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1.1 Latar Belakang 

Seiring bertambahnya waktu kebutuhan bangunan gedung terhadap segala 

aktivitas manusia terus mengalami peningkatan. Peristiwa tersebut merupakan 

salah satu indikator yang menunjukkan bahwa roda perekonomian berputar sejalan 

dengan meningkatnya berbagai aktivitas manusia dalam melaksanakan transaksi 

bisnis, dimana tampilan estetika serta kelengkapan fasilitas bangunan tersebut 

adalah representasi dari aktivitas orang yang menggunakan dan menghuninya. 

Bentuk dari sebuah bangunan mempresentasikan karakteristik dari 

peruntukan bangunan tersebut, misalnya saja bangunan yang akan difungsikan 

untuk aktivitas perkantoran akan berbeda dengan bangunan yang dirancang untuk 

pertokoan, sekolah, kampus, hotel, gedung olah raga, dan lain sebagainya. Seolah-

olah kenampakan bangunan dari bentuk, material yang digunakan, dan massa 

bangunan sudah mempunyai ciri tersendiri, yang tentunya juga tegantung pada 

skala waktu kapan bangunan tersebut dirancang dan dibangun. Layaknya sebuah 

bangunan yang dihuni setiap waktu, kenyamanan bagi penghuninya merupakan 

persyaratan yang harus dipenuhi selama bangunan difungsikan (Wulfram I. 

Ervianto, 2007). 

Seiring bertambahnya umur bangunan akan mengalami kerusakan atau 

penurunan kualitas yang tidak dapat dihindari, hal ini disebabkan karena bangunan 

yang mengalami kerusakan akibat proses mekanis, fisis, kimia, biotis maupun 
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aktivitas manusia (Fernandi, 2011). Maka dari itu, pada tahap pasca konstruksi 

kegiatan pemeliharaan dan perawatan (maintenance) sangat penting untuk 

dilakukan secara rutin, terus menerus, dan periodik yaitu dengan cara selalu 

memperhatikan spesifikasi teknis dan juga bahan, dengan demikian jika terjadi 

kerusakan diharapkan tidak memerlukan biaya yang tinggi dalam perbaikannya. 

Maintenance berarti pemeliharaan atau menjaga dan merawat baik-baik, 

sehingga maintenance dapat didefinisikan suatu kegiatan menjaga, memperbaiki 

atau mengganti bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, prasarana dan 

sarana agar bengunan layak fungsi (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 

24/PRT/M/2008). Lingkup pemeliharaan dan perawatan bangunan meliputi 

beberapa aspek yaitu aspek arsitektural, struktural, mekanikal, elektrikal, tata ruang 

luar dan tata graha (De jonge, 1990). 

Pada dasarnya pemeliharaan dan perawatan bangunan meliputi: 1) masa 

pemeliharaan; 2) biaya pemeliharaan; 3) prioritas pemeliharaan; dan 4) korelasi 

antara masa pemeliharaan, biaya dan prioritas. Kegiatan pemeliharaan dan 

perawatan bertujuan agar bangunan dapat beroperasi dengan baik sehingga 

pengguna merasa nyaman, dan selanjutnya akan membantu dalam meningkatkan 

pendapatan pengelola bangunan (Irika Widiasanti dan R. Eka Murti Nugraha, 

2016). 

Universitas Internasional Batam adalah salah satu perguruan tinggi swasta 

yang berada di Kota Batam yang mempunyai 2 (dua) gedung perkuliahan yaitu 

gedung A yang terdiri dari 4 (empat) lantai dan gedung B yang terdiri dari 6 (enam) 

lantai dengan misi secara terus menerus menerapkan pendidikan yang menyeluruh 
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sesuai dengan standar kualitas internasional. Salah satu unsur penting yang harus 

diterapkan untuk menunjang misi tersebut dengan baik yaitu menerapkan 

pengelolaan asset seperti fasilitas bangunan dan insfrastruktur yang ada. Menyadari 

hal tersebut, maka peninjauan terhadap pemeliharaan dan perawatan fasilitas 

bangunan dan infrastruktur perlu diteliti dan harus dilakukan agar bermanfaat 

secara maksimal bagi penghuni gedung. Kebutuhan fasilitas yang terpelihara dan 

terawat dengan baik tentunya dapat memengaruhi aktivitas dalam gedung. Apabila 

fasilitas bangunan buruk, maka aktivitas penghuni gedung akan terganggu, begitu 

juga sebaliknya apabila terpelihara dan terawat dengan baik maka aktivitas akan 

berjalan dengan lancar dan sesuai dengan visi serta misi yang dimiliki oleh 

bangunan tersebut. Namun, karena tidak memungkinkan untuk memperbaiki 

keseluruhan bangunan secara bersamaan, oleh karena itu perlunya mengetahui 

skala prioritas terkait dengan kegiatan perbaikan bangnuan agar dapat diketahui 

bagian atau komponen dari bangunan yang mana yang harus ditangani terlebih 

dahulu. Penelitian ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), 

metode tersebut digunakan karena mudah dimengerti serta dapat menghasilkkan 

pengambilan keputusan yang tepat dan juga efektif. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berikut penjabaran rumusan masalah dari penelitian ini berdasarkan dari latar 

belakang diatas yang meliputi:  

1. Bagaimana kondisi bangunan gedung Universitas Internasional Batam jika 

ditinjau dari kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang telah berjalan?  

2. Bagaimana urutan prioritas pemeliharaan dan perawatan gedung Universitas 

Internasional Batam? 

3. Bagaimana tindakan penanganan pemeliharaan dan perawatan yang tepat 

terhadap kondisi bangunan gedung Universitas Internasional Batam? 

1.3 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini dibuatkan batasan masalah agar dapat menghindari 

terjadinya penyimpangan maksud dan tujuan dari bahasan penelitian yang akan 

dilakukan. Penelitian yang dilakukan memiliki batasan-batasan yang mencakup: 

1. Bangunan yang menjadi objek penelitian adalah bangunan gedung 

Universitas Internasional Batam, 

2. Pembahasan dalam penelitian ini hanya pada permasalahan yang terkait 

dengan kondisi fisik bangunan, 

3. Penelitian ini hanya meninjau pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung 

Universitas Internasional Batam pada tahap pasca konstruksi, 

4. Komponen-komponen yang ditinjau dalam penelitian ini dari aspek 

struktural, arsitektural, dan tata lingkungan, 
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5. Penilaian komponen dari prioritas pemeliharaan dan perawatan bangunan 

gedung Universitas Internasional Batam berdasarkan keterangan responden 

yang mengetahui keadaan bangunan, serta ahli atau pakar yang bersangkutan, 

6. Pemeriksaan pada kondisi struktur bangunan hanya melalui kondisi visual 

dan tanpa melakukan uji laboratorium dan uji lapangan. Penelitian kondisi 

bangunan dilakukan dengan membandingkan perkiraan luasan elemen yang 

terjadi kerusakan dengan luasan elemen yang ditinjau dan menghitung nilai 

persentase dari kerusakan bangunan gedung Universitas Internasional Batam. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini meliputi: 

1. Menganalisis kondisi bangunan gedung Universitas Internasional Batam jika 

ditinjau dari kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang telah berjalan, 

2. Menganalisis urutan prioritas pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung 

Universitas Internasional Batam, 

3. Menganalisis tindakan penanganan pemeliharaan dan perawatan yang tepat 

terhadap kondisi bangunan gedung Universitas Internasional Batam. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat terkait dengan penelitianiini meliputi: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan tambahan informasi dalam khazanah keilmuan terutama 

di bidang manajemen pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, 

b. Memberikan informasi yang dapat digunakan dalam membantu 

pengambilan keputusan guna menentukan prioritas pemeliharaan 

bangunan gedung Universitas Internasional Batam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan pengetahuan tentang teknis penentuan prioritas 

pemiliharaan dan perawatan pemeliharaan bangunan gedung 

Universitas Internasional Batam, 

b. Mengimplementasikan metode Analytical Hierarchi ProcessI (AHP) 

dalam menentukan prioritas pemiliharaan dan perawatan pemeliharaan 

bangunan gedung Universitas Internasional Batam. 
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