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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sekolah menengah kejuruan (SMK) merupakan salah satu lembaga pendidikan 

yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas diri 

seorang manusia memang sangat dibutuhkan, apalagi dengan berkembangnya jaman 

yang semakin modern, sehingga keahlian dan kemampuan sangat diperlukan untuk 

dapat mengikutinya.Malang adalah kota yang berkembang yang di anggap sebagai 

aspek kehidupan bagi masyarakat malang itu sendiri maupun daerah sekitarnya. Tak 

terkecuali dalam bidang pendidikan.Tingkat kesadaran akan pentingnya pendidikan 

dan menbah penghasilan masyarakan menjadi factor penambahnya penuntut 

ilmu,salah satu cara yang dilakukan untuk menangani meledaknya jumlah 

peningkatan siswa baru maka akan didirikan gedung gedung baru. Pembangunan 

gedung bertingkat harus mempertimbangkan aspek efisiensi, kenyamanan, dan 

keamanan dalam perencanaannya. Gedung direncanakan agar efisien dengan cara 

mendesain sesuai fungsi dari bangunan tersebut. Tingkat kenyamanan suatu gedung 

dapat dilihat dengan tersedianya fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan sesuai dengan 

tujuan didirikannya gedung tersebut. Aspek keamanan merupakan aspek yang penting 

diperhatikan dalam merencanakan bangunan, karena menyangkut hidup 

orang.Struktur bangunan merupakan komponen  utama yang menunjang berdirinya 

suatu bangunan. Struktur bangunan gedung terdiri dari komponen-komponen di atas 

tanah dan komponen-komponen di bawah yang direncanakan sedemikian rupa 

sehingga dapat menyalurkan beban ke tanah dasar. Konstruksi dari sebuah bangunan 

merupakan kebutuhan dasar manusia, dimana tingkat kebutuhan tersebut terus 

meningkat sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Konstruksi 

bangunan pada saat ini merupakan suatu objek yang kompleks, dimana didalam 

bangunan tersebut diperlukan perhitungan dan analisa yang cermat serta 

pertimbangan tertentu yang akan menghasilkan suatu bangunan yang memenuhi 

syarat kokoh, ekonomis maupun estetika.Perencanaan gedung bertingkat perlu 
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memperhatikan beberapa criteria, antara lain kriteria kekuatan, perilaku yang baik 

pada taraf gempa rencana, serta aspek ekonomis.Merencanakan bangunan bertingkat 

banyak dari segi struktur memerlukan pertimbangan yang matang terutama gedung 

itu dirancang tahan terhadap gempa.Pertimbanagan struktur ini akan berpengaruh 

dalam menentukan alternative perencanaan, misalnya tata letak kolom, panjang balok 

dan bentang. 

1.2  Rumusan masalah 

Analisis dan perencanaan yang dilakukan pada struktur Gedung SMK 1 

muhammadiyah kpanjen adalah sebagai berikut : 

1. perhitungan pembebanan struktur, 

2. perencanaan Atap dan Dimensi tulangan balok, kolom,dan pelat. Struktur yang 

meliputi pelat, kolom, balok direncanakan menggunakan struktur beton bertulang. 

Ada permasalahan yang dapat ditinjau dalam menganalisis perbandingan struktur 

penyangga atap baja sehingga dihasilkan struktur yang ekonomis yaitu antara lain 

peninjauan dari segi : 

1.Bobot struktur rangka baja dengan profil yang telah dipilih 

2.Perencanaan struktur rangka baja; 

3.Kemudahan dalam pemasangan atau perakitan 

 
1.3 Maksud Dan Tujuan 

Maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah agar penulis dapat 

merancang struktur bangunan bertingkat yang sesuai dengan fungsinya dan 

memenuhi syarat–syarat kekuatan dan keamanan sesuai dengan peraturan Standar 

Nasional Indonesia. Sedangkan tujuan perencanaan gedung tersebut adalah : 

1. Dapat mengetahui beban beban yang bekerja pada gedung SMK 1 

muhammadiyah kpanjen. 

2. Untuk mengetahui profil dimensi baja yang sesuai digunakan pada atap 

maupun struktur bawah gedung SMK 1 muhammadiyah kepanjen. 
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3. Tersedia perencanaan untuk modifikasi yang memenuhi segala persyaratan

keamanan konstruksi.

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah antara lain ; 

1. Bangunan gedung SMK lantai-6 yang direncanakan hanya struktur bagian

atas saja kecuali dinding geser dan tidak menghitung struktur bagian bawah

(pile cap, pondasi dalam/tiang pancang)

2. Perhitungan statika struktur atas memakai bantuan software STAAD Pro

3. Peraturan yang digunakan dalam perhitungan antara lain ; SNI 1729 Baja

2015, SNI 1726 Gempa 2012, SNI 2847 Beton 2013, SNI Pembebanan 1727

2013, AISC 2010 baja castellated (khusus)

4. Tidak merancang dan menghitung dinding geser pada struktur bangunan

5. Pembebanan meliputi beban gempa dan beban gravitasi.

6. Sistem penahan gempa pada struktur memakai SPRM Khusus dengan

memakai system pengekang pada sambungan balok-kolom pada portal induk

arah memanjang dan melintang yang ditinjau




