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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Solo Baru adalah salah satu daerah yang berada di Kecamatan Grogol 

Kabupaten Sukoharjo. Lokasi ini setrategis untuk dikembangkan, berada tidak 

jauh dari pusat kota Solo. Sehingga sangat diminati para investor untuk 

dikembangkan sebagai salah satu pusat perekonomian di Sukoharjo. 

Solo Baru adalah wilayah paling utara dari Kabupaten Sukoharjo yang 

langsung berbatasan dengan kota Solo yang mempunyai pariwisata budaya sangat 

beragam yang sering diselenggarakan di kota Solo, bukan hanya dari kota Solo 

tetapi dari Kabupaten Sukoharjo mulai dikenal dengan budaya, hasil industri dan 

wisata alam yang diperkenalkan kemasyarakat. Kabupaten Sukoharjo juga sebagai 

kawasan industri mulai skala kecil maupun skala besar berada diberbagai wilayah 

di Kabupaten Sukoharjo, salah satunya berada di kawasan Solo Baru. Sehingga, 

dengan insfrastruktur yang mulai dikembangkan di Solo Baru dari pusat 

perekonomian dan pusat kesehatan. Perkembangan insfrastruktur mengakibatkan 

tingginya pendatang dari dalam dan luar kota untuk melakukan kegiatan 

perekonomian dan kesehatan di Solo Baru. 

Pembanguna hotel adalah salah satu solusi untuk menanggulangi tingginya 

pendatang di daerah Solo Baru. Pembangunan hotel dengan lokasi-lokasi strategis 

dengan memberikan keamanan, kenyamanan, desain arsitektur, struktur, biaya, 

kegunaan, dengan fasilitas yang memadai dapat menarik konsumen untuk 

mengginap di daerah Solo Baru dengan demikian dapat menambah pemasukan 

daerah dari sektor perekonomian dan pariwisata di Sukoharjo. 

Pembangunan hotel direncanakan 4 lantai dengan menggunakan sistem 

rangka pemikul momen biasa di wilayah Sukoharjo (SNI 2847-2013 dan SNI 

1726-2012), dan dalam perhitungan struktur menggunakan software SAP2000. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah  sebagai berikut: 

1). Bagaimana merencanakan hotel 4 lantai dengan sistem rangka pemikul 

momen biasa (SRPMB)? 

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

wilayah Sukoharjo sesuai dengan peraturan SNI Gempa-2012? 

 

C. Tujuan Perencanaan 

Tujuan perencanaan pembanguna hotel 4 lantai ini adalah: 

1). Menghasilkan desain struktur bangunan hotel 4 lantai dengan sistem rangka 

pemikul momen biasa (SRPMB) yang mampu menahan beban yang bekerja 

pada gedung tersebut, sesuai dengan peraturan SNI Beton-2013. 

2). Menghasilkan desain hotel 4 lantai yang mampu menahan beban gempa 

berdasarkan peraturan SNI Gempa-2012. 

 

D. Manfaat Perencanaan 

Tugas akhir diinginkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, dapat menambah 

pengetahuan tentang perencanaan pembangunan gedung bertingkat dengan sistem 

rangka pemikul momen biasa sesuai dengan peraturan SNI Gempa-2012 dan SNI 

Beton-2013. Sehingga, menjadi refrensi apabila akan merencanakan suatu gedung 

tahan gempa di Sukoharjo. 

 

E. Batasan Masalah 

Tugas Akhir ini memiliki batasan-batasan masalah sebagai berikut : 

1). Gedung yang direncanakan adalah hotel 4 lantai di daerah Solo Baru 

Sukoharjo 

2). Perhitungan mengenai struktur beton bertulang (plat lantai, plat atap, plat 

tangga, perhitungan balok, kolom dan fondasi) menggunakan sistem rangka 

pemikul momen biasa (SRPMB). 

3). Spesifikasi struktur: 

a). Mutu beton f’c = 25 MPa 
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b). Mutu baja fy = 350 MPa (tulangan longitudinal) 

c). Mutu baja fyt = 320 MPa (tulangan geser/begel) 

4). Ketinggian kolom rencana lantai 1 sampai lantai 2 adalah 4,00 m dan lantai 2 

sampai lantai 4 masing-masing adalah 3,60 m. 

5). Tebal plat lantai rencana 12 cm dan plat atap rencana 10 cm. 

6). Konstruksi lift tidak direncanakan. 

7). Fondasi rencana menggunakan fondasi telapak menerus. 

8). Perhitungan analisis struktur menggunakan portal 3 dimensi. 

9). Daya dukung tanah pada kedalamam -2,00 m sebesar qc = 50 kg/cm
2
. 

10). Peraturan-peraturan yang digunakan adalah: 

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

b). Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan 

Gedung dan Non Gedung (SNI 1726-2012). 

 

F. Keaslian Tugas Akhir 

Dalam penyusunan tugas akhir ini sebelumnya telah ada tugas akhir dengan 

topik pembahasan tentang perencanaan pembangunan gedung. Dalam tugas akhir 

ini membahas topik tentang “Perancangan Gedung Hotel 4 Lantai Di Daerah Solo 

Baru Sukoharjo Dengan Sistem Rangka Pemikul Momen Biasa”. 

Tugas akhir ini mengadopsi dari tugas akhir sebelumnya yang berjudul : 

“Perencanaan Struktur Apartemen 5 Lantai +1 Basement Dengan Sistem Rangka 

Pemikul Momen Menengah (SRPMM) Di Sukoharjo” (Hanafi, 2015). 

Adapun perbedaan-perbedaan yang terdapat ditugas akhir ini dengan tugas 

akhir sebelumnya mengenai: 

1). Desain gedung, spesifikasi struktur. 

2). Sistem rangka pemikul momen (SRPM). 

3). Jenis fondasi. 

 


