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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Umum 

Metode penelitian adalah salah satu bagian dari penulisan laporan dimana 

tujuannya adalah untuk  memudahkan dan memperlancar pengolahan data sehingga 

penelitian dapat terusun secara sistematis. Pada penelitian ini digunakan metode 

yaitu analisis numerikal menggunakan software analisis struktur (STAAD.Pro).  

3.2. Data Perencanaan 

Pada penelitian ini dilakukan pemodelan pada 1 bentang dengan 2 variasi lantai, 

yaitu 1 lantai dan 2 lantai, dimana model untuk bentang yang 2 lantai hanya pada 

setengah panjang dari gudang. Untuk lebar gudang sebesar 24 m dan Panjang 

gudang 56 m. Berikut merupakan rincian data perencanaan dalam penelitian ini. 

Tabel 3.2. Data Perencanaan 

Data Metode PEB  Metode Konvensional Metode Truss 

Dimensi 
Gudang 1 

Lantai 

Gudang 2 

Lantai 

Gudang 1 

Lantai 

Gudang 2 

Lantai 

Gudang 1 

Lantai 

Gudang 2 

Lantai 

Lebar 24 m 24 m 24 m 24 m 24 m 24 m 

Panjang 56 m 56 m 56 m 56 m 56 m 56 m   

Sudut 

atap 
10˚ 10˚ 10˚ 10˚ 10˚ 10˚ 

 

Dengan mutu baja yang digunakan adalah mutu baja profil BJ 41 yang memiliki 

kriteria sebagai berikut:    

a. Tipe = Baja  

b. µ   = 0,3 

c. E  = 200.000 Mpa 

d. G   = 80.0000 Mpa 

e. Fy  = 250 Mpa 

f. Fu  = 410 Mpa 

3.2.1. Beban Bangunan 

1. Beban mati 

a. Berat Bangunan + unsur tambahan  = 8.682 kg/m2 

b. Beban mati kantor pada lantai   = 2.4 kg/m2 
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2. Beban Hidup 

 Beban hidup rencana dengan sudut 10o yaitu ; 

a. Bentang 4 meter    = 0.69456 kN/m 

b. Bentang 8 meter    = 1.38912 kN/m 

3. Beban angin  

Beban angin sebesar 25 kg/m2 

a. Angin tiup  

 Bentang 4 meter  = 0,9 x 4 x 25 kg/m2    = 90 kg/m2 

 Bentang 8 meter  = 0,9 x 8 x 25 kg/m2    =180 kg/m2 

 Atap    = ((0,02 x 10) – 0,4) x 25 kg/m2  = 5 kg/m2 

b. Angin hisap 

Bentang 4 meter  = 0,4 x 4 x 25 kg/m2  = 0,40 kg/m2 

Bentang 8 meter  = 0,4 x 8 x 25 kg/m2  = 80 kg/m2 

Atap    = 0,4 x 25 kg/m2  = 10 kg/m2 

4. Beban Gempa 

Jenis tanah yaitu tanah sedang. 

Tabel 3.3. Data Beban Gempa 

      Data Nilai 

Fa 1,227 

Fv 1.775 

Ss 0.725 

S1 0.313 

SDS 0.6303 

SD1 0.3704 

Sumber: Data puskim lampung 

3.3. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan analisis dengan perhitungan manual dan 

perhitungan analisis strukturnya menggunakan software STAAD Pro  

1. Tahap mulai. 

Tahap memulai adalah tahap dimana peneliti mengawali sebuah penelitian 

seperti membuat perencanaan bentuk bangunan, ukuran bangunan, mencari 

teori-teori dasar dan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian. 

2. Tahap data dan informasi 
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Pada tahap ini, peneliti akan mengumpulkan data dan informasi terkait 

penelitian. Seperti data-data hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya 

sehingga dapat dijadikan referensi atau pembanding dari hasil penelitian. 

3. Tahap pemodelan struktur  

Pada Tahap ini, model struktur yang telah direncanakan oleh penulis di 

modelkan di software STAAD Pro. Pemodelan ini dilakukan pada setiap metode 

dengan 2 bentuk gudang yaitu gudang 1 lantai dan 2 lantai. 

4. Tahap Pembebanan 

Pada tahap ini, Bangunan yang telah dimodelkan diberikan beban sesuai dengan 

SNI dan data perencanaan dari penulis. 

5. Tahap Analisa penampang profil 

Pada tahap ini, bangunan yang telah dimodelkan pada STAAD pro akan di cek, 

apakah struktur bangunan aman atau tidak. Jika tidak aman maka harus 

dilakukan perubahan pada profil struktur yang tidak aman tersebut.  

6. Tahap Analisa perbandingan 

Pada tahap ini, bangunan yang sudah aman akan dilakukan analisis yaitu analisis 

pada stress ratio bangunan, analisis simpangan yang terjadi baik itu horizontal 

dan vertical, dan analisis total tonase struktur bangunan. 

7. Tahap Selesai 

Tahap ini adalah tahap terakhir dari penelitian dimana hasil yang di dapatkan 

akan dituangkan dalam sebuah laporan penelitian. 
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3.4. Bagan Alir (Flowchart) 

Berikut adalah bagan alir dari penelitian yaitu sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULAI 

Pemodelan struktur gudang 1 

lantai dan 2 lantai pada ke 3 

metode  

      Pembebanan (statik) struktur 

pada ke 3 metode 

Data dan informasi struktur 

Selesai 

Analisa Perbandingan Stress Ratio, simpangan 

horizontal dan vertical, serta total tonase gudang 

Analisis 

penampang 

profil 

Tidak aman 

Aman 

Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian


