
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, salah 

satunya berupa pembangunan fisik prasarana rumah tinggal. Hal ini semakin tegas 

dengan adanya program pembangunan seribu rumah untuk rakyatnya, yang terus 

dibicarakan oleh wapres di media informasi publik. Untuk wilayah Solo bentuk 

aplikasi nyata adalah pendirian Rumah Susun Sederhana dan Sewa 

(RUSUNAWA) 4 lantai di Sukoharjo, rusunawa dipilih karena dapat 

menyediakan sejumlah rumah tinggal dengan lahan yang tidak terlalu luas.  

Solo Baru adalah kota yang sedang berkembang dan berusaha 

meningkatkan taraf hidup masyarakatnya seperti kota-kota lainnya. Untuk 

memenuhi warganya, Solo Baru terus membangun fasilitas maupun prasarana 

fisik, seperti jalan, perumahan untuk tempat tinggal, pertokoan dan perkantoran 

untuk melakukan usaha, serta sarana pelengkap lainnya. Serupa dengan 

Sukoharjo, Solo Baru juga memerlukan Rusunawa berkenaan dengan 

meningkatnya jumlah penduduk di Solo Baru, jumlah pendatang dari tahun ke 

tahun semakin meningkat. Rusunawa juga sebagai alternatif  rumah tinggal selain 

komplek perumahan, apartemen dan hotel. 

Rusunawa adalah tempat hunian bertingkat, dengan fasilitas tertentu dalam 

satu gedung, dalam bentuk nyata hampir sama dengan rumah susun. Dalam 

beberapa kasus, jenis bangunan ini digunakan sebagai asrama mahasiswa baru 

seperti yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan 

Universitas Gajah Mada.  

Pada proses pembangunan dilapangan, rusunawa dibangun dengan beton 

precast, namun penyusun mencoba untuk merencanakan gedung rusunawa 5 lantai 

dengan sistem portal beton biasa dengan prinsip daktail parsial yang direncanakan 

berlokasi di Solo Baru. 

    

 

1 



2 
 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada bagian latar belakang, 

penulis mengambil suatu rumusan yang akan digunakan sebagai acuan sebagai 

berikut: 

1). Keadaan Solo Baru yang semakin berkembang sehingga dibutuhkan hunian 

bertingkat untuk mengatasi keterbatasan lahan. 

2). Mengingat Indonesia akhir-akhir ini sering dilanda gempa, maka 

diperlukannya merencanakan struktur gedung tahan gempa.  

 

C. Tujuan Perencanaan  

Perencanaan rusunawa 5 lantai di Solo Baru dengan prinsip daktail parsial 

ini bertujuan untuk mendapatkan hasil desain struktur bangunan rusunawa 5 lantai 

di Solo Baru yang tahan gempa sesuai dengan prinsip daktail parsial, dan 

memenuhi standar peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. 

 

D. Manfaat Perencanaan 

Secara teoritis, perencanaan gedung ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan di bidang perencanaan struktur, khususnya dalam perencanaan 

struktur beton bertulang tahan gempa dengan prinsip daktail parsial, dan secara 

praktis, perencanaan gedung ini diharapkan dapat dipakai sebagai salah satu 

referensi pada sistem perencanaan struktur tahan gempa dalam suatu bangunan 

gedung.  

 

E. Batasan Masalah 

Menghindari melebarnya pembahasan, dalam penyusunan tugas akhir ini 

permasalahan dibatasi pada perencanaan struktur, yaitu perencanaan struktur atap 

(kuda-kuda) dan beton bertulang (plat lantai, tangga, balok, kolom dan 

perencanaan pondasi) dari gedung rusunawa dengan prinsip daktail parsial. 

Batasan yang digunakan antara lain sebagai berikut : 

1. Struktur gedung yang direncanakan adalah gedung dengan 5 lantai di Solo 

Baru dengan prinsip daktail parsial. 
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2. Taraf kinerja struktur gedung berupa daktail parsial dengan faktor daktilitas 

(μ) = 3,0 dan faktor reduksi gempa (R) = 4,8. 

3. Struktur atap direncanakan berupa kuda-kuda rangka baja BJ41, dan plat beton 

bertulang dengan ketebalan 100 mm. 

4. Plat lantai direncanakan dengan ketebalan 120 mm 

5. Mutu beton fc’ = 30 MPa, dan mutu baja  (fy) BJTD = 400 MPa dan BJTP = 

350 MPa. 

6. Direncanakan dimensi balok dan kolom adalah sebagai berikut : 

a) Balok induk 400/500 mm. 

b) Balok anak 300/400 mm. 

c) Kolom 500/500 mm. 

7. Ketinggian kolom tiap lantai direncanakan 4 m. 

8. Struktur gedung berada di wilayah Solo Baru (wilayah gempa 3). 

9. Pada perencanaan ini digunakan peraturan-peraturan sebagai berikut: 

a). Pedoman Perencanaan Bangunan Baja Untuk Gedung (PPBBUG) 1987. 

b). Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI) 1971. 

c). Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung (PPIUG) 1983. 

d). Pedoman Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Rumah dan Gedung      

SNI-1726-2002. 

e). Tata cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung, SNI 03-

2847-2002. 

10. Struktur pondasi direncanakan menggunakan tiang pancang, dengan 

kedalaman 10 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 


