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 BAB I 
 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Workshop atau gudang merupakan fasilitas dari tempat diproduksi bagian-

bagian dari kapal yang memiliki beban berat dan alat produksi seperti alat 

pemotong plat baja otomatis dan mesin banding baja. Sehingga, Workshop didesain 

banyak menggunakan baja dan beton bertulang khususnya pada bagian pelat lantai. 

Pada workshop galangan kapal, pelat lantai merupakan bagian terpenting 

karena memiliki beban paling berat dibanding bagian yang lain. Pelat lantai harus 

mampu mengkontribusikan beban yang ada di atasnya ke setiap pondasi dan 

menyalurkan beban hingga ke bagian dasar tanah yang keras. 

Pelat lantai flat slab pernah digunakan pada gedung rumah susun (Piscesa, 

2013), Perancangan modifikasi gedung rumah susun ini menerapkan sistem flat 

slab dan dinding geser. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan sistem flat slab 

maka perencana dapat memaksimalkan tinggi bebas bangunan sebab antar kolom 

tidak dihubungkan dengan balok kecuali pada balok tepi, dan juga tower D dan E 

pada proyek Cibubur Village Apartment, yang semula merupakan struktur yang 

terdiri dari kolom, balok dan pelat, menjadi sistem konstruksi flat slab. 

 Perencanaan dari sebuah pelat lantai memiliki peran penting yang desain 

dan perencanaannya harus kuat, aman, dan juga efisien. Salah satu pelat lantai yang 

memiliki metode yang sangat efisien, ekonomis dan praktis adalah pelat lantai flat 

slab karena flat slab tidak menggunakan balok sebagai tumpuan. Untuk itu, penulis 

melalui penelitian ini bermaksud melakukan analisis pelat lantai flat slab tersebut 
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pada workshop galangan kapal berdasarkan pengamatan penulis di PT. Karya 

Tekhnik Utama pada proyek pembangunan workshop Tj. Uncang-Batam. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perbandingan desain pelat lantai flat slab dengan pelat lantai 

balok pada workshop galangan kapal ? 

2. Bagaimana perencanaan pelat lantai flat slab dengan pelat lantai balok 

pada workshop galangan kapal ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam pembuatan Tugas Akhir penulis membatasi permasalahan dalam 

perencanaan ke dalam hal di bawah ini : 

1. Perhitungan menggunakan standar SNI-2847-2013 dan PBI’71 

2. Penelitian hanya dilakukan pada ranah pelat lantai flat slab dan pelat 

lantai balok pada workshop galangan kapal PT. Karya Tekhnik Utama 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menghasilkan perbandingan antara pelat lantai flat slab dan pelat lantai 

balok pada workshop galangan kapal PT.Karya Tekhnik Utama. 

2. Menghasilkan perencanaan pembesian yang ekonomis, ideal, dan 

efisien dari kedua desain pelat lantai pada workshop galangan kapal 

PT.Karya Tekhnik Utama. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, 

mahasiswa, pendidik, praktisi, dan masyarakat umum di antaranya : 

1. Menjadikan sebagai referensi atau perbandingan desain pelat lantai. 

2. Menambah pelajaran dan ilmu mengenai desain yang tepat untuk 

perencanaan pelat lantai pada workshop galangan kapal. 

3. Menambah wawasan dan referensi menggenai perencanaan pelat lantai 

flat slab dan pelat lantai balok. 
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