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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pada semua bangunan struktur terutama gedung bertingkat seperti 

gedung perkantoran, gedung sekolah, gedung hunian seperti rumah susun, 

apartemen dan lain sebagainya, menggunakan desain kolom persegi untuk 

menahan kekuatan balok utama. Berbagai macam desain kolom persegi yang 

digunakan menggunakan dimensi yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi 

bangunan dan beban yang dipikul pada bangunan tersebut. Akan tetapi 

terdapat beberapa bangunan gedung yang menggunakan desain kolom bulat 

atau lingkaran. 

Terjadi perdebatan terkait bentuk kolom yang lebih diminati untuk 

memenuhi persyaratan struktur bangunan. Penelitian ini memberikan 

gambaran umum  dalam pengambilan keputusan terkait bentuk kolom yang 

akan digunakan pada bangunan dengan desain yang ekonomis dan memenuhi 

persyaratan struktural bangunan. 

“Adanya perbedaan yang mendasar dari desain kolom persegi dan 

kolom bulat/lingkaran yang berpenampang spiral lebih efektif dibandingkan 

dengan sengkang persegi dalam hal meningkatkan
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kekuatan kolom, (Jack C McCormac, 2003:278). “Selain itu kolom bulat 

berpenampang spiral mempunyai jarak sengkang yang berdekatan 

dibandingkan kolom persegi yang mempunyai bentuk sengkang tunggal 

dengan jarak antara yang relatif besar, sehingga adanya spiral ini 

mempengaruhi baik beban batas maupun keruntuhan dibandingkan dengan 

kolom yang sama tetapi memakai sengkang,”(George Winter dan Arthur H 

Nielson, 2003:313). 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah studi komparatif perencanaan struktur ini meliputi: 

1. Bagaimanakah perbandingan balok dengan perencanaan struktur 

menggunakan circular colomn dan square colomn? 

2. Bagaimana perbandingan kolom pada perencanaan struktur menggunakan 

circular colomn dan square colomn? 

3. Bagaimana perbandingan volume beton pada perencanaan struktur 

menggunakan circular colomn dan square colomn? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan analisis perencanaan struktur ini meliputi: 

1. Menganalisis perbandingan balok pada perencanaan struktur menggunakan 

circular column dan square column 

2. Menganalisis perbandingan kolom pada perencanaan struktur 

menggunakan circular column dan square column 

3. Menganalisis perbandingan volume beton pada perencanaan struktur 

menggunakan circular column dan square column. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat analisis perencanaan struktur ini meliputi: 

1. Bertambahnya pemahaman mahasiswa terhadap konsep struktur bangunan 

menggunakan program SAP2000 

2. Sebagai referensi yang dapat digunakan dalam perencanaan struktur 

bangunan terutama pada bangunan bertingkat 

3. Sebagai referensi pendukung dalam penelitian mahasiswa kedepannya 

4. Menambah wawasan mahasiswa selama proses pembelajaran dalam 

memahami struktur. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah studi komparatif perencanaan struktur ini meliputi: 

1. Seluruh data dan gambar didesain oleh Penulis 

2. Lokasi pembangunan masuk pada wilayah zona gempa 1 yaitu memiliki 

keadaan tanah yang lunak 

3. Penggunaan metode analisis ragam spektrum respon untuk menganalisa 

respon dinamik 

4. Perencanaan pembangunan struktur menggunakan program SAP2000 

5. Tidak mencakup perhitungan mengenai biaya pembangunan 

6. Peninjauan tugas akhir ini tidak mencakup fasilitas penunjang bangunan, 

arsitektur dan manajemen konstruksi. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan studi komparatif perencanaan struktur ini meliputi: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bunga Andarista Maryadi Putri, Analisis Perencanaan Struktur Circular Column dan Square Column dengan 
SAP2000. 
UIB Repository©2019



4 
 

                                                                                    Universitas Internasional Batam 
 

Menjelaskan mengenai pokok bahasan dalam tugas akhir mengenai 

analisis perbandingan struktur bangunan yang dituangkan dalam 

latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian bagi orang lain, batasan permasalahan serta sistematika 

pada penulisan laporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Mengutarakan mengenai dasar teori dan persyaratan yang 

dijadikan acuan serta referensi dalam analisi pembahasan 

mengenai pembangunan struktur gedung. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menguraikan pemahaman mengenai ruang lingkup penelitian yang 

dilakukan, data-data yang digunakan, proses pengolahan data, 

analisis hasil dan diagram alir penelitian. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Menganalisis proses dari hasil perencanaan struktur bangunan dan 

penelitian yang dilakukan sesuai dengan tujuan mengacu pada 

referensi yang ada. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Penulis akan mengutarakan kesimpulan maupun saran mengenai 

perbandingan penggunaan struktur dengan circular maupun square 

column  berdasarkan hasil dari rancangan menggunakan program 

SAP2000 
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