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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1. Gudang 

 

Gudang adalah suatu tempat atau bangunan yang digunakan untuk tempat 

menyimpan barang-barang. Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan 

dan memelihara barang-barang yang disimpan di dalamnya. Selain itu gudang 

dapat pula digunakan sebagai tempat pemasukan, penumpukan, peyimpanan 

dan pengeluaran/penyerahan barang yang akan dijual ataupun dikirim. 

Menurut PERPU Nomor 2 Pasal 1 Tahun 1960 Gudang adalah ruangan yang 

tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi untuk 

umum, melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat barang. 

Menurut John Warman (2004), gudang adalah bangunan yang dipergunakan 

untuk penyimpan barang dagangan. Pergudangan adalah kegiatan 

menyimpan dalam gudang. 

 

2.2. Fungsi Gudang 

 

Berdasarkan PERPU Nomor 2 tahun 1960 tentang Pergudangan adapun 

fungsi gudang antara lain: 

1. Fungsi Penyimpanan, merupakan fungsi paling mendasar dari gudang 

adalah tempat penyimpanan barang. Tujuan dari Warehouse Management 

adalah bagaimana menggunakan ruang (space) seoptimal mungkin untuk 

menyimpan produk dengan biaya tertentu. 

2. Fungsi Melayani Permintaan Pelanggan, memenuhi permintaan dari pihak 

transportasi atau pelanggan menjadikan gudang sebagai fokus aktifitas 

logistik. Gudang berperan menyediakan pelayanan dengan menjamin 

ketersediaan produk dan siklus order yang reasonable. Dengan 

menyimpan stok dalam jumlah tertentu, akan membantu melayani 

permintaan pelanggan yang fluktuatif. 

3. Fungsi Distribusi dan Konsolidasi, barang yang telah di simpan agar 

sampai ke tangan pelanggan harus melalui proses distribusi. Yaitu 
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mengatur dan menjamin agar barang yang dikirim, benar-benar sampai ke 

tangan pelanggan dengan baik. Artinya, pelanggan menerima barang 

sesuai pesanannya tanpa ada yang kurang, tanpa ada yang salah ambil, dan 

lain-lain. Untuk menjamin itu semua, gudang perlu mengadakan 

konsolidasi. Artinya, akan ada proses pengambilan barang, pengecekan 

dan pengepakan. Konsolidasi yang baik sangat berperan agar distribusi 

kepelanggan benar-benar sempurna. Pengelolaan gudang atau warehouse 

management merupakan salah satu senjata yang dapat digunakan untuk 

bersaing serta mampu mengubah paradigma logistik dari sekedar aktifitas 

yang menghabiskan dana besar menjadi salah satu sumber keunggulan 

kompetitif. Keunggulan kompetitif inilah yang akan menjadi aset 

berharga. Tantangan disini adalah bagaimana menekan biaya berhubungan 

dengan logistik, namun tidak mengorbankan tingkat efektifitas pekerjaan. 

Dalam hal ini, yang terpenting adalah bagaimana menjaga kemampuan 

memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan permintaan 

pelanggan, bahkan melebihi keinginan mereka (beyond customer 

requirement). Sehingga dalam mengelola gudang memiliki kepuasan 

tersendiri apalagi bila target tercapai dan profitable. 

4. Warehousing (Usaha Pergudangan) yaitu usaha penimbunan dan 

penyimpanan barang dalam gudang atau lapangan penumpukan pelabuhan 

selama menunggu proses pemuatan ke atas kapal. Dalam sebuah 

pelabuhan lazimnya terdapat tiga macam gudang yaitu: 

a. Gudang pabean (disebut juga Gudang Lini I, Gudang diepzee) 

b. Gudang entrepot (bounded warehouse) 

c. Gudang bebas 
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2.3. Pengertian Struktur 

 

Struktur adalah himpunan atau kumpulan elemen-elemen yang tersusun 

secara teratur, yang berfungsi untuk memikul dan meneruskan beban-beban 

yang ditanggungnya dengan aman ke tanah. Di dalam struktur terdapat 

berbagai elemen. Elemen Struktur adalah bagian dari strukutr yang memiliki 

fungsinya masing-masing. Berdasarkan fungsi beban yang dipikul, elemen 

struktur dibedakan menjadi 2, yaitu: 

1. Pelat dan balok adalah elemen struktur lentur 

2. Kolom adalah elemen struktur yang berfungsi untuk mendukung beban 

aksial tekan. 

 

2.4. Struktur Baja 

2.4.1. Sifat Mekanis Baja 

Berikut merupakan sifat-sifat mekanis baja struktural secara umum: 

1. Modulus Elastisitas, E = 200.000 mPa 

2. Modulus Geser, G = 80.000 mPa 

3. Angka Poison () = 0,30 

Sedangkan berdasarkan tegangan leleh dari dari regangan putusnya, mutu 

material baja dibagi menjadi 5 kelas mutu sebagai berikut: 

Tabel 2.1. Sifat-sifat mekanis baja struktural 

Jenis Baja 

Tegangan Putus 

Minimum fu 

(MPa) 

Tegangan Leleh 

Minimum fy 

(MPa) 

Regangan 

Minimum 

(%) 

BJ 34 340 210 22 

BJ 37 370 240 20 

BJ 41 410 250 18 

BJ 50 500 290 16 

BJ 55 550 410 13 

Sumber: Agus Setiawan, 2008. 
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2.4.2. Pembebanan 

1. Beban Mati 

Beban mati merupakan semua berat sendiri gedung dan segala unsur 

tambahan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gedung tersebut. 

Sesuai SNI 1727-2013, yang termasuk beban mati adalah seperti dinding, 

lantai, atap, plafon, tangga, finishing dan lain-lain. 

2. Beban Hidup 

Beban hidup merupakan semua beban yang terjadi akibat perhitungan atau 

penggunaan suatu gedung, termasuk beban-beban pada lantai yang berasal 

dari barang-barang yang dapat berpindah. Beban hidup pada lantai gedung 

diambil menurut SNI 1727-2013 seperti terlihat pada Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2. Beban Hidup Terdistribusi Merata Minimum, Lodan Beban Hidup 

Terpusat Minimum 
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Sumber: SNI 1727-2013 

 

3. Beban Angin 

Beban angin adalah semua beban yang bekerja pada gedung atau 

bagiangedung yang disebabkan oleh selisih dalam tekanan udara. Beban 

angin ditentukan dengan menganggap adanya tekanan positif dan tekanan 

negative (isapan), yang bekerja tegak lurus pada bidang-bidang yang 

ditinjau. Besarnya tekanan positif dan tekanan negatif dinyatakan dalam 

kg/m2, ditentukan dengan memperhatikan parameter – parameter desain 

tekanan angin rencana yang ditentukan dalam PPPURG 1987 dan SNI 

1727 – 2013 Pasal 26.  
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4. Beban Gempa 

Beban gempa adalah semua beban statistik ekivalen yang bekerja pada 

gedung atau bagian gedung yang menirukan pengaruh dari gerakan tanah 

akibat gempa itu. Untuk merencanakan struktur bangunan tahan gempa, perlu 

diketahui percepatan yang terjadi pada batuan dasar. Wilayah Indonesia dapat 

dibagi ke dalam 5 wilayah zona gempa. Untuk wilayah gempa berdasarkan 

SNI 1726-2012 pasal 14, ditetapkan berdasarkan parameter Ss (percepatan 

batuan dasar pada periode 0,2 detik) dan S1 (percepatan batuan dasar pada 

periode 1 detik). Faktor keutamaan dari gedung ini yang merupakan bangunan 

gudang memiliki faktor keutamaan gempa (Ie) 1. Menurut SNI 1726-2012 

bangunan gudang termasuk dalam kategori resiko II. 

5. Kombinasi pembebanan 

Menurut SNI 1727-2013 tentang Beban minimum untuk perancangan 

bangunan gedung dan struktur lain, struktur baja harus mampu memikul 

semua kombinasi pembebanan di bawah ini: 

a. 1.4 D 

b. 1.2 D + 1.6 L + 0.5 (Lr atau R) 

c. 1.2 D + 1.6 (Lratau R+ (L atau 0.5W) 

d. 1.2 D + 1.0W + L + 0.5 (Lratau R) 

e. 1.2 D ± 1.0 E + L 

f. 0.9 D ± 1.0W  

g. 0.9 D ±1.0 E 

dengan: 

D = Beban Mati 

L = Beban Hidup 

Lr = Beban Hidup Atap 

R = Beban Hujan 

W = Beban Angin 

E = Beban Gempa 
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6. Faktor Reduksi 

Adapun faktor reduksi untuk beberapa komponen struktur adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.3. Faktor Reduksi (∅) 

Komponen Struktur Faktor Reduksi (∅) 

Lentur 0,9 

Tekan aksial 0,9 

Tarik aksial 

- tarik leleh 

- tarik fraktur 

 

0,9 

0,75 

Geser 0,9 

Sambungan baut 

- baut geser 

- baut Tarik 

- kombinasi geser dan Tarik 

- baut tumpu 

 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

Sambungan las 

- las tumpul penetrasi penuh 

- las sudut/tumpul penetrasi 

sebagian 

- las pengisi 

 

0,9 

0,75 

0,75 

Sumber: Wiryanto Dewobroto, 2010 

 

2.4.3. Metode Load and Resistance Factor Design (LRFD) 

 

Desain yang sesuai dengan ketentuan untuk Load and Resistance Factor 

Design (LRFD) memenuhi persyaratan spesifikasi ini bila kekuatan desain 

setiap komponen struktural sama atau melebihi kekuatan perlu yang 

ditentukan berdasarkan kombinasi beban LRFD. Desain harus dilakukan 

sesuai dengan persamaan: 

Ru ≤ ∅ .Rn (2. 1) 

Dimana: 

Ru = Kekuatan perlu menggunakan kombinasi beban. 

Φ = Faktor Ketahanan 
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Rn  = Kekuatan Nominal 

Ø Rn = Kekuatan desain 

2.4.4. Batang Tekan 

 

Batang-batang tekan yang banyak dijumpai yaitu kolom dan batang-batang 

tekan dalam struktur rangka batang. komponen struktur tekan dapat terdiri 

dari profil tunggal atau profil tersusun yang digabungkan menggunakan pelat 

kopel. Suatu komponen struktur yang mengalami gaya tekan, akibat beban 

terfaktor Nu, harus memenuhi: 

Pu ≤ ∅c .Pn (2. 2) 

Dengan: 

ϕc  = 0.85 

Pu  = Beban terfaktor 

Pn  = Kuat tekan nominal komponen Struktur, Ag.fcr 

Parameter batas tidak langsing kolom, dituliskan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1. Profil IWF 

Pada bagian sayap: 

b

t
< λ=0.56√

E

Fy
 (2. 3)  

 

Pada bagian badan: 
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b

tw
< λ=1.49√

E

Fy
 (2. 4)  

 

Dimana: 

λ  = parameter batas tidak langsing pada Kolom 

Fy. = Tegangan leleh material, MPa 

E  = Modulus Elastisitas 

Daya dukung nominal Pn, struktur tekan dihitung sebagai berikut: 

Pn = Fcr .Ag (2. 5)  

Bila
K.L

r
 ≤ 4.71√

E

Fy
atau

Fy

Fe
≤ 2.25maka nilai Fcr : 

Fcr  = |0.685
Fy

Fe| (2. 6) 
 

Bila
K.L

r
>4.71√

E

Fy
atau

Fy

Fe
> 2.25maka nilai Fcr : 

Fcr = 0.877 Fe 

(2. 7) 
 

 

Fe = 
π2.E

(
K.L

r
)

2
 (2. 8) 

Dimana: 

Ag  = Luas penampang bruto komponen struktur, mm2 

Fcr  = Tegangan kritis penampang, Mpa 

Fe  = Tegangan tekuk kritis elastis, Mpa 

Fy  = Tegangan leleh material, MPa 

K  = Faktor Panjang efektif 

L  = Panjang Komponen struktur 
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Untuk menentukan faktor panjang efektif dapat digunakan Alignment chart 

di bawah ini: 

 
Gambar 2.2. Nomogram untuk menentukan faktor tekuk 

Sumber: AISC 2010 

 

Dimana: 

GA=
∑EI L⁄  (kolom)

∑EI L⁄  (balok)
 ……diujung kolom atas 

GB =
∑EI L⁄  (kolom)

∑EI L⁄  (balok)
 ........diujung kolom bawah 

E  = Elastisitas Baja 

I  = Inersia Baja 

2.4.4. Batang Lentur 

Komponen struktur lentur memikul beban-beban gravitasi, seperti beban 

mati, beban hidup dan beban gempa. Komponen struktur ini merupakan 

kombinasi dari elemen tarik, sehingga konsep dari komponen struktur tarik 

dan tekan dikombinasikan. Komponen ini diasumsikan sebagai komponen 

tak tertekuk karena bagian elemen mengalami tekan, sepenuhnya terkekang 

baik dalam arah sumbu kuat, maupun sumbu lemahnya. (Agus Setiawan, 

Perencanaan Struktur Baja Dengan Metode LRFD, Erlangga, 2008; hal; 

80). Perencanaan Batang Lentur mengacu pada SNI 1729:2015. 
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Persyaratan keamanan untuk balok pada Load and Resistance Factor 

Design (LRFD), dinyatakan sebagai berikut: 

Mu ≤ ∅ .Mn  (2. 9) 

Dimana: 

Φ = Faktor reduksi untuk lentur = 0,90 

Mn = Kuat lentur nominal balok 

Mu  = Kuat lentur perlu atau momen maksimum hasil kombinasi beban 

sesuai ketentuan LRFD 

Untuk menentukan Mn dapat dihitung dengan persamaan: 

Momen Plastis 

Mn = Mp = Fy = Zx (2. 10)  

 

Dalam perhitungan tahanan momen nominal dibedakan antara penampang 

kompak, dan tidak kompak, dan langsing seperti halnya pada batang tekan. 

 

Batasan kompak, tidak kompak, dan langsing pada badan (web) adalah: 

1. Penampang kompak : λ < λp 

Dengan batasan 

λp=3.76√
E

Fy
 (2. 11) 

 

 

2. Penampang tidak kompak: λp<λ< λr 

Dengan batasan 

λr=5.70√
E

Fy
 (2. 12) 

 

 

3. Penampang langsing : λ > λr 

Sedangkan Batasan kompak, tidak kompak, dan langsing pada sayap (flens) 

adalah: 

1. Penampang kompak : λ < λp 
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Dengan batasan 

λp=1.12√
E

Fy
 (2. 13) 

 

 

2. Penampang tidak kompak: λp<λ< λr 

Dengan batasan 

λr=1.4√
E

Fy
 (2. 14) 

 

 

3. Penampang langsing : λ > λr 

Tahanan momen nominal untuk balok terkekang lateral dengan penampang 

kompak: 

Momen Plastis 

Mn = Mp =Fy . Zx (2. 15)  

Dimana: 

Mn  = Tahanan momen nominal 

Mp = Momen tahanan plastis 

Zx  = Modulus plastis penampang terhadap sumbu kuat 

Fy  = Kuat leleh 

Tahanan momen nominal untuk balok terkekang lateral dengan penampang 

tidak kompak: 

Jika Lp < Lb < Lr 

Mn = Cb [Mp -(Mp-0.7FySx) (
Lb-Lp

Lr-Lp
)] ≤ Mp (2. 16) 

 

 

Jika Lp < Lb < Lr 

Mn=Fcr Sx ≤ Mp (2. 17)  

 

Dengan nilai Fcr 



18 

 

Fcr= 
Cb𝜋2𝐸

(
Lb

rts

)
2

√1+0.078
Jc

SxHo
(

Lb

rts
)

2

 (2. 18) 

 

Dimana nilai Cb 

Cb =
12.5 Mmax

2.5Mmax+3MA+4MB+3 Mc
 (2. 19) 

 

 

Dimana: 

Sx  = Modulus penampang elastis 

J  = Konstanta torsi 

h0 = jarak antara titik berat sayap (residu) 

E  = Modulus elastisitas Baja 

Lb  = Panjang antara titik-titik breising/ pengaku 

Cb  = faktor modifikasi tekuk torsi lateral untuk diagram momen tidak 

merata 

rts  = radius girasi efektif 

c  = 1 (untuk profil I simetris ganda) 

Mmaks = Momen maksimum pada bentang yang ditinjau 

MA  = Momen pada 1/4 bentang tak terkekang 

MA = Momen pada tengah bentang tak terkekang 

MA  = Momen pada 3/4 bentang tak terkekang 

Tekuk lokal elemen sayap tekan 

- penampang dengan profil sayap tidak kompak 

Mn=Mp-(Mp-0.7 FySx) (
λ − λpf

λrf − λpf
) (2. 20) 

  

 

Penampang dengan profil sayap langsing 

Mn = 
0.9 EkcSx

λ2
 (2. 21) 

 

 

Dimana: 
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λ  = Kelangsingan penampang balok (=
b

2tf
) 

λpf = λp  = Batas kelangsingan sayap kompak 

Mn  = Tahanan momen nominal 

Mp  = Momen tahanan plastis 

kc  = Koefisien untuk elemen langsing tak diperkaku =
4

√
h

tw

 

2.4.5. Tekuk Torsi Lateral 

Tekuk torsi lateral adalah kondisi batas yang menentukan kekuatansebuah 

balok. Sebuah balok mampu memikul momen maksimum hingga mencapai 

momen plastis, keruntuhan dari sebuah struktur balok adalah sebagai berikut: 

1. Tekuk lokal pada flens tekan 

2. Tekuk lokal dari web dalam tekan lentur 

3. Tekuk torsi lateral 

Berikut perilaku balok terhadap tekuk Torsi lateral 

a. Bila Lb ≤ Lp, Keadaan batas dari tekuk torsi lateral tidak boleh digunakan.  

dengan 

Lp=1.76ry√
E

Fy
 (2. 22) 

 

b. Bila Lp< Lb ≤ Lr 

dengan  

Lr=1,95rts
E

0,7 Fy
√ Jc

Sxho
+√(

Jc

Sxho
)

2

+6,76 (
0,7Fy

E
)

2

 (2. 23)  

 

Maka momen nominalnya adalah: 

Mn=Cb |Mp-(Mp-0,7 FySx) (
Lb-Lp

Lr-Lp
)| ≤Mp (2. 24) 

 

c. Lb > Lr 
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Maka momen nominalnya adalah 

Mn=Fcr Sx≤Mp (2. 25)  

Dimana: 

Lb  = Jarak antara breis/pengaku (mm) 

Lp  = Panjang komponen struktur utama (m) 

Lr  = Pembatas panjang tidak dibreis secara lateral untuk analisis plastis 

Mn  = Tahanan momen nominal 

Cb  = Faktor modifikasi tekuk torsi lateral untuk diagram momen tidak 

merata. 

Mp  = Momen tahanan plastis 

Sx  = Modulus penampang elastis pada sumbu x, mm3 

fcr  = Tegangan kritis penampang, Mpa 

 

2.4.6. Batang Portal 

Suatu komponen struktur biasanya harus memikul beban aksial (tarik atau 

tekan) serta momen lentur. Apabila besarnya gaya aksial yang bekerja cukup 

kecil dibandingkan momen lentur yang bekerja, maka efek dari gaya aksial 

tersebut dapat diabaikan, dan komponen struktur tersebut dapat didesain 

sebagai komponen balok lentur. Sedangkan jika gaya aksial yang bekerja 

lebih dominan dari pada momen lentur, maka komponen struktur tersebut 

dapat di desain sebagai komponen tarik atau desai struktur tekan. Adapun hal 

yang perlu diperhitungkan dalam merencanakan batang portal berdasarkan 

SNI 1729:2015 yaitu: 

Faktor pembesaran momen 

Dimana kuat lentur perlu elemen adalah: 

Mr = Mu = B1 + Mnt + B2 + Mlt (2. 26)  

Sedangkan kuat aksial perlu elemen adalah: 

Pr = Pnt + B2 + Plt (2. 27)   

Faktor B1 untuk P-δ (dielemen) 
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B1=
Cm

1-α
Pr

Pe1

≥1 (2. 28) 
 

 

Dimana Cm =1.0 (diambil secara konservatif untuk semua kasus) 

Faktor B2 untuk P-δ (distruktur) 

B2= 
1

1-α
Pstory 

Pe story 

≥1 (2. 29) 
 

Dimana 

Pe1=
π2EI

K1 L2
 (2. 30) 

 

Pstory=Pu (2. 31)  

Pe story=RM

HL

∆H
 (2. 32) 

 

RM=1-0,15
Pmf

Pstory 
 (2. 33)  

 

Persamaan Interaksi Aksial-Momen 

Jika 
Pr

Pc
≥0,2maka  

Pr

Pc 
+

8

9

Mrx

Mcx 
+

Mry

Mcy 
≤1,0 (2. 34) 

 

Jika 
Pr

Pc
<0,2maka  

Pr

2Pc 
+

Mrx

Mcx 
+

Mry

Mcy 
≤1,0 (2. 35) 

 

 

dimana: 

B1  = faktor Pengali untuk memprhitungkan P-δ (P-delta) terhadap momen 

pada elemen struktur yang titik nodalnya tidak mengalami perpindahan 

B2 = faktor Pengali untuk memprhitungkan P-δ (P-delta) terhadap momen 

pada elemen struktur yang titik nodalnya mengalami perpindahan 

(bergoyang) 
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Mnt  = Kuat lentur perlu elemen, hasil analisis struktur elastis linier (global) 

untuk elemen struktur yang titik nodalnya tidak mengalami 

perpindahan lateral (atau rangka tidak bergoyang) 

Mlt  = Kuat lentur perlu elemen, hasil analisis struktur elastis linier (global) 

untuk elemen struktur yang titik nodalnya mengalami perpindahan 

lateral (atau rangka bergoyang) 

Pnt  = Kuat aksial perlu, hasil analisis struktur elastis linier (global) untuk 

elemen struktur yang titik nodalnya tidak mengalami perpindahan 

lateral (atau rangka tidak bergoyang) 

Plt  = Kuat aksial perlu, hasil analisis struktur elastis linier (global) untuk 

elemen struktur yang titik nodalnya mengalami perpindahan lateral 

(atau rangka bergoyang) 

α  = 1.0 (jika digunakan ketentuan LRFD, nilainya sudah pada level 

kondisi batas (ultimate) 

Cm  = Koefisien untuk elemen yang tidak bergoyang 

Pe1  = Kapasitas tekuk kritis batang pada arah lentur yang ditinjau 

Pstory  = Pu = total beban vertikal 

Pe story= Kuat tekuk kritis elastis pada tingkat dalam arah perpindahan yang 

ditinjau 

Pmf  = Beban vertikal total pada kolom pada tingkat yang merupakan bagian 

rangka momen (portal), jika ada, padaarah translasi yang ditinjau (= 0 

untuk sistem rangka tertambat) 

H  = Gaya geser tingkat, arah translasi yang ditinjau hasil dari gaya lateral 

sewaktu menghitung ΔH 

ΔH  = Drift antar tingkat 

L  = panjang tekuk arah yang di tinjau 

E  = Elastisitas Penampang Baja 

I  = Inersia baja 

Pr  = Pu = Kuat aksial perlu elemen struktur, hasil analisa struktur rangka 

secara menyeluruh 

Pc  = Kuat rencana elemen struktur 

Mr = Mu = Kuat lentur perlu elemen 
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Mc = ϕ∙Mn = Kuat rencana elemen strukut lentur sebagai balok lentur 

 

2.4.7. Gording 

 

Gording membagi bentangan atap dalam jarak-jarak yang lebih kecil pada 

proyeksi horisontal. Gording meneruskan beban dari penutup atap, reng, 

usuk, orang, beban angin, beban air hujan pada titik-titik buhul kuda-kuda. 

Adapun baguan-bagian atap dapat dilihat pada gambar 2.3. 

 

 
Gambar 2.3. Bagian-Bagian Penutup Atap. 

Gording berada di atas kuda-kuda, biasanya tegak lurus dengan arah 

kudakuda. Gording menjadi tempat ikatan bagi usuk, dan posisi gording harus 

disesuaikan dengan panjang usuk yang tersedia. Gording harus berada di atas 

titik buhul kuda-kuda, sehingga bentuk kuda-kuda sebaiknya disesuaikan 

dengan panjang usuk yang tersedia. 

Bahan- bahan untuk gording, terbuat dari baja profil canal atau profil WF. 

Pada gording dari baja, gording satu dengan lainnya akan dihubungkan 

dengan bracing dan trackstang untuk memperkuat dan mencegah dari 

terjadinya pergerakan. 

Untuk merencanakan gording diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menetukan jarak gording 

2. Menentukan profil gording 

3. Menghitung beban hidup dan beban mati pada gording 

4. Kontrol kekuatan gording. 
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2.4.8. Ikatan Angin (Bracing) 

Penentuan diameter bracing sama dengan penentuan diameter pada 

trackstang. Ikatan angin bekerja untuk menahan gaya normal. Pada Gambar 

2.4. digambarkan sebagai tekanan angin. 

 
Gambar 2.4. Ikatan Angin. 

2.4.11. Base Plate 

Dalam perencanaan suatu struktur baja, bagian penghubung antara kolom 

struktur dengan pondasi sering disebut dengan istilah Pelat landasan (base 

plate). Pada umumnya suatu struktur base plate terdiri dan suatu plat dasar, 

angkur serta sirip-sirip pengaku (stiffener). Suatu sturuktur base plate dan 

angkur harus memiliki kemampuan untuk mentranfer gaya geser, gaya aksial 

dan momen lentur ke pondasi. Pada Air Traffic Control Tower ini teori Base 

Plate digunakan untuk meghubungkan kolom baja dan kolom beton. Adapun 

bagian-baguan dari base plate dapat dilihat pada gambar 2.5. sebagai berikut: 

 
Gambar 2.5. Base Plate 

Sumber: AISC  2006 

 

 



25 

 

2.5. Defleksi 

Defleksi adalah perubahan bentuk pada balok dalam arah y akibat adanya 

pembebanan vertikal yang diberikan pada balok atau batang seperti terlihat 

pada gambar 2.6. berikut: 

 
Gambar 2.6. Defleksi pada batang 

Sumber: Arfandi, 2011 

Deformasi pada balok secara sangat mudah dapat dijelaskan berdasarkan 

defleksi balok dari posisinya sebelum mengalami pembebanan. Defleksi 

diukur dari permukaan netral awal ke posisi netral setelah terjadi deformasi. 

Konfigurasi yang diasumsikan dengan deformasi permukaan netral dikenal 

sebagai kurva elastis dari balok. Dengan kata lain suatu batang akan 

mengalami pembebanan transversal baik itu beban terpusat maupun terbagi 

merata akan mengalami defleksi atau lendutan. (Arfandi, 2011). 

Untuk setiap batang yang ditumpu akan melendut apabila diberikan beban 

yang cukup besar.  

Hal-hal yang mempengaruhi terjadinya defleksi yaitu: 

1. Kekakuan batang. Semakin kaku suatu batang maka lendutan batang yang 

akan terjadi akan semakin kecil. 

2. Besar-kecilnya gaya yang diberikan pada batang berbanding lurus dengan 

besarnya defleksi yang terjadi. Dengan kata lain semakin besar beban yang 

dialami batang maka defleksi yang terjadi pun semakin besar. 

3. Jenis tumpuan yang diberikan 

Adapun jenis-jenis tumpuan dapat dilihat pada gambar 2.7. berikut: 

(a)  (b) (c)  

Gambar 2.7. Jenis-jenis Tumpuan, (a) Tumpuan Sendi, (b) Tumpuan Roll, 

(c) Tumpuan Jepit 
Sumber: Arfandi, 2011 
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Jumlah reaksi dan arah pada tiap jenis tumpuan berbeda-beda. Oleh karena 

itu besarnya defleksi pada penggunaan tumpuan yang berbeda-beda tidaklah 

sama. Semakin banyak reaksi dari tumpuan yang melawan gaya dari beban 

maka defleksi yang terjadi pada tumpuan rol lebih besar dari tumpuan pin 

(pasak), dan defleksi yang terjadi pada tumpuan pin lebih besar dari tumpuan 

jepit. 

4. Jenis beban yang terjadi pada batang 

Berikut merupakan jenis-jenis beban yang terjadi pada batang, 

(a) (b) (c)  

Gambar 2.8. Jenis-jenis Pembebanan, (a) Beban Terpusat, (b) Beban 

Lentur, (c) Beban Merata 
Sumber: Arfandi, 2011 

 

2.6. Metode Konvensional 

Bangunan baja konvensional (CSB) adalah baja bertingkat rendah struktur 

dengan sistem atap dari rangka dengan atap penutup. Berbagai jenis rangka 

atap dapat digunakan untuk struktur ini tergantung pada tinggi rendahnya 

rangka (Anisha Goswami dan Dr. Tushar Shende, 2018). Kriteria pemilihan 

rangka atap juga termasuk kemiringan atap, fabrikasi dan metode 

transportasi, estetika, kondisi iklim, dll. Beberapa jenis kombinasi ekonomis 

rangka atap juga dapat dipilih tergantung pada utilitas. Bagian hot-rolled 

standar biasanya digunakan untuk elemen rangka bersama dengan pelat 

buhul.  

Dalam metode konvensional, pada umum nya menggunakan profil baja IWF. 

Biasanya, konstruksi konvensional dilakukan selangkah demi selangkah: 

penggalian dan fondasi dibangun sebelum framing dimulai. Setiap komponen 

harus diselesaikan sebelum pindah ke langkah berikutnya, sehingga 

penjadwalan tergantung pada efisiensi masing-masing perdagangan. Jadwal 

desain sangat berdampak, terutama jika itu desain yang kompleks dan karena 

setiap komponen dirancang dari awal, durasi proyek rata-rata sekitar enam 
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hingga sepuluh bulan. Konstruksi konvensional sangat ideal untuk desain 

yang kompleks. Namun, konstruksi konvensional tidak hanya membutuhkan 

waktu lebih lama, tetapi juga lebih mahal daripada konstruksi pra-rekayasa. 

Adapun contoh penggunaan metode konvensional dapat dilihat pada gambar 

2.9. 

 
Gambar 2. 9. Conventional Steel Building 

Sumber: Darshan Kalantri dkk, 2017 

 

2.7. Metode Pre-Engineering Building (PEB) 

2.7.1. Istilah Pre-Engineering Building (PEB) 

Istilah bangunan pra-rekayasa yang terdengar ilmiah muncul pada tahun 

1960-an. Bangunan-bangunan "direkayasa diawal" karena, dahulu mereka 

mengandalkan desain teknik standar untuk sejumlah kecil konfigurasi di luar 

desain. Beberapa faktor menjadikan periode ini penting bagi sejarah 

bangunan baja. Pertama, peningkatan teknologi terus memperluas kapabilitas 

bentang maksimum bangunan baja. Bangunan dengan rangka baja pertama 

yang diperkenalkan pada akhir tahun 1940-an hanya dapat menjangkau 40 

kaki. Dalam beberapa tahun, bangunan seluas 50-, 60-, dan 70-kaki menjadi 

mungkin. Pada akhir 1950-an, portal kaku dengan bentang 100 kaki dibuat, 

panel baja bergaris tersedia, memungkinkan bangunan terlihat berbeda dari 

penampilan sebelumnya. Ketiga, panel berkerah diperkenalkan oleh Strand-

Steel Corp pada awal 1960-an, yang memungkinkan beberapa desain sendiri. 
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Pada waktu yang hampir bersamaan, bentang purin Z dingin yang terbentuk 

secara terus-menerus ditemukan (juga oleh Strand-Steel), dan atap logam 

pertama yang disetujui oleh UL muncul di pasaran.1 Dan terakhir, namun 

tidak kalah pentingnya, bangunan logam yang dirancang dengan komputer 

pertama juga melakukan debut pada awal 1960-an. Dengan munculnya 

komputerisasi, kemungkinan desain menjadi hampir tanpa batas. Semua 

faktor ini bergabung untuk menghasilkan ledakan bangunan logam baru di 

akhir 1950-an dan awal 1960-an. Selama pembeli dapat dibatasi pada desain 

standar, bangunan tersebut dapat disebut pre-engineered. Begitu industri 

mulai menawarkan bangunan baja yang dirancang khusus untuk memenuhi 

kebutuhan khusus setiap klien, nama bangunan pra-rekayasa menjadi agak 

keliru. Selain itu, istilah ini dekat, dan mudah bingung dengan, bangunan 

prefabrikasi yang tidak canggih, yang tidak ingin dikaitkan dengan industri 

baru. Terlepas dari kenyataan bahwa istilah bangunan pra-rekayasa masih 

banyak digunakan, dan akan sering ditemukan bahkan dalam buku ini, 

industri sekarang (Syed Firoz dkk, 2012) 

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 (B.M.D) pada portal rigid frame 

akibat beban-beban yang bekerja. (Rahmat Kurniawan EP dkk, 2015) 

2.7.2. Keunggulan Metode Pre-Engineering Building 

a) Waktu Konstruksi: Bangunan pada umumnyadibangun hanya dalam 6 

hingga 8 minggu setelah persetujuangambar. Sedangkan dengan 

menggunakan metode PEB maka mengurangi total konstruksi waktu proyek 
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setidaknya 40%. Ini adalah salah satu keuntungan utama menggunakan Pre-

Engineering Building. 

b) Biaya Lebih Rendah: Karena pendekatan sistem,penghematan yang cukup 

besar dicapai dalam desain,biaya pembuatan dan pemasangan. 

c) Fleksibilitas Perluasan: Ini mudah diperluas panjangnya dengan 

menambahkan rongga tambahan. Juga ekspansi lebar dan tinggi 

dimungkinkan oleh pra-merancang untuk ekspansi di masa depan. 

d) Large Clear Spans: Bangunan dapat disuplai kesekitar 90 m rentang yang 

jelas. Ini salah satu yang paling keuntungan penting dari pemberian kolom 

PEB tanpa kolom tengah. 

e) Quality Control: Bangunan diproduksi sepenuhnya di pabrik di bawah 

kendali kondisi, dan karenanya kualitas dapat terjamin. 

f) Pemeliharaan Rendah: Bangunan PEB menggunakan cat bekualitas tinggi 

untuk cladding dan baja yang sesuai kondisi sekitar, yang pada gilirannya 

memberi daya tahan lama dan sistem perawatan rendah. 

g) Atap Hemat Energi: Bangunan disediakan dengan panel terisolasi 

poliuretan atau fiberglass selimut insulasi untuk mencapai nilai “U” yang 

diperlukan (koefisien perpindahan panas keseluruhan). 

2.7.3. Komponen dalam PEB 

Komponen Utamaterdiri dari tapered atau parallel kolom dan balok 

meruncing yang disebut sebagaikasau. Basis kolom dapat disematkan atau 

diperbaiki berdasarkan persyaratan beban. Panjang komponen ini umumnya 

dibatasi hingga 12m untuk kemudahan transportasi. Sambungan terhubung 

dengan tinggi baut tarik. Adapun komponen-komponen utama dalam metode 

pre-engineering building dapat dilihat pada gambar 2.10. berikut, 

 
Gambar 2. 10. Komponen Utama PEB 

Sumber: J. Jayavelmurugan dkk, 2015 
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Dengan tampak portal pre-engineering building seperti pada gambar 2.11. 

berikut: 

 

Gambar 2. 11. Portal Pre-Engineering Building 
Sumber: J. Jayavelmurugan dkk, 2015 

 

2.7.4. Contoh Bangungan dengan Metode PEB 

Adapun contoh bangunan yang menggunakan metode Pre-Engineering 

Building adalah sebagai berikut: 

a. gudang 

b. pabrik 

c. lokakarya 

d. kantor 

e. pompa bensin 

f. gudang parkir kendaraan 

g. ruang pameran 

h. hangar pesawat terbang 

i. stasiun metro 

j. sekolah 

k. rekreasi 

l. atap stadion dalam ruangan 

m. kanopi stadion luar ruangan 

n. jembatan 

o. shelter platform kereta api 
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2.8. Metode Truss (Rangka Batang) 

Rangka batang adalah kumpulan dari elemen batang yang disambungkan 

membentuk sebuah geometri tertentu sehingga pada saat beban diberikan 

pada titik sambungan, maka struktur akan saling menyalurkan beban kepada 

perletakan atau tumpuan melalui gaya aksial (tarik atau tekan) oleh setiap 

batangnya. 

Kuda-kuda diletakkan di atas dua tembok atau kolom selaku tumpuannya. 

Kuda-kuda diperhitungkan mampu mendukung beban-beban atap dalam satu 

luasan atap tertentu. Beban-beban yang dihitung adalah beban mati (yaitu 

berat penutup atap, trekstang, ikatan angin, gording, kuda-kuda) dan beban 

hidup (angin, air hujan, orang pada saat memasang atau memperbaiki atap).  

Pada struktur truss cenderung diarahkan bagaimana gaya-gaya luar yang 

bekerja pada struktur tersebut dialihkan ke tumpuan dan gaya – gaya luar 

tersebut dialihkan melalui perilaku aksial pada elemen 1D. Prof. S. R. Satish 

Kumar dan Prof. A. R. Santha Kumar menjelaskan pula pengertian tentang 

space truss dalam jurnalnya tentang Design of Steel Structures, yaitu rangka 

tiga dimensi yang terdiri dari batang-batang yang saling menyambung. Space 

truss memiliki sifat khas yaitu tidak menerima gaya momen atau torsi. Semua 

member hanya dapat memikul gaya aksial tekan dan tarik. Dalam jurnal 

tersebut, juga dijelaskan tentang kelebihan-kelebihan dari space truss, antara 

lain sebagai berikut:  

1. Ringan, efisien secara stuktural dan penggunaan material optimal.  

2. Mudah dibentuk. Dibuat dipabrik dengan jumlah banyak, sehingga lebih 

murah, bentuk dan ukuran sesuai standard an dapat dengan mudah dirakit 

ditempat oleh pekerja semi-skilled.  

3. Komponennya kecil-kecil sehingga mudah dibawa dan ditransportasikan.  

4. Bentuknya elegan dan ekonomis untuk struktur terbuka yang bebas kolom.  

Berikut merupakan tampak portal untuk metode Truss: 
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Gambar 2. 12.Portal Gable dengan Metode Truss 

  


