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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Perencana struktur mempunyai tugas untuk merencanakan struktur 

bangunan yang kuat, aman, serta efisien dalam segi material dan biaya. Oleh 

karena itu, seorang perencana struktur harus mempunyai keahlian teknik dalam 

merencanakan struktur bangunan seefisien mungkin. 

Baja merupakan material yang mahal dalam konstruksi sehingga 

diperlukan upaya untuk memperoleh desain konstruksi baja yang lebih ekonomis. 

Salah satu cara dalam mengurangi penggunaan material baja adalah 

merencanakan profil baja dengan bukaan. Balok baja dengan bukaan umumnya 

digunakan pada konstruksi bentang panjang. Balok baja dengan bukaan dibentuk 

dari profil IWF yang dipotong kemudian digeser dan disatukan kembali dengan 

las sesuai dengan pola bukaan yang direncanakan sehingga didapatkan profil yang 

lebih tinggi. Bukaan pada balok baja dapat dipotong menjadi heksagonal, 

oktagonal, bujur sangkar, atau bulat, dan penambahan tinggi balok baja dapat 

dimodifikasi seoptimum mungkin. 

Balok baja dengan bukaan mempunyai kelebihan berupa penambahan 

tinggi profil baja tanpa menambah berat profilnya, akibatnya momen inersia 

sumbu x (Ix) dan modulus penampang plastis (Zx) menjadi lebih besar. Bukaan 

pada pelat badan dapat digunakan untuk pemasangan perlengkapan mekanikal dan 

elektrikal yang dapat mengurangi ketinggian lantai, serta memberikan nilai 

estetika pada struktur bangunan. 
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Kelebihan-kelebihan yang dimiliki balok baja dengan bukaan dapat 

menutupi kekurangannya. Kekurangan balok baja dengan bukaan berupa 

penambahan biaya fabrikasi akibat pemotongan dan pengelasan profil baja, dan 

profil baja dengan bukaan mempunyai tahanan geser yang rendah. Efisiensi 

penggunaan balok baja dengan bukaan bergantung pada bentangan balok, semakin 

panjang bentangan balok maka semakin besar efisiensi yang didapat. 

Perencanaan Mall Botania Two terdiri atas 3 lantai dengan menggunakan 

konstruksi atap spandek. Struktur kuda-kuda atap direncanakan menggunakan 

profil balok baja bukaan bulat (cellular beam). Dengan panjang bentangan kuda-

kuda 53 m, penggunaan balok baja bukaan bulat dapat menghemat penggunaan 

material baja. 

Perencanaan struktur kuda-kuda atap balok baja bukaan bulat pada 

bangunan Mall Botania 2 ini menggunakan metode perencanaan kondisi batas 

(Load and Resistance Factor Design / LRFD) dengan analisis struktur 

menggunakan program SAP2000. Struktur dianalisis menggunakan sistem 2 

dimensi. Hasil dari perencanaan ini akan dituangkan ke dalam bentuk gambar 

teknik menggunakan program AutoCAD. 

Penelitian serupa telah dilakukan oleh Hansel Fatah Khorasani (2014) 

tentang analisis perbandingan antara penggunaan baja konvensional dengan baja 

kastela pada profil rangka atap, disimpulkan bahwa baja kastela mempunyai 

momen inersia sumbu x (Ix) lebih besar dan penggunaan baja kastela lebih 

ekonomis dibandingkan dengan baja konvensional. Penelitian yang serupa juga 

dilakukan oleh Chetan V. Shivatare dan Prashant M. Kulkarni (2017) tentang 

analisis komparatif antara penggunaan sistem rangka batang dan balok baja 
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bukaan bulat, disimpulkan bahwa balok baja bukaan bulat lebih menguntungkan 

dibandingkan dengan sistem rangka batang. Yang membedakan antara penelitian 

penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada bentuk bukaan yang dijadikan 

objek, standar yang digunakan, metode perencanaan, serta membahas mengenai 

efisiensi baja.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perilaku balok baja bukaan bulat? 

2. Berapa besar efisiensi penggunaan balok baja bukaan bulat dibandingkan 

dengan profil baja konvensional dalam segi material? 

3. Apa aspek positif dan negatif dari penggunaan balok baja bukaan bulat 

pada struktur bangunan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis membatasi pembahasan yang akan dilakukan, yaitu: 

1. Beban gempa diabaikan. (Lokasi gedung termasuk zona gempa 1) 

2. Perencanaan struktur bawah diabaikan. 

3. Tidak meninjau sistem utilitas bangunan, mekanikal, dan elektrikal. 

4. Tidak meninjau segi metode pelaksanaan, analisis biaya, dan manajemen 

konstruksi. 

5. Tidak menghitung segi biaya. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengkaji perilaku struktur balok baja bukaan bulat. 

2. Analisis efisiensi penggunaan balok baja bukaan bulat dibandingkan 

dengan profil baja konvensional dalam segi material. 

3. Mengkaji aspek positif dan negatif dari penggunaan balok baja bukaan 

bulat pada struktur bangunan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa dalam 

merencanakan balok baja bukaan bulat (cellular beam) dengan metode 

LRFD dan program SAP2000. 

2. Memperkaya kepustakaan Universitas Internasional Batam dan sebagai 

referensi terhadap penelitian di masa mendatang dalam hal merancang 

balok baja bukaan bulat. 

3. Sebagai referensi bagi praktisi konstruksi dalam merencanakan struktur 

bangunan dengan menggunakan balok baja bukaan bulat.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan uraian mengenai teori pembebanan struktur, perilaku struktur 

balok baja dengan bukaan, metode perencanaan balok baja bukaan bulat, 

dan metode perencanaan profil baja konvensional. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisikan tentang ruang lingkup penelitian, objek penelitian, sumber dan 

jenis data, data penelitian, tahapan penelitian, dan diagram alur 

penelitian. 

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berisikan tentang analisis pembebanan struktur atap, perancangan balok 

baja bukaan bulat, perancangan profil baja konvensional, dan analisis 

efisiensi. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk penelitian 

selanjutnya. 
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