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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan dunia konstruksi di Indonesia cukup pesat. Hal ini ditandai 

dengan banyaknya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Beberapa diantaranya 

fasilitas umum seperti hotel, gedung perkantoran, rumah sakit, dan juga gedung 

yang difungsikan sebagai sarana pendidikan. Kegiatan pembangunan yang semakin 

tinggi tidak diikuti dengan keberadaan lahan yang ada. Keterbatasan lahan 

menyebabkan gedung bertingkat menjadi pilihan untuk dibangun.  

Gedung Laboratorium Sosio Enterpreneurship Universitas Brawijaya 

merupakan gedung bertingkat yang terdiri atas 10 lantai. Dalam pelaksanaannya 

gedung ini dibangun menggunakan struktur beton bertulang, kemudian dalam 

skripsi ini direncanakan ulang dengan menggunakan struktur portal baja.  

Pemakaian material baja sendiri belum begitu banyak diterapkan untuk 

gedung bertingkat tinggi. Padahal baja sebagai material mempunyai keunggulan 

dibandingkan material lain. Baja merupakan material yang memiliki kekuatan dan 

kekakuan yang tinggi, sehingga dapat memikul beban dengan baik dibandingkan 

dengan beton, juga baja memiliki keunggulan didalam pengerjaan yang lebih 

mudah dan cepat. 

Struktur baja yang dipadukan dengan beton akan menghasilkan struktur 

komposit baja-beton yang memiliki banyak keuntungan. Keuntungan dari struktur 

komposit baja-beton yaitu (1) mereduksi berat profil baja, (2) mengurangi tinggi 

profil baja, (3) meningkatkan kekakuan lantai, dan (4) menambah panjang bentang 

layan (Setiawan, 2008). 

Beberapa tahun terakhir, Indonesia sering dikejutkan dengan berbagai 

macam bencana alam, terutama gempa. Hal ini terjadi karena Indonesia berada 

dikawasan Pasific Ring of Fire yang merupakan jalur rangkaian gunung berapi aktif 

di dunia. Kedatangan gempa tidak dapat diprediksi secara pasti tempat dan 

waktunya, oleh karena itu perencanaan gedung harus memenuhi syarat tahan gempa 
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sehingga dapat memperkecil kerugian dan kecelakaan yang mungkin timbul akibat 

terjadinya gempa tersebut. 

Pedoman perencanaan gedung dengan struktur baja tahan gempa terbaru di 

Indonesia adalah SNI 03-1729-2015 dan SNI 03-1726-2012 yang membahas 

tentang perencanaan struktur baja dan bangunan tahan gempa dengan pembebanan 

gedung berdasarkan SNI 03-1727-2013. Adapun tujuan utama dari SNI 03-1729-

2015 dan SNI 03-1726-2012 adalah membuat struktur tidak runtuh namun boleh 

mengalami kerusakan non struktural bila menerima gaya lateral yang besar akibat 

gempa. 

Tugas akhir ini merupakan studi untuk merencanakan bangunan tingkat 

tinggi dengan struktur portal baja. Dimana bangunan tingkat tinggi tersebut harus 

mampu bertahan terhadap gempa yang terjadi. 

1.2. Rumusan Masalah 

Secara umum berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa 

rumusan masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini, antara lain: 

1. Berapa dimensi pelat komposit, balok anak dan balok induk komposit, 

kolom serta bracing yang digunakan dalam perencanaan ini ? 

2. Berapa nilai momen kapasitas lentur dan kapasitas geser maksimum pada 

balok anak dan balok induk serta kuat tekan dan kuat lentur maksimum 

pada kolom akibat beban-beban yang bekerja pada struktur ? 

3. Berapa nilai lendutan maksimum yang terjadi pada balok anak dan balok 

induk serta simpangan maksimum dari struktur gedung tersebut ? 

1.3. Batasan Masalah 

Mengingat terbatasnya kemampuan yang dimiliki dan waktu yang tersedia, 

sesuai dengan judul yang tertera diberikan pembatas-pembatas dalam tugas akhir 

ini yaitu : 

1. Desain perencanaan struktur menggunakan metode LRFD. 

2. Perhitungan perencanaan meliputi struktur pelat atap, pelat lantai, balok 

anak dan balok induk komposit, kolom baja, serta bresing. 
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3. Tidak melakukan perencanaan struktur bawah gedung, metode pelaksanaan, 

perhitungan anggaran biaya gedung, sistem drainase gedung, elektrikal dan 

segi arsitek gedung. 

4. Perencanaan struktur atap gedung menggunakan dak beton komposit. 

5. Perhitungan analisa struktur menggunakan alat bantu software komputer. 

1.4. Tujuan Penulisan 

Dari permasalahan di atas, adapun tujuan yang akan dicapai dalam 

penyusunan tugas akhir ini adalah : 

1. Dapat merencanakan pelat atap dan lantai komposit, balok anak dan balok 

induk komposit, kolom serta bracing dari material baja profil yang ada 

dipasaran.  

2. Dapat menghitung nilai momen kapasitas lentur dan kapasitas geser 

maksimum pada balok anak dan balok induk serta kuat tekan dan kuat lentur 

maksimum pada kolom akibat adanya beban-beban yang bekerja pada 

struktur. 

3. Dapat mengetahui nilai lendutan maksimum yang terjadi pada balok anak 

dan balok induk komposit serta simpangan maksimum pada struktur akibat 

beban gempa rencana yang bekerja. 

1.5. Manfaat Penulisan 

Manfaat penulisan tugas akhir ini adalah dapat menjadi acuan dalam 

perencanaan bangunan gedung bertingkat yang tahan gempa khususnya bangunan-

bangunan yang menggunakan struktur portal baja berdasarkan SNI 03-1729-2015.
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