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ABSTRAK 

Sebagai sarana transportasi vertikal di dalam bangunan multi lantai, diperlukan 

perhitungan yang tepat mengenai bagaimana elevator direncanakan sesuai dengan 

kebutuhan, desain, dan fungsi bangunan. Perencanaan yang tepat dapat memaksimalkan 

kualitas pelayanan elevator, dimana elevator tidak hanya mampu melayani transportasi 

bagi penghuni bangunan, tetapi juga juga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi yang 

maksimal. 

Untuk merencanakan kebutuhan elevator dibutuhkan suatu metode yang tepat agar 

hasil dari perencanaan dapat digunakan sebaik – baiknya, dimana metode yang digunakan 

adalah metode analisis lalu – lintas orang di dalam bangunan yang perencanaannya dibagi 

ke dalam dua zona pelayanan sesuai dengan fungsi dari masing – masing zona. Untuk 

meningkatkan pelayanan elevator dari hasil perencanaan dilakukan dengan 

menganalisisnya terhadap beban puncak elevator. 

Berdasarkan hasil analisis jumlah penghuni bangunan pada masing – masing zona 

terhadap persentasi handling capacity (PHC) diketahui jumlah penghuni yang harus 

dilayani elevator adalah 259 orang untuk zona bawah dan 76 orang untuk zona atas, 

sehingga digunakan elevator dengan kapasitas 3000 pound (1360 kg) dan kecepatan 400 

fpm (2 m/detik). Penggunaan spesifikasi optimum dalam perencanaan menghasilkan 

jumlah elevator yang paling efektif dan efisien, yaitu : sebanyak 4 buah untuk zona 

bawah dengan waktu perjalanan bolak – balik elevator adalah 100 detik dan waktu tunggu 

34 detik, sedangkan untuk zona atas dibutuhkan 3 buah elevator dengan waktu perjalanan 

bolak – balik elevator adalah 98 detik dan waktu tunggu 33 detik. Berdasarkan 

pembagian zona pelayanan, maka 4 buah elevator dioperasikan untuk melayani 6 lantai, 2 

elevator dioperasikan untuk melayani 11 lantai, dan 1 buah elevator dioperasikan untuk 

melayani 7 lantai. Untuk meningkatkan pelayanan elevator pada saat perencanaan 

dilakukan pengoptimalan spesifikasi elevator yang dikhususkan untuk bangunan hotel 

dan menganalisis hasil perencanaan yang paling efektif dan efisien, sehingga diperoleh 

solusi, yaitu dengan menyusun standar operasional dan prosedur pemeliharaan (SOP) 

elevator. SOP ini dimaksudkan sebagai solusi untuk mempertahankan kualitas pelayanan 

elevator yang bersifat preventif terhadap kerusakan yang dapat terjadi pada elevator 

sehingga kualitas pelayanan elevator dapat selalu terjaga sesuai dengan umur operasional 

elevator. 

 
Kata kunci : Elevator, Perencanaan, Kebutuhan 
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PENDAHULUAN  

Utilitas bangunan merupakan 

sistem kelengkapan di dalam suatu 

bangunan yang digunakan untuk 

mengoptimalkan fungsi suatu 

bangunan agar dapat memenuhi 

kenyamanan, kesehatan, 

keselamatan, komunikasi, dan 

mobilitas bagi penghuni di 

dalamnya. Penghuni atau pengguna 

bangunan gedung akan merasa 

nyaman dan betah apabila di dalam 

bangunan yang ditempati memiliki 

sarana dan prasarana yang memadai. 

Utilitas bangunan, terutama untuk 

bangunan tinggi terdiri dari beberapa 

sistem yang memiliki peranan 

masing – masing, salah satunya 

adalah sistem transportasi vertikal. 

Mengingat peranan sistem 

transportasi vertikal pada bangunan 

multi lantai sangat besar, maka 

dibutuhkan perencanaan yang baik 

agar alat transportasi vertikal yang 

dipasang dapat digunakan secara 

maksimal dan dapat menciptakan 

kenyamanan, efektifitas, dan 

efisiensi. Perencanaan alat 

transportasi vertikal pada bangunan 

multi lantai berpengaruh pada 

kualitas pelayanan alat transportasi 

vertikal dalam melayani penghuni 

atau pengguna bangunan, terutama 

pada saat jam – jam sibuk (peak 

season). Selain itu, perencanaan alat 

transportasi vertikal juga turut 

menentukan mekanisme yang 

dibutuhkan dalam pemeliharaan.  

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Indra Dwi Guna (2005), 

melakukan perencanaan kebutuhan 

elevator pada Gedung Grha Widya 

Maranatha Bandung dengan 

menggunakan standar American 

National Standart Institute (ANSI) 

Code 17.1. Standar ini digunakan 

untuk menganalisis kebutuhan 

jumlah dan waktu tunggu elevator. 

Dalam perencanaan yang mengacu 

pada American National Standart 

Institute (ANSI) sangat 

memperhatikan penanganan orang 

yang berada di dalam gedung 

(handling capacity). Hasil dari 

perencanaan ini diperoleh jumlah 

elevator yang dibutuhkan sebanyak 9 

buah elevator berkapasitas 1150 

(2500 pounds) dengan kecepatan 105 

m/m (350 f/m). Elevator  dipasang 

dalam beberapa blok, di antaranya 

melayani 12 lantai, sedangkan 

elevator lainnya melayani lantai 

gedung secara keseluruhan, yaitu 15 

lantai. 

Steven (2004), merancang 

elevator sebagai alat transportasi 

vertikal dengan mikrokontroller 

atmega 8535 sebagai pengendali 

kecepatan motor elevator. 

Penggunaan mikrokontroller ini 

bertujuan untuk memperhalus 

pergerakan naik turun elevator dari 

lantai asal sampai ke lantai tujuan 

sehingga tidak menimbulkan getaran 

dan suara gesekan. Elevator yang 

dirancang dengan mikrokontroller ini 

difungsikan pada gedung 6 lantai 

sehingga tidak ada pembagian zona 
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pelayanan elevator, karena cakupan 

lantai yang dilayani tidak banyak. 

Pada bangunan  tinggi (multi 

lantai), sistem transportasi vertikal 

merupakan komponen  utilitas yang 

memiliki peranan besar, karena 

sistem ini berfungsi untuk 

menunjang mobilitas penghuni dari 

satu lantai ke lantai lainnya. Sistem 

transportasi vertikal umunya 

dirancang untuk bangunan yang 

jumlah lantainya lebih dari tiga, 

mengingat kemampuan mobilitas 

manusia hanya mencapai tiga lantai, 

lebih dari itu akan menimbulkan rasa 

letih dan tidak nyaman. Pengadaan 

sistem transportasi vertikal di dalam 

bangunan multi lantai juga bertujuan 

untuk meningkatkan pelayanan 

bangunan, terutama pada bangunan 

komersial seperti ; hotel, apartemen, 

pusat perbelanjaan dan perkantoran, 

dimana setiap penghuni 

mengutamakan faktor kenyamanan, 

efektifitas, dan efisiensi. 

 

LANDASAN TEORI 

Menurut Agnes (2014), alat 

transportasi vertikal adalah sarana 

penghubung antar lantai yang 

dipasang pada bangunan multi lantai 

(bangunan bertingkat lebih dari 3 

lantai) dengan tujuan membantu 

penghuni bangunan berpindah dari 

satu lantai ke lantai lainnya tanpa 

merasa letih.  Secara teknis alat 

transportasi vertikal pada bangunan 

multi lantai adalah peralatan yang 

dilengkapi dengan mesin penggerak 

(energi listrik) dan bukan tangga 

yang terbuat dari beton bertulang, 

baja, ataupun kayu. 

Purbo Hartono (2005), 

menyatakan bahwa alat transportasi 

vertikal pada suatu bangunan juga 

menentukan kualitas dari suatu 

bangunan. Bangunan multi lantai 

yang baik harus memiliki sistem 

transportasi vertikal yang memadai 

untuk mengangkut penghuni dan 

barang dari satu lantai ke lantai 

lainnya, dengan demikian mobilisasi 

penghuni dan distribusi barang pada 

suatu bangunan dapat berjalan 

dengan lancar. Bangunan yang 

berkualitas baik tidak hanya 

bangunan yang memiliki struktur 

yang kuat, desain interior yang 

mewah, dan desain eksterior yang 

menarik, akan tetapi juga harus 

dilengkapi dengan fasilitas 

penunjang yang dirancang dengan 

baik dan tepat guna agar penghuni 

merasa nyaman menggunakan 

bangunan tersebut, salah satu 

fasilitas yang dimaksud adalah alat 

transportasi vertikal. Selanjutnya, 

Purbo Hartono (2005), dalam 

pemasangan alat transportasi vertikal 

harus direncanakan dengan baik dan 

cermat, karena pemasangan alat 

transportasi vertikal pada suatu 

bangunan akan memakan volume 

bangunan yang cukup besar yang 

pada akhirnya turut menentukan 

efisiensi suatu bangunan. 

Jenis – Jenis Alat Transportasi 

Vertikal 

Ada beberapa jenis alat 

transportasi vertikal yang biasanya 
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digunakan pada bangunan multi 

lantai, di antaranya : 

1. Lift (elevator) 

Elevator atau biasa disebut lift 

merupakan instalasi transportasi 

vertikal (tegak lurus ke atas) 

yang berfungsi untuk 

mengangkut manusia dan barang 

atau keduanya di dalam suatu 

ruangan berupa tabung (sangkar) 

tertutup yang digerakkan oleh 

mesin bertenaga listrik untuk 

mencapai ketinggian tertentu 

dalam suatu bangunan. 

2. Tangga berjalan (eskalator) 

Eskalator merupakan jenis lain 

dari alat transportasi vertikal 

pada suatu bangunan multi lantai. 

Eskalator berupa seperangkat alat 

pengangkut manusia atau barang 

berbentuk tangga yang dapat 

berjalan pada lintasan tertentu. 

Eskalator digerakkan secara 

mekanis oleh energi listrik 

dimana penyaluran daya 

dilakukan dengan menggunakan 

sabuk (belt) sehingga anak 

tangga pada eskalator dapat 

berjalan secara terus – menerus 

dan konstan selama mesin 

penggerak dioperasikan.  

3. Travelator 

Travelator memiliki fungsi yang 

sama dengan elevator dan 

eskalator, yaitu sebagai sarana 

penghubung antar lantai suatu 

bangunan. Secara teknis dan 

visual, bentuk travelator hampir 

sama dengan bentuk eskalator. 

Perbedaan antara keduanya 

terletak pada bentuk pijakan. 

Eskalator memiliki pijakan 

berupa anak tangga, sedangkan 

travelator memiliki pijakan 

berupa bidang datar (ramp). 

Perbedaan lain antara eskalator 

dan travelator adalah sudut 

kemiringan, sudut kemiringan 

eskalator sebesar 30º, sedangkan 

sudut kemiringan travelator 

sebesar 15º.  

Penggunaan atau pemilihan alat 

transportasi vertikal yang digunakan 

pada suatu bangunan multi lantai 

mempertimbangkan beberapa hal, 

yaitu ; fungsi bangunan, struktur 

bangunan, estetika bangunan, dan 

persyaratan – persyaratan mekanikal 

maupun eletrikal suatu bangunan 

yang direncanakan. 

Pada suatu bangunan multi 

lantai dapat dijumpai penggunaan 

salah satu jenis alat transportasi 

vertikal, akan tetapi tidak jarang juga 

dilakukan kombinasi dua atau tiga 

jenis alat transportasi vertikal 

tergantung pada persyaratan – 

persyaratan yang digunakan dalam 

perencanaan. Salah satu contoh 

penggunaan salah satu jenis alat 

transportasi vertikal adalah pada 

bangunan Hotel Fave Solo Baru, 

sedangkan contoh kombinasi 

penggunaan beberapa jenis alat 

transportasi vertikal adalah pada 

bangunan pusat perbelanjaan Solo 

Grand Mall yang terletak di Jalan 

Slamet Riyadi Solo. Penggunaan 

salah satu jenis alat transportasi 

vertikal atau kombinasi pada 
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dasarnya dilakukan untuk mencapai 

kualitas pelayanan yang paling baik 

sehingga efisiensi bangunan juga 

akan tercapai. 

Elevator (Lift) 

Elevator (lift) adalah 

seperangkat alat angkut transportasi 

vertikal berbentuk ruang tertutup 

yang mempunyai gerakan periodik 

dan digunakan untuk mengangkut 

(menaikkan / menurunkan) orang 

atau barang secara vertikal melalui 

guide rail vertikal (jalur rel vertikal) 

dengan menggunakan seperangkat 

alat mekanik baik disertai alat 

otomatis maupun manual. Lift 

(elevator) merupakan salah satu jenis 

alat transportasi vertikal yang paling 

banyak digunakan pada bangunan 

multi lantai, baik untuk bangunan 

hotel, perkantoran, maupun pusat 

perbelanjaan. Selain itu lift (elevator) 

juga digunakan pada bangunan 

rumah sakit yang memiliki lantai 

lebih dari tiga.  

Lift (elevator) pertama kali 

dirancang oleh seorang pionir di 

bidang lift bernama Elisha Graves 

Otis pada tahun 1853. Otis awalnya 

mengembangkan sebuah derek yang 

terbuat dari tali, kemudian melalui 

beberapa pengembangan berikutnya 

Otis berhasil merancang sebuah lift 

yang dapat menghindarkan jatuhnya 

ruang lift apabila kabelnya putus 

secara tiba - tiba. Rancangan lift Otis 

ini hampir mirip dengan salah satu 

jenis mekanisme keamanan yang 

masih digunakan hingga saat ini.  

Lift (elevator) penumpang 

pertama dipasang oleh Otis pada 

salah satu bangunan multi lantai di 

New York pada tahun 1857. Setelah 

Otis meninggal dunia pada tahun 

1861, lift (elevator) warisannya 

kemudian dikembangkan oleh kedua 

anak Otis bernama Charles dan 

Norton dengan membentuk Otis 

Brothers & Co. pada tahun 1867. 

Selanjutnya pada tahun 1873 

diketahui bahwa sudah lebih dari 

2000 elevator rancangan Otis 

digunakan di gedung – gedung 

perkantoran, hotel, dan pusat 

perbelanjaan di seluruh Amerika 

Serikat dan selang lima tahun 

berikutnya elevator penumpang 

hidrolik hasil pengembangan dari 

kedua anak Otis pertama kali 

dipasang di salah satu bangunan 

pencakar langit di Amerika Serikat. 

Pada tahun 1889 perusahaan 

Otis Brothers & Co. 

memperkenalkan mesin elevator 

listrik terbaru dengan sistem direct 

connected geared dan meraih sukses 

besar di pasaran. Menyusul 

kesesuksesan yang diraih 

sebelumnya, kemudian pada tahun 

1903 diperkenalkan desain lift 

(elevator) terbaru yang menjadi awal 

berdirinya industri elevator dunia, 

yaitu : elevator listrik gearless 

traction. Salah satu pengembangan 

elevator yang digunakan saat ini 

adalah pada sistem pengendalian 

otomatis yang terdiri dari : sistem 

pengendalian sinyal, peak period 

control, sistem autotronik, dan 
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multiple zoning. Pengembangan – 

pengembangan yang dilakukan 

bertujuan untuk memperbaiki 

teknologi, waktu reaksi, dan mutu 

berkendara dalam elevator. 

Jenis – Jenis Elevator (Lift) 

Berdasarkan fungsi, elevator 

terdiri dari tiga jenis, yaitu : 

1. Lift (elevator) penumpang 

Lift penumpang adalah lift yang 

berfungsi untuk mengangkut 

orang atau manusia berpindah 

dari satu lantai ke lantai lainnya, 

sehingga dengan adanya lift, 

penghuni atau pengguna 

bangunan tidak perlu berjalan 

melalui tangga untuk mencapai 

lantai tujuan. Lift (elevator) 

penumpang umumnya digunakan 

sebagai lift utama suatu 

bangunan. Mengingat kegunaan 

lift jenis ini sangat vital, maka lift 

ini ditempatkan di lokasi yang 

paling strategis agar mudah 

dijangkau oleh seluruh penghuni 

atau pengguna bangunan. 

2. Lift (elevator) barang 

Lift (elevator) barang adalah lift 

yang dirancang khusus untuk 

mengangkut barang – barang 

dalam jumlah banyak agar dapat 

dipindahkan dari lantai asal ke 

lantai tujuan tanpa harus 

menggunakan tenaga manusia 

dalam jumlah yang besar pula, 

walaupun kenyataannya saat 

memindahkan barang dengan lift 

harus tetap dalam pengawasan 

manusia. Lift barang biasanya 

ditempatkan di dekat gudang 

penyimpanan agar mudah dalam 

melakukan proses bongkar dan 

muat pada saat akan dipindahkan. 

Ukuran lift barang lebih besar 

daripada lift penumpang. Namun, 

terkadang pada bangunan multi 

lantai tertentu lift barang menjadi 

satu dengan lift penumpang 

dengan tujuan mengefisiensikan 

penggunaan volume bangunan 

yang ada dan menekan biaya 

pemasangan, operasional, dan 

pemeliharaan lift (elevator). 

3. Dumbwaiters 

Dumbwaiters adalah salah satu 

jenis lift (elevator) yang 

berfungsi untuk memudahkan 

pengiriman makanan, dokumen, 

dan barang – barang lainnya dari 

satu lantai ke lantai yang lainnya. 

Barang – barang yang dapat 

dipindahkan dengan 

menggunakan dumbwaiters 

adalah barang – barang yang 

memiliki ukuran kecil karena 

ukuran (dimensi) dari 

dumbwaiters yang kecil sehingga 

memiliki kapasitas yang sangat 

terbatas untuk memindahkan 

barang – barang. Dumbwaiters 

umumnya digunakan pada 

bangunan hunian untuk 

menghubungkan dapur di lantai 

bawah dengan ruang makan atau 

ruang lainnya yang berada di 

lantai atas. 

Pada dasarnya, lift (elevator) 

telah dibagi menjadi beberapa jenis, 

seperti yang disebutkan di atas, akan 

tetapi dalam penerapannya satu jenis 



7 
 

lift (elevator) dengan fungsi tertentu 

digunakan untuk melayani beberapa 

kebutuhan atau aktivitas. Misalnya, 

pada suatu bangunan pusat 

perbelanjaan hanya dilayani dengan 

satu jenis lift, yaitu lift penumpang, 

akan tetapi mengingat adanya 

aktivitas pendistribusian barang, 

maka lift tersebut juga digunakan 

untuk melayani aktivitas pengiriman 

barang. Apabila terjadi kondisi 

demikian, biasanya telah dilakukan 

perencanaan yang baik dengan 

mempertimbangkan beban, kualitas, 

dan kapasitas lift yang akan 

dipasang. Selain dibagi beberapa 

jenis berdasarkan fungsinya, lift juga 

dibagi menjadi dua jenis berdasarkan 

tipe mesin yang digunakan, kedua 

jenis lift tersebut, yaitu : 

1. Elevator hidrolik (hydraulic 

elevator) 

Lift (elevator) hidrolik terdiri 

dari sebuah tabung (silinder) 

yang didukung oleh piston yang 

bergerak searah atau berlawanan 

dengan cairan yang diberi 

tekanan. Ruang penumpang 

digerakkan naik dan turun oleh 

piston panjang . Saat cairan (oli) 

dipompa ke dalam silinder dari 

tangki oli, piston terdorong naik 

sehingga ruang penumpang ikut 

bergerak naik. Saat oli kembali 

ke tangki oli, maka ruang 

penumpang akan bergerak turun. 

Lift (elevator) hidrolik saat ini 

sudah jarang digunakan karena 

cakupan lantai yang dapat 

dilayani hanya sebanyak enam 

lantai dan kecepatan liftnya tidak 

sebesar tipe mesin lainnya. 

2. Elevator Listrik ( traction 

elevator) 

Elevator listrik adalah elevator yang 

digerakkan oleh beberapa katrol dan 

dikendalikan dengan oleh motor 

listrik. Ruang penumpang pada 

elevator jenis ini berada di ruang 

luncur dan tergantung pada beberapa 

tali baja, beberapa katrol, dan sebuah 

beban penyeimbang (counter 

weight). Mekanisme kerja dari 

elevator listrik adalah ketika beban 

ruang penumpang dan beban 

penyeimbang menghasilkan traksi 

yang memadai antara katrol dan tali 

baja sehingga katrol dapat 

menggenggam tali baja dan bergerak 

naik turun. 

Analisis Luas dan Tinggi 

Bangunan 

Analisis terhadap luas dan tinggi 

bangunan berguna untuk mengetahui 

luas kotor dan luas bersih bangunan 

pada tiap lantai serta untuk 

mengetahui tinggi lantai ke lantai 

pada bangunan Hotel Saripetojo 

Solo. Hal ini harus dilakukan sebagai 

tahap awal untuk mencari jumlah 

penghuni suatu bangunan apabila 

belum diketahui secara pasti jumlah 

penghuni suatu bangunan dari 

instansi perencanaan. Dari data 

teknis bangunan dapat dianalisis luas 

bangunan pada tiap lantai (kotor dan 

bersih) dan tinggi lantai ke lantai 

berdasarkan nilai efisiensi bangunan 

yang telah ditentukan sesuai dengan 
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kegunaaan atau fungsi dari bangunan 

tersebut. 

Berdasarkan nilai efisiensi 

bangunan dimana jumlah lantai pada 

bangunan Hotel Saripetojo adalah 

13, maka nilai efisiensi bangunan 

yang digunakan sebesar 85% 

terhadap luas kotor bangunan. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dalam penelitian ini 

dengan melakukan studi literatur, 

mencari data pendukung kepada 

instansi-instansi terkait serta  

melakukan kunjungan ke lapangan 

untuk pengamatan langsung ke untuk 

mengetahui kondisi eksisting 

bangunan yang sebenarnya serta 

melalui wawancara dan dokumentasi 

berupa foto. Sumber data yang 

digunakan yaitu data primer dari 

informasi pihak-pihak yang 

kompeten dan data sekunder dari 

foto hasil.  

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Penentuan jumlah penghuni 

suatu bangunan (populasi) dapat 

dilakukan dengan beberapa cara, 

salah satunya dengan menggunakan 

cara pendekatan (empiris) 

berdasarkan kebutuhan ruang gerak 

tiap orang atau disebut dengan luas 

lantai netto per orang. Luas lantai 

netto per orang berbeda untuk setiap 

jenis bangunan, hal ini dikarenakan 

tingkat kenyamanan yang harus 

disediakan oleh setiap bangunan 

sesuai dengan kegunaan dan 

fungsinya, untuk bangunan hotel luas 

lantai netto per orang adalah 5 m2. 

Penghuni yang berada di basement 2 

dan basement 1 dapat diabaikan 

karena fungsi dari basement 

hanyalah sebagai tempat parkir alat 

transportasi yang digunakan oleh 

penghuni bangunan dan bukan 

sebagai tempat aktivitas atau 

kegiatan penghuni bangunan. Oleh 

karena itu, jumlah total penghuni 

bangunan yang diperhitungkan hanya 

3.354 orang. 

Beban puncak elevator pada 

suatu bangunan diperhitungkan 

berdasarkan persentasi empiris 

terhadap jumlah penghuni bangunan 

yang diperhitungkan harus terangkat 

oleh elevator – elevator dalam 5 

menit pertama jam – jam sibuk (rush 

hour). Untuk bangunan hotel, 

persentasi yang digunakan adalah 

sebesar 5%, sehingga dapat diketahui 

beban puncak elevator secara 

keseluruhan yang harus dilayani 

pada Hotel Saripetojo Solo adalah 

sebesar 168 orang. Apabila dalam 

perencanaan dibagi ke dalam dua 

zona, maka beban puncak elevator 

untuk zona bawah (lantai B2 – lantai 

4) adalah 130 orang, sedangkan 

beban puncak elevator untuk zona 

atas (lantai 5 – lantai 11) adalah 38 

orang. 

Berdasarkan perhitungan di atas 

diketahui jumlah elevator yang 

dibutuhkan untuk satu zona 

pelayanan adalah 7 buah dengan 

waktu perjalanan masing – masing 

elevator yaitu 140 detik. Waktu 
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tunggu setiap elevator adalah 46 

detik apabila elevator dipasang 

dalam satu blok yang terdiri dari 3 

elevator, sedangkan waktu tunggu 

masing – masing elevator yang 

dipasang pada blok lainnya yang 

terdiri dari 4 elevator adalah 35 

detik. 

Berdasarkan analisis di atas 

diketahui bahwa daya angkut 

elevator untuk masing – masing zona 

selama 5 menit lebih besar daripada 

beban puncak elevator pada 5 menit 

pertama jam – jam sibuk. Artinya, 

hasil perencanaan tersebut dapat 

digunakan untuk melayani penghuni 

bangunan Hotel Saripetojo Solo. 

Selanjutnya, untuk mendapatkan 

hasil perencanaan yang lebih efektif 

dan efisien dilakukan perhitungan 

daya angkut 4 buah elevator dengan 

kapasitas dan kecepatan yang sama. 

Daya angkut 4 buah elevator 

selama 5 menit adalah 192 orang, 

lebih besar dari jumlah beban puncak 

elevator pada 5 menit pertama jam – 

jam sibuk, sehingga diketahui bahwa 

4 buah elevator sudah mampu atau 

memadai untuk melayani penghuni 

bangunan yang berada di zona bawah 

(zona 2). Waktu perjalanan bolak – 

balik setiap elevator adalah 100 detik 

dan waktu tunggu setiap elevator 

yang dipasang dalam satu blok yang 

terdiri dari 3 elevator adalah 34 

detik, sedangkan waktu tunggu setiap 

elevator yang dipasang dalam satu 

blok yang terdiri dari 2 elevator 

adalah 50 detik. 

Penggunaan 4 buah elevator 

pada zona bawah (zona 2) sudah 

paling efektif dan efisien karena daya 

angkut elevator dalam waktu 5 menit 

hampir mendekati nilai dari beban 

puncak elevator. Efektifitas dan 

efisiensi dari keempat elevator juga 

sudah memadai dan mampu untuk 

melayani penghuni bangunan Hotel 

Saripetojo Solo pada zona tersebut, 

terutama untuk melayani beban 

puncak elevator pada 5 menit 

pertama jam – jam sibuk, seperti 

pada saat istirahat makan siang (M > 

L). Waktu perjalanan bolak – balik 

elevator pada zona bawah (zona 2) 

juga cukup singkat, yaitu 100 detik, 

sehingga waktu tunggu yang 

dihasilkan juga singkat, yaitu 34 

detik (per blok terdiri dari 3 elevator) 

dan 50 detik (per blok terdiri dari 2 

elevator). Toleransi waktu tunggu 

untuk bangunan hotel adalah 40 – 70 

detik, dengan demikian pelayanan 

elevator pada zona bawah (zona 2) 

dapat dinilai baik dan memadai 

karena memiliki waktu tunggu yang 

lebih singkat daripada toleransi yang 

ada. 

Penggunaan 1 buah elevator 

pada zona atas (zona 1) terhitung 

efektif dan efisien apabila diukur dari 

daya angkut elevator terhadap beban 

puncak elevator pada zona atas. 

Akan tetapi, apabila diukur dari 

waktu tunggu elevator, maka 

pelayanan elevator pada zona atas 

kurang memadai, karena waktu 

tunggu elevator melebihi dari 

toleransi yang ada (98 > 40 – 70 
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detik). Waktu tunggu yang lama 

dapat menciptakan antrian panjang di 

lobi elevator, sehingga akan 

menimbulkan ketidaknyamanan bagi 

penghuni bangunan. Untuk 

meningkatkan pelayanan elevator 

pada zona atas (zona 1), solusi yang 

dapat diambil adalah dengan 

menambah jumlah elevator menjadi 

3 buah dengan pertimbangan : 

1. Penggunaan satu unit elevator 

dapat menimbulkan 

ketidaknyamanan apabila terjadi 

kerusakan pada elevator tersebut. 

Untuk bangunan komersial 

seperti hotel kerusakan pada unit 

elevator harus dihindari karena 

dapat mengurangi kualitas 

pelayanan dari bangunan itu 

sendiri. 

2. Pada bangunan komersial sangat 

disarankan untuk memasang 

elevator yang bersifat khusus 

(private) yang diperuntukkan 

bagi penghuni bangunan (tamu 

hotel / pengunjung) VIP dan 

VVIP yang sangat menghendaki 

adanya jaminan privasi dan 

kenyamanan. 

3. Penambahan jumlah elevator 

juga dimaksudkan untuk 

mengantisipasi terjadinya 

lonjakan jumlah penghuni 

bangunan pada momen – momen 

tertentu (peak season), seperti ; 

pada saat lebaran, libur natal, dan 

libur tahun baru, dimana 

peningkatan jumlah penghuni 

tidak dapat diprediksi atau 

dihitung secara pasti. 

4. Peningkatan pelayanan elevator 

pada zona atas tidak dapat 

dilakukan dengan menambah 

kecepatan elevator karena dengan 

menambah kecepatan elevator 

tidak memberikan solusi apabila 

terjadi kerusakan pada elevator 

yang jumlahnya hanya satu unit. 

Penambahan jumlah elevator ini 

membuat waktu tunggu elevator 

pada zona atas berubah menjadi 33 

detik.  

Dari hasil analisis tersebut 

perencanaan kebutuhan elevator 

sangat menentukan kualitas 

pelayanannya. Hal ini dapat dilihat 

dari jumlah elevator yang dihasilkan 

dari masing – masing perencanaan. 

Jumlah elevator yang dihasilkan dari 

perencanaan dalam satu zona 

pelayanan dengan menggunakan 

kedua metode lebih banyak daripada 

hasil perencanaan kebutuhan elevator 

yang dibagi dalam dua zona 

pelayanan. Apabila jumlah elevator 

yang digunakan lebih banyak, maka 

waktu perjalanan bolak balik dan 

waktu tunggu elevator menjadi lebih 

lama, sehingga akan menimbulkan 

antrian penumpang dan dapat 

menurunkan kualitas pelayanan 

elevator. Berdasarkan pertimbangan 

di atas, maka perencanaan yang 

paling tepat untuk Hotel Saripetojo 

Solo adalah dengan menggunakan 

metode analisis lalu lintas orang di 

dalam bangunan dan membagi zona 

pelayanannya menjadi dua dengan 

tujuan untuk menyesuaikan fungsi 

dan struktur dari bangunan tersebut.  
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Pembagian zona pelayanan ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan 

kualitas pelayanan yang baik untuk 

masing – masing zona sesuai dengan 

fungsinya, dimana zona bawah 

(lantai basement 2 – lantai 4) 

digunakan untuk pusat perbelanjaan 

dan zona atas (lantai 5 – lantai 11) 

digunakan untuk hotel. Selain itu, 

pembagian zona pelayanan ini juga 

bertujuan untuk mempersingkat 

waktu perjalanan bolak – balik dan 

waktu tunggu elevator, agar tidak 

terjadi antrian penumpang, sehingga 

kualitas pelayanan elevator menjadi 

lebih baik. 

 

 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan yang ada, dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut 

: 

1. Perencanaan kebutuhan elevator 

yang paling sesuai dengan fungsi 

dan desain dari Hotel Saripetojo 

Solo adalah dengan 

menggunakan metode analisis 

lalu lintas orang di dalam 

bangunan yang dibagi ke dalam 

dua zona pelayanan. Pembagian 

zona pelayanan ini dapat 

memaksimalkan proses 

perencanaan pada masing – 

masing zona, dimana terdapat 

perbedaan fungsi dari kedua 

zona, yaitu zona bawah untuk 

area mall, sedangkan zona atas 

untuk area hotel. Zona bawah 

(area mall) memiliki kepadatan 

penghuni yang lebih besar 

dibandingkan zona atas (area 

hotel), sehingga dengan 

pembagian zona ini perencanaan 

elevator dapat difokuskan pada 

kondisi dari masing – masing 

zona pelayanan. 

2. Penggunaan 7 buah elevator pada 

bangunan yang ditinjau, dengan 

rincian 4 buah elevator  melayani 

zona bawah dan 3 buah elevator 

melayani zona atas sudah mampu 

melayani penghuni bangunan 

secara efektif dan efisien, dimana 

daya angkut elevator selama 5 

menit hampir mendekati dan 

masih lebih besar dari nilai beban 

puncak elevator (M > L). Dengan 

daya angkut yang hampir 

mendekati nilai beban puncak 

menunjukkan nilai efektifitas dan 

efisiensi dari elevator yang 

direncanakan sangat tinggi 

dibandingkan hasil perencanaan 

lainnya. 

3. Peningkatan pelayanan elevator 

dilakukan untuk masing – masing 

zona sesuai dengan hasil analisis, 

yaitu sebagai berikut :  

a. Zona bawah (lantai basement 

2 – lantai 4, area mall) 

1) Mengoptimalkan 

kapasitas dan kecepatan 

elevator sesuai dengan 

spesifikasi yang ada 

untuk bangunan hotel. 

Pengoptimalan dilakukan 

dengan menggunakan 

kapasitas dan kecepatan 
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maksimum elevator, yaitu 

kapasitas 3000 pounds/ 

1360 kg dan kecepatan 2 

m/detik dibandingkan 

dengan kapasitas 2500 

pounds/ 1140 kg dan 

kecepatan 0,75 – 1 

m/detik. Penggunaan 

spesifikasi maksimum ini 

menghasilkan waktu 

perjalanan bolak – balik 

dan waktu tunggu 

elevator yang cukup 

singkat, yaitu : 100 detik 

dan 34 detik. 

2) Menyusun standar 

operasional dan prosedur 

pemeliharaan elevator 

yang berguna sebagai 

solusi pencegahan 

terjadinya kerusakan yang 

dapat mengakibatkan 

penurunan kualitas 

pelayanan elevator. 

b. Zona atas (lantai 5 – lantai 

11, area hotel) 

1) Mengoptimalkan 

kapasitas dan kecepatan 

elevator sesuai dengan 

spesifikasi yang ada 

untuk bangunan hotel. 

Spesifikasi elevator yang 

digunakan adalah 

kapasitas 3000 pounds/ 

1360 kg dan kecepatan 2 

m/detik. Penggunaan 

elevator dengan 

spesifikasi maksimum ini 

menghasilkan waktu 

perjalanan bolak – balik 

dan waktu tunggu yang 

cukup singkat, yaitu : 98 

detik dan 33 detik. 

2) Menambah jumlah 

elevator dari 1 buah 

menjadi 3 buah elevator 

dengan pertimbangan 

untuk mempertahankan 

kualitas pelayanan 

elevator pada zona atas 

apabila terjadi kerusakan. 

Penggunaan 1 buah 

elevator pada bangunan 

komersial dapat 

memunculkan suatu 

kendala apabila pada satu 

– satunya unit elevator 

yang dipasang terjadi 

kerusakan, terutama 

kerusakan yang terjadi 

secara mendadak. Selain 

itu, penambahan unit 

elevator juga 

dimaksudkan untuk 

menyediakan alat 

transportasi vertikal yang 

khusus digunakan untuk 

penghuni/ pengunjung 

dengan predikat VIP dan 

VVIP. 

3) Menyusun standar 

operasional dan prosedur 

pemeliharaan elevator 

yang berguna sebagai 

solusi pencegahan 

terjadinya kerusakan yang 

dapat mengakibatkan 

penurunan kualitas 

pelayanan elevator. 
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4. Pemeliharaan elevator 

dilaksanakan oleh sumber daya 

manusia (teknisi) dalam satu 

waktu (bersamaan) sesuai dengan 

standar operasional dan prosedur 

pemeliharaan, serta manajemen 

pemeliharaan yang telah disusun 

dengan tujuan agar pemeliharaan 

dapat berjalan secara optimal dan 

sebaik – baiknya. Pemeliharaan 

yang dilaksanakan dengan baik 

dan mengikuti standar dan 

prosedur yang ada dapat 

meminimalkan kegiatan 

perawatan elevator yang 

membutuhkan biaya dengan 

nominal yang besar, karena 

segala kemungkinan terjadinya 

kerusakan dapat diketahui sedini 

mungkin melalui kegiatan 

pemeriksaan dan pemeliharaan 

yang bersifat rutin dan berkala. 

 

Saran 

Beberapa saran yang dapat 

dijadikan masukan antara lain : 

1. Sebaiknya dalam perencanaan 

elevator, jumlah penghuni 

bangunan harus dihitung secara 

cermat dan teliti agar hasil yang 

diperoleh benar – benar akurat 

untuk dipergunakan dalam 

menghitung jumlah elevator yang 

dibutuhkan, terutama pada 

bangunan multi fungsi yang 

memiliki besaran luas lantai netto 

per orang yang berbeda. 

2. Sebaiknya dalam perencanaan 

kebutuhan elevator pada suatu 

bangunan juga harus 

memperhitungkan kebutuhan 

elevator yang dikhususkan untuk 

angkutan barang dari satu lantai 

ke lantai yang lainnya. Hal ini 

dimaksudkan agar tidak 

menghambat mobilitas penghuni 

bangunan akibat elevator yang 

dipergunakan secara missal. 

Penggunaan elevator secara 

massal dapat menyebabkan 

efektifitas dan efisiensi 

pelayanan elevator menjadi 

terganggu. 

3. Pada perencanaan kebutuhan 

elevator, solusi pertama yang 

sebaiknya diambil untuk 

meningkatkan pelayanan elevator 

pada suatu bangunan adalah 

menambah kecepatan atau 

kapasitas elevator 

(mengoptimalkan spesifikasi 

elevator) dibandingkan dengan 

menambah jumlah elevator. Hal 

ini dimaksudkan untuk 

meminimalkan volume bangunan 

dan biaya yang dipergunakan 

untuk pemasangan elevator. 

Penetapan spesifikasi elevator 

yang akan digunakan juga harus 

dianalis secara matang 

berdasarkan data – data yang ada, 

agar tidak terjadi kesalahan 

dalam pemilihan spesifikasi 

elevator, karena hal tersebut 

sangat berpengaruh pada kualitas 

pelayanan elevator, seperti : 

waktu perjalanan bolak – balik 

elevator, waktu tunggu, dan daya 

angkut elevator. 
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4. Pada perencanaan kebutuhan 

elevator, solusi yang digunakan 

untuk pemeliharaan elevator 

dapat menggunakan cara atau 

metode selain menyusun standar 

operasional dan prosedur 

pemeliharaan, salah satunya 

dengan membuat program 

pemeliharaan elevator dengan 

sistem komputer, dimana pada 

komponen elevator dipasang 

sensor tertentu yang dapat 

menunjukkan/ menginformasikan 

adanya penurunan kondisi 

komponen elevator atau 

kerusakan. Penggunaan sistem 

komputer dalam pemeliharaan 

elevator dapat meminimalkan 

waktu yang seharusnya 

digunakan untuk pemeriksaan 

komponen elevator, karena 

gangguan atau kerusakan yang 

terjadi sudah dapat dimonitor 

melalui komputer yang 

terintegrasi dengan sensor – 

sensor yang terdapat pada 

komponen elevator. 
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