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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Surakarta merupakan suatu kota yang terletak di Pulau Jawa, tepatnya di 

Propinsi Jawa Tengah, Indonesia. Mengingat letaknya yang strategis, maka berimbas 

pada pola hidup masyarakat yang dulunya konvensional menjadi metropolis, 

sehingga mengakibatkan majunya bidang-bidang perekonomian yang meliputi bidang 

perindustrian dan perdagangan, serta bidang budaya yang meliputi salah satu program 

aset pariwisata Indonesia. 

 Sebagai salah satu daerah yang mempunyai keanekaragaman budaya dan adat 

istiadat, maka kota Surakarta merupakan salah satu tujuan kota pariwisata di Jawa 

Tengah, dan juga sebagai salah satu Pusat Kebudayaaan Jawa di Indonesia. Dengan 

demikian slogan kota Surakarta sebagai “ Solo the spirit of Java ” layak disandang 

kota Surakarta, dikarenakan jiwa kepribadian dan kebudayaan jawa masih dirasakan 

sangat kental di Surakarta. Selain itu, adanya program pemerintah mengenai 

pemberlakuan otonomi daerah, maka pemerintah setempat berusaha untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dengan menggali semua potensi yang 

ada di kota Surakarta, yang salah satu potensi tersebut terdapat di bidang budaya yang 

merupakan salah satu aset pariwisata di Indonesia. Agar semua yang dilakukan dapat 

berjalan dengan baik, maka diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung, 

mengingat sarana dan prasarana penunjang perkembangan di kota ini masih bisa 

dikatakan belum memadai secara maksimal. Salah satu yang harus disediakan kota 

Surakarta untuk mengembangkan sarana dan prasarana tersebut sebagai wujud 

kompetensi dalam rangka memajukan aset di bidang pariwisata dan kebudayaan 

daerah adalah dengan program pembangunan hotel  “ Grand Solo Palace ”  

  Grand Solo Palace merupakan salah satu fasilitas pendukung dalam kaitannya 

untuk mewujudkan tempat penginapan yang mempunyai slogan “ Aman, Nyaman 

dan Modern ”. Selain sebagai salah satu fasilitas dalam kaitannya dengan program 

promosi kota Surakarta sebagai aset pariwisata dan kebudayaan Indonesia, 

pembangunan ini memegang peranan yang sangat penting dalam program tersebut, 



 

terutama untuk memenuhi kebutuhan akan hunian bagi wisatawan domestik dan juga 

wisatawan mancanegara yang akan singgah ke kota Surakarta. Oleh karena itu 

gedung tersebut harus dirancang dengan sebaik-baiknya, disesuaikan dengan faktor 

biaya dan lahan yang terbatas. Keadaan ini mendorong perencana untuk 

memanfaatkan lahan tanah secara optimal, yaitu dengan perencanaan struktur gedung 

bertingkat. Hal ini memerlukan perhitungan gaya-gaya yang cukup teliti dan cermat, 

agar diperoleh  struktur gedung bertingkat yang kuat terhadap segala kemungkinan 

beban yang terjadi, termasuk beban akibat gempa. 

Sistem perencanaan gedung menurut  SNI - 03 - 2847 - 2002 dibagi menjadi  3 

macam, yaitu :  

1). Sistem elastik penuh 

2). Sistem daktail parsial 

3). Sistem daktail penuh 

Dalam Standar Nasional Indonesia SNI-1726-2002 menjelaskan bahwa  

struktur gedung yang ketahanan gempanya direncanakan menurut standar ini dapat 

berfungsi berikut : 

1). Menghindari terjadinya korban jiwa manusia oleh runtuhnya gedung akibat 

gempa yang kuat; 

2). Membatasi kerusakan gedung akibat gempa ringan sampai sedang, sehingga 

masih dapat diperbaiki; 

3). Membatasi ketidaknyamanan penghunian bagi penghuni gedung ketika terjadi 

gempa ringan sampai sedang; 

4).   Mempertahankan setiap saat layanan vital dari fungsi gedung 

 Berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka untuk 

merencanakan gedung perhotelan bertingkat sepuluh lantai di Surakarta ini 

menggunakan  prinsip daktail penuh,  karena mampu memenuhi persyaratan seperti 

tersebut di atas . 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada bagian latar belakang, dapatlah 

diambil suatu rumusan untuk merencanakan bangunan gedung perhotelan 



 

menggunakan prinsip daktail penuh berdasarkan SNI - 03 - 2847 - 2002  di daerah 

rawan gempa, yaitu sebagai langkah berikut : 

1). Agar kolom lebih kuat daripada balok, maka semua balok harus dihitung / 

direncanakan penulanggannya terlebih dahulu. 

2). Dihitung momen maksimal sampai batas mau retak (momen kapasitas) yang dapat 

didukung oleh balok tersebut pada setiap ujungnya. 

3). Momen kapasitas balok tersebut dipakai sebagai dasar untuk perhitungan begel 

balok, tulangan longitudinal kolom dan tulangan joint. 

4). Langkah terakhir yaitu perencanaan fondasi. 

 

C. Tujuan Perencanaan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah untuk 

mendapatkan hasil hitungan struktur bangunan gedung perhotelan sepuluh lantai 

tahan gempa yang berlokasi di Surakarta sesuai dengan prinsip daktail penuh 

berdasarkan  SNI - 03 - 2847 – 2002. 

 

D.  Manfaat Perencanaan 

Manfaat pada perencanaan ini ada 2 macam, yaitu manfaat secara teoritis dan 

secara praktis, dengan penjelasan sebagai berikut : 

1). Secara teoritis, perencanaan gedung ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan di bidang perencanaan struktur, khususnya dalam perencanaan 

struktur beton bertulang tahan gempa dengan prinsip daktail penuh yang 

berdasarkan  SNI  - 03 – 2847 – 2002 . 

2). Secara praktis, perencanaan gedung ini diharapkan dapat dipakai sebagai salah 

satu referensi pada sistem perencanaan struktur tahan gempa dalam suatu 

bangunan gedung. 

E. Batasan Masalah 

Menghindari melebarnya pembahasan, perencanaan gedung ini dibatasi pada 

masalah-masalah berikut :  

1). Gedung yang direncanakan adalah gedung perhotelan 10 lantai dengan 

menggunakan prinsip daktail penuh.  



 

2). Perencanaan meliputi pada perhitungan struktur atap (plat atap) dan beton      

bertulang (plat lantai, tangga, balok, kolom, dan perencanaan pondasi).  

3). Digunakan beton bertulang dengan mutu beton f’c = 20 MPa, dan mutu baja 

tulangan fy = 350 MPa. 

4). Bangunan berada di Wilayah Surakarta (wilayah gempa 3), dengan jenis tanah 

yang lunak. 

5).   Struktur pondasi direncanakan menggunakan tiang pancang. 

6). Pada perencanaan ini digunakan peraturan-peraturan sebagai berikut :  

a). Pedoman Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung (PPPURG) 

SNI 03 – 1727 – 1989 

b). Standar Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung 

(SPKGUSBG) SNI - 1726 - 2002 

c). Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung, SK SNI – 03 

– 2847 – 2002 

7).    Semua fasilitas dalam perencanaaan ini disesuaikan fasilitas yang dipersyaratkan  

untuk hotel bintang lima. 

 

 


