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PERENCANAAN STRUKTUR APARTEMEN 7 LANTAI DITAMBAH 1 SEMI 

BASEMENT DI SUKOHARJO MENGGUNAKAN SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN 

MENENGAH (SRPMM) 

Abstrak 

Sukoharjo merupakan wilayah yang sedang berbenah terutama dalam bidang ekonomi, 

infrastruktur, wisata dan lain sebagainya. Sehingga orang akan cenderung untuk 

melakukan tindakan ekonomi atau investasi, yang mengakibatkan bertambahnya 

populasi di wilayah Sukoharjo. Maka dari itu akan direncanakan sebuah apartemen 

dengan sistem rangka pemikul momen menengah (SRPMM) yang sesuai SNI terbaru, 

yaitu SNI 2847:2013, SNI 1727:2013, SNI 1726:2012 dan SNI 1729:2002. Pada lokasi 

perencanan didapatkan klasifikasi situs tanah sedang yang mempunyai nilai SD1 dan SDS 

sebesar 0,37 dan 0,599. Pemodelan portal pada perencanaan ini menggunakan portal 3D 

dengan bantuan sofrware SAP2000 untuk mengetahui gaya-gaya dalam yang terjadi. 

Mutu yang disyaratkan untuk perecanaan ini menggunakan f’c = 25 MPa,  fy = 390 MPa, 

fyt = 240MPa dan untuk rangka atap menggunakan BJ 41. Pada hasil perencanaan 

struktur, desain menggunakan balok induk 300/550 dan kolom 480/480, dengan 

ketebalan pelat lantai 12 cm dam pelat atap 10 cm. Sedangkan untuk struktur bawah, 

pondasi yang digunakan adalah tiang pancang dengan jumlah tiang sebanyak 4 buah 

untuk satu pondasi. 

Kata Kunci: perencanaan, portal, pondasi, SRPMM, struktur. 

Abstract 

Sukoharjo is an area that is clean up especially in the field of economy, infrastructure, 

tourism and so forth. So people will tend to take economic or investment actions, 

resulting in an increase in population in the Sukoharjo region. Therefore, it will be 

planned an apartment with medium moment framework for bearer system (SRPMM) that 

is in line with the latest SNI , namely SNI 2847: 2013, SNI 1727: 2013, SNI 1726: 2012 

and SNI 1729: 2002. At the location of the plan obtained classification of land sites that 

have the value of SD1 and SDS of 0.37 and 0.599. Portal modeling in this planning using 

3D portal with the help of SAP 2000 software to know the inner forces that occur. The 

quality required for this scheme uses f'c = 25 MPa, f y = 390 MPa, f yt = 240MPa and for 

roof frames using BJ 41. In the structural design results, the design uses 300/550 master 

beams and 480/480 columns, with thickness of floor plate 12 cm and roof plate 10 cm. 

As for the lower structure, foundation driven piles used is the number of driven of 4 pile 

for the foundation. 

Keywords: foundation, planning, portal, SRPMM, structure. 
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1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Sukoharjo termasuk suatu wilayah yang sedang berbenah terutama dalam bidang ekonomi, 

infrastruktur, wisata dan lain sebagainya. Hal ini membuat suatu ketertarikan seseorang untuk 

melakukan tindakan ekonomi atau melakukan investasi. Ini menyebabkan Sukoharjo menjadi 

bertambah populasinya karena adanya pelaku-pelaku ekonomi yang dapat menarik perhatian orang 

di luar wilayah Sukoharjo. 

Semakin bertambahnya tahun kepadatan penduduk akan meningkat. Peningkatan tersebut 

pastinya diiringi dengan bertambahnya perumahan-perumahan, maka hal itu akan mengurangi lahan 

terbuka hijau di kabupaten Sukoharjo. Sehingga kabupaten Sukoharjo memerlukan suatu bangunan 

gedung yang nyaman dan dapat dihuni oleh banyak orang terutama bagi pendatang yang akan 

menetap di kabupaten Sukoharjo. Maka dari itu pada tugas akhir ini akan merencanakan apartemen 7 

lantai ditambah 1 semi basement menggunakan sistem rangka pemikul momen menengah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan persoalan yang ada di latar belakang, maka didapat : 

1). Bagaimana membuat struktur sebuah apartemen 7 lantai ditambah 1 semi basement 

menggunakan sistem rangka pemikul momen menengah di Sukoharjo yang sesuai kebutuhan ? 

2). Bagaimana merencanakan bangunan tahan gempa yang dapat dihuni oleh banyak orang 

berdasarkan peta respons spektrum percepatan gempa di wilayah Sukoharjo ? 

1.3 Tujuan Perencanaan 

Tujuan dari perencanaan ini adalah: 

1). Agar diperoleh  desain  struktur  yang efisien dengan system  rangka  pemikul momen Menengah 

(SRPMM) sesuai  peraturan SNI Beton-2013. 

2). Agar diperoleh desain apartemen yang dapat menahan beban gempa yang terjadi berdasarkan 

peta respons spektrum yang sesuai dengan peraturan SNI Gempa-2012. 

1.4 Manfaat Perencanaan 

Manfaat dari perencanaan ini diharapkan dapat menambah ilmu bagi penulis dan bagi 

masyarakat. Serta dapat meperdalam pengetahuan tentang gedung bertingkat menggunakan 

SRPMM dengan peraturan SNI Beton-2013 dan SNI Gempa-2012. 



3 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk membatasi pembahasan yang dibahas pada tugas akhir ini agar tidak ada melebar 

dalam suatu perencanaan apartemen 7 lantai ditambah 1 semi basement ini maka dibuat beberapa 

batasan, yaitu: 

1). Bangunan yang direncanakan merupakan apartemen 7 lantai ditambah 1 semi basement di 

wilayah Sukoharjo dengan sistem rangka pemikul momen menengah (SRPMM). 

2). Hitungan struktur meliputi perencanaan atap dengan kuda-kuda rangka baja dan beton 

bertulang yang mencakup desain pelat lantai, desain pelat atap, desain lift, desain tangga, 

desain balok, desain kolom dan fondasi. 

3). Persyaratan struktur: 

a. Mutu beton f’c = 25 MPa

b. Mutu baja fy = 390 MPa

c. Mutu baja fyt = 240 MPa

d. Elektrode las E70

4). Rangka atap menggunakan baja BJ 41 dengan menggunakan profil kanal dan siku. 

5). Sudut kemiringan atap 35̊ 

6). Ketinggian gedung dari semi basement sampai lantai atap adalah 32 meter dengan tinggi 

perlantainya 4 m. Di atas pelat atap juga terdapat kolom penyangga kuda-kuda dengan tinggi 1 

m. 

7). Tebal per lantai adalah 12 cm dan tebal lantai atap adalah 10 cm 

8). Tipe pondasi adalah tiang pancang dari PT.Hume Sakti Indonesia. 

9). Antara pondasi yang satu dengan yang lain diberi sloof. 

10). Dimensi awal balok dan balok anak yang direncenakan 300/550 dan 300/500. Dimensi tersebut 

bisa berubah menurut desain yang efisien. 

11). Dimensi awal kolom yang direncanakan 480/480 dan bisa berubah agar mendapatkan desain 

yang cukup dan ekonomis. 

12). Perhitungan struktur dengan program sap 2000 v15 dan program excel. 

13). Rencana fondasi menggunakan tiang pancang dengan kedalaman ±18m. 

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Desain Perencanaan Struktur 

1.5.1.1 Daktilitas 

Daktilitas merupakan suatu kemampuan struktur dalam menghadapi simpangan pasca-elastik yang 

besar dan terus menerus akibat beban gempa di atas beban gempa yang mengakibatkan pelelehan 
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pertama, dengan menjaga kekakuan dan kekuatan, sehingga gedung tetap kokoh meskipun pada saat 

di ambang keruntuhan. 

Bahan atau struktur yang daktail berarti bahan atau struktur tersebut bersifat liat. Keliatan 

suatu bahan mencakup 2 sifat utama, yaitu sifat plastis dan sifat plastis. Bahan yang hanya memiliki 

sifat plastis saja dikatakan sebagai bahan elastis murni. Sedangkan bahan yang memiliki sifat elastis 

dan plastis dikatakan sebagai bahan elasto-plastis, dan disebut sebagai bahan yang betul-betul liat 

atau daktail (Asroni, 2015). 

1.5.1.2 Sitem rangka pemikul momen 
Sistem rangka pemikul momen berdasarkan Pasal 3.53 SNI 1726-2012 menerangkan bahwa struktur 

pada hakikatnya mempunyai rangka pemikul beban gravitasi secara lengkap, namun beban lateral 

oleh gempa dipikul rangka pemikul momen melalui mekanisme lentur. Sistem rangka ini 

dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu SRPMK (Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus), SRPMM 

(Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah), dan SRPMB (Sistem Rangka Pemikul Momen Biasa). 

1.5.1.3 Sendi plastis 
Gedung beton bertulang dengan portal SRPMM dirancang sendi plastis pada tempat-tempat 

tertentu yang berpotensi membentuk leleh lentur, yaitu : 

1) Pada balok, sendi plastis berada pada kedua ujung balok. Lokasi daerah plastis balok berada pada

jarak 2h diukur dari permukaaan kolom (Pasal 21.3.4.2 SNI Beton-2013), dengan h adalah tinggi

penampang balok. Pada daerah sepanjang 2h ini dipasang begel yang lebih rapat daripada begel

di luar 2h.

2) Pada Kolom, daerah plastis berada pada kedua ujung kolom. Lokasi daerah plastis kolom

ditelmpatkan pada jarak  Io diukur dari muka joint. Pada daerah sepanjang Io ini dipasang begel

yang lebih rapat daripada begel di luar Io.

1.5.2 Konsep Pembebanan 

1.5.2.1 Faktor keamanan 

Faktor keamanan merupakan nilai beban yang dilebihkan sebagai penjamin agar struktur yang 

digunakan itu lebih aman. 

1a). Faktor dan kombinasi pembebanan. Faktor pembebanan dapat dipakai untuk nilai 

dalam mengantisipasi terjadinya kelebihan beban, sedangkan kombinasi pembebanan merupakan 

kombinasi oleh beberapa jenis beban yang diperkirakan berlangsung secara bersamaan. Hal ini diatur 

pada SNI 2847-2013 yaitu : 

1). U = 1,4 D 
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2). U = 1,2 D+1,6 L+ 0,5(Lr atau R)  

3). U = 1,2 D+1,6 (Lr atau R) +(L atau 0,5W) 

4). U = 1,2 D+1,0 W+ L+ 0,5(Lr atau R) 

5). U = 1,2 D+ 1,0 E+L 

6). U = 0,9 D+ 1,0 W 

7). U = 0,9 D+ 1,0 E 

Keterangan : 

D = beban mati (Dead Load). 

L = beban hidup (Live Load). 

Lr = beban hidup atap (Roof Live Load). 

W = beban angin (Wind Load). 

R = beban hujan (Rain Load). 

E = beban gempa (Earthquake Load). 

1.5.3 Beban Gempa 
1.5.3.1 Faktor penentu beban gempa 

1a). Koefisien beban gempa (C). Koefisien beban gempa (C) bergantung pada periode 

fundamental gedung (T) dan situs tanah dibawah struktur. Pasal 6.1.2 dan Pasal 5.3 SNI 1726-2012 

juga menjelaskan bahwa situs tanah harus diklasifikasi dengan kelas situs SB, SA, SD, SC, SE, atau 

SF, berdasarkan sifat pada situs. Bila sifat tanah pada situs tidak teridentifikasikan sehingga tidak 

dapat menentukan kelas situs, maka situs SE bisa dipakai kecuali apabila pemerintah atau dinas yang 

terkait mempumyai data geoteknik yang digunakan untuk menetapkan situs SF. 

1b). Faktor keutamaan (Ie) dan kategori risiko struktur bangunan. Berdasarkan Pasal 4.1.2 

SNI 1726-2012, untuk bermacam-macam faktor risiko suatu struktur gedung dan non gedung Ie 

termasuk faktor pengali dari pengaruh gempa pada bermacam-macam kategori resiko bangunan. 

Kategori I merupakan kategori yang memiliki risiko rendah, sedangkan kategori IV merupakan 

kategori yang memiliki risiko tinggi. Sedangkan faktor keutamaan bangunan (Ie) mempunyai nilai 

yang tergantung pada kategori bangunannya. 

1c). Kategori desain seismik. Pada Pasal 6.5 SNI 1726-2012, struktur lainnya harus 

menerapkan menurut kategori desain seismik yang mengacu pada risiko dan parameter respons 

spektral percepatan desainnya, SD1 dan  SDS. 

1d). Periode getar alami struktur (T). Periode getar alami struktur (T) merupakan waktu 

yang digunakan melakukan satu getaran atau simpangan secara bolak-balik. Untuk mendapatkan 

periode getar alami pada struktur dipakai rumus-rumus pada SNI 1726-2012 khusus untuk analisis 
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dengan metode statis. Apabila digunakan analisis dinamis, struktur akan banyak mode getar yang 

dimiliki struktur. 

1e). Faktor modifikasi respons (R). Faktor modifikasi respons (R) merupakan nilai 

modifikasi respons yang akan mereduksi beban gempa menurut jenis struktur yang akan digunakan 

serta bagian struktur pendukung lainnya. Sistem-sistem yang umum dipakai untuk penahan gaya 

gempa pada struktur, antara lain: sistem rangka bangunan, sistem rangka pemikul momen, dan 

sebagainya. 

1f). Berat seismik efektif struktur (Wt). Berat seismik efektif struktur merupakan berat yang 

ditinjau untuk keperluan beban gempa. Umumnya nilai Wt diperoleh dari beban mati dan beban-

beban lain dengan proporsi tertentu. Berdasarkan Pasal 7.7.2 SNI-1726-2012, nilai Wt dapat dihitung 

dengan rumus berikut.  

Wt = WD + Wlain, dengan Wlain = fr.WL  (2) 

1.5.3.2 Respons spektrum untuk analisis dinamik 
2a). Faktor penentu respons spektrum. Cara pembuatan diagram respons spektrum memiliki 

beberapa faktor, namun ada 2 faktor utama yang perlu diperhatikan, yaitu : parameter respons 

percepatan periode pendek (SS) dan periode 1 detik (S1), serta klasifikasi situs tanah. 

2b). Respons spektrum desain. Menurut Pasal 6.4 SNI 1726-2012, dalam pembuatan respons 

spektrum harus didasarkan pada percepatan respons spektra (Sa). Respon spektrum desain dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

Dalam penentuan percepatan respons spektra (Sa) sangat dipengarui oleh SDS dan SD1. SDS dan 

SD1 merupakan parameter percepatan respons spektral pada periode 0,2 detik dan periode 1 detik. 

2. METODE 

2.1 Data Perancanaan 

Data yang digunakan dalam  hitungan struktur ini adalah : 

1). Struktur gedung yang direncanakan adalah apartemen 7 lantai ditambah 1 semi basement di 

wilayah Sukoharjo dengan sistem rangka pemikul momen menengah (SRPMM). 
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Gambar 1. Diagram respons spektrum. 

2). Tebal pelat lantai 120mm, pelat atap 100 mm. 

3). Spesifikasi bahan yang dipakai : 

a. Mutu beton f’c =   25  MPa

b. Mutu baja fy     = 390  MPa

c. Mutu baja fyt    = 240  MPa

d. Elektrode las E70

4). Rangka atap menggunakan baja BJ 41 dengan menggunakan profil kanal dan siku. 

5). Sudut kemiringan atap 35̊. 

6). Dimensi awal balok induk dan balok anak yang direncanakan 300/550 dan 300/500. 

7). Dimensi awal kolom yang direncanakan 480/480. 

8). Lift direncanakan 1 buah dengan kapasitas 10 orang. 

9). Jenis fondasi yang digunakan adalah tiang pancang. Rencana fondasi pada tanah keras pada 

kedalaman ±18m. 

2.2 Alat Bantu Perencanaan 

Alat bantu perencanaan berupa : 

1). Program SAP 2000V.15 

Software ini digunakan untuk menghitung analisa mekanika. 

2). Diagram Desain Kolom 

Diagram desain dipakai untuk mengetahui luas tulangan dan penentuan banyak tulangan yang 

dipakai. 

3). Program Auto Cad 

Sa = 

Sa = 
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Software ini digunakan untuk menggambar rencana kerja dan gambar-gambar detail rencana 

kerja. 

4). Program Microsoft Office Word 

Program komputer ini dipakai untuk mengetik data dan untuk menyusun data. 

5). Program Microsoft Office Excel 

Program komputer ini dipakai untuk menganalisis data, membuat tabel, dan digunakan untuk 

perhitungan tulangan. 

2.3 Tahapan Perencanaan 

Tahap perencanaan struktur apartemen dalam penyusunan mempunyai tahapan sebagai 

berikut : 

1). Tahap I  : Survei lokasi, pengumpulan data dan penggambaran denah. 

2). Tahap II  : Perencanaan struktur atap, tangga dan pelat. 

3). Tahap III : Perencanaan dimensi dan penulangan kolom dan balok. 

4). Tahap IV  : Perencanaan struktur bawah. 

5). Tahap V : Gambar rencana 

Untuk skema penyusunan tugas akhir disajikan pada Gambar 2. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perencanaan desain kontruksi atap baja 

Perencanaan kontruksi atap menggunakan kerangka dari baja dengan mutu bahan Bj 41. 

Desain kontruksi rangka atap dapat dilihat sebagai berikut : 

1). Pada perencanaan gording digunakan profil light lip channels 100.50.20.2,3 dengan jarak 

gording 1,35m. 

2). Untuk perencanaan batang kuda-kuda, digunakan profil siku ganda seperti pada Tabel 1 

Tabel.1. Profil kuda-kuda baja 

No. Batang Profil 

1 a1, a3, a2, a5, a4, a7, a6, a9, a8, a10 2L 60x60x6 

2 b1, b4, b3, b2, b7, b6, b5, b9, b8, b10 2L 50x50x5 

3 d1, d2, d3, d6, d7, d8 2L 45x45x4 

5 d4,d5 2L 70x70x6 

6 v1, v4, v3, v2, v7, v6, v9, v8 2L 45x45x4 

8  v5 2L 70x70x6 
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Gambar 2. Tahapan perencanaan tugas akhir 
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3). Ketebalan rigi las direncanakan mempunyai tebal 6 mm dan pada batang tekan 

dipasangkan pelat kopel dengan ketebalan 6 mm. 

3.2 Perencanaan pelat atap 

Atap yang digunakan pada perencanaan ini selain menggunakan kontruksi rangka baja, juga 

menggunakan dak beton dengan ketebalan 10 cm. Tulangan pokok yang terpasang menggunakan 

tulangan D10-200 dan tulangan bagi yang terpasang menggunakan tulangan D8-200. Gambar 

penulangan dapat dilihat pada Gambar 3. 

3.3 Perencanaan pelat lantai 

Pada perencanaan pelat lantai digunakan ketebalan 12 cm. Pelat lantai pada perencanaan ini 

mempunyai 6 jenis tipe, yaitu tipe A1 (digunakan untuk ruang pribadi dan koridor yang 

melayaninya), tipe A2 (digunakan untuk ruang publik dan koridor yang melayaninya), tipe A3 

(digunakan untuk ruang kantor pengelola dan security), tipe A4 (digunakan untuk gudang 

penyimpanan), tipe B1 (digunakan untuk koridor yang melayani ruang pribadi) dan tipe B2 

(digunakan untuk koridor yang melayani ruang publik). Untuk tipe A1, A3, B1 dan B2 dipakai 

tulangan D10-150 dan tulangan bagi D8-200. Sedangkan untuk tipe pelat A2 dan A4 digunakan 

tulangan D10-100 dan tulangan bagi D8-200. Contoh hasil penulangan pelat lantai ditampilkan pada 

Gambar 4. 

3.4 Perencanaan pelat lantai dan dinding semi basement 

Pada lantai dan dinding semi basement digunakan pelat dengan ketebalan 240mm. Untuk tulangan 

pokok digunakan D13-100 dan tulangan bagi digunakan D8-100. 

3.5 Perencanaan tangga utama 

Tangga direncanakan menggunakan beton dengan tebal 120 mm. Bordes tangga mempunyai panjang 

1,5 m dan panjang horizontal tangga adalah 3 m. Tanjakan dan injakan mempunyai ukuran T = 18cm 

dan I = 27cm. Pada penulangan tangga digunakan tulangan pokok D12-100 untuk tulangan pokok 

dan D8-100 untuk tulangan bagi. 

3.6 Perencanaan balok SRPMM 

Dari hasil perencanaan didapat dimensi untuk balok utama 300/550 dan balok anak 300/500. Semua 

balok menggunakan tulangan D22 untuk tulangan longitudinal dan Ø10 untuk tulangan geser. 

Penulangan balok disajikan pada Gambar 5 

3.7 Perencanaan kolom SRPMM 

Dari hasil desain kolom digunakan dimensi kolom 480/480 dengan tulangan longitudinal D25 dan 

Ø10 untuk tulangan geser kolom. Penulangan kolom disajikan pada Gambar 6. 
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Gambar 3. Penulangan pelat atap 

Gambar 4. Penulangan pelat lantai tipe A1 dan A3 
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3.8 Perencanaan struktur bawah 

Struktur bawah terdiri dari pondasi dan sloof. Pada perencanaan pondasi digunakan tiang pancang 

dengan diameter 400mm dari pabrikan PT.Hume Sakti Indonesia. Poer digunakan ukuran 2,5x2,5x 1 

meter dan menggunakan 4 buah tiang pancang. Tulangan untuk poer digunakan D25 untuk tulangan 

pokok dan D22 untuk tulangan bagi. Dan untuk sloof yang dipakai memiliki ukuran 300/550 dengan 

tulangan longitudinal D22 dan tulangan geser 2Ø10. 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Menurut hasil perhitungan dan perencanaan struktur apartemen 7 lantai ditambah 1 semi 

basement, dapat disimpulkan beberapa hal : 

1). Perencanaan desain kontruksi atap rangka baja. 

Dari hasil hitungan, perencanaan kotruksi atap baja sebagai berikut : 

a) Gording yang digunakan adalah profil Light Lip Channels 100.50.20.2,3 dengan jarak

gording 1,35m.

b) Kontruksi rangka kuda-kuda atap dipakai 4 jenis profil, yaitu 2L70x70x6, 2L60x60x6, 2L50X50X5

dan 2L45x45x4.

c) Sambungan profil menggunakan las tebal 6 mm.

d) Untuk batang tekan digunakan pelat kopel dengan ketebalan 6 mm.

2). Perencanaan kontruksi pelat. 

Berdasarkan hasil hitungan, perencanaan kontruksi pelat direncanakan : 

a) Pelat atap menggunakan beton dengan tebal 100mm, dipakai tulangan D10-200 dan

tulangan bagi D8-200.

b) Lantai 1 sampai lantai 7 menggunakan pelat beton dengan ketebalan 120mm. Pelat lantai

menggunakan tulangan pokok D10-150 (untuk tipe pelat A1, A3, B1 dan B2) dan D10-100

(untuk tipe pelat A2 dan A4), sedangkan tulangan bagi digunakan D8-200.

c) Pelat lantai dan dinding semi basement menggunakan beton dengan ketebalan 240 mm.

Sedangkan untuk tulangannya dipakai tulangan pokok D13-100 dan tulangan bagi D8-100.

d) Kontruksi tangga menggunakan beton dengan tebal 120mm. Bordes memiliki panjang

1,5m dan panjang horizontal tangga 3m dengan T =18cm dan I = 27cm. Penulangan pada

tangga menggunakan tulangan D12-100 dan tulangan bagi D8-100. Sedangkan untuk

bordes, dipakai tulangan D12-100 dan tulangan bagi D8-100.
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3). Desain balok SRPMM 

Struktur balok utama dan balok anak digunakan dimensi 300/550 dan 300/500 pada semua 

lantai. Tulangan longitudinal digunakan D22 dan untuk tulangan torsi digunakan D12. 

Sedangkan untuk tulangan geser digunakan 2Ø10. 

4). Desain kolom SRPMM 

Struktur kolom utama digunakan dimensi 480/480 untuk semua lantai. Diameter tulangan 

longitudinal digunakan D25 dan untuk tulangan geser digunakan 2Ø10. 

5). Perencanaan struktur bawah 

Struktur bawah terdiri dari pondasi dan sloof. Pondasi yang digunakan adalah tiang pancang 

dengan diameter 400mm dari pabrikan PT. Hume Sakti Indonesia. Dengan ukuran poer 

2,5x2,5x1 m menggunakan 4 buah tiang pancang. Sloof yang digunakan memiliki dimensi 

300/550 memakai tulangan longitudinal D22 dan tulangan geser 2Ø10. 

4.2 Saran 

1) Bangunan gedung hendaknya direncanakan dengan memperhatikan berbagai aspek sehingga bisa

didapatkan hasil yang aman dan ekonomis

2) Proses pemodelan struktur menggunakan SAP 2000 harus dilakukan dengan hati-hati, sehingga

hasil yang dikeluarkan bisa akurat.

3) Validasi harus selalu digunakan seperlunya untuk meminimalkan kesalahan yang dilakukan

manusia pada saat memasukkan data.
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