
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki ancaman gempa bumi cukup 

tinggi. Oleh karena itu, dalam merencanakan bangunan di daerah gempa gaya gempa 

yang terjadi harus diperhitungkan dan digunakan dalam mendesain supaya struktur 

tetap memiliki kekakuan yang cukup untuk dapat berdiri (tidak runtuh) sehingga 

keselamatan pengguna bangunan saat terjadi gempa dapat terjamin. Perencanaan 

struktur balok merupakan salah satu cara untuk meminimalisir agar ancaman gempa 

tersebut dapat di minimalisir. Salah satu dari perencanaannya adalah perencanaan 

balok komposit. 

 

Balok komposit merupakan perpaduan antara beton dan baja profil, dimana 

perbedaannya dengan beton bertulang adalah untuk momen positif, pada beton 

bertulang gaya-gaya tarik yang terjadi pada elemen struktur dipikul oleh besi 

tulangan, sedangkan pada struktur komposit gaya-gaya tarik yang terjadi dipikul oleh 

profil baja. Balok komposit dengan profil IWF biasa sudah banyak digunakan dalam 

perencanaan suatu gedung. Hal ini dikarenakan keuntungan yang didapat dengan 

menggunakan struktur komposit pada suatu bangunan daripada menggunakan struktur 

beton bertulang. Jika ditinjau dari segi kualitas dan efisiensi waktu pekerjaan 

bangunan dengan struktur baja komposit lebih menguntungkan. Keistimewaan yang 
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nyata dalam sistem komposit adalah (1) Penghematan berat baja, (2) Penampang 

balok baja yang digunakan lebih kecil, (3) kekakuan lantai meningkat, (4) kapasitas 

menahan beban lebih besar, (5) Panjang bentang untuk batang tertentu dapat lebih 

besar ( Charles G. Salmon,1991 ). 

 

Analisis kuat lentur nominal penampang komposit dapat dihitung secara manual, 

tetapi membutuhkan waktu yang lama atau tidak efisien jika menghitung analisis kuat 

lentur nominal pada penampang komposit. Dengan ini perlunya dibuat suatu program 

otomatis untuk dapat menghitung cepat hasil dari analisis kuat lentur nominal pada 

penampang komposit. Dalam hal ini program berbasis android sangat cocok untuk 

mendukung perhitungan dari analisis kuat lentur nominal berbasis android. Program-

program berbasis android telah sangat populer dan sangat berkembang di kalangan 

masyarakat. Dengan membuat program berbasis android, maka banyak orang yang 

telah memiliki smarthpone berbasis android diharapkan dapat menggunakan 

pemrograman ini.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang ada, maka dapat diambil suatu rumusan masalahnya yaitu 

bagaimana mengaplikasikan analisa analisis kuat lentur nominal pada berpenampang 

komposit ke dalam program berbasis android. 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1. Perhitungan analisis kuat lentur nominal pada balok komposit dengan 

menggunakan progam berbasis android. 

2. Perhitungan hanya analisa kuat lentur nominal momen positif yang dihitung 

berdasarkan distribusi tegangan plastis pada balok komposit. 
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3. Baja yang digunakan hanya profil IWF sebanyak 25 profil standar. 

4. Beban yang digunakan hanya beban hidup dan beban mati dengan kombinasi 

pembebanan U = 1,4 D dan U = 1,2D + 1,6L. 

5. Tumpuan yang digunakan untuk balok komposit adalah sendi-rol, sendi-rol 

(dengan perancah), jepit-jepit, dan jepit-jepit (dengan perancah). 

6. Peraturan yang digunakan pada skripsi ini menggunakan peraturan yang terbaru 

yaitu SNI-03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Beton untuk Bangunan 

Gedung dan SNI-03-1729-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Baja 

untuk Bangunan Gedung. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian pada Tugas Akhir ini adalah untuk mempermudah perhitungan 

analisa kuat lentur nominal pada balok komposit dengan menggunakan program 

aplikasi berbasis android.  

 

E. Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Mempermudah pengguna program yang akan menghitung kuat lentur nominal 

pada balok komposit. 

2. Membantu para mahasiswa ataupun pekerja lapangan yang menggunakan 

smartphone android agar tidak perlu menghitung manual kuat lentur nominal pada 

balok komposit. 

3. Tidak membutuhkan waktu lama bagi pengguna untuk mengetahui hasil dari input 

data program berbasis android ini.  


