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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketertarikan masyarakat terhadap olahraga mulai kembali marak,

terutama bidang Sepak Bola. Hal ini menyebabkan kebutuhan masyarakat

akan fasilitas olahraga yang memadai. Stadion Gresik merupakan salah satu

sarana olahraga yang mana akan di lengkapi dengan sarana penunjang yang

lainnya. Dan Stadion Gresik di rancang sangat lengkap sebagai pemenuhan

kebutuhan masyarakat Gresik akan fasilitas olahraga. Stadion Gresik sendiri

berada di Jln. Veteran Kec. Segoromadu Kebomas Gresik.

Maka dari itu perkembangan konstruksi juga dibutuhkan di dukung

dengan perkembangan teknologi yang memadai. Bahan-bahan konstruksi

seperti beton bertulang yang terbuat dari campuran beton dan baja tulangan.

Kedua bahan ini bila dikombinasi menghasilkan perilaku yang kuat untuk

konstruksi gedung. Dimana beton mempunyai sifat getas bila mengalami

tarik, sedangkan baja adalah bahan yang kuat bekerja dengan kekuatan

tariknya. Perencanaan sambungan baja kini terus berkembang menuju ke arah

penghematan, tanpa mengurangi faktor kekuatan dan keamanan dari sistem

konstruksinya. Dalam hal ini peranan sambungan memiliki pengaruh yang

sangat besar terhadap konstruksi atau struktur.

Sambungan baja terutama yang menggunakan baut mutu tinggi telah di

kembangkan untuk memenuhi syarat kemampuan atau kapasitanya dalam
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mentransfer gaya-gaya yang diterima, terutama pada batang-batang yang di

sambung bila menerima gaya ataupun beban yang bekerja padanya.

Untuk menganalisa sistem sambungan khususnya sambungan dan dengan

adanya penambahan pengaku (Panel Zone) metode yang digunakan

diantaranya Load and Resistence Factor Design (LRFD). Load and

Resistence Factor Design (LRFD) adalah spesifikasi yang dikeluarkan oleh

AISC (America Instute of Steel Constraction). Untuk desain konstruksi baja,

berdasarkan ketahanan metode kekuatan ultimit (Metode Plastis).

Penggunaan Load and Resistence Factor Design (LRFD) 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 mengkombinasi beban-beban

(beban hidup dan beban mati). Dalam pembangunan atap masalah yang

timbul kemudian adalah kemampuan struktur tersebut sebagai kesatuan

sistem yang kompleks untuk menahan beban lateral yang timbul seperti,

beban angin, beban gempa dan berat sendiri yang didukungnya.

Dalam perencanaan ini dibahas tentang pentingnya suatu struktur

sedemikian kokoh dan ekonomis. Atap stadion gresik dengan struktur space

frame (upper structure) seluruhnya termasuk kolom, menggunakan metode

LRFD yang mengacu pada SNI Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk

bangunan gedung 2002. Pelaksanaan dengan metode komposit memberikan

berbagai keuntungan yaitu mudah dalam pelaksanaan sehingga menghemat

waktu dan biaya serta dengan metode LRFD memaksimalkan kinerja baja

dengan dimensi yang seminimal mungkin.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang

digunakan sebagai acuan dalam penulisan ini adalah :

1. Beban-Beban apa sajakah yang bekerja pada struktur atap Space Frame

Stadion Gresik ?

2. Profil baja apa yg digunakan pada struktur atap Space Frame Stadion

Gresik ?

3. Bagaimana pemodelan pada struktur atap Space Frame Stadion Gresik?

4. Bagaimana perencanaan sambungan yang digunakan pada setiap

pemodelan struktur?

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah memberi unsur

tambahan gaya-gaya yang bekerja pada atap tersebut. Sedangkan tujuan

perencanaan atap struktur space frame tersebut adalah :

1. Dapat mengetahui beban-beban yang bekerja pada atap stuktur Space

Frame Stadion Gresik.

2. Untuk mengetahui profil dimensi baja yang sesuai di gunakan pada atap

struktur Space Frame gresik.

3. Untuk mengetahui pemodelan yang digunakan pada struktur atap Space

Frame Stadion Gresik.

4. Dapat mendesain sambungan yang digunakan pada pemodelan struktur.

1.4. Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan

akhir maka penulis membatasi pembahasan hanya pada :
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1. Tidak meninjau aspek biaya atau nilai ekonomis dan proses pelaksanaan di

lapangan.

2. Perilaku bangunan yang ditinjau hanya struktur atap saja.

3. Tidak memperhitungkan perencanaan pondasi dan struktur bawah atap

tidak dilakukan.

4. Tidak memperhitungkan perencanaan kolom.

5. Perhitungan analisis struktur dengan menggunakan program bantuan

komputer.

Sebagai pedoman dalam perencanaan, digunakan peraturan-peraturan

yang berlaku sebagaimana metode yang saya gunakan yaitu :

1. LRFD

2. SNI

1.5. Manfaat Studi

1. Sebagai pemenuhan akan kebutuhan sarana olahraga umum bagi

masyarakat Gresik.

2. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu dalam bidang teknik sipil.

3. Sebagai refrensi baru dalam perencanaan gedung dengan system rangka

ruang yang memiliki kecenderungan lebih ekonomis dan indah dari pada

perencanaan dengan baja konvensional.

 


