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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Usaha menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, 

perencanaan beton bertulang tidak hanya direncanakan atas kemampuan dari 

memikul beban, gaya tekan dan tariknya saja, tetapi juga direncanakan seefisien 

mungkin. Perencanaan struktur beton yang efisien akan sangat membantu owner di 

dalam penghematan biaya dan juga waktu. 

Konstruksi dapat dikatakan menjadi salah satu dari kebutuhan pokok yang 

dibutuhkan oleh setiap manusia yang mana telah berkembang pesat seiring dengan 

perkembangan dan kemajuan teknologi pada saat ini, khususnya ada di kota-kota 

besar yang memiliki kebutuhan yang lebih terhadap sarana dan prasarana, 

khususnya bangunan rumah dan gedung. Konstruksi dari sebuah bangunan rumah 

maupun gedung memerlukan kalkulasi dan juga analisis yang diharuskan untuk 

teliti serta pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga bangunan tersebut dapat 

memenuhi persayaratan dan standarisasi yang telah ditentukan. 

Pada saat ini di dalam dunia perencanaan dan permodelan struktur bangunan 

khususnya gedung tingkat tinggi terdapat banyak sekali standarisasi pembangunan 

yang digunakan oleh para engineer. Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan 

maupun standard pedoman yang mengatur mengenai perencanaan dan pelaksanaan 

konstruksi gedung beton dan juga telah terjadi beberapa kali  perubahan dan 

perbaharuan. Yang awalnya dimulai dari Peraturan Beton Bertulang Indonesia pada 

tahun 1955, kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Beton Indonesia 1971. 
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Sedangkan di Benua Amerika terdapat standard ACI (American Concrete Standard) 

salah satunya ACI 318 yang merupakan persayaratan kode pembangunan untuk 

struktur beton. ACI 318 adalah standard persyaratan minimum yang dibutuhkan 

untuk memberikan keamanan di dalam desain dan pembangunan dari struktur beton. 

Standard ACI terbaru yang digunakan saat ini adalah ACI 318-14. Dari kedua jenis 

pedoman diatas, tentu saja kode dan persyaratan tiap pedoman terdapat perbedaan 

di dalam perencanaan.  

Maka dengan terdapatnya beberapa jenis pedoman yang ada di dunia, di 

dalam laporan tugas akhir ini penulis menganalisa perbandingan standarisasi SNI 

dengan standarisasi yang digunakan di Benua Amerika yaitu ACI pada bangunan 

struktur beton yang mana infrastruktur di Benua Amerika dan Negara Indonesia 

untuk saat ini masih banyak menggunakan struktur beton bertulang.. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang diatas, rumusan masalah dari penelitian ini, 

adalah : 

1. Apa perbedaan antara standard SNI dan standard ACI 318? 

2. Manakah yang lebih efisien dalam perencanaan luasan tulangan antara 

SNI dan ACI? 

1.3 Batasan Masalah  

1. Perencanaan beton bertulang untuk plat dan balok struktur gedung hotel 10 

lantai.  
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2. Perencanaan menggunakan material beton dengan mutu beton yaitu (fc’) = 

25 Mpa dan material baja dengan mutu baja yaitu (fy) = 400 Mpa. 

3. Komponen struktur yang dibandingkan hanyalah plat lantai dan balok. 

4. Menggunakan pedoman SNI dan pedoman ACI 318-14. 

5. Beban yang bekerja pada struktur disesuaikan dengan peraturan SK SNI di 

Indonesia. 

Didalam laporan ini penulis tidak membahas materi-materi sebagai berikut : 

1. Perhitungan struktur bawah, yang dimaksud ialah struktur pondasi boredpile 

dan pilecap. 

2. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai didalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Untuk melihat perbedaan antara standard SNI dan standard ACI. 

2. Untuk mendapatkan pedoman yang lebih efisien untuk merencanakan 

struktur gedung dari hasil perbandingan perencanaan dari kedua peraturan 

tersebut yaitu SNI dan ACI. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Dapat mengetahui hasil perbandingan perencanaan antara SNI dan ACI. 

2. Dapat memahami konsep perencanaan struktur gedung bertingkat dengan 

metode SNI dan ACI. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Didalam penulisan tugas akhir ini, penulis membagi laporan menjadi 5 (lima) 

bab, yaitu : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan mengenai latar belakang tugas akhir, rumusan masalah, 

batasan masalah, penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan mengenai landasan teori atau pedoman-pedoman yang 

digunakan didalam perhitungan-perhitungan konstruksi gedung 

bertingkat tinggi. 

3. BAB III METODOLOGI 

Menguraikan metode dan data data yang akan digunakan didalam 

menghitung struktur bangunan. 

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Membahasi dan menguraikan perhitungan-perhitungan konstruksi 

struktur gedung beton, perhitungan direncanakan mencapai persyaratan 

keamanan yang sudah ditentukan. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan kesimpulan dan saran dari penulis terhadap hasil penelitian. 
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