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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada masa sekarang ini pembangunan dalam segala aspek kehidupan sedang 

giat-giatnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pembangunan kesehatan 

merupakan bagian dari pembangunan nasional. Program pembangunan dalam 

bidang kesehatan sudah berhasil, namun masih ada hambatan yang mempengaruhi 

pembangunan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan adanya reformasi di bidang 

kesehatan untuk mengatasi ketimpangan hasil pembangunan kesehatan antar 

daerah, antar golongan, dan derajat kesehatan yang masih tertinggal dibandingkan 

dengan negaranegara tetangga. Oleh karena itu untuk mewujudkan pembangunan 

nasional dalam bidang kesehatan maka pemerintah mempunyai suatu visi yaitu 

salah satunya adalah Indonesa sehat. Dalam mewujudkan Indonesia sehat ini 

maka pemerintah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, salah satunya yaitu 

dengan membangun pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Dengan 

dibangunnya pusat kesehatan masyarakat ini diharapkan dapat membantu 

masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan serta dapat 

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat dalam 

memperoleh kesehatan yang optimal. Berdasarkan Kepmenkes No.128 Tahun 

2004 tujuan Puskesmas adalah mendukung tercapainya tujuan pembangunan 

kesehatan nasional yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan 

hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas. 
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Maka dari itulah dilakukan pembangunan Gedung Puskesmas Pembantu sebagai 

sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan pengobatan masyarakat dalam 

mewujudkan visi Indonesia sehat. 

Selain mewujudkan visi Indonesia sehat salah satu faktor yang mendukung 

program pembangunan gedung puskesmas baru didesa panjoka ini dikarenakan 

akses keluar masuk penduduk desa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

sangatlah jauh dan sulit dari puskesmas yang ada sehingga perlu diadakannya 

pembangunan gedung puskesmas di desa panjoka untuk memudahkan penduduk 

desa mendapatkan pelayanan kesahatan. 

Sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengetahui proses apa saja 

yang dibutuhkan pada perencanaan pembangunan Gedung Puskesmas Baru Desa 

Panjoka dalam tugas akhir yang berjudul : 

“PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PUSKESMAS BARU DESA 

PANJOKA, KABUPATEN POSO” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang pendidikan penulis yaitu Konsentrasi 

Bangunan Gedung, Jurusan Teknik Sipil, maka dipilihlah judul “Perencanaan 

Pembangunan Gedung Puskesmas Baru Desa Panjoka”. Hal ini berdasarkan 

dengan bidang konsentrasi penulis yaitu Bangunan Gedung, agar penulis dapat 

mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan dan sekaligus 
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sebagai sarana untuk belajar merencanakan  dan menghitung sebuah struktur 

bangunan gedung.  

C. Rumusan Masalah 

Pokok-pokok masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut : 

1. Berapakah anggaran biaya pembangunan dari Gedung Puskesmas Baru 

Desa Panjoka ? 

2. Berapakah jumlah item pekerjaan yang yang diperlukan untuk 

merencanakan pembangunan Gedung Puskesmas Baru Desa Panjoka ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuanya adalah : 

1. Untuk mengetahui berapakah anggaran biaya pembangunan dari 

Gedung Puskesmas Baru Desa Panjoka. 

2. Untuk mengetahui item-item apa saja yang diperlukanan untuk 

merencanakan pembangunan Gedung Puskesmas Baru Desa Panjoka. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut 

1.  Menambah pengetahuan tentang penggunaan program microsoft 

projek. 
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2. Digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan 

proyek terlebih dari segi perencanaan pembangunan  dimasa yang akan 

datang. 

3. Dapat digunakan sebagai bahan referensi pada proyek lain yang 

sejenis. 

 

F. Batasan Masalah 

Untuk mengurangi batasan yang tidak mengarah dan kurang teratur yang 

bisa menyebabkan tidak tercapainya maksud dan tujuan maka perlu kiranya 

penulis membatasi pokok bahasan. Adapun batasan-batasan permasalahan antara 

lain: 

1. Objek yang digunakan perencanaan pembangunan sebagai bahan studi 

adalah proyek pembangunan Gedung Puskesmas Baru Desa Panjoka 

2. Data penelitian berdasarkan pekerjaan yang ada dalam proyek 

pembangunan Gedung Puskesmas Baru Desa Panjoka 

3. Harga satuan yang digunakan tidak mengalami perubahan selama 

pelaksanaan proyek. 

4. Tidak menghitung biaya pendirian alat.  
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G. Sistematika Penulisan 

Sistem penulisan ini disusun dengan membagi masalah dalam beberapa 

bagian yang sistematis agar permasalahan yang dikemukakan  pengujian dapat 

diketahui lebih jelas. Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari enam 

bagian dengan susunan sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN  

Meliputi latar belakang,identifikasi masalah, perumusan masalah yang akan 

di kaji, tujuan dan manfaat hasil penelitian, batasan masalah agar penelitian yang 

akan dilakukan ti dak terlalu luas, dan sistematika penulisan. 

 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menguraikan tentang ilmu yang merupakan landasan atau 

dasar teori dari apa yang akan ditinjau nantinya serta berisi rencana pendahuluan.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang metode penelitian, serta langkah kerja dan 

variabel penelitian. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Meliputi analisi data-data yang didapat dari hasil pengujian dengan 

menggunakan persamaan-persamaan yang tercantum dalam landasan teori, 
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pembahasan hasil analisis data untuk membuktikan parameter-parameter yang 

mempengaruhi koefisien gesek yang tercantum dalam hipotesis. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Meliputi kesimpulan yang merupakan rangkuman dari hasil pengujian yang 

telah dilakukan dan merupakan jawaban dari tujuan apakah tercapai atau tidak, 

saran merupakan masukan bagi penelitian lajutan karena keterbatasan pengujian 

yang dilaksanakan. 

 


