
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, 

ditambah lagi dengan penggabungan kampus Universitas Diponegoro (UNDIP) 

Pleburan dengan kampus UNDIP Tembalang, Tembalang sebagai kecamatan yang 

terletak hampir dipinggir kota Semarang sekarang semakin padat dengan 

penduduk terutama dari kalangan mahasiswa. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di 

kawasan tersebut juga semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dari semakin 

banyak dibangunnya tempat-tempat usaha diberbagai bidang. 

Melihat kondisi tersebut, dirasa perlu adanya penambahan ruang/tempat 

serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama tempat tinggal 

khususnya bagi para mahasiswa di kawasan kampus UNDIP. Untuk mengatasi 

masalah tersebut, pihak UNDIP mengambil suatu langkah dengan mendirikan 

sebuah bangunan asrama bagi mahasiswa UNDIP yang terletak di komplek 

kampus UNDIP. Pembangunan asrama mahasiswa ini diharapkan dapat menjadi 

fasilitas yang layak dan teIjangkau baik jarak maupun harganya bagi mahasiswa-

mahasiswa UNDIP. 
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1.2 Lokasi Proyek 

Gedung Asrama Mahasiswa UNDIP ini terletak di komplek Universitas 

Diponegoro yaitu jalan Prof. Soedarto. Berikut ini adalah denah tata Ietak atau site 

plan dari lokasi proyek pembangunan gedung asrama mahasiswa UNDIP: 
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Gambar 1.1 Denah tata letak (site plan) 
Sumber: www.googlemap.com 

KE GOR UNOIP -;7 

ASRAMA 
MAHASISWA UNOIP 

Secara geografis Ietak bangunan asrama ini dibatasi oIeh rumah penduduk di 

sebelah utara, jalan pedesaan atau jalan keciI di sebelah timuf, jalan Prof. Soedarto 

disebelah barat, dan lahan kosong di sebelah selatannya. 

Total Iuas bangunan adalah 5.811,6 m2 dengan perincian sebagai berikut: 

a. Lantai 1 (Ground Level) (± 0,00 m) 

Lantai satu berfungsi sebagai parkir, ruang-ruang kamar, kamar mandi dan 

aula. Luas lantai satu adalah 1.066,32 m2 

b. Lantai 2 (+ 4,00 m) 
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Lantai dua berfungsi sebagai ruang-ruang kamar, kamar mandi dan aula. Luas 

lantai dua adalah 1.066,32 m2 

c. Lantai 3 (+ 8,00 m) 

Lantai tiga berfungsi sebagai ruang-ruang kamar, kamar mandi dan aula. Luas 

lantai tiga adalah 1.066,32 m2 

d. Lantai 4 (+ 12,00 m) 

Lantai empat berfungsi sebagai ruang-ruang kamar, kamar mandi dan aula. 

Luas lantai empat adalah 1.066,32 m2 

e. Lantai 5 (+ 16,00 m) 

Lantai paling atas yaitu lantai lima berfungsi sebagai ruang-ruang kamar, 

kamar mandi dan kafetaria. Luas lantai lima adalah 1.066,32 m2 

1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Perencanaan suatu gedung merupakan aplikasi dari semua mata kuliah 

yang di ambil di Program Studi Teknik Sipil. Oleh karena itu, penulis mengambil 

perencanaan ini sebagai tugas akhir dengan tujuan antara lain: 

a. untuk lebih memahami dan mendalami langkah-Iangkah perhitungan dalam 

perencanaan struktur gedung dengan menerapkan ilmu yang telah diterima 

selama mengikuti pendidikan di Program Studi Teknik Sipil, 

b. dapat melakukan perhitungan dengan teliti dan mengambil asumsi yang tepat 

dalam menyelesaikan perhitungan struktur sehingga dapat mendukung 

tercapainya keamanan dan keekonomisan gedung, 

Roy Febrianto 
Erika Afiana Fum 

07,12.0009 
07.12.0033 



~ 

./~~ LAPORA..'J TUGAS AKHIR 
h '_0 , ):~. PERE)JCA..'\jAA.."l' STRlJKTIJR GEDli'TG ASRAl\.1A rv1AHASIS\VA tDIDIP 
t~S,:1 SE1--1ARA-:.rG 

4 

c. dapat menggunakan program AutoCAD 200S untuk gambar rekayasa, 

sedangkan ETABS v9.0.S dan SAP 2000 vI 1.0.0 untuk perhitungan mekanika 

struktur, 

d. dapat menerapkan hasil perhitungan mekanika struktur ke dalam perhitungan 

struktur beton maupun struktur baja dan gambar keIja, 

e. perencanaan ini dapat digunakan sebagai latihan awal sebelum menerapkan 

ilmu yang dipelajari dalam dunia keIja dalam hal membuat perhitungan dan 

gambar bagian-bagian dari struktur gedung yang terkait dengan bidang teknik 

sipil yaitu atap, pel at, balok, kolom dan pondasi, menyusun Rencana KeIja dan 

Syarat-syarat (RKS), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Network Planning 

(NWP) dan Time Schedule pekeIjaan struktur dengan menggunakan microsoft 

project. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Perencanaan struktur yang merupakan salah satu pekeIjaan yang sangat 

rumit karena di dalamnya terdapat banyak unsur yang saling berhubungan. Untuk 

mempermudah perhitungan maka ada beberapa batasan-batasan yang diambil 

dalam perencanaan struktur ini antara lain: 

a. perhitungan pembebanan dan penulangan tangga dilakukan terpisah dari 

perhitungan portal utama, 

b. balok anak langsung dimasukkan dalam portal dengan menggunakan rigid 

frame, sehingga beban pelat langsung didistribusikan ke balok induk dan balok 

anak, 
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c. dalam perencanaan ini design mix dari beton tidak dihitung karena dianggap 

beton dapat dipesan sesuai dengan mutu yang diinginkan, 

d. perhitungan pembebanan pada struktur akibat gempa menggunakan statik 

ekivalen, 

e. perhitungan rencana anggaran biaya hanya diutamakan untuk menghitung hal -

hal yang berhubungan dengan segi strukturnya saja. 

1.5 Sistematika Penyusunan 

Sistematika penyusunan ini dibuat untuk memudahkan para pembaca 

dalam memahami isi tugas akhir ini. Sistematika penyusunan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

BABI 

BABII 

: Pendahuluan 

Pada bagian pendahuluan ini diterangkan mengenai nama proyek, 

maksud dan tujuan proyek, tujuan penulisan tugas akhir, tujuan 

perencanaan struktur gedung, pembatasan masalah, dan 

sistematika penyusunan tugas akhir. 

: Perencanaan Struktur 

Dalam bab ini penulis membahas tentang urman umum 

perencanan gedung, tinjauan pustaka meliputi peraturan-peraturan 

dan pembebanan yang digunakan pada struktur gedung, serta 

landasan teori yang mencakup rumus-rumus yang digunakan serta 

asumsi-asumsi yang dipakai. 

Roy Febrianto 
Erika Afiana Putri 

07.12.0009 
07.12.0033 



-~ 
/~~LAPOR~:-.JTUGASAKH~ 
}:',;:' ~ : _ {i,~ PERE:-.JCA:-.JA.A)J STRUKTUR GEDLT)fG ASRAlvV\.l\VlliA.SIS\VA LT)J-nIP 
't: .. ·.f_:?,.7.j SE~ .LA n .A "\. TG 6 

'k='0 ::'" .. l ' ~'l._" 

BAB III 

BABIV 

BABV 

BABVI 

BABVI 

: Metode Pereneanaan 

Bab ini berisi tentang langkah-Iangkah dalam pereneanaan 

struktur, seperti pelat, balok, kolom, serta pondasi yang dijelaskan 

dalam bentuk bagan alir. 

: Perhitungan Struktur 

Perhitungan struktur meliputi perhitungan kuda-kuda, 

perhitungan pelat, perhitungan tangga dan bordes, perhitungan 

portal utama (balok dan kolom), serta perhitungan pondasi. 

: Reneana KeIja dan Syarat-syarat (RKS) 

Pada bagian ini penulis menguraikan tentang reneana keIja 

beserta aturan-aturan dan syarat-syarat teknis yang harns dipenuhi 

dalam pelaksanaan pekeIjaan. 

: Reneana Anggaran Biaya (RAB) 

Pada bagian ini penulis menguraikan tentang Reneana Anggaran 

Biaya (RAB) yang meliputi perhitungan volume, analisa harga 

satuan, rene ana anggaran biaya sampai dengan time schedule 

(kurva S) dari pekeIjaan Struktur Gedung asrama Mahasiswa 

Universitas Diponegoro Semarang_ 

: Penutup 

Bagian ini berisi kesimpulan mengenaI keseluruhan hasil 

perhitungan 
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