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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kota Surakarta secarageografis terletak di Jawa Tengah, Indonesia. Kota  

ini memiliki beberapa fasilitas umum seperti, terminal, stasiun, bandara, mall, 

kampus, dan lain lain. Solo Balapan merupakan salah satu stasiun yang ada di 

kota Surakarta. Melihat kenyataan bahwa stasiun ini hampir setiap hari tidak 

sepi akan penumpang yang ingin bepergian baik itu untuk urusan bisnis 

maupun liburan, akan tetapi stasiun ini memiliki tempat parkir yang kurang 

memadai. Lahan yang sempit dan terkadang jika diguyur hujan tempat parkir 

ini sering banjir, untuk itu konsep gedung parkir bertingkat merupakan salah 

satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memanfaatkan 

ruang udara diatas. Konsep tersebut dapat membuat tempat parkir yang dapat 

menampung kendaraan dengan kapasitas yang cukup besar. 

Gedung parkir merupakan solusi untuk mengatasi kekurangan tempat 

parkir kemdaraan roda empat maupun roda dua. Namun dengan pembangunan 

gedung parkir ini dapat memanfaatkan lahan yang tidak terlalu besar dan 

membebaskan praktek parkir dijalan (on street parking) sehingga gedung 

parkir tidak hanya mengatasi keterbatasan parkir saja tetapi juga bisa menjadi 

investasi yang menguntungkan untuk stasiun Solo Balapan dan Kota 

Surakarta. 

Dari permasalahan yang diuraikan diatas, maka akan dirancang sebuah 

gedung parkir 4 lantai dari konstruksi baja dengan sistem rangka pemikul 

momen biasa (SRPMB) di Stasiun Solo Balapan Surakarta dan dalam 

perhitungan struktur menggunakan software SAP 2000. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkanpermasalahan pada latar belakang diatas, 

makarumusanmasalah yang bisa diambil adalah bagaimana merencanakan 

sebuah gedung parkir 4 lantai dari konstruksi baja dengan sistem 

rangkapemikulmomenbiasa (SRPMB). 

C. Tujuan Perencanaan 

Tujuan yang ingindicapaidalamperencanaan ini adalah untuk mendapatkan 

rencana struktur gedung parkir 4 

lantaidengansistemrangkapemikulmomenbiasa (SRPMB) yang aman dan 

tahan terhadap gempa yang kerap terjadi di Indonesia berdasarkan peraturan 

yang berlaku di Indonesia. 

D. Manfaat Perencanaan 

Manfaat dari perencanaan ini adalah: 

1. Bagi penulis, dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam 

perencanaan struktur terutama dalam perhitungan kerangka momen baja, 

serta untuk bekal dasar merencanakan gedung bertingkat dalam dunia 

kerja. 

2. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat menambah 

literatur mengenai perencangan gedung bertingkat yang menggunakan 

konstruksi baja. 

E. Batasan Masalah 

Batasan-

batasanmasalahdalamperencanaangedungpakririniadalahsebagaiberikut : 

1. Data umum 

a) Gedung yang direncanakanadalahgedungparkir 4 lantai di 

wilayahSurakarta. 

b) Sistem yangdigunakan SRPMB(SistemRangkaPemikulMomenBiasa). 

2. Perhitungan untuk baja (atap, lantai, dek komposit, kolom, balok, 

sambungan, dan tangga). 

3. Perhitungan struktur beton (fondasi telapak menerus) 
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4. Tugas akhir ini hanya menghitung struktur utama tidak termasuk 

tumpukan lembaran dan lempengan tanah. 

5. Ketinggian kolom setiap lantai adalah 3,00 m. 

6. Tidak ada analisis mengenai keekonomisan, arsitektural, dan manajemen 

konstruksinya. 

7. Peraturan yang digunakan dalam desain tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

a. SNI 1729-2015, Spesifikasi Untuk Bangunan Gedung Baja Struktural. 

b. SNI 1727-2013, Beban Minimun Untuk Perancangan Bangunan 

Gedung. 

c. SNI 1726-2013, Tata Cara Perancanaan Ketahanan Gempa Untuk 

Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung. 

d. SNI 2847-2013, Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan 

Gedung. 

8. Perhitungan statis ekuivalen. 

9. Menggunakan metode perencanaan berdasarkan beban terfaktor (LFRD). 

10. Data alat bantu perencanaan 

a. SAP 2000 v14. 

b. Autocad 2007 

c. Microsoft word 2007 

d. Microsoft excel 2007 

e. Sketchup 3D 

 

 

 

 

 

 

 

  


