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 BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1. 1 Tinjauan Umum 

Sebagai negara berkembang Indonesia terus mengalami 

perkembangan dalam bidang ekonomi serta kehidupan sosial 

kemasyarakatan.  Oleh karena itu untuk mengimbangi pertumbuhan dan 

perkembangan ekonomi dan pembangunan, maka fasilitas-fasilitas 

penunjang layanan untuk segala bidang harus ditingkatkan, salah satunya 

adalah dengan membangun suatu gedung perkantoran. Sebagai salah satu 

wujud upaya pengembangan pembangunan di Indonesia, melalui Laporan 

Tugas Akhir ini akan disampaikan mengenai perencanaan pembangunan 

gedung perkantoran di Jakarta. 

 

1. 2 Lokasi Pekerjaan 

 Pekerjaan pembangunan gedung perkantoran ini terletak di Jalan 

Menteng Raya, Jakarta Pusat. Lokasi tersebut dipilih karena letaknya yang 

strategis, mudah dicapai dan dekat dengan pusat pemerintahan dan 

perekonomian. Hal ini juga ditunjang oleh sarana transportasi yang 

memadai. 

 

1. 3 Latar Belakang Pekerjaan 

 Pembangunan gedung perkantoran ini dilatarbelakangi oleh faktor-

faktor sebagai berikut: 

• Tingginya mobilitas bisnis yang terjadi di Jakarta menuntut pengadaan  

  gedung yang berfungsi sebagai tempat menjalankan bisnis usaha. 

• Meningkatnya kebutuhan akan prasarana perkantoran yang terletak di  

  tengah  kota Jakarta. 

 

1. 4 Maksud dan Tujuan 

 Maksud dan tujuan dari pekerjaan pembangunan gedung perkantoran 

ini adalah sebagai sarana atau fasilitas perkantoran bagi perusahaan swasta 

di Kota Jakarta. 
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1. 5 Pembatasan Masalah 

Dalam hal ini kami membatasi ruang lingkup perencanaan hanya 

pada perencanaan struktur atas dan struktur bawah. Adapun secara rinci 

perencanaan ini meliputi: 

• Perencanaan struktur portal beton bertulang (kolom dan balok). 

• Perencanaan dinding beton untuk lift. 

•  Perencanaan pelat atap dan pelat lantai. 

•  Perencanaan komponen non struktural seperti lift dan tangga. 

•  Perencanaan retaining wall 

•  Perencanaan perencanaan pondasi tiang pancang. 

• Pembuatan gambar rencana berdasarkan hasil perhitungan konstruksi 

 struktur gedung. 

Secara umum spesifikasi bahan yang digunakan dalam perencanaan 

struktur gedung ini adalah: 

Beton : f’c = 40 Mpa  Ec = 29700 Mpa 

    f’c = 30 Mpa  Ec = 25700 Mpa 

    f’c = 25 Mpa  Ec = 23500 Mpa 

Baja : fy = 400 Mpa Es = 297000 Mpa 

 

1. 6 Sistematika Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Secara garis besar, Tugas Akhir ini disusun dalam 5 (lima) bab yang 

terdiri dari :  

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi tentang Judul Tugas Akhir, Lokasi Perencanaan, Latar 

belakang, Maksud dan Tujuan, Pembatasan Masalah, dan 

Sistematika Penyusunan Laporan Tugas Akhir. 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang tinjauan umum, konsep pemilihan jenis struktur, 

konsep desain/perencanaan struktur, pembebanan dan analisis 

perhitungan.  
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BAB III METODOLOGI 

Berisi tentang metode pengumpulan data, metode analisis dan 

perumusan masalah. 

 

BAB IV  PERHITUNGAN STRUKTUR 

Berisi perhitungan mekanika struktur dari atap sampai pada 

struktur bawah, meliputi perhitungan kolom, balok, pelat lantai,  

dinding beton untuk lift, retaining wall , tangga, lift serta 

perhitungan pondasi. 

 

BAB V  SPESIFIKASI TEKNIS 

Berisi tentang spesifikasi teknis pekerjaan dalam pembangunan 

struktur gedung perkantoran tersebut.  

  

BAB VI  RENCANA ANGGARAN BIAYA 

Berisi estimasi biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan 

struktur gedung perkantoran tersebut.  

 

BAB VII  KESIMPULAN DAN SARAN 

Memuat tentang kesimpulan yang didapat dari proses 

perencanaan dan saran-saran tindakan yang ditempuh untuk 

dapat lebih mengoptimalkan hasil yang diperoleh. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Mencantumkan literatur – literatur yang digunakan sebagai 

pendukung dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir. 

 

 LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Terdiri dari surat – surat yang berhubungan dengan 

pelaksanaan Tugas Akhir, presensi dan kegiatan konsultasi 

selama pelaksanaan Tugas Akhir, gambar – gambar struktur, 

serta tambahan –tambahan lainnya.    


