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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Hunian  

2.1.1  Pengertian Hunian  

KBBI “Hunian adalah tempat tinggal ,kediaman (yang dihuni)”. Hunian 

juga berfungsi sebagai tempat berlindung, dan tempat berkumpul bersama 

keluarga. Hunian termasuk kebutuhan pokok khususnya papan (tempat tinggal). 

Kepulauan Riau adalah sebuah provinsi baru hasil pemekaran dari 

provinsi Riau. Di Provinsi Kepulauan Riau mencakup beberapa kota, salah 

satunya Kota Batam. Luas wilayah kota Batam adalah 3.990,00 km2, yang terbagi 

dari luas wilayah daratan 1.040 km2 dan luas wilayah perairan/laut2.950 km2.  

Sejak dibentuk menjadi Kotamadya Administratif Batam pada tanggal 24 

Desember 1983. Laju pertumbuhan penduduk pun semakin berkembang dan 

mengalami peningkatan setiap tahunnya, Menurut Dinas Kependudukan dan 

Catatan sipil (2015) kota Batam dihuni hampir 2 juta jiwa. Oleh karena itu, hal 

tersebut pun membuat makin bertambahnya tuntutan penduduk kota terhadap 

pemanfaatn lahan. Dampaknya adalah pembangunan secara vertikal menjadi 

sebuah keharusan terutama bagi kawasan kota batam ini. 

Berbicara mengenai tempat tinggal, kota Batam merencanakan 

peruntukan lahan untuk tempat tinggal yaitu seluas 14.708,87 Ha untuk seluruh 

kota Batam yang mengacu kepada RTRWK Tahun 2028. Semakin hari kota 

Batam terus mengalami berkembang dengan pesat. Dengan berkembang pesatnya 

kota Batam maka muncul yang nama keterbatasan lahan. Hal tersebut 

menyebabkan harga lahan terus meningkat, oleh karena itu muncul konsep hunian 
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vertikal. Hunian vertikal merupakan terobosan baru dalam menghemat 

penggunaan lahan di perkotaan, sehingga permasalahan keterbatasan lahan dapat 

terpecahkan dan pemanfaatan lahan di Batam menjadi lebih optimal. 

2.1.2 Jenis Hunian 

2.1.2.1 Hunian Vertikal 

Pengertian hunian vertikal adalah sebuah tempat yang dapat dihuni yang 

mempunyai bentuk memanjang ke atas. Hunian ini biasanya dibangun di wilayah 

yang mempunyai problema dengan namanya tkeerbatasan lahan. 

Tipologi hunian vertikal apartemen dapat dikelompokan berdasarkan 

jenis dan besar bangunan: 

1. Garden Apartemen 

Apartemen yang dicirikan dengan bangunan bertingkat rendah, biasanya 

tidak lebih dari dua atau tiga tingkat saja (walaupun yang lebih modern 

sekarang memiliki 4 lantai hingga 5 lantai).  

2. Walked-Up Apartemen 

Apartemen ini cenderung menjadi apartemen bertingkat rendah tanpa lift.  

3. Low Rise Apartment 

Apartmen yang memilik 4 (empat) lantai atau kurang, tinggi nya sekitar 

14 meter/ 46 kaki. Apartemen ini menggunakan tangga sebagai akses 

naik dan turunnya. 

4. Medium Rise Apartment 

Apartemen yang memiliki lebih dari 4 (empat) lantai. 

5. High Rise Apartment 

Apartemen yang memiliki 5 (lima) lantai atau lebih. 
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Pengelompokan  berdasarkan jumlah lantai yang ada di unit hunian: 

1. Simplex 

 Apartemen yang memiliki semua ruang disatu tingkat. Simplex adalah 

tipe apartemen paling umum karena sederhana dan juga ekonomis untuk 

dibangun. 

2. Duplex 

 Apartemen yang memiliki ruangan di dua tingkat yang saling 

bersambungan. 

3. Mezzaine 

 Apartemen yang memiliki lantai kecil yang berada di antara dua tingkat 

utama bangunan dan biasanya dalam bentuk balkon. 

Klasifikasi apartemen berdasarkan luasan dari kamarnya: 

1. Tipe Studio 

 Apartemen tipe ini menggabungkan semua ruangan menjadi satu. 

2. Tipe satu ruang tidur 

 Apartemen tipe ini cenderung lebih besar dari tipe studio,  

3. Tipe dua ruang tidur  

 Apartemen tipe ini memiliki dua tempat tidur. 

4. Tipe tiga ruang tidur  

 Apartemen tipe ini memiliki tiga tempat tidur. 

5. Tipe empat ruang tidur  

 Apartemen tipe ini memiliki empat tempat tidur. 
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Jadi kesimpulanya apartemen adalah sebuah ruangan yang bisa 

menampung sebuah  kelompok dan didukung ada nya fasilitas-fasilitas tertentu. 

Dan juga merupakan hunian yang pembangunan nya di bangun tegak lurus. 

2.1.2.2 Hunian Horizontal 

Hunian-horizontal merupakan sebuah tempat tinggal yang letaknya 

sejajar.  Hunian-horizontal ini biasa disebut “perumahan”. 

Rumah juga dapat diartikan sebagai berikut : 

1. Tempat seseorang atau kelompok tinggal secara permanen. 

2. Tempat tinggal permanen keluarga atau unit sosial 

Berikut merupakan unsur-unsur kekurangan dan kelebihan yang di 

temukan pada hunian vertikal dan horizontal: 

1. Pemakaian dinding statis, sehingga tidak memungkinkan untuk 

melakukan perubahan volume ruang dan perubahan hubungan antar 

ruang. Tidak hanya itu, unsur lingkungan seperti sinar matahari yang 

masuk, angin yang berhembus menjadi sebuah sesuatu yang langka pada 

hunian vertikal, karena setiap jendela apartemen di batasi, bahkan 

menjadi sebuah nilai jual yang tinggi, berbeda dengan rumah landed 

dimana sinar matahari dan angin yang berhembus merupakan hal yang 

lumrah sehingga di masukkan pada rumah sebanyak mungkin. 

2. Dalam desain tipologi unit apartemen selalu pintu akan bertemu dengan 

pintu, sehingga tidak ada unsur sosialisasi sebagaimana seperti ruang 

komunal / teras seperti perumahan landed pada umumnya. Menjadikan 

setiap penghuninya menjadi tertutup dan menjadi kesan dingin. 
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3. Pada bangunan hunian vertikal, minimnya ruang terbuka hijau pada 

setiap unitnya sehingga menjadi sebuah kelangkaan pada ruang terbuka 

pada hunian vertikal untuk mendapatkan sebuah taman seperti di rumah 

landed. 

2.2. Kebutuhan Pasar  

Pasar didefinisikan sebagai jumlah total dari semua pembeli dan penjual 

di wilayah. Pasar dapat menjadi sarana dalam pemenuhan kebutuhan sosial 

sehingga memudahkan masyarakat untuk memenuhi kehidupan. 

Pasar dalam cakupan bidang konstruksi adalah transaksi diantara dua 

orang atau lebih, Dua orang yang dimksud adalah orang yang menyediakan jasa 

(persero) dan orang yang menggunakan jasa (pemilik pekerjaan). 

Kebutuhan pasar terhadap hunian di Batam sangat tinggi. Hal ini 

ditunjukkan dengan minat warga di kota Batam yang sudah mulai memilih untuk 

membeli apartemen atau disebut dengan hunian vertikal. Alasan memilih 

apartemen di Batam karena hunian yang efektif, nyaman dan praktis untuk 

ditempati, dan juga bisa dijadikan instrumen investasi yang menguntungkan di 

jangka panjang 

2.3. Struktur 

Struktur merupakan sesuatu yang menyusun bangunan seperti pondasi, 

kolom, sloof, dinding, ring, kuda-kuda, dan atap. Pada hakikatnya, elemen 

struktur mempunyai fungsi yaitu membantu keberadaan elemen nonstruktur yang 

mencakup elemen tampak, interior, dan detail arsitektur sehingga menciptakan 

satu kesatuan. Setiap bagian struktur bangunan tersebut juga mempunyai manfaat 

dan kontribusinya masing-masing. 

http://arafuru.com/perawatan/panduan-cara-membuat-pondasi-rumah.html


11 

 

Universitas Internasional Batam 

Hilda Virginia Putri, Proyek Pembangunan Gedung Apartemen Formosa Recidence, 2018 
UIB Repository©2018 

Manfaatnya adalah menyalurkan beban bangunan dari bagian bangunan 

atas lalu ke bagian bangunan bawah, kemudian menyebarkannya ke tanah. 

Perancangan struktur perlu memastikan bahwa bagian-bagian sistem struktur ini 

mampu memberikan atau menahan gaya gravitasi dan beban bangunan, kemudian 

menyangga dan menyalurkannya ke tanah dengan aman. Pada dasarnya struktur 

bangunan dibagi menjadi dua, yaitu struktur bagian atas dan struktur bagian 

bawah. 

2.3.1 Struktur Gedung Bagian Atas 

Struktur atas adalah suatu struktur yang keberadaan nya ada di atas 

permukaan atas. Terdapat 5 (lima) komponen struktur yaitu kolom, balok, plat, 

dinding geser dan yang terakhir tangga.  

2.3.1.1 Kolom 

Kolom adalah elemen struktural yang menstransmisikan, mengkompresi, 

berat struktur diatas ke elemen struktural lainnya di bawah. Dengan kata lain, 

kolom adalah anggota kompresi. 

2.3.1.2 Balok 

Balok juga  masuk kedalam proses pekerjaan beton bertulang. Balok 

adalah  suatu bagian struktur yang digunakan sebagai dudukan lantai dan pengikat 

kolom lantai atas. Fungsinya yaitu rangka penguat horizontal bangunan terhadap 

beban-beban. 

2.3.1.3 Plat Lantai 

Plat lantai merupakan lembaran yang dibangun untuk menyediakan 

permukaan datar, biasanya horisontal. Plat dapat didukung oleh dinding, dengan 

balok beton bertulang biasanya disusun secara monolitik dengan lempengan, oleh 

balok baja struktural, kolom di permukaan. 
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Ketebalan  sebuah plat lantai ditentukan oleh : 

1. Besarnya lendutan yang dizinkan. 

2. Lebar bentangan atau jarak antara balok-balok pendukung. 

3. Bahan material yang digunakan. 

Menurut (Szilard, 1974) aksi struktural atau pelat dapat dibedakan 

menjadi 6 macam plat, yaitu: 

1. Plat kaku 

2. Membran 

3. Plat flexible 

4. Pelat tebal 

5. Plat Lantai Kayu 

6. Plat Lantai Beton 

7. Plat Lantai Yumen 

2.3.1.4 Tangga 

Tangga adalah suatu bagian komponen struktur yang terdiri dari sebuah 

plat, bordes dan anak tangga yang memberikan akses dari satu lantai dengan lantai 

di atasnya. Tangga mempunyai berbagai macam bentuk yaitu Horizontal Stairs, 

Cantilever Stairs, Helical Stairs, dan Free Standing Stairs. 

Bagian-Bagian struktur tangga :  

2.3.1.4.1 Ibu Tangga 

Ibu tangga berfungsi mendukung anak tangga. Ibu tangga merupakan 

konstruksi yang menjadi satu dengan rangka bangunannya. Menurut strukturnya, 

ibu tangga terdiri dari : 
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a. Tangga Plat 

b. Tangga Balok 

c. Tangga kantilever 

Persyaratan pembuatan tangga adalah sebagai berikut : 

a. Lebar tangga dan bordes harus sesuai dengan kebutuhan. 

b. Panjang tangga harus memiliki ukuran yang cukup aman serta nyaman. 

c. Sandaran mesti cukup kuat menahan beban serta nyaman. 

d. Persyaratan struktural terpenuhi. 

2.3.1.4.2 Dinding Geser 

Dinding Geser (shear wall) adalah suatu struktur balok kantilever tipis 

yang langsing vertikal, untuk digunakan menahan gaya lateral. Biasanya dinding 

geser berbentuk persegi panjang, Box core suatu tangga, elevator atau shaft 

lainnya. Dan biasanya diletakkan di sekeliling lift, tangga atau shaft guna 

menahan beban lateral tanpa mengganggu penyusunan ruang dalam bangunan. 

Dalam prakteknya dinding geser terhubung dengan system rangka 

pemikul beban pada gedung. Dinding struktural yang biasa dipakai pada gedung 

tinggi adalah dinding geser cantilever dan dinding geser berangkai. Berdasarkan 

SNI 03-1726-2002 (BSN, 2002), dinding geser beton bertulang cantilever adalah 

suatu subsistem struktur gedung yang fungsi utamanya adalah untuk memikul 

beban geser akibat pengaruh gempa rencana. Kerusakan pada dinding ini hanya 

boleh terjadi akibat momen lentur (bukan akibat gaya geser), melalui 

pembentukkan sendi plastis di dasar dinding. 

Penempatan dinding geser ada 2 macam : 

1. Dinding geser sebagai dinding tunggal. 

2. Dinding geser yang disusun membentuk core (inti). 
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2.3.1.4.3 Atap 

Atap adalah bagian penutup dari sebuah bangunan, menutup dibagian 

paling atas dari bangunan. Atap merupakan tempat berlindung yang memberikan 

perlindungan dari berbagai jenis cuaca. Karakteristik atap tergantung pada tujuan 

dari sebuah bangunan. 

2.3.1.5 Kuda-Kuda 

Kontruksi kuda-kuda adalah suatu komponen rangka batang yang 

berfungsi untuk mendukung beban atap termasuk juga beratnya sendiri dan 

sekaligus dapat memberikan bentuk pada atapnya. Kuda-kuda merupakan 

penyangga utama pada struktur atap. Umumnya kuda-kuda terbuat dari beberapa 

bahan, yaitu : 

1. Kuda-kuda kayu  

2. Kuda-kuda bambu 

3. Kuda-kuda baja   

4. Kuda-kuda dari beton bertulang 

2.3.2 Struktur Gedung Bagian Bawah 

Struktur bawah merupakan suatu bagian pada struktur yang terdapat di 

bawah permukaan tanah. Struktur bawah biasanya terdapat beberapa pekerjaan 

seperti pondasi, galian tanah dan struktur basement. 

1. Pondasi 

Pengertian umum untuk Pondasi adalah Struktur bagian bawah bangunan 

yang berhubungan langsung dengan tanah, atau bagian bangunan yang terletak di 

bawah permukaan tanah yang mempunyai fungsi memikul beban bagian 

bangunan lainnya di atasnya. Pondasi harus diperhitungkan untuk dapat menjamin 
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kestabilan bangunan terhadap beratnya sendiri, beban - beban bangunan (beban isi 

bangunan), gaya-gaya luar seperti: tekanan angin,gempa bumi, dan lain-lain. 

Disamping itu, tidak boleh terjadi penurunan level melebihi batas yang diijinkan. 

Secara umum jenis-jenis struktur bawah (pondasi) dibagi menjadi 3 

bagian yaitu pondasi dangkal, sumuran, dan pondasi dalam. 

a. Pondasi dangkal 

b. Pondasi dalam 

Struktur bawah bangunan pondasi terdiri dari pondasi dan tanah 

pendukung pondasi. Pondasi berfungsi untuk mendukung seluruh beban bangunan 

dan meneruskan beban bangunan tersebut kedalam tanah dibawahnya. Suatu 

sistem pondasi harus dapat menjamin, harus mampu mendukung beban bangunan 

diatasnya, termasuk gaya-gaya luar seperi gaya angin, gempa, dll. Untuk itu 

pondasi haruslah kuat, stabil, aman, agar tidak mengalami penurunan, tidak 

mengalami patah, karena akan sulit untuk memperbaiki suatu sistem pondasi. 

Akibat penurunan atau patahnya pondasi, maka akan terjadi:  

1. Kerusakan pada dinding, retak-retak, miring dan lain-lain 

2. Lantai pecah, retak, bergelombang 

3. Penurunan atap dan bagian-bagian bangunan lain. 

Suatu sistem pondasi harus dihitung untuk menjamin keamanan, 

kestabilan bangunan diatasnya, tidak boleh terjadi penurunan sebagian atau 

seluruhnya melebihi batas-batas yang diizinkan. Pembuatan pondasi dihitung 

berdasarkan hal-hal berikut : 
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1. Berat bangunan yang harus dipikul pondasi berikut beban-beban hidup, 

mati serta beban-beban lain dan beban- beban yang diakibatkan gaya-

gaya eksternal.  

2. Jenis tanah dan daya dukung tanah. 

3. Bahan pondasi yang tersedia atau mudah diperoleh di tempat. 

4. Alat dan tenaga kerja yang tersedia. 

5. Lokasi dan lingkungan tempat pekerjaan. 

6. Waktu dan biaya pekerjaan. 

 

2. GalianTanah 

Galian tanah untuk pondasi dan galian-galian lainnya harus dilakukan 

menurut ukuran dalam, lebar dan sesuai dengan peil-peil yang tercantum pada 

gambar. Semua bekas-bekas pondasi bangunan lama dan akar-akar pohon yang 

terdapat pada bagian pondasi yang akan dilaksanakan harus dibongkar dan 

dibuang. Bekas-bekas pipa saluran yang tidak dipakai harus disumbat. 

Apabila pada lokasi yang akan dijadikan bangunan terdapat pipa air, pipa 

gas, pipa-pipa pembuangan, kabel-kabel listrik, telepon dan sebagainya yang 

masih dipergunakan, maka secepatnya diberitahukan kepada Konsultan 

Manajemen Konstruksi atau instansai yang berwenang untuk mendapatkan 

petunjuk-petunjuk seperlunya. 

3. Struktur Basement 

Konstruksi basement sering merupakan solusi yang ekonomis guna 

mengatasi keterbatasan lahan dalam pembangunan gedung. Tapi sebagai struktur 

bawah tanah, desain maupun pelaksanaan konstruksi basement perlu dilakukan 

dengan memperhitungkan banyak hal. Disamping aspek teknis dari basement itu 

sendiri, tidak kalah pentingnya adalah aspek lingkungannya. Mutu pekerjaan pada 

konstruksi basement akan sangat mempengaruhi umur dari basement tersebut. 
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Pengendalian terhadap mutu terpadu sangat diperlukan untuk mencapai 

produk konstruksi mutu tinggi dan dapat diandalkan. Beberapa hal yang berkaitan 

dengan galian basement yang perlu diperhatikan adalah beban dan metode galian. 

Beban tersebut biasanya berupa beban terbagi rata, beban titik, dan beban garis 

dan beban terbagi rata memanjang. Sedangkan metode galian dimana dibagi 

menjadi: open cut, cantilever, angker, dan strut. 

2.4 Metode Konstruksi 

Metode Konstruksi adalah proses yang digunakan agar pelaksaan suatu 

proyek menjadi lebih efisien, hemat biaya, aman, dan terarah. Ada beberapa hal 

yang menyebabkan metode konstruksi yang digunakan di setiap proyek berbeda 

yaitu keadaan sekitar proyek yaitu luas ruang bebas, akses menuju lokasi, volume 

pekerjaan dan lingkungan sekitar proyek. 

Seiring berkembangnya zaman metode konstruksi bangunan mengalami 

perubahan dalam hal penggunaan alat, bahan dan metode kerjanya. Metode kerja 

pembangunan yang banyak kita lihat adalah dimulai dari bagian bawah menuju 

bagian bangunan atas (bottom-up). Dengan adanya metode terobosan, untuk 

mengatasi permasalahan yang akan ada di lingkungan sekitar proses 

pembangunan, maka didapatlah metode konstruksi atas ke bawah (Top-down). 

Berikut ini merupakan penjelasan tentang metode Bottom-up dan Top-

down : 

1. Metode Bottom-up 

Metode bottom-up merupakan metode pembangunan gedung yang 

dimulai dari bawah menuju ke atas. Pada metode ini pekerjaan difokuskan pada 

pembuatan basemen. Langkah yang dilakukan yaitu melakukan penggalian tanah 

basemen sampai elevasi yang direncanakan, kemudian pekerjaan pondasi, dan 

dilanjutkan pekerjaan kolom balok dan pelat sampai lantai atas. 



18 

 

Universitas Internasional Batam 

Hilda Virginia Putri, Proyek Pembangunan Gedung Apartemen Formosa Recidence, 2018 
UIB Repository©2018 

Urutan metode bottom-up : 

a. Penyiapan akses peralatan dan bahan 

b. Penggalian tanah. 

c. Pembuatan pondasi. 

d. Pembuatan dinding penahan tanah (bila diperlukan). 

e. Pembuatan lantai basemen. 

f. Pembuatan kolom, balok dan pelat lantai berulang sampai dengan 

lantai paling atas. 

Kekurangan metode bottom-up : 

a. Pelaksanaan dewatering perlu lebih intensif. 

b. Penggunaan konstruksi sementara sangat banyak. 

Tidak memungkinkan pelaksanaan dengan super struktural secara efisien. 

Kelebihan metode bottom-up : 

a. Sumber daya manusia yang terlatih sudah banyak memadai. 

b. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi. 

c. Teknik pengendalian pelaksanaan konstruksi sudah dikuasai. 

2. Metode Top-down 

Metode top-down adalah cara pelaksanaan pembangunan gedung yang 

memulai pembangunan dari atas ke bawah. Proses pelaksanaan metode ini diawali 

dengan memasang dinding diafragma, kemudia pondasi dan king post, setelah itu 

pembuatan plat lantai dasar, dan ke bawah basemen bersamaan dengan galian. 

Metode ini dilakukan pada kondisi dimana di sekitar proyek terdapat bangunan 

yang berdekatan, sehingga dikhawatirkan akan longsor jika menggunakan 

metode bottom-up. 
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Urutan metode top-down : 

a. Memasang dinding diafragma. 

b. Memasang pondasi beserta king post. 

c. Mengerjakan pelat lantai dasar. 

d. Mengerjakan pengerukan dan lantai basemen dan kolom lantai atas. 

e. Mengerjakan lantai basemen lebih bawah bersamaan lantai lebih 

atas. 

Kekurangan metode top-down : 

a. Diperlukan peralatan berat yang khusus. 

b. SDA terbatas 

Kelebihan metode top-down : 

a. Jadwal pelaksanaan dapat dipercepat. 

b. Relatif tidak mengganggu lingkungan. 

c. Resiko teknis lebih kecil. 


