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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 

menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas 

dan/atau di dalam tanah yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan 

kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan 

usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Pembagian bangunan 

gedung menurut fungsinya terbagi menjadi tiga macam, yaitu bangunan gedung 

umum, bangunan gedung tertentu dan bangunan gedung khusus. Bangunan gedung 

umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentinganpublik, baik 

berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya. 

Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk 

kepentingan umum. Bangunan gedung khusus adalah bangunan teknis sipil lainnya 

yang tidak termasuk bangunan gedung, gedung umum dan gedung tertentu yang 

dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus 

dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting 

terhadap masyarakat dan lingkungannya seperti menara/tower telekomunikasi, 

menara transmisi, tanki bahan bakar, jembatan, billboard/megatron dan instalasi 

pengolahan/pemanfaatan sumber daya alam. Sedangkan jenis bangunan 

berdasarkan masa layannya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bangunan permanen, 

bangunan semi permanen dan bangunan darurat/sementara. Bangunan permanen 

adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan 

lebih dari 15 Tahun. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari 

segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 Tahun sampai dengan 15 

Tahun. Bangunan darurat / sementara adalah bangunan yang ditinjau dari segi 

konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 Tahun. 

Berkembangnya teknologi pada bidang konstruksi yang bertujuan untuk 

mendapatkan struktur yang kuat, aman dan efisien. Dalam pembangunan konstruksi 

sebuah bangunan, pada umumnya dikenal 2 jenis material yang populer dan umum 
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digunakan sebagai perencanaan konstruksi bangunan yaitu beton dan baja. Baja 

adalah salah satu material yang memiliki karakteristik keruntuhan yang bersifat 

daktail, yaitu adalah sifat yang mempengaruhi mekanisme keruntuhan pada 

material baja ketika struktur dalam keadaan inelastis. Apabila mekanisme ini telah 

terjadi, baja mengalami leleh sebelum runtuh sehingga akan memberikan waktu 

bagi pengguna gedung untuk menyelamatkan diri, tidak seperti bangunan dengan 

struktur beton yang akan runtuh seketika pada saat gaya yang bekerja telah 

melampaui kemampuan ultimate beton. 

Baja adalah salah satu bahan bangunan yang unsur utamanya merupakan 

besi (Fe) dalam bentuk kristal dan karbon (C). Pembuatan baja dilakukan dalam 

temperatur yang tinggi melalui proses pembakaran dari besi mentah dan karbon 

sehingga membentuk baja yang mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada 

besi. 

Dibandingkan dengan bahan bangunan lainnya, baja mempunyai lebih 

banyak keunggulan selain kekuatannya yang besar dalam menahan gaya tarik dan 

tekan, baja juga mempunyai keunggulan dalam kemudahan pemasangannya karena 

komponen pada baja mempunyai bentuk yang universal dan dapat diperoleh dimana 

saja, sehingga kegiatan yang dilakukan dilapangan hanya proses pemasangan baja; 

kekuatan, keseragaman, dan daktilitas merupakan kelebihan material baja 

dibandingkan dengan bahan – bahan bangunan lainnya. 

 Penggunaan baja sebagai bahan konstruksi bangunan semakin berkembang 

sehingga ditemukannya inovasi baru seperti penggunaan baja yang digabung 

dengan beton bertulang atau dapat disebut juga struktur baja komposit. Pada 

bangunan struktur baja komposit memanfaatkan keunggulan sifat beton dan baja 

yang bekerja bersama – sama. Keunggulan struktur baja komposit ialah dapat 

mereduksi berat profil baja yang dipakai, tinggi profil baja dapat dikurangi, 

meningkatkan kekakuan lantai, dan menambah masa layan. 

 Kekakuan dari plat lantai komposit mempunyai kekakuan yang lebih tinggi 

daripada kekakuan plat beton dan balok baja yang berinteraksi non – komposit. 

Normalnya plat beton berperilaku sebagai plat satu arah yang membentang diantara 

balok – balok penampang. Pada desain plat komposit, momen inersia balok akan 
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bertambah, sehinggi kekakuan plat lantai akan meningkat. Akibat meningkatnya 

kekakuan plat lantai ini, akan memberikan keuntungan dalam pelaksanaan 

konstruksi, yaitu lendutan akibat beban hidup akan berkurang dan penggunaan 

perancah selama proses konstruksi struktur komposit akan mengurangi lendutan 

yang diakibatkan beban mati. Selain itu, dengan menggunakan struktur komposit, 

maka kapasitas penampang dalam menahan beban akan jauh lebih besar 

dibandingkan dengan kapasitas plat beton atau profil baja yang bekerja sendiri – 

sendiri. Tetapi, pada daerah momen negatif, kekakuan pada sistem komposit harus 

dihitung ulang karena dalam daerah beton yang mengalami tarik harus diabaikan. 

 Penggunaan konstruksi komposit sendiri adalah suatu sistem dimana adanya 

kombinasi dua jenis material atau lebih menjadi satu kesatuan, yaitu beton dan baja. 

Pada kombinasi kedua elemen ini, diharapkan terjadinya interaksi penuh antara baja 

dengan beton dengan memasang alat penghubung geser atau shear connector. 

Pada tugas akhir ini akan dilakukan perencanaan ulang pada bangunan 

Ma’had MAN 2 Malang yang kondisi eksisting pada pembangunannya saat ini 

adalah struktur beton bertulang dan akan direncanakan ulang dengan menggunakan 

struktur baja komposit. Dasar – dasar peraturan yang digunakan pada perencanaan 

tugas akhir ini adalah peraturan SNI 03 – 1729 Tahun 2015 tentang spesifikasi 

untuk bangunan gedung baja struktural dan SNI 03 – 1727 Tahun 2013 tentan 

pembebanan minimum untuk perencanaan gedung. Dalam perencanaannya, penulis 

melakukan perencanaan ulang menggunakan metode LRFD dan perhitungan beban 

yang akan dibantu dengan menggunakan bantuan software komputer. Pelaksanaan 

pembangunan dengan  menggunakan metode komposit memberikan keuntungan 

terhadap waktu dan biaya, serta dengan penggunaan metode LRFD sebagai metode 

pembebanan diharapkan mampu memaksimalkan kinerja baja dengan dimensi yang 

kecil.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

ditarik perumusan masalah : 

1. Berapa dimensi plat, kolom, dan balok komposit yang mampu menahan 

beban – beban yang bekerja pada struktur ? 

2. Berapa nilai kapasitas penampang yang terjadi akibat beban – beban 

yang bekerja pada struktur ?  

3. Bagaimanakah kekuatan sambungan terhadap gaya – gaya lentur dan 

geser ? 

 

1.3 Tujuan 

1. Mendapatkan desain profil baja komposit yang tahan terhadap gaya – 

gaya yang bekerja pada struktur berupa momen, geser, dan aksial. 

2. Mendapatkan nilai kapasitas penampang yang mampu menahan gaya – 

gaya yang bekerja pada struktur 

3. Mendapatkan desain sambungan yang aman terhadap gaya – gaya lentur 

dan geser 
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1.4 Batasan Masalah 

Supaya pada tugas akhir ini tidak keluar dari pokok pembahasan, maka 

diperlukan adanya batasan masalah antara lain: 

1. Bangunan yang direncanakan menggunakan dasar – dasar pembebanan 

metode LRFD 

2. Perencanaan komponen utama struktur menggunakan baja komposit 

3. Perencanaan struktur hanya difokuskan pada struktur atas bangunan  

4. Perhitungan analisa struktur menggunakan software komputer 

5. Perencanaan struktur berdasarkan SNI 03-1729 Tahun 2015 dan SNI 03-

1727 Tahun 2013 

6. Tidak membahas biaya yang diperlukan dalam pembangunan atau RAB 

 

1.5 Manfaat 

Dalam perencanaannya, hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat: 

1. Hasil dari perencanaan ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk 

perencanaan gedung dengan menggunakan struktur baja komposit 

berdasarkan SNI 1729 Tahun 2015. 

2. Sebagai bahan studi untuk pembaca dan perencana supaya menambah 

wawasan di bidang teknik sipil khususnya struktur baja 
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