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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan di dunia bangunan konstruksi semakin lama semakin 

berkembang sebagai salah satu kota yang berkembang dengan pesat di dunia 

bangunan konstruksi ini adalah batam. Untuk mengimbangi perkembangan dunia 

konstruksi maka di perlukan sarjana – sarjana  teknik sipil yang dimana pada saat 

lulus kuliah S1 sudah mampu bersaing dan kompetitif didunia kerja. Dimana 

semakin bertambahnya populasi manusia, diperlukan semakin banyak tempat 

tinggal, bangunan perkantoran maupun bangunan komersial. Untuk dapat 

mengimbangi kebutuhan tersebut dan semakin terbatas lahan bangunan yang bisa 

dibangun oleh manusia sehingga dengan adanya kebutuhan untuk membangunan 

bangunan – bangunan tinggi. Sehingga dimana di butuhkan para sarjana - sarjana 

yang pada saat lulus mampu merencanakan bangunan tinggi.  

Pada kesempatan ini, penulis memutuskan dalam penulisan tersebut untuk 

mendesain struktur bangunan shopping arcade yang berfungsi sebagai bangunan 

komersial yang dapat digunakan sebagai bangunan perkantoran maupun sebagai 

mall.  

Dewasa ini konstruksi baja merupakan suatu kontruksi yang bermanfaat 

dalam pembangunan gedung bangunan maupun gedung work shop baik dalam 

skala yang besar maupun skala yang kecil. Hal ini dikarenakan material baja 

mempunyai beberapa kelebihan dibanding menggunakan material beton sebagai 
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bahan konstruksi, dimana kita ketahui bahwa material baja itu sendiri relatif 

ringan dan proses pengerjaan lebih cepat jika dibanding menggunakan beton. 

Dalam penulisan ini, penulis mencoba menggunakan 3 material baja yang 

berbeda penampang untuk mendesain bangunan tersebut, yaitu menggunakan baja 

profil Tee, Hollow dan WF. Sehingga penulis mencoba mengambil judul: 

“Perencanaan Struktur Baja (Profil Tee, Hollow dan WF) dalam 

Pembangunan Bangunan Shopping Arcade menggunakan Software SAP2000 

dan Ketentuan SNI 03 – 1729 - 2002  ”. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dimana penulis 

menyadari bahwa dengan berkembangnya dunia konstruksi dan keterbatasan 

lahan untuk membangun maka semakin lama semakin diperlukan bangunan  - 

bangunan tinggi dengan cara pembangunan yang lebih cepat dan konstruksi yang 

ringan sehingga konstruksi baja sangat cocok untuk digunakan dalam konstruksi 

demikian. Sehingga penulis mencoba merencanakan struktur suatu bangunan 

Shopping Arcade  dengan menggunakan profil baja Tee, Hollow dan WF, untuk 

mengetahui perbedaan effisiensi penggunaan penampang profil baja Tee, Hollow 

dan WF.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencapai hasil yang lebih maksimal 

dan lebih sempurna serta sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh penulis. 

Sehingga penulis dalam penulisan ini merangkumkan tujuan penelitian  : 
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1. Dapat mendesain struktur bangunan Shopping Arcade dengan 

menggunakan profil baja Tee, Hollow & WF. 

2. Mengetahui perbandingan effisiensi penampang pada penggunaan profil 

baja Tee & WF. 

3. Mengetahui perbandingan effisiensi penampang pada penggunaan profil 

baja Hollow & WF. 

4. Mengetahui perbandingan effisiensi penampang pada penggunaan profil 

baja Tee & Hollow. 

1.4 Sasaran Penelitian 

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini maka penulis menentukan 

beberapa sasaran penelitian sebagai berikut: 

1. Menganalisa distribusi pembebanan yaitu beban hidup, beban mati. 

2. Mendesain struktur baja dengan menggunakan Software SAP2000 

berdasarkan SK SNI 03 - 1729 – 2002 (Baja). 

3. Membandingkan perbedaan penggunaan penampang dalam 

pembangunan Shopping Arcade. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian adalah untuk mengetahui perbedaan effisiensi 

terhadap profil baja Tee, Hollow dan WF dalam merencanakan struktur bangunan 

Shopping Arcade sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu refrensi bagi para 

perencana bangunan di kemudian hari. 
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1.6 Batasan Permasalahan 

 Penulis menyadari bahwa pembahasan terhadap bidang struktur teknik 

sipil sangat luas sehingga dalam penulisan ini, penulis hanya membahas terhadap 

struktur bangunan, yakni terhadap Kolom dan Balok bangunan tersebut dengan 

batasan – batasan : 

1. Tidak mempertimbangkan biaya pelaksanaan proyek. 

2. Tidak membahas effisiensi dalam pengadaan alat – alat konstruksi 

pelaksaaan proyek. 

3. Desain dan evaluasi struktur mengacu pada SNI 03 – 1729 – 2002. 

4. Perencanaan dilakukan pada bangunan Shopping Arcade ( 4 lantai ). 

5. Bangunan Shopping Arcade terletak di tengah kota yang jauh dari tepi 

pantai dan didaerah bebas zona gempa sesuai dengan peta gempa, 

sehingga beban gempa tidak diperhitungkan dalam penelitian ini. 

6. Pembebanan dihitung berdasarkan Peraturan Pembebanan Indonesia untuk 

Gedung, 1983. 

7. Sistem lantai adalah pelat beton bertulang dengan ketebalan beton 120 mm. 

8. Mutu beton yang digunakan adalah fc’ = 25 MPa dan mutu baja yang 

digunakan adalah fy = 240 MPa. 

9. Jenis penampang baja yang di gunakan pada kolom adalah WF. 

10. Pembahasan hanya pada struktur balok. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah penulisan lebih lanjut, terperinci dan jelas, maka 

penulis mengatur sistematika penulisan dalam masing-masing bab yang terdapat 

beberapa sub bab sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Dalam bab ini sebagaimana telah di bahas di atas yang terdapat beberapa 

sub bab yang terdiri dari latar belakang permasalahan dan alasan pemilihan judul, 

permasalahan yang berisi rumusan permasalahan yang di bahas dalam penelitian 

ini, tujuan, sasaran dan manfaat penelitian yang berisi tentang tujuan mengadakan 

penelitian serta manfaat dari penelitian tersebut dan sistematika penulisan yang 

membahas tentang tata cara penulisan.  

BAB II : Kerangka Teoritis  

Dalam bab ini menguraikan pada masing-masing sub bab tentang 

pengertian bangunan, struktur, bentuk – bentuk material dan rumus – rumus 

perhitungan serta dasar – dasar perhitungan yang akan digunakan dalam 

merencakan struktur bangunan. 

BAB III : Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini terdiri dari sub bab yang menguraikan rancangan penelitian 

yaitu jenis penelitian, objek penelitian yang menjelaskan objek yang akan di teliti, 

definisi operasional variabel yaitu menjelaskan tipe-tipe variabel, teknik 

pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder serta metode analisis data 

yaitu cara-cara untuk menganalisa data. 
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BAB IV : Analisis dan Pembahasan 

Dalam bab ini terdiri syarat – syarat teknis maupun cara perhitungan 

strukur bangunan 

BAB V : Kesimpulan, Keterbatasan dan Rekomendasi 

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang memuat pendapat 

penulis berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan pada bagian sebelumnya, 

keterbatasan yang merupakan bagian dari isi skripsi mengemukakan kelemahan-

kelemahan yang di sadari penulis yang akan mempengaruhi hasil penelitian 

tersebut, serta rekomendasi yang berisi masukan untuk penelitian selanjutnya 

yang menggunakan topik sejenis dengan penelitian yang dilakukan. 

 

 

JOHAN, PERENCANAAN STRUKTUR BAJA (PROFIL TEE, HOLLOW DAN WF) DALAM PEMBANGUNAN BANGUNAN SHOPPING ARCADE MENGGUNAKAN SOFTWARE SAP 2000 DAN KETENTUAN 
SNI 03 – 1729 - 2002, 2010 
UIB Repository©2013 




