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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. TINJAUAN UMUM 

 Rumah Sakit merupakan sarana dan prasarana untuk mendukung 

terwujudnya kesehatan masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat 

dengan sumber daya yang berkualitas tinggi, maka dibutuhkan 

masyarakat yang sehat jasmani dan rohani. Permintaan akan pelayanan 

kesehatan masyarakat semakin meningkat oleh karena itu mutu 

pelayanan kesehatan harus terus diupayakan dengan memperhatikan 

aspek sosial dalam pelaksanaannya. Mengingat rumah sakit di Indonesia 

masih sangat kurang baik dalam segi kuantitas maupun kualitas sehingga 

menyebabkan masyarakat merasa kesulitan untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan. 

 Pembangunan rumah sakit dibutuhkan biaya yang cukup besar, 

terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini 

merupakan beban yang cukup berat bagi pemerintah. Untuk itu 

diperlukan sumbangan pemikiran, biaya serta sarana-sarana lain bagi 

kepentingan pelayanan kesehatan bagi pihak swasta. Dewasa ini tidak 

sedikit pihak swasta yang berminat membangun rumah sakit dengan 

mutu yang lebih baik.  

 

1.2. LOKASI PROYEK 

Proyek pembangunan UGD Rumah Sakit Roemani ini terletak di 

jalan Wonodri Semarang. 
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Gambar 1.1 Denah Lokasi UGD Rumah Sakit Roemani 

 

1.3. LATAR BELAKANG 

 Rumah Sakit Roemani memiliki misi kesehatan dan keagamaan 

sekaligus. Misi kesehatan dicapai dengan menyelenggarakan pelayanan 

dengan standar mutu yang tinggi, sedangkan misi keagamaan ini 

diwujudkan dengan kepeduliannya terhadap pasien-pasien yang tidak 

mampu dengan tetap memberikan pelayanan dengan standar baik. 

 Sesuai dengan visi Rumah Sakit Roemani, di masa mendatang 

akan menjadi rumah sakit terkemuka yang mempunyai sarana dan 

peralatan kedokteran dengan teknologi mutakhir, serta mempunyai 

tenaga medis dengan spesialisasi yang memadai. Dalam rangka 

mengembangkan dan meningkatkan pelayanan jasa di bidang kesehatan 

tersebut, Rumah Sakit Roemani memerlukan peningkatan fasilitas 

pelayanannya baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Salah satu 

bentuk wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah melalui 

pembangunan fisik gedung serta pengembangan sarana prasarana 

lainnya. Prioritas utama dalam pelaksanaan fisik bangunan di lingkungan 

Rumah Sakit Roemani didasarkan pada pertimbangan untuk menunjang 

aktivitas pelayanan kesehatan terutama yang berkaitan dengan 

peningkatan kemudahan bagi pasien, maupun sistem penanganan kasus 
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dengan cara efektif dan efisien serta mengena pada sasaran. Mengingat 

hal yang telah disampaikan di atas, serta semakin tingginya tuntutan akan 

pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat, maka pembangunan 

fisik gedung beserta fasilitasnya merupakan langkah awal untuk 

merealisasikan serta mengakomodasikan peningkatan pelayanan. 

 

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN 

1.4.1. Maksud 

Maksud dari pembangunan UGD Rumah Sakit Roemani adalah 

menyediakan fasilitas fisik bangunan/gedung dan sarana prasarana yang 

memadai untuk menunjang peningkatan aktivitas pelayanan kesehatan.  

1.4.2. Tujuan 

Tujuan dari pelaksanaan pembangunan UGD Rumah Sakit Roemani 

adalah menyediakan peningkatan fasilitas pelayanan kepada pasien dan 

masyarakat secara luas dengan terselenggaranya pelayanan fungsi dan 

sistem yang baik. 

 

1.5. RUANG LINGKUP PEKERJAAN PERENCANAAN 

Dalam pembahasan tugas akhir ini, penulis membatasi ruang 

lingkup perencanaan hanya pada perencanaan struktur beton bertulang. 

Ruang lingkup Perencanaan Struktur Gedung Rumah Sakit Roemani ini 

meliputi:   

a. Perencanaan pelat atap dan pelat lantai beton bertulang. 

b. Perencanaan komponen non struktural seperti lift dan tangga. 

c. Perencanaan Struktur portal Beton Bertulang. 

d. Perencanaan pondasi.  

e. Perencanaan anggaran biaya 
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1.6. SISTEMATIKA PENULISAN  

Tugas akhir yang kami susun ini disajikan sesuai format Pedoman 

Pembuatan Laporan Tugas Akhir yang diterbitkan oleh Jurusan Teknik 

Sipil Fakultas Teknik Unversitas Diponegoro Semarang. Secara garis 

besar sistematika penulisan ini sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi tinjauan umum, latar belakang, maksud dan tujuan, 

ruang lingkup pekerjaan perencanaan serta sitematika 

penulisan. 

BAB II        STUDI PUSTAKA 

Berisi tentang dasar teori, gambaran dan uraian-uraian yang 

menjelaskan tentang dasar-dasar perencanaan suatu struktur 

bangunan gedung.  

BAB III METODOLOGI 

Berisi tentang metode pengumpulan data, metode analisis 

dan perhitungan. 

 BAB IV  PERHITUNGAN STRUKTUR 

Berisi Perhitungan mekanika struktur dari atap sampai pada 

struktur bawah, Perhitungan pelat atap dan lantai, tangga, 

balok, kolom, lift serta perhitungan pondasi. 

 BAB V RENCANA ANGGARAN BIAYA 

Berisi estimasi biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan 

struktur tersebut. 

 BAB VI       PENUTUP 

Berisi keimpulan dan saran dalam perencanaan proyek ini. 

 DAFTAR PUSTAKA 

` LAMPIRAN-LAMPIRAN 

  

 

   


