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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar  Belakang 
Pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jamani diantaranya berupa 

kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain, sedangkan kebutuhan rohani diantaranya 
kebutuhan spiritual, bersosialisasi, pendidikan, seni, hiburan, dan lain-lain. 

Sejak zaman helenisme dan romawi kuno, manusia telah banyak membangun bangunan-bangunan megah 
yang khusus digunakan untuk mengadakan kagiatan kesenian maupun olahraga seperti amfiteater, colloseum, dan 
lain sebagainya. 

Sejak awal abad ke-20, terutama sejak diadakannya olimpiade modern yang dilengkapi dengan kemajuan 
berbagai macam cabang olahraga terutama sepakbola, olahraga mulai populer dan semakin membudaya di tengah-
tengah masyarakat. Dewasa ini, olahraga bukan hanya menjadi hiburan dan budaya masyarakat setempat, lebih dari 
itu, olahraga telah berkembang menjadi bisnis milyaran dolar dan menjadi kebutuhan bagi manusia itu sendiri.  

Sejalan dengan kemajuan olahraga dari waktu ke waktu, pembangunan sarana dan prasarana olahraga 
banyak dilakukan untuk menyediakan fasilitas-fasilitas olahraga. Sejak olimpiade modern dan piala dunia sepakbola 
diadakan, pembangunan stadion-stadion yang megah mulai diadakan untuk menjadi saksi pagelaran akbar tersebut, 
bahkan banyak stadion-stadion yang kini menjadi monumen kota, memiliki nilai sejarah, dan menjadi kebanggaan 
warga kota tempat stadion itu dibangun. Sampai saat ini kita telah banyak mendengar nama stadion-stadion yang 
telah melegenda dan menjadi saksi bisu kejayaan para pahlawan-pahlawan olahraga di bidangnya masing-masing, 
seperti stadion Wembley di kota London, stadion Geuseppe Meazza di kota Milan, stadion Maracana di kota Rio de 
Janeiro dan masih banyak lagi. 

Latar belakang ini membuat kami sebagai mahasiswa teknik sipil terinspirasi untuk memilih topik 
perancangan stadion internasional sebagai judul tugas akhir kami. Dari topik ini diharapkan kami dapat merancang 
suatu bangunan yang berkualitas tinggi dengan memperhitungkan aspek keamanan, kenyamanan, estetika dan 
ekonomi. 

Adapun stadion yang kami jadikan studi adalah stadion Manahan Surakarta yang akan kami desain menjadi 
stadion internasional.  

1.2. Tujuan dan Ruang Lingkup Studi 

Perencanaan stadion Manahan Surakarta ditujukan untuk menyediakan sarana olah raga yang cukup 
memadai bagi masyarakat dan meningkatkan prestasi olah raga para atlet pada khususnya dan masyarakat 
Surakarta pada umumnya. 

Dalam pembahasan perancangan Stadion Manahan Surakarta ini dibatasi pada perencanaan struktur  dan 
arsitektur. Ruang lingkup Perancangan Stadion Internasional  ini meliputi : 
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• Perancangan atap dengan sistem rangka baja yang didesain berbentuk cangkang 

• Perancangan struktur portal beton bertulang 

• Perencanaan pondasi tiang pancang 

• Perencanaan manajemen konstruksi meliputi metode dan syarat–syarat kerja & Rencana Anggaran 
Biaya. 

Selain itu Perancangan Stadion ini juga harus disesuaikan dengan kebijakan pengembangan kota 
Surakarta yang berupa rencana induk, rencana umum tata ruang kota (RUTRK). Selain itu, juga dilakukan 
peninjauan kondisi fisik lokasi yang meliputi tinjauan geografis, topografi & klimatologi. 

1.3 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir Desain Stadion Internasional Manahan Surakarta sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan, bab ini akan memaparkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup penulisan, 
dan sistematika penulisan. 

Bab II Studi Literatur, bab ini berisi uraian umum tentang dasar-dasar teori struktur dan arsitektur sehubungan 
dengan tema laporan. 

Bab III Metodologi, bab ini akan membahas tentang metodologi yang akan digunakan untuk analisis, pengumpulan 
data & perumusan masalah dalam penulisan tugas akhir. 

Bab IV Desain dan Analisis Struktur, bab ini akan memaparkan tentang analisis arsitektur dan struktur dalam 
perancangan stadion internasional di Manahan Surakarta. 

Bab V Manajemen Konstruksi, bab ini akan membahas tentang syarat umum, syarat adiministrasi, syarat teknis 
dan rencana anggaran biaya yang akan digunakan untuk pembangunan Stadion. 

Bab VI  Penutup, bab ini akan memaparkan kesimpulan dan saran dalam perancangan Manahan Surakarta yang 
bertaraf internasional. 
Daftar Pustaka 
Lampiran - Lampiran 
 




