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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Adanya pertambahan penduduk pada daerah perkotaan dimana pertambahan 

penduduk tersebut berarti pula pertambahan pada jumlah hunian yang akan 

menampung kegiatan mereka. Sementara itu lahan yang tersedia tergolong rendah 

untuk pertambahan yang cukup besar. Sehingga diperlukan suatu hunian yang 

vertikal. Apartemen menjadi salah satu alternatif hunian untuk mengatasi permintaan 

kebutuhan hunian yang semakin meningkat di wilayah perkotaan dan kota besar 

(metropolitan).  

Apartemen adalah sebuah perumahan yang mempunyai arah pelebaran ke 

atas atau vertikal. Sehingga apartemen mempunyai ciri fisik yaitu lahan tidak harus 

besar tetapi bangunannya tinggi. Bangunan melebar ke atas sebab lahan yang ada 

pada lokasi merupakan lahan yang mahal. Pelebaran ke atas sangat efektif diterapkan 

di daerah yang tingkat konsentrasi penduduknya sangat tinggi. 

Segi sarana fisik, salah satunya adalah berdirinya bangunan (gedung). 

Gedung tersebut harus dirancang dengan sebaik-baiknya disesuaikan dengan lahan 

yang tersedia (memenuhi standar bangunan dan dapat dimanfaatkan secara optimal). 

Konstruksi harus dibuat aman dari kerusakan akibat gempa.  

Pada Perencanaan Gedung Apartemen 8 Lantai dengan Basement di 

Wilayah Gempa 3 didasarkan pada Kode Baru (Pedoman Perencanaan Gedung 

Tahan Gempa) dengan prinsip daktail penuh (R=8,2) dan peraturan-peraturan lainnya 

yang berlaku di Indonesia. 

Portal gedung yang direncanakan dengan daktail penuh (daktilitas tingkat 

III), harus direncanakan sedemikian rupa dengan pendetailan khusus sehingga 

strukturnya mampu mengalami simpangan pasca-elastik pada saat mencapai kondisi 

diambang keruntuhan yang paling besar yaitu dengan mencapai nilai faktor daktilitas 

sebesar 5,3 (μ=5,3). 
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B. Tujuan dan Manfaat Perencanaan 

1. Tujuan perencanaan 

              Tujuan perencanaan ini adalah  memperoleh sesuatu perencanaan konstruksi 

gedung bertingkat tahan gempa dengan prinsip daktilitas tingkat III yang meliputi 

perhitungan dan gambar struktur dan dapat dipertanggungjawabkan kekuatannya 

sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. 

2. Manfaat perencanaan 

Perencanaan apartemen 8 lantai ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 
perancang struktur, dan bagi masyarakat/pengguna bangunan. 

Bagi perancang struktur, perencanaan ini dapat dipakai sebagai pedoman atau 

masukan, yaitu sistem perencanaan dengan prinsip daktilitas tingkat tiga, dengan 

memperhatikan beban – beban yang bekerja pada struktur portal meliputi beban mati, 

beban hidup dan beban gempa, sedangkan bagi masyarakat (pengguna gedung), 

dapat merasa aman karena gedung yang ditempati dirancang tahan gempa. 

 

C. Ruang Lingkup 

             Dalam penyusunan Tugas Akhir ini permasalahan dibatasi pada segi 

perencanaan struktur saja, yaitu analisa struktur, perencanaan plat, balok, kolom, 

tangga dan pondasi dari perencanaan gedung apartemen tersebut dengan daktilitas 

tingkat tiga. Agar tidak terjadi perluasan pembahasan, maka dalam Tugas Akhir ini 

penulis memberi batasan-batasan sebagai berikut:  

1. Peraturan-peraturan  

             Peraturan-peraturan yang digunakan untuk perhitungan struktur yaitu 

peraturan-peraturan yang secara umum digunakan di Indonesia, antara lain: 

a) Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung, 1983 

b) Pedoman Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Rumah dan Gedung, 1987 

c) Tatacara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung, SK SNI T-15-

1991-03.  

d) Kode Baru 2002 (Pedoman Perencanaan Gedung Tahan Gempa) 
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2. Perhitungan dan pembahasan  

             Perhitungan dan pembahasan dalam perencanaan gedung apartemen delapan 

lantai ini meliputi: 

a) Lokasi bangunan di wilayah gempa 3. 

b) Direncanakan dengan daktail penuh (daktilitas tingkat 3). 

c) Struktur atap merupakan kombinasi antara plat atap beton dengan ukuran tebal 

plat 10 cm dan rangka kuda-kuda baja profil siku. 

d) Luas bangunan total 17408 m2 dan terdiri dari: 

(1)  Luas basement 2048 m2. 

(2)  Luas lantai satu 1976 m2. 

(3)  Luas lantai dua 1912 m2. 

(4)  Luas lantai tiga 1912 m2. 

(5)  Luas lantai empat 1912 m2. 

(6)  Luas lantai lima 1912 m2. 

(7)  Luas lantai enam 1912 m2.  

(8) Luas lantai tujuh 1912 m2. 

(9) Luas lantai delapan 1912 m2. 

e) Ketinggian kolom lantai dasar (basement) = 5 m, lantai satu sampai dengan lantai 

delapan masing-masing 4,5m. 

f) Tangga pada bangunan ini menggunakan bordes yang terletak diantara dua lantai. 

g) Tebal plat lantai beton 12 cm. 

h) Data dimensi balok dan kolom terdiri dari: 

(1) Dimensi balok sloof 25/50 cm 

(2) Dimensi balok induk 

a. Lantai 1,2,3,4  adalah 35/70 cm. 

b. Lantai 5, 6 adalah 30/65 cm. 

c. Lantai 7,8 adalah 30/60 cm 

d. Lantai atap adalah 30/50 cm 

(3) Dimensi balok anak 25/50 cm. 

(4) Dimensi kolom :  

a. Lantai basement, 1, 2, adalah 75/75 cm. 
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b. Lantai 3, 4 adalah 70/70 cm. 

c. Lantai 5, 6 adalah 65/65 cm. 

d. Lantai 7 adalah 60/60 cm. 

e. Lantai 8 adalah 55/55 cm 

(5) Dimensi balok dan kolom diatas sebagai data awal untuk perencanaan dan 

bisa berubah sesuai dengan perhitungan dimensi yang paling optimal.  

i) Berat jenis beton 24 kN/m3.  

j) Mutu beton f’c =30 MPa dan mutu baja fy =400 MPa. 

k) Diasumsikan gedung berdiri di atas tanah keras dan pondasi menggunakan 

pondasi tiang pancang.  

l) Tinjauan gedung hanya satu portal saja. 

m) Lift tidak direncanakan. 
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