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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kota Surakarta secara geografis berada pada jalur strategis lalu lintas 

ekonomi perdagangan maupun kepariwisataan di antara Jogjakarta – Solo 

(Surakarta) - Semarang – Surabaya. Dengan luas wilayah administratif sebesar 

4.404,06 ha, terbagi dalam 5 wilayah kecamatan dan 51 wilayah kelurahan, yang 

secara keseluruhan menjadi wilayah perkotaan dan memiliki jumlah penduduk 

510.077 jiwa.(Badan Pusat Statistik Surakarta). Dengan kondisi seperti ini 

kemungkinan akan terus berkembang, maka jumlah kendaraan yang datang ke 

kota Surakarta juga ikut meningkat dan menimbulkan masalah, salah satunya 

adalah kebutuhan tempat parkir. 

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan semakin meningakatnyan 

jumlah kendaraan roda empat maupun roda dua yang mencapai 15 % pertahun, 

maka kebutuhan tempat parkir juga ikut meningkat. Di daerah perkotaan, seperti 

daerah jalan Slamet Riyadi dimana daerah Slamet Riyadi merupakan pusat 

perdagangan,perkantoran dan pariwisata, lahan untuk membuat tempat parkir (off 

street parking ) sangat terbatas sehingga dibutuhkan  konsep gedung parkir 

bertingkat. Dengan memanfaatkan ruang udara di atas, konsep tersebut bisa 

membuat tempat parkir yang dapat menampung kendaraan dengan kapasitas yang 

cukup besar. 

Gedung parkir adalah salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan 

tempat parkir kendaraan roda empat maupun roda dua. Namun dengan 

pembanguanan gedung parkir ini, dapat memanfaatkan lahan yang tidak terlalu 

besar dan membebaskan praktek parkir di jalan ( on street parking ), sehingga 

gedung parkir tidak hanya mengatasi keterbatasan parkir saja, tetapi juga 

menjadikan investasi yang menguntungakan untuk kota Surakarta dan sekaligus 

menarik investor untuk menanamkan sahamnya di kota Surakarta. 
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Gedung Parkir direncanakan 4 lantai menggunakan sistem rangka pemikul 

momen menengah di wilayah Surakarta (SNI 1726-2012), dan dalam perhitungan 

struktur menggunakan software SAP 2000. 

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 menengah (SRPMM) ? 

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

berdasarkan peta respons spektrum percepatan gempa di wilayah Surakarta ? 

 

C. Tujuan Perencanaan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan adalah: 

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

momen menengah (SRPMM) 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 Surakarta 

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 menengah 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 Surakarta, yaitu sistem 

perencanaan dengan sistem rangka pemikul momen menengah dengan 
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memperhatikan beban-beban yang bekerja pada struktur portal meliputi beban 

mati, beban hidup, dan beban gempa. 

 

E. Batasan Masalah 

Batasan-batasan masalah dalam perencanaan gedung pakrir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Data umum 

a) Gedung yang direncanakan adalah gedung parkir 4 lantai di 

wilayah Surakarta. 

b) Sistem yang digunakan SRPMM (Sistem Rangka Pemikul Momen 

Menengah) 

2. Data perencanaa struktur atap 

a) Struktur atap menggunakan Gable frame. 

b) Dimensi Baja IWF ( 500 x 200 x 9 x 14 ) 

c) Mutu baja BJ 37 ( fy = 370 MPa ) 

3. Data perencanaan struktur beton 

a) Dimensi balok (450 x 600) mm 

b) Dimensi kolom lantai 1-2 = 500mm x 500mm,lantai 3-4 = 450 x 

450 

c) Tinggi kolom lantai 1 = 4 m, lantai 2 - 4 = 3,75 m 

d) Tebal plat lantai 15 cm 

e) Mutu beton f’c = 25 MPa 

f) Mutu baja fy = 350 MPa (tulangan longitudinal) 

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

4. Data perencanaan pondasi 

a) Pondasi menggunakan tiang pancang 

b) Tiang pancang persegi dimensi (200 x 200) mm 

c) Daya dukung tanah pada kedalaman – 12 m sebesar σt = 250 kPa. 

d) Tebal pore 500 mm 

5. Data alat bantu perencanaan 

a) Analisis portal menggunakan portal 3 dimensi 
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b) SAP 2000 v14. 

c) Autocad 2013 

d) Microsoft word 2010 

e) Microsoft excel 2010 

6. Data peraturan yang digunakan dalam perencanaan 

a) Tata Cara Perencanaan Ketahan Gempa Untuk Struktur Gedung 

dan Non Gedung (SNI 1726-2012) 

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

2013) 

c) Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung 

(SNI 03-1729-2002) 

d) Beban Minimum untuk Perancanggan Bangunan Gedung dan Non 

Gedung (SNI 1727-2013) 

 

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 parkir 4 lantai dengan sistem rangka 

pemikul momen menengah (SRPMM) di wilayah Surakarta. 

Tugas akhir ini mengambil referensi dari tugas akhir sebelumnya dengan 

judul : “Perencanaan Struktur Gedung tahan gempa Rumah Sakit Dokter Rosnedy 

6 Lantai (+1 Basement) dengan Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah di 

Kota Solo ” (Harun Muhammad, 2016). 

Perbedaan dari tugas akhir ini dengan tugas akhir sebelumnya yaitu : 

1). Spesifikasi struktur dan fungsi bangunan. 

2). Jenis pondasi yang digunakan. 

3). Peraturan yang digunakan dalam perencanaan. 

 

 

 


