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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perencanaan struktur dengan memperhatikan beberapa kriteria yang sesuai 

perlu dilakukan dalam menentukan metode pelaksanaan konstruksi yang tepat. 

Kriteria - kriteria yang perlu diperhatikan diantaranya adalah biaya yang tersedia, 

waktu yang ditentukan, tingkat mutu yang diinginkan, keamanan bagi pekerja dan 

warga sekitar serta pengaruh pelaksanaan konstruksi yang rendah terhadap 

lingkungan. 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 konvensional merupakan metode yang 

pengecorannya dilakukan langsung pada lokasi elemen struktur yang direncanakan. 

Kelebihan dari metode ini daripada metode precast yaitu tidak memerlukan biaya 

tambahan dalam transportasi dan pemasangan beton precast serta dapat 

meminimalkan masalah pada sambungan elemen struktur. Kekurangan dari metode 

ini yaitu membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan banyak bekisting dan 

pekerja dalam pelaksanaannya serta mutu yang kurang terjamin. 

Metode precast merupakan metode yang pengecorannya dilakukan pada 

pabrik manufaktur beton precast yang setelah cukup umur baru diantar dan 

dipasang pada elemen yang direncanakan. Kelebihan dari metode ini daripada 
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metode cast in situ atau konvensional yaitu waktu pekerjaan yang singkat, 

meminimalkan penggunaan bekisting, mutu yang terjamin dan tidak terpengaruh 

cuaca. Kekurangan dari metode ini yaitu memerlukan biaya tambahan dalam 

transportasi dan pemasangan beton precast serta memerlukan perhatian pada 

sambungan elemen struktur sehingga memerlukan pekerja yang ahli dalam 

pemasangannya. 

 Studi komparatif ini meninjau proyek pembangunan apartemen Puri 

Khayangan Residence yang berlokasi di Jalan Raja Ali Kelana, Belian, Batam - 

Kepulauan Riau. Apartemen Puri Khayangan Residence dibangun dengan tinggi 18 

lantai dan direncanakan menggunakan plat lantai beton fly slab dengan pondasi 

bore pile. Plat lantai beton fly slab merupakan plat precast yang ditemukan oleh 

(Sulistyana, 2010) melalui tesisnya yang berjudul “Penelitian Panel Beton Seluler 

dengan Rib sebagai Pengaku”. Fly slab dirancang dengan menghilangkan sebagian 

beton sehingga permukaan bawahnya terlihat seperti bingkai jendela yang 

merupakan letak baja tulangannya. Plat lantai yang dihasilkan lebih ringan dengan 

mutu atau kekuatan yang sama. 

Penelitian dilakukan dengan membandingkan perencanaan struktur proyek 

tersebut yang menggunakan plat lantai beton fly slab dengan perencanaan yang 

menggunakan plat lantai beton konvensional. Perencanaan struktur berpedoman 

pada SNI 03-2847-2002, SNI 03-1726-2002, dan PPPURG 1987 dengan 

menggunakan program ETABS. Hal-hal yang dibandingkan yaitu desain 

penampang elemen balok dan kolom, diagram interaksi kolom, simpangan struktur, 

perencanaan pondasi, dan volume beton. Ketepatan dalam pemilihan metode 
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pelaksanaan konstruksi dievaluasi dengan meninjau perkiraan biaya terhadap 

kebutuhan beton dari kedua perencanaan struktur. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perbandingan desain penampang elemen balok pada struktur 

beton fly slab dan stuktur beton konvensional? 

2. Bagaimana perbandingan desain penampang elemen kolom pada struktur 

beton fly slab dan stuktur beton konvensional? 

3. Bagaimana perbandingan diagram interaksi kolom pada struktur beton fly 

slab dan stuktur beton konvensional? 

4. Bagaimana perbandingan simpangan struktur pada struktur beton fly slab 

dan stuktur beton konvensional? 

5. Bagaimana perbandingan perencanaan pondasi pada struktur beton fly slab 

dan stuktur beton konvensional? 

6. Bagaimana perbandingan volume beton pada struktur beton fly slab dan 

stuktur beton konvensional? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menguraikan perbandingan desain penampang elemen balok pada struktur 

beton fly slab dan struktur beton konvensional. 
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2. Menguraikan perbandingan desain penampang elemen kolom pada struktur 

beton fly slab dan struktur beton konvensional. 

3. Menguraikan perbandingan diagram interaksi kolom pada struktur beton fly 

slab dan stuktur beton konvensional. 

4. Menguraikan perbandingan simpangan struktur pada struktur beton fly slab 

dan stuktur beton konvensional. 

5. Menguraikan perbandingan perencanaan pondasi pada struktur beton fly 

slab dan stuktur beton konvensional. 

6. Menguraikan perbandingan volume beton pada struktur beton fly slab dan 

stuktur beton konvensional. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memperluas wawasan mahasiswa dalam perencanaan struktur pada gedung 

bertingkat dengan menggunakan program ETABS. 

2. Dapat menjadi referensi bagi praktisi konstruksi dalam merencanakan 

struktur bangunan bertingkat. 

3. Sebagai referensi bagi penelitian serupa di masa mendatang. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Data-data gambar desain awal digunakan sebagai acuan. 
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2. Lokasi gedung termasuk dalam zona wilayah gempa 1 dengan kondisi tanah 

lunak. 

3. Analisis respons dinamik dengan metode analisis ragam spektrum respons. 

4. Perencanaan stuktur dengan Sistem Rangka Pemikul Momen Biasa 

(SRPMB). 

5. Perencanaan struktur menggunakan program ETABS 2016. 

6. Tidak meninjau perencanaan fasilitas penunjang bangunan. 

7. Tidak meninjau segi manajemen konstruksi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Mengemukakan tentang latar belakang yang berisikan 

tentang dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah dari 

penelitian yang akan dilakukan, tujuan dari penelitian yang 

diharapkan, manfaat dari penelitian setelah dipublikasikan, 

batasan masalah dari penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan tentang teori-teori dan peraturan-peraturan yang 

menjadi refensi dalam perencanaan struktur dan mendukung 

penelitian yang dilakukan. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Berisikan tentang ruang lingkup penelitian yang dilakukan, 

data-data penelitian yang digunakan, proses pengolahan data, 

analisis hasil penelitian, dan diagram alir penelitian. 

 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berisikan tentang proses serta hasil perencanaan struktur dan 

penelitian yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian 

dengan mengacu pada referensi yang ada. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran 

dari penelitian yang dilakukan. 
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