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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu  bangunan  akan  mengalami  kerusakan  seiring  lamanya  bangunan 

tersebut  digunakan.  Selain  faktor  umur  pemakaian,  kerusakan  bangunan  dapat 

disebabkan  oleh  beberapa  hal,  yaitu  cara  pemakaian,  kondisi  alam,  dan  yang 

paling utama adalah kualitas awal bangunan saat tahap pembangunannya.

Kerusakan konstruksi suatu bangunan dapat diperkenankan sampai batas 

umur rencana, akan tetapi sebelum suatu bangunan sampai pada batas umur pakai 

akan terjadi  kerusakan awal.  Hal  ini  perlu  segera diperhatikan  terutama  untuk 

bangunan  yang  bersifat  umum  dan  fungsinya  sangat  penting  untuk  melayani 

pemakaian. Apabila terjadi kerusakan dan tidak segera diadakan  perbaikan, maka 

akan  menimbulkan  kerusakan  yang  lebih  parah  sehingga  dapat  menimbulkan 

kesulitan dalam penanganan selanjutnya.

Bangunan sekolah merupakan salah satu bangunan fisik yang mempunyai 

peranan penting dalam menunjang kegiatan belajar secara formal. Seperti halnya 

bangunan  fisik  lain,  gedung sekolah  (dengan  berjalannya  waktu)  secara  fisual 

mengalami degradasi, jika ditinjau dari fisik bangunan. Hal ini dapat dilihat pada 

kerusakan yang terjadi  pada  gedung – gedung tersebut.  Jenis  kerusakan dapat 

digolongkan dalam 3 macam klasifikasi, yaitu ringan, sedang dan berat (Mustopo, 

1998).

Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  maka  penelitian  diajukan  dengan 

judul  :  ”Analisis  Kerusakan  Dan  Perbaikan  Pada  Fasilitas  Pelengkap  Gedung 

Sekolah  Dasar  Negeri”  di  Kabupaten  Karanganyar  dengan  tinjauan  mengenai 

jenis kerusakan yang terjadi, cara perbaikan pada gedung-gedung Sekolah Dasar 

di  Kabupaten  Karanganyar.  Objek  penelitian  adalah  beberapa  lokasi  gedung 

sekolah dasar yang mengalami kerusakan baik dalam skala ringan dan skala berat.

B. Perumusan Masalah
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Akibat umur bangunan yang telah mencapai puluhan tahun, ada komponen 

bangunan yang telah mengalami kerusakan. Permasalahan kerusakan pada sampel 

gedung-gedung  Sekolah  Dasar  di  Kabupaten  Karanganyar  dapat  dirumuskan 

sebagai berikut : 

1).  Bagaimana mengidentifikasi jenis - jenis kerusakan pada gedung- gedung. 

2).  Seberapa besar prosentase kerusakan gedung yang terjadi. 

3).  Bagaimana  metode  perbaikan  yang  tepat  untuk  bangunan,  sanitasi  dan 

menciptakan suasana sekitar bangunan yang nyaman untuk kegiatan belajar 

mengajar. 

4). Menentukan tingkat kerusakan bangunan dan menghitung biaya perbaikannya.

C. Batasan Masalah

Untuk  memudahkan  pembahasan  rumusan  masalah,  batasan  masalah 

dalam penelitian ini : 

1). Lokasi  penelitian  pada  gedung  Sekolah  Dasar  Negeri  Kabupaten 

Karanganyar.

2).  Komponen yang diamati meliputi komponen struktural dan non struktural. 

3).  Data  yang akan digunakan untuk  analisis,  didapat  dari  pengamatan  visual 

/penelitian di lapangan dan data tambahan berupa keterangan-keterangan dari 

narasumber terkait, mengenai bangunan objek penelitian.

4).  Tinjauan  analisis  lingkungan,  meliputi  :  kualitas  sanitasi,  penghijauan  dan 

keindahan halaman gedung sekolah dasar. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

a). Mengidentifikasi jenis kerusakan komponen bangunan.

b). Menaksir persentase jenis kerusakan komponen bangunan. 

c). Menentukan  cara  perbaikan  akibat  kerusakan  yang  terjadi  pada  bangunan, 

sanitasi dan lingkungan, serta mewujudkan keindahan halaman sekolah dasar.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : 

a). Menetapkan urutan prioritas penanganan perbaikan.
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b). Memberi  masukan  pada  pengelola  Gedung  Sekolah  Dasar  yang  jadi  objek 

penelitian untuk urutan prioritas pelaksanaan perbaikan.

c). Sebagai data pendukung untuk alokasi kebutuhan dana. 

E. Keaslian Penelitian

Penelitian  dengan  judul  ”Analisis  Kerusakan  Dan  Perbaikan  Pada 

Fasilitas  Pelengkap  Gedung  Sekolah  Dasar  Negeri”  ini  merupakan  penelitian 

tentang manajemen perbaikan gedung yang pertama dengan objek tinjauan berupa 

gedung  Sekolah  Dasar  yang  mengalami  kerusakan.  Penelitian  serupa  sudah 

pernah dilakukan oleh Mugiman (2003),  dengan judul “Manajemen Perawatan 

dan  Perbaikan  Gedung  Laboratorium  Pusat  MIPA  dan  Gedung  Perpustakaan 

UNS”.

F. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Beberapa  persamaan  dan  perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Mugiman (2003) adalah sebagai berikut :

1).   Persamaan, yaitu meliputi :

a).  Menganalisis  kerusakan  yang  terjadi  pada  objek  penelitian,  selanjutnya 

melakukan perencanaan perbaikan.

b). Objek penelitian adalah bangunan gedung.

2).  Perbedaan

Perbedaan yang mendasar yaitu hanya pada lokasi penelitian. 
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