
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Pembangunan bangunan tinggi terutama kota-kota besar didunia adalah 

suatu kebutuhan. Diatas tanah yang makin langka dan mahal diperlukan 

konsentrasi ruang-ruang kerja maupun tempat tinggal seperti perkantoran, 

apartement, perhotelan, dan gedung sekolah, sehingga untuk memanfaatkan tanah 

yang sangat terbatas itu, orang terpaksa membangun keatas. 

Dengan semakin berkembangnya teknologi maka semakin tinggi pula 

gedung yang akan dibuat manusia, dampak dari ketinggian gedung tersebut 
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muncul banyak masalah, salah satu masalah yang akan dibahas adalah 

perencanaan sarana transportasi vertikal yang berupa elevator penumpang. 

Penentuan suatu spesifikasi elevator baik dalam jumlah dan susunan 

penempatannya berkaitan dengan pembebanan struktur gedung yang ditinjau 

besar pembebanan yang terjadi berpengaruh terhadap desain struktur yang berarti 

mempengaruhi juga biaya konstruksi.  

Perencanaan pemilihan elevator yang biasa dilakukan didasarkan pada lalu 

lintas orang (traffic analysis) berarti, berhubungan dengan  peninjauan kapasitas 

dan kecepatan elevator itu sendiri serta jumlah orang didalam gedung.  

Tetapi dari semua itu adalah pemenuhan kebutuhan dari elevator yang 

optimum pada gedung bertingkat banyak dan sekaligus juga meminimalkan biaya 

yang harus dikeluarkan peningkatan kapasitas elevator berpengaruh terhadap 

pengaturan letak elevator, jumlah elevator dan waktu tunggu, yang berpengaruh 

juga terhadap biaya. Oleh sebab itu dihitung suatu kombinasi yang menghasilkan 

solusi yang tepat. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Penulisan 

 Melakukan analisis  kebutuhan elevator penumpang, sehingga elevator 

tersebut bisa digunakan secara optimal dari segi fungsi.  
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1.3 Ruang Lingkup  Pembahasan 

Mengingat luasnya masalah yang mungkin dihadapi dalam suatu 

perencanaan elevator untuk bangunan bertingkat banyak, maka perlu adanya 

pembahasan ruang lingkup pembahasan. 

Selain itu analisis yang akan dibuat ini juga ada keterbatasannya dan ada 

beberapa tinjauan biaya yang sengaja tidak dicantumkan. Dan jenis elevator yang 

ditinjau hanya Elevator Penumpang saja (Passenger Elevator). 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Langkah-langkah penyususnan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: 

      Bab I  Pendahuluan 

Menguraikan latar belakang permasalahan, maksud dan tujuan penulisan, 

ruang lingkup pembahasan, sistematika penulisan. 

      Bab II   Tinjauan Pustaka 

Merupakan bagian yang menguraikan daerah teori-teori, serta   prinsip-

prinsip yang dipakai dalam analisis penentuan jumlah kebutuhan elevator dan 

waktu tunggunya.   

      Bab III   Studi Kasus 

Berupa data-data proyek yang digunakan untuk menganalisa kebutuhan 

jumlah elevator dan waktu tunggunya. 

      Bab IV    Analisis 

Menganalisis kebutuhan jumlah elevator dan waktu tunggunya pada gedung 

Grha Widya Maranatha. 
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      Bab V    Kesimpulan dan Saran 

Mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan beserta saran.   

 

  


