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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai solusi pusat perdagangan bagi warga kota Malang, maka pemerintah 

kota Malang melaksanakan revitalisasi 3 pasar yang salah satunya adalah Pasar 

induk Gadang Malang. Pasar Induk Gadang Malang sendiri terletak di Jalan 

Kolonel Sugiono Gadang, Sukun, Malang. Revitalisasi Pasar Induk Gadang 

Malang nantinya direncanakan mampu menampung total pedagang sebanyak 

3000 orang. Berdasarkan kabar tertulis dari web  Paguyuban Pedagang Pasar 

Induk Gadang (www.p3ig.blogspot.com). Kemudian menurut perencanaan dari 

pihak owner, Pasar Induk  ini terdiri dari 3 lantai dan 1 basement. Luas bangunan 

total 4 lantai adalah 35.280  m
2
. Fasilitas yang akan disediakan antara lain parkir, 

TPS, toilet, mushola, gedung parkir (untuk proyek tahap 2), keamanan dan 

kebersihan (24 jam), ekskalator, wifi, lift barang, CCTV, genset, dan lain-lain. 

Bagian lantai dasar (basement) disediakan untuk pedagang lama yang sebelumnya 

menetap di lahan sebelum proyek dimulai. Selain itu pihak owner juga 

memberikan area khusus bagi pedagang kaki lima dengan sistem sewa/beli. Hal 

tersebut merupakan daya tarik tersendiri yang ditawarkan kepada calon pedagang 

di area Malang.  

Bangunan tersebut menggunakan struktur beton bertulang dan menggunakan 

metode cor ditempat (In Situ). Selain menggunakan metode tersebut terdapat 

alternative lain, salah satunya yaitu struktur baja komposit. 

Struktur komposit antara baja dan beton merupakan struktur yang 

memanfaatkan kelebihan dari baja dan beton yang bekerja bersama-sama sebagai 
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satu kesatuan. Adapun kelebihan yang dimaksud adalah beton yang kuat terhadap 

tekan dan baja yang kuat terhadap tarik. 

Dalam menentukan metode untuk mendesain suatu struktur harus 

memperhitungkan segi ekonomis dan segi keamanan yang mumpuni, baik 

terhadap kelebihan beban atau kekurangan kekuatan bangunan struktur itu sendiri. 

LRFD (Load and Resistance Factor Design) adalah spesifikasi yang 

dikeluarkan oleh amerika yang dijadikan acuan oleh SNI 03-1729-2002 untuk 

design konstruksi baja, berdasarkan ketahanan metode kekakuan ultimit (Metode 

Plastis). 

Pelaksanaan dengan metode komposit terdapat berbagai keuntungan, salah 

satunya yaitu beban bangunan yang ringan sehingga lebih tahan terhadap gempa, 

mudah dan cepat dalam pelaksanaan sehinggan menghemat waktu dan biaya serta 

dengan menggunakan metode LRFD memaksimalkan kinerja baja dengan dimensi 

baja seminimal mungkin. Hal   ini sesuai   dengan keunggulan   yang   nyata   dari   

sitem   komposit   (Charles   G.Salmon, 1991) sebagai berikut:  

 Penghematan berat baja; 

 Penampang balok baja yang digunakan lebih kecil; 

 Kekakuan lantai meningkat;  

 Kapasitas menahan beban lebih besar; 
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Gambar 1.1. hubungan tegangan-regangan pada beton dan baja 

Oleh sebab itu Pekerjaan yang ditinjau untuk penyusunan tugas akhir ini 

berupa Penulis melalui tugas akhir ini mampu perencananaan pasar induk gadang 

kota Malang menggunakan struktur baja komposit.  

1.2  Rumusan Masalah 

Tugas akhir ini lebih menitikberatkan pada lingkup perencanaan struktur atas. 

Oleh karena itu, rumusan masalah yang perlu ditinjau, antara lain : 

1. Berapa pembebanan struktur atas berdasarkan SNI-1727-2013? 

2. Berapa dimensi floor deck, balok dan kolom berdasarkan SNI-1729-2002? 

3. Bagaimana sambungan antara balok dan kolom berdasarkan SNI-1729-

2002? 

1.3  Batasan Masalah 

Permasalahan mengenai struktur pada bangunan bertingkat akan mencakup 

pengertian yang luas, namun mengingat keterbatasan waktu, perencanaan ini 

mengambil batasan : 
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1) Tinjauan meliputi struktur atas saja 

2) Perhitungan menggunakan bantuan software stadproo 

3) Metode perhitungan berdasarkan SNI 03-1729-2002 

1.4 Tujuan Perencanaan  

 Tujuan yang diharapkan tercapai dari tugas akhir  ini berdasarkan rumusan 

masalah yang ditinjau, antara lain: 

1. Dapat mengetahui nilai pembebanan struktur atas berdasarkan SNI-1727-

2013 

2. Dapat merencanakan dimensi floor deck, balok dan kolom berdasarkan 

SNI-1729-2002 

3.  Dapat merencanakan sambungan antar kolom dan balok berdasarkan SNI-

1729-2002 

1.5  Manfaat Perencanaan 

Penyusunan tugas akhir ini diharapkan nantinya akan memberikan manfaat 

bagi semua pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. 

Adapun manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

 Mengetahui statika pembebanan struktur berdasarkan SNI-1727-2013 

 Mengetahui cara merencanakan floor deck,balok dan kolom berdasarkan 

SNI-1729-2002 

 Mengetahui cara merencanakan sambungan antar balok dan kolom 

berdasarkan SNI-1729-2002 

 Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang dapat 

digunakan pada perencanaan struktur komposit pada bangunan lainnya. 


