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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan 

seseorang, tujuan Pendidikan yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia. kualitas diri seorang manusia memang sangat di butuhkan, 

apalagi dengan perkembangan jaman yang semakin modern, sehingga 

keahlian dan kemampuan sangat diperlukan untuk dapat mengikutinya. 

Poso adalah kota berkembang di provinsi Sulawesi Tengah. Dalam 

hal Pendidikan kota Poso memiliki beberapa universitas salah satunya 

Universitas Sintuwu Maroso atau biasa di kenal dengan singkatan 

UNSIMAR. Universitas Sintuwu Maroso menjadi salah satu tempat di mana 

siswa dapat melanjutkan studi mereka dan merupakan perguruan tinggi 

pertama di kota itu, yang didirikan pada tahun 1986. Salah satu faktor yang 

berkontribusi terhadap peningkatan jumlah penuntut ilmu di Universitas 

Sintuwu Maroso adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. 

Selain itu, faktor lainnya yaitu tingkat kualitas Pendidikan yang ada di 

Universitas Sintuwu Maroso tidak kalah dari Univesitas lainya. Keadaan 

seperti ini akan meningkatkan jumlah permintaan kuliah, dan hal ini 

mengharuskan pembangunan gedung baru untuk meningkatkan kapasitas 

kuliah. 

Dalam pembangunan gedung juga harus memperhatikan aspek 

efisiensi, keamanan dan kenyamanan dalam perencanaan. gedung 
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direncanakan agar efisiensi dengan cara mendesain sesuai fungsi bangunan 

tersebut. tingkat kenyamanan suatu gedung dapat dilihat dengan 

tersedianya fasilitas-fasilitas yang di dibutuhkan di Universitas Sintuwu 

Maroso agar sesuai dengan fungsi atau tujuan di dirikannya gedung 

tersebut. Aspek keamanan merupakan aspek yang penting dalam 

merencanakan bangunan, karna mencakup hidup orang lain. 

Berdasarkan uraian diatas, dalam kesempatan ini penulis bertujuan 

untuk mengetahui bagaimna proses perencanaan gedung baru, sehingga hal 

ini yang melatarbelakangi penulis mengambil judul “Perencanaan Gedung 

Kuliah Fakultas Teknik Kampus Dua Universitas Sintuwu Maroso Poso” 

 

B. Identifikasi Masalah 

              Dari latar belakang diatas maka dapat didentifikasi masalah yang 

terjadi bahwa perlu adanya penambahan kapasitas bangku perkuliahan 

dengan mendirikan gedung perkuliahan yang baru. untuk itu dalam 

kesempatan ini, penulis akan menganalisis proses perencanaan Gedung 

Kuliah Fakultas Teknik Kampus Dua Universitas Sintuwu Maroso Poso, 

dengan mempertimbangkan fungsi gedung serta kenyamanan dan 

keamanan. 
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C. Rumusan Masalah 

 Pokok-pokok masalah yang dirumuskan yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses Perencanaan Gedung kuliah Fakultas Teknik 

Kampus Dua Universitas sintuwu Maroso Poso? 

2.   Berapa besar anggaran untuk Perencanaan Gedung kuliah 

Fakultas Teknik Kampus Dua Universitas sintuwu Maroso Poso? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian sebagai berikut : 

1.  Untuk mengetahui bagaimana proses dalam Perencanaan Gedung 

kuliah Fakultas Teknik Kampus Dua Universitas Sintuwu 

Maroso Poso. 

2.   Untuk memperoleh berapa besar anggaran dalam Perencanaan 

Gedung Kuliah Fakultas Teknik Kampus Dua Universitas 

Sintuwu Maroso Poso. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yaitu sebagai berikut : 

    1. Penulis dapat dan memahami bagaimna proses mereencanakan 

gedung baru dan apa saja yang dibutuhkan. 

   2.  Penulis dapat memahami bagaimna merencanakan gambar dan 

bagaimna cara menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

            3.   Penulis dapat memenuhi syarat mengikuti ujian akhir. 
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F. Batasan Masalah 

Untuk menghindari semakin melebarnya pembahasan yang tidak 

mengarah dan kurang teratur, Perencanaan Gedung Kuliah Fakultas Teknik 

Kampus Dua Universitas Sintuwu Marosos dibatasi pada masalah-masalah 

berikut :  

1.  Objek perencanaan yaitu Gedung kuliah Fakultas Teknik Kampus 

Dua Universitas Sintuwu Maroso Poso. 

2.  Data penelitian berdasarkan rencana Universitas yang akan 

membangun Gedung Kuliah Fakultas Teknik Kampus Dua 

Universitas Sintuwu Maroso Pso. 

3.  Mendesain rencana gambar bangunan. 

     4.  Hanya menghitung rencana angaran biaya (RAB). 

 

G. Sistematika Penulisan 

Masalahnya dibagi menjadi berbagai bagian dalam sistem penulisan ini 

sehingga isu-isu yang diangkat dipahami dengan benar. Berikut ini adalah 

pendekatan sistematis untuk menulis tugas akhir ini: 

BAB I :    PENDAHULUAN 

Termasuk informasi latar belakang, identifikasi masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat studi, keterbatasan 

masalah, dan penulisan sistematis. 
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BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Meliputi teori-teori yang berkaitan erat dengan Perencanaan 

Gedung Kuliah Fakultas Teknik Kampus Dua Univesitas Sintuwu 

Maroso 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Meliputi metode pengumpulan data, pengelompokan data, 

pengolahan data, analisa data, rancangan penelitian, dan prosedur 

analisa. 

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Meliputi analisa data yang didapat dari hasil pengujian dengan 

menggunakan persamaan-persamaan yang tercantum dalam 

landasan teori, dan pembahasan hasil analisis data. 

BAB V :   KESIMPULAN DAN SARAN 

Meliputi kesimpulan yang merupakan rangkuman dari hasil 

pengujian yang telah dilakukan, saran merupakan masukan bagi 

penelitian lanjutan karena keterbatasan pengujian yang 

dilaksanakan. 

 

 

 

 

 


