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1. BAB I  
PENDAHULUAN 

1.1. Tinjauan Umum 

Kota Semarang merupakan salah satu kota di Indonesia yang saat ini 

mengalami perkembangan cukup pesat, baik dalam kehidupan sosial 

maupun kehidupan ekonominya. Semakin pesat perkembangan kota, maka 

akan semakin tinggi pula tuntutan sarana dan prasarana yang tersedia. 

Salah satu sarana yang dibutuhkan oleh suatu kota yang sedang 

berkembang adalah tingkat hunian yang memadai, diantaranya perhotelan. 

Pembangunan hotel harus memperhatikan aspek-aspek arsitektur dan tata 

ruang fungsional gedungnya. Karena tuntutan tersebut menyebabkan 

elemen-elemen struktur yang digunakan dalam bangunan hotel harus 

mampu mengakomodasinya, baik untuk aspek arsitektural maupun aspek 

fungsional gedung. Misalnya untuk mendapatkan tinggi efektif ruangan 

yang besar, penggunaan balok seperti portal pada umumnya tidak 

digunakan. Sebagai gantinya digunakan flat slab system, dimana pelat 

lantainya langsung ditumpu oleh kolom tanpa balok. 

1.2. Latar Belakang 

Struktur bangunan bertingkat tinggi dapat menggunakan berbagai macam 

sistem struktur dalam perencanaannya. Setiap jenis sistem akan 

memberikan perilaku struktur yang berbeda-beda. Pada perkembangannya, 

sistem bangunan tinggi yang sering digunakan adalah sistem rangka kaku 

murni (3D frame element system) yang terdiri dari kolom dan balok. Saat ini 

sistem tersebut sudah mulai banyak digantikan oleh sistem dinding geser 

(shear wall), karena sistem dinding geser memiliki banyak kelebihan dalam 

menahan gaya-gaya lateral pada bangunan. 

Struktur flate plate merupakan salah satu sistem plat beton bertulang yang 

lantai pelatnya langsung ditumpu oleh kolom tanpa adanya balok, drop 

panel maupun capital column. Flate plate diperkuat dalam dua arah (two 

way slab) sehingga dapat meneruskan bebannya langsung ke kolom-kolom 

yang mendukungnya (Fergusson, 1991). Adapun penggunaan sistem flate 



I-2 

 

plate suatu struktur bangunan mempunyai kelebihan-kelebihan antara lain : 

bentuk struktur yang sederhana dan fungsional, nilai arsitektural yang lebih 

bagus dibandingkan sistem struktur lainnya, sistem struktur yang ekonomis, 

tinggi ruang bebas lebih besar dikarenakan tidak adanya pengurangan 

akibat balok dan komponen pendukung struktur lainnya, kemudahan dalam 

pemasangan instalasi mechanical dan electrical. Namun selain memiliki 

kelebihan struktur flate plate ini juga mempunyai kekurangan dan 

kelemahan diantaranya : Kemungkinan kegagalan geser pons (punching 

shear) yang akan relative tinggi pada hubungan  slab kolom, kondisi layan 

(serviceability) yang lebih sulit dikontrol, lendutan (deflection) yang relative 

besar pada pusat area pembebanan.  

Elemen vertikal seperti kolom dan dinding tidak diperkenankan menerus 

melalui lantai terbawah menuju pondasi. Masalah ini dapat diselesaikan 

dengan menyediakan balok yang sangat besar dan tinggi, yang disebut 

sebagai transfer beam. Kolom-kolom pada lantai atas dapat menyalurkan 

beban melalui balok ini, yang pada akhirnya akan diteruskan pada kolom. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk 

merencanakan desain struktur (structural design) dari bangunan hotel yang 

akan dibangun di kota Semarang, Jawa Tengah.  Diharapkan dengan 

penulisan tugas akhir ini dapat semakin memperluas wawasan dalam 

upaya penguasaan ilmu rekayasa sipil, baik untuk penulis pribadi maupun 

pembaca. 

Dalam perencanaan struktur gedung ini penulis akan menggunakan 

standar perencanaan yang relevan seperti Standar Nasional Indonesia SNI 

03-2847-2002, Tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan 

gedung dan SNI 03-1726-1989 Standart perencanaan ketahanan gempa 

untuk struktur bangunan gedung sebagai acuan, sehingga diharapkan 

penulis mampu untuk merencanakan struktur bangunan gedung tahan 

gempa yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai jual 

(marketable). Serta agar penulis mengetahui proses desain suatu 

pemodelan struktur yang paling mendekati keadaan yang sebenarnya, 

dengan menggunakan bantuan software komputer. 
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1.4. Ruang Lingkup Perencanaan 

Penyusunan laporan Tugas Akhir ini dititik beratkan pada perencanaan 

struktur, dengan menggunakan bantuan software SAP 2000 v.10. Ruang 

lingkup perencanaan struktur gedung hotel ini meliputi: 

1. Perencanaan Struktur  Portal (Kolom, balok dan pelat lantai) 

2. Perencanaan Flat Slab System 

3. Perencanaan drop panel 

4. Perencanaan shear wall dan core wall 

5. Perencanaan basement 

6. Perencanaan pondasi dalam (sub-structure) 

7. Perencanaan komponen non struktural, seperti tangga dan ramp parkir. 

8. Pembuatan gambar rencana berdasarkan hasil perhitungan konstruksi 

struktur.




