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BAB III 

METODE PERENCANAAN 

3.1  Data Umum Perencanaan 

Nama gedung  : Laboratorium Kebencanaan Teknik Sipil Universitas 

Brawijaya Malang 

Lokasi  : Jl. Veteran Malang, Jawa Timur  

Jumlah Lantai  : 7 lantai 

Jenis Bangunan  : Laboratorium 

Fungsi  : Pendidikan 

 

 

Gambar 3.1 Denah Lantai 1 
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3.2  Data Teknis 

3.2.1 Data Konstruksi 

1. Tipe bangunan  : Laboratorium 

2. Lantai 1-2   : 3 meter 

3. Lantai 3-6  : 4 meter 

3.2.2 Data Material 

1. Mutu beton kolom (fc')  : 35 Mpa  

2. Mutu beton balok (fc')  : 35 Mpa  

3. Mutu beton pelat pracetak (fc') : 35 Mpa 

4. Mutu beton topping (fc')  : 35 Mpa 

5. Mutu tulangan beton ulir (fy) : 400 Mpa 

6. Mutu tulangan beton polos (fy) : 240 Mpa 

3.2.3 Data Gambar 

 



31 
 

 

Gambar 3.2 Potongan a-a 

 

Gambar 3.3 Tampak depan dan tampak samping 

3.3 Data Pembebanan 

Tabel 3.1 Data Pembebanan 

Jenis Beban 
Beban Mati 

(kg/m2) 

Beban Hidup 

(kg/m2) 

Pelat lantai 4,24   

Pasangan dinding bata 2,60   

Topping 5 cm 1,20   

Beban fungsi gedung   4,79 

Beban hidup atap   2,50 

 

3.4 Tahapan Perencanaan 

Dalam merencanakan sebuah bangunan gedung harus memperhatikan 

sistematika yang jelas dan teratur agar dapat terlaksana dengan baik saat dilapangan 

dan ada pertanggung jawaban atas tiap-tiap pekerjaannya. Maka dari itu ada 

beberapa tahapan untuk pelaksanaan penelitian ini yaitu: 

1. Tahapan persiapan 
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Untuk merencanakan sebuah gedung diperlukan data-data penunjang yang 

diperoleh dari tahap persiapan. 

2. Perencanaan dan perhitungan dimensi pelat prategang Hollow Core sesuai 

beban yang bekerja pada pelat prategang mengacu pada persyaratan 

kontrol ijin dan tarik maksimum, kemudian didapat kebutuhan jumlah 

strand tiap pelat. 

3. Perencanaan desain awal balok dan kolom 

Penentuan dimensi awal serta mutu dari kolom, balok, serta dinding geser 

untuk dimasukkan dalam proses analisa pembebanan. 

4. Pembebanan struktur 

Pembebanan dihitung berdasarkan beban yang bekerja pada tiap lantai 

gedung sesuai dimensi pelat prategang, dimensi balok induk dan dimensi 

kolom yang telah direncanakan. 

5. Analisa statika 

Membuat pemodelan analisa struktur gedung dengan menggunakan 

software komputer Staadpro untuk mendapatkan nilai data yang 

diperlukan dalam menghitung balok induk, kolom dan dinding geser. 

6. Kontrol simpangan dan drift 

Mengontrol simpangan drift akibat beban horizontal yang bekerja dari 

hasil analisa aplikasi komputer Staadpro. 

7. Perencanaan penulangan balok induk, kolom, dan dinding geser 

Melakukan perhitungan perencanaan kebutuhan tulangan balok induk, 

kolom dan dinding geser. 

8. Kontrol penampang 

Melakukan kontrol terhadap kebutuhan tulangan balok induk, kolom dan 

dinding geser. 

9. Perhitungan sambungan balok dan kolom (HBK) 

Melakukan perhitungan untuk merencanakan tulangan geser pada 

sambungan balok kolom (HBK) 

10. Pengambilan kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan, dibuat suatu kesimpulan. 
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3.5 Diagram Alir Perencanaan 

 

Gambar 3.4 Diagram alir perencanaan 


