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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Di dalam sepanjang beberapa tahun belakangan ini, pemerintah Indonesia 

sangat mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia (Eduardo Simorangkir, 

2017). Pemerintah Indonesia yakin dengan pembangunan infraktruktur dan 

konektivitas antar wilayah yang terhubung secara merata akan memicu 

pertumbuhan ekonomi Indonesia ke arah yang lebih tinggi. Pembangunan 

infraktruktur yang dimaksud tidak hanya mengenai rakyatnya saja tetapi juga untuk 

arus barang dan sumber daya alam. Proyek-proyek pembangunan yang dibangun 

meliputi jalan raya, jembatan, waduk, pemukiman, terminal, pelabuhan dan 

bandara. Semua pembangunan infrastruktur diharapkan dapat membantu 

pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi kemiskinan, 

meningkatkan keadilan sosial dan daya saing terhadap pasar global. 

Pembangunan infrakstruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah 

diatas langsung memberi dampak positif di daerah sekitarnya. Seperti di Kota 

Batam, pembangunan gedung bertingkat sudah makin diminati. Hal ini disebabkan 

oleh seiring dengan pembenahan infrastruktur dan keterbukaan konektivitas antar 

wilayah di Kota Batam. Ditambahkan dengan pernyataan dari Badan Pengusahaan 

(BP) Batam untuk tidak mengalokasikan lahan pembangunan rumah tapak dan 

mendukung pembangunan vertikal (leo, 2017). Diyakini dapat mengundang minat 

arus urbanisasi dari penduduk pulau-pulau sekitar, seperti Tanjung Pinang, 

Karimun, Lingga, Anambas, Natuna serta penduduk negara tetangga, seperti 

Singapura dan Malaysia. Sebagaimana diatur dalam Perka 27 Pasal 7 yang 

ditetapkan 28 November 2017 mengenai penyelengaraan pengalokasian lahan, pada 
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aturan baru ini Badan Pengusahaan (BP) Batam memperbolehkan Warga Negara 

Asing (WNA) sebagai subyek dari pengalokasian lahan (Batam, 2017). Kota Batam 

mulai membangun pembangunan gedung bertingkat seperti di kota besar lainnya di 

Indonesia. Jumlah bangunan bertingkat mulai bertambah mengikuti laju 

pertambahan penduduk di Kota Batam. 

Berbicara mengenai gedung bertingkat, ada beberapa elemen yang sangat 

penting yang harus diperhatikan dari sebuah struktur, yaitu pondasi, plat lantai/slab, 

kolom dan balok. Hubungan dari masing-masing elemen struktur sangat berkaitan 

erat. Khususnya pada kolom sebuah struktur gedung bertingkat, perencana harus 

memperhitungkan benar gaya-gaya internal dan eksternal yang akan terjadi. Kolom 

pada sebuah gedung bertingkat berfungsi untuk menahan semua gaya aksial dari 

beban yang ditanggung. Tidak hanya gaya aksial, kolom juga harus tahan terhadap 

momen lentur sendirinya serta beban lateral, seperti beban angin dan beban gempa 

yang akan terjadi. Kegagalan perhitungan kolom dari sebuah struktur adalah sangat 

fatal begitu juga dengan elemen-elemen struktur lainnya. 

Tidak hanya dilihat dari faktor keamanan, faktor ekonomis juga penting 

untuk dipertimbangan untuk pembangunan gedung bertingkat. Biasanya 

pembangunan gedung bertingkat dibangun mengunakan struktur beton bertulang. 

Selain bahannya masih mudah di jangkau, pengerjaannya masih tergolong mudah. 

Keseimbangan antara perhitungan faktor keamanan dan faktor ekomonis harus 

diselaraskan dengan rencana kegunaan gedung bertingkat. Hal ini penting agar 

dapat mencapai pembangunan gedung bertingkat yang efektif, efisien dan 

ekonomis, seperti pengurangan volume beton dan beban sendirinya sesuai dengan 

rencana kegunaan gedung bertingkat. Dengan ini peneliti bermaksud untuk 
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melakukan penelitian mengenai Analisis Daya Dukung Struktur Kolom Beton 

Bertulang pada Proyek Pembangunan Gedung Bertingkat Grand Mall Batam 

diharapkan dengan penelitian ini peneliti mampu mengerti dan memberi 

pemahaman kepada pemilik proyek dan pembaca. 

1.2 Ruang Lingkup 

Mengacu pada uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan 

diatas, maka peneliti dapat merumuskan rumusan permasalahan yaitu menganalisa 

daya dukung struktur kolom beton bertulang rencana pada proyek pembangunan 

gedung bertingkat Grand Mall Batam. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan untuk menganalisa daya 

dukung struktur kolom beton bertulang yang telah direncanakan dengan 

menggunakan peraturan yang berlaku di Indonesia serta dijadikan sebagai acuan 

dalam penelitian ini. 

1.4 Luaran Penelitian 

Adapun luaran dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui kapasitas 

daya dukung beban maksimum yang dapat dipikul oleh struktur kolom beton 

bertulang yang telah direncanakan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di 

Indonesia. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua 

pihak yang berkepentingan yaitu: 

1. Pemilik Proyek, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran, masukan dan pandangan untuk mengetahui kapasitas daya 
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dukung beban maksimum yang dapat dipikul struktur kolom beton 

bertulang rencana sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia 

sebagai bahan pertimbangan upaya pengembangan gedung bertingkat 

Grand Mall Batam ke depannya. 

2. Penulis, penelitian ini dapat digunakan untuk pemahaman tata cara 

perhitungan struktur kolom beton bertulang pada gedung bertingkat 

sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. 

3. Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, 

masukan dan pandangan mengenai tata cara perhitungan struktur kolom 

beton bertulang pada gedung bertingkat sesuai dengan peraturan yang 

telah berlaku di Indonesia. 

1.6 Batasan Masalah 

Dalam penulisan penelitian ini, terdapat beberapa batasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Metode analisa yang digunakan akan mengacu pada beberapa beberapa 

standar yang berlaku di Indonesia antara lain: 

a. SNI 2847:2013 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan 

gedung. 

b. SNI 1727:2013 tentang beban minimum untuk perancangan 

bangunan gedung dan struktur lain. 

c. SNI 1726:2012 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa 

untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. 

d. PPIUG 1983 tentang peraturan pembebanan Indonesia untuk 

gedung. 

Sutrisno Cayadi, Analisis Daya Dukung Struktur Kolom Beton Bertulang pada Proyek Pembangunan Gedung Bertingkat 
Grand Mall, 2018 
UIB Repository © 2018



5 
 

  Universitas Internasional Batam 

e. PPPURG 1987 tentang pedoman perencanaan pembebanan untuk 

rumah dan gedung. 

f. PBI 1971 tentang penjelasan dan pembahasan mengenai peraturan 

beton Indonesia 

g. SNI 03-2847-2002 tentang tata cara perhitungan struktur beton 

untuk bangunan gedung. 

h. SNI T-15-1991-03 tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk 

bangunan gedung. 

i. ACI 319-05 tentang tata cara persyaratan struktur beton gedung. 

2. Perhitungan elemen struktur dihitung menggunakan metode 

pendekatan empiris persamaan Whitney. 

3. Perhitungan momen untuk kolom tengah diasumsi e = 0 atau e yang ada 

sangat minim. 

4. Perhitungan struktur bawah tidak termasuk dalam pembahasan 

penelitian. 

5. Perhitungan diperoleh tanpa pertimbangan data sekunder hasil 

penyelidikan tanah. 

1.7 Sistematika Pembahasan 

Uraian sistematika pembahasan dibawah ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran umum mengenai tata cara penyampaian dalam penyusunan penelitian ini. 

Sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:  
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BAB I: PENDAHULUAN 

Akan membahas mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup, 

tujuan penelitian, luaran penelitian, manfaat penelitian, batasan 

masalah dan sistematika pembahasan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Akan mejelaskan mengenai teori-teori yang akan digunakan untuk 

sebagai landasan penelitian dan pembahasan. 

BAB III: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Penjelasan singkat mengenai perusahaan pemilik proyek mecakup: 

identitas perusahaan, struktur organisasi perusahaan, aktivitas kegiatan 

operasional perusahaan dan sistem yang digunakan oleh perusahaan. 

BAB IV: METODOLOGI 

Akan menjelaskan mengenai desain, metode atau pendekatan yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian guna untuk 

mencapai tujuan penelitian. 

BAB V: ANALIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Akan menjelaskan proses pengambilan data dan analisa data-data yang 

diperoleh dari pengambilan data dari penelitian. 

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 

Akan membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran 

mengenai pengembangan hasil penelitian. 

Sutrisno Cayadi, Analisis Daya Dukung Struktur Kolom Beton Bertulang pada Proyek Pembangunan Gedung Bertingkat 
Grand Mall, 2018 
UIB Repository © 2018




