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DAB I PENDAHULUAN 

1.1. Nama Proyek 

BABI 

PENDAHULUAN 

Nama proyek yang data-data dan gambarnya digunakan untuk keperluan 

pembuatan Tugas Akhir perencanaan struktur gedung ini adalah " Perencanaan 

Pembangunan Struktur Gedung Dea Cukai Provinsi Jawa Tengab ". 

1.2. Latar Delakang Proyek 

Perkembangan ekonomi yang telah berkembang, banyak berpengarnh akibat 

adanya perluasan ekspor impor di dalam suatu perdagangan baik di dalam negeri 

maupun di luar negeri. Oleh karena itu, harns di tunjang oleh adanya suatu lembaga 

yang dapat mengelola, mengontrol, mengawasi, serta mengendalikan masalah 

pemasukan maupun pengeluaran dana, yang dikenakan akibat adanya pajak jual beli 

suatu barang, baikjika barang tersebut masuk ke dalam negeri maupun yang di kirim 

ke luar negeri. Lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Bea Cukai Provinsi 

Jawa Tengah. Tujuan utama adanya lembaga tersebut adalah agar dana rincian 

pemasukan dan pengeluaran dapat dikelola dengan baik, sehingga dana keuangan bisa 

jelas dan tidak akan mengakibatkan korupsi, kolusi maupun nepotisme terhadap 

penggunaan dana milik negara. Untuk menangani masalah tersebut maka pemerintah 

berencana untuk membangun kantor Bea Cukai Provinsi Jawa Tengah di jalan MR. 

Sartono, Terboyo, Semarang. 
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1.3. Lokasi proyek 

Lokasi Proyek Pembangunan Gedung Bea Cukai Provinsi lawa Tengah terletak 

di lalan MR. Sartono, Terboyo, Semarang dengan batas-batas: 

(I) sebelah utara 

(2) sebelah barat 

(3) sebelah selatan 

(4) sebelah timur 

Terboyo 

: lalan Kaligawe, 

: Terboyo, 

: Pemuda, 

: lalan MR. Sartono. 

I 
JL. l\IR. Sm-tono 

Q,lfh ~ 
'!'!: 
t:.J.. = '!'!: 

:...:.1 
~ Gedung Bea Cukai Semarang 

Gambar 1.1 Denah Lokasi Proyek 

Gedung perkantoran ini berada di atas tanah seluas 3280 m2 dengan tinggi 

total bangunan 24 m dan luas total bangunan 11760 m2 dengan perincian sebagai 

berikut: 
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a. lantai 1 (± 0,00 m) 

Luas = 1960 m2 

3 

Berfungsi sebagai ruang Kasubbag Humas, ruang Subbag Humas, ruang 

Kasubbag Umum, ruang Subbag Umum, ruang protokoler, ruang pengecekan 

barang, front office, lobby, lobby lift, ruang tunggu, ruang arsip Humas, ruang 

panel, toilet pria, toilet wanita, toilet khusus, janitor, pantry, gudang umum, 

gudang IT, ruang server, koridor, ruang rapat staff, ruang penerimaan arsip, ruang 

admin, ruang UKS, ruang surat jalan, ruang simpan arsip, ruang saji, dapur dan 

kantin. 

b. lantai 2 ( + 4,00 m ) 

Luas = 1960 m2 

Berfungsi sebagai ruang Kasubbag Humas II, ruang Subbag Humas II, ruang 

Kasubbag I, ruang protokoler, ruang pengecekan barang, iriformation, lobby, 

lobby lift, ruang tunggu, ruang tunggu + seketariatan, ruang arsip II Humas, ruang 

panel, toilet pria, toilet wanita, toilet khusus, janitor, pantry, gudang umum, 

gudang IT, ruang server, koridor, ruang rapat staff, ruang penerimaan arsip, ruang 

admin, ruang UKS, ruang surat jalan, ruang simpan arsip, ruang saji, dapur dan 

kantin. 

c. lantai 3 (+ 8,00 m) 

Luas = 1960 m2 

Berfungsi sebagai ruang Kasubbag Humas III, ruang Subbag Humas III, ruang 

Kasubbag II, ruang protokoler, ruang pengecekan barang, information, lobby, 

lobby lift, ruang tunggu, ruang administrasi, ruang arsip III Humas, ruang panel, 

toilet pria, toilet wanita, toilet khusus,janitor, pantry, gudang umum, gudang IT, 

ruang server, koridor, ruang rapat staff, ruang penerimaan arsip, ruang admin, 

ruang UKS, ruang surat jalan, ruang simpan arsip, ruang saji, dapur dan kantin. 
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d. Lantai 4 (+ 12,00 m) 

Luas = 1960 m2 

4 

Berfungsi sebagai ruang Kasubbag Humas IV, ruang Subbag Humas IV, ruang 

Kasubbag III, ruang protokoler, ruang pengecekan barang, information, lobby, 

lobby lift, ruang tunggu, ruang pengurusan pajak, ruang arsip IV Humas, ruang 

panel, toilet pria, toilet wanita, toilet khusus, janitor, pantry, gudang umum, 

gudang IT, ruang server, koridor, ruang rapat staff, ruang penerimaan arsip, ruang 

admin, ruang UKS, ruang surat jalan, ruang simpan arsip, ruang saji, dapur dan 

kantin. 

e. lantai 5 (+ 16,00 m) 

Luas = 1960 m2 

Berfungsi sebagai ruang Kasubbag Humas V, ruang Subbag Humas V, ruang 

Kasubbag IV, ruang protokoler, ruang pengecekan barang, iriformation, lobby, 

lobby lift, ruang tunggu, ruang pengecekan arsip, ruang arsip V Humas, ruang 

panel, toilet pria, toilet wanita, toilet khusus, janitor, pantry, gudang umum, 

gudang IT, ruang server, koridor, ruang rapat staff, ruang penerimaan arsip, ruang 

admin, ruang UKS, ruang surat jalan, ruang simpan arsip, ruang saji, dapur dan 

kantin. 

f. lantai 6 (+ 20,00 m) 

Luas = 1960 m2 

Berfungsi sebagai ruang pompa dan tendon atas. 

1.4. Tujuan penulisan tugas akhir 

Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan tugas akhir ini yaitu : 

a. untuk lebih memahami dan mendalami langkah-Iangkah perhitungan dalam 

perencanaan struktur gedung dengan menerapkan disiplin ilmu yang telah 

diterima selama mengikuti pendidikan di Jurusan Teknik Sipil. 
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b. dapat melakukan perhitungan dengan teliti dan mengambiI asumsi yang tepat 

dalam menyelesaikan perhitungan struktur sehingga dapat mendukung 

tercapainya kamanan dan keekonomisan gedung. 

c. dapat menggunakan program SAP2000 ver.14 untuk perhitungan mekanika 

struktur. 

d. dapat menerapkan hasil perhitungan mekanika struktur ke dalam perhitungan 

struktur beton maupun struktur baja dan gambar keIja. 

e. perencanaan ini dapat digunakan sebagai latihan awal sebelum menerapkan ilmu 

yang dipelajari dalam dunia keIja pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya. 

1.5. Tujuan perencanaan struktur gedung 

Tujuan dari perhitungan struktur gedung ini adalah untuk membuat perhitungan 

dan gambar bagian-bagian dari struktur gedung yang terkait dengan bidang teknik 

sipil yaitu atap, pelat, balok, kolom dan pondasi. Langkah selanjutnya adalah 

menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana KeIja dan Syarat-syarat (RKS), 

dan Time Schedule pekerjaan struktur. 

1.6. Pembatasan masalah 

Perencanaan struktur yang merupakan salah satu pekeIjaan yang sangat rumit 

karena didalamnya terdapat banyak unsur yang saling berhubungan. Untuk 

mempermudah perhitungan maka ada beberapa batasan-batasan yang diambil. Dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini untuk perhitungan struktur lebih ditekankan pada 

masalah struktur (anaJisa dan perhitungan) sesuai dengan disiplin i1mu Teknik Sipil 

dan pokok tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing, sedangkan untuk sudut 

pandang disiplin i1mu lainnya akan dibahas secara umum atau garis besamya saja. 
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1.7. Sistematika penyusunan 

Sistematika penyusunan ini dibuat untuk memudahkan para pembaea dalam 

memahami isi Tugas Akhir ini. Sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Pada bagian pendahuluan ini diterangkan mengenai nama proyek, 

maksud dan tujuan proyek, tujuan penulisan Tugas Akhir, tujuan 

pereneanaan struktur gedung, pembatasan masalah, dan sistematika 

penyusunan Tugas Akhir. 

BAB II : Pereneanaan Struktur 

Dalam bab ini penulis membahas tentang uralan umum pereneanan 

gedung, tinjauan pustaka meliputi peraturan - peraturan dan pembebanan 

yang digunakan pada struktur gedung, serta landasan teori yang 

meneakup rumus - rumus yang digunakan serta asumsi - asumsi yang 

dipakai. 

BAB III: Perhitungan Struktur 

Perhitungan struktur meliputi perhitungan kuda - kuda, perhitungan pelat, 

perhitungan tangga dan bordes, perhitungan portal utama (balok dan 

kolom), serta perhitungan pondasi. 

BAB IV: Reneana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) 

Pada bagian ini penulis menguraikan tentang reneana keIja beserta aturan 

- aturan dan syarat - syarat teknis yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan 

pekerjaan. 

BAB V Reneana Anggaran Biaya (RAB) 

Pada bagian ini penulis menguraikan tentang Reneana Anggaran Biaya 

(RAB) yang meliputi perhitungan volume, analisa harga satuan, rene ana 

anggaran biaya sampai dengan time schedule (kurva S) dari pekerjaan 

struktur gedung Bea Cukai Provinsi Jawa Tengah. 
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LAMPmAN Lampiran yang dicantumkan berupa gambar arsitektur, gambar 

struktur, data tanah, dan lain-lain. 
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