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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan gedung perkuliahan Fakultas Kedokteran UMS diharapkan 

dapat mengatasi proses pendidikan dan pengajaran di program studi ilmu 

kedokteran yang selama ini dinilai kurang memadai dari segi ruang, waktu serta 

fasilitas-fasilitasnya. Perkembangan yang pesat di bidang rekayasa struktur, 

membuat para sarjana teknik untuk merencanakan dan membangun bangunan-

bangunan teknik dengan tingkat kerumitan yang tinggi. Pengaruh dari kemajuan 

rekayasa struktur tersebut telah memaksa proses analisis menjadi lebih rumit dan 

memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi, sehingga penggunaan alat bantu 

aplikasi komputer untuk rekayasa sipil tidak dapat dihindari. Salah satu aplikasi 

komputer yang saat ini banyak digunakan oleh para sarjana-sarjana teknik sipil, 

dosen dan mahasiswa adalah Structure Analisis Programe (SAP) 2000. 

Gedung perkuliahan Fakultas Kedokteran UMS dibangun mulai pada 

bulan Juli tahun 2005. Pembangunan gedung perkuliahan Fakultas Kedokteran 

UMS berada di jalan Kebangkitan Nasional, Penumping, Surakarta. Lokasi yang 

dipakai adalah sebidang tanah yang dulu pernah dipakai untuk percetakan 

Ramadhani Surakarta. Mutu bahan yang digunakan di lapangan untuk struktur 

bangunan yaitu menggunakan mutu beton (f’c) = 22,5 MPa dan mutu baja  (f y) = 

320 MPa. 

B. Tujuan dan Manfaat Kontrol Ulang Perencanaan

1. Tujuan kontrol ulang perencanaan

Tujuan dari kontrol ulang ini adalah untuk membuat perbandingan antara 

berat tulangan maupun volume beton pada Portal As-3 dan Portal As-D Gedung 

Fakultas Kedokteran UMS yang diperoleh dari hasil hitungan kontrol ulang 

perencanaan dengan prinsip perhitungan daktilitas penuh dan dari kondisi 

lapangan.



2. Manfaat kontrol ulang perencanaan

Kontrol ulang perencanaan ini dapat diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

berikut :

1). Bagi perencana bangunan

        Bagi perencana bangunan, kontrol ulang ini dapat dipakai sebagai 

pertimbangan perencanaan struktur gedung yang baik, kuat dan mengetahui 

seberapa besar tingkat kesalahan yang terjadi antara hasil analisis 

perhitungan dengan kondisi yang di lapangan.

2). Bagi pemilik gedung

Bagi pemilik gedung, kontrol ulang ini dapat dipakai untuk mengetahui 

besarnya efisiensi dalam perencanaan struktur pada gedung dan optimalisasi 

dalam pelaksanaanya di lapangan.

3). Bagi perkembangan ilmu pengetahuan

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, kontrol ulang ini dapat dipakai 

sebagai salah satu referensi tentang perencanaan dan perhitungan konstruksi 

pada struktur bangunan.

C. Ruang Lingkup 

Agar tidak terjadi perluasan pembahasan maka dalam Tugas Akhir ini 

diberikan batasan-batasan sebagai berikut:

1). Portal yang ditinjau adalah Portal As-3 dan Portal As-D pada Fakultas 

Kedokteran UMS.

2). Perhitungan struktur beton menggunakan aturan SK SNI T-15-1991-03 

dengan prinsip daktilitas penuh.

3). Tinjauan Beban Gempa berdasarkan Pedoman Perencanaan Ketahanan 

Gempa Untuk Rumah dan Gedung tahun 1987.

4). Mutu bahan yang digunakan: f’c = 22,5 MPa, f y = 320 MPa (sesuai dengan 

data yang digunakan pada pembangunan proyek tersebut)

5). Perhitungan beban mati dan hidup mengacu pada Peraturan Pembebanan 

Indonesia Untuk Gedung tahun 1983 atau PPIUG-1983, sedangkan 

perhitungan beban gempa mengacu pada PPKGURG-1987.



6). Perhitungan analisis struktur menggunakan aplikasi komputer SAP 2000.

7). Data dimensi rencana balok dan kolom di lapangan

(a). Dimensi balok 250/400 mm untuk atap, dan dimensi balok 300/700 mm 

untuk lantai 1, 2, 3 dan 4.

(b).Dimensi balok anak 250/500 mm.

(c). Dimensi kolom (lantai 1, 2 dan 3) 300/500 mm.

(d).Dimensi kolom (lantai 4) 300/500 mm.

8). Luas bangunan lantai 1, 2, 3, 4 masing-masing 271 m2 sehingga luas total 

bangunan 1064 m2 .


