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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Proses perencanaan sebuah struktur kontruksi harus mempertimbangkan 

beberapa kriteria sebelum memulai detail perencanaan stuktur tersebut. Kriteria 

yang harus diperhatikan adalah dari segi biaya atau dana yang tersedia, waktu yang 

dimiliki yang sudah ditentukan untuk pelaksanaan pembangunan, kualitas mutu 

yang diinginkan, keamanan dan keselamatan bagi para pekerja dan warga sekitar 

saat proses pelaksanaan pembangunan dan pengaruh pelaksanaan pembangunan 

terhadap lingkungan sekitar. 

Selain kriteria diatas, sebuah proyek pembangunan suatu struktur akan 

mempertimbangkan metode pembangunan yang akan digunakan. Menurut Hamdi 

dan Harijadi [2010], “metode pelaksanaan konstruksi yang umum dipilih dalam 

proyek pembangunan yang besar dan tipikal seperti apartemen dengan 

memperhatikan kriteria tersebut khususnya terhadap biaya dan waktu adalah 

metode cast in situ dan precast”. 

Metode cast in situ atau yang lebih dikenal dengan sistem beton 

konvensional adalah metode yang pelaksanaan pembangunan sebuah elemen pada 

struktur tersebut dilaksanaan langsung pada lokasi elemen struktur itu 

direncanakan. Namun, sistem konvensional ini memiliki kekurangan yaitu 

memerlukan waktu yang lama dalam proses pelaksanaan pembangunan struktur 
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bangunan serta membutuhkan bekisting, pekerja dalam jumlah yang banyak saat 

proses perakitan dan pelaksanaannya serta kualitas mutu elemen struktur yang 

susah dikendalikan. 

Metode pracetak (precast) merupakan sebuah inovasi dari sistem beton 

konvensional. Sistem pracetak ini merupakan sebuah metode yang pengecoran 

sebuah elemen struktur dilaksanakaan dipabrik manufaktur beton pracetak atau 

lokasi lain selain pada titik perencanaan elemen tersebut. Sistem pracetak ini 

nantinya akan dibawa dan dirakit pada struktur bangunan yang direncanakan 

setelah umur beton cukup dan telah lolos pemeriksaan. Sistem pracetak ini memiliki 

keunggulan dibanding dengan metode cast in situ atau sistem beton konvensional 

dari segi waktu pekerjaan yang singkat karena elemen sudah dapat dilaksanakan 

terlebih dahulu di lokasi lain, meminimalisir penggunaan bekisting, dan kualitas 

mutu terjamin karena sudah dilakukan pemeriksaan sebelum proses 

pemasangan/perakitan. Kekurangan yang dimiliki sistem pracetak ini yaitu 

memerlukan biaya tambahan dalam transportasi dan kebutuhan akan alat berat 

(crane) pada saat pemasangan/perakitan elemen struktur pada lokasi yang tinggi. 

Studi komparatif yang dilakukan pada penelitian kali ini merencanakan 

pembangunan gedung Rusunawa Rajawali Sekupang – Batam. Bangunan ini akan 

memiliki tinggi 5 lantai. Penulis akan merencanakan pembangunan gedung 

Rusunawa Rajawali Sekupang – Batam dengan menggunakan struktur pracetak C-

Plus serta menggunakan struktur sistem beton konvensional dengan pondasi tiang 

pancang.  
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Struktur pracetak C-Plus merupakan struktur precast yang ditemukan oleh 

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU-PR (LITBANG). Struktur 

pracetak C-Plus dirancang dengan menghilangkan sebagian beton sehingga kolom 

struktur berbentuk seperti tanda tambah. Struktur kolom seperti ini akan 

meringankan beban, dan memberikan estetika pada bangunan nantinya. 

Penelitian dilakukan dengan membandingkan 2 (dua) variabel bebas secara 

lansgung yaitu perencanaan struktur yang menggunakan struktur sistem beton 

konvensional dengan perencanaan yang menggunakan struktur sistem pracetak C-

Plus. Perencanaan struktur bangunan ini berpedoman kepada SNI 03-2847-2013, 

SNI 03-1726-2002, dan PPPURG 1987 dengan bantuan program SAP2000 dalam 

permodelan dan pengecekkan kekuatan struktur. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari pembahasan latar belakang pada sub-bab 1.1 diatas, maka penulis 

menjabarkan rumusan-rumusan masalah dari penelitian tugas akhir ini sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana perbandingan desain penampang balok pada struktur sistem 

pracetak C-Plus dengan sistem beton konvensional? 

2. Bagaimana perbandingan desain penampang kolom pada struktur sistem 

pracetak C-Plus dengan sistem beton konvensional? 

3. Bagaimana perbandingan volume beton pada struktur sistem pracetak C-Plus 

dengan sistem beton konvensional? 
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4. Bagaimana perbandingan kebutuhan baja tulangan pada struktur sistem 

pracetak C-Plus dengan sistem beton konvensional? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang dipilih peneliti dalam penelitian ini disusun untuk 

menghindari penyimpangan rumusan masalah, tujuan maupun maksud dari 

penelitian ini. Berikut adalah batasan-batasan masalah pada penelitian ini: 

1. Data-data gambar desain direncanakan sepenuhnya oleh penulis sebagai 

acuan. 

2. Perencanaan struktur menggunakan Sistem Rangka Pemikul Momen Biasa 

(SRPBM). 

3. Tidak memperhitungkan sisi arsitektur gedung bangunan. 

4. Lokasi struktur bangunan gedung berada pada zona wilayah gempa 1 dengan 

kondisi tanah lunak. 

 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan yang diharapkan oleh penulis dari penelitian tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguraikan dan mengetahui perbandingan desain penampang balok 

pada struktur sistem pracetak C-Plus dengan sistem beton konvensional. 

2. Untuk menguraikan dan mengetahui perbandingan desain penampang kolom 

pada struktur sistem pracetak C-Plus dengan sistem beton konvensional. 

Annur Kurniawan. Studi Komparatif Perencanaan Struktur Sistem Pracetak C-Plus dengan Sistem Beton Konvensional 
UIB Repository©2019



5 

Universitas Internasional Batam 

3. Untuk menguraikan dan mengetahui perbandingan volume beton pada 

struktur sistem pracetak C-Plus dengan sistem beton konvensional. 

4. Untuk menguraikan dan mengetahui perbandingan kebutuhan baja tulangan 

pada struktur sistem pracetak C-Plus dengan sistem beton konvensional. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat atau luaran yang diharapkan oleh penulis dari penelitian tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bertambahnya pengetahuan tentang beton pracetak khususnya sistem C-Plus, 

yang belum dipelajari dibangku perkuliahan. 

2. Bertambahnya pengetahuan tentang penggunaan aplikasi SAP2000 sebagai 

perencanaan struktur pada gedung bertingkat. 

3. Dapat menjadi referensi bagi praktisi konstruksi dalam merencanakan 

struktur bangunan bertingkat. 

4. Sebagai referensi/pedoman bagi peneliti serupa dimasa mendatang. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis akan membahas berbagai macam 

detail perencanaan dan studi komparatif yang dipelajari penulis saat penulisan tugas 

akhir ini. Sebagai dasar atau gambaran sistematis penulisan penelitian tugas akhir 

ini, penulis mengkategorikan penulisan penelitian tugas akhir ini menjadi beberapa 

bab, sebagai berikut: 

Annur Kurniawan. Studi Komparatif Perencanaan Struktur Sistem Pracetak C-Plus dengan Sistem Beton Konvensional 
UIB Repository©2019



6 

Universitas Internasional Batam 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab 1 ini, penulis akan menguraikan mengenai latar belakang yang 

berisikan alasan atau latar belakang pemilihan judul oleh penulis, rumusan 

masalah penelitian, batasan masalah penelitian, maksud, tujuan dan manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan karya tulis ilmiah ini. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab 2 ini, penulis akan menguraikan mengenai teori, dasar dan peraturan 

tentang struktur pracetak, pracetak C-Plus, perencanaan struktur, dan 

pembebanan yang menjadi referensi penulis dalam perencanaan struktur dan 

pendukung penelitian yang dilakukan. 

3. BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab 3 ini, penulis akan menguraikan mengenai metode pengambilan 

data, proses pengolahan data primer dan data sekunder, proses analisis data 

hasil pengolahan, serta diagram alir kegiatan penelitian.  

4. BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab 3 ini, penulis akan menguraikan mengenai proses beserta hasil 

perencanaan struktur sistem pracetak C-Plus dan sistem beton konvensional. 

5. BAB V : PENUTUP 

Pada bab penutup ini membahas mengenai kesimpulan yang diambil dari 

perbandingan yang dilakukan penulis serta saran untuk hal yang lebih baik 

kedepannya. 
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