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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sukoharjo termasuk suatu wilayah yang sedang berbenah terutama dalam

bidang ekonomi, infrastruktur, wisata dan lain sebagainya. Hal ini membuat suatu
ketertarikan seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi atau melakukan

investasi. Ini menyebabkan Sukoharjo menjadi bertambah populasinya karena
adanya pelaku-pelaku ekonomi yang dapat menarik perhatian orang di luar

wilayah Sukoharjo.
Semakin bertambahnya tahun kepadatan penduduk akan meningkat.

Peningkatan tersebut pastinya diiringi dengan bertambahnya perumahan-
perumahan, maka hal itu akan mengurangi lahan terbuka hijau di kabupaten

Sukoharjo. Sehingga kabupaten Sukoharjo memerlukan suatu bangunan gedung
yang nyaman dan dapat dihuni oleh banyak orang terutama bagi pendatang yang

akan menetap di kabupaten Sukoharjo. Maka dari itu pada tugas akhir ini akan
merencanakan apartemen 7 lantai ditambah 1 semi basement menggunakan sistem

rangka pemikul momen menengah.
Apartemen direncanakan 7 lantai ditambah 1 semi basement dengan

menggunakan sistem rangka pemikul momen menengah di wilayah Sukoharjo,
dan menggunakan software SAP 2000 versi 15.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan persoalan yang ada di latar belakang, maka didapat rumusan
masalah :

1). Bagaimana membuat struktur sebuah apartemen 7 lantai ditambah 1 semi

basement menggunakan sistem rangka pemikul momen menengah di Sukoharjo

yang sesuai kebutuhan.
2). Bagaimana merencanakan bangunan tahan gempa yang dapat dihuni oleh banyak

orang berdasarkan peta respons spektrum percepatan gempa di wilayah Sukoharjo



2

C. Tujuan Perencanaan
Tujuan dari perencanaan ini adalah:

1). Agar diperoleh desain struktur yang efisien dengan system rangka pemikul

momen Menengah (SRPMM) sesuai peraturan SNI Beton-2013.
2). Agar diperoleh desain apartemen yang dapat menahan beban gempa yang

terjadi berdasarkan peta respons spektrum yang sesuai dengan peraturan SNI
Gempa-2012.

D. Manfaat Perencanaan

Manfaat dari perencanaan ini diharapkan dapat menambah ilmu bagi penulis
dan bagi masyarakat. Serta dapat meperdalam pengetahuan tentang gedung

bertingkat menggunakan sistem SRPMM dengan peraturan SNI Beton-2013 dan
SNI Gempa-2012.

E. Batasan Masalah

Untuk membatasi pembahasan yang dibahas pada tugas akhir ini agar tidak
ada melebar dalam suatu perencanaan apartemen 7 lantai ditambah 1 semi

basement ini maka dibuat beberapa batasan, yaitu:
1). Bangunan yang direncanakan merupakan apartemen 7 lantai ditambah 1

semi basement di wilayah Sukoharjo dengan sistem rangka pemikul momen
menengah (SRPMM).

2). Hitungan struktur meliputi perencanaan atap dengan kuda-kuda baja dan
beton bertulang yang mencakup desain pelat lantai, desain pelat atap, desain

lift, desain tangga, desain balok, desain kolom dan fondasi.
3). Persyaratan struktur:

a). Mutu beton f’c = 25 MPa
b). Mutu baja fy = 390 MPa

c). Mutu baja fyt = 240 MPa
d). Elektrode las E70.

4). Rangka atap menggunakan baja BJ 41 dengan menggunakan profil kanal
dan siku.


