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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Ngawi dilihat secara geografis merupakan salah satu wilayah

Provinsi Jawa Timur yang berada paling ujung barat berbatasan langsung dengan

Provinsi jawa Tengah.

Kabupaten Ngawi dapat dikategorikan salah satu wilayah yang saat ini

sedang berkembang, semua itu merupakan dari hasil terus-menerusnya pelatihan-

pelatihan di bidang kerajinan dan kreatifitas serta penyuluhan dibidang pertanian

dan peternakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Dengan adanya

kegiatan dari pemerintah daerah setempat maka berdampak pada meningkatnya

jumlah produktuvitas warganya dalam bidang pertanian yang merupakan

mayoritas mata pencaharian masyarakat, peternakan, perdagangan khususnya

dikecamatan Jogorogo dan Ngrambe serta widodaren, serta dalam bidang

kerajinan tangan khususnya batik, limbah kayu jati dan anyaman bambu. Untuk

itu diharapkan dapat menambah pendapatan daerah maupun menarik investor

untuk menanamkan modalnya dikabupaten Ngawi.

Kabupaten Ngawi juga mempunyai jumlah keanggotaan Muhammadiyah

yang cukup banyak. Namun mayoritas mereka berasal dari golongan Guru atau

pengajar. Sehubungan dengan banyaknya keanggotaan itu, Pimpinan Daerah

Muhammadiyah mengagendakan program pembangunan Rumah Sakit PKU

Muhammadiyah di Kabupaten Ngawi sebagai bukti pengabdian Muhammadiyah

kepada Negara Indonesia di bidang kesehatan masyarakat.

Pembangunan Rumah sakit bertujuan untuk memperbanyak jumlah

(bangunan) rumah sakit dari jumlah yang sudah terbangun terlebih dahulu.

Supaya masyarakat mendapatkan kemudahan fasilitas dalam bidang kesehatan

dan memiliki banyak pilihan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di bidang

kesehatan. Dengan adanya infrastruktur dalam bidang kesehatan, maka penduduk

di Kabupaten Ngawi yang mayoritas adalah petani mempunyai kemudahan dalam

mencari pengobatan saat sakit.
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Pembangunan gedung rumah sakit merupakan solusi investasi untuk

memenuhi kebutuhan tersebut, dengan kondisi Kota Kabupaten Ngawi yang

masih mempunyai lahan terbuka hijau yang cukup luas dan untuk lebih

menghemat akan kebutuhan infrastruktur maka pembangunan tersebut di

fokuskan pada bangunan vertikal. Perancangan yang disusun secara matang

ditinjau dari segi keamanan, biaya, kegunaan, arsitektur, struktur, jasa maupun

bahan bangunan lokal yang tersedia dengan desain modern. Hal ini menjadikan

tantangan untuk membuat infrastruktur yang dapat menguntungkan pemerintah

Kabupaten Ngawi untuk mewujudkan tujuan utamanya dalam bidang menjamin

kesehatan masyarakatnya.

Gedung Rumah sakit ini direncanakan 4 lantai dengan menggunakan

Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM) di wilayah Ngawi,

berdasarkan SNI 1726-2012, dan dalam perhitungan struktur menggunakan

software SAP 2000.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka digunakan rumusan masalah

sebagai berikut:

1). Bagaimana menganalisis beban gempa yang terjadi pada gedung rumah sakit

4 lantai di wilayah Kabupaten Ngawi, sesuai dengan peraturan SNI

1726.2012?

2). Bagaimana merencanakan gedung rumah sakit 4 lantai dengan Sistem Rangka

Pemikul Momen Menengah (SRPMM) di wilayah Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Perencanaan
Tujuan perancangan gedung Rumah sakit 4 lantai ini adalah:

1). Menghasilkan desain gedung rumah sakit 4 lantai yang mampu menahan

beban gempa di wilayah Ngawi berdasarkan peraturan SNI 1726.2012.

2). Menghasilkan desain struktur bangunan gedung rumah sakit 4 lantai dengan

Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM) yang mampu menahan

beban yang bekerja pada gedung tersebut, sesuai dengan peraturan SNI

2847.2013.
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D. Manfaat Perencanaan

Perencanaan gedung Gedung rumah sakit ini diharapkan dapat bermanfaat

bagi masyarakat umumnya dan bagi mahasiswa dan perancang gedung khususnya.

Bagi mahasiswa, dapat menambah pengetahuan tentang perencanaan

pembangunan gedung bertingkat dengan Sistem Rangka Pemikul Menengah

(SRPMM), sesuai dengan peraturan SNI Gempa-2012 dan SNI Beton-2013. Bagi

perancang gedung, dapat menjadi refrensi apabila akan merencanakan suatu

gedung tahan gempa di wilayah Ngawi.

E. Batasan Masalah

Perencanaan gedung memiliki batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1). Gedung yang direncanakan adalah gedung rumah sakit 4 lantai di daerah

Ngawi.

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

tangga, perhitungan balok, kolom dan fondasi) menggunakan Sistem Rangka

Pemikul Momen Menengah (SRPMM).

3). Spesifikasi struktur:

a) Mutu beton f’c Struktur Gedung = 25 MPa

b) Mutu beton f’c untuk fondasi = 20 MPa

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

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

4). Ketinggian kolom rencana lantai 1 sampai lantai 2 adalah 4,0 m dan lantai 2

sampai lantai 3 adalah 3,8 m masing-masing lantai 3 sampai 4 adalah 3,6 m.

5). Tebal plat lantai rencana 13 cm

6). Tebal plat atap rencana 10 cm.

7). Fondasi rencana sesuai dengan data Daya Dukung Tanah di lapangan dan

menggunakan fondasi tiang pancang.

8). Perhitungan analisis struktur menggunakan portal 3 dimensi.

9). Peraturan-peraturan yang digunakan adalah:

a). Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung (SNI 2847:2013).
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b). Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan

Gedung dan Non Gedung (SNI 1726:2012).

c). Beban Minimum Untuk Perancanaan Bangunan Gedung dan Struktur

Lain (SNI 1727:2013).

10). Untuk beban hidup, perlantai dipakai beban hidup rencana yang terbesar.

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 perencanaan pembangunan Gedung

Rumah Sakit 4 lantai di daerah Ngawi.

Tugas akhir ini merujuk dari tugas akhir sebelumnya yang berjudul :

“PERANCANGAN GEDUNG HOTEL 4 LANTAI DI WILAYAH SOLO

BARU, SUKOHARJO DENGAN SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN

MENENGAH”. (DHEVID SULISTYO : 2016)

Dalam rujukan tersebut terdapat beberapa perbedaan yang berada

didalamnya yaitu wilayah kabupaten saat direncanaan gedung, jenis tanah, mutu

bahan yang digunakan, jenis pondasi yang digunakan, bentuk bangunan yang

direncanakan.


