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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Bangunan gedung merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi 

yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya di atas 

atau di dalam tanah atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia 

melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan 

keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya, maupun kegiatan 

khusus. Bangunan Gedung Samsat adalah salah satu jenis bangunan gedung 

untuk kepentingan publik, dimana kesehariannya digunakan sebagai tempat 

manusia melakukan kegiatan sosial untuk pelayanan Registrasi dan 

Identifikasi Kendaraan Bermotor (Ranmor), pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan 

pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan (SWDKLLAJ) secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor 

Bersama Samsat.  

Gedung Kantor Samsat Rajabasa berlokasi di Jalan Pramuka, 

Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Bangunan Gedung Kantor 

Samsat Rajabasa ini dibangun pada tahun 2007, berupa bangunan gedung dua 

lantai dengan luasan lebih dari 500 m2. Saat ini kondisi bangunan sudah 

mengalami keretakan-keretakan pada struktur balok dan struktur kolom, secara 

visual terlihat adanya penurunan antara (lantai-dinding) pada lantai 2 (dua), 
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sehingga dikhawatirkan bangunan sudah tidak aman lagi sesuai fungsinya 

sebagai bangunan gedung pelayanan masyarakat.  

Dalam rangka mengetahui kekuatan struktur bangunan gedung Kantor 

Samsat Rajabasa ini, perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui sejauh mana 

kondisi kekuatan elemen struktur tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan 

penelitian analisis kekuatan bangunan gedung untuk mengetahui apakah 

bangunan tersebut layak fungsi dari segi keamanan strukturnya. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Untuk mengetahui tingkat kekuatan struktur bangunan gedung Kantor 

Samsat  Rajabasa, Kota Bandar Lampung dalam penyusunan penelitian ini 

disusun rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi kerusakan yang terjadi pada komponen struktur 

bangunan gedung Kantor Samsat Rajabasa, Kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimana tingkat keamanan struktur bangunan gedung Kantor Samsat 

Rajabasa, Kota Bandar Lampung? 

3. Bagaimana hasil perhitungan dan analisis model struktur gedung? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian dilakukan pada bangunan utama gedung Kantor Samsat 

Rajabasa, Kota Bandar Lampung. 

2. Pengujian bahan pada struktur gedung dilakukan dengan metode tidak 

merusak (non-destructive test), menggunakan Hammer Test. adapun data 
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hammer test berupa data sekunder yang diperoleh dari BAPENDA 

Provinsi Lampung. 

3. Menghitung dan menganalisis ulang permodelan struktur kolom, balok 

dan pelat, serta kekuatan struktur yang ada dengan menggunakan 

program SAP 2000. 

4. Bagian struktur yang dianalisis adalah struktur bagian kolom, balok dan 

pelat. 

5. Menggambarkan hasil analisis dan perhitungan tulangan pada balok, 

kolom dan pelat. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan pemeriksaan atau inspeksi struktur pada bangunan Gedung 

Kantor Samsat Rajabasa, Kota Bandar Lampung. 

2. Membandingkan hasil uji Hammer Test dengan mutu beton gedung 

sesuai standar spesifikasi SNI tentang gedung pelayanan umum. 

3. Melakukan perhitungan dan analisis model struktur gedung dengan 

program SAP 2000 dan membandingkan hasilnya dengan penggunaan 

tulangan pada kolom, balok dan pelat yang terdapat pada Gambar 

Rencana pembangunan Gedung Kantor Samsat Rajabasa, Bandar 

Lampung. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan prosedur dan asesmen bangunan gedung, dengan 

melakukan pengambilan sampel-sampel benda uji di lapangan dan 

pengujian di laboratorium sebagai dasar evaluasi kekuatan struktur 

(berupa data primer). 

2. Dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman mengenai 

kerusakan dan perkuatan struktur. 

3. Dapat memberikan rekomendasi teknik perbaikan atau perkuatan gedung 

untuk gedung yang mengalami kerusakan. 

 

1.6. Tahapan Penelitian 

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 
1. Identifikasi Masalah 

Tahap ini, peneliti harus terlebih dahulu mencari apa saja permasalahan 

yang hendak diteliti. Dari penemuan masalah yang kemudian peneliti 

membuat rumusan masalah berdasarkan masalah-masalah yang akan 

diteliti, secara operasional dan membuat batasan-batasan masalahnya 

terutama dalam menentukan ruang lingkup masalah yang diteliti. 

 
2. Pengumpulan Data 

Kegiatan ini harus didasarkan pada pedoman yang sudah dipersiapkan 

dalam rancangan penelitian. Data yang dikumpulkan dijadikan dasar 

dalam penelitian yang akan dilakukan. 
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3. Analisis Data 

Pengolahan data atau analisis ini dilakukan setelah data terkumpul semua 

yang kemudian dianalisis. Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah melalui pendekatan analisis deskriptif. Statistika 

deskriptif sering disebut  sebagai statistika deduktif yang membahas 

tentang bagaimana merangkum sekumpulan data dalam bentuk yang 

mudah dibaca dan cepat memberikan informasi, yang disajikan dalam 

bentuk tabel dan grafik. 

 
4. Hasil dan Pembahasan 

Pada bagian ini membahas mengenai hasil analisis peneliti dari data-data 

yang telah diperoleh dan juga memaparkan kesimpulan dari hasil 

pengamatan dan analisis yang telah dilakukan termasuk juga 

memberikan saran-saran yang diperlukan. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Subbab ini memaparkan sistematika pembahasan yang menjadi 

pedoman dalam penyusunan penelitian ini, yang terdiri dari: 

 
1. Bab I Pendahuluan 

Bab ini penulis menjelaskan uraian tentang latar belakang dilakukannya 

penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, tahap penelitian dan sistematika penyusunan penulisan. 

 
2. Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini menjelaskan uraian konsep-konsep yang diteliti, teori yang 

mendukung, hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis.  
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3. Bab III Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan uraian tentang gambaran umum, lokasi yang diteliti, 

metode penelitian, jenis data, pengumpulan data dan teknik analisis data. 

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan uraian tentang kegiatan hasil penelitian yang 

diperoleh, seperti sampel atau variabel yang diteliti dan memaparkan 

hasilnya. 

 
5. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini penulis menjelaskan uraian tentang kesimpulan dan saran dari 

hasil pengamatan yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


