
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman yang semakin maju ini, gedung-gedung bertingkat semakin

banyak ditemui. Di banyak kota metropolitan, gedung bertingkat merupakan satu-

satunya jawaban terhadap pertumbuhan pemusatan penduduk yang sinambung

(Schueller Wolfgang 1989). Untuk membuat gedung bertingkat yang bagus dan

bermutu tinggi memerlukan pendekatan tim antara berbagai disipilin ilmu, mulai

dari ilmu perancangan, fabrikasi bahan, dan konstruksi bangunan (Schueller

Wolfgang 1989).

Pada perencanaan gedung bertingkat harus memperhatikan kekuatan,

kenyamanan, serta nilai ekonomis dari pembangunan gedung tersebut. Ketiga

komponen tersebut membutuhkan ketelitian yang tinggi dalam perhitungan

konstruksi. Faktor yang mempengaruhi kekuatan konstruksi adalah beban-beban

yang akan dipikul seperti beban mati, beban hidup, beban angin, dan beban

gempa.

Struktur bangunan gedung terdiri atas 2 bangunan utama, yaitu struktur

bangunan bawah dan struktur bangunan atas. Struktur bangunan bawah, yaitu

struktur bangunan yang berada di bawah permukaan tanah yang lazim disebut

fondasi. Sedangkan struktur bangunan atas, yaitu struktur bangunan yang berada

di atas permukaan tanah, yang meliputi : struktur atap, pelat lantai, balok, kolom,

dan dinding (Ali Asroni 2010). Masing-masing komponen tersebut harus dihitung

untuk mengetahui dimensinya. Sebagaimana diketahui hasil perhitungan diagram

interaksi kolom dan perencanaan balok pada perencanaan sebelumnya, dimana

kolom masih memiliki kekuatan sisa yang masih bisa di maksimalkan. Untuk

memaksimalkan kemampuan kolom menerima atau memikul beban, maka sesuai

prinsip analisis struktur portal apabila balok diperkecil dimensinya maka kolom

akan menerima beban yang lebih besar. Berkaitan dengan hal tersebut penyusun

mencoba merencanakan ulang portal dengan mengefisiensi dimensi balok dengan
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tujuan mengoptimalkan fungsi kolom, namun dengan menjaga bahwa balok

sebagai komponen struktur portal tetap aman dalam memikul beban.

Pada perencanaan ulang portal dengan mengoptimalkan dimensi elemen

struktur dengan sistem daktail parsial dan di wilayah gempa 4 (SNI 1726-2002)

perhitungan analisis pembebanannya menggunakan software SAP 2000.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada bagian latar belakang,

dapat disimpulkan rumusan masalah yaitu :

1). Bagaimana merencanakan struktur portal tiga lantai di wilayah gempa 4.

2). Bagaimana mengoptimalkan dimensi dari elemen struktur balok dan kolom

suatu portal untuk efisiensi kebutuhan material.

3). Seberapa besar efisiensi kebutuhan material pada portal setelah direncanakan

ulang dengan mengoptimalkan dimensi elemen strukturnya.

C. Tujuan Perencanaan

Tujuan perencanaan yang ingin dicapai adalah :

1). Merencanakan struktur portal tiga lantai di wilayah gempa 4.

2).   Mengoptimalkan dimensi dari suatu elemen struktur balok dan kolom suatu

portal untuk efisiensi kebutuhan material.

3). Menghitung kebutuhan material (beton dan baja tulangan) pada portal

setelah direncanakan ulang dengan mengoptimalkan dimensi elemen

strukturnya.

D. Manfaat Perencanaan

Perencanaan struktur ini diharapkan bermanfaat untuk :

1). Memperdalam pemahaman dalam merencanakan ulang portal dengan

optimalisasi dimensi elemen struktur untuk efisiensi kebutuhan material pada

perencanaan portal.

2). Sebagai pedoman atau referensi dalam menghitung efisiensi kebutuhan

material portal.
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E. Lingkup Perencanaan

Agar perencanaan tidak terlalu meluas, maka perencanaan dibatasi sebagai

berikut :

1). Portal yang dianalisis ulang adalah Portal B dari gedung kantor dengan denah

dan bentuk portal seperti Gambar I.1. dan Gambar I.2., terletak di wilayah

gempa 4 dengan sistem daktail parsial.

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

3). Dimensi awal portal : Balok lantai atap 200/450; lantai 3 dan 2 300/500;

Kolom lantai 3 480/480; lantai 2 520/520; lantai 1 610/610.

4). Digunakan fondasi telapak menerus, berat jenistanah diatas fondasi γt = 17,3

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

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

6). Portal direncanakan ulang dengan mengoptimalkan dimensi yang bertujuan

untuk efisiensi kebutuhan material pada perencanaan portal.

7). Sistem yang digunakan adalah system daktail parsial, dengan faktor reduksi

gempa (R) = 4,8

Gambar I.1. Denahbangunan.

Gambar I.2. Bentuk portal 3 lantai


