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 1 PERENCANAAN STRUKTUR BAJA GEDUNG PARKIR 4 LANTAI  

DI STASIUN SOLO BALAPAN SURAKARTA DENGAN SISTEM 

RANGKA PEMIKUL MOMEN BIASA (SRPMB) 

 
Abstrak 

 Solo Balapan merupakan salah satu stasiun yang ada di Kota Surakarta yang mana fasilitas umum ini hampir tidak sepi akan penumpang yang ingin bepergian baik untuk urusan bisnis maupun liburan. Akan tetapi stasiun ini belum memiliki ruang parkir yang kurang memadai. Tujuan tugas akhir ini adalah merencanakan bangunan A dan B struktur baja gedung parkir 4lantai di stasiun Solo Balapan Surakarta dengan sistem rangka pemikul momen biasa(SRPMB). Alat / Software yang digunakan dalam perencanaan ini meliputi SAP2000, AutoCad, Ms. Word, 
Ms. Excel dan SketchUp. Ada 2 jenis perhitungan utama yaitu perhitungan struktur atas diantaranya perhitungan atap gable frame, portal, lantai dek, tangga dan struktur bawah diantaranya perhitungan pondasi telapak menerus dan sloof. Struktur gedung direncanakan tahan gempa menggunakan analisa gempa statik berdasarkan peta spektrum wilayah Solo yang didapat dari situs resmi pemerintah yaitu puskim.go.id.Pada perhitungan pondasi digunakan mutu beton 25 MPa dan perhitungan struktur yang lain yaitu 25 MPa. Perhitungan atap gable frame menggunakan profil IWF 100x50 mm untuk rafter dan profil channel 150x50 mm untuk gording. Hasil perhitungan portal didapatkan dimensi kolom menggunakan profil IWF 400x400 untuk semua lantai dan dimensi balok menggunakan profil IWF 500x200 mm untuk semua lantai. Dimensi pondasi telapak menerus untuk bangunan A didapatkan 1,10x16,20m dan 1,10x 10,2m. Dimensi pondasi telapak menerus untuk bangunan B didapatkan 1,20x 20,20m dan 1,20x 8,2m, serta untuk 
sloof  300x500mm. 
Kata Kunci : Atap Gable Frame, Gempa Statik, Momen Biasa, Pondasi Telapak Menerus. 

 
Abstract  Solo Balapan is one of the stations in the city of Surakarta where these public facilities are almost empty of passengers who want to travel both on business and holiday. However, this station does not have area parking space. Thempurpose of thismfinal projectmis to plan steelmstructure A and B buildings 4-story parking lot at Solo Balapan Surakarta station with a intermediet moment frame system (IMF). The tools / software used in this plan include SAP2000, AutoCad, Ms. Word, Ms. Excel and SketchUp. There are 2 main types of calculations, namely the calculation of the upper structure including calculation of gable frame roofs, portals, deck floors, stairs and lower structures is foundation footplate and sloof. The planned earthquake resistant building structure uses static earthquake analysis based on the spectrum map of the Solo region obtained from the official 



 2 government website, puskim.go.id. The calculation of the foundation used 25 MPa concrete quality and other structural calculations of 25 MPa. Calculation of gable frame roof using IWF profile 100x50 mm for rafter and channel profile 150x50 mm for recording. The portal calculation results obtained column dimensions using IWF 400x400 profiles for all floors and beam dimensions using IWF profiles 500x200 mm for all floors. The dimensions of the footplate foundation for building A obtained 1.10 m x 16.20 m and 1.10 m x 10.2 m. The dimensions of the footplate foundation for building B were 1.20 m x 20.20 m and 1.20 m x 8.2 m, and for sloof 300 x 500 mm.  
Keywords: Gable Frame of Roof, Static Earthquake, Intermediet Moment, footplate foundation.  
1. PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Masalah Kota Surakarta secara geografis terletak di Jawa Tengah, Indonesia. Kota  ini mempunyai beberapa fasilitas umum seperti, terminal, stasiun, bandara, mall, kampus, dan lain lain. Solo Balapan merupakan salah satu stasiun yang ada di kota Surakarta. Melihat kenyataan bahwa stasiun ini hampir setiap hari tidak sepi akan penumpang yang ingin bepergian baik itu untuk urusan bisnis maupun liburan, akan tetapi stasiun ini memiliki tempat parkir yang kurang memadai. Lahan yang sempit dan terkadang jika diguyur hujan tempat parkir ini sering banjir, untuk itu konsep gedung parkir bertingkat adalah salah satu solusi untuk menghadapi permasalaham tersebut dengan memanfaatkan ruang udara diatas. Konsep tersebut dapat membuat tempat parkir yang dapat menampung kendaraan dengan kapasitas yang cukup besar. Gedung parkir merupakan solusi untuk mengatasi kekurangan tempat parkir kemdaraan roda empat maupun roda dua. Pembangunan gedung parkir ini memanfaatkan lahan yang tidak terlalu besar dan membebaskan praktek parkir dijalan (on street parking) sehingga gedung parkir tidak hanya mengatasi keterbatasan parkir saja tetapi dapat menjadi investasi yang menguntungkan untuk stasiun Solo Balapan dan Kota Surakarta. Dari permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis merencanakan sebuah gedung parkir 4lantai dari konstruksi baja dengan sistem rangka pemikul 



 3 momen biasa(SRPMB) diStasiun Solo Balapan Surakarta dan dalam perhitungan strukturnya menggunakan aplikasi SAP2000. 
1.2  Rumusan Masalah Berdasarkann permasalahan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu  bagaimana merencanakan sebuah gedung parkir 4lantai dari konstruksi baja dengan sistem rangka pemikul momen biasa(SRPMB). 
1.3  Tujuan Penelitian Tujuan perencanaan ini adalah untuk mendapatkan rencana struktur gedung parkir 4lantai dengan sistem rangka pemikul momen biasa(SRPMB) yang aman dan tahan terhadap gempa yang kerap terjadi di Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia. 

1.4  Manfaat Penelitian Manfaat penelitian adalah: 1) Bagi penulis, dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam perencanaan struktur terutama dalam perhitungan kerangka momen baja, serta untuk menjadi bekal awal merencanakan gedung bertingkat didunia kerja.  2) Bagi perkembangan IPTEK, dapat menambah referensi mengenai perencangan gedung bertingkat yang menggunakan konstruksi baja. 
1.5 Batasan Masalah Batasan-batasan masalah dalam perencanaaan gedung pakrir ini adalah berikut : 1) Data umum a) Gedung yang akan didesain adalah gedung parkir 4 lantai diwilayah Surakarta. b) Sistem yang digunakan SRPMB (Sistem Rangka Pemikul Momen Biasa) 2) Perhitungan untuk baja (atap, lantai, dek komposit, kolom, balok, sambungan, dan tangga). 3) Perhitungan struktur beton (pondasi telapak menerus) 4) Tugas akhir ini hanya menghitung struktur utama tidak termasuk tumpukan lembaran dan lempengan tanah. 



 4 5) Ketinggian kolom setiap lantai adalah 3,00 m 6) Tidak ada analisis mengenai keekonomisan, arsitektural, dan manajemen konstruksinya. 7) Peraturan yang digunakan adalah sebagai berikut: a) SNI 1729;2015, Spesifikasi Untuk Bangunan Gedung Baja Struktural. b) SNI 1727;2013, Beban Minimun Untuk Perancangan Bangunan Gedung. c) SNI 1726;2013, Tata Cara Perancanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung. d) SNI 2847;2013, Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung. 8) Perhitungan statis ekuivalen 9) Menggunakan metode perencanaan berdasarkan beban terfaktor (LFRD) 10) Data alat bantu perencanaan a) SAP 2000 v14. b) Autocad 2007 c) Microsoft office 2007 d) Sketchup 3D 
2.   METODE 

2.1  Data Perencanaan Data-data yang ditetapkan untuk perencanaan ini adalah sebagai berikut: 1) Struktur bangunan yang direnanakan yaitu gedung parkir 4lantai dengan sistem rangka pemikul momen biasa (SRPMB). 2) Struktur atap menggunakan model rangka Gable Frame menggunkan profil IWF dan gording menggunakan profil C dengan mutu baja BJ37. 3) Perencanaan dimensi yang digunakan untuk stuktur bangunan A dan B adalah berikut: a) Balok I500x200 b) Kolom H400x400 c) Balok anak I350x175 4) Ketinggian kolom per lantai adalah 3,00 m. 



 5 5) Lantai dek bangunan A dan B menggunakan dek komposit 2” Lok-Floor deck composit Gage 22 dengan tinggi beton 11,46 cm dang fc = 21 MPa. 6) Spesifikasi bahan yang digunakan untuk pondasi, dinding, dan sloof adalah f’c = 25 N/mm2, fy = 300 N/mm2 dan fyt = 240 N/mm2. 7) γconcrete = 25 kN/m3 8) Berat baja = 7850 kg/ m3 9) Digunakan pondasi telapak menerus, berat tanah di atas pondasi  γt=17,20 kN/m3, daya dukung tanah di kedalaman -1,6 m sebesar tσ = 200 KPa. 10) Bentuk portal gedung adalah berikut.  (a) Portal Bangunan A 



 4 6  (b) Portal Bangunan B Gambar1. Bentuk Portal Bangunan 
2.2  Alat Bantu Perencanaan Alat bantu perencanaan yaitu: 1) SAP2000V.14 Program ini bergunakan untuk perhitungan analisis strukturnya. 2) Auto Cad 2007 Programm ini digunakan dalam menggambar detail strukturnya seperti gambar sambungan dan plat floordeck, maupun gambar denah. 3) Microssoft Office Word 2007 Salah satu program komputer yang berguna untuk membuat laporan dan lainnya. 4) Program Microsoft Office Excel 2007 Salah satu program komputer yang berguna untuk membuat tabel, dan untuk membantu perhitungan pada strukturnya. 5) Sketchup 3D Salah satu komputer yang digunakan untuk membuat gambar 3D. 



 7 2.3  Tahap Perencanaan Perencanaan gedung ini dilaksanakn dalam 5 langkah, yaitu sebagai berikut: 1) Langkah 1 : data Pada tahap ini mengumpulkan data untuk merencanakan gedung seperti data sondir (penyelidikan tanah) di Surakarta, SNI untuk bangunan gedung dan aturan-aturan lainnya yang mendukung untuk  perencanaan, dan membuat gambar rencana bangunan. 2) Langkah 2 : Perencanaan atap, lantai dek, tangga, dan ramp Pada langkah ini dilakukan desain gambar awal, penghitungan struktur atap, perhitungan tangga dan floordeck, serta ramp. 3) Langkah 3 : Perencanaan struktur utama portal Pada langkah ini direncanakan asumsi beban yang terjadi pada kolom, balok, dan pelat yaitu beban mati, beban hidup, beban gempa, dan analisis beban kombinasi. Kemudian dilakukan analisis dimensi kolom dan balok sudah cukup atau belum, jika belum mencukupi maka dimensi direncanakan kembali. Apabila sudah mencukupi maka dilanjutkan keperhitungan selanjutnya. 4) Langkah 4 : Perencanaan pondasi dan sloof Pada langkah ini dianalisis dimensi pondasi dan sloof. 5) langkah 5: gambar detail Pada langkah akhir ini membuat gambar detail sesuai dengan hasil hitungan. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1  Perencanaan Struktur Atap Rangka Baja 1) Profil baja yang digunakan untuk gording adalah canal C150x50x20x2,3 dan jarak antar gording 1,00 meter. 2) Penutup atap menggunakan  seng. 3) Konstruksi gable frame (rafter) menggunakan baja profil IWF100x50x5x7 dengan mutu baja Bj37. Panjang rafter bangunan A = 5,321 m dan panjang rafter bangunan B = 4,256 m, tinggi kolom 2,0 m dan jarak antar gable frame terpasang 4,0 m. 4) Konstruksi gable frame (kolom) menggunakan baja profil IWF150x150x5x7. 



 8 5) Sambungan bangunan A dan B: 1) Sambungan joint gable frame dibuhul C menggunakan Dbaut 6 mm dengan Fubaut 525 MPa memerlukan sebanyak 6 baut. 2) Sambungan joint gable frame Buhul B dan D menggunakan Dbaut 10 mm dengan Fubaut 525 MPa memerlukan sebanyak 10 baut. 3) Sambungan joint gable frame Buhul A dan E menggunakan sambungan memanjang kolom memakai Dbaut 16 mm dan jumlah baut 8 buah. 
3.2 Perencanaan Tangga, Lantai Deck, dan Ramp Perencanaan konstruksi tangga, lantai dek dan ramp digunakan berikut: 1) Konstruksi balok induk tangga bangunan B menggunakan baja profil C200x80 (fy=240 MPa) dengan lebar pijakan (I) = 28cm dan tinggi pijakan (T) = 17cm. Balok untuk anak tangga dan bordes menggunakan baja profil L60x60x5. 2) Konstruksi lantai bangunan A dan B menggunakan dek komposit 2” Lok-

Floor deck Composit Gage 22 dengan tinggi atau tebal beton 11,46 cm. 3) Konstruksi balok induk ramp bangunan A dan B menggunakan profil baja IWF350x175.                
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 10  Gambar 3. Detail Lantai Deck  Gambar 4. Detail Ramp 
3.3 Perencanaan Balok dan Kolom Balok dan kolom pada bangunan A dan B menggunakan dimensi yang sama perlantainya. Berdasarkan hasil perhitungan Balok dan Kolom pada bangunan A dan B didapatkan dimensi-dimensi sebagai berikut: 1) Kolom menggunakan profil H400x400 2) Balok menggunakan profil I500x200 3) Balok anak menggunakan profil I350x175 2" Lok-FloorDeck CompositGage 22 200 cm

200 cmStud Diameter 20 mmBeton tebal 11,46 cmf'c 21 MPa Kawat Las"6x6 W1,4x1,4Baut Ø16 mm 2" Lok-Floor Deck Composit Gage 22Stud Diameter 20 mm Beton tebal 11,46 cm f'c 21 MPaKawat Las "6x6 W1,4x1,4
400 cm

400 cm Balok I500x200Ramp Support I150x75Induk Ramp I350x175Kolom H400x400Balok I500x200



 Untuk sambungan antara balokmm ASTM A325 Grup A yang jumlahnya menahan momen dilas dengan elektroda las E70xx dan tebal las Untuk sambungan antara balok anakØ16 mm ASTM A325 Grup A yang jumlahnya 6 baut.
3.4 Perencanaan Base Plate Tumpuan bangunan menggunakan jepit, jadi untuk plat dasar menggunakan plat dan diperkaku menggunakan segitiga pengaku. Ddimensi plat dasar A x B = 600 x 600 mm. Diameter angkur yang digunakan 18 mm dan jumlahnya yaitu 2 buah untuk 1 sisi. Panjang angkur adalah 51 cm. Tebal plat yang digunakan 17 mm dengan tebal sgitiga pengaku yaitu 30 mm. Desain plat dasar dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
3.5 Perencanaan Pondasi Pondasi dihituung sesuaikolom Lantai1, bebanperlu. Hasil perhitungan 1) Bangunan-A Ukuran pondasi longitudinal pondasi D16 11 Untuk sambungan antara balok induk-kolom menggunakan sambungan baut Ø1ASTM A325 Grup A yang jumlahnya 10 baut dan plat pengaku untuk menahan momen dilas dengan elektroda las E70xx dan tebal las 3 Untuk sambungan antara balok anak-balok induk menggunakan sambungan baut Ø16 mm ASTM A325 Grup A yang jumlahnya 6 baut. 

Base Plate (Plat Dasar) Tumpuan bangunan menggunakan jepit, jadi untuk plat dasar menggunakan plat dan diperkaku menggunakan segitiga pengaku. Dari perhitungan didapatkan dimensi plat dasar A x B = 600 x 600 mm. Diameter angkur yang digunakan 18 mm dan jumlahnya yaitu 2 buah untuk 1 sisi. Panjang angkur adalah 51 cm. Tebal plat yang digunakan 17 mm dengan tebal sgitiga pengaku yaitu 30 mm. Desain plat dasar dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Gambar 5. Desin akhir plat dasar 
Perencanaan Pondasi Telapak Menerus sesuai beban yang bekerja pada bagian ujung, beban berupa gaya aksial Pu dan Mu dari berbagai tinjauanperhitungan pondasi dan sloofsebagai berikut:  As-1, 3, 4, dan 6 berukuran 1,10x16,20mpondasi D16–130 dan tulangan begel D12–140. kolom menggunakan sambungan baut Ø16 baut dan plat pengaku untuk  mm. balok induk menggunakan sambungan baut Tumpuan bangunan menggunakan jepit, jadi untuk plat dasar menggunakan plat ari perhitungan didapatkan dimensi plat dasar A x B = 600 x 600 mm. Diameter angkur yang digunakan 18 mm dan jumlahnya yaitu 2 buah untuk 1 sisi. Panjang angkur adalah 51 cm. Tebal plat yang digunakan 17 mm dengan tebal sgitiga pengaku yaitu 30 mm. Desain  ujung-ujung bawah dari berbagai tinjauan kuat 16,20m. Tulangan 



 Gambar 6. Penulangan 2) Bangunan B Dimensi pondasilongtudinal pondasi D16Gambar 7. 3) Sloof direncanakan longitudinal D22 
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 13  Gambar 8. Penulangan Sloof SL5  
4. PENUTUP Dari hasil perencanaaan dan perhitungaan struktur baja gedung parkir 4lantai distasiun solo balapan Surakarta denga Sistem Rangka Pemikul Momen Biasa (SRPMB), maka didapat kesimpulan berikut: 1) Perencanaan struktur rangka atap baja bangunan A dan bangunan B adalah sebagai berikut: a) Profil baja yang digunakan untuk gording adalah canal C150x50x20x1,6 dengan jarak antar gording 1,00m. b) Penutup atap menggunakan  asbes. c) Konstruksi gable frame (rafter) menggunakan baja profil IWF100x50x5x7 dengan mutu baja Bj37. Panjang rafter bangunan A = 5,321 m dan panjang 

rafter bangunan B = 4,256 m, tinggi kolom 2,0 m dan jarak antar gable frame terpasang 4,0 m. d) Konstruksi gable frame (kolom) menggunakan baja profil IWF150x150x5x7. e) Sambungan bangunan A dan B: 1) Sambungan joint gable frame dibuhul C menggunakan Dbaut 6 mm dengan Fubaut 525 MPa memerlukan sebanyak 6 baut. 2) Sambungan joint gable frame Buhul B dan D menggunakan Dbaut 10 mm dengan Fubaut 525 MPa memerlukan sebanyak 10 baut. 3) Sambungan joint gable frame Buhul A dan E menggunakan sambungan memanjang kolom memakai Dbaut 16 mm dan jumlah baut 8 buah.  4D22
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 14 2) Perencanaaan konstruksi tangga, ramp dan floordeck digunakan berikut: a) Konstruksi balok induk tangga bangunan B menggunakan baja profil C200x80 (fy=240 MPa) dengan lebar injakan (I) = 28 cm dan tinggi injakan (T) = 17 cm. Balok untuk anak tangga dan bordes menggunakan baja profil L60x60x5. b) Konstruksi lantai bangunan A dan B menggunakan dek komposit 2” Lok-

Floor deck Composit Gage 22 dengan tinggi atau tebal beton 11,46 cm. c) Konstruksi balok induk ramp bangunan A dan B menggunakan profil baja IWF350x175. 3) Perencanaan dimensi yang digunakan untuk stuktur bangunan A dan B adalah berikut: a). Balok I500x200 b). Kolom H400x400 c). Balok anak I350x175 Semua profil yang digunakan pada struktur memenuhi dan dapat digunakan dalam perencanaan ini. 4) Perencanaan Sambungan Balok induk-Kolom Sambungan menggunakan sambungan baut Ø16 mm ASTM A325 Grup A yang jumlahnya 10 baut dan plat pengaku untuk menahan momen dilas dengan elektroda las E70xx dan tebal las 3 mm. 5) Perencanaan sambungan Balok anak-Balok induk Sambungan antara balok anak-balok induk menggunakan sambungan baut Ø16 mm ASTM A325 Grup A yang jumlahnya 6 baut. 6) Perencanaan plat dasar digunakan ukuran dimensi 600x600 mm dengan ketebalan 17 mm, diamtere angkur yang digunakan 18 mm, jumlah angkur yang digunakan 2 buah untuk 1 sisi, dan panjang angkkur 51 cm, serta untuk tebal segitiga pengaku yaitu 30 mm. 7) Perencanaaan pondasi dan sloof digunakan berikut: a) Dimensi pondasi dan sloof bangunan A: 



 15 • Dimensi pondasi portal 1, 3, 4, dan 6 berukuran 1,10x16,20m. Tulangaan longitudinal pondasi D16–130 dan tulangan begel D12–140. 
• Sesuai analisis Sloof didapatkan dimensi 300x500mm, menggunakan tulangan pokok D22 dengan tulangan Ø10. b) Dimensi pondasi dan sloof bangunan B: 
• Dimensi pondasi portal 1, 3, dan 5 berukuran 1,20x20,20m. Tulaangan longitudinal pondasi D16–135 dan tulanga begel D12–140. c) Sloof direncanakan mempunyai dimensi 300x500mm, menggunakan tulangan longitudinal D22 dengan tulangan begel D1 
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