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ABSTRAK 

 

Perencanaan struktur merupakan salah satu tahapan dari rangkaian proses 

konstruksi bangunan. Perencanaan struktur dengan tingkat efisiensi yang 

maksimal dan biaya yang minimum menjadi tantangan bagi para praktisi 

konstruksi. Untuk itu, perencana struktur selain memiliki kemampuan desain 

struktur yang kuat dan aman, juga harus mampu memilih jenis material yang 

sesuai, efisien dan ekonomis untuk struktur tersebut. Penelitian ini bertujuan 

untuk membandingkan kekakuan dan biaya antara penggunaan struktur beton 

bertulang dan struktur baja pada gable frame. 

 

Perancangan struktur gable frame pada penelitian ini didasarkan pada 

standar-standar indonesia yang berlaku, antara lain: PPIUG 1983, Persyaratan 

Beton Struktural untuk Bangunan Gedung (SNI 2847:2013) dan Spesifikasi untuk 

Bangunan Gedung Baja Struktural (SNI 1729:2015). Penelitian ini dilakukan 

dengan bantuan program analisa struktur SAP2000 untuk menghitung gaya-gaya 

yang terjadi, kemudian akan dibandingkan terhadap kekakuan struktur beton 

bertulang dan struktur baja serta biaya dari kedua struktur tersebut. 

 

Dari hasil penelitian dengan perbandingan EIc/EIs kolom mendekati 4 dan 

balok mendekati 2 dapat disimpulkan bahwa struktur beton memiliki kekakuan 

lebih besar daripada struktur baja, defleksi pada struktur baja lebih besar 3 sampai 

4 kali defleksi pada struktur beton. Perbandingan biaya pada gable frame 

bentangan 16m yaitu biaya kolom beton lebih murah 12% daripada baja dan biaya 

rafter beton lebih murah 16% daripada baja. Pada bentangan 20m, biaya kolom 

beton lebih murah 17% daripada baja dan biaya rafter beton lebih murah 31% 

daripada baja. Pada bentangan 24m, biaya kolom beton lebih murah 21% daripada 

baja dan biaya rafter beton lebih murah 27% daripada baja. Pada bentangan 30m, 

biaya kolom beton lebih murah 14% daripada baja dan biaya rafter beton lebih 

murah 29% daripada baja. 
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