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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masa layan struktur sebuah bangunan beton bertulang bentang lebar sangat 

ditentukan oleh besarnya lendutan yang dialami oleh struktur tersebut. Namun 

seringkali dalam pengerjaannya struktur dibebani lebih besar dari yang 

direncanakan pada awalnya. Ditambah lagi dengan adanya kesalahan dalam 

pelaksanaan di lapangan misalnya kurangnya jumlah tulangan yang dipasang, 

jarak antar sengkang yang sangat besar dari yang direncanakan, mutu beton yang 

kurang dari yang direncanakan serta hal-hal lainnya. Hal tersebut dapat 

mengakibatkan struktur beton bertulang melendut melebihi apa yang diperkirakan 

semula dan mengakibatkan retak pada struktur beton tersebut. 

Pelat lantai pada bangunan bentang lebar merupakan bagian struktur yang 

terpasang mendatar dan berfungsi sebagai tumpuan atau berpijak bagi penghuni 

yang ada di atasnya. Pelat lantai umumnya mempunyai ketebalan yang relatif 

sangat kecil bila dibandingkan dengan lebar bentangnya sehingga sifat kaku dari 

pelat sangat kurang. Kekakuan yang kurang ini akan mengakibatkan defleksi atau 

lendutan dari pelat menjadi besar. Dari peraturan dan keamanan konstruksi, 

lendutan yang besar ini harus dicegah agar pelat lantai masih dapat berfungsi dan 

memberikan kenyamanan berpijak bagi penghuninya. (Puspantoro, 1993) 

Teknologi canggih perencanaan struktur bangunan beton bentang lebar 

untuk memberikan kekakuan dan menambah kekuatan pada pelat lantai saat ini 

dikembangkan cara salah satunya dengan memakai sistem balok grid. Balok grid 

merupakan struktur bidang yang dibentuk oleh balok menerus yang saling 

bertemu atau bersilang dimana pertemuan dari sambungan tersebut adalah kaku 

(Gambar 1.1) yang digunakan untuk meningkatkan kekakuan pelat, sehingga 

lendutan yang terjadi akan semakin kecil. 

 
Gambar 1.1 Balok Grid 
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Beberapa keuntungan dari sistem balok grid adalah, (Puspantoro, 1993): 

1. Mempunyai kekakuan yang besar, terutama pada bentang lebar, sehingga 

dapat memberikan kekakuan arah horizontal yang lebih besar pada portal 

bangunannya. 

2. Mempunyai bentuk yang seragam dengan berbagai variasi dan cetakannya 

dapat digunakan berulang kali. 

3. Dapat mendistribusikan beban dan momen pada kedua arah bentangnya 

secara merata dengan ukuran model grid yang dapat dikembangkan sebagai 

kelipatan dari bentang kolomnya. 

4. Mempunyai sifat fleksibilitas ruang yang cukup tinggi dan sederhana 

sehingga lebih luwes dalam mengikuti pembagian panel-panel eksterior 

maupun pertisi interiornya. 

Menurut Puspantoro (1993), dari bentuk dan posisi silang baloknya, balok 

grid dapat dibedakan menjadi: (1) balok grid sejajar (Gambar 1.2); (2) balok grid 

diagonal (Gambar 1.3); (3) balok grid majemuk (Gambar 1.4). Karena sistem 

balok grid ini terdiri atas 3 macam, maka penelitian ini dibuat untuk 

membandingkan (2 macam saja) pemakaian sistem balok grid sejajar dan diagonal 

dengan tujuan untuk mengetahui sistem mana yang lebih efisien dan kaku jika 

diterapkan di lapangan. 

        
Gambar 1.2 Struktur grid sejajar  Gambar 1.3 Struktur grid diagonal 

(Puspantoro, 1993)    (Puspantoro, 1993) 

 
Gambar 1.4 Struktur grid majemuk (Puspantoro, 1993) 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Berapa besar nilai perbandingan lendutan antara struktur balok grid sejajar 

dan struktur balok grid diagonal? 

2. Manakah struktur yang paling kaku antara struktur balok grid sejajar dan 

struktur balok grid diagonal? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui besar perbandingan nilai lendutan yang terjadi antara struktur 

balok grid sejajar dan struktur balok grid diagonal. 

2. Mengetahui pengaruh model struktur balok grid terhadap kekakuan dari suatu 

struktur bangunan. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Pertemuan balok silang adalah kaku dengan beban yang bekerja adalah 

terbagi rata. 

2. Perhitungan yang digunakan menggunakan perhitungan manual dan bantuan 

progam STAAD Pro. 

3. Tidak menghitung tangga, tidak menganalisa perilaku bangunan terhadap 

pondasi. 

4. Tidak menganalisa rencana anggaran biaya. 

5. Tidak meninjau aspek pelaksanaan konstruksi. 

6. Analisa perhitungan struktur berdasarkan SNI 03-2847-2013. 

7. Metode yang digunakan adalah Metode Gaya. 

8. Pembebanan menggunakan Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung 

(PPIUG) 1987. 

9. Kombinasi pembebanan yang dipakai adalah sebesar 1,2 DL + 1,6 LL. 

1.5 Manfaat 

 Manfaat yang diharapkan pada studi penelitian ini dapat memberikan 

pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa pada umumnya dan kepada 

peneliti khususnya tentang analisa lendutan balok grid sejajar dan balok grid 

diagonal menggunakan SNI 2847:2013. 


