
1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Negeri Bengkalis (Polbeng) adalah Perguruan Tinggi Negeri

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

juga merupakan satu-satunya politeknik negeri yang ada di Provinsi Riau. Visi

Politeknik Negeri Bengkalis yaitu menjadi perguruan tinggi vokasi berstandar

nasional dan internasional, untuk mencapai standar tersebut diperlukan sarana dan

prasarana yang mendukung, salah satunya gedung perkuliahan.

Pada saat ini Politeknik Negeri Bengkalis melakukan penambahan gedung

kuliah untuk menampung banyaknya calon mahasiswa/i yang mendaftar di

kampus tersebut, adapun gedung yang dibangun pada saat ini adalah gedung

kuliah terpadu 1,2,3 dan 4. Pembangunan ini dilaksanakan melalui program

pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang dibiayai oleh  Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk melaksanakan pembangunan gedung

diperlukan suatu metode atau cara agar hasil yang dicapai dari pembangunan

gedung tersebut dapat terpenuhi. Oleh sebab itu, metode pelaksanaan atau metode

konstruksi perlu disusun sedemikian rupa agar para pelaksana baik  itu kontraktor

atau pelaksana proyek mandor maupun tukang dapat memahami pelaksanaan

pekerjaan secara lebih jelas. Untuk membuat suatu metode pelaksanaan yang lebih

jelas dan mudah dimengerti dapat ditampilkan melalui video animasi 3D.

Gambar 1. 1 Proyek Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Bengkalis
(Sumber : Data proyek, 2020)
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Didalam tugas akhir ini disusun metode pelaksanaan struktur sesuai

dilapangan khusus untuk Gedung Kuliah Terpadu (GKT) 4, yang akan dibuat

dalam bentuk video animasi 3D sehingga dapat mempermudah pemahaman

terhadap tahap-tahap pekerjaan pembangunan gedung kuliah terpadu 4 Politeknik

Negeri Bengkalis.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan struktur pembangunan Gedung

Kuliah Terpadu 4 Politeknik Negeri  Bengkalis

2. Bagaimana membuat animasi 3D metode pelaksanaan pekerjaan struktur

pembangunan Gedung Kuliah Terpadu 4 Politeknik Negeri Bengkalis

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Mengetahui metode pelaksanaan struktur pembangunan Gedung Kuliah

Terpadu Politeknik Negeri  Bengkalis

2. Mengaplikasikan animasi 3D urutan pekerjaan struktur pembangunan

Gedung Kuliah Terpadu 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 agar

tidak terjadi perluasan didalam pembahasan. Adapun batasan yang ditetapkan

tersebut adalah :

1. Hanya menjelaskan metode pelaksanaan struktur pembangunan gedung

kuliah terpadu 4 Politeknik Negeri Bengkalis

2. Tidak menggambar dan menjelaskan pondasi bore pile

3. Hanya Penggambaran 3D Struktur Gedung Kuliah Terpadu menggunakan

aplikasi permodelan 3D
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4. Mengaplikasikan video animasi 3D pada metode pelaksanaan pekerjaan

struktur  pembangunan gedung kuliah terpadu 4 Politeknik Negeri

Bengkalis

1.5. Manfaat Penulisan

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan

kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1.5.1 Manfaaat Praktis
1. Menambahkan wawasan tentang metode pelaksanaan

pembangunan gedung kuliah

2. Animasi 3D yang dihasilkan pada tugas akhir ini diharapkan dapat

memberi pemahaman tentang tahapan didalam pekerjaan

pembangunan gedung kuliah

1.5.2 Manfaat teoritis
1. Dapat menjadikan referensi atau acuan bagi pelaksana dilapangan

tentang metode pelaksanaan pembangunan gedung kuliah

1.6. 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, dan sistematika 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

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN
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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.
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