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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
1.1. LATAR BELAKANG  

Kabupaten Sumenep merupakan sebuah kabupaten yang berada di wilayah 
Jawa Timur dan terletak di ujung timur Pulau Madura dengan luas wilayah ±  
2.093,45 km². Secara geografis, wilayah Kabupaten Sumenep terdiri atas wilayah 
daratan dan wilayah yang disebut sebagai ‘kepulauan Sumenep’, mengingat 
bagian wilayah tersebut memang terdiri atas beberapa pulau-pulau. Karena hal 
itulah, Kabupaten Sumenep dianggap sebagai salah satu wilayah yang paling unik 
apabila dibandingkan dengan tiga kabupaten lainnya di Pulau Madura karena 
wilayahnya yang terdiri atas dua bagian wilayah daratan dengan pulau yang 
tersebar dan berjumlah 126 pulau (berdasarkan hasil sinkronisasi Luas Wilayah 
Kabupaten Sumenep) yang terletak diantara 113°32'54"-116°16'48" Bujur Timur 
dan di antara 4°55'-7°24' Lintang Selatan yang terdiri atas 27  kecamatan, dengan 
ibukota Kabupaten terletak di Kecamatan Kota. 

Kabupaten Sumenep secara umum berada pada ketinggian antara 0-500 
meter di atas permukaan laut. Sedangkan sebagian lagi berada pada ketinggian 
antara 500–1000 meter di atas permukaan laut. Kondisi ketinggian wilayah di 
Kabupaten Sumenep dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1. Wilayah dengan ketinggian 0–500 meter dpl seluas 208.697,40 ha atau 

mencapai luasan sekitar 99,72% dari seluruh luas wilayah Kabupaten 
Sumenep; 

2. Wilayah yang memiliki ketinggian 500-1000 meter dpl mencapai luasan 
578,42 ha atau sekitar 0,28% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Sumenep. 
Selain dari ketinggian, kondisi topografi juga dapat dilihat dari kemiringan 

lahan, dimana Kabupaten Sumenep dengan luas sekitar 2.093,458 km2, memiliki 
tingkat kemiringan lahan yang bervariasi antara 0%-30%, 30% - 60% dan di atas 
60%. Wilayah yang paling luas memiliki kemiringan 0-30%, dengan capaian 
luasan sekitar 1.613,29 ha atau 77,51%.6. Sedangkan kemiringan terluas 
berikutnya berada pada level 30-60% dengan capaian luasan sekitar 437,39 Ha 
atau 21,02%. Kawasan ini dijumpai berupa kawasan perbukitan. Sedangkan pada 
ketinggian > 60% berupa pegunungan yang hanya mencapai luasan sekitar 30,75 
Ha atau 1,48 %. 
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Kabupaten Sumenep merupakan wilayah yang kaya dengan sumber daya 
alam khususnya minyak bumi, mengingat wilayahnya memiliki kandungan migas 
yang mampu menjadi penyumbang pendapatan daerah yang cukup besar, terutama 
apabila dibandingkan dengan wilayah kabupaten lainnya di Pulau Madura. Saat 
ini, sumber migas terbesar di wilayah Kabupaten Sumenep terletak di Pulau 
Pagerungan dengan kemampuan  produksi gas alam sebesar 200 juta kaki meter 
kubik/hari/MMSCFD (Million Metric Standart Cubic Feet per-Day). Bahkan 
setelah produksi gas di pulau Pagerungan ini mengalami penurunan produksi, di 
blok Kangean masih ada 14 sumur produktif sebagai cadangannya, dimana 7 
sumur terletak di darat dan 7 sumur lagi berada di wilayah lepas pantai. Selain itu, 
masih ada 6 titik migas lagi yang ditemukan dan mulai dieksploitasi di sekitar 
perairan Kalianget dan Masalembu.1 

Potensi ekonomi wilayah dari Produk Domistik Regional Bruto (PDRB) 
Kabupaten Sumenep dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang 
cukup signifikan. Namun demikian, walaupun sumbangan migas terhadap PDRB 
Kabupaten Sumenep cukup besar, namun sebenarnya sumbangan terbesar atas 
PDRB Kabupaten Sumenep justru berasal dari sektor pertanian.  

Dengan adanya potensi ekonomi yang memadai inilah, pada akhirnya 
Kabupaten Sumenep memiliki kekuatan anggaran yang cukup besar untuk 
melakukan strategi pengembangan dan pembangunan wilayahnya. Daya dukung 
ekonomi ini pulalah yang memberikan peluang bagi Kabupaten Sumenep untuk 
melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana wilayah secara signifikan. 

Saat ini, pembangunan wilayah Kabupaten Sumenep, memang masih 
banyak berkutat di wilayah ibukota Kabupaten atau tepatnya di wilayah 
Kecamatan Kota Sumenep. Kecamatan Kota menjadi episentrum pembangunan 
konstruksi kabupaten ini. Seluruh sudut sarana dan prasarana kota dibangun dan 
dikembangkan, dan termasuk sarana prasarana pemerintahannya yang terpusat di 
wilayah ibukota Kabupaten ini. 

Hal ini, sejalan pula dengan visi pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki 
hasrat besar untuk membangun sebuah kawasan pusat pemerintahan di 
wilayahnya. Dimana kawasan ini nantinya akan menjadi sebuah kawasan tempat 
berlangsungnya kegiatan politik dan administratif, serta kegiatan lain yang 
berkaitan dengan segala hal mengenai pemerintahan Kabupaten Sumenep. 
Kawasan pemerintahan ini nantinya juga akan berfungsi sebagai kawasan pusat 

                                                             
1 Sumber : Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten 
Sumenep, Tahun 2017-2021. 
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kota yang kuat dan konsisten dan menjadi pusat dari struktur ruang kota maupun 
pusat kegiatan dari suatu kota. 

Di dalam kawasan tersebut sebagian besar telah dibangun beberapa fasilitas 
gedung perkantoran pemerintahan Kabupaten Sumenep, maupun fasilitas-fasilitas 
publik lainnya termasuk di dalamnya RSUD Dr. H. Moh. Anwar sebagai rumah 
sakit umum daerah dan fasilitas kesehatan terbesar milik pemerintah Kabupaten 
Sumenep. 

Terletak di jantung kota, awalnya kawasan ini bukanlah sebuah kawasan 
yang didesain khusus untuk sebuah kompleks pemerintahan. Namun atas dasar 
visi dan keinginan pemerintah Kabupaten Sumenep yang kuat untuk membuat 
kompleks pemerintahan yang terpusat dalam sebuah kawasan, maka mulailah 
keinginan besar ini diwujudkan. Dan pembangunan konstruksi, gedung dan segala 
atribut lain mulai dibangun dan dikembangkan. 

Namun demikian, gencarnya proses pembangunan kawasan dalam beberapa 
waktu seringkali menemui kendala yang sangat signifikan, yaitu terlambatnya 
beberapa kegiatan-kegiatan konstruksi yang sedang dilaksanakan. Banyak 
pembangunan dan proses konstruksi gedung ataupun pengembangan sarana 
perkantoran dan fasilitas lainnya seringkali mengalami keterlambatan dalam 
pelaksanaan konstruksinya. Keterlambatan pelaksanaan ini pada akhirnya sering 
pula membawa konsekuensi dengan pembengkakan biaya yang cukup besar 
maupun konsekwensi lainnya yang kadang turut menyertai seperti tidak tepatnya 
mutu ataupun permasalahan-permasalahan administratif lainnya. 

Dari pengamatan-pengamatan dan studi awal yang dilakukan terhadap hasil 
perencanaan, maupun hasil pengalaman, penelitian dan penyelidikan awal 
terhadap permasalahan pembangunan di wilayah tersebut, didapatkan fakta bahwa 
sebagian besar penyebab keterlambatan adalah terlambatnya pelaksanaan pada 
bagian struktur dasar bangunan atau pondasi. Keterlambatan pelaksanaan atas sub 
structure inilah yang kemudian membawa konsekwensi keterlambatan 
pelaksanaan pada bagian pekerjaan lainnya. Karena pada prinsipnya, pondasi 
merupakan struktur bagian bawah bangunan yang berfungsi menahan gaya beban 
diatasnya. Sehingga kesiapan pembangunan pondasi menjadi titik tolak 
pembangunan struktur atasnya. Pemilihan jenis pondasi seharusnya merupakan 
salah satu tahapan penting dalam sebuah kegiatan perencanaan sebuah bangunan. 

Dari sini ditarik sebuah kesimpulan awal sebagai benang merah yang 
kemudian melatar-belakangi permasalahan penelitian ini, dan dalam hal ini 
pemilihan jenis pondasi yang kurang tepat dan kesesuaiannya dengan kondisi site 
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maupun kebutuhan pembangunan memang menjadi isu yang paling strategis 
dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konstruksi yang berjalan. 
Kesalahan atau kurang tepatnya pemilihan jenis pondasi inilah yang seringkali 
membawa konsekuensi atas keterlambatan pelaksanaan, pembengkakan biaya 
ataupun penurunan mutu bangunan. 

Guna merumuskan permasalahan penelitian, maka salah satu kriteria 
penting yang harus diperhatikan sebagai dasar pemilihan jenis pondasi adalah 
kondisi tanah, dan dalam beberapa proses penyelidikan tanah di wilayah 
penelitian, memang didapatkan data kondisi, struktur dan karakteristik tanah di 
Kecamatan Kota Sumenep khususnya di wilayah kawasan yang menjadi obyek 
penelitian, yang menunjukkan fakta bahwa : 
1. Kedalaman tanah keras berada pada kedalaman yang cukup dalam berkisar 

antara 16 sampai dengan 25 meter dengan daya dukung tanah yang sangat 
kecil (qc antara 5-15 kg/cm2) 

2. Muka air tanah yang tinggi 
Dengan kondisi ini, maka seharusnya proses perencanaan pembangunan 

gedung di kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten, tentunya perlu 
mempertimbangkan secara matang mengenai pilihan atas jenis pondasi yang 
paling tepat untuk dipergunakan apabila ditinjau dari sisi waktu pelaksanaan, 
besaran biaya pelaksanaan, metode pelaksanaan, dan juga ditinjau dari situasi dan 
kondisi lingkungan dimana bangunan tersebut berdiri. Sehingga pelaksanaan 
pekerjaan pondasi dalam setiap upaya pembangunan gedung di kawasan tersebut 
dapat terlaksana secara tepat waktu dengan biaya yang terukur dan ekonomis, serta 
mudah dalam pelaksanaannya. 

Beberapa proses perencanaan dan pembangunan gedung di dalam kawasan 
site ini menunjukkan bahwa dalam proses perencanaannya tidak dilakukan 
melalui penilai-penilaian dan pertimbangan secara metodis guna menentukan 
jenis pondasi apa sebenarnya yang paling sesuai dengan kondisi tersebut. Hal ini 
dapat terlihat dengan adanya pilihan jenis pondasi yang berbeda antara satu 
gedung dengan gedung yang lain walaupun berada dalam kawasan yang sama. 
Dan secara keseluruhan, pilihan tersebut hanya didasarkan pada asumsi subyektif 
setiap perencana tanpa melalui proses pertimbangan yang metodis. Namun 
demikian sampai dengan sejauh ini, hal tersebut belum menghasilkan proses yang 
optimal. 

Sebagaimana instansi lain di kawasan ini, RSUD Dr. H. Moh. Anwar juga 
melakukan kegiatan pembangunan untuk memperbaiki dan melengkapi sarana 
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dan prasarananya, salah satu diantaranya adalah pembangunan gedung OK Sentral 
yang secara fungsional adalah merupakan ‘jantung operasional’ rumah sakit, yang 
direncanakan terdiri atas 2 lantai dan rooftop, dimana lantai 1 diperuntukkan untuk 
unit ICU dan lantai 2 diperuntukkan untuk unit bedah sentral, sedangkan rooftop 
dimanfaatkan untuk fasilitas servis atau pendukung dua unit ini. 

Sebagaimana proses pembangunan gedung dalam proyek pemerintah, maka 
pembangunan gedung ini juga sebelumnya melalui sebuah proses perencanaan 
terlebih dahulu. Dari proses perencanaan, direncanakan bahwa untuk pekerjaan 
pondasi pembangunan gedung ini akan mempergunakan jenis pondasi rakit yang 
dimodifikasi dengan menggunakan sirip-sirip beton atau plat beton pipih yang 
menerus yang berfungsi untuk menahan bangunan agar tidak miring ketika 
menerima beban, sekaligus melindungi saat terjadi penurunan dengan cara 
menjaga tanah agar tidak menyebar ke samping. Dalam penjelasannya, perencana 
berasumsi bahwa sistem ini merupakan upaya antisipasi terhadap kondisi tanah di 
wilayah perencanaan yang kurang baik. Sistem ini dianggap sebagai sebuah 
jawaban atas dilema yang timbul pada pondasi untuk gedung-gedung yang 
bertingkat, yang didirikan diatas tanah dengan daya dukung yang rendah. 

Namun, dalam proses selanjutnya muncul beberapa permasalahan atas hasil 
perencanaan ini. Pertama, muncul pertanyaan mengenai acuan, referensi maupun 
contoh pelaksanaan pemilihan jenis pondasi rakit termodifikasi yang 
direncanakan tersebut. Pertanyaan tersebut muncul didasarkan pada definisi 
pondasi rakit yang sebenarnya termasuk dalam kategori jenis pondasi dangkal, 
walaupun pondasi rakit yang direncanakan telah dimodifikasi sedemikian rupa 
dan dibuat perhitungan strukturnya dengan mempertimbangkan kondisi dan 
struktur tanah yang ada, namun dalam pelaksanaannya, sejauh ini belum teruji 
secara meyakinkan sehingga menimbulkan keraguan. 

Kedua, biaya pelaksanaan yang dibutuhkan guna pelaksanaan pekerjaan 
pondasi tersebut, dirasakan cukup besar. Dengan menelan biaya sebesar Rp. 
1.913.127.224,44, atau sekitar 12,34% dari total biaya konstruksi pembangunan, 
tentunya hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang seberapa pantas nilai jenis 
pondasi yang akan dipergunakan ini atau adakah kemungkinan adanya jenis 
pondasi lain yang bisa lebih ekonomis apabila dibandingkan dengan jenis pondasi 
yang telah direncanakan tersebut.  

Ketiga, atas jenis pondasi rakit modifikasi tersebut, kemudian muncul klaim 
dari pihak ketiga, yaitu pihak pemegang paten nomor 7191, yang menyatakan 
bahwa desain perencana memiliki beberapa kemiripan metode dan sistem dengan 
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jenis pondasi yang telah terdaftar patennya tersebut, dimana pondasi ini memiliki 
cara kerja yang hampir sama, yaitu sistem pondasi dangkal konvensional yang 
menggabungkan kombinasi antara sistem pondasi plat beton pipih menerus (dasar-
dasar pondasi rakit) dengan sistem perbaikan tanah. 

Ada dua prinsip yang dikembangkan jenis pondasi berpaten ini; pertama,  
dengan memanfaatkan tanah sebagai bagian dari struktur pondasi. Pemanfaatan 
tanah yang mencapai 90% bahan konstruksi ini membuat pondasi ini memang 
menjadi lebih ekonomis, terutama dengan menghemat penggunaan beton dan besi 
beton. Kedua, pondasi ini menyatukan elemen-elemen pada sistem pondasi 
menjadi satu kesatuan fungsi yang harmonis dan monolit. Dengan demikian jika 
terjadi penurunan yang terjadi bukan sebagian, tetapi seluruhnya. Dan hal ini 
secara prinsip dianggap memiliki kesamaan sistem kerja dengan perencanaan 
pondasi yang dihasilkan oleh konsultan perencana. 

Munculnya klaim ini, tentunya memerlukan jawaban dan penyelesaian yang 
akurat dengan sebuah proses panjang yang apabila diikuti tentunya akan 
memperlambat proses pelaksanaan pebangunan gedung OK Sentral tersebut. Dan 
hal ini jelas bertolak-belakang dengan konsep awal perencanaan yang 
mengharapkan adanya perencanaan pondasi yang tepat, ekonomis dan mudah 
dalam pelaksanaannya, serta tidak mengganggu kondisi lingkungan/kawasan yang 
ada.  

Munculnya pertanyaan dan permasalahan-permasalahan tersebut, tentunya 
menjadi dilema tersendiri untuk penggunaan jenis pondasi sesuai rencana.  Hal-
hal tersebut kemudian menjadi latar-belakang kegiatan penelitian ini. Ada 
beberapa kondisi/situasi yang kemudian tidak bisa dihindarkan bahwa pada 
akhirnya pemilihan penggunaan pondasi rencana tidak bisa dilaksanakan dan 
perlu dilakukan upaya analisis tertentu guna mencari alternatif pilihan 
penggantian pondasi. Sebagai bahan kajian awal permasalahan ini, maka ada atau 
munculnya klaim atas paten pondasi tersebut menjadikan pondasi rakit sebagai 
pilihan perencana tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya karena berpotensi 
menimbulkan silang sengketa secara hukum yang tentunya berpotensi 
menimbulkan implikasi secara lebih luas. 

Adanya indikasi kesalahan konsep atau rujukan pemilihan pondasi juga 
menjadikan dasar atas pondasi rencana ini agar dilakukan kajian ulang atas 
pemakaian dan pelaksanaannya. Kesalahan konsep penggunaan jenis pondasi 
dangkal atas kondisi tanah di wilayah penelitian berpotensi justru menimbulkan 
permasalahan-permasalahan teknis yang lebih rumit atau vital. Terutama 
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mengingat model desain pondasi rencana tersebut belum pernah teruji 
sebelumnya. Penggunaan jenis pondasi yang mirip yang pernah diaplikasikan 
dalam kondisi sebagaimana wilayah penelitian, justru adalah pondasi Konstruksi 
Sarang Laba-Laba (KSLL) yang merupakan pondasi berpaten. Oleh karena 
memperhatikan hal tersebut, maka poin ini menjadi dasar kedua bagi pihak owner 
untuk melakukan kajian untuk perubahan pondasi rencana. 

Poin terakhir tentunya atas pembiayaan yang besar apabila menggunakan 
jenis pondasi tentunya menjadi pertimbangan bagi pemilik pekerjaan untuk 
memikirkan alternatif lain penggunaan pondasinya agar lebih ekonomis dari sisi 
pembiayaan. Kesalahan konsepsi perencanaan, dikhawatirkan juga dapat 
memunculkan biaya-biaya yang tidak perlu (unnecessary cost) yang berujung 
pada besarnya nilai pelaksanaan. 

Dengan adanya kesimpulan bahwa jenis pondasi rencana tersebut tidak 
dapat dilanjutkan maka perlu alternatif pilihan jenis pondasi lainnya dimana guna 
memenuhi hal tersebut dibutuhkan sebuah rangkaian proses analisis untuk  
mencari, memilih dan menentukan jenis pondasi alternatif yang bisa dilaksanakan 
sebagai pengganti dengan lebih mempertimbangkan faktor efisiensi biaya dan 
waktu dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung OK Sentral 
ini. 

Langkah ini tentunya juga bisa dipergunakan sebagai dasar jawaban dan 
pemikiran dalam pengambilan keputusan di lain waktu, mengingat bahwa 
efisiensi atas pelaksanaan pondasi atau sub-structure justru seringkali terabaikan. 
Efisiensi atas biaya dan waktu dalam sebuah kegiatan lebih sering dikedepankan 
dan diarahkan pada bagian pekerjaan upper structure. Padahal kenyatannya adalah 
apabila terjadi kegagalan konstruksi dan keterlambatan dalam sebuah proses 
pembangunan, seringkali terjadi dan diawali justru pada saat tahapan pelaksanaan 
pondasi, yang terutama disebabkan akibat kurang tepatnya penetapan pemilihan 
jenis pondasi yang dipergunakan.  
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Gambar  1.1. Peta administrasi Wilayah Kabupaten Sumenep
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1.2. PERMASALAHAN 
Mengingat pentingnya tahapan pemilihan jenis pondasi khususnya dalam 

tahapan perencanaan pembangunan di lingkungan RSUD Dr. H. Moh. Anwar 
Kabupaten Sumenep ini, tentu selanjutnya dibutuhkan sebuah proses analisis guna 
menentukan alternatif pilihan jenis pondasi yang paling tepat untuk dipergunakan 
sebagai pengganti pondasi rencana sebelumnya. 

Tentunya banyak pertimbangan harus dilakukan sebelum pada akhirnya 
seorang perencana mampu menjatuhkan pilihan pada jenis pondasi yang akan 
dipergunakan. Setiap jenis pondasi yang ada tentunya memiliki kelemahan 
maupun kelebihan yang harus dipilih dengan mempertimbangkan analisis 
efisiensi dan otimalisasi biaya, waktu dan kebutuhan. Dalam kasus-kasus 
penggunaan pondasi dalam misalnya, pilihan pondasi bangunan dengan 
mempergunakan tiang pancang, maka harga dan anggaran bangunan tentu akan 
berbeda dibandingkan apabila sistem pondasi terpilih menggunakan jenis pondasi 
strauss pile atau bore pile, sedangkan jika menggunakan pondasi dangkal, 
tentunya harus mempertimbangkan resiko penurunan bangunan secara tidak 
merata (irregular differential settlement) ditambah dengan kemungkinan adanya 
penurunan total (total settlement).  

Pada penelitian ini, akan dilakukan analisis efisiensi waktu dan biaya 
terhadap pemilihan jenis pondasi bangunan sub structure dari Proyek 
Pembangunan Gedung OK Sentral di RSUD Moh. Anwar Kabupaten Sumenep 
dengan tinjauan dari aspek pembiayaan, metode pelaksanaan, dan  waktu dengan 
tetap mengedepankan faktor kemampuan optimal pondasi dalam menerima beban 
di atasnya dan meminimalisir risiko yang mungkin muncul.  

Analisis yang dilakukan meliputi daya dukung dan kondisi tanah setempat 
serta analisa kekuatan pondasi berdasarkan jenis-jenis pondasi yang 
dimungkinkan, maupun biaya yang harus dikeluarkan sampai dengan metode 
pelaksanaan yang paling efektif. 

Dari sini, kemudian ditentukan permasalahan sebagai dasar pelaksanaan 
penelitian ini, antara lain : 
1. Bagaimana memilih jenis pondasi yang paling efektif yang lebih sesuai 

dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan sesuai dengan wilayah 
penelitian? 

2. Bagaimana memilih jenis pondasi yang paling efisien yang lebih sesuai 
dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan sesuai dengan wilayah 
penelitian? 
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1.3. TUJUAN  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk memilih jenis pondasi yang paling efektif yang lebih sesuai dengan 
kebutuhan pelaksanaan di lapangan sesuai dengan wilayah penelitian? 

2. Untuk memilih jenis pondasi yang paling efisien yang lebih sesuai dengan 
kebutuhan pelaksanaan di lapangan sesuai dengan wilayah penelitian 

 
1.4. MANFAAT 

Manfaat yang diharapkan hadir dalam rangka analisis ini adalah : 
1. Manfaat teoritis  

Munculnya simpulan-simpulan sebagai referensi terkait dengan pemilihan 
jenis struktur pondasi yang paling efisien apabila ditinjau dari sisi biaya dan 
waktu dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi wilayah perencanaan di 
wilayah RSUD Dr. H. Moh. Anwar, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten 
Sumenep. 

2. Manfaat bagi masyarakat 
Sebagai referensi dan tinjauan literatur bagi masyarakat, khususnya bagi 
lapisan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pembangunan 
gedung dimulai dari proses perencanaan sampai dengan proses 
pelaksanaannya untuk menentukan jenis pondasi yang paling efektif sesuai 
dengan kebutuhan dan kondisi wilayah perencanaan. 
 

1.5. BATASAN DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN 
Batasan masalah yang ditetapkan dalam penulisan ini adalah : 

1. Penelitian dan pembahasan ini nantinya dibatasi hanya pada pekerjaan 
struktur, khususnya struktur pondasi saja. Penulis tidak melakukan 
perhitungan ulang atas perencanaan struktur bagian atas (upper structure) 

2. Penelitian ini dibatasi hanya untuk obyek pembangunan gedung OK Sentral 
RSUD Dr. H. Moh. Anwar, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep. 

3. Beban yang digunakan dalam perhitungan merupakan beban yang didapat 
melalui data-data proyek Pembangunan Gedung OK Sentral RSUD Dr. H. 
Moh. Anwar Kabupaten Sumenep tersebut. 

 

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 
Sistematika penulisan yang disusun dalam tesis ini adalah : 
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BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan dan ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi literatur-literatur dan penelitian-penelitian sebelumnya yang 
mengandung teori yang berhubungan dengan obyek penelitian. Kepustakaan 
dipilih dan diambil dari penelitian-penelitian, teori-teori maupun informasi yang 
berhubungan dengan jenis pondasi, karakteristiknya sampai dengan teori-teori 
yang ada mengenai jenis-jenis pondasi. Selain itu, bab ini juga berisi tentang teori-
teori mengenai value engineering, mulai dari sejarahnya, sampai dengan 
implementasinya dalam sebuah tatanan proses analisis. Bab ini juga memuat teori-
teori lain yang dapat mendukung penelitian. 
BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi metode, model analisis, tata cara, analysis tool, dan prosedur 
yang akan digunakan dalam analisis rekayasa nilai/value engineering pemilihan 
jenis pondasi untuk pembangunan Gedung OK Sentral RSUD Dr. H. Moh. Anwar 
Kabupaten Sumenep. 
BAB 4 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisikan penjelasan dan rangkaian proses dan hasil penelitian yang telah 
dilaksanakan berikut analisis sampai dengan hasil yang didapatkan dari proses 
penelitian ini. 
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran hasil studi dan penelitian yang telah 
dilakukan. Menguraikan teentang kesimpulan yang menjawab tujuan dan 
permasalahan yang mendasari dilakukannya penelitian. Dalam bagian ini 
disampaikan pula sejumlah saran-saran guna pengembangan hasil penelitian ini. 

 
  


