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3 BAB III  

METODOLOGI 

3.1 PENGUMPULAN DATA 

Data-data yang akan dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan 

Tugas Akhir ini adalah sbb: 

Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data pendukung yang dipakai dalam proses pembuatan 

dan penyusunan Laporan Tugas Akhir. Data Sekunder ini didapatkan bukan melalui 

pengamatan secara langsung di lapangan. Yang termasuk dalam klasifikasi data 

sekunder ini antara lain adalah : 

• Data hasil penyelidikan tanah 

• Gambar struktur dan arsitek 

• Grafik-grafik 

• Tabel-tabel 

Studi Pustaka 

Adalah pengumpulan data dengan mengambil data-data dari hasil penyelidikan, 

penelitian, tes atau uji laboratorium, pedoman, bahan acuan, maupun standar yang 

diperlukan dalam perencanaan bangunan melalui perpustakaan ataupun instansi-

instansi pemerintah yang terkait. 

Studi Penentuan Material 

Dalam menentukan bahan/material konstruksi harus dipertimbangkan beberapa 

hal, diantaranya harus memenuhi kaidah teknis seperti kekuatan material yang 
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mengacu pada peraturan Standar Nasional Indonesia, ketersediaan material, 

pertimbangan segi estetika, kemudahan pelaksanaan, harga ekonomi. 

3.2 ANALISA DAN PERHITUNGAN 

3.2.1 Perhitungan Struktur 

Struktur atas adalah struktur bangunan gedung yang secara visual berada di atas 

tanah yang terdiri dari struktur sekunder dan struktur utama portal. 

Struktur atas terdiri dari struktur portal yang merupakan kesatuan antara balok, 

kolom, dan pelat. Perencanaan struktur portal untuk gedung tahan gempa dilakukan 

berdasarkan SNI-03-1726-2002, dimana struktur direncanakan dengan tingkat 

daktilitas parsial. Perencanaan struktur portal juga menggunakan prinsip strong 

column weak beam, dimana sendi-sendi plastis diusahakan terjadi pada balok. 

Seluruh prosedur perhitungan mekanika/analisis struktur untuk struktur portal 

dengan bantuan program komputer Struktural Analisys Program (SAP) 2000. 

Sehingga akan didapatkan output program berupa gaya-gaya dalam yang bekerja 

pada struktur. 

a. Rangka Kuda-kuda Baja 

Perhitungan rangka kuda-kuda baja untuk struktur atap Gedung DKK ini 

menggunakan metode LRFD (Load and Resistance FactorDesign) 

berdasarkan SNI 03-1726-2002. 

b. Balok 

Perhitungan balok berdasarkan buku Dasar-dasar Perencanaan Beton 

Bertulang Bab 5 halaman 102-119, dengan menggunakan metode 

Kapasitas Desain menganut konsep desain kolom kuat balok lemah (strong 

column – weak beam). 

c. Kolom 

Perhitungan kolom menggunakan metode kapasitas desain (kolom kuat 

balok lemah) dengan memperhitungkan kekuatan penampang serta 
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perhitungan tulangan kolom dengan berdasarkan buku Dasar-dasar 

Perencanaan Beton Bertulang Bab 9 halaman 173-195. 

d. Pelat Lantai 

Pelat lantai menggunakan struktur beton bertulang dengan metode 

distribusi gaya-gaya pelat 2 arah (metode amplop) berdasarkan buku 

Dasar-dasar Perencanaan Beton Bertulang Bab 4 halaman 88-101. 

e. Tangga 

Perhitungan tangga meliputi penentuan dimensi tangga dan penulangan 

balok dan pelat bordes. 

f. Pondasi 

Perhitungan pondasi adalah perhitungan pondasi tiang pancang berdasarkan 

data-data tanah yang terlampir. 

3.2.2 Syarat-syarat Teknis, Rencana Anggaran Biaya dan Manajemen Proyek 

Besarnya dana proyek dalam pembuatan proyek ini dapat diketahui dengan 

membuat estimasi biaya proyek atau Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana 

Anggaran Biaya ini terdiri dari biaya langsung dan operasional yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan pekerjaan. Kondisi dasar yang mempengaruhi pembiayaan adalah 

sebagai berikut : 

1. Upah Tenaga Kerja 

Upah tenaga kerja ini sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh 

Dinas Cipta Karya Semarang Propinsi Jawa Tengah. 

2.  Harga Dasar Bangunan 

Harga Dasar Bangunan diambil dari Daftar Harga dasar Bangunan dari 

Dinas Cipta Karya di lokasi pekerjaan (Semarang). 

Adapun dalam Manajemen Proyek yang perlu diperhatikan adalah perlu 

dibuatnya : 

1. Time Schedule (Kurva S) untuk mengontrol manajemen waktu 

pelaksanaan lambat atau cepatnya suatu item pekerjaan. 
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2. Kurva man power untuk mengontrol jumlah tenaga kerja yang diperlukan. 

3. Kurva material untuk mengontrol boros tidaknya penggunaan material 

yang dipakai. 

3.2.3 Penyajian Laporan dan Format Penggambaran 

Penyajian Laporan Tugas Akhir ini disesuaikan denga Pedoman Pembuatan 

Laporan Tugas Akhir yang diterbitkan oleh Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Diponegoro Semarang yang terdiri dari sistematika penulisan, 

penggunaan bahasa dan bentuk laporan. 

Penggambaran detail dan denah perencanaan dilakukan menggunakan komputer 

dengan format AutoCAD 2006. Semua gambar menggunakan kertas gambar ukuran 

A3. Sedangkan format penggambaran disesuaikan dengan kaidah-kaidah 

menggambar teknik struktur bangunan. 

3.2.4 KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada tahap akhir Tugas Akhir ini juga dilakukan penarikan kesimpulan dan saran 

mengenai hasil perencanaan yang telah dilakukan.


