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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Batam dikenal sebagai salah satu kota industri terbesar di Indonesia, 

banyak diantara perusahaan internasional yang membuka cabang dikota ini. Baik 

dari segi peruntungan tata letak batam yang dekat dengan negara Singapura dan 

Malaysia, batam juga diminati karena biaya produksi yang cukup ringan 

dibandingkandaerahlain. Namun, tidak serta merta menjadikan produk yang 

dihasil oleh pekerja di kota ini menjadi buruk atau kurang baik kualitasnya. Ini 

dapat dihindari karena batam mampu menghasilkan pekerja - pekerja lokal yang 

dapat bersaing dengan pekerja dari luar Kota Batam. Hal tersebut tidak lain ialah 

atas kerja keras perguruan – perguruan terkemuka di Kota Batam ini yang 

menghasilkan lulusan lulusan terbaik dan siap berkerja. Salah satunya ialah 

Universitas Internasional Batam. 

Universitas Internasional Batamdidirikan oleh Yayasan Marga tinghoa 

Indonesia (YMTI) pada pertengahan tahun 2000 silam. Perguruan tinggi ini 

diharapkan mampu berpartisipasi dalam upaya pembangunan nasional untuk 

menghasilkan lulusan - lulusan    yang dapat berperan aktif sebagai pelaku 

ekonomi serta teknologi yang kian terbuka serta kompetitif. Dilansir dari laman 

resminya, Universitas Internasional Batam memiliki komitmen untuk memadukan 

pengembangan kompetensi kepribadian mahasiswa melalui materi program studi 

yang spesifik diharapkan agar mahasiswa lulusan perguruan tinggi ini kelak dapat 

memperoleh posisi yang kuat dalam dunia kerja. 
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Math Accounting Fun Games (MAFG),UIB Open House, Global 

Migration Film Festival dan masih banyak lagi kegiatan – kegiatan yang 

dilaksanakan oleh pihak UIB untuk menarik minat para calon pelaku akademik. 

Event olahraga Basket juga sering kali dilaksanakan untuk memeriahkan serta 

memperkenalkan UIB sebagai perguruan tinggi terkemuka di Kota Batam. Namun 

seiring bertambahnya minat para pelaku akademik, masalah – masalah sering kali 

muncul tanpa disadari. Salah satunya ialah melonjaknya kapasitas parkir UIB 

yang tidak lagi mampu ditampung oleh lahan parkir yang tersedia saat ini. 

Penggunaan kendaraan pribadi sebagai mode transportasi menuju 

perkuliahan cukup sulit digantikan oleh angkutan umum online. Kebebasan dan 

kemudahan untuk memiliki kendaraan sendiri menjadi salah satu alasannya. 

Namun, ketika membicarakan tentang kendaraan pribadi, lahan parkir menjadi 

salah satu unsur yang tidak bisa kita pisahkan. Pentingnya pengadaan lahan parkir 

ini ialah sebagai salah satu tindak pencegahan untuk aktivitas parkir sembarangan. 

Contohnya Parkir di bahu jalan, Parkir di pinggir trotoar jalan, bahkan ada 

diantarnya yang mengambil lahan parkir milik kawasan lain. Untuk itu perlu 

dilakukan studi perencanaan parkir sebagai solusi mengatasi masalah tersebut. 

Pada tahun 2015 lalu, Studi untuk pemecahan masalah parkir tersebut 

sebelumnya telah dilakukan oleh Moh Rama Rosyd (2015) dengan judul 

“Perencanaan Gedung Parkir dari Konstruksi Baja dengan Lokasi di FT UNNES 

dengan Menggunakan Plat Precast”. Ia merencanakan sebuah gedung parkir 

sebagai alternatif dari keterbatasannya lahan yang dimiliki FT UNNES. Memiliki 

3 buah lantai dengan luas bangunan sebesar 630meter persegi. Bangunan tersebut 
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diharapkan cukup luas untuk menampung kapasitas parkir bagi mahasiswa/i 

Fakultas Teknik UNNES. Maka dari itu, membangun sebuah fasilitas gedung 

parkir diharapkan menjadi solusi dari permasalahan tersebut.  

Berdasarkan data diatas penulis tertarik untuk merencanakan sebuah 

gedung parkir 5 lantai dengan Sistem Beton Konvensional.Perencanaan 

kebutuhan menggunakan data lapangan Perguruan tinggi, untuk Layout parkir 

serta literatur penyediaan parkir mengacu kepada Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir oleh Dirjen Perhubungan darat - 1996. 

Perencanaan Struktur berpedoman pada SNI 03-2847-2002, SNI 03-1726-2002, 

dan PPPURG 1987 dengan menggunakan program SAP 2000. Hal-hal yang 

direncanakan yaitu desain kebutuhan parkir, denah bangunan, penampang elemen 

balok, kolom, plat lantai, serta pondasi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana denah fasilitas gedung parkir Universitas Internasional Batam 

berdasarkan Pedoman Teknis Penyelenggaran Fasilitas Parkir (PTPFP) 

sertadata kebutuhan parkir di lapangan  ? 

2. Bagaimana desain penampang pada balok, kolom, pelat lantai bangunan 

dengan menggunakan sistem beton konvensional ? 

3. Bagaimana perencanaan pondasi pada bangunan ini ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Data layout fasilitas gedung parkir menggunakan Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (PTPFP) sebagai kontrol desain. 

2. Perencanaan pada struktur ini menggunakan Sistem Rangka Pemikul Momen 

Biasa (SRPMB) 

3. Penelitian tidak meninjau segi manajemen konstruksi. 

4. Penelitian tidak meninjau fasilitas selain yang terdapat didalam Pedoman 

Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. Misalnya penyediaan lift orang 

/barang, MEP bangunan, serta fasilitas pengamanan pada bangunan lainnya. 

 

 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitan ini adalah sebagai berikut : 

1. Menguraikan desain fasilitas gedung  parkir Universitas Internasional Batam 

berdasarkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir serta data 

kebutuhan parkir di lapangan. 

2. Menguraikan perencanaan penampang balok, kolom serta pelat lantai dengan 

menggunakan sistem beton konvensional. 

3. Menguraikan perencanaan pondasi yang akan digunakan untuk bangunan ini. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Berikut ini adalah manfaat dari penelitian ini, diantaranya adalah : 

1. Memperluas wawasan mahasiswa dalam perencanaan fasilitas parkir, baik 

gedung parkir maupun taman parkir. 

2. Dapat menjadi referensi bagi para praktisi konstruksi dalam merencanakan 

struktur bangunan serupa. 

3. Sebagai referensi bagi penelitian serupa di masa mendatang. 
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