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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Metode adalah suatu perosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai 

tujuan tertentu, pelaksanaan adalah suatu usaha atau kegiatan tertentu yang 

dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataan, konstruksi 

adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Metode pelaksanaan 

konstruksi dapat diartikan suatu kegiatan pembangunan sarana ataupun prasarana 

dengan cara tertentu demi mencapai suatu tujuan. 

Metode pelaksanaan merupakan  suatu hal yang penting dalam suatu 

pekerjaan konstruksi,dimana hasil akhir suatu pekerjaan konstruksi sangat 

berpengaruh terhadap penerapan metode yang telah di rencanakan. Agar metode 

pelaksanaan mudah untuk diterapkan dalam suatu lingkup pekerjaan,maka perlu 

adanya cara penyampaian yang tepat mulai dari pimpinan proyek sampai ke 

pekerja.  

Pada tahun 2020, Politeknik Negeri Bengkalis melakukan pembangunan 

gedung kuliah terpadu sebanyak 4 bangunan gedung. Agar penyampaian metode 

pelaksanaan ini mudah dipahami,maka metode pelaksanaan ini disampaikan 

melalui visualisasi 3D berupa animasi 3D metode pelaksanaan gedung, dimana 

pada penelitian tugas akhir ini akan dilakukan peninjauan pada gedung kuliah 

terpadu 3. 
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Gambar 1. 1. 3D Gedung Kuliah Terpadu 3 Politeknik Negeri Bengkalis 

(Sumber : Penulis ,2021) 

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini menggunakan  metode pelaksanaan cor 

ditempat(cast in situ)dan pracetak,pemilihan metode ini dikarenakan di pulau 

Bengkalis masih minim pabrikasi precast. Pada penggunaan metode pelaksanaan 

biasa, masih banyak pekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai metode dikarenakan 

kesulitan pekerja dalam memahami pekerjaan yang berbentuk 2D (gambar) saja, 

sehingga dalam proses pembangunan Gedung Kuliah Terpadu 3 ini metode 

pelaksanaanya di aplikasikan dalam bentuk 3D, metode tersebut tidak hanya di 

atas kertas saja melainkan dibuat tampilan animasi 3D menggunakan aplikasi  

modelling 3D,sehingga dapat mempermudah pemahaman terhadap tahap-tahap 

pekerjaan pembangunan Gedung Kuliah Terpadu 3 Politeknik Negeri Bengkalis. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dari tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana tampilan video animasi 3D pada pelaksanaan pembangunan 

Gedung Kuliah Terpadu 3 Politeknik Negeri Bengkalis? 

2. Apa saja tahapan dan metode pelaksanaan pembangunan Gedung Kuliah 

Terpadu 3 Politeknik Negeri Bengkalis? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Mengetahui metode pelaksanaan pembangunan Gedung Kuliah Terpadu 3 

Politeknik Negeri Bengkalis melalui animasi 3D. 

2. Mengetahui apa saja tahapan-tahapan dalam pembangunan Gedung Kuliah 

Terpadu 3 Politeknik Negeri Bengkalis. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini berbagai batasan yang ditetapkan agar 

memudahkan pembahasan dan memfokuskan pada hal yang ingin diteliti saja. 

Adapun batasan yang ditetapkan tersebut adalah : 

1. Metode pelaksanaan pembangunan hanya pekerjaan struktur Gedung 

Kuliah Terpadu 3 Politeknik Negeri Bengkalis 

2. Penggambaran gambar 3D menggunakan aplikasi 3D modelling 

3. Mengaplikasikan video animasi 3D pada Metode pelaksanaan pekerjaan 

pembangunan Gedung Kuliah Terpadu 3 Politeknik Negeri Bengkalis 

4. Tidak menggambar dan menjelaskan pekerjaan bore pile. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini disusun atas beberapa bab, untuk mempermudahkan 

dalam penulisan, tugas akhir ini dituliskan dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

perancangan, batasan masalah, Manfaat Penulisan dansistematika penulisan. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini sesuaikan dengan teori yang menimbulkan gagasan berdasarkan 

judul tugas akhir 

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang bahan dan alat yang digunakan dengan alir teknik 

pengumpulan data 
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BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Bab ini membahas tentang metode pelaksanaan,dan video animasi. 

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi kesimpulan yang telah dicapai untuk menjawab tinjauan dari 

tugas akhir ini dan saran bagi yang ingin melanjutkan tugas akhir 

 

1.6. Manfaat Penulisan 

1.6.1. Manfaat praktis 

1. Memberikan pemahaman mahasiswa tentang metode pelaksanaan 

pembangunan gedung bertingkat. 

2. Gambar 3D dan animasi 3D dapat membantu memvisualisasikan 

pelaksanaan pembangunan struktur Gedung Kuliah Terpadu Politeknik 

Negeri Bengkalis secara realistis,sehingga mudah di pahami. 

3. Dapat digunakan sebagai referensi belajar mandiri oleh mahasiswa. 

1.6.2. Manfaat Teoritis 

1. Dapat menjadikan referensi bagi perencana dalam merencanakan 

pembangunan gedung kuliah. 
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