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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang juga mengikuti 

perkembangan dalam sektor pembangunan dalam era globalisasi seperti saat 

ini. Semakin berkembangnya teknologi menuntut pembangunan yang 

semakin cepat. Struktur baja merupakan suatu alternatif dalam pembangunan 

yang efisien dan cepat. Adapun kelebihan dari penggunaan baja sebagai 

bahan konstruksi antara lain menghemat tenaga kerja sehingga biaya produksi 

lebih rendah, dan menghemat waktu dalam pengerjaannya. Namun, dibalik 

kelebihan tersebut, konstruksi baja juga memiliki kekurangan yakni, harga 

yang relatif mahal dan keterbatasan panjang bentang baja. Untuk mengatasi 

masalah tersebut ditemukan beberapa sistem yaitu Pre- Engineering Building 

dan Truss. 

 

Konstruksi baja pada umumnya menggunakan sistem konstruksi baja 

konvensional, yakni baja profil WF sebagai rangka bangunan baja, mulai dari 

material struktur kolom, balok dan kuda-kuda pada atap. Konstruksi tersebut 

biasa diterapkan pada bangunan gedung perkantoran, pabrik, gudang, stadion, 

jembatan, dan sebagainya. 

 

Dalam pembuatan konstruksi baja Sistem Pre- Engineering Building, 

Pabrikan konstruksi baja Sistem Pre-Engineering Building memainkan peran 

penting dalam rekayasa konstruksi baja yang meliputi desain dengan 

mengacu standar desain (AISC, MBMA, AWS, AISI, & JIS), gambar, 

fabrikasi, dan erection guide manual. Jadi pemahaman konstruksi baja Pre-

Engineering Building itu adalah pra-fabrikasi dari bangunan di mana 

kebutuhan desain keseluruhan bangunan telah disiapkan sebelumnya dalam 

bentuk gedung standar. Kemudian didesain dengan standar bangunan yang 

lengkap dan yang paling ekonomis. Material baja pada konsep ini didesain 

berdasarkan kebutuhan distribusi momen (BMD) pada portal rigid frame 

akibat beban-beban yang bekerja (Rahmat Kurniawan E. P dkk, 2015). 
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Adapun metode lain dalam konstruksi baja yaitu metode rangka batang 

(truss). Metode rangka batang adalah susunan elemen linier (batang) yang 

membentuk segitiga atau kombinasi segitiga sehingga membentuk rangka 

stabil. 

 

Salah satu bangunan konstruksi yang menggunakan struktur baja adalah 

gudang. Gudang merupakan suatu struktur yang memiliki desain unik karena 

tergantung kepada kebutuhan fungsinya. Pada beberapa struktur gudang 

sering ditemukan tidak memiliki kolom tengah pada ujung rafter karena 

kebutuhan ruangan yang luas. Umumnya bangunan bentang panjang 

dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang membutuhkan ruang bebas 

kolom yang cukup besar. Bangunan bentang panjang merupakan bangunan 

yang memungkinkan penggunaan ruang bebas kolom yang selebar dan 

sepanjang mungkin. Kategori pembagian bentang untuk bangungan sistem 

portal (single gable) adalah bentang 15 m – 50 m untuk bentang pendek dan 

> 50 m untuk bentang panjang dengan variasi ketinggian atap antara 4 m – 12 

m (McKinstray, 2015). 

 

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa perbandingan daripada 

penggunaan bentang panjang dan bentang pendek pada konstruksi gudang 

stuktur baja dengan menggunakan tiga metode yaitu metode konvensional, 

metode Pre-Engineering Building, dan metode Truss. 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 
 

Adapun rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana perencanaan struktur gudang dengan menggunakan material 

baja dengan metode konvensional, metode pre-engineering building dan 

metode truss? 

2. Bagaimana rasio tegangan, defleksi vertikal dan defleksi horizontal pada 

masing-masing metode? 

3. Bagaimana perbandingan total tonase struktur bangunan gudang pada 

bentang pendek dan bentang panjang? 
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1.3. Tujuan 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui bagaimana perencanaan struktur gudang baja berdasarkan 

metode pengerjaan konstruksi baja yaitu konvensional, Truss, dan Pre-

Engineering Building. 

2. Mengetahui rasio tegangan, defleksi lateral dan defleksi vertikal pada 

konstruksi gudang pada masing-masing metode. 

3. Mengetahui perbandingan tonase pada masing-masing metode untuk 

bentang pendek dan bentang panjang konstruksi gudang. 

 

 

1.4. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang ditinjau penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Melakukan perencanaan gudang dengan dimensi sembarang berdasarkan 

SNI 1729:2015 Spesifikasi Untuk Bangunan Gedung Baja Struktural. 

2. Melakukan pemodelan struktur gudang baja dengan sistem Konvensional, 

Pre-Engineering Building, dan Truss menggunakan software STAAD.Pro. 

3. Melakukan studi perbandingan pada bentang pendek dan bentang panjang 

berdasarkan besar defleksi, besar rasio struktur serta total tonase pada 

masing-masing metode. 

4. Pemilihan profil baja yang aman untuk digunakan tidak dengan melakukan 

perhitungan manual melainkan dengan bantuan analisis software STAAD 

Pro. 

5. Semua beban-beban yang bekerja pada setiap model adalah sama. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Laporan Penelitian Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika sebagai 

berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara singkat latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan, ruang lingkup, serta sistematika penulisan laporan Tugas Akhir. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas tentang kajian atau teori-teori dari berbagai sumber yang 

dibutuhkan dan dijadikan sebuah acuan menganalisis struktur. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan secara umum metodologi, percobaan, dan 

interpretasi data. 

4. BAB IV HASIL PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil penelitian (percobaan) dan diskusi terhadap 

hasil yang diperoleh. Hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk 

grafik/gambar/tabel. 

5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menyajikan simpulan dari penelitian.
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