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Abstrak-- Suatu bangunan gedung dengan material beton
bertulang yang berlantai banyak sangat rawan terhadap
keruntuhan jika tidak direncanakan dengan baik. Oleh
karena itu, diperlukan suatu perencanaan struktur yang tepat
dan teliti agar dapat memenuhi kriteria kekuatan (strenght),
kenyamanan (serviceability), keselamatan (safety), dan
umur rencana bangunan (durability). Pembangunan Gedung
Perpustakaan Bertingkat V Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Parepare dijadikan sebagai sarana taman baca
dimana pengunjung tidak hanya dari mahasiswa dan civitas
kampus tetapi juga berasal dari masyarakat yang
berpengaruh terhadap salah satu beban struktur dimana
berupa pergerakan manusia itu sendiri (beban hidup).
Adapun beban-beban lain yang akan bekerja pada struktur
seperti beban mati (dead load), beban hidup (live load),
beban gempa (earthquake), dan beban angin (wind load)
menjadi bahan perhitungan awal dalam perencanaan
struktur untuk mendapatkan besar dan arah gaya-gaya yang
bekerja pada setiap komponen struktur, kemudian dapat
dilakukan analisis untuk mengetahui besarnya kapasitas
penampang dan tulangan yang dibutuhkan oleh masingmasing struktur.Penelitian ini bertujuan (1) Mendapatkan
perencanaan struktur atas gedung yang efektif dan efisien.
(2) Mendapatkan gaya-gaya dalam yang bekerja pada
struktur (3) Menganalisis struktur atas gedung Perpustakaan
Bertingkat V Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare
dengan metode perencanaan yang sesuai dengan SNI
2847:2013, SNI 1726:2012, serta analisis struktur portalnya
menggunakan software ETABS V16.01. Penelitian ini
dilakukan dengan mengacu pada SNI 2847:2013, SNI
1726:2012, PPPURG 1987, dan analisis strukturnya
menggunakan software aplikasi sipil ETABS 2016 v16.01.
Dalam menganalisis struktur portal gedung ini
direncanakan tiap dua lantai dimana lantai dibagi atas lantai
1 dan 2, lantai 3 dan 4, dan lantai 5, serta dengan bantuan
software ETABS v16.01 diperoleh gaya dalam maksimum
yaitu Momen balok (MU) = 298.723 kN, Geser balok (Vu) =
230.64 Kn, Torsi (Tu) = 70.534 kN, Momen kolom (Mu) =
251.622 kN , Tekan aksial (Pu) = 4018.25 kN, dan Geser
maksimum (Vu) = 93.0159 kN. Selanjutnya, hasil dari
analisis tersebut akan dilakukan perhitungan secara manual
berdasarkan SNI 2847:2013 dan SNI 1726:2012.
Kata Kunci : Analisis, Struktur Atas, ETABS v16.01

struktur atas adalah struktur bangunan yang berada di atas
permukaan tanah seperti kolom, balok, pelat, dan tangga.
Setiap komponen tersebut memiliki fungsi yang berbedabeda di dalam sebuah struktur.
Suatu bangunan gedung beton bertulang yang
berlantai banyak sangat rawan terhadap keruntuhan jika
tidak direncanakan dengan baik. Oleh karena itu,
diperlukan suatu perencanaan struktur yang tepat dan teliti
agar dapat memenuhi kriteria kekuatan (strenght),
kenyamanan (serviceability), keselamatan (safety), dan
umur rencana bangunan (durability).
Pembangunan Gedung Perpustakaan Bertingkat V
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare dijadikan
sebagai sarana taman baca dimana pengunjung tidak hanya
dari mahasiswa dan civitas kampus tetapi juga berasal dari
masyarakat yang berpengaruh terhadap salah satu beban
struktur dimana berupa pergerakan manusia itu sendiri
(beban hidup).
Adapun beban-beban lain yang akan bekerja pada
struktur seperti beban mati (dead load), beban hidup (live
load), beban gempa (earthquake), dan beban angin (wind
load) menjadi bahan perhitungan awal dalam perencanaan
struktur untuk mendapatkan besar dan arah gaya-gaya yang
bekerja pada setiap komponen struktur, kemudian dapat
dilakukan analisis untuk mengetahui besarnya kapasitas
penampang dan tulangan yang dibutuhkan oleh masingmasing struktur.
Pada perencanaan struktur atas ini harus mengacu
pada peraturan atau pedoman standar yang mengatur
perencanaan dan pelaksanaan bangunan beton bertulang,
yaitu Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan
Gedung SNI 2847:2013, Tata Cara Perencanaan Ketahanan
Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung
SNI 1726:2012, Pedoman Perencanaan Pembebanan Untuk
Rumah dan Gedung 1987, sedangkan untuk perhitungan
analisis struktur menggunakan bantuan software aplikasi
sipil ETABS v16.01.
2.
a.
b.
c.

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Struktur bangunan pada umumnya terdiri dari struktur
bawah dan struktur atas. Struktur bawah yang dimaksud
adalah pondasi dan struktur bangunan yang berada di
bawah permukaan tanah, sedangkan yang dimaksud dengan

Rumusan Masalah
Bagaimana merencanakan struktur
atas gedung
yang efektif dan efisien ?
Bagaimana beban-beban dan gaya-gaya yang bekerja
pada struktur ?
Bagaimana menganalisis struktur atas gedung
Perpustakaan Bertingkat V Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Parepare yang sesuai dengan SNI
2847:2013 dan SNI 1726:2012 dengan analisis
struktur portalnya menggunakan software aplikasi
sipil ETABS v16.01 ?
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3.
a.
b.
c.

4.
a.

b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.

i.

j.
5.
a.

b.

c.

Tujuan Penelitian
Mendapatkan perencanaan struktur atas gedung yang
efektif dan efisien.
Mendapatkan beban-beban dan gaya-gaya yang bekerja
pada struktur.
Menganalisis struktur atas gedung Perpustakaan
Bertingkat V Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Parepare dengan metode perencanaan yang sesuai
dengan SNI 2847:2013, SNI 1726:2012, Pedoman
Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung
1987, serta analisis struktur portalnya menggunakan
software aplikasi sipil ETABS 2016 v16.01.
Batasan Masalah
Struktur bangunan yang ditinjau adalah Gedung
Perpustakaan Bertingkat V Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Parepare.
Penelitian ini hanya mencakup struktur atas. Struktur
atas terdiri atas balok, kolom dan pelat lantai.
Penelitian ini tidak membahas perencanaan struktur
bawah dan perencanaan rangka atap dan tangga.
Perencanaan struktur beton bertulang (balok, kolom,
dan pelat lantai) mengikuti SNI 2847-2013 Persyaratan
beton struktural untuk bangunan gedung, SNI 17262012 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk
struktur bangunan gedung dan non gedung, dan
Pedoman Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan
Gedung 1987.
Material struktur menggunakan beton bertulang,
dengan spesifikasi :
Kuat tekan beton (f’c) = 25.38 Mpa
Kuat tarik baja (f’y) = 400 Mpa
Bentuk dan ukuran portal disesuaikan dengan desain
gambar gedung perpustakaan bertingkat V Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.
Penggambaran tulangan hanya dibuat untuk masingmasing elemen struktur (balok, kolom, dan pelat
lantai).
Analisis struktur portal menggunakan software aplikasi
sipil ETABS v16.01.
Manfaat Penelitian
Adanya laporan perencanaan struktur atas gedung
perpustakaan bertingkat V Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Parepare yang efektif dan efisien.
Adanya perencanaan struktur atas gedung yang
mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku dan
analisis struktur portalnya menggunakan software
ETABS v16.01.
Sebagai bahan pembanding dengan perencanaan yang
sudah ada dalam pelaksanaan pembangunan gedung
Perpustakaan Bertingkat V Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Parepare.
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B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Sistem struktur gedung bertingkat
Struktur bangunan bertingkat memiliki tantangan
tersendiri dalam desain untuk pembangunan strukturalnya,
terutama bila terletak di wilayah yang memiliki faktor
resiko yang cukup besar terhadap pengaruh gempa. Untuk
itu dalam perancangan suatu struktur bangunan bertingkat
haruslah memperhatikan unsur-unsur dasar bangunan.
Unsur-unsur tersebut adalah : (Schueller,1989)
a. Unsur linear yang berupa kolom dan balok yang
mampu menahan gaya aksial dan gaya rotasi.
b. Unsur permukaan yang terdiri dari dinding dan plat.
2.
a.

Jenis Pembebanan
Beban mati
Beban mati merupakan beban yang menjadi beban
suatu gedung dimana beban tersebut sifatnya tetap termasuk
unsur tambahan dan bagian-bagian yang tak terpisahkan
dari suatu gedung. Peraturan beban mati diatur dalam SNI
2847-2013 pasal 8.11.2 dan kombinasi beban mati pasal
9.2.1 serta diatur PPPURG 1987.
b. Beban hidup
Beban hidup merupakan beban penggunaan suatu
gedung termasuk peralatan maupun barang yang sifatnya
sementara atau dapat berpindah dan bukan merupakan
bagian suatu gedung yang sifatnya permanen termasuk
beban air hujan diatur dalam SNI 2847-2013 pasal 8.11.1
dan kombinasi beban hidup pasal 9.2.1 serta PPPURG
1987.
c. Beban gempa/seismik
Beban gempa direncanakan mengacu pada peraturan
SNI 1726:2012 tentang tata cara perencanaan ketahanan
gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung.
Dalam menentukan parameter respon spektra percepatan
batuan dasar periode pendek 0,2 detik (Ss) maupun pada
periode 1 detik (S1) perlu berpatokan pada SNI 1726:2012.
Selain dengan menggunakan peta respon spektra yang ada,
percepatan batuan dasar juga dapat ditentukan dengan
mengunjungi situs www.puskim.pu.go.id dimana di dalamnya
terdapat aplikasi yang isinya berupa peta gempa yang lebih
detail, dan nilai Ss maupun S1 diperoleh dengan menginput
koordinat dan nama dari lokasi dimana bangunan tersebut
didirikan.

Gambar 1. Data Ss dan S1 serta parameter-parameter
turunannya dan grafik percepatan batuan desain (Sa)

Mustakim et al. Analisis Struktur Atas …

d.

Kombinasi pembebanan
Kombinasi pembebanan didapat dari SNI 2847-2013
sebagai berikut :
1) 1,4 D
2) 1,2 D + 1,6 L + 0,5 (Lr atau R)
3) 1,2 D + 1,6 L (Lr atau R) + (1,0L atau 0,5 W)
4) 1,2 D + 1,0 L + 1,6 W + 0,5 ( A atau R)
5) 0,9 D ± 1,0 W
6) 1,2 D + 1,0 L ± 1,0 E
7) 0,9 D ± 1,0 E

literature sebagai penunjang guna untuk memperkuat suatu
penelitian yang dilakukan. Data sekunder merupakan data
yang dapat dikumpulkan oleh peneliti dari semua sumber
yang sudah ada dalam dalam artian peneliti sebagai tangan
kedua.
4. Lokasi dan Waktu Penelitian
a. Lokasi penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kampus Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.
b.

3.
1.

Elemen-elemen struktur
Kolom
Menurut Edward G. Nawy, kolom adalah batang
tekan vertikal dari rangka (frame) struktural yang memikul
beban dari balok. Kolom meneruskan beban-beban dari
elevasi atas ke elevasi yang lebih di bawah hingga akhirnya
sampai ke tanah melalui pondasi.
2. Balok
Beban-beban yang bekerja pada struktur, baik yang
berupa beban gravitasi (berarah vertikal) maupun bebanbeban lain, seperti beban angin (dapat berarah horizontal),
atau juga beban karena susut dan perubahan temperatur,
menyebabkan adanya lentur dan deformasi pada elemen
struktur. Lentur pada balok merupakan akibat dari adanya
regangan yang timbul karena adanya beban luar. (Edward G
Nawy, 2010).
3. Pelat
Yang dimaksud dengan pelat beton bertulang yaitu
struktur tipis yang dibuat dari beton bertulang dengan
bidang yang arahnya horizontal, dan beban yang bekerja
tegak lurus pada bidang struktur tersebut. Ketebalan bidang
pelat ini relatif sangat kecil apabila dibandingkan dengan
bentang panjang/ lebar bidangnya. (Ali Asroni, 2010).
Sistem perencanaan tulangan pelat pada dasarnya
dibagi menjadi dua macam, yaitu sistem perencanaan pelat
dengan satu arah (one way slab) dan sistem perencanaan
pelat dengan tulangan pokok dua arah (two way slab).
C. METODE PENELITIAN
1. Tinjauan Umum
Data yang dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan
dan penyusunan penelitian ini dikelompokkan dalam dua
jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.
2. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi
rencana pembangunan maupun hasil survey yang dapat
langsung
dipergunakan
sebagai
sumber
dalam
perancangan struktur.
3. Data sekunder
Data sekunder merupakan data pendukung yang
dipakai dalam proses pembuatan dan penyusunan laporan
proposal penelitian ini. Data sekunder ini didapatkan
bukan melalui pengamatan secara langsung di lapangan.
Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari
sumber data teknis seperti SNI 2847:2013 dan SNI
1726:2012 (Standar Nasional Indonesia), PPPURG 1987
(Pedoman Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan
Gedung),
Internet (website), serta buku-buku atau

Waktu penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2017
sampai dengan selesai.
5.

Analisa Perencanaan Struktur
Pada bagian ini diuraikan garis besar langkah-langkah
kerja dalam perencanaan struktur bangunan. Dalam
perencanaan struktur melalui beberapa tahap kegiatan mulai
dari tujuan perencanaan struktur, sampai dengan tahap
perencanaan/desain struktur.
Adapun garis besar langkah-langkah dalam
perencanaan struktur bangunan ditampilkan dalam bagan
alir kerja (flow chart) sebagai berikut:

Gambar 2. Flowchart prosedur perancangan
▪
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b.
c.
d.

Kuat tekan beton (f’c) = 25.38 MPa
Mutu baja tulangan utama = BJTD 40 (fy = 400
MPa)
Mutu baja tulangan sengkang = JTP 24 (fy=240
MPa)

Gambar 5. Grafik nilai uji tarik baja
Tebal selimut (d’) = 40 mm
Tebal selimut beton (d’) diperoleh dari ketentuan SNI
2847-2013 halaman 51 Pasal 7.7.1.
e.

Gambar 3. Flowchart analisa dalam
ETABS v16.01
HASIL DAN PEMBAHASAN
Preliminary Desain
Adapun data-data yang dibutuhkan untuk
perencanaan awal yaitu :
a. Denah lokasi gedung

Gambar 6. Ketentuan selimut beton
untuk balok, kolom

D.
1.

Preliminary desain atau perencanaan awal dimensi
elemen struktur atas meliputi :
2. Perencanaan dimensi balok
Tabel 1. Hasil perhitungan dimensi balok
(Hasil Analisis)
Grid

Gambar 4. Denah lokasi gedung

▪
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C/1-2
3/D-D'
4/D-D'
D'/3'-4
D/3-3'
3'/D'-E
3'/D'-D''
3'/D-D'
C'/1-1'
3/D'-D''

Panjang (L)
Cm
720
465
255
360
260
255
247.5
217.5
360
247.5

Tinggi (h)
Cm
45
30
20
25
20
20
20
15
20
15

Lebar (b)
Cm
30
20
15
20
15
15
15
10
15
10

Dimensi
(cm2)
30 x 45
20 x 30
15 x 20
20 x 25
15 x 20
15 x 20
15 x 20
10 x 15
15 x 20
10 x 15
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Dalam perencanaan konstruksi, nilai estetika dari
suatu gedung sangat perlu diperhatikan, maka dari
digunakan ukuran balok yang seragam. Ketentuan
pengambilan ukuran balok yaitu diambil ukuran balok
yang terbesar dan telah dilakukan koreksi dari perhitungan
yang telah dilakukan, untuk balok utama diambil ukuran
30 x 45, sedangkan balok anak diambil ukuran 15 x 20.
Tapi dengan mempertimbangkan nilai f’c dan f’y maka
digunakan balok utama dan balok anak dengan ukuran :
a. Balok Utama (B1) = 40 x 50 cm2
b. Balok Anak
= 15 x 20 cm2
c. Balok Utama (B2) = 25 x 35 cm2
d. Balok Anak
= 10 x 15 cm2
e. Balok Utama (B3) = 15 x 20 cm2
f.
Perencanaan dimensi kolom

2)

Tabel 2. Hasil dimensi kolom (Hasil Analisis)

c.

Kolom K1
(Cm2)

Lantai
01
02
03
04
05

50
50
50
50
50

x
x
x
x
x

50
50
50
50
50

Kolom K2
(Cm2)
40
40
40
40
40

X
X
X
X
X

30
30
30
30
30

X
X
X
X
X

Pada perencanaan dimensi pelat berdasarkan SNI2847-2013, terdapat pelat satu arah dan pelat dua arah, dari
perhitungan dimensi pelat diperoleh tebal pelat pada tabel:
Tebal pelat yang digunakan pada lantai t = 12,5 cm
dan pada atap/dak t = 10 cm sebagai awal perencanaan.
4.
a.

Perhitungan Pembebanan
Perhitungan beban mati

1)

Beban mati tambahan pada pelat lantai

Beban spasi tebal 1 cm
Beban pasir tebal 2 cm
Beban keramik
Beban plafond
+penggantung
Mekanikal elektrikal
Jumlah

b.
1)
2)
3)
4)

30
30
30
30
30

Dari tabel 2 didapatkan hasil perhitungan dimensi
kolom untuk tiap lantainya yaitu :
a. Lantai 1 = 50 x 50 cm, 40 x 40 cm,
30 x 30 cm.
b. Lantai 2 = 50 x 50 cm, 40 x 40 cm,
30 x 30 cm.
c. Lantai 3 = 50 x 50 cm, 40 x 40 cm,
30 x 30 cm
d. Lantai 4 = 50 x 50 cm, 40 x 40 cm,
30 x 30 cm
e. Lantai 5 = 50 x 50 cm, 40 x 40 cm,
30 x 30 cm
3. Perencanaan tebal pelat

= 21 kg/m3 x 1
= 16 kg/m3 x 2
= 24 kg/m2
= 18 kg/m2

=0,21 kN/m2
=0,32 kN/m2
=0,24 kN/m2
=0,18 kN/m2

= 25 kg/m2

=0,25 kN/m2
=1,2 kN/m2

= 22 kg/m3 x 2
= 18 kg/m2
= 25 kg/m2

Bebanplafond+
penggantung
Mekanikal elektrikal
Jumlah

Kolom K3
(Cm2)

40
40
40
40
40

Beban mati tambahan pada plat atap/dak

Beban waterproofing
dengan beton setebal
(2cm)

= 0,44 kN/m2
= 0,18 kN/m2
= 0,25kN/m2

= 0,87kN/m2

Beban hidup
Ruang baca
= 2.87 kN/m2
Ruang penyimpanan = 7.16 kN/m2
Ruang seminar
= 4,79 kN/m2
Dak atap
= 4,79 kN/m2
Beban gempa
Kategori risiko = IV,
Ie = 1,5.
Ss = 1,008 g
S1= 0,360 g
Fa = 1,000
Fv = 1,440
SMs = 1,008
SM1 = 0,360
SD1 = 0,345
Scale factor = 1.84

Gambar 7. Spektrum respon desain
5.

Hasil Analisis Struktur
Sebelum melakukan analisis struktur menggunakan
software ETABS v.16.01. ada beberapa data yang
dibutuhkan antara lain :
1. Mutu bahan
a. Mutu beton (f’c) = 25.38 Mpa
b. Mutu baja (f’y) = 400 Mpa
c. Tebal selimut = 40 mm
2. Beban-beban
a. Beban mati tambahan pada pelat lantai
=
1,2 kN/m2
b. Beban mati tambahan pada plat atap/dak = 0,87
kN/m2
c. Beban Hidup :
1) Beban hidup ruang baca
= 2.87 kN/m2
2) Beban hidup ruang penyimpanan
= 7.16 kN/m2
3) Beban hidup ruang seminar
= 4,79 kN/m2
4) Beban hidup dak atap
= 4,79 kN/m2

▪
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3.

Wilayah gempa dan sistem struktur, kemudian
dilakukan pendefenisian material, dimensi struktur,
pemberian pembebanan dan penggambaran sesuai
dengan jenis strukturnya.

Setelah semua selesai dilakukan proses analisis dalam
hal ini running program untuk mengetahui gaya-gaya
dalam yang bekerja pada struktur tersebut.
Adapun hasil yang diperoleh dari analisis struktur
yang menggunakan software ETABS v.16.01. adalah :
1. Momen maksimum balok (Mu)
= 298.723 kN
2. Geser, aksi,u, balok (Vu)
= 230.64 kN
3. Torsi maksimum (Tu)
= 70.534 kN
4. Momen maksimum kolom (Mu)
= 251.622 kN
5. Tekan aksial (Pu)
= 4018.25 kN
6. Geser maksimum (Vu)
= 93.0159 kN
Dari hasil gaya-gaya dalam yang telah diperoleh,
langkah selanjutnya yaitu dengan menghitung secara
manual kebutuhan tulangan dan kekuatan bangunan.

Gambar diatas menunjukkan hasil running arah xz,
dapat dilihat bagaimana pergerakan/pergoyangan yang
terjadi pada portal gedung tersebut.

Gambar 10. Elemen struktur pada balok

Gambar 11. Elemen struktur pada kolom
Gambar 8. Hasil animasi 3D struktur portal
Gedung Perpustakaan STAIN Parepare
Gambar 8. menunjukkan hasil running dari analisis
software ETABS, yang dapat dilihat pada pergerakan hasil
animasi 3D yang terjadi pada struktur.

Gambar 12. Diagram momen 3-3 hasil
analisis ETABS v16.01

Gambar 9. Hasil animasi 2D struktur portal
Gedung Perpustakaan STAIN Parepare

▪
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Gambar diatas adalah diagram momen yang
menunjukkan besarnya momen pada balok. Untuk
membedakan arah momen, jika arah momen searah jarum
jam disebut dengan momen positif dan sebaliknya momen
yang arahnya berlawanan dengan arah jarum jam disebut
momen negatif.

Mustakim et al. Analisis Struktur Atas …

Hasil running yang menampilkan nilai stress ratio
kumulatif dari unsur tekan aksial (P) dan momen (M), baik
untuk sumbu lemah maupun sumbu kuatnya. Sedangkan
nilai stress ratio untuk geser (baik untuk sumbu major dan
minor) terpisah dari nilai stress ratio P-M atau dengan kata
lain tidak ikut dijumlahkan. Sehingga sebagian besar
batang yang ditunjukkan pada gambar diatas memiliki nilai
P-M ratio yang masih dalam kategori aman (nilainya
kurang dari 1) namun ada beberapa batang yang ternyata
masuk dalam kategori fail karena stress ratio untuk
gesernya lebih dari 1. Adapun maksud dari jenis warna
pada nilai stress ratio yaitu merah artinya bahaya, kuning
dan hijau artinya ideal, sedangkan abu-abu artinya aman.
4.
Gambar 13. Diagram torsi pada lantai 3
combo 2

Tabel 3. Rekapitulasi Penulangan Balok
(Hasil Analisis)
Lt.

1

2

3
Gambar 14. Diagram gaya geser 2 – 2
Gambar diatas menunjukkan diagram gaya geser yang
disebut juga bidang gaya lintang yaitu gambar yang
menunjukkan besarnya gaya-gaya geser yang bekerja di
sepanjang batang yang mendapatkan beban geser. Bila gaya
geser arahnya keatas bertanda positif dan jika arah gaya
geser kebawah bertanda negatif.

Perhitungan Tulangan Balok

4
5
6
5.

Nama balok
dan lantai
Balok Utama
B1
(Lt. 2 & 3)
Balok Anak
(Lt. 2 & 3)
Balok Utama
B1
(Lt. 4 & 5)
Balok Anak
(Lt. 4 & 5)
Balok B2
(Lt. 2 s/d 5)
Balok BA2
(Lt. 2 s/d 5)
Balok B3
(Lt. 2 s/d 5)
BalokUtama (At.1)
Balok Anak
(At.2)
Balok Dak

Kondisi
Tumpuan
Lapangan
8

∅

19

8

∅

19

3

∅

14

3

∅

14

7
3

∅
∅

19
14

7
3

∅
∅

19
14

3
2

∅
∅

19
14

3
2

∅
∅

19
14

3

∅

19

3

∅

19

6

∅

19

6

∅

19

2

∅

14

2

∅

14

4

∅

19

4

∅

19

Perhitungan Tulangan Kolom

Tabel 4. Rekapitulasi penulangan kolom
(Hasil Analisis)

1

Nama
Kolom
(K1.1-5)

50 x 50

Tulangan
Utama
4 ∅ 19

2

(K2.1-5)

40 x 40

4 ∅ 19

3

(K3.1-5)

30 x 30

4 ∅ 19

4

Kolom
(Dak)

50 x 50

4 ∅ 19

No

Dimensi

Tulangan
Begel
∅ 13 –
200
∅ 13 –
150
∅ 13 –
120
∅ 13 –
200

Gambar 15. Pengecekan struktur bangunan
6.

Perhitungan Tulangan Pelat Lantai
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Tabel 5. Penulngan pelat lantai dan atap
(Hasil Analisis)
Direksi penulangan
pelat
untuk tumpuan arah x
untuk tumpuan arah y
untuk lapangan arah x
E.

PENUTUP

1.

Kesimpulan

Pelat 3.6 x 3.6 m
∅ 10 – 60
∅ 10 – 60
∅ 10 – 125

Berdasarkan data-data dan hasil analisa perencanaan
struktur atas gedung perpustakaan Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN), maka diperoleh kesimpulan sebagai
berikut :
1. Perencanaan struktur portal gedung direncanakan tiap
dua lantai dimana lantai dibagi atas lantai 1 dan 2 ; 3
dan 4 ; dan lantai 5. Perencanaan ini dilakukan dengan
mempertimbangkan efisiensi biaya.
2. Berdasarkan peraturan-peraturan dan hasil analisis
dengan menggunakan ETABS versi 16.01. maka
didapatkan gaya dalam maksimum yaitu momen
Balok (MU) = 298.723 kN, Geser Balok (Vu) = 230.64
Kn, Torsi (Tu) = 70.534 kN, Momen kolom (Mu) =
251.622 kN, Tekan aksial (Pu) = 4018.25 kN, Geser
maksimum (Vu) = 93.0159 kN.
3. Perencanaan dan perhitungan struktur bangunan atas,
didapatkan dimensi dan penulangan sebagai berikut :
a. Balok utama (B1) untuk lantai 1 sampai 5 adalah
40 x 50 cm, sedangkan untuk balok anak 15 x 20
cm.
b. Balok utama (B2) untuk lantai 1 sampai 5 adalah
25 x 35 cm, sedangkan untuk balok anak 10 x 15
cm.
c. Balok utama (B3) untuk lantai 1 sampai 5 adalah
15 x 20 cm.
d. Untuk kolom terbagi atas 3 dimensi kolom : 50 x
50 cm, 40 x 40 cm, dan 30 x 30 cm.
2.

Saran
Berdasarkan analisis perencanaan struktur atas gedung
bertingkat, disarankan dalam suatu perencanaan ada
beberapa hal yang harus diperhatikan :
1. Perhitungan dimensi dan penulangan diharapkan lebih
teliti agar mendapatkan hasil perhitungan yang
maksimal sehingga struktur yang diperoleh kuat
namun efisien biaya.
2. Seorang perencana struktur hendaknya selalu
mengikuti perkembangan peraturan dan pedomanpedoman (standar) dalam perencanaan struktur dan
memperhatikan penginputan data, penentuan dimensi
dan material ke dalam aplikasi software yang
digunakan agar output data yang dihasilkan lebih
akurat.
3. Untuk bapak/ibu dosen teknik sipil Universitas
Muhammadiyah
Parepare,
diharapkan
lebih
memperhatikan mata kuliah mengenai software
▪
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aplikasi teknik sipil agar mahasiswa teknik sipil
Universitas Muhammadiyah Parepare bisa ikut
bersaing dalam perkembangan ilmu teknologi
terkhusus pada software aplikasi teknik sipil.
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