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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia. Dengan pendidikan yang 

berkualitas dan  terarah yang  mana nantinya dinilai mampu untuk membekali setiap individu 

untuk masa depan kelak. Dari waktu ke waktu, jumlah penuntut ilmu di Surakarta semakin 

meningkat Khususnya tingkat Universitas yang kini ada di Surakarta jumlah mahasiswa 

meningkat dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut maka dibutuhkan fasilitas penunjang seperti  gedung  perkuliahan  lahan terbatas. Untuk 

mengatasinya masalah tersebut adalah dengan membangun gedung sarana perkuliahan tersebut 

dengan bangunan gedung bertingkat. 

Perencanaan gedung bertingkat memerlukan perencanaan yang diperhitungkan kekuatan, 

ketahanan terhadap beban yang diterima, fungsinya dan estetikanya. Ketahanan dan kekuatan 

suatu gedung dalam menerima beban-beban yang bekerja pada struktur gedung tersebut, 

ditentukan dari struktur bangunan gedung tersebut. Beban-beban yang bekerja pada bangunan 

antara lain beban mati, beban hidup, beban angin, beban hujan dan beban gempa. 

Perencanaan gedung dipengaruhi juga tata letak atau kondisi alam sekitar lokasi yang 

direncanakan, seperti daya dukung tanah, angin, dan wilayah gempa. Di Indonesia merupakan 

salah satu Negara yang rawan terjadi gempa. Gempa merupakan salah satu beban yang 

diperhitungkan dalam perencanaan struktur gedung.  

Menurut SNI 03-1726-2002, Surakarta termasuk pada wilayah gempa 3 yaitu merupakan 

daerah dengan kemungkinan terjadi gempa berskala cukup besar sehingga dalam merencanakan 

gedung bertingkat harus direncanakan dan didesain dengan matang agar dapat digunakan 

pemakai dengan nyaman dan aman terhadap bahaya gempa. Dari beberapa uraian tersebut maka 

dalam tugas akhir ini direncanakan gedung kampus 5 lantai dengan sistem daktail penuh di 

wilayah gempa 3. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasakan beberapa uraian diatas dapat disimpulkan rumusan-rumusan masalah sebagai 

acuan dalam perencanaan sebagai berikut: 

1.) Bagaimana menganalisis dan merencanakan dimensi struktur gedung bertingkat yang 

mampu menahan beban beban yang bekerja pada struktur gedung tersebut. 

2.) Berapakah dimensi struktur yang dipakai dalam perencanaan gedung ini. 
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C. Tujuan Perencanaan 

Tujuan perencanaan yang ingin dicapai adalah : 

1). Merencanakan dimensi portal 5 lantai dan penulangannya dengan sistem daktail penuh di 

wilayah gempa 3. 

2). Menentukan dimensi sloof, kolom, dan balok struktur agar dapat menampung beban-beban 

gaya yang akan diberikan. 

D. Manfaat Perencanaan 

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penyusunan tugas akhir ini adalah : 

1). Menambah dan mendalami ilmu perencanaan gedung bertingkat yang tahan terhadap gempa. 

2). Dapat merealisasikan ilmu perencanaan dalam dunia kerja. 

3). Dapat digunakan sebagai referensi perencanaan gedung bertingkat dengan sistem daktail 

penuh. 

 

E. Lingkup Perencanaan 

Dalam perencanaan ini dibatasi hal-hal sebagai berikut: 

1) Portal yang dianalisis adalah gedung kuliah 5 lantai 

2) Struktur yang ditinjau adalah struktur dari gedung kuliah 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) Mutu beton (f’c)= 25MPa, mutu baja (fy) = 400MPa   

6) Ketinggian kolom lantai 1 direncanakan 4,5 m, dan lantai 2-5 dengan 4 m . 

7) Tebal plat atap 100 mm, plat lantai 120 mm. 

8) Pondasi menggunakan tiang pancang. 

9) Perancangan struktur menggunakan beton dan analisis mengacu pada Tata Cara 

Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung (SNI 03-2847-2002). 

10) Perhitungan gaya gempa mengacu pada Tata Cara Perencanaan  Ketahanan Gempa 

Untuk Bangunan Gedung (SNI 03-1726-2002). 

11) Tata Cara perencanaan Struktur Baja Untuk Bangunan Gedung (SNI 03 - 1729 – 2002) 

12) Analisis struktur menggunakan software SAP2000. 
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F. Keaslian Tugas Akhir 

Penyusunan tugas akhir ini bukan merupakan yang pertama melainkan sudah pernah 

dilakukan sebelumnya ataupun merupakan tugas akhir terdahulu. Dalam tugas akhir ini 

membahas tentang perencanaan gedung kuliah 5 lantai dengan sistem daktail penuh di wilayah 

gempa 3. 

Tugas akhir ini mengambil referensi dari tugas akhir sebelumnya dengan judul : 

“Perencanaan Gedung Kuliah 5 lantai dengan metode daktail parsial” (Priatama, T., 2015). 

Perbedaan dari tugas akhir ini dengan tugas akhir sebelumnya yaitu : 

1. Sistem daktail yang digunakan 

2. Struktur atap 


