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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Politeknik Negeri Bengkalis adalah Perguruan Tinggi Negeri yang terletak  

di kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia. Dari tahun ketahun mengalami 

peningkatan yang sangat baik, mulai dari jumlah program studi maupun jumlah 

mahasiswa, tiap tahun jumlah mahasiswa baru yang berminat semakin meningkat, 

oleh karena itu Politeknik Negeri Bengkalis mengambil kesempatan untuk 

membangun gedung kuliah terpadu. 

  Gedung merupakan salah satu unsur penting dalam hal pengembangan 

suatu kampus. Dalam pembangunan sebuah gedung harus memperhatikan hal-hal 

yang berkaitan dengan kondisi lingkungan sekitar. Untuk itu perlu dilakukan 

perencanaan yang sesuai dengan fungsi gedung dan wilayah yang akan dibangun 

serta harus menghitung kapasitas kekuatan yang dimiliki oleh struktur gedung. 

Perencanaan sebuah gedung harus dapat menjamin kekuatan serta fungsi 

gedung itu sendiri. Kekuatan gedung tersebut harus dapat memikul beban mati, 

beban hidup, beban angin dan beban gempa yang terjadi di wilayah tersebut. 

Seorang perencana harus menghitung dengan teliti agar nantinya gedung tersebut 

dapat menahan beban-beban yang ada.  

Kekuatan gedung tergantung pada kekuatan rangka gedung yang biasa 

disebut portal. Bagian portal tersebut yaitu kolom dan balok harus dapat menahan 

beban yang ada. Kolom dan balok merupakan komponen utama dari sebuah gedung. 

Untuk itu harus dihitung dengan teliti mengenai kekuatannya.  
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Gambar 1.1 Gambar GKT III Politeknik Negeri Bengkalis 

Sumber : Data Proyek 2020) 

 

Seiring perkembangan teknologi dibidang konstruksi yang terus mengalami 

kemajuan yang sangat pesat. dimana ditandai dengan munculnya berbagai jenis 

material dan peralatan yang modern. Disaat itu juga pada tahun 2019 resmi disetujui 

dan dipublikasikan oleh Pemerintah dan BSN (Badan Standardisasi Nasional), SNI 

1726:2019 untuk ketahanan gempa dan SNI 2847:2019 untuk beton structural 

bangunan gedung.  

Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Bengkalis ini 

dibangun pada pertengahan tahun 2020. Setelah SNI terbaru telah resmi disetujui 

dan dipublikasikan, perencanaan masih mengunakan SNI lama yaitu SNI 1726:2012 

untuk ketahanan gempa, dan SNI 2847:2013 untuk beton structural bangunan 

gedung. Oleh karena itu penulis berinisiatif melakukan perencanaan ulang 

menggunakan SNI terbaru yaitu SNI 1726:2019 untuk ketahanan gempa dan SNI 

2847:2019 untuk beton structural bangunan gedung. Bertujuan untuk menghasilkan 

struktur  yang cukup kuat untuk memikul beban-beban yang terjadi pada struktur 

tersebut. 

 



3 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penyusunan tugas akhir ini yaitu 

sebagai berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh beban gempa yang terjadi pada Gedung Kuliah 

Terpadu III Politeknik Negeri Bengkalis menggunakan SNI 1726:2019 

(Ketahanan Gempa) ? 

2. Berapa dimensi struktur balok dan pelat serta tulangan yang mampu memikul 

beban design dari hasil perhitungan didalam perencanaan menggunakan SNI 

2847:2019 (Beton struktur bangunan gedung). ? 

 

1.3 Tujuan Penelitan  

Adapun tujuan penelitian dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Merencanakan struktur Gedung Kuliah Terpadu III Politeknik Negeri 

Bengkalis menggunakan beban gempa berdasarkan SNI 1726:2019 (Ketahanan 

gempa). 

2. Merencanakan dimensi elemen struktur atas Gedung Kuliah Terpadu Politeknik 

Negeri Bengkalis yang meliputi Balok dan Pelat berdasarkan SNI 2847:2019 

(Beton struktur bangunan gedung). 

 

1.4 Ruang lingkup dan Batasan Masalah  

Ruang lingkup 

Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam Tugas Akhir 

Perencanaan Balok dan Pelat lantai Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri 

Bengkalis. 

Batasan masalah  

Adapun batasan masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Data perencanaan menggunakan data dari PT. Putra Sakti Sempurna 

2. Gedung kuliah terpadu Politeknik Negeri Bengkalis. 
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3. Tidak menghitung struktur bawah . 

4. Tidak merencanakan anggaran biaya atau bill of quantity (BoQ). 

5. Analisa struktur dilakukan dengan menggunakan bantuan program SAP2000 

V.14. 

 

1.5 Manfaat Penulisan  

Adapun manfaat yang diperoleh dari penyusunan laporan tugas akhir  ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Dapat menerapkan perhitungan struktur pada gedung yang telah diajarkan 

selama kuliah di Politeknik Negeri Bengkalis. 

2. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa yang merancang struktur 

atas sebuah gedung maupun sebagai referensi Tugas Akhir. 

3. Dapat menggunakan program SAP2000 untuk perhitungan  pembebenan 

struktur atas gedung. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk sistematika penulisan tugas akhir ini,dikelompokkan menjadi lima bab, 

yaitu: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, ruang lingkup, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi kajian-kajian penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman dalam 

penyusunan tugas akhir, pembebanan, analisa struktur dengan bantuan aplikasi 

SAP2000, perencanaan struktur bangunan gedung pelat  dan balok. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Berisi tentang metodologi perencanaan, teknik pengumpulan data dan analisa data, 

proses analisa dan penafsiran yang berisikan dasar perencanaan seperti pedoman dan 

peraturan perencanaan serta mutu-mutu yang diperhitungkan. 
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BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisikan analisa hasil perencanaan dan pelaporan perencanaan. Hasil perencanaan 

berupa gambar penulangan pelat dan gambar penulangan balok. Hasil perencanaan 

berupa perhitungan-perhitungan dan gambar rencana hasil dari perhitungan. 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil yang telah dicapai untuk menjawab 

tujuan dari tugas akhir dan saran untuk penelitian lanjutan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi daftar literatur yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir. 

LAMPIRAN 

Berisi lampiran-lampiran penunjang dari Tugas Akhir. 
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