
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan  salah satu 

hasil kreatifitas manusia yang   diiringi   dengan   kemajuan   dalam   dunia   

pendidikan. Perguruan tinggi  sebagai pusat  penelitian  dan  pengembangan  

ilmu  pengetahuan merupakan salah  satu  tempat  untuk  mencetak manusia-

manusia yang  tanggap terhadap  tuntutan  pembangunan  dan  kemajuan  

jaman  dengan  cara  membekali mahasiswanya dengan   ilmu   pengetahuan.   

Dengan bekal   ilmu pengetahuan tersebut diharapkan setelah terjun di dalam 

masyarakat kelak dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang  dimilikinya  

demi kemajuan  bangsa  dan negara tanpa harus meninggalkan identitas dan 

kepribadian bangsa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sumber  daya manusia 

yang  siap pakai diperlukan   sarana   dan   prasarana   yang   memadai   dengan   

berbagai   fasilitas penunjang untuk    menuju   proses   kegiatan   belajar   

mengajar    seperti   yang diharapkan. 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. 

Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu yang berlokasi di Desa Sei. 

Alam, Kecamatan bengkalis, Kabupaten bengkalis, Riau, Indonesia, 

merupakan proyek jangka panjang dari rencana induk ( Master Plan) Politeknik 

Negeri Bengkalis. Sehingga diharapkan dapat tercipta suatu kampus yang 

memenuhi kebutuhan, persyaratan serta tujuan akhir dari Politeknik Negeri 

Bengkalis. 
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Gambar 1.1 Gedung Kuliah Terpadu 1 

Sumber : Data Proyek 2020 

 

Dalam perencanaan ulang struktur harus berpedoman pada peraturan yang 

berlaku. Perancangan struktur Kolom dan Balok GKT 1 yang sebelumnya sudah 

dirancang menggunakan peraturan Standar Tata Cara Perencanaan Struktur Beton 

untuk Bangunan Gedung SNI 03-2847-2013, Tata Cara Perencanaan Ketahanan 

Gempa untuk Bangunan Gedung SNI 03-1726-2012. 

Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan Perencanaan ulang Struktur 

Kolom dan Balok GKT 1   yang ditinjau berdasarkan peraturan terbaru yaitu Tata 

cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan menggunakan SNI 

1726:2019, dan Persyaratan beton struktural yang digunakan untuk bangunan 

adalah SNI 2847:2019. 

Pada penyusunan Tugas Akhir ini pokok bahasan yang diketengahkan 

adalah mengenai Perencanaan Ulang Struktur Kolom dan Balok GKT 1. 

Perencanaan ulang ini dilandasi oleh beberapa hal, antara lain : 

1. Penulis ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang struktur bangunan 

gedung khususnya kolom dan balok. 

2. Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis semakin meningkat dari tahun ke 

tahun maka perlu dibangun gedung baru. 
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1.2 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

Adapun ruang lingkup dan Batasan masalah yang akan akan dibahas 

dalam Tugas Akhir Perencanaan Ulang Struktur Gedung Kuliah Terpadu (GKT) 1 

Politeknik Negeri Bengkalis adalah sebagai berikut : 

1. Material yang digunakan yaitu beton bertulang 

2. Tidak Memeperhitungkan Struktur Bawah 

3. Tidak Memperhitungkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

4. Aspek – aspek yang ditinjau yaitu Kolom,Balok, dan gaya dalam 

5. Perhitungan gempa menggunakan analisis respons spektrum 

6. Perhitungan gaya dalam menggunakan bantuan aplikasi SAP 2000 v.22 

7. Perencanaan menggunakan peraturan SNI 1726:2019 dan SNI 2847:2019 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Merencanakan/Desain elemen struktur atas (Kolom & Balok) 

menggunakan peraturan terbaru yaitu Tata cara perencanaan ketahanan 

gempa untuk struktur bangunan menggunakan SNI 1726:2019, dan 

Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung SNI 2847:2019.  

b. Merencanakan dimensi dan detail tulangan yang diperlukan untuk 

menahan beban – beban yang bekerja pada struktur kolom dan balok. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat yang diharapkan dari tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Dapat menambah pengetahuan penggunaan program SAP2000 v.22 

b. Dapat memberi manfaat bagi para pembaca dalam menambah 

wawasan dan pengetahuan dalam melakukan perhitungan ulang 

struktur gedung khususnya kolom dan balok. 

c. Dapat memberi manfaat bagi para peneliti selanjutnya sebagai bahan 

referensi lebih lanjut mengenai perencanaan strukur atas kolom dan 

balok. 
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1.5     Sistematika 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 dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori yang menimbulkan gagasan dan mendasari judul 

Tugas Akhir antara lain : Penelitian sebelumnya, konsep Analisa struktur, 

kajian umum struktur, konsep desain Gedung beton bertulanga, kriteria desain 

struktur, landasan dalam perencanaan preliminary desain, konsep pembebanan, 

tinjauan elemen struktur, kombinasi pembebanan, permodelan 3D, Sketch up, 

Kerangka Pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang Alat dan Bahan, Studi literatur, Tahapan penelitian, diagram alir, 

proses Analisa, tempat dan waktu pelaksanaan, perkiraan biaya. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang perhitungan, permodelan dan pembahasan perancangan Gedung 

Kuliah Terpadu III 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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