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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Perencanaan struktur merupakan salah satu tahapan dari rangkaian proses 

konstruksi bangunan. Tujuan dari perencanaan struktur adalah menghasilkan 

struktur bangunan yang stabil, kokoh, ekonomis serta kemudahan dalam pengerjaan 

di lapangan. Dalam perencanaan struktur meliputi proses pemilihan material yang 

sesuai atau efisien dan memproporsikan ukuran komponen struktur berdasarkan 

kombinasi seni, ilmu pengetahuan dan didukung dengan intuisi para ahli struktur 

mengenai perilaku struktur untuk menghasilkan suatu struktur yang stabil, kokoh 

dan ekonomis. 

Perkembangan globalisasi dan teknologi yang pesat membuat persaingan 

dalam dunia konstruksi semakin ketat. Dalam menghadapi persaingan yang ketat, 

para praktisi konstruksi harus terus berinovasi dan mengikuti perkembangan 

teknologi. 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. 

Batam merupakan kota industri yang mengalami perkembangan dan 

kemajuan yang pesat. Batam diramaikan dengan banyak sektor industri seperti 

manufaktur, galangan kapal, fabrikasi, pipa, minyak, gas, beton, elektronik, dan 

lainnya. Dengan banyaknya sektor industri yang berkembang, mulai dibangun 

banyak kawasan industri di Batam. Bangunan yang digunakan untuk kegiatan 
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industri harus memiliki ruangan yang luas, struktur yang kuat dan aman serta 

memiliki umur ekonomis yang lama. 

Bangunan dengan struktur desain gable frame merupakan salah satu jenis 

struktur yang paling sering ditemui di bangunan industri. Struktur gable frame 

mempunyai kelebihan bentangan yang jauh tanpa ditopang oleh kolom dan 

kemudahan dalam konstruksi. Selain itu, gable frame juga memiliki berbagai 

macam komponen yang dapat menunjang kekuatan strukturnya. (Ihsanuddin, 2013, p. 

78) 

Pada umumnya gable frame menggunakan baja, karena kemudahan dalam 

pemasangan dan masa konstruksi lebih cepat, akan tetapi harga baja lebih mahal 

dan butuh perawatan secara berkala supaya tidak terjadi korosi. Selain baja, beton 

bertulang juga dapat digunakan sebagai material untuk perencanaan dan pembuatan 

gable frame. Beton bertulang memiliki kekuatan tekan yang tinggi, harga yang 

ekonomis dan biaya pemeliharaan yang besar juga tidak diperlukan, tetapi 

memerlukan volume yang besar dan berat (Sudjarwo, Hendrawan, & Hendrata, 

2001) 

Penelitian ini akan membandingkan struktur beton bertulang dan struktur 

baja pada gable frame. Dalam penelitian ini akan ditinjau 4 buah gable frame 

dengan bentang 16m, 20m, 24m, dan 30m sebagai perbandingan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana perbandingan kekakuan struktur beton bertulang dan struktur 

baja pada gable frame? 

2. Bagaimana perbandingan biaya antara penggunaan struktur beton 

bertulang dan struktur baja pada gable frame? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis tidak membahas hal-hal sebagai berikut: 

1. Tidak merencanakan gording dan pondasi. 

2. Tidak memperhitungkan beban crane dan gempa. 

3. Tidak meninjau dari segi metode pelaksanaan, analisa harga satuan, dan 

manajemen konstruksi.  

4. Tidak memperhitungkan sistem utilitas bangunan, instalasi air bersih, dan 

instalasi listrik.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Membandingkan kekakuan struktur beton bertulang dan struktur baja pada 

gable frame. 

2. Membandingkan biaya antara penggunaan struktur beton bertulang dan 

struktur baja pada gable frame. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Eko Juwanto, Studi Perbandingan Struktur Beton Bertulang dan Struktur Baja pada Gable Frame, 2018 
UIB Repository©2018



4 

 

Universitas Internasional Batam 

 

1. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai perbandingan 

kekakuan struktur beton bertulang dan baja pada gable frame. 

2. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai perbandingan biaya 

antara penggunaan struktur beton bertulang dan struktur baja pada gable 

frame. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan diuraikan kedalam bab-bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas uraian teoritis atau teori-teori sebagai referensi 

untuk mendukung penelitian yang dilakukan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas ruang lingkup penelitian, objek penelitian, data 

penelitian, proses pengolahan data, analisis hasil penelitian, dan 

skema penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas semua hasil penelitian dan implementasi aplikasi 

program. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk 

perencanaan selanjutnya.  
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