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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LataraBelakang Penelitian 

Struktur2pada_suatu bangunanAmerupakan komponen utama berdirinya 

sebuah bangunan. Struktur sebuah gedung terdiri dari komponen-komponen diatas 

tanah dan dibawah tanah yang akan direncanakan agar dapat mentransfer beban ke 

pondasi. 

Konstruksi sebuah bangunan menjadi kebutuhan pokok setiap manusia 

dengan tingkat kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan perkembangan 

dan kemajuan teknologi saat ini. Konstruksi suatu bangunan diperlukan 

perhitungan dan analisa yang teliti serta pertimbangan tertentu sehingga bangunan 

tersebut memenuhi standarisasi yang ditentukan. 

Perkembangan pembangunan di kota batam dikarenakan saat ini batam 

sebagai pulau industri dan wisata yang pesat, batam saat ini telah menarik banyak 

wisatawan yang datang berkunjung. Untuk mengantisipasi kedatangan wisatawan 

dalam negeri maupun wisatawan asing ke batam, maka batam memerlukan 

fasilitas penginapan yang banyak. Saat ini batam telah memiliki berbagai hotel 

yang berstandar internasional, lokal dan akan terus melakukan pembangunan 

dalam berbagai sector. Pembangunan hotel ini bertujuan agar para wisatawan 

memiliki alternative pilihan untuk menginap, dan tempat hiburan untuk para 

wisatawan. 

 Dalam dunia perencanaan struktur bangunan terdapat banyak standarisasi 

peraturan pembangunan yang biasa digunakan oleh para engineer seluruh dunia. 

Perencanaan struktur bangunan di Indonesia menggunakan standar SNI 

Sedangkan di luar negeri memiliki banyak standar seperti Bristish Standard (BS), 

American Concrete Institute (ACI) Standard, Canadian Standard Association 

(CSA). Di Indonesia terdapat banyak developer yang menunjuk enginer luar 

negeri untuk mendesain struktur bangunan yang direncanakan.  
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Pada studi kasus yang penulis analisa merupakan perencanaan struktur 

bangunan dengan menggunakan British Standard. Sehingga penulis ingin 

membandingkan dengan menggunakan standar SNI pada bangunan tersebut. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Pada Proyek pembangunan Office Tower Menara Aria yang penulis analisa 

merupakan perencanaan struktur bangunan dengan menggunakan British 

Standard. Sehingga penulis ingin membandingkan dengan menggunakan standar 

SNI pada bangunan tersebut agar dapat mengetahui perencanaan yang efisien 

antara metode SNI dan BS. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Membuktikan bahwa perencanaan dengan menggunakan standar SNI akan 

lebih efisien dari pada Bristish Standar. 

2. Dapat mengkaji nilai atau hasil terhadap suatu proyek pembangunan gedung 

bertingkat 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Dapat mengetahui hasil perbandingan antara metode SNI dan BS. 

2. Dapat memahami konsep mendesain struktur gedung bertingkat dengan 

metode SNI dan BS. 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Metodeayang dilakukan oleh penulis_dalam_mengumpulkan_data-data yang 

diperlukan dalam penyusunan laporan Skripsi ini adalah:  

1. Pengumpulan data gambar arsitek dari developer 

2. Pengambilan data tes sondir dari developer 

3. Studi literature dari berbagai sumber guna melengkapi data-data dari 

observasi lapangan 

4. Peraturan-peraturan konstruksi yang berlaku di dunia konstruksi 
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1.6 Pembatasan Masalah 

Dalam penulisan penelitian ini penulis membatasi masalah dalam 

merencanakan Gedung perkantoran pada perhitungan struktur bangunan 

gedung bertingkat: 

1. Perhitungan struktur atas yang di maksud adalah struktur balok dan Plat 

lantai 

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

1. Perhitungan sturktur bawah yang dimaksud adalah pilecap dan pondasi 

borepile 

2. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya 

 

2.7 Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan laporan akhir ini, penulis membagi menjadi 5 (Lima) bab, 

di antara nya : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang kerja praktek, rumusan masalah, 

Tujuan dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data, pembatasan 

masalah, dan sistematika pembahasan.   

2. BAB II TINJAUAN UMUM PROYEK 

Menguraikan tentang landasan teori atau pedoman untuk perhitungan-

perhitungan konstruksi 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Menguraikan metode yang akan digunakan dalam mengitung struktur 

bangunan 

4. BAB IV ANALISA PERHITUNGAN 

Membahas dan menjabarkan perhitungan-perhitungan konstruksi 

struktur gedung, perhitungan direncanakan mencapai keamanan yang 

sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. 
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5. BAB VI PENUTUP  

Berisikan kesimpulan dan saran hasil penelitian. 
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