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fBAB If 

fPENDAHULUANf 

 

1.1 LatarfBelakang 

 Upaya peningkatan kesehatan masyarakat menjadi salah satu hal yang 

sangat penting mengingat semakin berkembangnya penyakit yang membahayakan 

belakangan ini. Selain itu juga berkembangnya wabah penyakit baru yang harus 

ditangani dengan metodhe penyembuhan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

RumahfSakit merupakanfsalah satufsarana kesehatanfyang memberikanfpelayanan 

kesehatanffpadaffmasyarakat dan memilikifperan yangfsangat penting untuk 

meningkatan derajatfkesehatan padafmasyarakat. Olehfkarenafitu, rumahfsakit 

dituntutfuntuk memberikanfpelayanan yangfbermutufsesuai denganfstandarfyang 

ditetapkanffdan dapatffmenjangkau seluruhfflapisanffmasyarakat. Pelayanan 

kesehatanffyang bermutufadalah pelayananfkesehatan yangfdapatfmemuaskan 

setiapfpemakai jasaflayanan yangfsesuai denganftingkat kepuasanfrata-rata 

pendudukfserta penyelenggaraannyafsesuai denganfstandar danfkode etikfprofesi 

yangftelahfditetapkan (Azwar, 1996). 

 Proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas 

Muhammadiyah Semarang dilatar belakangi oleh masih berkurangnya sarana dan 

prasarana dibidang kesehatan terutama dalam bidang Kesehatan Gigi dan Mulut 

untuk mencapai indeks pelayanan kepuasan pasien sebesar minimum 80 % 

(SK/Menkes/129/II/2008). 

 

1.2 RumusanfMasalah 

 Rumusanfmasalah padafTugas Akhirfini adalahfbagaimana menentukan 

langkah-langkah dalam proses merencanakan struktur bangunan gedung yang 

dapat menahan beban yang bekerja, dengan mempehitungkan faktor keamanan 

yang menyangkut kekuatan dan kesetabilan stuktur. 
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1.3 MaksudfdanfTujuan 

 Maksudffdari penyusunan TugasfAkhir inifuntuk meningkat pemahaman 

dan pengetahuan dalam perencangan konstruksi. Sedangkan tujuan dari tugas ini 

adalah : 

1. Medimensi ulang Gedung Rumah Sakit Gigi dam Mulut Universitas 

Muhammadiyah Semarang. 

2. Mendesain penulangan elemen struktur atas dan struktur bawah 

(pondasi) pada Gedung Rumah Sakit Gigi dam Mulut Universitas 

Muhammadiyah Semarang. 

 

1.4 BatasanfMasalah 

 Agarfpenulisan tugasfakhir inifdapat terarahfdanfterencana, makafpenulis 

membuatfbatasanfmasalah sebagaifberikut :  

1. Perancangan struktur meliputi kolom, balok, plat lantai, dan tangga. 

2. SNI 1726-2012, tentang Perencanaan gempa megacu pada TatafCara 

PerancanganfKetahanan GempafUntuk StrukturfBangunan Gedungfdan 

NonfGedung.  

3. Perhitunganfmekanika strukturfmenggunakan bantuanfprogram SAPf2000 

Versi 14. 

4. PBBIf1971, tentangfPeraturan BetonfBertulang Indonesiaf 

5. SNI 1727-2013f,tentang Peraturan Pembebanan Indonesia UntukfGedung. 

6. SNIf2847-2013, ftentangfPersyaratan BetonfStruktural untukfBangunan 

Gedung. f 

 

1.5 SistematikafLaporan 

 Dalamffmempermudah penyusunanfftugas akhirffini, makaffpenyusun 

membagiflaporan inifdengan sistematikafsebagaifberikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada babfini membahas, latarfbelakang, rumusan masalah, fmaksud 

danftujuan, batasanfmasalah, danfsistematika penyusunanflaporan. 

 

BAB II TINJAUANfPUSTAKA 

 Pada babfini membahasfmengenai polafstruktur umumfdanfteori 

didalamfperencanaan. 

 

BAB III METODEfANALISIS 

 Pada babfini membahas mengenaiftahapan – tahapanfanalisfdan 

pengumpulanfdata. 

 

BAB IV HASILfDANfPEMBAHASAN 

 Pada babffini membahas mengenai analisaffperhitunganffdan 

pembahasanffpermasalahan yangffberkaitan denganffhasilffanalisa 

tersebut. f 

 

BAB V PENUTUPf 

 pada babfini berisiftentang kesimpulanfdan saranfatas hasilfanalisa 

perhitunganfdanfpembahasan. 

 


