
BAB II 

STUDI PUSTAKA 
  

2.1. TINJAUAN UMUM 

Dalam perencanaan gedung ini, studi pustaka dimaksudkan untuk 

mengetahui dasar–dasar teori perhitungannya. Tujuannya adalah untuk 

memperoleh hasil perencanaan yang baik dan akurat. Dalam kajian ini 

akan dibahas mengenai aspek perencanaan, metode perhitungan, 

spesifikasi bahan, analisa pembebanan, analisa perhitungan, dan sistem 

manajemen. 

 

2.2. ASPEK-ASPEK PERENCANAAN 

Desain struktural berkaitan erat dengan desain gedung secara 

keseluruhan antara sistem struktural yang digunakan dengan tujuan desain 

(tujuan yang dikaitkan dengan masalah arsitektural, efisiensi, 

serviceability, kemudahan pelaksanaan, dan biaya). 

Faktor–faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan struktur 

adalah : 

a. Aspek Teknis 

Dalam merencanakan dan memilih struktur dipertimbangkan 

kemampuan terhadap beban yang harus dipikul oleh struktur tersebut 

baik beban vertikal maupun beban lateral, dan kestabilan struktur baik 

arah vertikal maupun arah lateral. . Struktur yang digunakan juga harus 

mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan 

struktur. Hal ini sangat membantu dalam pencapaian struktur 

bangunan yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan 

b. Aspek Fungsi 

Dalam merencanakan struktur gedung ini juga melihat fungsi gedung 

yang akan dibangun. 
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c. Aspek Finansial 

Dalam perencanaan struktur bangunan selain memiliki syarat kuat juga 

harus mempertimbangkan efisiensi dana yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan struktur bangunan yang baik dan memenuhi persyaratan. 

d. Aspek Estetika dan Arsitektural 

Aspek ini berkaitan dengan rencana denah dan bentuk struktur yang 

akan dipilih. Bentuk denah dan struktur yang akan digunakan ini 

haruslah mempunyai nilai estetika dan artistik yang baik. 

e. Aspek Lingkungan dan Sosial Masyarakat 

Dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu proyek tidak boleh 

menimbulkan dampak yang merusak bagi lingkungan baik fisik 

maupun sosial kemasyarakatan. Suatu proyek harus memiliki pengaruh 

yang baik bagi lingkungan dan sosial masyarakat. 

 

2.3. SPESIFIKASI BAHAN 

Spesifikasi bahan dari material yang digunakan untuk struktur 

kuda-kuda baja konvensional dengan mutu baja (f’y) yang digunakan 

adalah Bj 37 sedangkan untuk struktur kuda-kuda smartruss adalah baja 

ringan. 

 

2.4. METODE PERHITUNGAN 

Pada metode perhitungan dengan atap model Truss digunakan 

kuda-kuda dari rangka baja konvensional dan baja ringan (smartruss). 

Dalam perhitungan struktur kuda-kuda baja yang kami hitung dengan 

merubah ukuran profil kuda-kuda baja dalam perencanaan konstruksinya 

dibuat sesuai dengan Pedoman Perencanaan Bangunan Baja Indonesia 

(PPBBI), dan SK SNI untuk baja tahun 2002, sedangkan untuk 

perhitungan struktur kuda-kuda baja ringan (smartruss) kami meminta 

bantuan dari distributor smartruss (PT. Berkah Pertama Mandiri) untuk 

menghitung strukturnya, dimana nanti diperoleh perbandingan dari segi 

biaya untuk masing-masing struktur kuda-kuda dari perubahan profil baja 
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dengan struktur kuda-kuda dari baja ringan (smartruss) terhadap biaya 

awal atau desain sehingga dapat diketahui value dari struktur atap Gedung 

Laboratorium dan Ruang Kuliah Universitas Semarang. 

 

2.5. RENCANA PEMBEBANAN 

2.5.1. Beban-beban yang diperhitungkan 

Pembebanan yang dipakai dalam perencanaan kuda-kuda baja pada 

gedung ini sesuai dengan Pedoman Perencanaan Bangunan Baja Indonesia 

(PPBBI) dan SK SNI untuk baja tahun 2002, antara lain sebagai berikut: 

1. Beban Mati 

Beban mati adalah berat dari semua bagian pada suatu gedung 

yang bersifat tetap, termasuk segala unsur tambahan, penyelesaian-

penyelesaian, mesin-mesin serta peralatan tetap yang merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari gedung, sebagai contoh berat sendiri 

bahan bangunan dan komponen gedung adalah: 

− Beban Plafon dan Penggantung    = 18 kg/m2. 

− Penutup atap genting dengan reng dan usuk / m2 = 50 kg/m2 

2. Beban Hidup 

Beban hidup adalah semua beban akibat penghunian atau 

penggunaan  suatu gedung, dan didalamnya termasuk beban-beban 

pada lantai yang berasal dari barang-barang yang dapat berpindah, 

mesin-mesin serta peralatan yang tidak merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari gedung itu, sehingga mengakibatkan perubahan dalam 

pembebanan lantai dan atap gedung tersebut. 

Yang termasuk beban hidup adalah: 

− Beban akibat air hujan   = (40-0,8α) kg/m2 

α = sudut kemiringan atap 

− Beban atap yang dapat dibebani orang =  100 kg/m2 

− Beban terpusat pekerja dan peralatannya =  100 kg/m2 
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3. Beban Angin 

Beban angin adalah semua beban yang bekerja pada gedung atau 

bagian gedung yang disebabkan oleh selisih dalam tekanan udara. 

Beban angin ditujukan dengan menganggap adanya tekanan positif dan 

tekanan negatif (isapan), yang bekerja tegak lurus pada bidang-bidang 

yang ditinjau. Besarnya tekanan positif dan tekanan negatif ini 

dinyatakan dalam kg/m2, ditentukan dengan mengalikan tekanan tiup 

yang telah ditentukan dengan koofesien-koofesien angin yang telah 

ditentukan dalam peraturan ini. Tekanan angin diambil sebesar 25 

kg/m2, sedangkan untuk koefisien angin tergantung pada sudut 

kemiringan atap dan dinding vertikalnya. 

 

2.5.2. Faktor Beban 

Ketidakpastian besarnya beban mati pada struktur lebih kecil 

dibandingkan ketidakpastian pada beban hidup. Hal ini dapat 

menimbulkan perbedaan dari besarnya faktor-faktor beban. Menurut 

SKSNI T-15-1991-03 beban yang bekerja pada struktur harus dikalikan 

dengan faktor beban sebagai berikut : 

 Untuk beban mati (D) = 1.2 dan beban hidup (L) = 1.6 

Pembebanan ditinjau dari kondisi pembebanan yaitu : 

− Pembebanan tetap 

LDU 6.12.1 +=  

− Pembebanan sementara, dengan perhitungan beban angin : 

  U = 1,2D + 0,5L ± 1,3W 
 

Sumber :  SKSNI T-15-1991-03 

Dimana : U = Beban terfaktor 

  D = Beban mati 

  L = Beban hidup 

  W = Beban angin 
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2.6. ANALISA PERHITUNGAN 

Pada perencanaan struktur atap baja konvensional terdiri dari 

pendimensian gording dan pendimensian kuda-kuda baja. Untuk 

mempermudah perhitungan, maka lebih dahulu dibuat denah atap dengan 

mempertimbangkan letak kuda-kuda dan gording. Perencanaan 

konstruksinya dibuat sesuai dengan Pedoman Perencanaan Bangunan Baja 

Indonesia (PPBBI) dan SK SNI untuk baja tahun 2002. Sedangkan pada 

struktur kuda-kuda baja ringan (smartruss) perhitungan menggunakan 

program AS-4600-96 (Australian/NZ limit state). 

  

2.7. SISTEM MANAJEMEN 

2.7.1. Teknik Nilai (Value Engineering) 

Teknik nilai (Value Engineering) adalah suatu teknik yang 

dalam merencanakan suatu produk dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi dan menghilangkan biaya–biaya yang tidak perlu 

tanpa mengorbankan kualitas produk 
 Sumber: Manajemen, Ali Basyah Siregar dan Tma Ari Samadhi,1987.  

 

2.7.2. Prinsip - Prinsip Rekayasa Nilai 

Tujuan utama penciptaan suatu produk pada dasarnya adalah 

untuk kepuasan kepada pemakainya. Dengan demikian para 

perancang produk seharusnya tidak menciptakan fungsi–fungsi 

produk yang berlebihan yang pada akhirnya tidak berguna. Jadi 

gagasan harus dikembangkan dengan bertitik tolak dari : 

a Penghematan biaya, 

b Penghematan waktu, 

c Penghematan bahan, 

dengan memperhatikan aspek kualitas dari produk jadi. 

Dalam merancang suatu produk, permasalahan yang 

dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut : apabila fungsi pokok 

telah terpenuhi sampai sejauh mana perancang dapat 

menambahkan fungsi–fungsi sekunder. Hal ini perlu diperhatikan 
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mengingat penambahan fungsi pada produk akan selalu berarti 

penambahan biaya. Kiranya dapat dipahami bahwa dalam hal 

tertentu mungkin saja konsumen lebih menyukai produk yang 

sederhana, lebih rasional, dan murah. 
Sumber: Manajemen, Ali Basyah Siregar dan Tma Ari Samadhi,1987. 

 

2.7.3. Pengertian Fungsi Produk 

 Pada saat produk akan dirancang, persoalan mendasar yang 

timbul adalah aspek kegunaan produk. Pendekatan yang paling 

baik untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan mencoba 

mendefinisikan semua fungsi yang harus ada produk. Analisa 

selanjutnya harus didasarkan atas fungsi–fungsi tersebut. 
Sumber: Manajemen, Ali Basyah Siregar dan Tma Ari Samadhi,1987. 

 

2.7.4. Pengertian Nilai (Value) 

  Pengertian nilai dapat dibedakan atas : 

a Nilai bagi pemakai produk (konsumen), dan 

b Nilai bagi pembuat produk. 

  Nilai bagi pemakai merupakan ukuran sampai sejauh mana 

pemakai bersedia mengorbankan sesuatu untuk memiliki suatu 

produk. Sedangkan nilai bagi produsen menunjukan pengorbanan 

yang diberikan produsen dalam menawarkan suatu produk kepada 

konsumennya. 

Pengertian nilai masih dapat dibedakan lagi atas : 

a Nilai kegunaan : menyatakan tingkat kegunaan dan 

pelayanan yang dapat diberikan oleh suatu produk. 

b Nilai prestise  : nilai yang mengaitkan suatu produk dengan 

image yang menyebabkan daya tarik untuk memilikinya. 

c Nilai tukar  : merupakan ukuran pengorbanan finansial yang 

diberikan konsumen untuk dapat memiliki suatu produk. 
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d Nilai biaya  : merupakan hasil penjumlahan dari biaya–biaya 

seperti bahan, tenaga, biaya tak langsung, dan biaya yang 

harus dikeluarkan untuk membuat produk tersebut.    
Sumber: Manajemen, Ali Basyah Siregar dan Tma Ari Samadhi,1987. 

 

2.7.5. Pengertian Biaya 

Biaya adalah jumlah segala usaha dan pengeluaran yang 

dilakukan dalam mengembangkan, memproduksi, dan aplikasi 

produk. Penghasil produk selalu memikirkan akibat dari adanya 

biaya terhadap kualitas, realibilitas, dan maintainability karena ini 

akan berpengaruh terhadap biaya bagi pemakai. Biaya 

pengembangan merupakan komponen yang cukup besar dari total 

biaya. Sedangkan perhatian terhadap biaya produksi amat 

diperlukan karena sering mengandung sejumlah biaya yang tidak 

perlu (unnecessary cost). 
 Sumber: Manajemen Proyek dari Konseptual Sampai Operasional, Ir.Imam Soeharto, 1995. 

Adapun hubungan antara nilai, biaya, dan fungsi dijabarkan dengan 

memakai rumus-rumus berikut : 

a. Bagi produsen :  
Biaya
FungsiNilai =  

b. Bagi  konsumen :  
Biaya

FaedahNilai =  

Dari rumus diatas maka nilai dapat ditingkatkan dengan cara sebagai 

berikut : 

a. Meningkatkan fungsi atau faedah dengan tidak menambah biaya. 

b. Mengurangi biaya dengan mempertahankan fungsi atau faedah. 

c. Kombinasi a dan b. 
 Sumber: Manajemen Proyek dari Konseptual Sampai Operasional, Ir.Imam Soeharto, 1995. 

 


