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Metode percneanaan struktur balok bag, komposit yang sekarang banyak
Tpunakan adalah metode ASD dan metode FRFD. D, antara kedua metode lerscbut,
ASD mcrupakan metode vang Icbih dahulu berkembang dan banyak digunakan d,
bcrbaga, ncgara. Namun, sclelah metode LRFD d,adoPs. oleh AISC sc,ak lahun 1986,
maka metode m, mula, banyak dimmat, dan menggantikan metode ASD.

Mclode ASF) dalam filosofi perencanaannva menggunakan batas clastis dan

bahan scbaga, balasan keamanannya, scdaugkan metode LRFD menggunakan filosofi
pcrcncanaan dengan keadaan batas yang memanfaatkan kekualan batas haneur atau

batas Iclch baban dalam balasan keamanannya. Sclain itu LRFD membenkan juga
suatu iaktor tolcrans, pembesaran terhadap bcban yang mana hal ini tidak ada dalam

mclode ASD. Dcngan adanya perbedaan dan filosofi percneanaan tersebut akibatnya
keciua mclode memihki prosedur percneanaan dan tuqauan kcamanan yang berbeda.
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Adanya perbedaan filoso. idan prosedur analisis percneanaan struktur balok baja
komposit mi tcniu saja sangat menank untuk dikaji lebih lanjul, mana metode

percneanaan yang dayat mcnghasilkan pcrcncanaan yang paling cfisien di antara



kcdua metode lerscbut jika dituqau dalam bcberapa variasi panjang bcntang ( I, ),
jarak antar balok ( bO )dan mutu bclon ( Pc )sccara bergantian.

i.i.2. Kcaslian

Sciauh pengetahuan penulis, pembahasan stud, komparas, struktur balok

komposit ( baja -beton )dengan metode ASD AISC dan metode FRFD AISG yang
menggunakan variabcl panjang bentang ( F), jarak antar balok ( b() )dan mutu beton

( Pc ) bcban pcrnah dibahas dalam kajian-kajian penulisan tugas akhir di Fakultas
Teknik Sipil dan Percneanaan blniversilas islam Indonesia.

1.1.3. Manfaar Penulisan

Dengan adanya kapan m, karni bcrharap dapat meiqadi bahan pertimbang;
bag. para pcroncana struktur baja aiau baja komposit khususnya dalam mernibl,

mclode pcrcncanaan struktur balok baja komposit yang akan digunakan.

L2. Tvijiiaii PenuHsan

Tujuan yang hendak dicapai dalam kajian ini adalah menentukan metode

percneanaan balok komposit yang lebih efckt.f dan cfisien diantara metode ASD dan

LRFD berdasarkan variasi vanabcl paiqang bentang (L), jarak antar balok ( bO )
dan mulu beton ( Pe ).
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Dalam pengkajian ini dipedukan bcberapa balasan untuk mendapatkan

-:-:TT-san yang lebih tcriokus dan akurat dcngan tidak mengurangi atau bahkan

mcmadakaii bagian-bagian yang dapat mcmpengaruhi hasil akhir dari kajian sehingga
menyunpang dari lujuan penulisan.
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A<JapUn ba&«"*a&™ yang menjad, balasan dalam penulisan ini, seeara gans

besarnya adalah sebagai benkut mi.

(0/ASUmS' ,UmPUan ba!°k ya'1g d,bahaS ;,d:i!ilh s™* ™l alau simple beam
sclnngga semua bagian balok mengalami momen posiliF

2. Shear connector sebaga, penahan gaya geser yang icrjadi antara slab beton
dan .sayap profil baja bagian alas tidak dibabas.

3. Metode percneanaan discsuaikan dcngan sislun ./,,,„,,« alau dcngan
menggunakan pcrancah.

4- «'«>ni yang akan digunakan adalah profil Wg.las yang lerdapat dalam label
AISC.

5- Mengeiia, baDsan yang lebih spesifik untuk mendapatkan hasil yang
'.l!i"ginfcan scsua, dcngan Uyuan dan maksud penulisan akan ditctapkan pada
pokok baliasan disain dan analisis.

Cora studi yang dilakukan adalah dcngan mcndisam balok dengan variasi
-nlang ( L), jarak anlar balok ( bO )dan mutu beton ( Pc )yang sudah ditentukan

cTngaa menggunakan metode ASD dan LRFD. Kemudian membanebngkan has,!
diS"!1 tCI;;Cbl" <;"lgan ,ncmeunal;an parameter bcrat profil. Untuk mendapatkan lias,!
' - myang sccfisicn mungkin iaika digunakan program komputer berbahasa BASIC

T"g AdaPmnya telah diisi dab -data proll! yang ada dalam label profil baja AISC.


