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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang 

Tujuan dari suatu perencanaan struktur gedung yaitu struktur yang direncanakan 

dapat memenuhi beberapa kriteria, diantaranya yaitu stuktur yang direncanakan 

dapat stabil, cukup kuat,  mampu layan, awet dan memenuhi kriteria lain seperti 

ekonomis dan kemudahan pelaksanaan. Oleh karena itu, untuk memenuhi tujuan 

tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat perencanaan 

struktur, diantaranya yaitu pemilihan material dan juga sistem struktur yang 

digunakan. 

Material dan sistem struktur yang digunakan merupakan hal yang perlu 

diperhatikan dalam perencaan struktur karena setiap material dan sistem struktur  

memiliki perilaku dan cara kerja yang berbeda-beda, sehingga sangat berpengaruh 

terhadap hasil perencanaan. Sehingga, Stuktur Atas Gedung Laboratorium teknik 

direncanakan menggunakan Struktur Beton Pracetak dengan Sistem Rangka 

Pemikul Momen Menengah (SRPMM) dan juga menggunakan struktur atap baja 

dengan Sistem Rangka Baja Pemikul Momen Biasa (SRBPMB). 

Struktur atas gedung laboratorium direncanakan menggunakan  beton pracetak 

karena beton pracetak memiliki keunggulan dibandingkan beton konvensional. 

Beton pracetak merupakan struktur beton yang komponen-komponennya dicetak 

terlebih dahulu pada suatu tempat khusus, yang kemudian baru dipasang dilokasi 

pekerjaan. Dari sistem pengerjaan beton pracetak tersebut, keunggulan beton 

pracetak dibandingkan dengan beton konvensional yaitu dapat mempercepat 

waktu pengerjaan, proses produksi yang tidak tergantung cuaca, tidak 

memerlukan tempat penyimpanan material yang luas, meminimalisir terjadinya 

sisa material yang terbuang, kontrol kualitas beton lebih terjamin dan tidak 

memerlukan perlakuan khusus sehingga dapat mereduksi durasi dan biaya proyek.  

Beton pracetak hanya digunakan pada bangunan yang berada di wilayah zona 

gempa rendah atau menengah. Hal ini dikarenakan sambungan struktur yang 

menggunakan beton pracetak (precast) belum dapat dijamin benar-benar kaku 
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untuk menahan gaya gempa tinggi (syaifuddin, 2016). Gedung Laboratorium 

Teknik yang direncanakan berada pada zona gempa menegah, sehingga gedung 

laboratorium Teknik direncanakan menggunakan beton pracetak dengan Sistem 

Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM). 

Sambungan pada elemen struktur beton pracetak menjadi hal yang perlu 

diperhatikan, sehingga pada perencanaan gedung laboratorium teknik ini 

direncanakan menggunakan  sambungan basah (wet connection). Sambungan 

basah yaitu sambungan yang menghubungkan antar beton pracetak dengan cara 

menghubungkan besi tulangan dari beton pracetak pada beton pracetak lain 

dengan cara dicor ditempat. Dimana jenis sambungan basah ini sangat dianjurkan 

untuk bangunan di daerah rawan gempa karena dapat menjadikan masing-masing 

komponen beton pracetak menjadi monolit. 

Sedangkan untuk stuktur atap pada gedung laboratorium teknik direncanakan 

menggunakan  atap baja karena proses pemasangannya yang cepat, selain itupula 

struktur atap baja merupakan material awet karena dapat bertahan pada cuaca 

yang ekstrem. Sehingga dari keunggulan struktur atap baja tersebut dapat 

memenuhi tujuan dalam perencaaan struktur.   

Struktur atap baja yang akan didesain tidak terlalu tinggi sehingga direncanakan 

menggunakan Sistem Rangka Baja Pemikul Momen Biasa (SRBPMB) dan dapat 

didesain secara elastik. 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah pada tugas akhir ini yaitu : 

1. Bagaimana desain elemen struktur beton pracetak pada gedung laboratorium 

teknik menggunakan  Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM).  

2. Bagaimana desain struktur atap baja. 

3. Bagaimana simpangan, defleksi, serta rasio yang terjadi pada stuktur gedung 

laboratorium teknik. 
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1.3. Tujuan 

 

Tujuan dari tugas akhir ini yaitu : 

1. Mendesain elemen struktur beton pracetak pada gedung laboratorium 

menggunakan  Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM). 

2. Mendesain struktur atap baja. 

3. Simpangan, defleksi, serta rasio yang terjadi pada struktur telah memenuhi 

persyaratan. 

1.4. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup pengerjaan tugas akhir ini meliputi: 

1. Struktur atas Gedung Laboratorium Teknik. 

2. Struktur beton pracetak dengan Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah 

(SRPMM). 

3. Struktur beton pracetak direncanakan menggunakan sambungan basah (wet 

connection) 

4. Struktur atap menggunakan Sistem Rangka Baja Pemikul Momen Biasa 

(SRBPMB). 

5. Perencanaan elemen struktur menggunakan Sistem Rangka Pemikul Momen 

Menengah (SRPMM)  mengacu pada SNI 2847-2013. 

6. Perencanaan kompenen atap mengacu pada SNI 1729-2015.  

7. Pemodelan dan pembebanan struktur mengacu pada SNI 1726-2012, SNI 

1727-2013, serta PPIUG 1983. 

8. Desain pada base plate menggunakan base plate dengan momen kecil (Base 

Plates with Small Moments) mengacu pada AISC steel Design Guide 2006 

tentang Base Plate and Anchor Rod Design second Edition. 

9. Desain end plate menggunakan tipe flush unstiffened mengacu pada AISC 

2003 tentang Flush And Extended Multiple–Row Moment End-Plate 

Connections. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup  

pembahasan, sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi uraian dasar-dasar teori yang dapat digunakan sebagai pendukung dalam 

mengerjakan tugas akhir ini. 

BAB III METODOLOGI PERENCANAAN 

Berisi tahapan perencanaan pengerjaan tugas akhir. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi analisis dan pemecahan masalah terhadap hasil pengolahan data. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi berdasarkan analisis yang 

telah dilakukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


