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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kampus 2 SMK 1 Muhammadiyah Kepanjen yang terletak di jalan Panji – 

Kepanjen Kabupaten Malang merupakan gedung sekolah yang didesain 7 lantai. 

Gedung ini menggunakan dinding  susunan batu bata untuk membagi tiap ruangan 

dan dirancang dengan kekuatan penahan gempa yang cukup aman. Struktur 

pendukung yang ada seperti tiang pancang, pondasi, kolom dan balok menjadi 

gedung ini cukup kuat. Gedung sekolahan ini dibangun karena Kota Kepanjen 

merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Malang yang saat ini sedang 

melaksanakan pembangunan dari semua sektor, salah satunya dalam hal 

pendidikan.  

Dalam bidang teknik kontruksi telah banyak mengalami kemajuan yang 

pesat. Berbagai metode rakayasa dan jenis kontruksi yang telah banyak digunakan 

untuk merencanakan suatu kontruksi bangunan, seperti beton pracetak, beton 

prategang dan beton bertulang. Salah satu metode perencanaan kontruksi agar 

menjadi lebih efisien dalam pelaksanaannya adalah menggunakan sistem flat slab 

(tanpa balok). Sistem ini relatif masih baru di Indonesia karena aplikasinya masih 

sedikit dibandingkan sistem konvensional. 

Flat slab memiliki keunggulan dari pada sistem struktur lainnya, 

diantaranya : 

1. fleksibilitas terhadap tata ruang,  

2. waktu pelaksanaan pengerjaan yang cenderung lebih pendek, hal ini 

karena pada proses pekerjaan pengecoran plat bisa langsung 

dilaksanakan tanpa harus mengecor balok lebih dulu,  

3. hemat pada kebutuhan bekisting,  

4. mengurangi tinggi bangunan, tinggi ruang bebas lebih besar 

dikarenakan tidak adanya pengurangan akibat struktur balok dan 

komponen struktur pendukung struktur lainnya. 

Flat slab merupakan sistem yang relatif baru bagi 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 sakit banyak menggunakan sistem 

rangka pemikul momen dibandingkan metode flat slab. Selain itu, orang cenderung 

memilih sistem rangka pemikul momen karena dianggap lebih kokoh dan kuat. 

Karena alasan tersebut maka diangkatnya metode flat slab sebagai tema Proyek 

Tugas Akhir ini untuk mengenalkan kepada masyarakat luas tentang penggunaan 

metode flatslab pada konstruksi gedung bertingkat. 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dijadikan acuan studi analisis pada 

tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana analisa struktur pada sistem flat slab?  

2. Bagaimana stabilitas bangunan pada sistem flat slab 

3. Bagaimana desain penulangan pelat datar, drop panel, kolom dan dinding 

geser pada Kampus 2 SMK 1 Muhammadiyah Kepanjen dengan sistem 

flat slab? 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk mempersempit lingkup dari pembahasan studi kali ini, maka 

perencanaan hanya sebatas pada: 

1. Perhitungan menggunakan Metode Portal Ekuivalen. 

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

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

4. Tipe perkuatan pada kolom-pelat menggunkan drop panel. 

5. Mutu beton f’c = 30 MPa. Baja tulangan ulir menggunakan baja 

tulangan deformasi ( BJTD ) dengan mutu minimal fy = 400 MPa dan 

baja tulangan polos ( BJTP ) dengan mutu fys= 240 MPa. 

6. Tidak menghitung struktur tangga, lift dan estimasi biaya 

1.4. Tujuan 

1. Mengetahui analisa struktur pada sistem flat slab. 

2. Mengetahui stabilitas bangunan pada sistem flat slab. 



3 

3. Mendapatkan desain penulangan pelat datar, drop panel, kolom dan

dinding geser pada Kampus 2 SMK 1 Muhammadiyah Kepanjen dengan

sistem flat slab.

1.5. Manfaat 

Manfaat tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan 

struktur dengan flat slab pada gedung bertingkat seperti bangunan Kampus 2 

SMK 1 Muhammadiyah Kepanjen, agar struktur tahan terhadap beban arah vertikal 

maupun beban arah horisontal seperti beban gempa. Serta dapat memberikan 

manfaat dan informasi mengenai sistem beton jenis ini. 


