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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

      Perkembangan dunia usaha yang saat ini sudah berkembang begitu 

pesat dalam bidang properti dan perhotelan. Pemanfaatan tanah saat ini 

menjadi salah satu agenda pemilik tanah atau pengusaha untuk 

memanfaatkan ruang kosong (tanah kosong) atau mengalih fungsikan 

suatu bangunan/tempat dengan cara merenofasi atau membangun  suatu 

bangunan agar memiliki nilai ekonomi lebih besar terutama yang terletak 

di tengah kota yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat. 

      Hotel adalah suatu jenis bangunan yang dirancang khusus sebagai 

tempat yang menyediakan tempat layanan penginapan, penyedia makan 

dan minum serta fasilitas-fasilitas pendukung yang lainnya.  

      Pembangunan Hotel Aston di Kabupaten Pangandaran ini termasuk 

jenis hotel “City Hotel” yang dimana kegunaan hotel ini bukan hanya 

untuk sekedar memberikan jasa penginapan melainkan jasa dalam bisnis, 

pertemuan, seminar, acara resmi perusahaan dan masih banyak lagi.  

Terletak di tengah Kabupaten Pangandaran yang merupkan Kabupaten 

berkembang saat ini.  

      Keamanan merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam 

perencanaa Hotel Aston (Gedung Convention Hall) ini. Gaya lateral 

berupa gaya gempa, maupun gaya aksial berupa gaya akibat beban hidup 



  

Perencanaan Gedung Convention Hall Hotel Aston City Kabupaten Pangandaran 

 

BAB I PENDAHULUAN                                                                                            I - 2 

 

serta beban mati harus di perhitungkan agar struktur memiliki ketahanan 

terhadap gaya-gaya tersebut. Penulis menggunakan software SAP2000 

v.14 untuk membantu dalam menganalisis atau menghitung gaya-gaya 

yang terjadi  dalam struktur gedung Hotel Aston (Convention Hall) ini. 

 

1.2 Maksud Perencanaan 

Maksud dari Perencanaan pembangunan Gedung Convetion Hall Aston 

City ini adalah : 

1. Membuat rancangan Gedung Conventiom Hall Hotel Aston City yang 

memenuhi teknis perencanaan struktur yang aman serta ketahanan struktur 

yang disyaratkan, dengan menggunakan struktur beton bertulang. 

2. Merencanakan struktur Gedung Conventiom Hall Hotel Aston City yang 

ekonomis secara, bahan maupun secara material. 

3. Merencanakan struktur Gedung Conventiom Hall Hotel Aston City yang 

efektif dan efisien. 

1.3     Tujuan Perencanaan 

Tujuan dari perencanaan pembangunan Gedung Conventiom Hall 

Hotel Aston City adalah sebagai berikut :   

1. Merencanakan dan menganalisa struktur bangunan atas yaitu rangka atap 

baja, pelat lantai, balok dan kolom yang aman terhadap gaya dalam dan 

pembebanan yang bekerja termasuk beban gempa. 

2. Merencanakan struktur bangunan bagian bawah yaitu fondasi dan sloof 

yang aman terhadap gaya dalam dan pembebanan yang bekerja. 
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3. Merencanakan penulangan dan spesifikasi bangunan pada elemen-elemen 

struktur yang ekonomis, efektif dan efisien.  

1.4      Batasan Masalah 

Batasan masalah dari perencanaan pembangunan Gedung Convention 

Hall Hotel Aston City  ini adalah sebagai berikut :   

1. Menghitung dimensi dari struktur rangka atap baja, pelat lantai, balok, dan 

kolom direncanakan berdasarkan hasil dari analisis mekanika teknik yang 

dihitung menggunakan software SAP2000 v.14. 

2. Perencanaan struktur bawah menggunakan pondasi sumuran (bore pile) 

dengan data tanah di daerah Kabupaten Pangandaran. 

3. Menghitung pembebanan dan gaya-gaya yang bekerja disyaratkan dalam 

SNI 1727:2013 mengenai beban minimum untuk perencanaan bangunan 

gedung dan struktur. 

4. Merencanakan ketahanan gempa sesuai dengan SNI 1726:2013 tentang 

tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung 

dan non gedung. 

5. Struktur dimodelkan sebagai portal 3 dimensi, berupa portal beton 

bertulang dengan sistem struktur portal rangka terbuka (open frame) yang 

terdiri dari pelat, balok dan kolom yang membentuk struktur yang kaku. 

Proses analisis struktur dilakukan dengan bantuan program SAP2000 

v.14. 
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6. Gambar-gambar teknis yang direncanakan berupa site plan, denah, gambar 

tampak, potongan, detail pelat, detail balok, detail kolom dan detail 

pondasi. Dengan menggunakan software Autocad versi 2010. 

7. Tidak menghitung Rencana Anggaran Biaya & time schedule. 

1.5      Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari perencanaan pembangunan Gedung 

Convention Hall Aston City ini adalah sebagai berikut :   

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, maksud tujuan, perumusan 

masalah, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori dasar dan rumus-rumus yang akan 

digunakan dalam perencanaan struktur Gedung Convetion Hall 

Aston City , beban yang di hitung mengacu pada PPURG 

(Pedoman Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung) 

SKBI-1.3.53.1987 dan kombinasi pembebanan pada struktur 

bangunan gedung sesuai dengan SNI 1727:2013, perhitungan 

perencanaan gedung terhadap beban gempa sesuai SNI 1726:2013, 

konsep desain struktur beton bertulang yang sesuai dengan 

peraturan SNI 2847:2013 tentang persyaratan beton struktural 

untuk bangunan gedung, perencanaan tulangan yang digunakan 

sesuai dengan SNI 07-2052-2002 tentang baja tulangan beton dan 



  

Perencanaan Gedung Convention Hall Hotel Aston City Kabupaten Pangandaran 

 

BAB I PENDAHULUAN                                                                                            I - 5 

 

perhitungan Pondasi sumuran sesuai ketentuan dan syarat yang di 

tentukan menurut SNI 03-1726-2002 dan SNI 03-2847-2002. 

3. BAB III METODA DAN LANGKAH PERENCANAAN 

Bab ini berisi tentang metodologi perencanaan, deskripsi 

bangunan, data tanah, dan tahapan perencanaan struktur dengan 

dibuatkan bagan flow chart, berikut data pendukung dan acuan 

perencanaan yang dipakai pada landasan teori. 

4. BAB IV ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi perencanaan struktur atas (rangka atap baja, 

pelat,  balok, dan kolom) serta struktur bawah (pondasi dan sloof). 

Perencanaan di mulai dari pemodelan struktur, desain awal 

struktur, perhitungan pembebanan, analisis struktur dengan 

program SAP2000 Versi 14. sehingga diketahui gaya-gaya dalam, 

kontrol desain dan perencanaan desain akhir berikut penulangan 

untuk elemen struktur beton bertulang. 

5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi hasil dari pembahasan elemen struktur rangka 

atap, plat, balok, kolom, pondasi perencanaan dan perhitungan 

struktur Gedung Convetion Hall Aston City. 

Serta saran mengenai hasil dari analisis perencanaan dan 

perhitungan struktur Gedung Convetion Hall Aston City. 
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