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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan pembangunan pada dewasa ini begitu pesat baik dalam 

pelaksanaan dan metode perencanaan yang begitu cepat berkembang di dunia 

pengkotruksian. Perkembangan ini dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun 

swasta untuk mengembalikan dasar perencanaan  yang tidak terlepas dari ekonomis dan 

efisien.. Berbagai inovasi dan kreasi untu mendapatkan struktur yang efisien terhadap 

nilai guna suatu bangunan adalah pertimbangan utama dalam pelaksanaan 

pembangunan sebagai pendukung sarana dan prasarana yang ada. Oleh karena itu 

sebagai engineer saatnya membuka pikiran untuk membuat inovasi terhadap karya yang 

akan datang namun tidak lepas dari dasar-dasar perencanaan.  

Kontruksi gedung di indonesia pada umumnya menggunakan beton bertulang 

sebagai struktur pelaksananya. Meskipun ada sebagaian kecil yang telah menggunkaan 

matrial lain.Namun salah satu tahapan penting dalam perencanaan adalah pemilihan 

material yang akan digunakan, banyak material yang sering digunakan di Indonesia 

antaralain, baja, beton, dan kayu. Baja adalah material yang memiliki beberapa 

kelebihan daripada beberapa material lain yaitu mempunyai kekuatan yang tinggi, 

keseragaman materil, keawetan yang tinggi, memiliki sifat elastis, daktilitas yang 

tinggi, dan kemudahan dalam pengkontruksian (penyambaungan atau perakitan suatu 

kontruksi). Dengan menggunakan material baja diharapkan dapat menghemat durasi 

pengerjan dan lebih efisien.  

Namun demi mendapatkan kelebihan dari profil baja secara maksimal Disini 

kita menggunakan “Castellated Beam” karena profil ini memiliki banyak keunggulan 

dibanding profil baja WF biasa, Dengan menggunakan konstruksi baja “Castellated 

Beam” engineer dapat melaksanakan pembangunan struktur dengan relatif mudah 

dalam pemasangan atau perangkaian ini dikarenakan alat bantu pemasangan dan 

penunjangnya relatif sederhana dengan cara mengkaji struktur utama bangunan 

“Vivaru Baobab Hotel Convention Taman Safari Indonesia II” berlantai 4 diharapkan 

dapat menemukan desain portal baja yang optimum dalam penggantian struktur beton 

dengan perencanaan struktur portal baja dengan mengacu pada perencanaan LRFD 

(SNI03-1279:2015)
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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) Bagaimana perencanaan Castellated Beam pada struktur bangunan baja bertingkat 

? 

2) Bagaimana perencanaan sambungan bagian-bagian struktur yang terhubung dengan 

Castellated Beam ? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Dari permasalahan yang ada di atas, adapun tujuan yang akan dicapai dalam 

penyusunan tugas akhir ini adalah : 

1) Dapat merencanaan Castellated Beam pada struktur bangunan baja bertingkat. 

2) Dapat merencanaan sambungan bagian-bagian struktur yang terhubung dengan 

Castellated Beam. 

1.4 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 kastela 

untuk balok induk dan balok anak, kolom baja. 

3) Perencanaan struktur atap gedung menggunakan dak beton. 

4) Perhitungan analisa struktur menggunakan alat bantu software komputer. 

5) Tidak melakukan perencanaan metode pelaksanaan, perhitungan anggaran biaya 

gedung, sistem drainase gedung, elektrikal dan segi arsitek gedung. 

6) Mengunakan peraturan pembebanan SNI 1727 2013 

7) Menggunakan perhitungan baja untuk bangunan gedung SNI03-1729-2015 

1.5 Manfaat Penuliasan 

Manfaat penulisan tugas akhir ini adalah dapat menjadi acuan dalam 

perencanaan bangunan gedung bertingkat menggunakan struktur portal baja dengan 

kombinasi castellated beam , berdasarkan SNI 03-1729-2015 
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