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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Pengertian Gudang 

Gudang adalah salah satu jenis bangunan yang memiliki fungsi yang berkaitan 

dengan barang atau alat yang digunakan atau dibutuhkan oleh individu atau 

kelompok. Barang-barang dan alat ini disimpan dan dipelihara di gudang dalam 

kurun waktu sementara. Gudang pada saat ini memiliki berbagai variasi material, 

ada gudang yang terbuat dari beton, ada yang dari baja serta terdapat gudang yang 

masih terbuat dari kayu. 

 
Gambar 2.1. Gudang 

Sumber: gudangbaja.com 

2.1.2. Fungsi Gudang 

Adapun fungsi dari pada gudang, yaitu sebagai berikut: 

1. Penyimpanan, adalah Gudang yang kosong digunakan sebagai tempat untuk 

menyimpan barang-barang atau alat dari individua tau kelompok sampai 

barang/alat itu diambil.  

2. Persediaan, adalah salah satu fungsi gudang dalam hal aktivitas logistic dimana 

tujuan nya adalah untuk menyediakan produk yang dibutuhkan 

individu/kelompok sehinga membantu melayani permintaan individu/ 

kelompok yang meningkat 

3. Penyisihan, adalah proses menyisihkan barang atau alat ke dalam gudang.  
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4. Penerimanan, adalah proses penerimaan dari barang atau alat dari 

individu/kelompok dengan melihat kuantitas material baik dan sesuai dengan 

pesanan dari individu/kelompok, kemudian di distribusikan ketempat tujuan 

barang atau alat. 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Sifat Baja Struktural 

Baja memiliki beberapa sifat dan perilaku, sifat dan perilaku baja ini   dipengaruhi 

oleh struktur pembangun atau struktur dari baja itu sendiri. Salah satu nya adalah 

sifat mekanis baja. Adapun sifat mekanis dari struktur baja yaitu sebagai berikut: 

Modulus elastisitas : 2 x 105 Mpa 

Modulus geser  : 8 x 104 Mpa 

Nisbah poisso  : 0,3 

2.2.2. Pembebanan 

1. Beban Mati 

Beban mati adalah beban sendiri dari bangunan termasuk dengan beban 

tambahan yang dimiliki bangunan dan mempunyai kesatuan dengan bangunan. 

Beban mati ini bersifat permanen atau tetap pada bangunan. 

2. Beban Hidup 

Beban hidup adalah beban yang disebabkan oleh individu yang menggunakan 

bangunan tersebut. Beban hidup ini bersifat tidak tetap atau tidak permanen. 

Beban hidup akan semakin besar jika individu yang menggunakan bangunan 

semakin banyak. 

3. Beban Angin 

Beban angin dalam penelitian ini menggunakan prinsip angin tiup dan angin 

hisap, dimana angin tiup adalah angin yang masuk  ke gudang sedangkan angin 

hisap adalah angin yang keluar dari gudang. Untuk  beban angin mengikuti 

aturan SNI 1727-2013. 

4. Beban Gempa 

Beban gempa adalah beban pada bangunan yang disebabkan karena pergeseran 

dari lempengan bumi atau Gerakan tanah. Beban gempa ini akan sangat 

berpengaruh pada bagian bawah bangunan sehingga bangunan akan mengalami 



 

6 

 

getaran dan goyangan. Dalam penelitian ini, gudang memiliki faktor keutamaan 

gempa yaitu 1 dan gudang baja memiliki kategori resiko II. 

5. Beban Kombinasi 

Adapun beban kombinasi yang harus ditahan oleh bangunan: 

a. 1,4𝐷 

b. 1,2𝐷 + 1,6𝐿 + 0,5(𝐿𝑟 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑅) 

c. 1,2𝐷 + 1,6(𝐿𝑟 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑆 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑅) + (𝐿 𝑎𝑡𝑎𝑢 0,5𝑊) 

d. 1,2𝐷 + 1,0𝑊 + 𝐿 + 0,5(𝐿𝑟 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑆 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑅) 

e. 1,2𝐷 ± 1,0𝐸 + 𝐿 

f. 0,9𝐷 ± 1,0𝑊 

g. 0,9𝐷 ± 1,0𝐸 

2.2.3. Load And Resistance Factor Design (LRFD) 

LRFD (Load And Resistance Factor Design) adalah Salah satu metode yang 

dikeluarkan untuk mengetahui dan menghitung factor beban dan ketahanan pada 

material yang digunakan. LRFD memiliki syarat yaitu nilai kuat perlu harus lebih 

kecil atau sama dengan kuat rencana dari elemen struktur yang digunakan.  

2.2.4. Batang Lentur 

Batang lentur adalah salah satu komponen dari struktur yang memikul beban-beban 

yang berhubungan dengan gravitasi. Dalam perencanaan batang lentur harus dapat 

mendukung gaya momen lentur dan gaya geser yang terjadi pada balok. Komponen 

struktur lentur ini harus diberi  kestabilan sehingga gaya-gaya yang terjadi bisa 

dipikul oleh batang struktur. Batang lentur ini memiliki syarat yaitu momen lentur 

terfaktur harus lebih kecil atau sama dengan nilai kuat lentur nominalnya. 

 
Gambar 2.2. Batang Lentur 
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2.2.5. Batang Tekan 

Batang tekan merupakan bagian dari struktur yang menahan beban-beban sentris 

atau gaya tekan sentris. Batang tekan ini tersusun oleh bentuk tunggal atau bentuk 

tersusun yang dikelompokkan. Batang tekan umumnya dijumpai pada kolom dan 

batang-batang tekan dalam struktur rangka batang: 

a. Tahanan tekan nominal 

Suatu komponen  

Nu ≤ ∅n.Nn (2.1.) 

Keterangan: 

ϕn  = faktor reduksi 

Nu  = Tahanan perlu 

Nn  = Tahanan rencana 

 

Gambar 2.3. Batang Tekan 

2.2.6. Batang Portal 

Batang portal didalam perencanaan struktur yaitu sebagai batang pemikul yang 

terjadi di struktur bangunan dengan syarat gaya aksial yang terjadi lebih besar dari 

pada momen lentur balok. Batang portal adalah perpaduan dari komponen Tarik 

dan tekan pada struktur. 
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Gambar 2.4. Batang Portal 

2.2.7. Tekuk Torsi Lateral 

Tekuk torsi lateral terjadi karena bagian dari balok berada dalam keadaan yang 

stabil dimana balok akan memikul momen terbesar hingga balok tersebut berada 

pada keadaan plastis. Tekuk torsi lateral akibat dari momen lentur, balok akan  

mengalami perpindahan kesamping. Tekuk pada baja juga terjadi pada flens dan 

web. 

 
Gambar 2.5. Tekuk Torsi Lateral 

2.2.8. Wind Bracing 

Wind bracing atau ikatan angin adalah bagian dari struktur baja yang mempunyai 

fungsi untuk menahan lendutan searah sumbu x. Ikatan angin terbuat dari baja bulat 

dengan diameter 16 mm. 
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Gambar 2.6. Wind Bracing 

2.2.9. Gording 

Gording merupakan salah satu komponen dari struktur atap. Gording memiliki 

fungsi untuk memikul dan menopang serta mendistribusikan beban atap. Gording 

juga berfungsi untuk memperkecil jarak atau bentang pada atap arah horizontal 

sehingga gaya dalam yang terjadi diatap akan semakin kecil. 

 
Gambar 2.7. Letak Gording 

2.2.10. Defleksi 

Defleksi atau simpangan pada struktur baja dipengaruhi oleh: 

a. Kekauan dari struktur. Baja yang memiliki kekauan tinggi akan menghasilkan 

defleksi yang kecil. 

b. Beban atau gaya. Semakin besar beban maka defleksi juga semakin besar 

c. Jenis tumpuan. Terdapat 3 jenis tumpuan pada struktur yaitu tumpuan jepit, 

tumpuan engsel, dan tumpuan rol. 
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1.  Defleksi Horizontal 

Defleksi horizontal yang terjadi karena gaya lateral menggunakan maksimum 

defleksi ≤
h

100
 dimana h adalah ketinggian bangunan.  

Tabel 2.1. Limit Defleksi Horizontal 
 SCI recommendations 

Absolute deflection 
Differential deflection 

relative to adjacent frame 

Lateral deflection at 

eaves 
≤

h

100
 ≤

𝑏

200
 

Vertical deflection at 

apex 
- ≤

𝑏

100
 

Sumber: Steel Constructional Institute (SCI) 

2.  Defleksi Vertikal 

Defleksi vertikal adalah defleksi yang terjadi searah vertikal. Pada defleksi 

vertikal batas lendutan maksimum yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.2. Limit Defleksi Vertikal 
Komponen Struktur dengan 

beban tidak terfaktor 
Beban Tetap Beban Sementara 

Balok pemikul dinding atau 

finishing yang getas 
L/360 - 

Balok biasa L/240 - 

Kolom dengan analisis orde 

pertama saja 
h/500 h/200 

Kolom dengan analisis orde 

kedua 
h/300 h/200 

     Sumber: SNI- 03 – 1729 – 2002 

   Dengan L adalah Panjang bentang, beban tetap adalah beban mati dan hidup. 

 
Gambar 2.8. Defleksi 

2.2.11. Metode Konvensional 

Metode konvensional merupakan metode yang umum digunakan pada baja 

bertingkat rendah atau kecil. Metode ini biasanya menggunakan jenis profil IWF. 

Pelaksanaan metode konvensional dilakukan dengan proses dimana bagian yang 

terlebih dahulu di siapkan harus diselesaikan selanjutnya baru lanjut ke bagian 

berikut nya. Dalam pelaksanaan nya metode konvensional memperlukan waktu 
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pengerjaan yang cukup lama serta boros pada material dan ekonomi dibandingkan 

dengan metode pekerjaan lainnya. 

 
Gambar 2.9. Bangunan Baja Konvensional 

2.2.12. Metode Pre-Engineering Building (PEB) 

Metode ini adalah salah satu metode pekerjaan sruktur baja dengan pembuatan yang 

efisien. Pada metode ini terdapat beberapa yang harus dijadikan pertimbangan yaitu 

jarak ruang, kemiringan pada atap, beban konstruksi, dan lain-lain. Pre engineered 

building ini merupakan suatu struktur yang dalam pembuatannya dilakukan 

ditempat yang berbeda dengan tempat proyek dan setelah selesai dibuat akan 

didistribusikan ke tempat proyek dan dirangkai menjadi satu kesatuan konstruksi. 

 
Gambar 2.10. Bangunan Model PEB 

2.2.13. Metode Truss (Rangka Batang) 

Truss merupakan Rangkaian dari beberapa batang yang dhubungkan menggunakan 

titik-titik sambungan sehingga terbentuk sebuah struktur yag  akan saling menahan 

dan mendistribusikan beban ke tumpuan struktur konstruksi. Pada metode truss, 
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batang-batang yang disusun sedemikian rupa berfungsi sebagai pendistribusi beban 

pada atap ke tumpuan dari bangunan.  

Dalam jurnal dijelaskan beberapa kelebihan penggunaan rangka batang pada 

konstruksi yaitu:  

1. Memiliki bobot yang ringan sehingga lebih efisien.  

2. Lebih murah karena terdiri dari beberapa sambungan.  

3. Kemudahan dalam distribusi ke lokasi proyek.  

4. struktur terbuka yang bebas kolom.  

 
Gambar 2.11. Rangka Batang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


