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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Gempa bumi merupakan suatu fenomena alam yang tidak dapat 

dihindari,  tidak dapat diramalkan kapan akan terjadi dan seberapa besarnya, serta 

akan menimbulkan  kerugian baik harta  maupun jiwa bagi daerah yang 

ditimpanya dalam waktu yang relatif  singkat.  Letak Indonesia yang merupakan 

pertemuan tiga lempeng yaitu lempeng  Indo-Australia, lempeng Pasifik dan 

lempeng Eurasia, menyebabkan hampir semua  wilayah Indonesia mempunyai 

resiko gempa tektonik yang cukup tinggi. Karena letaknya yang  demikian, 

Indonesia seakan-akan berada di dalam lingkaran api yang terus membara. 

Melihat perkembangan konstruksi gedung di Indonesia, perlu dicari 

suatu  solusi yang mampu mengatasi resiko gempa yang besar di Indonesia, 

diantaranya  penggunaan baja  sebagai salah satu  alternatif material bangunan 

yang dipilih di  Indonesia. Umumnya bangunan tahan gempa direncanakan 

berdasarkan analisa struktur  elastis yang diberi faktor beban untuk simulasi 

kondisi ultimate (batas). Namun, pada  kenyataannya perilaku runtuh bangunan 

saat gempa adalah inelastis. 

Baja menjadi material yang dipilih dikarenakan karakteristik keruntuhan 

yang bersifat daktail, dimana daktail adalah suatu sifat yang mempengaruhi 

mekanisme  keruntuhan pada material baja ketika struktur baja telah berada pada 

kondisi inelastis (plastisnya). Ketika mekanisme ini terjadi, baja akan mengalami 

leleh sebelum  runtuh yang akan memberikan waktu bagi para pengguna gedung 

untuk  menyelamatkan diri, tidak seperti beton tanpa tulangan baja yang bersifat 

getas yang  akan runtuh seketika pada saat gaya yang bekerja telah melampaui 

kemampuan ultimate beton. 

Pada tugas akhir ini direncanakan bangunan menggunakan penampang 

komposit baja-beton, dimana penampang komposit merupakan penampang 

yang  terdiri dari profil baja dan beton yang digabung bersama untuk memikul 

beban tekan  dan lentur, dan diharapkan dengan menggunakan penampang 
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komposit ini baik dari  segi kualitas dan efisiensi waktu pekerjaan akan lebih 

menguntungkan. Keistimewaan yang nyata dari sitem komposit (Setiawan, 

2008)  adalah : 

a) Dapat mereduksi berat profil baja yang dipakai 

b) Tinggi profil baja yang dipakai dapat dikurangi 

c) Meningkatkan kekakuan lantai 

d) Dapat menambah panjang bentang layan 

Kekakuan dari pelat lantai komposit pada dasarnya lebih besar daripada 

kekakuan pelat beton dan balok baja yang beraksi non komposit. Secara normal 

pelat beton berperilaku sebagai pelat satu arah yang membentang diantara balok-

balok penampang. Dalam desain komposit, momen inersia balok akan bertambah 

sehingga kekakuan pelat lantai akan meningkat. Meningkatnya kekakuan ini akan 

memberikan beberapa keuntungan dalam pelaksanaan konstruksi, antara lain 

bahwa lendutan akibat beban hidup akan berkurang, dan penggunaan perancah 

selama proses konstruksi struktur komposit akan mampu mengurangi lendutan 

akibat beban  mati. Di samping itu dengan menggunakan asumsi desain komposit, 

maka kapasitas penampang dalam menahan beban akan jauh lebih besar daripada 

kapasitas pelat beton atau profil baja yang bekerja sendiri-sendiri. Namun dalam 

daerah momen negatif, kekakuan dari sistem komposit haris dihitung kembali 

karena dalam daerah ini beton (yang mengalami tarik) harus diabaikan. Dalam 

daerah momen negatif biasanya harus disediakan tulangan tekan pada pelat beton. 

(Setiawan, 2008) 

Perencanaan gedung ini mengacu kepada beberapa standart yang berlaku 

untuk saat ini, standart yang digunakan untuk perencanaan gedung tahan gempa 

adalah SNI-1726-2012. Sedangkan untuk perencanaan gedung struktur baja di 

Indonesia pada saat ini mengacu kepada SNI-1729-2015 yang berpedoman pada 

metode LRFD (Load Resistance and Factor Design).  Metode LRFD adalah 

metode untuk mendesain struktur berdasarkan ketahanan kekakuan ultimate. Dan 

digunakan pembebanan gedung berdasarkan SNI 03-1727-2013. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam studi perencanaan ini secara umum adalah 

bagaimana merencanakan suatu bangunan gedung yang tahan gempa 

menggunakan struktur baja komposit dengan resiko gempa sedang di daerah 

Malang. 

Namun dalam perencanaan Tugas Akhit ini agar lebih sistematis dan terfokus 

dalam pembahasannya maka penulis merincikan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1) Berapa dimensi pelat komposit, balok anak dan balok induk, kolom serta 

bracing yang digunakan dalam perencanaan ini ? 

2) Berapa nilai momen kapasitas lentur dan kapasitas geser maksimum pada 

balok anak dan balok induk serta kuat tekan dan kuat lentur maksimum 

pada kolom akibat beban-beban yang bekerja pada struktur ? 

3) Berapa nilai lendutan maksimum yang terjadi pada balok anak dan balok 

induk serta simpangan maksimum dari struktur gedung tersebut ? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam tugas akhir ini tidak melebar, maka penulis 

merumuskan pokok-pokok bahasan yang diterangkan dalam batasan-batasan 

masalah sebagai berikut: 

1) Struktur yang direncanakan ulang adalah Gedung SMK 1 Muhammadiyah 

Kepanjen. 

2) Desain dan evaluasi struktur mengacu pada SNI-1729-2015 untuk 

komponen struktur baja dan baja komposit, dan SNI-2847-2013 untuk 

komponen struktur beton. 

3) Pembebanan dihitung berdasarkan SNI-1727-2013 dan beban gempa 

dihitung berdasarkan SNI-1726-2012. 

4) Profil baja yang digunakan untuk struktur komposit adalah profil WF 

(Wide Flens). 

5) Perhitungan perencanaan meliputi struktur pelat komposit, balok anak 

baja, balok induk baja, kolom baja dan bracing setra sambungannya. 
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6) Tidak melakukan perencanaan struktur bawah, metode pelaksanaan, 

perhitungan rencana anggaran biaya, sistem drainase, elektrikal dan segi 

arsitekturalnya. 

7) Perencanaan struktur atap menggunakan pelat komposit. 

8) Perhitungan analisa struktur menggunakan program bantu SAP2000. 

9) Tidak memperhitungkan aspek arsitekturalnya. 

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dalam modifikasi perencanaan pada tugas akhir ini adalah: 

1) Dapat merencanakan pelat atap dan lantai komposit, balok anak dan balok 

induk, kolom serta bracing dari material baja profil yang ada dipasaran.  

2) Dapat menghitung nilai momen kapasitas lentur dan kapasitas geser 

maksimum pada balok anak dan balok induk serta kuat tekan dan kuat 

lentur maksimum pada kolom akibat adanya beban-beban yang bekerja 

pada struktur. 

3) Dapat mengetahui nilai lendutan maksimum yang terjadi pada balok anak 

dan balok induk komposit serta simpangan maksimum pada struktur akibat 

beban gempa rencana yang bekerja. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang bisa didapatkan dari modifikasi perencanaan dalam tugas 

akhir ini adalah: 

1. Hasil perencanaan ini dapat dijadikan acuan untuk perencanaan gedung 

menggunakan struktur baja komposit berdasarkan SNI-1729-2015. 

2. Dari perencanaan ini bisa diketahui hal-hal yang harus diperhatikan pada 

saat perancangan baja komposit sehingga kegagalan struktur bisa 

diminimalisir. 

 

 


