971 for plate momen
calculations. The Burden Planning Orientation for home and building, SNI 03-1727-1989 for live load analysis. Earthquake
Endurance Planning Standards for building structures, SNI-1726-2002 for earthquake load analysis. SNI 03-2847-2002 for
concrete structures calculations. The calculations of inside force using “SAP 2000 v.8 nonlinear” program. To get fast and
accurate results in terms of mathematical calculations, we use the "Microsft Excel 2007" program. While for the deciption
using "AutoCAD 2007" program. From the planning calculations that have been done shows the results that reinforced
concrete plate structure, includes: Roof Beams Floor have dimensions 300/550 mm, 3rd floor have dimensions 350/550 mm,
and 2nd floor have dimensions 350/600 mm. On the beams are using main reinforcement and shear reinforcement 2dp8
D25. The 3rd floor column with dimensions of 500/500 mm, 2nd floor with dimensions of 700/700 mm, and 1st floor with
dimensions of 800/800 mm. On the columns using main reinforcement and shear reinforcement 2dp10 D32. Foundation
structures using the continuous palm foundations, including: foundation plates size B = 1.10 m thickness of 25 cm, using
the main reinforcement D10-95 mm and dividing reinforcement D8-95 mm. Sloop with dimensions of 400/800 mm, using
main reinforcement D22 and shear reinforcement 2dp12. While for the concrete and steel reinforcement material
requirement on the portal, include: Beams, concrete total volume: 7.925 m3, reinforcement total weight of 2361 kg.
Column, concrete total volume: 21.319 m3, reinforcement total weight 8472 kg. Foundation, concrete total volume 2,870
m3, reinforcement total weight 197 kg. Sloof, concrete total volume 5.248 m3, reinforcement total weight 875 kg.

Keywords: full elastic, materials requirement , portal, quake region 3.

ABSTRAKSI
Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk merencanakan portal 3 lantai yang berfungsi sebagai gedung perkantoran dengan
sistem elastik penuh di wilayah gempa 3 dan dihitung secara aman terhadap beban mati, hidup dan gempa, serta kebutuhan
material yang dibutuhkan pada portal secara ekonomis. Perencanaan portal dengan sistem elastik penuh mempunyai faktor
reduksi gempa R = 1,6 dan faktor daktilitas μ = 1,0. Peraturan – peraturan yang digunakan sebagai acuan adalah Peraturan
Beton Bertulang Indonesia 1971 untuk perhitungan momen plat. Pedoman Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan
Gedung, SNI 03-1727-1989 untuk analisis beban hidup. Standar Perencanaan Ketehanan Gempa Untuk Struktur Bangunan
Gedung, SNI-1726-2002 untuk analisis beban gempa. SNI 03-2847-2002 untuk perhitungan struktur beton. Perhitungan
analisis gaya dalam menggunakan program “SAP 2000 v.8 nonlinear”. Untuk mendapatkan hasil yang cepat dan akurat
dalam hal perhitungan matematis, maka digunakan program “Microsft Excel 2007”. Sedangkan untuk penggambaran
menggunakan program “AutoCAD 2007”. Dari perhitungan perencanaan yang dilakukan diperoleh hasil, struktur portal
beton bertulang, meliputi: Balok Lantai Atap dengan dimensi 300/550 mm, Lantai 3 dengan dimensi 350/550 mm, dan
Lantai 2 dengan dimensi 350/600 mm. Pada Balok digunakan tulangan pokok D25 dan tulangan geser 2dp8. Kolom Lantai
3 dengan dimensi 500/500 mm, Lantai 2 dengan dimensi 700/700 mm, dan Lantai 1 dengan dimensi 800/800 mm. Pada
Kolom digunakan tulangan pokok D32 dan tulangan gesrer 2dp10. Struktur fondasi menggunakan fondasi telapak menerus,
meliputi : Pelat fondasi dengan ukuran B = 1,10 m setebal 25 cm, menggunakan tulangan pokok D10-95 mm dan tulangan
bagi D8-95 mm. Sloof dengan dimensi 400/800 mm, menggunakan tulangan pokok D22 dan tulangan geser 2dp12.
Sedangkan untuk ebutuhan material beton dan baja tulangan pada portal, meliputi : Balok, total volume beton yaitu : 7,925
m3, total berat tulangan 2361 kg. Kolom, total volume beton yaitu: 21,319 m3, total berat tulangan 8472 kg. Fondasi, total
volume beton yaitu 2,870 m3, total berat tulangan 197 kg. Sloof, total volume beton yaitu 5,248 m3, total berat tulangan 875
kg.

Kata Kunci : elastik penuh, kebutuhan material, portal, wilayah gempa 3.



PENDAHULUAN

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.

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.

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.

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.

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.

TINJAUAN PUSTAKA

Daktilitas
Daktilitas adalah kemampuan struktur gedung

yang mengalami simpangan pasca elastik secara berulang
dan bolak-balik akibat beban gempa yang dapat
menyebabkan pelelehan pertama sambil mempertahankan
kekuatan dan kekakuan yang cukup sehingga struktur
gedung tersebut dapat tetap berdiri dengan kokoh
meskipun sudah dalam keadaan di ambang keruntuhan
(SNI-1726-2002). Faktor daktililas struktur gedung μ
merupakan rasio antara simpangan maksimum struktur
gedung dengan gempa rencana pada saat diambang
keruntuhan dan pada saat terjadi pelelehan pertama.

Berdasarkan SNI-1726-2002 prinsip perencanaan
daktilitas dibagi menjadi 3 prinsip, yaitu :
1). Prinsip elastik penuh

Struktur gedung yang direncanakan dengan sistem
elastik penuh harus direncanakan agar dapat
berperilaku secara elastis pada saat terjadi gempa.
Oleh karena itu harus memenuhi faktor daktilitas ( μ )
sebesar 1,0 dan faktor reduksi gempa ( R ) sebesar 1,6.

2). Prinsip daktail parsial
Struktur gedung yang direncanakan tidak mengalami
keruntuhan secara getas, sehingga harus berada pada
kondisi liat terbatas. Pada prinsip ini faktor daktilitas
(μ) sebesar 1,5 – 5,0 dan faktor reduksi gempa (R)
sebesar 2,4 – 8,0.

3). Prinsip daktail penuh
Struktur gedung harus direncanakan pada kondisi
betul-betul liat. Pada prinsip ini faktor daktilitas ( μ )
sebesar 5,3 dan faktor reduksi gempa ( R ) sebesar 8,5.

Pembebanan Struktur
Faktor keamanan gedung

Agar dapat menjamin suatu struktur gedung dapat
menahan beban yang bekerja, maka pada perencanaan
struktur digunakan faktor keamanan. Faktor keamanan ada
2 jenis, yaitu : faktor beban dan faktor reduksi kekuatan.
1). Faktor beban. Faktor beban adalah faktor keamanan

yang berkaitan dengan beban luar yang bekerja pada
struktur. Faktor beban yang diberikan pada masing-
masing struktur akan berbeda bergantung pada jenis
kombinasi beban yang ditinjau. Menurut Pasal 11.2
SNI 03-2847-2002, agar struktur atau komponen
struktur dapat menahan bermacam-macam kombinasi
beban, maka harus diberikan faktor beban terfaktor
sebagai berikut :
U = 1,4.D ......................................................... (1)
U = 1,2.D + 1,6.L............................................. (2)
U = 1,2.D + 1,0.L + 1,0.E(+/-)............................ (3)
U = 0,9.D + 1,0.E(+/-) ........................................ (4)

2). Faktor reduksi kekuatan ( Ø ). Ketidakpastian
kekuatan bahan untuk menahan beban pada komponen
struktur dianggap sebagai faktor kekuatan reduksi,
yang nilainya ditentukan menurut Pasal 11.3 SNI-03-
2847-2002 sebagai berikut :
Ø = 0,80 (untuk beban lentur tanpa gaya aksial) (5)
Ø = 0,80 (untuk aksial tarik dengan lentur)...... (6)
Ø = 0,70 (untuk aksial tekan dengan lentur meng-

gunakan sengkang ikat/spiral) .......... (7)
Ø = 0,65 (untuk aksial tekan dengan lentur meng-

gunakan sengkang biasa) .................. (8)



Ø = 0,75 (untuk geser dan torsi) ....................... (9)
Ø = 0,65 (untuk tumpuan pada beton) ........... (10)

Kekuatan dan kemampuan layan
Menurut SNI-03-2487-2002, pada perhitungan

struktur beton bertulang ada beberapa istilah untuk
menyatakan suatu kekuatan, yaitu :
1). Kuat nominal ( Rn )

Kuat nominal (Rn) adalah kekuatan suatu komponen
struktur atau penampang yang dihitung berdasarkan
kekuatan dan asumsi metode perencanaan sebelum
dikalikan dengan nilai faktor reduksi kekuatan yang
sesuai. Pada penampang beton bertulang, nilai kuat
nominal bergantung pada dimensi penampang,
jumlah dan letak tulangan, serta mutu beton dan
baja tulangan. Jadi pada dasarnya kuat nominal ini
adalah hasil hitungan kekuatan struktur beton
bertulang pada keadaan normal. Kuat nominal ini
dapat ditulis dengan simbol-simbol Mn, Vn, Tn dan
Pn, dengan n merupakan nilai-nilai dari momen,
gaya geser, torsi (momen puntir), dan gaya aksial
dari beban nominal yang bekerja pada suatu struktur.

2). Kuat rencana ( Rr )
Kuat rencana (Rr) adalah kekuatan suatu komponen
struktur atau penampang yang diperoleh dari hasil
perkalian antara kuat nominal Rn dan faktor reduksi
kekuatan. Kuat rencana ini dapat ditulis dengan
simbol- simbol Mr, Vr, Tr, dan Pr dengan r
merupakan nilai-nilai dari momen, gaya geser, torsi
(momen puntir), dan gaya aksial dari beban rencana
yang bekerja pada suatu struktur.

3). Kuat perlu ( Ru )
Kuat perlu (Ru) adalah kekuatan suatu komponen
struktur atau penampang yang diperlukan untuk
menahan beban terfaktor/ momen dan gaya dalam
yang berkaitan dengan beban-beban tersebut dalam
suatu kombinasi beban U. Kuat perlu ini dapat
ditulis dengan simbol-simbol Mu, Vu, Tu, dan Pu
yang diperoleh dari beban terfaktor U.

Karena pada dasarnya kuat rencana Rr merupakan
kekuatan gaya dalam, sedangkan Ru merupakan kekuatan
gaya luar yang bekerja pada struktur, maka agar
perencanaan dapat menjamin keamanan suatu struktur
harus memenuhi persyaratan: kuat rencana ( Rr ) ≥ kuat
perlu ( Ru ).

Beban Gempa
Beban geser horisontal akibat gempa

Menurut Standar Perencanaan Ketahanan Gempa
Untuk Struktur Bangunan Gedung, SNI-1726-2002
(disingkat: SPKGUSBG-2002), untuk gedung sederhana
dan simetris (gedung beraturan), beban gempa dapat
dihitung dengan analisis statik ekuivalen dengan rumus:

V = . . Wt ............................................... (11)
dengan :

V = beban (gaya) geser dasar nominal statik
ekuivalen akibat pengaruh gempa rencana
yang bekerja di tingkat dasar struktur
gedung beraturan (kN).

C1 = faktor respon gempa.
I = faktor keutamaan gedung.
R = faktor reduksi gempa.
Wt = berat total gedung, termasuk beban hidup

(kN).

Beban gempa V tersebut didistribusikan ke semua
lantai gedung (F1) berdasarkan ketentuan dari pasal 6.1.3
SPKGUSBG-2002, yaitu:

Fi = Wi.hi
∑(Wi.hi)

.V...................................... (12)

dengan :
Fi = beban gempa nominal statik ekuivalen

yang menangkap pusat massa pada taraf
lantai tingkat ke-i struktur atas gedung (kN).

V = beban (gaya) geser dasar nominal statik
ekuivalen akibat pengaruh gempa rencana
yang bekerja di tingkat dasar struktur gedung
beraturan (kN).

Wi = berat lantai tingkat ke-i struktur atas suatu
gedung, termasuk beban hidup yang sesuai
(kN).

hi = ketinggian lantai tingkat ke-i suatu struktur
gedung terhadap taraf penjepitan lateral (m).

Parameter beban gempa
Faktor respon gempa ( C1 ). Faktor respon gempa
merupakan faktor pengali yang digunakan agar dapat
diketahui seberapa besar beban gempa yang terjadi yang
dapat menyebabkan kerusakan pada struktur gedung.
Besarnya faktor respon gempa dipengaruhi oleh 3 hal,
yaitu :
1). Jenis tanah pada lokasi gedung

Menurut SNI-1726-2002 jenis tanah pada lokasi
yang akan dibangun gedung dibedakan menjadi 3 jenis,
yaitu : tanah keras, tanah sedang dan tanah lunak.
2). Waktu getar alami fundamental

Nilai waktu getar ( T1 ) harus dibatasi untuk
mencegah penggunaan struktur gedung yang terlalu
fleksibel. Persamaan yang digunakan untuk menentukan
nilai waktu getar alami fundamental ( T1 ) adalah:

T1 = 0,06.H3/4 ......................................... (13)
T1 ≤ ξ . n ............................................... (14)

dengan :
T1 = waktu getar alami fundamental struktur

gedung (detik).
H = Jumlah tinggi tingkat struktur gedung (meter).
ξ (zetta) = koefisien pengali dari jumlah

tingkat struktur gedung yang
membatasi T1, bergantung pada
wilayah gempa.

n = Jumlah tingkat struktur gedung.
3). Wilayah gempa

Menurut Pasal 4.7.1 SNI 1726-2002, Indonesia
ditetapkan terbagi dalam 6 wilayah gempa.

Faktor keutamaan gedung. Faktor keutamaan gedung
merupakan faktor pengali dari pengaruh gempa rencana
pada berbagai kategori gedung, untuk menyesuaikan
perioda ulang gempa yang berkaitan dengan
penyesuaian probabilitas dilampauinya pengaruh gempa
tersebut selama umur gedung dan penyesuaian umur
gedung tersebut. Faktor keutamaan gedung ditentukan
dengan persamaan berikut :

I = I1.I2 ................................ .......... (15)
dengan :

I  = faktor keutamaan gedung.
I1=faktor keutamaan untuk  menyesuaikan

perioda  ulang gempa berkaitan dengan
penyesuaian probabilitas terjadinya
gempa itu selama umur gedung.

I2 = faktor keutamaan  untuk menyesuaikan
perioda ulang gempa berkaitan dengan



penyesuaian umur gedung tersebut.

Faktor reduksi gempa ( R ). Faktor reduksi gempa
merupakan rasio antara beban gempa maksimum akibat
pengaruh gempa rencana pada struktur gedung elastik
penuh dan beban gempa nominal akibat pengaruh
gempa rencana pada struktur gedung daktail,  bergantung
pada faktor daktilitas struktur gedung tersebut. faktor
reduksi gempa (R) ditetapkan dengan persamaan sebagai
berikut :

R = µ.f1 .................................................... (16)
Dengan :

R = faktor reduksi gempa yang bergantung pada
faktor daktilitas gedung tersebut.

µ = faktor daktilitas struktur gedung yang boleh
dipilih menurut kebutuhan.

f1 = faktor kuat lebih beban dan bahan yang
terkandung di dalam struktur gedung dan
nilainya ditetapkan sebesar 1,6.

Berat total gedung (Wt). Berat total gedung (Wt) dapat
dihitung dari kombinasi beban mati seluruhnya dan
ditambah dengan beban hidup yang direduksi, dengan
rumus sebagai berikut :

Wt = WD + kr.WL .................................. (17)
dengan :

Wt = berat total dari struktur gedung (kN).
WD = beban mati dari struktur gedung (kN).
WL = beban hidup dari struktur gedung (kN).
kr = koefisien reduksi beban hidup.

Kontrol waktu getar alami gedung beraturan (T1)
Menurut Pasal 6.2.1 SNI 1726-2002, apabila

dimensi portal telah ditentukan dengan pasti, maka
waktu getar alami fundamental struktur gedung
beraturan dikontrol dengan rumus Rayleigh. Apabila
nilai waktu getar alami fundamental menyimpang lebih
dari 20% dari nilai yang dihitung menurut Pasal 6.2.1
SNI 1726-2002, maka beban gempa harus dihitung ulang
dari awal.
Adapun rumus Rayleigh adalah sebagai berikut :

T1 =  6,3. ∑( . ).∑( . ) ................................. (18)

dengan :
T1 = Waktu getar alami fundamental gedung

beraturan  berdasarkan rumus Rayleigh,
(detik).

Fi = beban gempa nominal statik ekuivalen
yang menangkap pada pusat massa pada
taraf lantai tingkat ke-i struktur atas gedung
(kN).

Wi = berat lantai tingkat ke-i struktur atas
suatu gedung, termasuk beban hidup
(kN).

di = simpangan horisontal lantai tingkat-i, (mm).
g = percepatan gravitasi yang ditetapkan sebesar

9810 mm/detik2.

METODE PERENCANAAN

Data Perencanaan

Data perencanaan struktur meliputi hal-hal sebagai berikut:
1). Portal tiga lantai yang didesain sebagai gedung

perkantoran dengan sistem elastik penuh, di  wilayah

gempa 3.
2). Portal berdiri di atas tanah lunak.
3). 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.
4). Mutu beton fc’ = 20 MPa, baja tulangan fy = 300 MPa.
5). Tebal plat atap 90 mm, plat lantai 120 mm.
6). Berat jenis beton γt = 25 kN/m3.

Alat Bantu Perencanaan

Program SAP 2000 8.08. Program ini adalah salah satu
program komputer yang digunakan dalam perhitungan
analisis struktur termasuk untuk menentukan gaya-gaya
dalam pada suatu portal beton bertulang.

Program Gambar (Autocad 2007). Program ini adalah
program komputer untuk penggambaran detail-detail
struktur yang diperlukan dalam perencanaan.

Program Microsoft Office 2007. Program ini adalah
program komputer yang digunakan untuk membuat
laporan, bagan alir, analisa data, serta membuat tabel.

Program Microsoft Excel 2007. Program ini adalah
program komputer yang digunakan untuk membuat tabel,
dan sebagai alat bantu perhitungan tulangan pada struktur.

Tahapan Perencanaan
Perencanaan portal pada gedung perkantoran ini

dilaksanakan dalam 6 (enam) tahap yaitu :
1). Tahap I : Pengumpulan data

Pada tahap ini data-data yang digunakan untuk
perencanaan portal merupakan data-data yang sudah
diketahui dari soal Tugas Akhir.

2). Tahap II : Analisis beban
Pada tahap ini direncanakan asumsi dimensi awal

balok dan kolom, analisis beban yang terjadi pada
balok dan kolom yang terdiri dari beban mati, beban
hidup, beban gempa, dan analisis gaya dalam terhadap
beban perlu.

3).Tahap III : Kontrol kecukupan dimensi dan penulangan
portal.

Pada tahap ini dilakukan analisis mengenai
kecukupan dimensi balok dan kolom. Apabila tidak
cukup, maka dimensi balok dan kolom direncanakan
ulang. Apabila cukup, maka dilanjutkan ke
penulangan balok dan kolom.

4).Tahap IV : Perencanaan fondasi
Pada tahap ini dilakukan analisis mengenai

kecukupan dimensi dan penulangan pada fondasi.
5). Tahap V : Pembuatan gambar detail

Pada tahap ini dilaksanakan penggambaran sesuai
dengan hasil hitungan.

6). Tahap VI : Perhitungan kebutuhan material portal
Pada tahap ini, setelah diperoleh dimensi portal

yang aman dan gambar detail (Tahap V) selanjutnya
dilakukan perhitungan kebutuhan material pada beton
serta baja tulangan yang diperlukan dari struktur
portal.

HASIL PERENCANAAN

Perencanaan Struktur Balok



Tabel 1. Hasil perhitungan tulangan pada balok
Lan- Nama Posisi
tai balok ujung

(dimensi,mm) Atas Tengah Bawah
B 19 Kiri 5D25 di 3D25 1,10 m 1,10 m 1,10 m 1,10 m 1,10 m

(300/550) Lap 2D25 abaikan 2D25 436,870 436,870 436,870 436,870 436,870
Kanan 5D25 3D25 Ø8 - 230 Ø8 - 230 Ø8 - 230 Ø8 - 230 Ø8 - 230

B 20 Kiri 4D25 di 3D25 0,70 m 0,70 m 0,70 m 0,70 m 0,70 m
(300/550) Lap 2D25 abaikan 2D25 436,870 436,870 436,870 436,870 436,870

Kanan 4D25 3D25 Ø8 - 230 Ø8 - 230 Ø8 - 230 Ø8 - 230 Ø8 - 230
B 21 Kiri 5D25 di 3D25 1,10 m 1,10 m 1,10 m 1,10 m 1,10 m

(300/550) Lap 2D25 abaikan 2D25 436,870 436,870 436,870 436,870 436,870
Kanan 5D25 3D25 Ø8 - 230 Ø8 - 230 Ø8 - 230 Ø8 - 230 Ø8 - 230

B 16 Kiri 10D25 di 5D25 1,06 m 1,06 m 1,06 m 1,06 m 1,06 m
(350/550) Lap 2D25 abaikan 2D25 873,739 628,000 456,727 608,970 873,739

Kanan 10D25 5D25 Ø8 - 115 Ø8 - 160 Ø8 - 220 Ø8 - 160 Ø8 - 115
B 17 Kiri 10D25 di 8D25 0,66 m 0,66 m 0,66 m 0,66 m 0,66 m

(350/550) Lap 2D25 abaikan 2D25 1256,000 1182,118 956,952 1182,118 1256,000
Kanan 10D25 8D25 Ø8 - 80 Ø8 - 85 Ø8 - 105 Ø8 - 85 Ø8 - 80

B 18 Kiri 10D25 di 5D25 1,06 m 1,06 m 1,06 m 1,06 m 1,06 m
(350/550) Lap 2D25 abaikan 2D25 873,739 608,970 456,727 628,000 873,739

Kanan 10D25 5D25 Ø8 - 115 Ø8 - 160 Ø8 - 220 Ø8 - 160 Ø8 - 115
B 13 Kiri 10D25 di 6D25 1,04 m 1,04 m 1,04 m 1,04 m 1,04 m

(350/600) Lap 2D25 abaikan 2D25 772,923 574,171 410,122 558,222 772,923
Kanan 10D25 6D25 Ø8 - 130 Ø8 - 175 Ø8 - 245 Ø8 - 180 Ø8 - 130

B 14 Kiri 10D25 di 8D25 0,64 m 0,64 m 0,64 m 0,64 m 0,64 m
(350/600) Lap 2D25 abaikan 2D25 1256,000 1182,118 1004,800 1182,118 1256,000

Kanan 10D25 8D25 Ø8 - 80 Ø8 - 85 Ø8 - 100 Ø8 - 85 Ø8 - 80
B 15 Kiri 10D25 di 6D25 1,04 m 1,04 m 1,04 m 1,04 m 1,04 m

(350/600) Lap 2D25 abaikan 2D25 772,923 558,222 410,122 574,171 772,923
Kanan 10D25 6D25 Ø8 - 130 Ø8 - 175 Ø8 - 245 Ø8 - 175 Ø8 - 130

Tulangan
ke kiri (m), luas begel perlu Av,u (mm2)

dan pemasangan begel

3

2

Atap

Bentang per segmen dari muka kolom kanan

Perencanaan Struktur Kolom
Tabel 2. Hasil perhitungan tulangan pada kolom
Lan- Nama Dimensi Tulangan Begel

tai kolom Kolom (mm) longitudinal terpasang

K9 (K12) 500/500 12D32 Ø10-215

K10 (K11) 500/500 16D32 Ø10-215

K5 (K8) 700/700 16D32 Ø10-200

K6 (K7) 700/700 20D32 Ø10-200

K1 (K4) 800/800 32D32 Ø10-175

K2 (K3) 800/800 32D33 Ø10-175

3

2

1

Perencanaan Struktur Fondasi
Hasil perhitungan tulangan pada fondasi

digunakan tulangan pokok D10 dengan jarak 95 mm dan
tulangan bagi D8 dengan jarak 95 mm.

Perencanaan Struktur Sloof
Tabel 3. Hasil perhitungan pada sloof

Nama Sloof Posisi
(bentang bersih) Ujung Atas Bawah

S1 Kiri 4D22 4D22 1,10 m 1,10 m 1,20 m 1,10 m 1,10 m
(5,60 m) Lap 12D22 4D22 2260,80 1739,08 695,63 695,63 1051,53

Kanan 4D22 12D22 Ø12 - 100 Ø12 - 130 Ø12 - 325 Ø12 - 325 Ø12 - 215
S2 Kiri 4D22 12D22 0,70 m 0,70 m 0,80 m 0,70 m 0,70 m

(3,60 m) Lap 4D22 4D22 695,63 695,63 695,63 695,63 695,63
Kanan 4D22 12D22 Ø12 - 325 Ø12 - 325 Ø12 - 325 Ø12 - 325 Ø12 - 325

S3 Kiri 4D22 12D22 1,10 m 1,10 m 1,20 m 1,10 m 1,10 m
(5,60 m) Lap 12D22 4D22 1051,53 695,63 695,63 1739,08 2260,80

Kanan 4D22 4D22 Ø12 - 215 Ø12 - 325 Ø12 - 325 Ø12 - 130 Ø12 - 100

Tulangan Bentang per segmen dari muka kolom kanan ke kiri (m),
 nilai Av,u (mm2), dan pemasangan begel

Rekapitulasi Kebutuhan Material

Tabel 4. Rekapitulasi kebutuhan material volume beton
dan volume tulangan
Bagian Vol. Beton
struktur (m3) Longitudinal Begel Total

1 Balok 7,925 2186,000 175,000 2361,000
2 Kolom 21,319 8122,000 350,000 8472,000
3 Fondasi 2,870 148,000 49,000 197,000
4 Sloof 5,248 724,000 151,000 875,000

37,362
38,000

No. Berat tulangan (kg)

Jumlah total Vol. Beton Jumlah total
Dibulatkan Berat tulangan

11905,000

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Setelah melakukan analisis perhitungan kebutuhan

material pada perencanaan portal beton bertulang dengan
sistem elastik penuh di wilayah gempa 3 dapat
disimpulkan bahwa:
1). Dari hasil analisis struktur portal beton bertulang

didapatkan sebagai berikut:
a). Balok Lantai Atap dengan dimensi 300/550 mm,

Lantai 3 dengan dimensi 350/550 mm, dan Lantai
2 dengan dimensi 350/600 mm, menggunakan
tulangan pokok D25 dan tulangan geser  8.

b). Kolom Lantai 3 dengan dimensi 500/500 mm,
Lantai 2 dengan dimensi 700/700 mm, dan Lantai
1 dengan dimensi 800/800 mm, menggunakan
tulangan pokok D32 dan tulangan geser  10.

2). Struktur fondasi menggunakan fondasi telapak
menerus yang mencapai tanah keras meliputi :
a). Pelat fondasi dengan ukuran B = 1,10 m setebal 25

cm, menggunakan tulangan pokok D10 – 95 mm
dan tulangan bagi D8 – 95 mm.

b). Sloof dengan dimensi 400/800 mm, menggunakan
tulangan pokok D22 dan tulangan geser  12.

3). Kebutuhan material untuk beton dan baja tulangan
pada portal meliputi :
a). Kebutuhan material pada balok, dengan total

volume beton yaitu 7,925 m3, total berat tulangan
longitudinal yaitu 2186,000 kg dan total berat
tulangan begel yaitu 175,000 kg.

b). Kebutuhan material pada kolom, dengan total
volume beton yaitu 21,319 m3, total berat tulangan
longitudinal yaitu 8122,000 kg  dan  total  berat
tulangan geser yaitu 350,000 kg.

c). Kebutuhan material pada fondasi, dengan total
volume beton yaitu 2,870 m3, total berat tulangan
pokok yaitu 148,000 kg dan total berat tulangan
bagi yaitu 68,000 kg.

d). Kebutuhan material pada sloof, dengan total
volume beton yaitu 5,248 m3, total berat tulangan
longitudinal yaitu 724,000 kg dan total berat
tulangan geser yaitu 151,000 kg.

4). Total kebutuhan volume beton yaitu 38,000 m3 dan
total kebutuhan berat tulangan yaitu 11924,000 kg.

Saran
Adapun saran-saran penulis yang dapat

disampaikan berkaitan dengan pengerjaan Tugas Akhir ini
diantaranya sebagai berikut :
1). Jika perhitungan analisis gaya dalam menggunakan

program bantu hitung SAP 2000, perlu ketelitian
dalam memasukkan data (input), agar didapat data
perhitungan yang tepat dan akurat.

2). Jika dalam menentukan dimensi dan jumlah tulangan
menggunakan perhitungan secara manual, perlu
memahami prinsip dasar sistem perencanaan yang
digunakan, serta asumsi yang digunakan dalam
perencanaan harus sesuai peraturan Standar Nasional
Indonesia (SNI) terbaru.

3). Dalam perencanaan portal perlu dipertimbangkan
faktor keamanan termasuk pengaruh beban gempa dan
faktor ekonomis struktur sehingga dimensi dan jumlah
tulangan tidak boros.

4). Perlu ketelitian dalam menghitung panjang tulangan
kait baik pada kait 90O maupun kait 135O, karena
berpengaruh pada jumlah kebutuhan berat tulangan,
begitu pula ketelitian dalam menghitung volume
beton.



5). Pemilihan tingkat daktilitas harus seusai dengan
wilayah gempa dan fungsi gedung, karena akan
berpengaruh pada faktor ekonomis.
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