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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi beton dalam konteks material konstruksi cukup 

pesat dalam dasawarsa terakhir. Di Indonesia, beton tergolong material konstruksi 

yang banyak digunakan dibanding bahan lain, semisal kayu dan baja. Hal ini 

memang dapat dimaklumi karena bahan bahan beton pembentuknya mudah 

didapat, cukup kuat, awet, mudah dibentuk dan harganya relative terjangkau. Di sisi 

lain, perkembangan dan era globalisasi menuntut pelaksanaan yang cepat, 

ekonomis, berkualitas dan ramah lingkungan, yang belum sepenuhnya bias 

dipenuhi sistem beton konvensional, antara lain waktu pelaksanaan yang lama dan 

kurang bersih, kontrol kualitas yang sulit ditinggalkan, serta bahan-bahan dasar 

cetakan dari kayu dan triplek yang makin lama makin mahal dan langka. 

Seiring dengan tuntutan pasar terutama jasa konsturksi, untuk bangunan 

bertingkat, gedung, fasilitas umum seperti rumah sakit dan gedung belajar maupun 

bangunan sipil lainya lebih menekankan pada pemakaian produk yang mempunyai 

bentuk sederhana, cepat dalam proses pemasangan dan pelaksanaan nya, 

mempunyai nilai estetika serta mempunyai kuat tekan maupun kuat tarik yang 

maksimum. Maka pengguaan struktur komposit pada suatu konstruksi bangunan 

merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan kriteria yang diinginkan sesuai 

dengan permintaan pasar yang banyak diminati pada saat ini. Penggunaan struktur 

komposit disamping cepat dalam proses pelaksanaannya jug banyak memberikan 

keuntungan diantaranya pengurangan berat pada balok baja yang mengakibatkan 

pemakaian penampang yang lebih rendah dan juga lebih ringan, sehingga bisa 

mengurangi tinggi bangunan bertingkat, yang berarti juga menghemat bahan 

bangunan yang lain seperti dinding luar dan tangga. 

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). 
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Gedung Irna Bedah RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin 

merupakan gedung khusus bedah yang menjadi bagian dari perkomplekan Gedung 

RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin. Gedung Irna Bedah RSUD dr. H. 

Moch. Ansari Saleh ini di rencanakan menggunakan beton bertulang untuk struktur 

atas, struktur baja untuk kuda kuda dan tiang pancang untuk pondasi. Gedung Irna 

Bedah RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin di desain memiliki 5 (lima) 

lantai. Dalam tugas akhir ini penulis ingin mencoba merencanakan ulang (re-

design) struktur atas dengan menggunakan struktur baja komposit. Struktur 

komposit yang akan dibahas pada studi ini meliputi perencanaan balok komposit, 

kolom komposit, serta perencanaan sambungan – sambungan nya sesuai dengan 

standar tata cara perhitungan beton dan baja untuk bangunan gedung (SNI 2002) 

dengan metode LRFD (Load Resistance Factor Design).  

1.2. Rumusan Masalah 

1. Berapa dimensi plat komposit, balok anak dan balok induk komposit serta 

kolom untuk menopang beban maksimum yang bekerja pada struktur atas 

Gedung Irna Bedah RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh ? 

2. Berapa nilai momen kapasitas lentur dan kapasitas geser pada balok anak dan 

balok induk komposit serta kolom akibat adanya beban-beban yang bekerja 

pada struktur atas Gedung Irna Bedah RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh ? 

3. Berapa nilai lendutan yang terjadi pada balok anak dan balok induk komposit 

serta kolom akibat adanya beban-beban yang bekerja pada struktur atas 

Gedung Irna Bedah RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh ? 

4. Bagaimana penggambaran sambungan balok-balok, balok-kolom, dan kolom - 

pondasi dengan menggunakan sambungan kombinasi baut dan las ? 

1.3. Batasan Masalah 

1. Objek perencanaan adalah Gedung Irna Bedah RSUD dr. H. Moch. Ansari 

Saleh. 

2. Pada perencanaan ini tidak meninjau analisis biaya dan manajemen konstruksi. 

3. Pada perencanaan ini hanya merencanakan struktur atas. 

4. Perencanaan struktur baja menggunakan SNI dengan metode LRFD (Load 

Resistance Factor Design). 
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5. Perhitungan struktur komposit yang dilakukan adalah balok dan kolom 

komposit  mengacu pada SNI 03-1729-2002. 

6. Perencanaan plat lantai dengan menggunakan dek baja. 

7. Profil baja yang digunakan adalah profil WF (Wide Flange). 

8. Tidak meninjau segi arsitektural. 

9. Perhitungan analisa struktur menggunakan alat bantu software komputer. 

1.4. Tujuan Masalah 

1. Untuk mendapatkan dimensi plat komposit, balok anak dan balok induk 

komposit serta kolom. 

2. Untuk menghitung nilai momen kapasitas lentur dan kapasitas geser pada balok 

anak dan balok induk komposit serta kolom. 

3. Untuk menghitung nilai lendutan yang terjadi pada balok anak dan balok induk 

komposit serta kolom. 

4. Dapat memberikan output berupa gambar detail dari sambungan balok-balok, 

balok-kolom, dan kolom-pondasi dengan menggunakan sambungan kombinasi 

baut dan las.  

1.5. Metode Pembahasan 

Konstruksi komposit adalah suatu sistem konstruksi yang terdiri dari 

gabungan baja dan beton yang bekerja bersamaan dalam memikul gaya yang timbul 

akibat beban yang bekerja. Dalam hal ini metode yang dipakai dalam perencanaan 

adalah : 

1. Evaluasi struktur berdasarkan pada jurnal ASCE (mengacu pada AISC-LRFD), 

LRFD, SNI 03-1729-2002 dan SNI 1729-2015. 

2. Beban gempa dihitung berdasarkan pada SNI 1726-2012. 

3. Pembebanan dihitung berdasarkan pada SNI 2847-2013. 

4. Analisa struktur menggunakan program bantu Staad-Pro. 

5. Perencanaan komposit dengan metode Load Resistance Factor Desaign 

(LRFD) 


