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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bangunan gedung terutama gedung pendidikan, merupakan salah satu 

bangunan fisik yang mempunyai peranan penting dalam menunjang aktivitas 

penggunanya. Seperti halnya bangunan fisik lain, gedung pendidikan seperti 

universitas atau perguruan tinggi seiring berjalannya waktu tentunya secara 

visual akan mengalami penurunan masa layannya jika ditinjau dari fisik 

bangunan gedung. Hal ini dapat terlihat jelas pada kerusakan yang terjadi di 

sejumlah bangunan gedung di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Berikut 

beberapa gambar kerusakan pada bangunan tersebut: 

 

Gambar 1.1 Kerusakan pada komponen bangunan Gedung Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi 

Bangunan dapat diibaratkan seperti tubuh manusia yang perlu tampil 

optimal. Umur bangunan semakin hari semakin tambah tua, tetapi daya tarik 

secara visual bangunan tidak akan berkurang. (Hestin Mulyandari dan Ruly Adi 

Saputra, 2011) 

Kerusakan yang terjadi baik kerusakan ringan maupun kerusakan berat 

pada bangunan harus segera di atasi oleh pihak terkait agar kondisi bangunan 

tetap stabil. Aspek-aspek yang harus diperhatikan yaitu mulai dari aspek 

arsitektur sebagai faktor estetika bangunan, aspek struktur yang menjadi sumber 

kekuatan bangunan, serta aspek pendukung lainnya yang harus diperhatikan. 

Pemeliharaan serta pengawasan secara kotinyu terhadap kondisi 

bangunan gedung akan sangat membantu untuk menekan anggaran biaya yang 

besar serta dapat mengurangi potensi kerusakan yang parah. Perawatan Menurut 
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Kristianto dan Restina (2009) menuliskan bahwa setiap komponen bangunan 

harus diperhatikan serius agar kondisi yang diperoleh dapat maksimal dan 

perawatan yang dilakukan ini dapat membuat kondisi bangunan semakin 

nyaman dengan fasilitas yang sangat baik. 

Selain karena intensitas kegiatan manusia yang tinggi, kegiatan 

pemeliharaan yang kurang baik menyebabkan menurunnya kualitas dari fungsi 

gedung dan semakin menurunnya kenyamanan gedung serta kurangnya 

manajemen perawatan bangunan gedung menjadi suatu masalah yang terjadi, 

salah satu penyebabnya adalah manajemen pekerja, serta manajemen durasi 

waktu pekerjaan perawatan yang seringkali tidak diperhatikan sehingga proses 

pekerjaan menjadi terlambat dan munculnya biaya tak terduga. 

Hendry Hartono (2007) menjelaskan permasalahan yang terjadi pada 

bangunan tidak hanya pada perancangan struktur dan pelaksanaan konstruksi 

saja, tetapi juga pada masalah pengoperasian, perawatan (maintenance) 

infrastruktur, dan pengendalian serta pemanfaatan gedung. (Indra Fernandi, 

2011). 

Pesatnya pembangunan gedung baru umumnya tidak disertai dengan 

peningkatan kegiatan pemeliharaan, baik pada bangunan gedung yang bersifat 

komersial maupun bangunan gedung untuk pelayanan pendidikan seperti 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Salah satu penyebabnya adalah sering 

diabaikannya kerusakan-kerusakan ringan yang dapat meluas kerusakannya 

secara bertahap, munculnya biaya perbaikan tak terduga sehingga pemeliharaan 

dianggap tidak efektif, serta tidak adanya anggaran khusus pemeliharaan untuk 

masing-masing bangunan gedung. Sehingga perlu disusun kegiatan tahapan 

pemeliharaan yang tepat sesuai dengan PERMEN PU NO: 24 /PRT /M /2008 

yang selanjutnya dapat memberikan gambaran perkiraan biaya yang diperlukan 

dalam pemeliharaan bangunan gedung tersebut. Selain itu, penelitian ini juga 

merupakan penelitian lanjutan serta disarankan oleh peneliti sebelumnya. Untuk 

menindaklanjuti penelitian tersebut, maka diperlukan analisis untuk mengetahui 

estimasi biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan pada bangunan gedung 

tersebut, serta menentukan biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan 

pertahunnya untuk setiap gedung. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Untuk mengetahui pemeliharaan bangunan gedung yang sesuai dengan 

standar, maka dalam penulisan ini dibentuk rumusan masalah bagaimana cara 

mengelola bangunan gedung agar proses pemeliharaan gedung bekerja sesuai 

dengan standar yang berlaku, sehingga dibuatlah pertanyaan penelitian masalah 

sebagai berikut: 

1. Berapa biaya perbaikan yang harus dilakukan pada Gedung D, E dan F 

dengan kondisi kerusakan saat ini? 

2. Berapa biaya pemeliharaan yang dapat dilakukan pada Gedung D, E, dan F 

untuk setiap tahunnya berdasarkan pedoman PERMEN PU NO: 

24/PRT/M/2008? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan total estimasi biaya perbaikan pada Gedung D, E dan F 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

2. Menentukan proyeksi besar biaya pemeliharaan pada tahun ini dan 10 tahun 

mendatang pada Gedung D, E, dan F Universitas Muhammadiyah 

Sukabumi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat mengetahui biaya perbaikan pada Gedung D, E, dan F Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi. 

2. Dapat mengetahui biaya pemeliharaan pada Gedung D, E, dan F yang harus 

dikeluarkan setiap tahunnya 

1.5 Batasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Bangunan gedung yang menjadi objek penelitian ini adalah Gedung D, E, 

dan F Universitas Muhammadiyah Sukabumi 

2. Acuan dasar peraturan pemeliharaan bangunan gedung yang menjadi 

sumber pustaka penelitian yaitu standar pemeliharaan sesuai dengan 

petunjuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 24/PRT/M/2008 
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3. Identifikasi kerusakan terbatas pada komponen arsitektur, komponen 

struktur dengan mengabaikan struktur bagian bawah, serta utilitas gedung. 

1.6 Kerangka Berpikir  

Berikut merupakan skema sederhana kerangka penelitian ini : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisis Data 
1. Analisis Biaya Perbaikan Gedung 
2. Analisis Biaya Pemeliharaan 

Gedung 
 

Kesimpulan 

Gambar 1.2 Skema Diagram Kerangka Berfikir 

Menentukan Rumusan Masalah 
Bagaimana cara mengelola bangunan gedung agar proses 
pemeliharaan gedung bekerja sesuai dengan standar yang 
berlaku. 

Kajian Pustaka 
PERMEN PU NO:24/PRT/M/2008 

Menentukan Topik 
Topik yang digunakan adalah manajemen konstruksi 

tentang pemeliharaan bangunan gedung 

Pengumpulan Data 
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1.7 Lokasi Penelitian 

 

Gambar 1.3 Lokasi Universitas Muhammadiyah Sukabumi 

(Sumber : Google Earth Pro, 2019) 

 

 

Gambar 1.4 Tampak Depan Lokasi Universitas Muhammadiyah Sukabumi 

(Sumber: Website UMMI, 2019) 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi berlokasi di Jl. R. Syamsudin, 

S.H No. 50, Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43113. 
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