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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Suatu struktur yang baik dan aman dapat diwujudkan melalui kombinasi 

dari perencanaan yang dilakukan dengan metode yang baik. Pencegahan terhadap 

segala kemungkinan kegagalan struktur harus menjadi perhatian yang utama bagi 

seorang perencana. Dalam merencanakan bangunan terdapat tiga hal yang harus di 

penuhi yaitu kekuatan, estetika, dan ekonomis. 

 Rumah Susun Sederhana Sewa atau RUSUNAWA adalah salah satu 

program pembangunan yang dirintis Departemen PU yang dulunya bernama 

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) pada 2003. 

Program tersebut kembali dilanjutkan Departemen PU dan Kementerian Negara 

Perumahan Rakyat sejak 2005. Tujuan utama pengadaan Rusunawa ini ialah 

memberikan fasilitas hunian yang layak bagi masyarakat yang kurang mampu dan 

juga karena semakin tingginya tingkat kebutuhan rumah tinggal bagi masyrakat 

Wonosari, Gunung Kidul tersebut. 

 Dalam menentukan metode untuk mendesain suatu struktur harus 

memperhitungkan segi ekonomis dan keamanan yang cukup, baik terhadap 

kelebihan beban (over load) atau kurang kekuatan (under strength). LRFD (Load 

Resistance Factor Design) adalah spesifikasi yang dikeluarkan oleh AISC 

(America Institute of Steel Construction). Untuk desain konstruksi baja, 

berdasarkan ketahanan metode kekuatan ultimit (Metode Plastis). 
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 Penggunaan LRFD (Load Resistance Factor Design) menjanjikan 

penggunaan bahan yang lebih efektif dan lebih baik untuk beberapa kombinasi 

beban dan konfigurasi struktural. LRFD juga cenderung memberikan struktur 

yang lebih aman dalam mengkombinasikan beban-beban (beban hidup dan beban 

mati) dan memperlakukan mereka dengan cara yang sama. 

 Dalam membangun gedung-gedung bertingkat masalah yang timbul 

kemudian adalah kemampuan gedung tersebut sebagai satu kesatuan sistem yang 

komplek untuk menahan beban lateral yang timbul seperti, beban angin, beban 

gempa, dan berat sendiri yang didukungnya. Sehingga untuk bangunan tingkat 

tinggi idealnya sedapat mungkin elemen-elemen yang membentuknya ramping 

tetapi cukup kuat menahan beban yang akan bekerja. 

 Pada proyek pembangunan gedung Rusunawa Wonosari, Gunung Kidul 

ini semula menggunakan struktur portal beton pracetak (precast), oleh karena itu 

kami merencanakan ulang untuk mendesain dengan konstruksi baja castellated 

beam komposit menggunakan metode LRFD (Load Resistance Factor Design). 

Konstruksi komposit merupakan suatu sistem komposit dimana terdapat kerja 

sama monolith antara dua macam bahan yang berbeda, yaitu beton dan baja. Pada 

kerja sama ini diharapkan terjadi interaksi penuh antara baja dan beton dengan 

memasang alat penghubung geser atau Shear Connector. Balok komposit dengan 

profil WF sudah biasa banyak digunakan dalam perencanaan suatu gedung. Hal 

ini dikarenakan keuntungan yang didapat dengan menggunakan struktur komposit  

pada suatu bangunan salah satunya adalah penghematan berat baja. 
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 Dibandingkan dengan profil WF biasa castellated beam memiliki 

karakteristik yang lebih menguntungkan. Castellated beam adalah profil baja I, H, 

dan U yang bagian badannya dipotong memanjang dengan pola zigzag. Kemudian 

bentuk dasar profil diubah dengan cara menggeser atau membalik setengah bagian 

baja profil yang telah dipotong dan disambung dengan las pada bagian ‘gigi-gigi’-

nya. Sehingga terbentuk profil baru dengan lubang berbentuk segienam 

(hexagonal), segidelapan (octagonal), dan lingkaran (circular). (Johann 

Grunbaeuer 2001). Keuntungan dari castellated beam ini yaitu, dari berat profil 

yang sama didapatkan profil yang lebih tinggi, lebih kaku, dan lebih kuat 

menahan beban yang besar daripada profil baja biasa. Castellated beam ini cocok 

digunakan untuk bentang yang lebih panjang , sehingga dapat mengurangi 

kebutuhan kolom dan pondasi (Jihad Dokali Meghrief, 1997 dan Johann 

Grunbauer, 2001). 

 Dengan berbagai keuntungan dari struktur komposit itu sendiri dan profil 

castellated beam, maka perpaduan balok komposit dengan menggunakan 

castellated beam ini diharapkan dapat menghasilkan perencanaan struktur gedung 

baja komposit yang rasional dan memenuhi persyaratan keamanan struktur 

berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan memperoleh hasil yang efisien 

tanpa mengabaikan faktor keselamatan dan fungsi dari bangunan ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merencanakan elemen-elemen struktur baja pada bangunan 

Rusunawa yg meliputi: plat beton dengan spandek, balok castellated 

beam komposit, dan kolom baja? 
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2. Bagaimana menghitung kapasitas penampang komposit castellated 

beam pada struktur baja? 

3. Bagaimana merencanakan sambungan pada struktur baja di bangunan 

Rusunawa? 

1.3 Batasan Masalah 

1. Perencanaan plat lantai dengan menggunakan dek baja. 

2. Perencanaan balok menggunakan castellated beam komposit. 

3. Perencanaan kolom  menggunakan baja profil WF. 

4. Perencanaan sambungan antara elemen-elemen baja dengan 

menggunakan baut. 

5. Tidak merencanakan sloof pada pelat kaki kolom. 

6. Tidak meninjau metode pelaksanaan. 

7. Tidak meninjau segi arsitektural. 

8. Tidak meninjau aspek biaya dan manajemen konstruksi. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan skripsi ini adalah: 

1. Untuk  merencanakan elemen-elemen struktur baja pada bangunan 

Rusunawa yg meliputi: plat beton dengan spandek, balok castellated 

beam, dan kolom baja 

2. Untuk menghitung kapasitas penampang komposit castellated beam 

pada struktur baja 

3. Untuk merencanakan sambungan pada struktur baja di bangunan 

Rusunawa 
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1.5 Metode Pembahasan 

 Konstruksi komposit adalah suatu sistem konstruksi yang terdiri dari 

gabungan baja dan beton yang bekerja bersamaan dalam memikul gaya yang 

timbul akibat beban yang bekerja. Dalam hal ini metode yang dipakai dalam 

perencanaan adalah: 

1. Evaluasi struktur berdasarkan pada jurnal ASCE (mengacu pada AISC-

LRFD), LRFD dan SNI-03-1729-2002 

2. Beban gempa dihitung berdasarkan pada SNI-03-1726-2012 

3. Pembebanan dihitung berdasarkan pada SNI 2847-2013 

4. Analisa struktur menggunakan program bantu Staad-Pro 

5. Perencanaan komposit dengan metode Load Resistance Factor Design 

(LRFD) 

  

 


