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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kabupaten Sukoharjo adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan 

pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, pesatnya pertumbuhan ekonomi 

kabupaten Sukoharjo dipengaruhi oleh banyak sektor. Salah satunya adalah dari 

sektor pendidikan yaitu terdapatnya beberapa perguruan tinggi di wilayah 

administratif kabupaten Sukoharjo, dengan adanya peguruan tinggi tersebut 

memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah 

kampus.  

Seiring berkembangnya dunia pendidikan, menuntut pihak pengelolah 

universitas negeri maupun swasta untuk terus membenahi diri, yaitu dalam sistem 

pengelolahan dan juga fasilitas perkuliahan, terutama gedung kampus yang 

dilengkapi dengan fasilitas memadai serta dapat terintegrasi secara mudah, guna 

mendukung proses perkuliahan secara optimal. Dalam merancang sebuah gedung 

diperlukan pertimbangan dari segi struktur, arsitektur dan manfaat bangunan, dari 

pertimbangan tersebut maka sebuah gedung baik yang bertingkat maupun tidak 

bertingkat haruslah dapat memiliki syarat aman, nyaman, ekonomis dan estetika 

bagi penggunanya, sehingga dalam perencanaan diperlukan perhitungan yang 

matang agar syarat-syarat diatas dapat terpenuhi. 

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka akan dirancang 

sebuah struktur gedung kampus 6 Lantai +1 Basement dengan sistem rangka 

pemikul momen khusus (SRPMK) di wilayah Sukoharjo. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

yang bisa diambil adalah bagaimana merancang struktur gedung kampus 6 Lantai 

+1 Basement dengan menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus 

(SRPMK) di wilayah Sukoharjo. 
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C. Tujuan Perencanaan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan adalah: 

1). Menghasilkan desain struktur bangunan kampus 6 Lantai  +1 Basement 

dengan sistem rangka pemikul momen khusus (SRPMK) yang mampu 

mendukung beban perlu sesuai dengan kombinasi beban yang ditentukan 

menurut peraturan SNI 2847:2013. 

2). Menghasilkan desain struktur gedung kampus 6 Lantai +1 Basement yang 

mampu menahan beban gempa di wilayah Sukoharjo berdasarkan peraturan 

SNI 1762:2012. 

 

D. Manfaat Perencanaan 

Manfaat dari perencanaan ini adalah :  

1). Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai 

perancangan struktur beton bertulang pada gedung bertingkat tahan gempa. 

2). Bagi instansi, dapat dijadikan rujukan penambahan fasilitas untuk menunjang 

aktifitas akademik.  

3). Bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat menambah 

literatur tentang perancangan gedung bertingkat berdasarkan SNI 1762:2012 

dan SNI 2847:2013. 

 

E. Batasan Masalah 

Batasan-batasan masalah dalam perencanaan gedung Kampus 6 Lantai +1 

Basement ini adalah sebagai berikut : 

1). Gedung yang direncanakan adalah gedung Kampus 6 Lantai +1 Basement 

yang terletak di wilayah Sukoharjo. 

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

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

balok, kolom dan fondasi) dengan menggunakan sistem rangka pemikul 

momen khusus (SRPMK). 

3). Spesifikasi struktur atap : 

a). Model rangka    = Truss 



3 
 

b). Profil baja gording   = Profil C 

c). Profil baja kuda-kuda   = Profil L 

d). Mutu baja gording    = BJ41 

e). Mutu baja kuda-kuda   = BJ41 

4). Spesifikasi struktur beton bertulang: 

a). Mutu beton f’c    = 30 Mpa 

b). Mutu beton fondasi (pile cap) f’c  = 20 MPa 

c). Mutu baja fy     = 400 MPa (tulangan longitudinal) 

d). Mutu baja fyt     = 240 MPa (tulangan geser/begel) 

5). Ketinggian kolom setiap lantai adalah 4,00 m. 

6). Tebal pelat atap 120 mm dan tebal pelat lantai 120 mm. 

7). Dimensi awal kolom 700/700 mm, balok 400/700 mm, balok anak 250/400 

mm dan sloof 250/400 mm. 

8). Struktur fondasi direncanakan menggunakan fondasi tiang pancang  

9). Perhitungan analisis struktur menggunakan portal 3 dimensi dengan software 

SAP 2000 V.14. 

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

berikut: 

a). SNI 1726:2012, Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk 

Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung. 

b). SNI 2847:2013, Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung. 

c). SNI 1727:2013, Beban Minimum Untuk Perancangan Bangunan Gedung 

Dan Struktur Lain. 

d). SNI 1729:2002, Spesifikasi Untuk Bangunan Gedung Baja Struktural  

 

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 kampus 6 lantai dan 1 Basement 

dengan sistem rangka pemikul momen khusus (SRPMK) di wilayah Sukoharjo. 
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Tugas akhir ini mengambil referensi dari tugas akhir sebelumnya dengan 

judul : “Perencanaan Struktur Gedung Hotel 6 Lantai Dan 1 Basement Dengan 

Sistem Daktail Penuh Di Wilayah Gempa 3. (Murti Pradana, Wisnu 2015). 

Perbedaan dari tugas akhir ini dengan tugas akhir sebelumnya yaitu :  

1). Desain, fungsi dan lokasi bangunan  

2). Spesifikasi bahan dan data tanah yang digunakan. 

3). Peraturan yang digunakan dalam perencanaan (SNI 2847:2013, SNI 

1726:2012 dan SNI 1727:2013). 

 

 

 


