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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang   

  Indonesia merupakan salah satu diantara negara berpenduduk terpadat di 

dunia. Jumlah penduduk yang semakin meninkat tetapi tidak sejalan dengan 

lahan tempat tinggal yang terus berkurang. Salah satu solusi pada permasalahan 

tersebut adalah tempat tinggal yang di bangun secara vertikal atau ke atas. 

Maksud dari membangun secara vertikal ke atas adalah membangun bangunan 

– bangunan tingi hingga mencapai ketinggian ratusan meter. Hal tersebut 

bertujuan untuk memanfaatkna lahan yang kecil namun mampu menjadi tempat 

tinggal untuk banyak penduduk.    

 Pada satu lahan seringkali dibangun dua atau lebih gedung tinggi sekaligus. 

Untuk dapat berpindah ke gedung dari salah satu gedung yang lain di butuhkan 

waktu dan tenaga yang tidak sedikit, di tambah bila awal dan akhir perjalanan 

berada di lantai gedung paling atas. Berpindah antar gedung perlu untuk turun 

ke lantai dasar terleih dahulu setelah itu berpindah ke gedung berikutnya. 

Perjalanan lebih sulit lagi apabila antar gedung tidak memiliki ruangan yang 

terhubung, cuaca yang buruk akan sangat menghambat. Untuk mempermudah 

hal tersebut, maka diperlukan suatu infrastruktur penghubung antar gedung 

yang dapat disebut skybridge. Skybridge tersebut dapat membantu 

memperpendek jarak dan waktu tempuh ketika berpindah gedung.    

  Skybridge atau yang lebih mudah di sebut jembatan udara atau jembatan 

langit adalah salah satu jenis jembatan yang memiliki fungsi seperti jembatan 

pada umumnya. Yaitu sebagai lintasan untuk memperpendek jarak dan waktu 

dengan melewati suatu rintangan atau hambatan tanpa harus menutupi rintangan 

yang di lewati. Perbedaan dengan jembatan biasanya terletak pada rintangan 

yang akan dilewati. Skybridge melewati rintangan jarak dan ketinggian dari 

suatu gedung ke gedung lainnya yang saling berdekatan. Karena skybridge di 
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buat untuk pejalan kaki maka harus di buat tertutup untuk melindungi pejalan 

dari bahaya cuaca yang buruk.   

Sebelum merencanakan struktur skybridge perlu di lakukan analisa 

stabilitas skybridge yang meliputi simpangan pada kedua gedung yang 

dihubungkan. Hasil analisa tersebut akan digunakan untuk perencanaan dilatasi 

dan perletakan pada skybridge. Perletakan harus disesuaikan dengan jumlah 

simpangan kedua gedung tersebut agar dapat terhindar dari kerusakan yang di 

akibatkan oleh gaya laterlal yang terjadi seperti gempa bumi.     

 Struktur rangka batang adalah salah satu konstruksi struktur yg tersusun atas 

batang – batang yang berhubungan satu dengan lainnya untuk dapat memikul 

gaya luar secara bersama-sama. Sistem struktur rangka batang (truss) 

merupakan struktur yang tersusun oleh lebih dari dua batang yang hanya 

menyalurkan gaya-gaya dalam berupa gaya batang tarik dan batang tekan.   

 Ketika memilih metode untuk merencanakan suatu struktur maka harus 

mempertimbankan fakor keamanan dan segi ekonomisnya. Salah satu metode 

yang sering di gunakan adalah spesifikasi yang di keluarkan AISC (America 

Institute of Steel Construction) yaitu LRFD (Load and Resistance Factor 

Design). Dalam merencanakan konstruksi baja berdasarkan ketahanan kekuatan 

ultimit (Metode Plastis) dengan menggunakan metode LRFD akan didapat 

penggunaan bahan yang lebih efektif dalam beberapa kombinasi beban dan 

susunan struktural. LRFD dapat menghasilkan struktur yang lebih aman dalam 

mengkombinasikan beban yang bekerja dan dapat memperlakukan beban 

dengan cara yang sama.   

  Dalam tugas akhir ini perencanaan skybridge akan direncanakan pada 

pelaksanaan proyek pembangunan Capital Square yang terletak di Jl. HR. 

Muhammad Surabaya yang direncanakan akan menghubungkan antara tower 

loft dan tower office. Skybridge di rencanakan dari jarak antara kedua tower 

tersebut maka bentang yang dibutuhkan adalah 14.69 m.    
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1.2. Rumusan Masalah    

   Berdasarkan latar belakang diatas tersebut, maka perumusan masalah dalam 

tugas akhir ini adalah sebgai berikut :     

1. Baerapa hasil analisa simpangan kedua gedung dan jarak dilatasi di titik 

perletakan skybridge ? 

2. Berapa dimensi pelat lantai komposit dan penutup atap yang digunakan ? 

3. Berapa dimensi profil floor beam dan rangka utama skybridge yang akan 

digunakan ?   

4. Bagaimana desain sambungan antar elemen struktur ?    

5. Bagaimana desain sistem perletakan dari skybridge ?   

 

1.3. Tujuan    

  Dari rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang akan dicapai dalam 

penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :  

1. Mengetahui hasil analisa simpangan kedua gedung, jarak dilatasi dan 

kebutuhan dimensi korbel di titik perletakan skybridge. 

2. Mengetahui profil floor deck pada plat lantai dan penutup atap skybridge 

yang akan digunakan.  

3. Megetahui dimensi profil baja WF pada floor beam dan rangka utama 

skybridge yang dibutuhkan. 

4. Mengetahui desain sambungan antar elemen struktur skybridge dalam 

menerima gaya lentur dan geser. 

5. Mengetahui desain sistem perletakan dari skybridge. 

 

1.4. Manfaat 

  Manfaat penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi dan wawasan mengenai tahapan dalam perencanaan 

teknis dan analisa struktur skybridge. 

2. Tersedianya perencanaan skybridge penghubung antar gedung dalam 

proyek Capital Square yang dapat mempermudah mobilisasi pengguna 

gedung. 
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3. Sebagai tambahan referensi terkait perencanaan skybridge bagi kalangan 

akademisi khususnya Jurusan Teknik Sipil di Universitas Muhammadiah 

Malang. 

 

1.5. Batasan Masalah   

1. Perencanaan struktur dengan metode LRFD.    

2. Skbridge mengunakan sistem rangka baja.    

3. Tidak merencanakan struktur gedung yang di hubungkan.  

4. Tidak menganalisa struktur gedung akibat skybridge. 

5. Tidak menghitung anggaran biaya gedung maupun skybridge.     

6. Perhitungan analiasa struktur menggunakan alat bantu Software 

STAAD.Pro.   

 

   

 


