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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Surakarta merupakan suatu kota yang terletak di Pulau Jawa, tepatnya 

terletak di provinsi Jawa Tengah. Surakarta merupakan sebuah kota yang sedang 

berkembang dari segi Pariwisata, Adat dan Budaya yang beragam. Hal ini 

membuat banyak menarik minat wisatawan dalam maupun luar negeri untuk 

datang berkunjung ke kota ini. Terdapat banyak lokasi wisata dan budaya yang 

terdapat di Kota Surakarta ini, maka diperlukan sarana dan prasarana yang 

memadai bagi wisatawan yang datang jauh dari Kota Surakarta. Mengingat sarana 

dan prasarana penunjang perkembangan di kota ini masih bisa dikatakan belum 

memadai secara maksimal. Salah satu yang harus disediakan kota Surakarta untuk 

mengembangkan sarana dan prasarana tersebut sebagai wujud kompetensi dalam 

rangka memajukan aset di bidang pariwisata dan kebudayaan daerah adalah 

dengan program pembangunan hotel  sebagai fasilitas pendukung untuk para 

wisatawan yang akan singgah untuk bermalam di Kota Surakarta. 

Pengertian hotel adalah sarana tempat tinggal umum untuk wisatawan 

dengan memberikan pelayanan jasa kamar, penyedia makanan dan minuman serta 

akomodasi dengan syarat pembayaran (Lawson, 1976:27). Selain sebagai salah 

satu fasilitas dalam kaitannya dengan program promosi kota Surakarta sebagai 

aset pariwisata dan kebudayaan Indonesia, pembangunan ini memegang peranan 

yang sangat penting dalam program tersebut, terutama untuk memenuhi 

kebutuhan akan hunian bagi wisatawan domestik dan juga wisatawan 

mancanegara yang akan singgah ke kota Surakarta. Oleh karena itu gedung 

tersebut harus dirancang dengan sebaik-baiknya, disesuaikan dengan faktor biaya 

dan lahan yang terbatas. 

Berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan diatas, sebagai 

perencana saya ingin merencanakan “Hotel 4 Lantai dengan Sistem Rangka 

Pemikul Momen Menengah di Surakarta” yang termasuk wilayah gempa 3 
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(SNI 1726-2012)  dengan layout menarik bagi para wisatawan agar bisa lebih 

menarik minat wisatawan dari luar Kota Surakarta. Dalam perhitungan struktur 

dibantu dengan menggunakan aplikasi SAP 2000. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian latar belakang, 

maka disimpulkan rumusan masalah tentang perencanaan struktur portal 4 lantai 

dengan sistem rangka pemikul momen menengah diwilayah gempa 3 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 

dengan menggunakan SNI 1726-2012 ? 

3). Bagaimana hitungan analisis struktur Kolom dan Balok dengan mengunakan 

SNI 2847-2013 ? 

 

C. Tujuan Perencanaan 

Perencanaan gedung 4 lantai ini bertujuan untuk mendapatkan hasil desain 

struktur yaitu beban mati, beban hidup dan beban gempa dengan sistem rangka 

pemikul momen biasa yang sesuai dengan peraturan perencaan gedung bertingkat 

yang berlaku di Indonesia. 

 

D. Manfaat Perencanaan 

Manfaat dari perencanaan ini adalah untuk menambah pengetahuan 

dibidang struktur bagi mahasiswa ataupun pengusaha yang ingin membangun 

sebuah perhotelan di daerah Surakarta, khususnya dalam perencaan struktur beton 

bertulang tahan gempa dengan sistem rangka pemikul momen menengah. Selain 

itu, perencanaan gedung ini diharapkan dapat sebagai salah satu referensi dalam 

merencanakan struktur bangunan gedung tahan gempa khususnya bangunan hotel. 
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E. Batasan Masalah 

Menghindari melebarnya pembahasan, perencanaan gedung ini dibatasi pada 

perencanaan struktur, yaitu beton bertulang (plat atap, plat lantai, tangga, balok, 

kolom serta fondasi. 

Untuk memudahkan perhitungan, maka digunakan batasan-batasan berikut : 

1) Gedung yang direncanakan adalah gedung  hotel 4 lantai dengan sistem 

rangka pemikul momen menengah di wilayah Surakarta. 

2) Perencanaan meliputi pada perhitungan struktur atap (plat atap) dan beton      

bertulang (plat lantai, tangga, balok, kolom, dan perencanaan pondasi).  

3) Hitungan perencanaan desain struktur menggunakan program : 

 Microsoft Excel 2007 

 Auto Cad 2007 

 SAP 2000 

4) Spesifikasi Struktur adalah : 

 Mutu Beton f’c = 25 MPa 

 Mutu Baja fy = 350 MPa 

 Mutu Baja fyt = 300 MPa 

5) Ketinggian kolom lantai 1 sampai lantai 4, masing-masing adalah 4m 

6) Tebal plat lantai direncanakan 12cm 

7) Tebal plat atap direncanakn 10cm 

8) Pondasi direncanakan menggunakan pondasi tiang pancang pada 

kedalaman -12 m dengan σt = 250 kPa 

9) Peraturan yang digunakan dalam perencanaan adalah sebagai berikut : 

 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan 

Gedung dan Non Gedung (SNI 1726-2012). 

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

gedung hotel 4 lantai Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM) di 

Wilayah Surakarta. Tugas Akhir ini mengacu pada Tugas Akhir sebelumnya 

dengan judul : “Perencanaan Gedung Hotel 4 Lantai + 1 Basement  dengan Sistem 

Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM) Di Wilayah Surakarta” (Ary Tri 

Hananto, 2016).  

Perbedaan Tugas Akhir ini dengan Tugas Akhir sebelumnya adalah sebagai 

berikut : 

1. Desain gedung, fungsi dan lokasi pembangunan. 

2. Spesifikasi bahan yang dipakai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


