
BAB II

TINJAl AN PUSTAKA

2.1 Pendahuluan

Elemen baja merupakan suatu altematif jenis elemen yang dapat dipakai di

dalam suatu perencanaan bangunan gedung. Penelitian-penelitian mengenai sifat-

sifat baja telah banyak dilakukan. Berbagai penelitian memberikan suatu referensi

untuk suatu perencanaan. Di Indonesia penggunaan elemen baja sebagai elemen

bangunan gedung masih jarang dilakukan sehingga perlu penelitian perencanaan

penggunaan elemen baja sebagai elemen struktur bangunan gedung. Standar

perencanaan yang ada misalnya PPBBG, AISC maupun SK-SNI 1993 tentang

spesifikasi bangunan baja untuk gedung belumlah cukup membantu para praktisi,

sehingga di dalam penelitian ini digunakan tinjauan pustaka penelitian sebagai

berikut ini.

2.1.1 Penelitian Sugeng Siswali dan Nurhayanto ( 1995 )

Kedua peneliti ini mengambil topik Optunalisasi Berat Minimum Profil

Pada Portal Sederhana Struktur Baja Plastis. Di dalam penelitian tersebut kedua

peneliti mencoba untuk membandingkan jenis profil terhadap perencanaan struktur

portal sederhana dengan pendekatan metode plastis. Tinjauan penelitian ini adalah

dengan menggunakan portal sederhana sehingga dalam segi identifikasi untuk
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bangunan gedung tinggi adalah belum tepat. Untuk mendapatkan pendekatan

aplikasi perencanaan masih diperlukan suatu penelitian dengan tinjauan struktur

portal bertingkat banyak

2.1.2 Penelitian Akbar Hari Susanto dan Dezy Patwoko (1998)

Topik pembahasan yang diambil oleh kedua peneliti diatas adalah Studi

Literatur Kekuatan Kolom Baja Terhadap Pembebanan Eksentris Pada Kondisi

Tekuk Inelastis. Jenis struktur yang ditinjau oleh kedua peneliti adalah struktur

yang mempunyai daktalitas penuh dengan metode inelastis. Penggunaan metode

inelastis dengan pendekatan daktalitas penuh di dalam perencanaan elemen baja

secara konvensional adalah kurang tepat. Untuk perencanaan elemen baja dengan

asumsi daktalitas penuh diperlukan suatu pemakaian metode perencanaan yang

mendekati asumsi tersebut.

2.1.3 Penelitian M Armidiz dan Heru Sadmiko ( 1999 )

Penelitian yang dilakukan oleh kedua peneliti diatas mengambil pokok

bahasan Desain Struktur Bangunan Baja Konvensional Dan Penerapan Desain

Tahan Gempa Dengan Strong Coloumn Weak Beam. Hasil penelitian studi

komparasi diatas memberikan kuantitatif efisiensi pemakaian elemen profil baja

pada perencanaan daktail khususnya dalam penggunaan elemen balok dalam hal

penentuan dimensi balok.. Perencanaan penggunaan elemen baja di dalam

penelitian ini menghasilkan profil kompak yang terlalu gemuk khususnya pada

balok sehingga ketergantungan lebar sayap kolom terhadap lebar sayap balok

sangat signifikan pada desain sambungan. Pada penelitian ini juga masih belum



menggunakan metode redistribusi momen yang diasumsikan dapat lebih

memberikan efisiensi penggunaan dimensi elemen struktur.

2.2 Pembahasan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang telah dilakukan beberapa penelitian diatas dapatlah

ditarik suatu gambaran secara urn urn sebagai berikut ini.

1. Penggunaan tinjauan portal sederhana dalam suatu perencanaan belum

dapat memberikan suatu parameter yang cukup optimum terhadap

efisiensi pemakaian metode analisis plastis

2. Perencanaan elemen struktur dengan pendekatan analisis plastis

sebaiknya tidak menggunakan konsep metode perencanaan konvensional,

sehingga diperlukan konsep metode perencanaan baja daktail atau dengan

metode redistribusi momen.

3. Pemakaian perencanaan konvensional pada asumsi tekuk inelastis belum

dapat memberikan hasil yang optimal terhadap pendekatan asumsi sendi

plastis pada kondisi inelastis terjadi. Untuk itu diperlukan metode

perencanaan lainnya yang memiliki pendekatan asumsi tekuk inelastis.

2.3 Permasalahan yang akan diteliti

Dari hasil pembahasan tinjauan pustaka sebelumnya dapatlah diambil beberapa

pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut ini.

1. Di dalam perencanaan elemen baja perlu diperhatikan kekompakan profil

dan diharapkan dapat dihmdarkan pemakaian profil pada balok yang

terlalu gemuk. Penggunaan profil yang terlalu gemuk akan memiliki



ketergantungan dalam pemilihan profil kolom karena pemilihan kolom

berdasarkan pada keterbatasan lebar sayap kolom yang bergantung pada

lebar sayap balok maksimum.

2. Adanya konsep struktur bangunan yang memiliki daktalitas penuh

membutuhkan suatu perencanaan dengan metode selain metode

konvensional. Untuk perencanaan selain metode konvensional dapat

memakai metode perencanaan daktail atau metode redistribusi momen.

3. Untuk melihat kuantitas efisiensi terhadap perencanaan elemen struktur

diperlukan suatu studi komparasi terhadap berbagai metode perencanaan.

4. Perencanan elemen struktur baja sebagai baja yang daktail dapat

diasumsikan dengan standar perencanaan elemen yang dibenkan AISC.

dengan metode Load and Resistance Factor Design.


