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BAB III 

METODOLOGI 
 

3.1. DATA YANG DIPERLUKAN 

Data-data yang digunakan dalam pembuatan dan penyusunan Tugas 

Akhir secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu data 

primer dan data sekunder.  

3.1.1. Data primer  

Yaitu data yang didapat dari hasil peninjauan dan pengamatan 

langsung di lapangan berupa letak, luas areal, kondisi lokasi, kondisi 

bangunan disekitar lokasi, juga denah rencana pada daerah perencanaan.  

3.1.2. Data sekunder  

Yaitu data pendukung yang dipakai dalam pembuatan dan 

penyusunan Tugas Akhir baik dari lapangan maupun dari hasil test 

laboratorium serta dari literatur-literatur yang ada. Data ini tidak dapat 

digunakan secara langsung sebagai sumber tetapi harus melalui proses 

pengolahan data untuk dapat digunakan. Data sekunder yang digunakan 

dalam penyusunan laporan ini yaitu :  

a. Data Tanah hasil penyelidikan dan pengujian dari Laboratorium 

Mekanika Tanah UNDIP. 

b. Data Pembebanan SNI 1727-1989-F dan SNI 1726-1989-F. 

c. Data SNI-1726-1998 

Berdasarkan fungsinya, data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Data Teknis 

Adalah data yang berhubungan langsung dengan perencanaan 

struktur Gedung BNI 46 yang meliputi : 

 denah dan sistem struktur bangunan  

 data pembebanan struktur 

 data tanah berdasarkan penyelidikan tanah 
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 wilayah gempa dan sebagainya. 

b. Data Non Teknis 

Adalah data penunjang dalam perencanaan, yang meliputi : 

 seperti kondisi dan letak lokasi proyek 

 metode analisa yang digunakan 

 

3.2. METODE YANG DIGUNAKAN 
Langkah yang dilakukan setelah mengetahui data-data yang diperlukan 

adalah menentukan metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah observasi dan studi pustaka. 

 

3.2.1 Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

peninjauan dan pengamatan langsung di lapangan. 

 

3.2.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

penyelidikan, penelitian, tes atau uji laboratorium, pedoman, bahan acuan 

maupun standar yang diperlukan dalam perencanaan bangunan. 

 

3.3. PERMASALAHAN 

Gedung Kantor BNI 46 Wilayah 05 Jl. Dr. Cipto 128 direncanakan 2 

bangunan tanpa dilatasi yaitu bangunan berlantai 6 dan bangunan berlantai 

3,dengan kolom serta balok terbuat dari beton konventional.. Atap 

bangunan gedung kntor BNI ini menggunakan atap baja dengan model 

struktur gable.. Bangunan ini direncanakan tahan terhadap gempa dengan 

umur rencana 100 tahun. Disain ruangan meminimalkan kolom, dan jika 

diperlukan bisa digunakan kolom praktis. 
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3.4. METODOLOGI 

Bagan alir perencanaan Gedung kantor BNI Dr. Cipto Semarang : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start

Permasalahan 
Gedung 6 lantai  dan 3 lantai 

Pengumpulan Data 
1. Observasi 
2. Studi Pustaka 

Analisa Data 

Pembatasan Masalah 
1. Struktur atap rangka baja  
2. Struktur Atas (6 lantaidan 3 lantai)
3. Struktur bawah (Pondasi tiang 

pancang)  

Bangunan tahan gempa 
dengan prinsip 

Disain Kapasitas 

(   

Analisis dan Disain

Detail 

Stop
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3.5. PEMECAHAN MASALAH 

Perencanaan struktur gedung hotel ini didasarkan pada Konsep Disain 

Kapasitas yaitu agar tercipta kolom kuat balok lemah (Strong Column 

Weak Beam) yang bertujuan terjadinya mekanisme deformasi dengan 

pembentukan sendi plastis pada balok terlebih dahulu.Untuk itu dilakukan 

perencanaan dengan berdasar kepada Data pembebanan SNI 1727-1989-F 

dan SK- SNI T-15-1991-03  

Sistem struktur dari bangunan kantor ini berbentuk portal. Elemen 

penyusunnya merupakan elemen-elemen beton.  

 

3.6. ANALISIS PERENCANAAN DAN PERHITUNGAN 
3.6.1. Perencanaan Atap Rangka Baja 

Perencanaan atap menggunakan struktur  baja yang dirangkai 

menjadi rangka batang (truss). 

 

3.6.2.   Perencanaan Plat Lantai dan Plat Atap 

Perhitungan tulangan pada plat lantai dan plat atap , mengacu pada 

buku Ir.Gideon H Kusuma yang berjudul Dasar-Dasar Perencanaan Beton 

Bertulang jilid 1. Untuk penentuan tebal pelat minimum ditentukan 

dengan bantuan tabel 10 Tata Cara Perhitungan Struktur  Beton Untuk 

Bangunan Gedung (SK SNI T-15-1991-03). 

Berdasarkan metode elemen hingga serta bantuan program SAP 

2000 momen tumpuan dan momen lapangan yang terjadi pada plat dapat 

dihitung dan selanjutnya untuk pemilihan dan pemeriksaan tulangan 

dipakai tabel 5.2a Buku Grafik dan Tabel Perencanaan Beton Bertulang. 

3.6.3. Perencanaan Balok dan Kolom 

Perencanaan Balok Terhadap Lentur dan Balok Terhadap Geser 

dan Perencanaan Tulangan Torsi mengacu pada Ir.Gideon H. Kusuma 

dalam bukunya Dasar-Dasar Perencanaan Beton Bertulang jilid 1 juga 
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Desain Struktur Rangka Beton Bertulang di Daerah Rawan Gempa jilid 

III. 

 

3.6.4. Perencanaan Struktur Bawah 

Pemilihan struktur bawah meliputi pondasi tiang pancang dan pile 

cap atau perangkai tulangan. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan 

seperti pada bab II. 

3.6.5. Perhitungan Tangga dan Lift 

Dilakukan analisis perhitungan untuk pelat lantai tangga dan 

bordes tangga dengan cara yang sama seperti analisis perhitungan untuk 

pelat lantai struktur gedung.  

 Perencanaan Tangga 

Perencanaan tangga mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam 

buku "Data Arsitek" jilid 1  oleh Ernst Neufert hal 14 tentang ukuran & 

kebutuhan ruang gerak. 

 Perhitungan Lift 

Dilakukan analisis untuk menentukan denah konstruksi ruang lift 

dan ketinggian muka lantai mesin lift, dengan mengacu pada ketentuan 

tentang lift pada buku "Data Arsitek" jilid 2 oleh Ernst Neufert hal 186 

tentang elevator (lift). 

3.6.6. Perhitungan Ramp 

Ramp merupakan struktur penghubung antara dua level atau 

tingkat yang berbeda pada suatu bangunan gedung. Pada struktur 

gedung hotel ini ramp digunakan kendaraan untuk turun ke basement 

yang berfungsi sebagai tempat parkir.  

 

3.6.7. Perencanaan Basement 

Secara struktural lantai basement ini harus mampu menahan 

semua kemungkinan gaya yang terjadi. Di samping itu juga harus 
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direncanakan sedemikian rupa sehingga berat sendiri seluruh element 

basement lebih besar dari beban up lift. 

 

3.7  PENYAJIAN LAPORAN DAN FORMAT PENGGAMBARAN 
 

Tugas akhir ini disajikan sesuai dengan Pedoman Pembuatan Laporan 

Tugas Akhir yang ditentukan oleh Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Diponegoro Semarang termasuk juga didalamnya penggunaan 

bahasa dan istilah-istilah Teknik Sipil. 

 Penggambaran dilakukan secara manual dan sesuai dengan peraturan 

serta tata cara gambar teknik suatu struktur dengan mempertimbangkan 

berbagai aspek pendukungnya. 

 
 


