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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kota malang merupakan kota tersebesar kedua di jawa timur. Kota malang 

juga sering disebut dengan kota pendidikan karena memiliki banyak perguruan 

tinggi. Selain itu pertumbuhan masyarakat di kota malang dapat dikatakan sangat 

tinggi, sehingga menyebabkan semakin sedikitnya jumlah lahan pembangunan, 

oleh sebab itu solusi yang tepat untuk menangani masalah tersebut yaitu dengan 

membangun fasilitas gedung bertingkat. Pengetahuan dalam ilmu teknologi 

konstrusi saat ini berkembang sangat pesat, oleh karena itu berbagai teknik rekayasa 

dan jenis konstruksi telah banyak digunakan untuk merencanakan suatu konstruksi 

bangunan yang dapat menyesuaikan dari lahan yang ada. 

 Pembangunan Gedung Laboratorium Kebencanaan Teknik Sipil 

Universitas Brawijaya Malang ini dibangun dengan ketinggian 33 m dan 

mempunyai lantai sebanyak 6 lantai. Pembangunan gedung tersebut memliki 

struktur utama kolom-balok, dan merupakan salah satu gedung tinggi yang berada  

di kota malang yang juga termasuk dalam daerah zona gempa, Sehingga 

pembangunan gedung tersebut harus direncanakan tahan terhadap beban gempa. 

Sehingga dalam perencanaan gedung tersebut harus ditambah sebuah struktur yang 

berfungsi untuk menahan gaya gempa (gaya lateral). Selain itu Dalam perencanaan 

gedung bertingkat yang menggunakan struktur utama balok-kolom memiliki waktu 

pengerjaan yang relatif cukup lama, karena harus membuat balok terlebih dahulu, 

maka dalam perencanaan bangunan tersebut terdapat kecenderungan untuk 

melakukan penghematan dan mengurangi waktu pengerjaan dari gedung tersebut, 

maka, Salah satu alternatifnya adalah dengan menggunakan struktur flat slab. 

 Flat slab merupakan salah satu metode konstruksi yang hanya 

mengguanakan kolom dan slab tanpa adanya balok sepanjang garis kolom yang 

terdapat dibawah pelat lantai, tetapi balok tepi luar pada bangunan dapat 

dimungkinakan ada atau tidaknya balok, sesuai kebutuhan dari bangunan tersebut.
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Terdapat beberapa kelebihan dari pengguanaan flat slab, sebagai berikut : 

1. Fleksibilitas terhadap tata letak ruang 

2. Waktu pengerjaan yang relatif lebih cepat, karena dapat dilihat dari proses 

pembuatan dimana plat dapat langsung dicor tanpa perlu mengecor  balok 

terlebih dahulu 

3. Kemudahan dalam pemasangan instalasi mechanical dan electrical 

4. Menghemat tinggi bangunan, karena tinggi ruangan bebas dari balok dan 

komponen pendukung struktur lainnya 

1.2 Rumusan Masalah 

 Permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana dimensi dan penulangan struktur utama pada gedung bertingkat 

dengan memakai pelat lantai tipe flat slab? 

2. Bagaimana design SRMPK pada bangunan gedung yang memakai pelat 

lantai tipe flat slab? 

3. Bagaimana design dinding geser pada bangunan tersebut? 

1.3 Tujuan Masalah 

 Terdapat tujuan dalam perencaan ulang gedung dengan menggunakan tipe 

flat slap, yaitu: 

1. Mengetahui dimensi dan penulangan struktur utama pada gedung bertingkat 

dengan memakai pelat lantai tipe flat slab, 

2. Mengetahui desain SPRMK pada bangunan gedung yang memakai pelat 

lantai tipe flat slab. 

3. Mengetahui design dinding geser pada bangunan tersebut. 
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1.4 Manfaat 

Manfaat dari penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan dapat dijadikan referensi pembelajaran mengenai perencanaan

struktur atas pada gedung bertingkat dengan menggunakan tipe flat slab,

2. Mendapatkan suatu desain bengunan gedung bertingkat yang khsususnya

menggunakan desain SPRMK untuk pelat tipe flat slab.

1.5 Batasan Masalah

Untuk mempersempit lingkup pembahasan dan untuk menghindari

penyimpangan masalah yang telah diuraikan, maka terdapat batasan masalah, 

sebagai berikut: 

1. Struktur gedung yang dibahas berjumlah 6 lantai dan hanya menghitung

struktur atas bangunan,

2. Sistem penahan gempa memakai SPRMK,

3. Tidak menghitung bangunan struktur bawah (pondasi),

4. Tidak menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada struktur tersebut,

5. Peraturan yang dipakai mengacu pada:

 SNI 2847-2013 : Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung,

 SNI 1727-2013 : Beban minimum untuk perancangan bangunan gedung

dan struktur lain,

 SNI 1726-2012 : Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk

struktur gedung.


