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ABSTRAK 

Merencanakan gedung bertingkat dengan fasilitas tertentu dalam satu gedung, sesuai dengan 

standar pedoman perencanaan gedung yang telah direncanakan. Perencanaan ini dibatasi pada 

perencanaan struktur dari gedung, yaitu struktur atap (kuda-kuda) dan beton bertulang (plat 

lantai, tangga, balok, kolom, dan perencanaan pondasi). Perencanaan gedung terletak di 

wilayah gempa 3 dengan faktor gempa sesuai dengan prinsip daktail penuh. Analisis 

perhitungan struktur gedung menggunakan bantuan “SAP 2000 v.14” dengan tujuan 

mempermudah mempercepat perhitungan. Sedangkan penggambaran menggunakan program 

Autocad. Analisis beban gempa menggunakan metode statik ekivalen dengan Pedoman 

Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Rumah dan Gedung SNI-1726-2002. Tata cara 

Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung mengacu pada SNI 03-2847-2002, 

sedangkan untuk perhitungan struktur rangka atap baja mengacu pada SNI 03-1729-2002. 

Mutu bahan untuk penulangan struktur beton bertulang dengan kuat tekan (f’c) = 25 MPa, fy 

plat = 400 MPa, fy balok = fy kolom = fy pondasi = 400 MPa, sedangkan untuk profil kuda-

kuda baja menggunakan mutu baja Bj 37 (σijin = 1600 kgcm2). Hasil yang diperoleh pada 

perencanaan struktur gedung adalah sebagai berikut : Stuktur rangka kuda-kuda baja 

menggunakan profil IWF 200.100.5,5.8, dengan alat sambung baut dan pelat buhul. 

Ketebalan plat atap 10 cm dengan tulangan pokok D10 dan tulangan bagi D8. Ketebalan plat 

lantai 12 cm dengan tulangan pokok D10 dan tulangan bagi D8. Ketebalan Plat tangga dan 

bordes 12 cm dengan tulangan pokok D10 dan tulangan bagi D8. Balok induk menggunakan 

dimensi 400/800, dan kolom rencana menggunakan dimensi 700/700. Dimensi pondasi tiang 

pancang 350/350 mm dengan tulangan pokok D12 dan tulangan geser 2dp6, plat poer 

(3,0x3,0) m2 setebal 0,8 m dengan tulangan pokok D19 dan tulangan bagi D19, sedangkan 

dimensi sloof 300/500 menggunakan tulangan pokok D22 dan tulangan geser 2 dp 12.  

 

 

Kata kunci : Autocad; daktail penuh; perencanaan struktur;  SAP 2000 
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PENDAHULUAN 

 

Sebagai salah satu pusat bisnis di 

Indonesia, Kota Surakarta memerlukan 

infrastruktur penunjang yang memadai namun 

lahan tanah yang terbatas serta tingginya harga 

tanah membuat orang berpikir untuk 

mengatasi masalah tersebut. Pembangunan 

gedung bertingkat adalah solusi untuk 

mengatasi masalah tersebut. 

Dalam perencanaannya gedung harus 

memenuhi kriteria-kriteria seperti kekuatan, 

kekakuan, kestabilan, keamanan terhadap 

gempa, fungsi gedung, dan keindahan. 

Perencanaan gedung harus direncanakan dan 

didesain dengan matang agar dapat digunakan 

sebaik-baiknya, nyaman dan aman terhadap 

bahaya gempa  bagi pemakai. 

Struktur bangunan gedung terdiri dari 

dua bagian utama, yaitu struktur bagian atas 

dan struktur bagian bawah. Struktur atas 

meliputi balok, kolom, plat lantai dan atap 

yang berfungsi untuk mendukung beban yang 

bekerja pada suatu bangunan. Sedangkan 

struktur bawah berupa pondasi yang  

mempunyai fungsi untuk menahan dan 

menyalurkan beban-beban dari struktur atas 

ke bawah. 

Dalam tugas-akhir ini beban lateral 

yang  ditinjau adalah beban  gempa. Penyebab 

utama kerusakan bangunan  saat mengalami 

gempa adalah goncangan tanah, sewaktu  

tanah bergetar semua bangunan diatas muka 

tanah akan berespon (ikut bergetar) dengan 

tingkat respons yang berbeda. Getaran yang 

dihasilkan oleh gempa menimbulkan 

percepatan, kecepatan dan perpindahan yang 

dapat merusak  atau menghancurkan suatu 

bangunan, baik strukturalnya maupun non-

strukturalnya. 

Berdasarkan  pertimbangan  yang  

telah  dikemukakan  di  atas,  maka  pada 

Tugas Akhir ini direncanakan gedung bank 4 

lantai di Surakarta dengan menggunakan 

prinsip daktilitas penuh yang direncanakan 

aman terhadap  kemungkinan gempa yang 

terjadi. 

 
 

 

 

 

TUJUAN PERENCANAAN 

 
1. Tujuan perencanaan 

Penyusunan tugas akhir ini dilakukan 

dengan tujuan untuk lebih memahami 

dan mempraktekkan ilmu yang telah 

didapat dalam merancang struktur suatu 

bangunan sehingga mendapatkan struktur 

yang aman. 

2. Manfaat perencanaan 

Penyusunan tugas akhir dimaksudkan  

untuk memperoleh pengalaman, 

pengetahuan dan wawasan perancangan 

struktur bangunan gedung disamping itu 

juga sebagai usaha untuk merealisasikan 

semua ilmu yang berkaitan dengan teori 

dan perancangan struktur yang  diperoleh  

selama  kuliah  di Jurusan Teknik Sipil, 

Fakultas Teknik, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 
METODE PERENCANAAN 

 

Data Perencanaan 

Data perencanaan dalam perencanaan 

gedung bank ini adalah sebagai berikut : 

1. Portal yang dianalisis adalah gedung bank 

4 lantai. 

2. Struktur yang ditinjau adalah struktur 

dari Gedung Bank yang meliputi balok, 

kolom, pelat lantai, tangga dan fondasi. 

3. Taraf  kinerja  struktur  gedung  berupa  

daktilitas penuh  dengan  faktor daktilitas 

(μ) = 5,3 dan faktor reduksi gempa (R) = 

8,5. 

4. Stuktur balok, kolom dan pelat lantai 

menggunakan struktur beton bertulang. 

5. Ketinggian kolom tiap lantai 

direncanakan 4,2 m. 

6. Tebal plat atap 100 mm, plat lantai 120 

mm. 

7. Pondasi menggunakan tiang pancang. 

8. Perhitungan gaya  gempa  mengacu  pada 

Tata Cara Perencanaan Ketahanan 

Gempa Untuk Bangunan Gedung SNI 

03-1726-2002. 

9. Analisis  struktur  menggunakan software 

SAP2000. 
10. Mutu beton f’c  = 25 MPa, mutu baja 

(fy) = 400 MPa dan mutu baja (fy) geser 

= 240 MPa. 

11. Pondasi menggunakan pondasi tiang 

pancang dengan kedalaman sesuai data 

tanah yang ada. 



12. Peraturan-peraturan yang digunakan 

dalam perencanaan adalah sebagai 

berikut: 

 Standar Perencanaan Tahan Gempa 

Untuk Struktur Bangunan Gedung 

SNI-1726-2002. 

 Tata Cara Perhitungan Struktur Beton 

Untuk Bangunan Gedung (SNI 03-

2847-2002). 

 

Alat Bantu Perencanaan 

 

1. Program SAP 2000 v.14 

Program ini digunakan untuk 

membantu dalam perhitungan  dan 

perencanan analisis struktur portal beton 

bertulang. 

2. Program AutoCAD v.2014 

Program ini digunakan untuk 

mendesain gedung yang akan direncanakan 

dan juga untuk menggambar detail-detail 

struktur bangunan yang diperlukan dalam 

perencanaan. 

3. Program Microsoft Office 2013 

Program ini digunakan untuk membuat 

dan menyusun laporan, bagan alir, analisa 

data, perhiungan dan tabel-tabel. 

 

Tahap Perencanaan 

 

Tahapan perencanaan adalah urutan 

langkah-lankah yang disusun secara sistematis 

dan logis berdasarkan dasar teori yang sudah 

ada sebagai berikut: 

1. Tahap I : Pengumpulan data 

Mengumpulkan data-data untuk 

perencanaan gedung yang berupa data-data 

hasil penyelidikan tanah (data sondir) di 

Surakarta, serta berbagai data penunjang 

lainnya seperti SNI untuk bangunan gedung 

dan aturan-aturan yang mendukung sebagai 

acuan untuk perencanaan. 

2. Tahap II : Desain gambar rencana 

Meliputi desain gambar denah 

bangunan, tampak dan site plant. 

3. Tahap III : Perencanaan atap 

Perhitungan untuk struktur atap dan 

gambar struktur atap. 

4. Tahap IV : Perencanaan plat lantai dan   

tangga  

Perhitungan untuk plat lantai dan 

tangga beton. 

5. Tahap V : Perencanaan kolom dan balok 

Meliputi asumsi dimensi awal kolom 

dan balok, analisis beban yang terjadi pada 

kolom dan balok, analisis mekanika pada 

beban yang terjadi, dan menghitung beban 

kombinasi. 

6. Tahap VI : Menentukan kecukupan dimensi 

kolom dan balok 

Analisa yang menentukan apakah 

dimensi kolom dan balok sudah cukup atau 

tidak. Bila tidak cukup, maka dimensi harus 

direncanakan kembali. dan bila dimensi sudah 

cukup, maka dilanjutkan pada perhitungan 

penulangan kolom dan balok. 

7. Tahap VII : Perencanaan pondasi 

Analisa mengenai daya dukung 

pondasi terhadap beban struktur diatasnya. 

8. Tahap VIII : Gambar detail 

Mencakup keseluruhan gambar hasil 

perhitungan. 

 

HASIL PERENCANAAN 

 

1. Perencanaan Atap 

 

Tabel 1.  Hasil perhitungan dimensi kuda-kuda 

baja 
No. Batang Profil 

1. a1 dan a4  IWF 200.100.5,5.8 

2. a2 dan a3 IWF 200.100.5,5.8 

 

2. Perencanaan Plat Atap & Plat Lantai 

 

Tabel 2.  Hasil perhitungan penulangan plat 

atap dan plat lantai 

Perencanaan
Tul. 

Pokok Tul. Bagi
Perencanaan

Tul. 

Pokok Tul. Bagi

T. Lapangan Ø 10-170 Ø 8-200 T. Lapangan Ø 10-140 Ø 8-200

T. Tumpuan Ø 10-340 Ø 8-200 T. Tumpuan Ø 10-280 Ø 8-200

Plat Atap Plat Lantai

 

4. Perencanaan Balok 

 

Tabel 4. Hasil perhitungan tulangan pada 

balok 

Tekan Tarik Tekan Tarik Tul. Tump Tul. Lap

Balok 400/800 4 D19 6 D19 4 D19 4 D19 2Ø8-150 2Ø8-240

Perencanaan
Tul. Tumpuan Tul. Lapangan Tul. Geser

 

 

  



5. Perencanaan Kolom 

 

Tabel 5. Hasil perhitungan tulangan pada 

kolom 

Perencanaan Arah X Arah Y Tul. Geser

Kolom 700/700 14 D22 14 D22 2Ø10-100

 

6. Perencanaan Sloof 

 

Tabel 6. Hasil perhitungan tulangan pada sloof 

Atas Bawah

Kiri 6 D22 6 D22

Lapangan 6 D22 6 D22

Kanan 6 D22 6 D22

Sloof Posisi
Penulangan

300/500

 
 

7. Perencanaan Pondasi 

 

Tabel 7. Hasil perhitungan tulangan pada 

pondasi 

Tul. Pokok Tul. Bagi Tul. Pokok Tul. Bagi

D19-115 D19-175 4D12 2Ø10-145

Plat Poer 300/300 cm Tiang Pancang 35/35 cm

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 

Setelah melakukan analisis 

perhitungan perencanaan struktur beton 

bertulang untuk Gedung Bank 4 Lantai dengan 

sistem daktilitas penuh, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1). Struktur atap menggunakan kuda-kuda 

rangka baja profil IWF-200.100.5,5.8. 

dengan gording baja profil kanal dobel 

C 100.100.20.3,2. 

2). Ketebalan plat lantai (1,2,3,4) 12 cm 

dengan tulangan pokok D10 dan 

tulangan bagi dp 8,sedangkan ketebalan 

plat atap 10 cm dengan tulangan pokok 

D10 dan tulangan bagi dp 8.  

3). Struktur tangga digunakan bentuk U 

dengan hasil perencanaan tinggi 

tanjakan 17,5 cm dan lebar injakan 30 

cm. Untuk plat tangga serta plat bordes 

digunakan tebal 12 cm dengan tulangan 

pokok D10 dan tulangan bagi dp 8. 

4). Struktur portal gedung beton bertulang 

meliputi : 

a). Balok induk dengan dimensi 

400/800 mm dengan tulangan 

pokok D19 dan tulangan geser 

menggunakan dan 2dp8. 

b). Kolom dengan dimensi 700/700 

mm dengan tulangan pokok D22 

dan tulangan geser menggunakan 

2dp10. 

5). Struktur pondasi menggunakan pondasi 

tiang pancang beton bertulang dan 

dipancang sampai tanah keras meliputi : 

a). Plat poer pondasi menggunakan 

ukuran (3x3) m2 setebal 0,8 m 

dengan tulangan pokok D19-110 

dan tulangan bagi D19-175. 

b). Kelompok tiang pancang 

berjumlah 9 tiang dengan dimensi 

tiang pancang 35/35 cm dengan 

Tulangan pokok 4D12 dan begel 

2dp6-145. 

c). Sloof dengan dimensi 300/500 mm 

dengan tulangan pokok D22 dan 

tulangan torsi D16 dan tulangan 

geser menggunakan 2dp12. 

 
Saran 

  

   Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

perencanaan struktur beton bertulang untuk 

gedung bertingkat pada umumnya dan secara 

khusus pada Tugas Akhir ini penulis mencoba 

memberikan saran diantaranya sebagai berikut: 

1. Merencanakan suatu bangunan hendaknya 

memakai peraturan – peraturan yang 

terbaru dan masih berlaku, mengingat 

semakin berkembangnya permasalahan 

yang ditemui dalam merencanakan 

bangunan. 

2. Faktor keamanan/keselamatan dalam 

perencanaan gedung merupakan hal yang 

sangat perlu dipertimbangkan, sehingga 

pemilihan tingkat daktilitas menjadi 

pertimbangan yang sangat penting. 

3. Asumsi-asumsi yang dipergunakan perlu 

diperhatikan berdasarkan aturan/ketetapan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) terbaru 

sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan 

dalam mencari gaya dalamnya dan mampu 

menerapkan aturan terbaru.  

4. Jika dalam perencanaan menggunakan 

program bantu hitung untuk perhitungan 

analisa mekanika struktur seperti SAP2000 



atau yang lainnya hendaknya diperhatikan 

ketelitian dalam memasukkan data (input) 

karena akan berpengaruh terhadap keluaran 

data (output). 

5. Perencanaan suatu bangunan gedung harus 

mengacu pada mudah atau tidaknya dalam 

pelaksanaan di lapangan. 
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