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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pembangunan suatu gedung telah mengenal tiga jenis bahan utama yang di 

gunakan yaitu : baja, beton dan kayu. Di samping itu, sering juga digunakan baja 

ringan sebagai konstruksi rangka atap. Konstruksi rangka atap pada umumnya 

terbuat dari kayu, dan digunakan pada bangunan yang memiliki sistem struktur 

atap, seperti bangunan sekolah, perkantoran, rumah sakit, rumah tinggal, tempat 

ibadah, ruang serba guna, pabrik dan lain lain, dengan bahan penutup atap dari 

genteng, seng, asbes, ataupun metal sheet. 

Pemakaian rangka atap baja ringan untuk atap rumah sebagai pengganti 

kayu saat ini semakin popular. Tetapi perlu diperhatikan mengenai hal teknis 

mendasar sebelum memutuskan untuk memakainya, terutama untuk menghindari 

kesalahan kesalahan yang nantinya dapat merugikan kita sebagai konsumen 

rangka baja atap ringan. Konstruksi rangka atap baja ringan digunakan pada 

bentang yang tidak terlalu besar. Pada bangunan dengan bentang kuda-kuda yang 

besar, tidak direkomendasikan menggunakan rangka atap baja ringan. Berbeda 

dengan baja konvensional weld mild steel atau yang lebih dikenal dengan sebutan 

profil WF dan besi siku yang bisa digunakan untuk bentang kuda-kuda yang 

besar.  

Kayu merupakan salah satu bahan kostruksi yang sering digunakan sebagai 

rangka atap. Beberapa jenis kayu seperti kayu kamper, kayu bangkirai, kayu 

keruing, kayu meranti, dan kayu kelapa adalah jenis kayu yang umum digunakan 

sebagai rangka atap. Tetapi kayu memiliki kelemahan-kelemahan antara lain 

kualitas kayu yang tidak merata, pelapukan yang disebabkan oleh serangan rayap, 

memuai ataupun menyusut karena perubahan cuaca, mudah terbakar dan 

langkanya material kayu saat ini. 
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Baja ringan adalah alternatif untuk mengatasi kelemahan kayu dari masalah 

keawetan, tetapi baja ringan mempunyai beberapa kelemahan yaitu berat jenis 

tinggi, tidak mudah dalam pembuatan bentang besar dan memerlukan pengawasan 

ekstra ketat dalam pelaksanaanya  dan pembuatanya. Hal tersebut menyebabkan 

penggunaan baja ringan kurang populer dan jarang di pakai. Penggunaan material 

baja ringan yang dikombinasikan usuk profil C dan reng adalah suatu alternatif 

untuk mengatasi kelemahan dari penggunaan material rangka atap beton dan kayu, 

sehingga penggunaanya cukup populer. Penggunaan material ini, memerlukan 

penanganan khusus dalam penyambungan dengan baut baja ringan, peralatan, dan 

sisa material baja ringan. 

Produk yang dihasilkan industri baja untuk konstruksi baja dapat 

dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu : (1) baja profil hasil canai panas (hot-

rolled shapes), dan profil yang dibentuk dari pelat.,(2) baja profil yang di bentuk 

dalam keadaan dingin (cold formed steel section) yang materialnya dapat berupa 

lembaran pelat baja, pelat strip dengan ketebalan yang berkisar dari 0,019 inchi 

(0,4 mm) sampai 2,5 inchi (6,4 mm). 

Rangka atap baja ringan untuk rumah mulai dikenal dan dipergunakan 4 

sampai 5 tahun terakhir, dan baja ringan merupakan baja mutu tinggi yang 

memiliki sifat ringan dan tipis, namun memiliki fungsi setara baja konvensional. 

Rangka atap baja ringan diciptakan untuk memudahkan perakitan dan 

pemasangan di lapangan. Meskipun tipis, baja ringan memiliki derajat kekuatan 

tarik 550 MPa, sementara baja biasa sekitar 300 MPa. Di Indonesia, ketebalan 

baja ringan berkisar dari 0,4 mm – 1 mm dengan jenis material yang umum di 

gunakan adalah galvanized Z-22, galvalum AZ-100, zincalume dan ZAM ZG-90. 

Cold formed steel structural members (rangka atap baja ringan) dibandingkan 

dengan material lainya mempunyai keunggulan yang diuraikan sebagai berikut : 

1. Berat relatif ringan. 

2. Kekuatan (strength) dan kekakuan (stiffness) yang tinggi. 

3. Mudah dalam fabrikasi dan produksi dalam jumlah besar. 



3 

 

 

 

4. Pembangunan dan pemasangan yang mudah dan cepat. 

5. Keterlambatan pelaksanaan akibat cuaca dapat dieliminasi 

6. Tidak ada muai atau susut akibat perubahan cuaca. 

7. Detailing yang lebih akurat. 

8. Anti rayap dan tidak membusuk. 

9. Kualitas yang merata (uniform). 

10. Transportasi dan pemeliharaan ekonomis. 

11. Tidak mudah terbakar. 

12. Material dapat di daur ulang dan ramah lingkungan. 

13. Structural life time tinggi. 

Keunggulan-keunggulan yang ditawarkan tersebut perlu diteliti lagi, 

sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pedoman dalam 

penggunaanya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada bagian latar belakang, dapat 

diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut : 

1) Mengingat penggunaan baja ringan sudah sangat umum di dunia konstruksi 

saat ini, maka perlu adanya pengetahuan mengenai nilai kuat lentur dari baja 

ringan tersebut. 

2) Berkembangnya penggunaan baja ringan khususnya untuk rangka atap, maka 

perlu dilakukan adanya penelitian tentang kekuatan baja ringan dari rangka 

atap tersebut. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui nilai kuat lentur profil C baja ringan dengan bentang 1 

m dari dua perusahaan yang berbeda yaitu PT.Taso dan PT Baja Pratama. 

b. Untuk mengetahui beban maksimal (Pmaks)  yang dapat ditahan dari profil 

C baja ringan tersebut dengan bentang 1 m dan tinggi 7,5 cm tebal 1 mm 

dan 0,75 mm dengan dua variasi titik beban tekan. 
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c. Untuk mengetahui besarnya lendutan pada profil C baja ringan ketika 

menahan beban maksimal ( Pmaks ) dengan bentang 1 m dan tinggi 7,5 cm 

tebal 1 mm dan 0,75 mm dengan dua variasi titik beban tekan. 

d. Untuk mengetahui besarnya kuat lentur yang dapat ditahan dari profil C 

baja ringan dengan dua variasi titik beban tekan. 

2 Manfaat Penelitian 

a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang struktur bangunan, 

khususnya dalam hal baja ringan terutama tentang kuat lentur dari profil C 

baja ringan yang digunakan sebagai komponen rangka atap. 

b. Untuk menguji kualitas dari profil C baja ringan sebagai komponen rangka 

atap.  

D. Batasan Masalah 

Menghindari melebarnya pembahasan, penelitian ini dibatasi pada masalah-

masalah berikut : 

1) Bentuk profil yang digunakan untuk rangka atap adalah profil C baja ringan. 

2) Digunakan tinggi profil 7.5 cm produksi PT.Taso dan PT. PT Baja Pratama 

yang masing-masing mempunyai ketebalan 1 mm dan 0,75 mm dengan 

bentang : 

Tabel I.1. Variasi bentang pengujian profil C baja ringan 

No Nama produk 
h ( usuk )  Bentang Tebal 

jumlah 
Cm Cm mm 

1 TASO 
7,5 100 1 3 

7,5 100 0,75 3 

2 BAJA PRATAMA 
7,5 100 1 3 

7,5 100 0,75 3 

 

3) Alat sambung yang digunakan adalah baut khusus untuk baja ringan yaitu 

type SDS (self drilling screw) dengan panjang (termasuk kepala baut) 16 mm 

dan diameter kepala baut 10 mm. 

4) Pembebanan pada benda uji dikondisikan pada tengah-tengah bentang dengan 

posisi benda uji (profil C) datar terhadap tumpuan dengan satu titik beban 

tekan dan dua titik beban. 



5 

 

 

 

5) Tumpuan pengujian menggunakan baja dengan tebal 6 mm. 

6) Tumpuan pengujian kuat lentur profil C baja ringan berupa sendi rol. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Ari Suseno dengan judul Tinjauan 

Kuat Lentur Reng Baja Ringan Sebagai Penopang Atap dengan mengunakan 

produk dari PT. KKA dan PT. CBM yang membedakan dengan penelitian 

sebelumnya adalah pada jenis profil yang di uji dan produk baja ringan. Pada 

penelitian ini digunakan produk dari PT.Taso dan PT. Baja Pratama dengan benda 

uji berupa profil C baja ringan. Dan pada kesempatan ini dilakukan penelitian 

mengenai nilai kuat lentur baja ringan dengan bahan uji yang berasal dari dua 

buah perusahaan produsen baja ringan yang berbeda. Diharapkan dari penelitian 

ini dapat membuka pandangan masyarakat secara luas dalam penggunaan rangka 

atap baja ringan sebagai pengganti rangka atap kayu ataupun rangka atap yang 

lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


