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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Batam merupakan kota yang sangat pesat baik itu dari segi 

pembangunan maupun sosial, terutama berbagai macam pembangunan struktur 

baik itu pembangunan gedung rumah sakit, sekolah, perkantoran, dan gedung-

gedung serba guna. Dalam pembangunan gedung-gedung ada beberapa komponen 

yang sangat berperan penting untuk sebuah bangunan gedung tersebut, yaitu 

struktur kolom. Struktur kolom merupakan komponen yang sangat berperan 

penting untuk menahan kekuatan pada struktur balok utama serta menahan semua 

beban struktur yang ada pada gedung tersebut. Struktur kolom mempunyai 

berbagai bentuk desain sesuai dengan analisa lapangan dan beban yang akan 

dipikul dari bangunan tersebut. 

Kekuatan struktur kolom untuk memikul beban didasarkan pada 

kemampuan memikul kombinasi beban aksial dan momen secara bersamaan. 

Perencanaan kolom ini merupakan struktur bangunan yang didasarkan pada 

kekuatan serta kekakuan untuk penampang beban aksial dan momen. Komponen 

kolom memiliki beberapa jenis yaitu berdasarkan bentuk dan susunan tulangan, 

berdasarkan letak atau posisi beban aksial, dan berdasarkan panjang komponen 

kolom. 

  Trend arsitektur yang mulai digunakan pada perencanaan struktur 

gedung saat ini merupakan perencanaan kolom menggunakan kolom penampang 

persegi tanpa mengurangi kekuatan dan keamanan dari aspek-aspek yang

Liesca Monica Victoria. Studi Komparatif Perencanaan Struktur Bangunan Rumah Sakit dengan Menggunakan 
Struktur Kolom Beton Bertulang Berbentuk Persegi dan Persegi Panjang (Studi Kasus : Perencanaan Rumah  
Sakit Nongsa Batam, Kepulauan Riau), 2019. 
UIB Repository©2019



2 
 

 
Universitas Internasional Batam 

 

mempengaruhi perencanaan gedung terutama aspek kebencanaan. Penggunaan 

kolom persegi dilakukan untuk membuat ruangan dalam gedung menjadi lebih 

indah dan memaksimalkan luas ruangan dalam gedung. Hal ini disebabkan karena 

penggunaan kolom persegi pada struktur gedung tersebut tidak terlihat pada 

sudut-sudut ruangan atau mendekati rata dengan dinding, sehingga kolom tidak 

terlihat terlalu menonjol keluar. Oleh karena itu penggunaan kolom persegi 

menjadi pilihan atau alternatif yang digunakan dalam perencanaan struktur 

gedung dalam mengurangi masalah luas ruangan, namun sesuai kebutuhan dalam 

pembangunan ada beberapa perencana menggunakan struktur kolom persegi 

panjang sebagai komponen untuk menahan semua beban aksial yang menahan 

komponen lainnya. 

Pada Penelitian ini, peneliti membahas tentang studi komparatif 

perencanaan struktur bangunan Rumah Sakit dengan menggunakan sistem kolom 

beton bertulang berbentuk persegi dan persegi panjang (studi kasus : perencanaan 

Rumah Sakit Nongsa Batam, Kepulauan Riau). Untuk merencanakan gedung 

rumah sakit ini penulis memiliki acuan dan standar yang digunakan yaitu SNI 03-

2847-2013, SNI 03-1726-2002, dan PPPURG 1987 dengan menggunakan 

program SAP2000 dalam mendesain dan pengecekan terhadap kekuatan struktur-

struktur yang berperan. 

Beberapa peneliti sebelumnya juga pernah dilakukan oleh (Richard 

Frans, 2013), Diagram Interaksi Kolom Pipih Beton Bertulang dengan Kolom 

Bujur Sangkar, (Limbong, 2016), meneliti tentang Mendesain Kolom Pipih 

dengan Analisa dan Desain didasarkan atas SNI 03-1726-2012 dan SNI 03-2847-

2013, maka dalam penelitian ini berfokus pada studi komparatif perencanaan 
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struktur bangunan Rumah Sakit Nongsa Batam, Kepulauan Riau dengan 

menggunakan sistem kolom beton bertulang berbentuk persegi dan persegi 

panjang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perbandingan penampang desain antara struktur 

kolom persegi dan struktur kolom persegi panjang? 

2. Berapakah perbandingan volume beton pada struktur kolom 

berbentuk persegi dan persegi panjang? 

3. Berapakah perbandingan baja tulangan pada struktur kolom persegi 

dan struktur kolom persegi panjang?  

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

terdapat batasan dari rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk data dari desain gambarnya sepenuhnya dibuat dan 

direncanakan oleh penulis. 

2. Untuk pelaksanaan struktur memakai (RPMB), karena pada sistem 

rangka pemikul momen sederhana adalah sistem yang memiliki 

posisi tingkat kemampuan pada struktur yang sangat kecil tetapi 

memiliki kekuatan yang besar. 

3. Tidak menghitung aspek dari arsitekturnya. 

4. Tidak menghitung pondasi dan struktur pelat, balok dan tangga. 
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5. Tidak memperhitungkan analisis terhadap gempa karena lokasi 

perencanaan gedung memiliki wilayah zona gempa 1 dengan 

kondisi tanah yang lunak. 

6. Tidak Menentukan Diagram Interaksi Kolom hanya menghitung 

pengaruh beban aksial pada kolom. 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berikut merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir ini, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis perbedaan desain penampang kolom persegi 

dan persegi panjang. 

2. Untuk menganalisi perbandiingan kebutuhan volume beton pada 

sistem kolom persegi dan kolom persegi panjang. 

3. Untuk mendeskripsikan dan dapat mengetahui perbandingan dari 

kebutuhan baja tulangan kolom persegi dan kolom persegi panjang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bertambahnya pengetahuan tentang beton bertulang khususnya 

struktur kolom persegi dan persegi panjang. 

2. Dapat mengetahui menggunakan program aplikasi SAP2000 untuk 

perencanaan bangunan bertingkat. 

3. Mempermudah dalam merencanakan sebuah bangunan bagi para 

konsultan. 

4. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan datang. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis akan membahas berbagai tahap 

untuk merencanakan sebuah bangunan gedung sesuai dengan studi komparatif 

yang sudah direncanakan. Untuk sebagai dasar dan gambarannya penulis akan 

menjadikan beberapa bab dalam tugas akhir ini yaitu : 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab 1, penulis akan menjelaskan tentang latar bekalang dari 

penelitian ini, rumusan masalah yang akan diteliti, batasan masalah 

pada proses penyusunan dan perencanaannya, maksud, tujuan dan 

manfaat dari proses penelitian ini. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Akan mendeskripsikan tentang materi, dasar serta peraturan-

peraturan dalam merencanakan sebuah struktur bangunan gedung 

bertingkat dan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang 

menjadi referensi dari penulisan karya ilmiah ini. 

3. BAB III : METODE PENELITIAN 

Penulis akan menjelaskan tentang metode yang akan digunakan, 

proses pengolahan data, dan tahap menganalisa dari hasil yang akan 

di teliti. 

4. BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab 4, penulis akan mendeskripsikan tahap dari hasil 

perencanaan dari struktur kolom persegi dan struktur kolom persegi 

panjang. 

5. BAB V : PENUTUP 
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Pada bab 5, penulis akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari 

pembahasan pada bab 4 serta saran untuk proses penyusunan karya 

ilmiah ini. 

Liesca Monica Victoria. Studi Komparatif Perencanaan Struktur Bangunan Rumah Sakit dengan Menggunakan 
Struktur Kolom Beton Bertulang Berbentuk Persegi dan Persegi Panjang (Studi Kasus : Perencanaan Rumah  
Sakit Nongsa Batam, Kepulauan Riau), 2019. 
UIB Repository©2019


