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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan pendidikan di Indonesia bukanlah permasalahan yang dapat 

dipandang sebelah mata. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam 

menyokong pembangunan negara. Negara dengan kualitas pendidikan yang baik 

cenderung mencetak penerus yang cerdas dan kompeten. Berdasarkan data 

UNESCO tahun 2000 mengenai peringkat Human Development Index yaitu indeks 

pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala, Indonesia memiliki 

kualitas pendidikan yang relatif rendah. Faktanya indeks pengembangan manusia 

Indonesia makin menurun, yaitu di antara 174 negara di dunia menempati urutan 

ke-102 pada tahun 1996, ke-99 pada tahun 1997, ke-105 pada tahun 1998, dan ke-

109 pada tahun 1999 (Putri, 2018).  

Muh Zen Adv, anggota Komisi E DPRD Jateng menyatakan saat ini Angka 

Partisipasi Kasar (APK) pendidikan di Jawa Tengah sebesar 86,27 persen, Angka 

Partisipasi Sekolah (APS) sebesar 67,90 persen dan Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) sebesar 58,49 persen. Beliau juga menyatakan penyebab utama 

permasalahan tersebut adalah faktor kemiskinan yang berdampak besar ke semua 

lapisan. Angka-angka tersebut menempatkan Jawa Tengah di ranking 24 secara 

nasional, ini sekaligus menjadikan Jawa Tengah berada di zona darurat pendidikan 

(Permana, 2018). 

Kompleksnya masalah pendidikan di Indonesia menuntut keterlibatan masyarakat 

untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih 

baik. Pembangunan gedung SMP Permata Bangsa merupakan salah satu bentuk 

upaya keterlibatan masyarakat dalam menambah akses pendidikan di Kota 

Semarang. Gedung SMP Permata Bangsa direncanakan berlokasi di Jalan 

Madukoro Raya Blok F Semarang. Dalam perencanaannya, gedung ini terdiri dari 

7 lantai dan 1 lantai atap. 
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1.2 Lokasi Proyek 

Lokasi perencanaan pembangunan gedung SMP Permata Bangsa berada di Jalan 

Madukoro Raya Blok F Semarang. Peta lokasi gedung dapat dilihat pada Gambar 

1.1. Batas-batas wilayah gedung SMP Permata Bangsa adalah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara : Jalan Madukoro Raya, 

2. Sebelah Selatan : Sungai, 

3. Sebelah Timur  : Jalan Madukoro Raya, 

4. Sebelah Barat  : SD Kristen Tri Tunggal. 

 

 
Gambar 1.1 Lokasi Proyek  

Sumber : https://www.google.com/maps/ 

 

1.3 Data Proyek 

Pada perencanaan proyek pembangunan gedung SMP Permata Bangsa terdapat data 

umum dan data teknis. Data umum merupakan data-data yang menyangkut 

informasi proyek secara garis besar. 

Adapun data umum proyek pembangunan gedung SMP Permata Bangsa adalah 

sebagai berikut: 

1. Nama proyek : Gedung SMP Permata Bangsa, 

2. Lokasi proyek : Jalan Madukoro Raya Blok F Semarang, 

Utara 

SMP Permata Bangsa 
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Data teknis merupakan data utama yang berhubungan dengan detail suatu pekerjaan 

secara teknik. Data-data teknis dalam pembangunan gedung SMP Permata Bangsa 

sebagai berikut: 

1. Luas lahan : ± 3200,000 m2, 

2. Luas bangunan : ± 6.217,664 m2,  

3. Jumlah lantai : 7 lantai + 1 lantai atap, 

4. Fungsi Bangunan, 

a. Lantai 1 (Luas = 777,208 m2) 

Fungsi bangunan: ruang tata usaha, ruang arsip, ruang kelas, gudang, 

pantry, dan toilet. Akses yang terdapat di lantai ini adalah lift dan tangga, 

b. Lantai 2 (Luas = 777,208 m2) 

Fungsi bangunan: ruang kelas, gudang, pantry, dan toilet. Akses yang 

terdapat di lantai ini adalah lift dan tangga, 

c. Lantai 3 (Luas = 777,208 m2) 

Fungsi bangunan : ruang guru, ruang komputer, ruang tamu, ruang makan, 

ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, gudang, pantry, dan 

toilet. Akses yang terdapat di lantai ini adalah lift dan tangga, 

d. Lantai 4 (Luas = 777,208 m2) 

Fungsi bangunan: ruang kelas, gudang, pantry, dan toilet. Akses yang 

terdapat di lantai ini adalah lift dan tangga, 

e. Lantai 5 (Luas = 777,208 m2) 

Fungsi bangunan : laboratorium bahasa, ruang kreatifitas seni, ruang tata 

busana, laboratorium biologi, ruang musik, gudang, pantry, dan toilet. 

Akses yang terdapat di lantai ini adalah lift dan tangga, 

f. Lantai 6 (Luas = 777,208 m2) 

Fungsi bangunan : laboratorium kimia, laboratorium fisika, perpustakaan,  

gudang, pantry, dan toilet. Akses yang terdapat di lantai ini adalah lift dan 

tangga, 
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g. Lantai 7 (Luas = 777,208 m2) 

Fungsi bangunan : ruang tata busana, laboratorium bahasa, gudang, pantry, 

dan toilet. Akses yang terdapat di lantai ini adalah lift dan tangga, 

h. Lantai Atap (Luas = 777,208 m2) 

Atap terbuat dari dak beton dan rangka baja. Lantai ini memiliki akses lift 

dan tangga serta digunakan untuk penempatan water tank. 

5. Elevasi lantai bangunan, 

a. Lantai 1 : ± 0,00 m 

b. Lantai 2 : + 3,40 m 

c. Lantai 3 : + 6,80 m 

d. Lantai 4 : + 10,20 m 

e. Lantai 5 : + 13,60 m 

f. Lantai 6 : + 17,00 m 

g. Lantai 7 : + 20,40 m 

h. Lantai Atap : + 23,80 m 

i. Atap  : + 26,94 m 

6. Struktur bangunan : Beton bertulang, 

7. Jenis Pondasi  : Tiang pancang. 

 

1.4 Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Tujuan penulisan tugas akhir perencanaan struktur bangunan gedung SMP Permata 

Bangsa adalah sebagai berikut: 

1. Mampu merencanakan suatu proyek pembangunan gedung mulai dari gambar 

kerja, analisis perhitungan, hingga manajemen biaya, mutu, dan waktu. 

2. Memahami gambar detail engineering design (DED) dan dapat merevisi 

perubahan gambar menggunakan program autoCAD 2013. 
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3. Menerapkan analisa perhitungan struktur beton bertulang yang telah dipelajari 

sehingga diperoleh hasil perencanaan gedung yang kuat, aman, nyaman, 

ekonomis, dan tahan lama. 

4. Memahami manajemen proyek terkait pengendalian biaya, pengendalian mutu, 

serta pengendalian waktu yang efektif dan efisien dalam dunia kerja. 

5. Mendalami penggunaan program-program komputer dalam perencanaan 

struktur, seperti autoCAD 2013 untuk menggambar gambar konstruksi, SAP 

2000 v14.0.0 untuk melakukan analisa struktur, serta Microsoft Excel 2013 

dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan time schedule pada 

proyek pembangunan. 

 

1.5 Pembatasan Masalah 

Adapun batasan-batasan yang digunakan agar mempermudah perhitungan 

perencanaan struktur antara lain : 

1. Pada proyek pembangunan gedung SMP Permata Bangsa Semarang, 

perencanaan menggunakan sistem perencanaan rangka kaku (rigid frame), 

yaitu struktur yang tersusun dari struktur balok dan kolom yang dihubungkam 

dengan sambungan kaku. 

2. Perhitungan campuran beton mix design tidak dilakukan karena beton yang 

digunakan merupakan beton ready mix yang dipesan sesuai mutu yang 

dikehendaki dalam perencanaan. 

3. Perhitungan gempa pada pembangunan gedung SMP Permata Bangsa 

Semarang menggunakan pedoman dari buku “Perencanaan Struktur Gedung 

Beton Bertulang Tahan Gempa” tulisan Iswandi Imran dan Fajar Hendrik. 

4. Perhitungan gaya geser (shear force) menggunakan program komputer, yaitu 

SAP 2000 v14.0.0. Perhitungan gaya geser yang bekerja pada struktur diberi 

beban hidup, beban mati, dan gaya gempa. 
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5. Perhitungan dan pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja 

dan Syarat-Syarat (RKS), kurva S (time schedule), serta Perencanaan Jaringan 

Kerja (Network Planning) hanya fokus pada pekerjaan struktur bangunan. 

 

1.6  Sistematika Penyusunan 

Penulisan sistematika dalam penyusunan “Perencanaan Struktur Bangunan Gedung 

SMP Permata Bangsa Jalan Madukoro Raya Blok F Semarang” adalah sebagai 

berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

Pada bagian pendahuluan ini dijelaskan mengenai latar belakang proyek, lokasi 

proyek, data-data proyek, tujuan penulisan tugas akhir, pembatasan masalah, dan 

sistematika penyusunan laporan tugas akhir. 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini dibahas mengenai uraian secara umum mengenai perencanaan struktur 

bangunan gedung yang meliputi peraturan-peraturan, pembebanan, serta landasan-

landasan teori berupa rumus-rumus dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam 

perhitungan struktur. 

Bab III : Metode Perencanaan 

Bab ini menerangkan tinjauan umum berupa langkah-langkah perencanaan struktur, 

tahapan pelaksanaan pembangunan, dan tahapan pembuatan tugas akhir 

perencanaan yang dijelaskan dalam bentuk flowchart (diagram alir). 

Bab IV : Perhitungan Struktur 

Pada bab ini berisi perhitungan struktur bangunan gedung yang meliputi 

perhitungan gaya gempa, perhitungan plat lantai, perhitungan kolom dan balok, 

perhitungan tangga dan bordes, perhitungan lift dan shear wall, serta perhitungan 

pondasi dan tie beam. 
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Bab V : Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) 

Pada bagian ini akan diuraikan secara detail mengenai rencana kerja dan syarat-

syarat beserta spesifikasi alat dan bahan yang digunakan dalam proses pelaksanaan 

konstruksi. 

Bab VI : Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

Bab ini berisi tentang rencana anggaran biaya (RAB) yang meliputi analisa harga 

satuan, perhitungan volume, perhitungan rencana anggaran biaya, dan perencanaan 

waktu berupa kurva S (time schedule) dan perencanaan jaringan kerja (network 

planning) dari pekerjaan proyek pembangunan gedung SMP Permata Bangsa 

Semarang. 

Bab VII : Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan mengenai keseluruhan hasil perhitungan dan saran dari 

penulis terkait perencanaan struktur bangunan. 

DAFTAR PUSTAKA


