
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang. Salah satu ciri negara

berkembang yaitu masih mengandalkan sumber daya alam untuk menciptakan

produk-produk yang dihasilkan. Sedangkan sumber daya manusianya kaya akan

tetapi kemampuan yang masih terbatas. Untuk meminimalisir kemampuan sumber

daya manusia yang terbatas maka kualitas pendidikan harus ditingkatkan.

Solo termasuk kota pendidikan yang mana terdapat instansi-instansi

pendidikan yang cukup tinggi. Ada beberapa perguruan tinggi yang terdapat di

daerah Solo dan perguruan tinggi tersebut rata-rata memiliki gedung bertingkat.

Gedung-gedung tersebut memiliki fungsi yang bermacam-macam diantaranya

gedung rektorat, gedung perpustakaan, gedung ruang kelas dan lain-lain.

Lahan kosong yang luas di kota Solo saat ini sulit untuk didapatkan karena

banyak bangunan yang berdiri seperti hotel dan ruko. Untuk membangun gedung

perkuliahan di pusat kota Solo tidaklah mudah.

Dari permasalahan yang sudah disebutkan diatas, akan dirancang struktur

gedung perkuliahan 6 lantai +1 basement dengan sistem rangka pemikul moment

menengah (SRPMM) di kota Solo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan dibagian latar belakang di

atas, rumusan masalah yang dapat diambil adalah bagaimana cara merancang

struktur gedung 6 lantai +1 basement dengan menggunakan metode struktur

rangka pemikul momen menengah (SRPMM) di kota Solo.

C. Tujuan Perencanaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan ini adalah:

1). Mendapatkan desain struktur bangunan 6 lantai +1 basement dengan sistem

rangka pemikul momen menengah (SRPMM) yang mampu mendukung beban
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beban yang ada dengan memperhitungkan  faktor  keamanan  yang kestabilan

struktur

2). Mendapatkan desain gedung 6 lantai +1 basement yang mampu menahan

beban gempa berdasarkan peta respons spektrum percepatan gempa di wilayah

Solo sesuai dengan peraturan SNI Gempa 2012.

D. Manfaat Perencanaan

Manfaat perencanaan tugas akhir ini diantaranya :

1). Penulis dapat memperdalam pengetahuan tentang perencanaan suatu gedung

bertingkat sesuai SNI yang berlaku sehingga didunia kerja penulis akan lebih

mudah merancang sebuah struktur gedung.

2). Bagi pelaksana, laporan perencanaan ini bisa digunakan sebagai pedoman

atau referensi untuk merancang sebuah gedung perkuliahan di daerah Solo

dengan tetap memperhatikan SNI yang berlaku

3). Bagi mahasiswa, untuk menambah wawasan tentang ilmu perencanaan

struktur gedung dan dapat digunakan sebagai referensi untuk menyelesaikan

laporan ataupun tugas akhir

E. Batasan Masalah

Batasan-batasan masalah dalam perencanaan struktur gedung ini adalah

sebagai berikut:

1). Gedung yang direncanakan adalah gedung perkuliahan 6 lantai +1 basement di

wilayah Solo.

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

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

kolom dan fondasi) dengan sistem rangka pemikul momen menengah

(SRPMM).

3). Mutu beton f’c = 25 MPa

4). Mutu baja fy = 350 MPa (tulangan longitudinal)

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

6). Atap menggunakan rangka atap baja BJ 41.
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7). Ketinggian kolom lantai basement,  lantai 2 sampai dengan lantai 6 adalah 4

m, sedangkan ketinggian kolom pada lantai 1 adalah 5 m.

8). Tebal pelat lantai 12 cm.

9). Tebal pelat atap 9 cm.

10). Fondasi menggunakan fondasi tiang pancang.

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

berikut:

a). Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan

Gedung dan Non Gedung (SNI 1726-2012).

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

c). Spesifikasi Untuk Bangunan Gedung Baja Struktural (SNI 1729-2015)

F. Keaslian Tugas Akhir

Penulis menyusun tugas akhir dengan judul perencanaan struktur gedung

perkuliahan dengan menggunakan sistem rangka pemikul momen menengah

(SRPMM) 6 lantai +1 basement di wilayah Solo ini bukan merupakan yang

pertama kalinya melainkan sudah pernah dilakukan sebelumnya.

Tugas akhir ini mengambil referensi dari tugas akhir sebelumnya dengan

judul “Perencanaan Struktur Gedung Kampus 6 lantai (+1 basement) di Solo

dengan Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus” (Dewanto Atmaja Nugraha

Sumadi, 2018).

Judul tugas akhir diatas menggunakan sistem rangka pemikul momen

khusus dan menggunakan data penyelidikan tanah lokasi perencanaan gedung

Induk Siti Walidah kampus 2 UMS, sedangkan judul tugas akhir ini menggunakan

sistem rangka pemikul momen menengah dan data penyelidikan tanah yang

digunakan adalah perencanaan hotel Solo Inn di jalan Slamet Riyadi.


