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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu wilayah yang berkembang 

dengan pembenahan infrastruktur secara keseluruhan untuk menyongsong 

tuntutan pembangunan yang ada di Indonesia untuk bersaing di era ekonomi 

global yang akan mulai diterapkan beberapa tahun ke depan. 

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu wilayah di bagian selatan Jawa 

Tengah yang memiliki pariwisata yang berkaitan dengan wisata alam, budaya dan 

juga kesenian yang harus dilestarikan. Selain itu, Wonogiri sendiri menjadi salah 

satu tempat perkembangan industri-industri skala kecil maupun skala besar. 

Perkembangan bisnis properti di Wonogiri saat ini mulai menarik banyak peminat 

dari beberapa daerah di sekitarnya maupun luar kota. Hal ini menjadikan sebuah 

tantangan untuk membuat sebuah infrastruktur penunjang yang dapat memberikan 

keuntungan bagi pemerintah maupun para wisatawan serta para investor yang 

menanamkan sahamnya di Kabupaten Wonogiri. 

Pembangunan rumah susun adalah salah satu solusi investasi di bidang 

properti yang belum begitu diminati saat ini. Namun dengan pembangunan rumah 

susun ini, dapat memanfaatkan lahan yang tidak terlalu besar menjadi pusat 

hunian masyarakat. Perancangan yang disusun secara matang ditinjau dari segi 

keamanan, biaya, kegunaan, arsitektur, struktur, jasa maupun bahan bangunan 

lokal yang tersedia dengan desain modern seperti apartemen dapat menarik minat 

para konsumen, sehingga rumah susun tidak hanya berkesan sebagai hunian 

relokasi yang kumuh dan seadanya. Bisnis tersebut diharapkan dapat memberikan 

pemasukan kas pemerintah daerah sekaligus menarik minat investor untuk 

menanamkan sahamnya di Wonogiri. 

Gedung Rumah Susun direncanakan 4 lantai dengan menggunakan sistem 

rangka pemikul momen biasa di wilayah Wonogiri mengunakan peraturan SNI 

1726-2012, dan perhitungan gaya dalam untuk struktur menggunakan program 

SAP 2000. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan pada bagian latar belakang di atas, maka 

disimpulkan rumusan masalah  sebagai berikut: 

1). Bagaimana merencanakan sebuah gedung 4 lantai dengan sistem rangka 

pemikul momen biasa (SRPMB) ? 

2). Bagaimana menganalisis beban gempa yang terjadi pada gedung 4 lantai 

berdasarkan peta respons spektrum percepatan gempa di wilayah Wonogiri ? 

 

C. Tujuan Perencanaan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan adalah: 

1). Mendapatkan desain struktur bangunan 4 lantai dengan sistem rangka pemikul 

momen biasa (SRPMB) yang mampu mendukung beban perlu sesuai dengan 

kombinasi beban yang ditentukan menurut peraturan SNI Beton-2013. 

2). Mendapatkan desain gedung 4 lantai yang mampu menahan beban gempa 

berdasarkan peta respons spektrum percepatan gempa di wilayah Wonogiri 

sesuai dengan peraturan SNI Gempa-2012. 

 

D. Manfaat Perencanaan 

Tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa maupun 

pengusaha/pengembang. Bagi mahasiswa, dapat menambah wawasan dan 

memperdalam pengetahuan mengenai perencanaan dan desain gedung bertingkat 

dengan sistem rangka pemikul momen biasa sesuai dengan peraturan SNI Gempa-

2012 dan SNI Beton-2013. 

Bagi pengusaha/pengembang, dapat dipakai sebagai pedoman atau 

masukan dalam perencanaan gedung bertingkat di wilayah Wonogiri, yaitu sistem 

perencanaan dengan sistem rangka pemikul momen biasa dengan memperhatikan 

beban-beban yang bekerja pada struktur portal meliputi beban mati, beban hidup, 

dan beban gempa. 
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E. Batasan Masalah 

Batasan-batasan masalah dalam perencanaan gedung rumah susun ini 

adalah sebagai berikut: 

1). Gedung yang direncanakan adalah gedung rumah susun 4 lantai di wilayah 

Wonogiri. 

2). Perhitungan struktur mencakup perhitungan struktur atap (kuda-kuda baja) 

dan struktur beton bertulang (pelat lantai, pelat tangga, perhitungan balok, 

kolom dan fondasi) dengan sistem rangka pemikul momen biasa (SRPMB). 

3). Spesifikasi struktur: 

a). Mutu beton f’c = 20 MPa 

b). Mutu baja fy = 350 MPa (tulangan longitudinal) 

c). Mutu baja fyt = 300 MPa (tulangan geser/begel) 

4). Atap menggunakan rangka atap baja BJ 37. 

5). Ketinggian kolom lantai 1 sampai lantai 2 adalah 4 m dan lantai 2 sampai 

lantai 4 masing-masing adalah 3,80 m. 

6). Tebal pelat lantai diambil 12 cm. 

7). Tebal pelat atap diambil 10 cm. 

8). Fondasi menggunakan fondasi telapak menerus. 

9). Perhitungan analisis struktur menggunakan portal 3 dimensi. 

10). Daya dukung tanah pada kedalamam -1,60 m sebesar σt = 150 kPa. 

11). Peraturan-peraturan yang digunakan dalam perencanaan adalah sebagai 

berikut: 

a). Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan 

Gedung dan Non Gedung (SNI 1726-2012). 

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

 

F. Keaslian Tugas Akhir 

Penyusunan tugas akhir tentang perencanaan gedung ini bukan merupakan 

yang pertama melainkan sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dalam tugas akhir 

ini membahas tentang perencanaan gedung rumah susun 4 lantai dengan sistem 

rangka pemikul momen biasa (SRPMB) di wilayah Wonogiri. 
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Tugas akhir ini mengambil referensi dari tugas akhir sebelumnya dengan 

judul sebagai berikut: 

1).  “Perencanaan Gedung Swalayan 4 Lantai 1 Basement di Yogyakarta dengan 

Prinsip Daktail Penuh” (Rahmad Budi, 2010). 

2). “Perencanaan Gedung Perpustakaan Kota 4 Lantai dengan Prinsip Daktail 

Parsial di Daerah Surakarta (+Basement 1 Lantai)” (Moh. Arief Setiawan, 

2012). 

3). “Perencanaan Gedung Sekolah 4 Lantai (+1 Basement) dengan Prinsip Daktail 

Penuh di Daerah Sukoharjo” (Najib Al Amin, 2014). 

Ketiga judul tugas akhir di atas (semuanya) menggunakan peraturan 

gempa taahun 2002 dan peraturan beton tahun 2002, sedangkan tugas akhir yang 

diajukan ini menggunkan peraturan gempa tahun 2012 dan peraturan beton tahun 

2013. Selain itu, tugas akhir yang diajukan ini berupa perencanaan gedung di 

wilayah Wonogiri, bukan daerah yang disebutkan pada ketiga judul tugas akhir 

sebelumnya. 


