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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kota Sukoharjo merupakan salah satu dari banyak kota di Jawa Tengah 

yang sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat, terlebih pada bidang 

bisnis. Hal ini ditandai mulai dari munculnya pusat perbelanjaan, Mall, Rumah 

Sakit taraf Internasional, Hotel Berbintang dan tempat wisata. Kondisi ini 

diperkirakan masih akan terus mengalami perkembangan jika dilihat dari segi 

ekonomi, dengan demikian akan cukup banyak pendatang yang menuju ke 

Sukoharjo. Dengan semakin meningkatnya penduduk, maka akan muncul 

kebutuhan (demand) akan hal pendidikan. Pendidikan yang dimaksud ialah 

Perguruan Tinggi. 

Dalam membangun gedung diperlukan perencanaan yang baik. Ditinjau 

dari segi arsitektur maupun manfaat bangunan itu sendiri. Bangunan yang baik 

sebaiknya memenuhi syarat aman, nyaman, ekonomis dan estetika bagi para 

pengguna, sehingga dalam perencanaan diperlukan perhitungan yang baik untuk 

dapat memenuhi syarat tersebut.  

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka akan dirancang 

sebuah gedung yang berfungsi untuk kegiatan perkuliahan 5 Lantai dengan Sistem 

Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM) di Wilayah Sukoharjo. 

Pelaksanaan analisis struktur ini dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis struktur 

manual maupun dengan bantuan program komputer. Untuk membantu 

perhitungan struktur, maka pada penulisan tugas akhir ini digunakan program 

SAP2000 untuk menghitung gaya dalam yang bekerja pada gedung.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarakan latar belakang yang telah dijabarkan maka rumusan masalah 

yang dapat diambil adalah bagaimana merancang struktur gedung perkuliahan 5 

lantai dengan  Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM) di Wilayah 

Sukoharjo ? 
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C. Tujuan Perancangan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam perancangan adalah : 

1). Menghasilkan desain struktur gedung perkuliahan 5 lantai dengan Sistem 

Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM) yang mampu menahan beban 

yang bekerja pada gedung tersebut, sesuai dengan peraturan SNI 2847-2013. 

2). Menghasilkan desain struktur gedung perkuliaan 5 lantai yang mampu 

menahan beban gempa di wilayah Sukoharjo berdasarkan peraturan SNI 1762-

2012.  

 

D. Manfaat Perancangan 

Manfaat yang dapat diambil dalam perancangan adalah : 

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

mengenai perancangan struktur gedung bertingkat tahan gempa, khususnya 

dalam perancangan struktur beton bertulang. 

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 yang digunakan sebagi 

pedoman atau masukan dalam perancangan gedung bertingkat berdasarkan 

SNI 1762-2012. 

 

E. Batasan Masalah 

Perancangan gedung ini dibatasi pada masalah-masalah berikut : 

1). Struktur gedung yang direncanakan adalah gedung perkuliahan 5 lantai 

dengan menggunakan Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM). 

2). Perencanaan struktur yang dihitung meliputi perhitungan struktur beton 

bertulang (pelat atap, pelat lantai, pelat tangga, balok, kolom, dan fondasi). 

3). Ketinggian kolom lantai 1 adalah 450 cm, lantai 2-5 setinggi 350 cm 

4). Spesifikasi bahan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a). Mutu beton f’c  = 30 MPa 
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b). Mutu baja fy  = 350 MPa (tulangan longitudinal) 

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

5). Dimensi balok dan kolom direncanakan sebagai berikut : 

a). Dimensi balok anak 250/350 

b). Dimensi balok lantai atap: 300/450 

c). Dimensi balok lantai 3 dan lantai 4 : 350/500 

d). Dimensi balok lantai 2 : 350/550 

e). Dimensi sloof 400/500 

f). Dimensi kolom lantai 3,lantai 4, dan lantai 5 : 500/500 

g). Dimensi kolom lantai  dan lantai 2 : 550/550 

Dimensi balok dan kolom tersebut akan diubah jika dari hasil hitungan 

ternyata mengharuskan berubah. 

6). Struktur fondasi direncanakan menggunakan fondasi tiang pancang. 

7). Atap menggunakan plat lantai tebal 100 mm 

8). Tebal plat lantai 120 mm 

9). Pondasi yang digunakan adalah pondasi tiang pancang 

10). Perhitungan analisis struktur menggunakan portal 3 dimensi dengan 

software SAP 2000 V.15. 

11). Peraturan-peraturan yang digunakan adalah : 

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

Struktur 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. 

12). Denah bangunan dan bentuk portal dapat dilihat pada Gambar  I.1 dan 

Gambar I.2. 

 

F. Keaslian Tugas Akhir 

Tugas akhir dengan topik perencanaan gedung pernah dilaksanakan oleh 

mahasiswa sebelumnya yang berjudul : “Perencangan Struktur Gedung 
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Perkuliahan 4 Lantai dengan Metode Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah 

(SRPMM) di Wilayah Sukoharjo” (Al Janatul, 2016). 

Perbedaan pokok pada tugas akhir yang diajukan ini dengan tugas akhir 

sebelumnya yaitu tentang mutu bahan (material), jumlah lantai, dan denah 

gedung. 

 
Gambar I.1 Denah bangunan 



5 

 

 
 

 
Gambar  I.2. Bentuk portal As-6 


