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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini Indonesia dalam tahap berkembang, dalam perkembangan 

infrastruktur yang kebanyakan merupakan gedung-gedung, jalan-jalan besar, 

jembatan bahkan perumahan atau pemukiman. Semua bangunan tersebut harus 

aman dalam segala situasi termasuk gempa, namun sealain tingkat keamanan yang 

tinggi kadang kala juga diminta agar proyek dikerjakan dalam waktu yang cepat. 

Karena dituntut pengerjaan yang cepat, sering kali terjadi keteledoran dalam 

pengerjaan beton tertulang, misalnya saja penulangan yang tidak sesuai dengan 

perencanaan, pemadatan yang kurang sehingga menghasilkan beton yang porous. 

Solusinya bisa menggunakan jenis structur lain. Misalnya saja struktur baja 

komposit. 

Struktur baja komposit merupakan suatu struktur yang terdiri dari beton 

dan balok baja yang dihubungkan dengan menggunakan penghubung geser 

sehingga menjadi satu kesatuan dan bisa bekerja secara bersama-sama. Struktur 

baja komposit biasanya menggunakan kolom baja sedangkan untuk pelat lantainya 

sendiri menggunakan dek baja gelombang. Dari hal tersebut pengerjaan tulangan 

yang tidak sesuai perencanaan dapat dihindari dan beton yang porous dapat 

dikurangi. Baja komposit dalam proses kontruksinyapun bisa atau tanpa perancah. 

Dari uraian diatas, “Gedung FPIK Universitas Brawijaya” yang telah 

direncanakan dan telah dibangun dengan menggunakan konstruksi beton 



2 
 

bertulang, dalam studi ini bangunan tersebut akan direncanakan dengan 

menggunakan struktur baja komposit yang sesuai dengan standart tata cara 

perhitungan baja untuk bangunan gedung (SNI 03-1729-2002) dengan metode 

LRFD (Load and Resistence Factor Design). 

1.2. Rumusan Masalah 

Pada studi perencanaan ini, terdapat beberapa rumusan masalah: 

a. Berapa besarnya dimensi pelat lantai dan pelat atap dengan 

menggunakan dek baja gelombang ? 

b. Berapa ukuran balok komposit yang dapat digunakan ? 

c. Berapa ukuran kolom komposit yang dapat digunakan? 

d. Berapa ukuran dan jumlah baut maupun lebar dan panjang pengelasan 

yang digunakan dalam sambungan ? 

1.3. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai antara lain : 

a. Untuk mengetahui dimensi pelat lantai dan pelat atap dengan baja dek 

gelombang. 

b. Mengetahui ukuran balok komposit yang dapat dipergunakan. 

c. Mengetahui ukuran kolom baja yang dapat dipergunakan. 

d. Mengetahui ukuran dan jumlah baut maupun panjang dan lebar 

pengelasan yang akan digunakan untuk sambungan  

1.4. Batasan Masalah 

a. Perencanaan struktur baja menggunakan standart SNI 03-1729-2002 

dengan metode LRFD (Load and Resistence Factor Design). 

b. Beban gempa sesuai dengan SNI 1726:2012 
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c. Perencanaan struktur hanya meninjau pada struktur atas. 

d. Perencanaan struktur komposit meliputi elemen pelat, balok dan kolom. 

e. Perencanaan pelat lantai dengan menggunakan dek baja gelombang. 

f. Perencanaan sambungan antara elemen-elemen baja menggunakan baut 

maupun las. 

g. Tidak meninjau dari segi ekonomi. 

 


