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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berkembangnya Kota Malang sebagai kota pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Malang yang merupakan salah satu kampus terbesar di Kota Malang 

terus meningkatkan kualitas guna menghasilkan strata-strata yang unggul pada 

bidangnya masing-masing. Salah satu tindakan nyata yang dilakukan Universitas 

Muhammadiyah Malang dalam meningkatkan kualitas adalah dengan melakukan 

pembangunan Gedung Kuliah Bersama 4 (GKB-4) untuk menunjang kegiatan 

perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Malang.   

Gedung Kuliah Bersama 4 (GKB-4) dibangun dengan struktur beton bertulang 

yang mana pada tugas akhir ini penulis akan melakukan studi perencanaan ulang 

Gedung Kuliah Bersama 4 dengan menggunakan metode lantai cendawan. Dengan 

menggunakan metode lantai cendawan, maka pada Gedung Kuliah Bersama 4 (GKB-

4) dibangun dengan menggunakan lebih sedikit portal bangunan.

 Lantai cendawan atau yang lebih populer dikenal sebagai flat slab adalah dapat 

digunakan dan lebih sering tidak digunakannya balok sebagai sarana transfer beban 

dari pelat ke kolom, jika terdapat balok maka dapat dipastikan itu adalah balok tepi dan 

balok tepi harus diletakkan ditepi luar pelat, namun balok tepi luar bisa jadi ada atau 

tidak ada, disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan menggunakan flat slab akan 

didapatkan ruangan yang cukup tinggi. Dari segi analisa struktur, perbedaan antara ada 

tidaknya balok-balok diantara kolom dapat dikesampingkan, dengan syarat tetap 

terdapat komponen struktur pengganti dikoordinat yang semestinya balok tempati, 

meninjau hal tersebut maka pelat selebar lajur kolom dianggap sebagai komponen 

struktur pengganti balok. 
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Flat slab berbeda dari pelat datar dalam hal bahwa lantai cendawan 

mempunyai kekuatan tambahan terhadap gaya geser dengan adanya salah satu dari 

parameter berikut: (a) drop panel, adalah salah satu perkuatan pelat lantai cendawan 

terhadap geser terutama geser pons dimana terdapat penambahan tebal pelat 

disekitar kolom; atau (b) kepala kolom, atau coloum capital adalah pelebaran dari 

besar ke kecil dari ujung kolom pada sisi kolom atas, dengan adanya pertambahan 

besar keliling pada sekitar kolom diharapkan kepala kolom mampu memberi 

tambahan perkuatan geser dari beban pada lantai.  

Penggunaan sistem flat slab pada struktur bangunan mempunyai beberapa 

kelebihan, seperti tata ruang yang lebih fleksibel, waktu penggerjaan yang dapat 

dikatakan lebih singkat, keuntungan tersebut didapat saat struktur plat dibuat 

dimana pengecoran pelat dapat dilaksanakan tanpa didahului oleh pengecoran balok 

karena tidak terdapat balok, kemudian keuntungan lain yang didapat seperti 

kemudahan dalam pemasangan instalasi Mechanical Electrical and Plumbing 

(MEP), tinggi bangunan yang lebih efektif, ruangan memiliki tinggi yang lebih 

besar, penulangan pelat dapat digunakan dengan tulangan fabrikasi sehingga 

standar mutu penulangan lebih terjamin. 

Guna menambah stabilitas pada gedung yang direncanakan menggunakan 

sistem flat slab, karena tidak adanya balok, maka tugas akhir ini akan direncanakan 

menggunakan sistem lantai cendawan dan shear wall (dinding geser) dengan 

harapan dapat menambah kekuatan struktur Gedung Kuliah Bersama 4 (GKB-4) 

dalam menerima beban lateral. 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada latar belakang masalah yang sudah diutarakan diatas, maka secara 

garis besar masalah-masalah yang dirumuskan dalam tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana cara perencanaan ulang gedung GKB-4 dengan metode flat 

slab? 

2. Bagaimana cara mendistribusikan gaya-gaya yang bekerja pada gedung 

jika tidak ada komponen balok diantara pelat dan kolom? 
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3. Berapa besar dimensi dan tulangan pada komponen struktur yang akan 

direncanakan? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mempersempit lingkup dari pembahasan studi kali ini, maka 

perencanaan hanya sebatas pada: 

1. Perhitungan struktur beton mengacu pada tata cara yang terdapat pada 

SNI 2847-2013. 

2. Perencanaan ketahanan gempa mengacu pada tata cara yang dijelaskan 

pada SNI 1726-2012. 

3. Hanya merencanakan bangunan atas (pelat, kolom, dan shear wall). 

4. Hanyar menambah drop panel sebagai tambahan perkuatan terhadap 

geser. 

5. Tidak merencanakan bangunan bawah (pondasi). 

6. Tidak menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

1.4 Tujuan Studi 

Maksud dan tujuan dari studi perencanaan ulang Gedung Kuliah Bersama 4 

(GKB-4) Universitas Muhammadiyah Malang antara lain adalah: 

1. Mengetahui cara perencanaan ulang gedung GKB-4 dengan 

menggunakan metode yang diangkat. 

2. Untuk mengetahui cara mendistribusikan gaya yang bekerja pada 

metode flat slab. 

3. Untuk mengetahui besar dimensi dan tulangan pada komponen-

komponen struktur yang akan direncanakan. 

1.5 Manfaat Studi 

Untuk menambah referensi dan mensosialisasikan penggunaan metode Flat 

Slab bagi perencanaan struktur bangunan beton bertulang khususnya lingkup 

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang. 
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