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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan Kota Semarang tidak lepas dari faktor ekonomi yang terus 

berkembang. Untuk itu diperlukan sarana dan prasarana sebagai tempat menampung 

semua kegiatan ini seperti gedung perkantoran, pusat perdagangan, perumahan, tempat 

rekreasi dan hiburan serta jalan raya dan alat transportasi sebagai fasilitas pendukung 

yang merupakan tuntutan perkembangan kota. 

Dengan semakin banyaknya pembangunan fisik maka akan semakin tinggi pula 

peluang untuk mewujudkan Semarang sebagai pusat kota yang terpadu antara 

pemukiman dan perdagangan, hal ini sangat direspon baik oleh pihak penanam modal 

lokal. PT. BNI '46 sebagai penanam modal melaksanakan Pembangunan Gedung Bank 

BNI'46 Semarang yang terletak di Jalan Pandanaran No 131, Semarang, karena kawasan 

tersebut sebagai pusat kota Semarang. 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Pada umumnya pertumbuhan perbankan di Indonesia berkembang begitu pesat. Hal 

ini ditandai dengan tumbuhnya bank-bank swasta maupun milik pemerintah yang 

melebarkan sayapnya. 
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Kota Semarang merupakan pusat dari semua kegiatan di Jawa Tengah. Kehidupan 

masyarakatnya yang telah maju menyadari akan pentingnya investasi, maka BNI 46 

selaku penanam modal membangun gedung yang baru di Kota Semarang yang terletak 

langsung di jantung Kota Semarang. 

Gedung yang baru ini akan menggantikan gedung yang lama karena sudah tidak 

layak untuk dipakai. Pembangunan ini juga dikarenakan gedung yang lama tersebut 

sering tergenang air rob. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam pembahasan tugas akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup perencanaan 

hanya pada Perencanaan Struktur Beton Bertulang. Ruang lingkup Perencanaan Struktur 

Gedung Bank Negara Indonesia 1946 ( BNI '46) Semarang ini meliputi: 

a. perencanaan pelat atap dan pelat lantai beton bertulang. 

b. perencanaan komponen non struktural seperti tangga. 

c. perencanaan Struktur portal Beton Bertulang. 

d. perencanaan pondasi. 

e. perencanaan Anggaran biaya. 

1.4 Lokasi Proyek dan Situasi Proyek 

1.4.1 Nama Proyek 

Perencanaan Struktur Gedung Bank Negara Indonesia 1946 (BNI '46) Semarang 
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1.4.2 Letak Proyek 

Jalan Pandanaran No. 131 Semarang 

1.4.3 Batas-Batas Dari Proyek 

Sebelah Utara : Masjid Baiturahman 

Sebelah Selatan : SMK Negeri 7 Semarang 

Sebelah Timur : E-Plasa 

Sebe1ah Barat : Rumah Tinggal 

1.4.4 Rincian Gedung 

1.4.4.1 Lantai Dasar (+ O,OOm) 

a. Luas = 1204 m2 

Berfungsi sebagai parkiran mobil, parkiran motor, ruang pompa air, dan ruang 

elektrikal. 

b. Lantai 1 (+ 4,40 m ) 

Luas = 998 m2 

Berfungsi sebagai lobby, ruang pelayanan nasabah, ruang khasanah, ruang kasir, 

ruang teller, ruang pelatihan, gudang, musholla, ruang panel, pantry dan toilet. 

c. Lantai 2 (+ 8,80 m) 

Luas = 1126 m2 

Berfungsi sebagai ruang rapat, ruang penyimpanan arsip, ruang kerja, ruang 

pimpinan, ruang wakil pimpinan, ruang serba guna, musholla, ruang panel, 

pantry serta toilet. 
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d. Lantai 3 (+ 13,20 m) 

Luas = 838 m2 

Berfungsi sebagai ruang rapat, ruang ruang pemasaran, ruang kerja staff, ruang 

pimpinan dan wakil pimpinan, ruang penyimpanan arsip, ruang panel, musholla, 

pantry, toilet dan dak atap. 

e. Lantai 4 (+ 17,60 m) 

Luas = 616m2 

Berfungsi sebagai ruang rapat, ruang tunggu, ruang kerja staff, ruang 

penyimpanan arsip, ruang wakil pimpinan cabang, ruang server, ruang panel, 

musholla, pantry dan toilet. 

f. Lantai 5 (+ 22,00 m) 

Luas=616m2 

Berfungsi sebagai ruang pimpinan wilayah, ruang sekretaris, ruang rapat, ruang 

tunggu, ruang kerja staff, gudang logistik, musholla, pantry dan toilet. 

g. Lantai dak (+ 26,40m) 

Luas=376m2 

Berfungsi sebagai ruang mesin lift. 
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1.5. PET A LOKASI 

1.6 SISTEMA TIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan Tugas akhir disajikan sesuai format Pedoman Pembuatan 

Laporan Tugas Akhir yang diterbitkan oleh Fakultas Tenik Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. Secara garis besar sistematika penulisan ini sebagai berikut: 

BABI PENDAHULUAN 

Berisi judul tugas akhir, latar belakang, maksud dan tujuan, ruang 

lingkup pekerjaan perencanaan serta sistematika penulisan. 
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BABII TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang dasar teori~ gambaran dan uraian-uraian yang 

menjelaskan tentang dasar-dasar perencanaan suatu struktur bangunan 

gedung. 

BAB HI PERIllTUNGAN STRUKTUR 

Berisi Perhitungan mekanika struktur dari atas sampai pada struktur 

bawah, Perhitungan pelat atap dan lantai, tangga, balok, kolom, serta 

perhitungan pondasi. 

BABIV RENCANAANGGARANBIAYA 

Berisi estimasi biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan struktur 

tersebut. 

BABV KESIMPULAN 

Berisi kesimpulan dan saran dalam perencanaan proyek ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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