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ABSTRAK

Judul dari laporan akhir ini adalah tentang perencanaan dan perhitungan

gedung kantor. Perencanan gedung dengan panjang bentang 24m x 30m di Kantor

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Jakabaring - Palembang .

Tujuan dari laporan ini adalah untuk merencanakan gedung yang berfungsi

sebagai tempat pertemuan. Kami merencanakan dan menghitung gedung ini

berdasarkan data pokok dan data penunjang. Data pokok dikumpulkan dari observasi

perencanaan dilapangan dan data penunjang menggunakan rumus yang dianalisa dari

beberapa buku.

Perhitungan dasar teori menggunakan SNI – 03 – 1729 – 2002 tentang

struktur baja dan beton, struktur beton bertulang karangan Istimawan dan Tabel

Perhitungan Beton Bertulang karangan Gideon. Hasil akhir dari perencanaan gedung

ini menggunakan struktur baja untuk konstruksi atap. Struktur beton untuk balok,

kolom, dan sloof. Kami menggunakan pondasi tiang pancang dengan menggunakan

rumus Terzaghi.

Hasil yang kami dapat dari laporan akhir ini menunjukkan bahwa gedung

kantor aman dari gempa bumi ( palembang termasuk dalam zona ke 5 ) dan layak

untuk dipilih..



v

ABSTRACT

The title of this final report is about the planning and calculation of office

building. Planning long-span building with 24 meters x 30 meters, in The Office

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Jakabaring - Palembang.

The purpose of this report is to plan a building that serves as a residence for

workers. We plan and calculate the principal building is based on data and supporting

data. Basic data collected from field observation planning and supporting data are

analyzed using the formula of several books.

The calculation of basic theory of using SNI-03-1729-2002 about the structure

of steel and concrete, reinforced concrete structure and composition Istimawan Table

Calculation of Reinforced Concrete Gideon essay. The end result of this warehouse

planning for construction uses steel structure roof. Concrete structures for beams,

columns, and Sloof. We use pile foundation using the formula of Terzaghi.

The results we get from this final report showed that the multipurpose

building is safe from earthquakes (Palembang included in the zone 5) and eligible to

be selected.
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