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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Politeknik Negeri Bengkalis (Polbeng) adalah Perguruan Tinggi Negeri 

vokasi yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Riau, Indonesia. Polbeng juga 

merupakan satu-satunya politeknik negeri dibawah Kemendikbud yang ada di 

Provinsi Riau. Untuk mewujudkan Visi Politeknik Negeri Bengkalis yaitu menjadi 

perguruan tinggi vokasi berstandar nasional dan internasional, hal itu juga sejalan 

dengan cita-cita Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan Bengkalis 

sebagai Kota Pendidikan, maka Polbeng terus berbenah meningkatkan fasilitas dan 

kualitas pendidikan di lingkungan Polbeng, salah satunya adalah Pembangunan 

Gedung Kuliah Terpadu.  

Seiring perkembangan kampus yang semakin meningkat mengakibatkan 

kebutuhan bangunan infratruktur untuk menunjang kebutuhan mahasiswa salah 

satunya gedung perkuliahaan.  

 

Gambar 1.1. Site Plan Gedung Kuliah Terpadu 2 

Sumber : Data  proyek, 2021 

GKT 2 
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Gambar 1.2.  Gedung Kuliah Terpadu 2 

Sumber : Data  proyek, 2021 

GKT 2 Politeknik Negeri Bengkalis yang terletak di Desa Sei. Alam, 

Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis yang merupakan prasarana untuk 

kegiatan perkuliahan yang pada gambar perencanaan (Shop Drawing) direncanakan 

memiliki tiga lantai.  

Dalam perencanaan struktur harus berpedoman pada peraturan yang berlaku. 

Perancangan struktur Kolom dan Balok GKT 2 yang sudah dirancang 

menggunakan peraturan Standar Tata Cara Perencanaan Struktur Beton untuk 

Bangunan Gedung SNI 2847-2013 dan Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa 

untuk Bangunan Gedung SNI 1726-2012. 

Dengan latar belakang tersebut, penulis berinisiatif melakukan peninjauan 

ulang perhitungan ulang struktur kolom dan balok pada GKT 2 Politeknik Negeri 

Bengkalis dengan material beton bertulang. Untuk meninjau apakah didapat hasil 

yang aman atau tidak aman pada struktur Kolom dan Balok GKT 2 yang sudah 

terlaksana. 

Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan Perencanaan ulang Struktur Kolom 

dan Balok GKT 2 yang ditinjau berdasarkan peraturan terbaru yaitu Tata cara 

perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan menggunakan SNI 
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1726:2019, dan Persyaratan beton struktural yang digunakan untuk bangunan 

adalah SNI 2847:2019. 

Dengan melakukan analisis peninjauan ulang struktur pada gedung tiga lantai 

ini, diharapkan engineer mengetahui keamanan komponen struktur Kolom dan 

Balok GKT 2 Politeknik Negeri Bengkalis ditinjau dari perhitungan struktur. Oleh 

karna itu langkah awal yang dilakukan adalah pengumpulan data awal yang 

diperlukan untuk analisis desain ulang dan dilakukan perhitungan struktur secara 

manual menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan Program SAP2000 v.14. 

 

1.2. Ruang Lingkup  

Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Apakah termasuk dalam kondisi aman atau tidak aman struktur Kolom 

dan Balok GKT 2 Politeknik Negeri Bengkalis tiga lantai jika dihitung 

berdasarkan SNI 2847 – 2019 dan SNI 1726 - 2019? 

b. Jika struktur tidak aman, maka berapakah dimensi struktur kolom dan 

balok dengan desain ulang gedung tiga lantai GKT 2 Politeknik Negeri 

Bengkalis berdasarkan SNI 2847 – 2019 dan SNI 1726 – 2019? 

 Adapun batasan masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Aspek – aspek yang ditinjau Perencanaan ulang struktur utama, meliputi 

Balok dan Kolom dan perhitungan hanya dilakukan dengan 1 portal yang 

ditentukan. 

b. Perhitungan gaya dalam menggunakan program bantuan SAP2000.v.14 

c. Menggunakan peraturan SNI 2847 – 2019, SNI 1726 – 2019, dan SNI 1727 

– 2013 untuk pembebanan. 

d. Perhitungan gempa menggunakan metode analisis Respon Spektrum. 

e. Mutu beton yang digunakan f’c 22,8 Mpa dan Mutu tulangan fy 400 Mpa. 

f. Tidak meninjaun dari segi metode pelaksanaan pondasi, analisa biaya, dan 

manajemen konstruksi. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui detail komponen struktur (Kolom dan Balok) GKT 2 

Politeknik Negeri Bengkalis menggunakan SNI 2847-2019 dan SNI 

1726 - 2019. 

b. Untuk mengetahui perbedaan detail antara perencanaan ulang struktur 

balok dan kolom GKT 2 Polbeng dengan struktur balok dan kolom 

menggunakan SNI 2847-2019 dan SNI 1726 - 2019. 

1.4. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat yang diharapkan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Dapat menambah pengetahuan penggunaan program SAP2000 v.14. 

b. Dapat memberi manfaat bagi para pembaca dalam menambah wawasan 

dan pengetahuan dalam melakukan perhitungan ulang struktur gedung 

menggunakan SNI 2847-2019. 

c. Dapat memberi manfaat bagi para peneliti selanjutnya sebagai bahan 

referensi lebih lanjut. 

 

1.5 Sitematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini,dikelompokkan menjadi lima 

bab yaitu: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

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

masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori yang menimbulkan gagasan dan mendasari 

judul Tugas Akhir. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang metodologi perencanaan, study literature, diagram alir, 

teknik pengumpulan data dan analisa data, proses analisa, tempat dan 

waktu pelaksanaan dan biaya pelaksanaan. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang perhitungan, permodelan dan pembahasan perancangan 

komponen balok dan kolom Gedung Kuliah Terpadu (GKT) 2 

Politeknik Negeri Bengkalis. 

BAB V 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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