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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang 

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung dengan luas wilayah 

197,22 km
2
 dan luas perairan 39,82 km

2
 memiliki posisi yang strategis, yaitu dilalui 

oleh Jalur Lintas Tengah Trans Sumatera. Kabupaten ini memiliki jumlah penduduk 

1.068.982 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata–rata 1,59% (BPS Kota 

Bandar Lampung, 2020).  

 
Tingginya angka pertumbuhan penduduk dapat memengaruhi aspek dari 

konstruksi, seperti: rumah, universitas, sekolah, perkantoran, dan jenis bangunan-

lainnya. Hal ini mendorong dilakukannya pengembangan dari bangunan tersebut. 

Salah satu bangunan yang membutuhkan pengembangan di Bandar Lampung 

adalah SMK-SMTI Bandar Lampung. SMK-SMTI Bandar Lampung beralamat di 

Jl. Jend. Sudirman No. 43 Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Bandar 

Lampung, Lampung. SMK-SMTI Bandar Lampung termasuk sekolah Negeri di 

bawah naungan kementerian perindustrian dengan NPSN 108114611. Pada tahun 

2015 SMK-SMTI Bandar Lampung mendapatkan akreditasi A (unggul) dari badan 

akreditasi nasional. SMK-SMTI ini memiliki jumlah pelajar sebanyak 850 orang 

pada tahun ajaran (2017/2018) dan 864 siswa pada tahun ajaran (2020/2021) 

menurut data siswa SMK-SMTI Bandar Lampung. Akan tetapi, lahan yang dimiliki 

SMK-SMTI Bandar Lampung terbatas. Jadi, salah satu alternatif yang 

memungkinkan adalah penambahan tingkat bangunan. Selain itu, bangunan lama 

dari sekolah tersebut tidak dapat diruntuhkan atau dirobohkan mengingat izin 

tentang penghapusan aset yang rumit dan kegiatan belajar mengajar yang akan 

terganggu, sehingga penambahan tingkat tersebut harus tetap mempertahankan 

bangunan yang telah ada. 

 
Akibat dari penambahan tingkat bangunan sekolah tersebut, oleh karna itu perlu 

dilakukan evaluasi pada struktur eksisting bangunan agar dapat diketahui 

kemampuan struktur bangunan akibat dari penambahan tingkat, apakah struktur 

bangunan tersebut masih layak dilakukan penambahan tingkat dengan kondisi awal 

struktur atau perlu dilakukan perkuatan struktur. Setelah itu, perlu dilakukan analisa 
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kinerja struktur untuk mengetahui kinerja struktur setelah dilakukan penambahan 

tingkat dan perkuatan. Dalam studi kali ini penulis akan merencanakan perkuatan 

struktur dengan Metode Concrete Jacketing akibat penambahan tingkat sebanyak 3 

lantai pada bangunan SMK-SMTI Bandar yang terdiri dari 2 lantai mengacu pada 

DED perencanaan pengadaan renovasi gedung tahun 2019 sebagai data eksisting 

serta menganalisa kinerja struktur sebelum dan setelah dilakukan perkuatan dengan 

metode levelling time history nonlinier dengan menggunakan gempa time history 

Imperial Valley. Gempa Imperial Valley dipilih dikarnakan gempa tersebut 

menghasilkan nilai respons yang maksimum menurut jurnal Galuh Ayu Pratiwi dan 

Widodo pada tahun 2017. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merencanakan perkuatan struktur dan struktur tambahan pada 

bangunan eksisting akibat dari penambahan lantai pada bangunan SMK-SMTI 

Bandar Lampung? 

2. Bagaimana nilai kapasitas rasio dan simpangan antar tingkat pada struktur 

sebelum dan setelah perkuatan ? 

3. Bagaimana mengetahui kinerja struktur sebelum dan setelah perkuatan struktur 

dengan metode levelling time history? 

 
1.3. Tujuan 

Adapun tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah. 

1. Merencanakan perkuatan struktur dan strukur tambahan pada bangunan 

eksisting akibat dari penambahan lantai pada bangunan SMK-SMTI Bandar 

Lampung. 

2. Mengetahui nilai kapasitas rasio dan simpangan antar tingkat pada struktur 

sebelum dan setelah perkuatan. 

3. Mengetahui kinerja struktur sebelum dan setelah perkuatan struktur dengan 

metode levelling time history. 

 
1.4. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Studi kasus adalah bangunan eksisting dari SMK-SMTI Bandar Lampung 



3 

dengan konstruksi beton bertulang yang terdiri dari 2 lantai yang mengacu pada 

DED perencanaan pengadaan renovasi gedung 2019. 

2. Permodelan dan pembebanan mengacu pada SNI 2847-2019 Beton Bertulang, 

SNI 1726-2019 Perencanaan Ketahanan Gempa. 

3. Analisa dan evaluasi kinerja struktur sebelum dan setelah perkuatan akibat 

penambahan 3 lantai dilakukan dengan program SAP2000 V.22. 

4. Pemodelan open frame tiga dimensi (3D). 

5. Perkuatan struktur yang digunakan yaitu concrete jacketing pada kolom 

eksisting mengacu pada IS 15988 2013 dan dokumen CED 39 (7428). 

6. Menganalisa perilaku struktur sebelum dan setelah Perkuatan dengan metode 

levelling time history non linier. 

7. Elemen struktur yang di tambahkan didesain menggunakan sistem rangka 

pemikul momen khusus yang mengacu pada SNI 2847-2019 Beton Bertulang. 

8. Tidak dilakukan tinjauan terhadap pengaruh pondasi. 

 
1.5.Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah tujuan dan 

ruang lingkup dari penelitian tugas akhir ini. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai teori yang digunakan sebagai pendukung dalam 

pengerjaan tugas akhir ini. 

3. BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan tentang data yang digunakan serta tahap-tahap penelitian 

tugas akhir secara garis besar. 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian tugas akhir ini berupa perencanaan 

penambahan dan analisis metode levelling time history terhadap perilaku 

struktur yang ditinjau.  

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tugas 

akhir ini. 


