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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kota Malang sebagai kota pendidikan yang mulai berkembang, seiring 

dengan perkembangan kota terhadap nilai-nilai pendidikan, Politeknik Negeri 

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 dalam 

meningkatkan kualitas adalah dengan melakukan pembangunan Gedung Pusat 

Kegiatan Mahasiswa yang dimana gedung ini nantinya akan digunakan sebagai 

tempat aktifitas akademik mahasiswa. 

Dalam bidang teknik rekontruksi, telah banyak mengalami kemajuan-

kemajuan yang begitu pesat. Berbagai metode rakayasa dan jenis kontruksi yang 

telah banyak digunakan dalam merencanakan suatu kontruksi bangunan, seperti 

beton-beton pracetak, beton-beton prategang dan beton bertulang. Salah satu 

metode perencanaan kontruksi agar menjadi lebih efisien dalam melakukan 

pelaksanaannya adalah menggunakan sistem flat slab (tanpa balok). Sistem ini 

masih relative baru di Indonesia karena pengaplikasiannya masih lebih sedikit 

dibandingkan sistem konvensional beton bertulang biasa.  

Flat slab memiliki kelebihan-kelebihan dalam strukturnya yaitu: 

1.  Ditinjau dari segi arsitektur flat slab lebih bagus, 

2. Lebih menghemat penggunaan bekisting daripada pengerjaan beton 

konvensional, 

3. Dengan tidak adanya balok-balok disekitar pelat maka dapat menambah 

tinggi bangunan sehingga lebih luas, 

4. Dalam pengerjaannya tinggi bangunan yang menggunakan sistem 

flatslab ini dapat dikurangi. 

Flat slab merupakan sistem yang relatif barubagi negara kita karena 

aplikasinya masih sangat sedikit dibandingkan sistem rangka pemikul momen 
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(SRPM). Penggunaan metode flat slab di Indonesia kebanyakan digunakan pada 

mall-mall yang lebih menonjolkan sisi arsitektural.Gedung-gedung bertingkat lain 

seperti perkantoran, apartement, dan rumah sakitbanyak menggunakan system 

rangka pemikul momen dibandingkan metode flat slab. Selainitu, orang cenderung 

memilih system rangka pemikul momen karena dianggap lebih kokohdan kuat. 

Karena alasan tersebut maka diangkatnya metode flat slab sebagai temaProyek 

Akhir ini untuk mengenalkan kepada masyarakat luas tentang penggunaan metode 

flat slab pada konstruksi gedung bertingkat. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari penjabaran latar belakang diatas, maka masalah yang akan 

dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Berapa dimensi pelat, kolom,dan dinding geser yang digunakan pada 

struktur flat slab? 

2. Bagaimana kebutuhan tulangan pada struktur flat slab ? 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk mempersempit ruang lingkup dari pembahasan studi kali ini, maka 

perencanaan hanya sebatas pada: 

1. Perhitungan struktur beton mengacu pada SNI 2847-2013. 

2. Perencanaan ketahanan gempa mengacu pada SNI 1726-2012. 

3. Hanya merencanakan bangunan atas (pelat, kolom dan dinding geser). 

4. Tidak merencanakan atap. 

5. Tidak merencanakan bangunan bawah (pondasi). 

1.4. Tujuan 

Maksud dari studi perencanaan ulang Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa 

Politeknik Negeri Malang antara lain adalah: 

1. Mengetahui dimensi pelat, kolom,dan dinding geser yang digunakan 

pada struktur flat slab. 

2. Merencanakan desain penulangan pada struktur flat slab. 
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1.5. Manfaat  

Manfaat dalam studi perencanaan ulang struktur atas gedung Pusat 

Kegiatan Mahasiswa Politeknik Negeri Malang dengan menggunakan sistem flat 

slab dan shear wall adalah sebagai berikut : 

1. Mendapatkan suatu desain bangunan bertingkat tahan gempa 

khususnya di zona gempa menengah menggunakan flat slab dan shear 

wall (dinding geser), 

2. Memberikan referensi tentang perhitungan struktur gedung dengan 

sistem flat slab dan shear wall. 


