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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gedung Olahraga Universitas Internasional Batam adalah salah satu jenis 

proyek konstruksi bangunan bentang lebar. Struktur bawah bangunan ini 

menggunakan material beton bertulang, dan struktur atas bangunan menggunakan 

material baja. Lebar bentang struktur sebesar 47 meter, dengan tinggi 12 sampai 18 

meter dan panjang 73 meter. Konstruksi struktur atas yang direncanakan pada 

bangunan ini adalah menggunakan sistem struktur rangka bidang (plane truss). 

Namun, pada kajian penelitian ini akan direncanakan menggunakan sistem struktur 

rangka ruang (space truss). 

Elemen batang yang membentuk pola bidang dan diterapkan beban secara 

dua dimensi, struktur itu disebut struktur planar atau dikenal dengan istilah plane 

truss. Sedangkan elemen batang yang membentuk pola ruang dan diterapkan beban 

secara tiga dimensi, struktur tersebut termasuk struktur ruang. Terdapat dua istilah 

dalam struktur ruang, yaitu space frames dan space truss. 

Struktur space frame adalah struktur portal ruang yang terdiri dari elemen 

batang yang dihubungkan dengan sambungan kaku. Struktur ini dirancang untuk 

mampu menahan momen lentur, geser, tekan aksial bahkan tegangan tarik. Berbeda 

dengan struktur sebelumnya, elemen batang pada struktur space truss atau rangka 
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ruang bisa dihubungkan dengan sambungan kaku maupun sambungan sendi. 

Struktur ini lebih dominan dirancang untuk mampu menahan tegangan lentur.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana cara merencanakan struktur sistem rangka bidang (plane truss) 

dan sistem rangka ruang (space truss)? 

b.  Berapa besar kekuatan struktur struktur sistem rangka bidang (plane truss) 

dan sistem rangka ruang (space truss)? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, maka batasan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a.  Lingkup penelitian meliputi perencanaan struktur sistem rangka bidang 

(plane truss) dan sistem rangka ruang (space truss). 

b.  Kajian penelitian adalah analisa efisiensi struktur sistem rangka bidang 

(plane truss) dan sistem rangka ruang (space truss). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dicapai pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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a. Mempelajari dan mengevaluasi perencanaan struktur sistem rangka bidang 

(plane truss) dan sistem rangka ruang (space truss). 

b. Membuktikan tingkat efisiensi struktur struktur struktur sistem rangka 

bidang (plane truss) dan sistem rangka ruang (space truss). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dari hasil penelitian ini adalah mendapatkan informasi 

dan pengetahuan tentang perencanaan struktur struktur sistem rangka bidang (plane 

truss) dan sistem rangka ruang (space truss). 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

a.  Perencanaan Penelitian 

Pada tahap perencanaan penelitian akan ditetapkan variabel-varialbel yang 

akan dibahas sesuai dengan tujuan penelitian. 

b.  Studi Pustaka 

Studi pustaka bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait penelitian 

yang akan dijadikan sebagai dasar atau teori pendukung. 

c.  Teknik Penelitian 

Pemilihan teknik penelitian disesuaikan dengan variabel penelitian yang 

akan dianalisa, yaitu kualitatif atau kuantitatif. 

d.  Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, pengujian, ataupun 

obervasi, berdasarkan teknik penelitian yang digunakan. 

Suhendry, Analisa Struktur Atap Rangka Bidang dan Rangka Ruang Gedung Olahraga Universitas Internasional Batam 
UIB Repository©2019



4 

Universitas Internasional Batam 

e.  Analisa Data 

Analisa data adalah proses pengolahan data untuk mendapatkan hasil akhir 

dari penelitian, yaitu jawaban dari rumusan masalah. 

f.  Pembahasan 

Hasil dari analisa data perlu dilakukan pembahasan lanjut mengenai apa 

yang sudah diteliti hingga kenyataan hasil akhir penelitian. 

g.  Kesimpulan 

Tahap terakhir adalah membuat kesimpulan berdasarkan pembahasan 

analisa data dan teori pendukung lain. 
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