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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hero HQ yang terletak di Jalan Boulevard Bintaro Jaya Sektor 7

merupakan kantor pusat Giant yang didesain 7 lantai dengan gaya arsitektur unik

membentuk huruf D. Gedung ini menggunakan dinding partisi dan kaca untuk

membagi tiap ruangan dan dirancang dengan kekuatan penahan gempa yang

cukup aman. Struktur pendukung yang ada seperti tiang pancang, pondasi, kolom

dan balok menjadikan gedung ini cukup kuat.

Didalam perencanaan ini selain memperhatikan segi arsitektur juga perlu

memperhatikan segi kekuatan konstruksi gedung. Untuk menjamin kekuatan

konstruksi gedung tersebut, dalam bidang teknik konstruksi telah banyak

mengalami kemajuan yang pesat. Berbagai teknik rekayasa dan jenis konstruksi

yang telah banyak digunakan untuk merencanakan suatu konstruksi bangunan,

seperti beton pracetak, beton prategang dan beton bertulang. Adapun jenis

konstruksi yang digunakan gedung ini adalah beton bertulang.

Berdasarkan SNI 03-2847-2013 beton yang ditulangi dengan luas dan

jumlah tulangan yang tidak kurang dari nilai minimum, yang disyaratkan dengan

atau tanpa prategang, dan direncanakan berdasarkan asumsi bahwa kedua material

bekerja bersama-sama dalam menahan gaya yang bekerja.

Pembangunan konstruksi bangunan Hero HQ ini menggunakan metode

yang konvensional (balok-kolom), agar pembangunan konstruksi bangunan ini

menjadi lebih efisien dalam pelaksanaannya sistem flat plate (tanpa balok)
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menjadi solusi namun tetap aman. Sistem ini mempunyai keunggulan : waktu

pelaksanaan yang cepat, penggunaan bekisting lebih ekonomis dan mempunyai

tinggi ruang bebas yang lebih besar. Sistem ini relatif masih baru di Indonesia

karena aplikasinya masih sedikit dibandingkan sistem konvensional.

Dalam perencanaan tugas akhir ini diharapkan mampu merencanakan

ulang Konstruksi Bangunan Atas Hero HQ in Bintaro dengan Sistem Flat Plate

yang pelaksanaannya menjadi lebih efisien dan ekonomis sehingga mampu

menghasilkan kekakuan tinggi dan kuat.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat dijadikan acuan studi analisis dalam

tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa dimensi plat dan kolom Hero HQ in Bintaro dengan sistem flat

plate?

2. Bagaimana desain penulangan plat dan kolom Hero HQ in Bintaro

dengan sistem flat plate?

3. Apakah bangunan Hero HQ in Bintaro aman dengan menggunakan

sistem flat plate?

1.3 Batasan Masalah

Untuk mempersempit lingkup pembahasan, maka dalam perencanaan ini

tidak membahas:

1. Perencanaan pondasi pada bangunan

2. Perhitungan gempa
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3. Perencanaan dinding geser

4. Perhitungan analisa biaya dan managemen konstruksi

1.4 Tujuan Masalah

Tujuan dari studi tugas akhir ini adalah :

1. Mengetahui dimensi plat dan kolom Hero HQ in Bintaro dengan sistem

flat plate.

2. Mendesain penulangan plat dan kolom Hero HQ in Bintaro dengan

sistem flat plate.

3. Mengetahui bangunan Hero HQ in Bintaro aman dengan menggunakan

sistem flat plate.

1.5 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari perencanaan ini dapat memberikan

pengetahuan kepada mahasiswa pada umumnya dan kepada peneliti khususnya

dalam merencanakan penulangan plat dan kolom pada bangunan bertingkat tinggi

yang kuat seperti bangunan Hero HQ in Bintaro dengan menggunakan sistem flat

plate.


