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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kota Sukoharjo adalah salah satu kota di Jawa Tengah yang tengah 

berkembang pesat, terutama pada segi bisnis. Hal ini terlihat setelah dibangunnya 

beberapa mall dan hotel serta tempat-tempat wisata di pusat kota. Pembangunan 

infrastruktur kota Sukoharjo juga ikut berkembang dengan pesat. Dengan kondisi 

seperti ini dan dimungkinkan akan terus berkembang, maka jumlah orang yang 

datang ke kota juga ikut meningkat walaupun dengan tujuan kedatangan yang 

berbeda. Populasi di pusat kota akan meningkat dan akan menimbulkan berbagai 

masalah, salah satunya adalah kebutuhan hunian. 

Seiring dengan pertumbuhan populasi penduduk yang tinggi, maka 

kebutuhan hunian atau tempat tinggal juga ikut meningkat. Di daerah perkotaan, 

dimana lahan untuk membuat hunian sangat terbatas sehingga dibutuhkan konsep 

rumah susun vertikal. Dengan memanfaatkan ruang udara di atas, konsep tersebut 

bisa membuat hunian dalam jumlah unit yang banyak dengan luas tanah yang 

terbatas. 

Apartemen adalah satu jenis konstruksi hunian berbentuk vertikal. 

Apartemen adalah blok bangunan yang di dalamnya terbagi-bagi dalam sejumlah 

ruang atau unit (Simanungkalit:2010). Konsep dari apartemen yaitu membagi-

bagi bagian gedung menjadi beberapa unit hunian serta dilengkapi dengan 

beberapa fasilitas tertentu. Apartemen menjadi pilihan alternatif hunian bagi para 

penduduk di kota besar, mengingat lahan kosong yang terbatas dan lebih mahal 

jika membangun rumah secara mandiri. 

Dengan lahan yang terbatas, apartemen harus didesain sedemikian rupa agar 

mampu memanfaatkan lahan tersebut semaksimal mungkin. Dari segi fisik 

gedung, struktur gedung apartemen juga harus direncanakan dengan baik dan 

sesuai kebutuhan, sehingga gedung mampu menahan beban-beban luar seperti 

beban gempa. Perencanaan struktur gedung juga harus seefisien mungkin dalam 

artian bahwa struktur yang dibuat sesuai dengan kebutuhan beban yang didapat. 
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Dari berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka melalui 

Tugas Akhir ini akan direncanakan sebuah struktur gedung apartemen di wilayah 

Sukoharjo. Apartemen akan direncanakan menggunakan Sistem Rangka Pemikul 

Momen Menengah (SRPMM) sebagai struktur utama yang menahan beban 

gravitasi dan beban lateral. SRPMM sendiri adalah sistem struktur dengan 

daktilitas menengah yang terdiri dari balok dan kolom yang disambung 

menggunakan sistem sambungan kaku (rigid) atau sambungan yang menahan 

momen. Perencanaan struktur ini mengacu pada peraturan SNI mengenai tatacara 

perencanaan gedung menggunakan beton bertulang (SNI-2847:2013). Untuk 

memenuhi kebutuhan perencanaan gedung tahan gempa, dalam perencanaan 

struktur pada Tugas Akhir ini juga mengacu pada peraturan SNI-1726:2012 

tentang tatacara perencanaan ketahanan gempa untuk gedung dan non-gedung. 

Sedangkan untuk pembebanan gedung, peraturan yang dipakai adalah SNI-

1727:2013 tentang beban minimum untuk perancangan gedung dan non-gedung. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang bisa 

diambil adalah : Bagaimana merencanakan struktur gedung apartemen tahan 

gempa dengan Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM) dengan 

efisien sesuai kebutuhan berdasarkan SNI terbaru di Indonesia? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Perencanaan 

1. Tujuan perencanaan 

Perencanaan struktur apartemen 5 lantai + 1 basement di Sukoharjo dengan 

Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM) ini bertujuan untuk 

memperoleh desain perencanaan struktur gedung bertingkat yang tahan terhadap 

gempa. Perhitungan struktur yang menghasilkan spesifikasi dan desain gambar 

juga harus bisa dipertanggungjawabkan keamanan dan kekuatannya berdasarkan 

peraturan yang berlaku di Indonesia. 
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2. Manfaat perencanaan 

Manfaat yang diperoleh dari Tugas Akhir ini bagi penulis adalah menambah 

pengetahuan mengenai ilmu struktur terutama dalam merencanakan gedung yang 

baik, tahan gempa dan efisien mulai dari proses desain awal, analisa mekanika 

sampai desain beton beton bertulang. Bagi pembaca, Tugas Akhir ini juga bisa 

digunakan sebagai referensi dalam merencanakan struktur gedung tahan gempa 

yang efisien sesuai kebutuhan. 

 

D. Batasan Masalah 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, permasalahan dibatasi pada lingkup 

perencanaan struktur saja. Agar tidak terjadi perluasan pembahasan, maka di 

dalam Tugas Akhir ini diberikan batasan-batasan sebagai berikut. 

1. Peraturan yang digunakan 

a). SNI-1727:2013, Beban Minimum Untuk Perancangan Bangunan Gedung Dan 

Struktur Lain. 

b). SNI-2847:2013, Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung. 

c). SNI-1726:2012, Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur 

Gedung dan Non-Gedung. 

d). SNI-1729:2002, Tata Cara Perencanaan Struktur Baja Untuk Bangunan 

Gedung. 

2. Perhitungan dan pembahasan 

Perhitungan dan pembahasan di dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

a). Struktur gedung yang direncanakan adalah apartemen 5 lantai dengan 1 

basement dengan Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM). 

Lokasi gedung yang direncanakan berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo. 

b). Perhitungan struktur yang dilakukan meliputi perhitungan analisa struktur, 

perhitungan desain pelat dan dinding basement., perhitungan desain tangga, 

perhitungan desain balok, perhitungan desain kolom serta perhitungan desain 

fondasi. 
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c). Ketinggian kolom lantai dasar (basement) -4 m, sedangkan ketinggian lantai 

1 sampai 5 juga +4 m. 

d). Spesifikasi bahan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

(1). Mutu beton f’c = 25 MPa. 

(2). Mutu baja fy = 400 MPa (BJTS tulangan utama). 

(3). Mutu baja fy = 250 MPa (BJTP tulangan geser). 

e). Tebal plat lantai diambil 12 cm. Adapun dimensi awal balok 35/70 cm, 

dimensi awal balok anak dan balok sloof  35/70 cm, serta dimensi awal kolom 

60/70 cm. 

f). Pondasi yang digunakan adalah pondasi jenis tiang pancang. 

g). Konstruksi lift tidak direncanakan. 

 

E. Keaslian Tugas Akhir 

Sebelum Tugas Akhir ini disusun, sudah ada beberapa Tugas Akhir 

terdahulu yang mempunyai pembahasan yang sama, yaitu mengenai perencanaan 

struktur gedung. Di dalam Tugas Akhir ini akan dibahas tentang perencanaan 

struktur apartemen 5 lantai + 1 basement dengan prinsip daktail parsial di 

Sukoharjo. Tugas Akhir ini mengacu pada Tugas Akhir sebelumnya dengan judul 

: “Perencanaan Gedung Hotel 4 Lantai + 1 Basement Dengan Prinsip Daktail 

Parsial Di Surakarta” (Vipa Teknika, 2014).  

Perbedaan Tugas Akhir ini dengan Tugas Akhir sebelumnya adalah sebagai 

berikut : 

1. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perencanaan struktur gedung serta 

referensi-referensi lainnya. 

2. Desain gedung, fungsi dan lokasi pembangunan. 

3. Spesifikasi bahan yang dipakai. 

4. Metode analisa mekanika struktur gedung. 

 


