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Abstrak. Institut Teknologi Sumatera (ITERA) adalah salah satu institut teknologi negeri yang 

disahkan oleh presiden Indonesia pada tahun 2014 yang setiap tahunnya menerima penerimaan 

mahasiswa baru dengan kuota penerimaan yang besar. Sebagai kampus yang menjalankan 

sistem pendidikan, diperlukan sarana prasarana yang menunjang kehidupan perkuliahaan salah 

satunya adalah asrama mahasiswa. 

Gedung asrama mahasiswa direncanakan kembali menggunakan material baja dari desain yang 

sudah ada yaitu material beton. Perencanaan kembali gedung asrama menggunakan baja 

sebagai material elemen struktur dilakukan dengan preliminary design dimensi dan profil yang 

kemudian diiterasi sehingga mendapatakan desain struktur baja gedung asrama yang kuat dan 

mampu menahan beban. 

Proses perencanaan dilakukan dengan bantuan software STAAD Pro dan kemudian dilakukan 

perencanaan manual dalam analisa kekuatan elemen struktur. Penggunaan software dilakukan 

untuk pemodelan struktur dan analisa kekuatan struktur yang selanjutnya dilakukan analisa 

manual untuk kekuatan dan kapasitas elemen struktur. 

Hasil tugas akhir ini berupa gambar gambar hasil desain struktur baja gedung asrama yang 

berisikan dimensi elemen struktur, profil elemen struktur, dan detail sambungan antar elemen 

struktur. 
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Abstract. Sumatera Institute of technology as known as ITERA has inaugurated as the state 

university on October 2014 by The President of The Republic of Indonesia through Presidential 

Regulation, as a new education institution ITERA will continuing accepted more students 

every year and in line will need more infrastructure development to supported education 

activities in ITERA especially dormitory building for students living. 

The dormitory building intended to redesigned using steel material from the initial design with 

concrete, redesigning process start with preliminary the profile and dimension process, 

followed by some iteration process until get new steel design with strength structure and able 

to withstand the loads. 

In addition, within the process STAAD Pro used as main software beside manual analize for 

strength and steel structural element. 

The final result of redesigned steel dormitory obtained some picture of dimension of structural 

element, profile of structural element, and connection between elements. 
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I.  PENDAHULUAN 

Perkembangan kehidupan yang pesat di Indonesia saat ini memicu pertumbuhan dan 

kebutuhan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang-bidang tertentu khususnya bidang 

sarjana teknik. Jumlah sarjana teknik di Indonesia saat ini masih dalam ukuran yang belum 

mencukupi permintaan dan kebutuhan pasar. Institut Teknologi Sumatera adalah salah satu 

institut teknologi negri di Indonesia yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah untuk 

menjawab kebutuhan dan permintaan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang teknologi.  

Institut Teknologi Sumatera yang berlokasi di Pulau Sumatera yaitu di Provinsi 

Lampung didirikan untuk menjawab kebutuhan bangsa dan negara Indonesia khususnya 

kebutuhan dan permintaan akan sarjana teknologi di Pulau Sumatera. Pada setiap tahunnya, 

ITERA memberi kesempatan seluas-luasnya kepada siswa/i SMA dan sederajat yang berminat 

menjadi sarjana teknik  dengan kursi penerimaan setiap tahunnya mencapai 1700 mahasiswa 

untuk 10 Program studi. Seiring dengan bertambahnya jumlah program studi baru dan 

mahasiswa setiap tahunnya, pembangunan sarana prasarana pun menjadi aspek penting guna 

menunjang perkuliahan seperti ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, kantin, dan sarana 

prasarana lain.  

Asrama merupakan salah satu sarana prasarana yang direncanakan oleh pihak kampus 

Institut Teknologi Sumatera guna memfasilitasi mahasiswanya dalam kehidupan perkuliahan. 

Perencanaan bangunan asrama yang berlokasi di dalam lingkungan kampus Institut Teknologi 

Sumatera memiliki 5 lantai dengan ketinggian 17 m dari permukaan tanah,  Hal tersebut 

mendorong perencana bangunan untuk membuat bangunan tingkat tinggi yang tahan gempa. 

Untuk mengurangi resiko bencana yang terjadi diperlukan suatu konstruksi bangunan yang 

mampu menahan dan bertahan jika terjadi gempa. Hal tersebut mendorong perencana untuk 

mendesain bangunan yang mampu menahan dan bertahan terhadap beban gempa. Tugas akhir 

ini merupakan suatu tulisan yang merencanakan kembali bangunan asrama yang tahan gempa 

menggunakan material dan profil baja. 

II. METODE PENELITIAN 

Dalam perencanaan pembangunan sebuah gedung diperlukan metodologi untuk 

mengarahkan urutan proses kegiatan perencanaan dari persiapan hingga didapatkan desain 

yang optimal. Perencanaan desain gedung asrama mahasiswa diperlukan proses yang 

terstruktur dan sistematis agar mendapatkan desain sesuai dengan kebutuhan. Urutan kegiatan 

perencanaan gedung asrama adalah menjadi pedoman bagi perencana dalam mengumpulkan, 

mendesain, menganalisa, dan mengevaluasi data yang ada sehingga menjadi proses 



perencanaan yang baik. Metode perencanaan pada tugas akhir ini adalah metode perancangan 

dimana diperlukan proses yang sistematis secara jelas dan teratur sehingga hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan. Perencanaan ini dibagi dalam beberapa tahap sebagai berikut: 

1. Tahap 1 

Tahap persiapan. Tahapan yang dilakukan untuk mencari data dan informasi yang 

mendukung perencanaan gedung asrama mahasiswa. 

2. Tahap II 

Perhitungan dan pemodelan beban yang bekerja pada struktur. 

3. Tahap III 

Preliminary design. Proses perencanaan desain awal dengan menggunakan estimasi 

dimensi struktur untuk membentuk suatu struktur. 

4. Tahap IV  

Analisis struktur terhadap model struktur dengan menggunakan software untuk 

mengetahui besarnya nilai joint displacement, dan gaya dalam struktur akibat beban 

yang bekerja pada struktur. 

5. Tahap V  

Analisis dan pemilihan profil dan dimensi material struktur. 

6. Tahap VI 

Perencanaan detail struktur bangunan. 

7. Tahap VII 

Tahap pengambilan keputusan. Pada tahap ini dibuat suatu kesimpulan yang sesuai 

dengan  tujuan tugas akhir berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan. 

Standar dan peraturan yang digunakan dalam perancangan struktur baja gedung asrama 

mahasiswa Institut Teknologi Sumatera adalah sebagai berikut: 

1. Beban Minimum untuk Perencanaan Bangunan Gedung dan Struktur Lain SNI-1727-

2013 

2. Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non 

Gedung SNI-1726-2012 

3. Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja Struktural SNI-1729-2015 

4. Perencanaan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung SNI-2847-2013. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam pengerjaan perancangan bangunan asrama, pemodelan struktur yang dirancang 

menggunakan struktur baja dimodelkan dan dianalisa menggunakan bantuan software STAAD 



PRO v8i dimana pemodelan yang dilakukan beracuan kepada gambar rencana yang kemudian 

dimodelkan kedalam software. Hal yang dimodelkan pada Software adalah struktur bangunan 

berupa pelat, kolom, balok, dan balok anak, kemudian dimasukan juga data bahan, dimensi 

bahan dan beban rencana yang bekerja pada struktur. Pada tugas akhir ini digunakan rencana 

penggunaan baja tipe BJ41 dengan mutu  tegangan putus 410 Mpa dan tegangan leleh 250 Mpa 

dan pemilihan profil struktur yang banyak menggunakan profil Wide Flange karena memliki 

nilai optimum dalam penggunaan nya sebagai sturktur bangunan. Setelah melakukan tahapan 

iterasi dalam pemilihan profil struktur, didapatkan rasio perbandingan beban dan kapasitas 

pada seluruh elemen struktur yang ditinjau agar tidak melebihi nilai 1.  

 

Setelah melakukan pemodelan menggunakan software dan didapatkan lah dimensi 

struktur baja dengan rasio perbandingan beban dan kapasitas tidak lebih dari 1, maka dapat 

dilihat gaya dalam terbesar struktur untuk masing-masing pengelompokan penggunaan profil 

struktur dan kemudian dilakukan perhitungan manual kapasitas elemen struktur dengan 

memperhatikan gaya yang bekerja pada elemen struktur tersebut. 

Mengacu kepada SNI 1729 2015 untuk desain kapasitas kuat tekan dengan metoda 

LRFD harus  memenuhi persamaan kuat tarik, kuat geser, kuat lentur, dan kuat lentur-aksial.  

Hasil pemodelan dan perhitungan didaptkan lah dimensi struktur yang kuat dan mampu 

memikul beban dengan penggunaan dimensi dan profil baja untuk kolom adalah wide flange 

300x300x10, wide flange 250x250x9, dan wide flange 200x200x8, balok induk dengan dimensi 

dan profil baja wide flange 250x250x9, dan wide flange 200x200x8, balok meizanin dengan 

Gambar 1 



dimensi dan profil baja wide flange 200x100x5,5, balok kantilever dengan dimensi dan profil 

baja wide flange 100x50x5, balok anak dengan dimensi dan profil baja wide flange 150x150x7, 

wide flange 200x200x8, dan wide flange 175x90x5. 

Perencanaan pelat lantai bangunan asrama direncanakan mampu memikul beban yang 

bekerja pada lantai yang terdiri dari beban mati seperti berat sendiri lantai, beban partisi dan 

plafon serta beban hidup asrama yang berupa beban hidup hunian. perencanaan pelat lantai 

berupa pelat komposit yang menggunakan material beton dan bondeks sebagai pengganti 

tulanggannya, jenis pelat yang direncanakan adalah pelat lantai dengan balok, sistem pelat satu 

arah, dan perencanaan pelat dan menggunakan metode koefisien momen. Hasil perencanaan 

pelat komposit didaptkan ketebalan pelat setebal 200 mm dengan tulangan negatif digunakan 

tulangan dengan diameter 10 mm, spasi antar tulangan 150 mm.  

Setelah dilakukan perencanaan kapasitas masing-masing kelompok elemen struktur, 

dilakuakn perencanaan sambungan antar elemen. Perencanaan sambungan adalah perencanaan 

sambungan antar elemen yang saling bertemu pada joint dengan  memperhatikan gaya yang 

bekerja pada elemen seperti gaya aksial, geser, dan momen yang mengakibatkan eksentrisitas 

dari sambungan. Perencanaan sambungan kolom-balok menggunakan sambungan baut dengan 

baut mutu tinggi atau A325, diameter baut yang berbeda pada setiap sambungan, tipe lubang 

Standard Size (STD), dan sambungan las pada pelat dengan las mutu tinggi E70, sambungan 

pelat-balok menggunakan stud  berdiameter 19 mm, berjumlah 38 buah dan jarak antar stud 

210 mm, dan perencanaan sambungan kolom-Pondasi menggunakan base plate setebal 30 mm 

dan kedalaman angkur sedalam 76 mm. 

IV.  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan perencanaan bangunan asrama mahasiswa ITERA dengan 

struktur baja sistem rangka pemikul momen biasa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penggunaan profil dan dimensi struktur baja gedung asrama terbagi menjadi beberpaa 

kelompok profil dan dimensi.pengelemopokan tersebut adalah sebagai berikut: 

A. Kolom lantai 1 dan 2 menggunakan baja profil H dengan dimensi 300x300x10; 

B. Kolom lantai 3 dan 4 menggunakan baja profil H dengan dimensi 250x250x9; 

C. Kolom lantai 5 menggunakan baja profil H dengan dimensi 200x200x8; 

D. Balok lantai 1,2 dan, 3 menggunakan baja profil H dengan dimensi 250x250x9; 

E. Balok lantai 4 dan 5 menggunakan baja profil H dengan dimensi 200x200x8; 

F. Balok meizanin menggunakan baja profil H dengan dimensi 200x100x5,5; 



G. Balok kantilever menggunakan baja profil H dengan dimensi 100x50x5; 

H. Balok anak lantai lantai 1,2 dan 3 menggunakan baja profil H dengan dimensi 

150x150x7 dan 200x200x8; 

I. Balok anak lantai 4 dan 5 menggunakan baja profil H dengan dimensi 

175x90x5; 

2. Penggunaan dan penentuan tebal dan profil pelat komposit adalah Pelat lantai 

menggunakan ketebalan 200 mm dengan tulangan positif Φ10-333,33 mm dan tulangan 

negatif menggunakan bondek dengan hr 50 mm dan wr 333,33 mm serta Shear 

Connector berupa Stud dengan diameter 19 mm. 

3. Perencanaan sambungan menggunakan sambungan baut dengan konfigurasi yang 

berbeda pada setiap elemen yang disambung, sambungan las dengan ketebalan 10-6 

mm dengan panjang bervariasi sesuai perencanaan dan elemen yang disambung, dan 

angkur baja dengan diameter 19 mm pada Base Plate dengan dimensi 500x500 dan 

kedalaman angkur adalah 76mm. 
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