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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Shopping Arcade 

 Bangunan Shopping Arcade adalah sebuah pusat perbelanjaan dimana satu 

atau lebih bangunan membentuk sebuah komplek toko dengan interkoneksi trotoar 

memungkinkan pengunjung untuk dengan mudah berjalan kaki dari unit ke unit 

dalam sebuah dalam ruangan, versi modern dari pasar tradisional. 

2.2 Struktur Baja 

 Baja adalah logam paduan dengan besi sebagai unsur dasar dan karbon 

sebagai unsur paduan utamanya. Kandungan karbon dalam baja berkisar antara 

0.2% hingga 2.1% berat sesuai grade-nya. Fungsi karbon dalam baja adalah 

sebagai unsur pengeras dengan mencegah dislokasi bergeser pada kisi Kristal 

atom besi. Unsur paduan lain yang biasa ditambahkan selain karbon adalah 

mangan, krom, vanadium, dan tungsten. Dengan memvariasikan kandungan 

karbon dan unsur paduan lainnya, berbagai jenis kualitas baja bisa didapatkan. 

Penambahan kandungan karbon pada baja dapat meningkatkan kekerasan dan 

kekuatan tariknya, namun di sisi lain membuatnya menjadi getas serta 

menurunkan keuletannya(Sabarman Saragih, Diktat Kuliah Stuktur Baja I ) 

 Struktur baja yang paling banyak di jumpai adalah struktur rangka 

( skleton construction ). Dimana elemen penyusunnya terdiri dari batang tarik, 

batang tekan, elemen lentur atau kombinasi ketiganya. Sebagai contoh : 

konstruksi bangunan gedung tripikal seperti gedung perkantoran, rumah sakit, 

sekolah dan apartemen. Penyusunan utama struktur jenis ini adalah umumnya 
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terdiri dari balok ( elemen lentur ) dan kolom ( batang tekan ) yang rangkai 

sedemikian rupa sehingga terbentuk struktur rangka. Modulus elastisitas baja,  E = 

200.000 MPa. 

2.2.1 Elemen Struktur Baja 

  Secara umum elemen penyusun struktur baja dapat dikelompokkan atas 

tiga kategori :  1. Batang tarik 

   2. Batang tekan 

   3. Elemen lentur  

  Batang tarik adalah elemen struktur baja yang hanya memikul atau 

mentransfer gaya aksial tarik antara dua titik pada struktur. 

  Batang tekan adalah elemen struktur baja yang hanya memikul atau 

mentransfer gaya aksial antara dua titik pada struktur. Akan tetapi sifat gaya aksial 

yang diterima adalah gaya aksial tekan, sehingga pengaruh tekuk atau lenturan 

tiba – tiba akibat ketidakstabilan merupakan persoalan yang mesti 

diperhatikan(Kutipan Sabarman Saragih, Diktat Kuliah Stuktur Baja I ). 

  Elemen lentur adalah batang – batang yang mendapatkan beban transversal. 

Balok adalah contoh umum untuk elemen lentur. Ketika elemen balok melentur, 

maka serat bawah akan mengalami tarik dan serat atas akan mengalami tekan. 

Serat bawah akan berperilaku seperti batang tarik dan serat atas akan berperilaku 

seperti batang tekan. Dengan demikian, elemen lentur merupakan kombinasi 

antara prinsip batang tarik dan tekan(Sabarman Saragih, Diktat Kuliah Stuktur 

Baja I ). 
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2.2.2 Bentuk – bentuk profil baja. 

Pada umumnya ada beberapa bentuk profilan : 

a. Bentuk pipa : 

 

 

 

b.Bentuk kotak :  

 

 

 

c. Bentuk L :  

 

 

 

d.Bentuk H :  

 

 

 

e. Bentuk I atau WF :  
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2.3 Konsep Desain Struktur Baja Berdasarkan SNI 03-1729-2002  

Dalam perencanaan struktur baja berdasarkan SNI 03-1729-2002, setiap 

komponen struktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

nu MM       (Butir 8.1, SNI 03-1729-2002)  

nu VV       (Butir 8.8, SNI 03-1729-2002) 

nu NN       (Butir 9.1, SNI 03-1729-2002) 

2.3.1 Perencanaan Balok 

Pada perencanaan momen lentur dianggap dipikul oleh seluruh penampang, 

maka selain memenuhi persamaan 2 – 1  dan 2 – 2 , balok harus direncanakan 

untuk memikul kombinasi lentur dan geser yaitu: 

375,1625,0 
n

u

n

u

V

V

M

M


              (Butir8.9.3, SNI03-1729-2002) 

Keterangan: 

uM  = momen lentur terfaktor 

nM  = momen lentur nominal balok 

uV  = gaya geser terfaktor  

nV  = kuat geser nominal balok  

  = faktor tahanan untuk komponen lentur sebesar 0,9 
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2.3.2 Perencanaan Kolom 

Kolom merupakan elemen pemikul beban lateral yang utama. Gaya lateral 

memberikfan efek momen yang lebih dominan dibanding efek gaya aksial. Di 

samping itu, kolom juga menerima beban gravitasi yang berasal dari balok. Secara 

umum, kolom akan menerima beban kombinasi antara beban gravitasi dan beban 

lateral sehingga kolom perlu direncanakan terhadap interaksi antara momen 

dengan aksial.  

Persamaan interaksi aksial-momen : 

Untuk 2,0
n

u

N

N


        (Butir 7.4.3.3, SNI 03-1729-2002)        
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Keterangan: 

Nu   =  gaya aksial terfaktor 

 Nn   = kuat nominal penampang kolom 

   = faktor tahanan 

  c  = untuk komponen struktur tekan sebesar 0,85 

  t  = untuk komponen struktur tarik sebesar 0,90 

  b  = untuk komponen struktur lentur sebesar 0,90 
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nynxM ,  
=  momen lentur nominal penampang kolom terhadap sumbu x  

  dan y 

uyuxM ,  
=  momen lentur terfaktor terhadap sumbu x dan y 

2.4 Pembebanan 

Dalam penulisan ini, perhitungan pembebanan dihitung berdasarkan 

Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung 1983 ( PPIG 1983 ). Peraturan ini 

mengatur besarnya pembebanan rencana yang akan digunakan untuk 

merencanakan gedung Shopping Arcade, yakni seperti beban mati, beban hidup, 

beban angin, dan lain sebagainya yang di perlukan dalam perencanaan. 

2.4.1 Beban mati ( Dead Loads ) 

 Beban mati adalah beban yang membebani struktur secara menetap selama 

masa layan struktur. Umumnya beban mati adalah berasal dari berat sendiri 

struktur dan komponen – komponen lain yang melekat pada struktur . Sebagai 

contoh : berat struktur sendiri, berat tangga, berat pelat lantai, berat balok, berat 

kolom, berat atap, berat plafond, berat dinding dan lain – lain. 

Tabel 2.1  
Berat Sendiri Bahan Bangunan dan Komponen Gedung 

 

No 
Berat sendiri bahan bangunan dan komponen 

gedung Berat 

1 Baja 7850 kg/m3 

2 Beton 2200 kg/m3 

3 Beton bertulang 2400 kg/m3 

4 Kayu ( kelas I ) 1000 kg/m3 

5 Adukan semen ( per cm tebal ) 21 kg/m2 

6 Berat Plafond dan penggantung 18 kg/m2 
7 Penutup lantai ( keramik + spesi ) 24 kg/m2 

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 



 

 

13

8 Dinding pasangan bata merah ( satu batu ) 450 kg/m2 

9 Dinding pasangan bata merah ( setengah batu ) 250 kg/m2 

10 Penutup atap genteng dengan reng dan kaso 50 kg/m2 

11 Penutup atap seng dengan reng dan kaso 10 kg/m2 

12 Penggantung langit - langit kayu 7 kg/m2 
Sumber : PPIG 1983 

2.4.2 Beban hidup ( Live Loads ) 

 Beban hidup adalah beban yang memiliki besaran yang posisi selalu 

berubah – ubah ataupun tidak tetap dari waktu ke waktu. Sebagai contoh : beban 

manusia, beban furniture,  beban lain yang dapat di pindahkan maupun dapat 

bergerak. 

TABEL 2.2   
Beban Hidup  

 
No Beban hidup pada lantai gedung Berat 

a Lantai dan tangga rumah tinggal. 200 kg/m3

b 
Lantai gudang – gudang tidak penting yang bukan 
untuk toko, pabrik atau bengkel . 

125 kg/m3

c 
Lantai sekolah, ruang kuliah, kantor, toko, toserba, 
restoran, hotel, asrama, dan rumah sakit. 

250 kg/m3

d Lantai ruang olahraga 400 kg/m3

e Lantai ruang dansa 500 kg/m2

f 

Lantai dan balkon dalam dari ruang – ruang untuk 
pertemuan yang lain, seperti mesjid, gereja, ruang 
pegalaran, ruang rapat, bioskop dan panggung 
penonton dengan tempat duduk tetap. 

400 kg/m2

g Tangga dan bordes seperti disebut pada point C 300 kg/m2

h Tangga dan bordes seperti disebut pada point D - G 500 kg/m2

i Balkon yang menjorok bebas keluar 300 kg/m2

Sumber : PPIG 1983 
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2.4.3 Beban Angin ( Wind Loads ) 

 Beban angin ditentukan dengan menganggap adanya tekanan positif dan 

tekanan negatif yang bekerja tegak lurus pada bidang – bidang yang ditinjau. 

Tinjaun beban angin tergantung lokasi bangunan gedung tersebut. Untuk 

bangunan yang terletak sejauh 5 km dari pantai harus diambil beban minimum  40 

kg/m2 dan untuk bangunan yang terletak diatas 5 km  dari pantai diambil beban 

minimum  25 kg/m2. ( Kutipan PPIG 1983 ). 

2.4.4 Kombinasi pembebanan 

 Berdasarkan beban – beban diatas tersebut maka struktur baja harus 

mampu memikul semua kombinasi pembebanan terfaktor dibawah ini sesuai 

dengan ketentuan SNI 03 – 1729 – 2002 : 

U = 1,4D          

U = 1,2D + 1,6 L + 0,5 (La atau H)             

U = 1,2D + 1,6 (La atau H) + (γ L L atau 0,8W)            

U = 1,2D + 1,3 W + γ L L + 0,5 (La atau H)          

Keterangan: 

D adalah beban mati yang diakibatkan oleh berat konstruksi permanen, 

termasuk dinding, lantai, atap, plafon, partisi tetap,tangga, dan peralatan 

layan tetap. 

L adalah beban hidup yang ditimbulkan oleh penggunaan gedung, termasuk  

kejut, tetapi tidak termasuk beban lingkungan seperti angin, hujan, dan 

lain-lain. 
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La  adalah beban hidup di atap yang ditimbulkan selama perawatan oleh 

pekerja, peralatan, dan material, atau selama penggunaan biasa oleh orang 

dan benda bergerak. 

H  adalah beban hujan, tidak termasuk yang diakibatkan genangan air 

W  adalah beban angin 

γ L  adalah 0,5 bila L< 5 kPa, dan γ L = 1 bila L≥ 5 kPa. 

Kekecualian: Faktor beban untuk L di dalam kombinasi pembebanan pada 

persamaan 2.3 – 3 , 2.3 – 4 , harus sama dengan 1,0 untuk garasi parkir, 

daerah yang digunakan untuk pertemuan umum, dan semua daerah di 

mana beban hidup lebih besar daripada 5 kPa. 
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