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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian menurut Badan Pusat Statistik setiap tahun 

mengalami peningkatan dibidang kontruksi, salah satunya rumah sakit. Rumah 

Sakit merupakan bangunan yang memiliki keamanan yang tinggi dari beban 

grafitasi yang ada.  

Dari sejarah gempa bumi di Yogyakarta tersebut pembangunan infrastruktur 

publik harus di rencanakan dengan struktur tahan gempa menugunakan peraturan 

gempa terbaru. Menurut Badan Pusat Statistik kepadatan penduduk Yogyakarta 

yaitu ±3,54 juta penduduk yang setiap harinya harus memenuhi kebutuhannya. 

Karena melihat banyaknya jumlah penduduk tidak menutup kemungkinan akan 

trus meningkat. Oleh karena itu peningkatan penduduk harus juga di imbangi 

dengan meningkatnya layanan publik yang tahan gempa. 

Faktor yang paling berpengaruh dalam perencanaan struktur bertingkat tinggi 

adalah kekuatan struktur bangunan, dimana faktor ini sangat terkait dengan 

keamanan dan ketahanan bangunan dalam menahan atau menampung beban yang 

bekerja pada struktur. Dengan adanya peraturan SNI terbaru pembebanan, gempa 

dan perencanaan struktur.  

Pada kontrol ulang Rumah Sakit An-Nur 4 lantai dengan Sistem Rangka 

Pemikul Momen Menengah (SRPMM). Sedangkan untuk perhitungan analisis 

pembebanannya digunakan software SAP 2000. 

Dengan pertimbangan di atas maka penulis berkeinginan untuk mengkontrol 

ulang bangunan gedung Rumah Sakit An-Nur menggunakan peraturan-peraturan 

Standar Nasional Indonesia yang paling terbaru. 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini adalah bagaimana menganalisis 

beban-beban yang bekerja pada struktur (beban mati, hidup dan gempa) sehingga 
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menghasilkan elemen struktur (balok, kolom, plat, tangga, dan fondasi yang 

memenuhi faktor keamanan. 

C. Tujuan Perencanaan 

Penyusunan tugas akhir ini dilakukan dengan tujuan untuk kontrol ulang 

portal Rumah Sakit An-Nur dengan mengunakan beton bertulang dan 

mempraktekkan ilmu yang telah didapat dalam merancang struktur sehingga 

mendapatkan struktur yang aman  dan tahan gempa. 

D. Manfaat Perencanaan 

Penyusunan tugas akhir dimaksudkan untuk memperoleh pengalaman, 

pengetahuan dan wawasan perancangan struktur bangunan dan sebagai bekal 

dasar untuk merencanakan gedung bertingkat di dalam dunia kerja, disamping itu 

juga sebagai kontrol ulang pembangunan Rumah Sakit An-Nur Yogyakarta dan   

usaha untuk merealisasikan semua ilmu yang berkaitan dengan teori dan  

perancangan  struktur  yang  diperoleh  selama  kuliah  di Jurusan Teknik Sipil, 

Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

E. Lingkup Perencanaan 

Menghindari  melebarnya  pembahasan, dalam penyusunan tugas akhir ini 

permasalahan dibatasi pada perencanaan struktur atap (kuda-kuda) dan 

perencanaan struktur, yaitu perencanaan struktur  beton   bertulang   (plat   lantai,   

tangga,   balok,   kolom   dan perencanaan fondasi) dari bangunan Rumah Sakit 

Lingkup yang digunakan antara lain sebagai berikut : 

1. Pedoman perencanaan 

Pedoman perencanaan yang digunakan mengacu pada peraturan yang 

secara umum digunakan di Indonesia antara lain : 

1) Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung 

dan Non Gedung (SNI 1726:2012). 

2) Persyaratan Beton Struktur Untuk Bangunan Gedung (SNI 2847:2013). 
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3) Beban Minimum Untuk Perencanaan Bangunan Gedung dan Struktur lain      

(SNI 1727:2013). 

2. Perhitungan dan pembahasan 

Untuk membatasi pembahasan dalam pelaksanaan perhitungan, maka 

digunakan persyaratan – persyaratan sebagai berikut : 

1) Berdasarkan Pasal 7.2.2 SNI 1726:2002, faktor reduksi gempa (R) = 5. 

2) Kombinasi pembebanan pada struktur atap berdasarkan SNI 1727:2013.  

3) Analisa struktur menggunakan program SAP 2000. 

4) Struktur atap direncanakan plat. 

5) Plat atap direncanakan dengan ketebalan 100 mm, plat lantai 120 mm dan plat 

tangga direncanakan dengan ketebalan 120 mm. 

6) Mutu beton (f’c) = 25 MPa. 

7) Mutu baja (fy), tulangan utama = 400 MPa. 

8) Mutu baja (fy), tulangan begel = 240 MPa. 

9) Dengan Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM). 

10) Tinggi kolom direncanakan sesuai gambar. 

11) Kontruksi lift tidak di perhitungkan. 

 

 

 


