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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat saat ini harus dapat berjalan 

seiring dengan peningkatan usaha pemenuhan kebutuhan hidup. Kebutuhan dasar 

yang harus dipenuhi selain sandang dan pangan adalah tempat tinggal. Oleh 

karena itu berkembangnya jumlah permintaan akan kebutuhan tempat tinggal 

menarik pemerintah dan investor untuk membangun suatu kawasan permukiman 

baru yang memberikan kenyamanan, keamanan serta harga yang terjangkau. 

(Anonim. 2013. Isi Tesis (Online)). 

Usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan perumahan dan permukiman terutama di daerah padat penduduk 

dan ketersediaan tanah yang sangat terbatas adalah melakukan pembangunan 

perumahan menurut sistem rumah susun. Karena sistem ini dinilai cukup efisien 

dalam pemanfaatan lahan yang ada. (Tugas Akhir Henny Agraini, 2011, 

Universitas Andalas). 

Pembangunan rumah susun ini dipimpin oleh Dirjen Cipta Karya 

Departemen Pekerjaan Umum yang berpusat di Jakarta membuat program atas 

Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) yang akan dibangun di Provinsi 

D.I.Yogyakarta, Kab. Gunung Kidul, Kec. Wonosari. Daerah tersebut dinilai 

cukup padat karena seiring dengan semakin majunya kondisi daerah tersebut. 

Sebagai inovasi dari bahan beton, maka diusulkan suatu model bangunan 

tahan gempa dari beton precast. Keunggulan menggunakan precast antara lain 
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kekuatannya terjamin, dapat mempercepat waktu pelaksanaan, dapat 

memperindah struktur dan dapat diproduksi massal sehingga dapat diaplikasikan 

untuk membangun bangunan dalam jumlah banyak. (David, Philips &Wiliam, 

1978).  

Sambungan adalah elemen yang sangat penting dalam desain dan 

konstruksi bangunan tahan gempa. Kegagalan atau keutuhan bangunan pasca 

gempa ditentukan oleh kualitas sambungan. Agar bangunan memiliki kekuatan 

yang baik saat menerima beban gempa, maka harus dipenuhi beberapa syarat 

sambungan balok dengan kolom. Dengan demikian sambungan balok – kolom 

merupakan bagian yang mentransfer gaya – gaya antar elemen pracetak yang 

disambung. Bila tidak direncanakan dengan baik maka sambungan dapat 

mengubah aliran gaya pada struktur pracetak, sehingga dapat mengubah hirarki 

keruntuhan yang ingin dicapai dan pada akhirnya dapat menyebabkan keruntuhan 

prematur pada struktur. (Anonim. Bab 1 Tugas Akhir (Online)).  

Dalam studi analisa ini, sambungan balok – kolom yang digunakan adalah 

sistem Platcon Precast 07. Struktur beton pracetak sistem Platcon Precast 07 

adalah sistem struktur rangka terbuka (open frame) dengan menggunakan 

sambungan las pada lokasi joint komponen balok dan kolom. Sistem struktur 

pracetak sistem Platcon Precast 07 memiliki keunikan pada lokasi penyambungan 

komponen balok dengan komponen kolom dengan menggunakan pelat yang dilas 

sehingga mudah untuk dikerjakan dan tidak mengurangi estetika bangunan. 

(Modul Kerja Pelaksaan Sistem Platcon Precast 07, 2012). 

Selain itu, Indonesia merupakan wilayah dengan ancaman bencana gempa 

bumi dan tsunami dengan intensitas yang cukup tinggi. Banyaknya gunung aktif 
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serta bentuknya yang berupa negara kepulauan adalah sebagian faktor yang 

mempengaruhi seringnya terjadi bencana di Indonesia. Hal ini dikarenakan posisi 

Indonesia yang dikepung oleh tiga lempeng tektonik dunia yakni Lempeng Indo-

Australian, Eurasian dan Lempeng Pasific yang apabila bertemu dapat 

menghasilkan tumpukan energi yang memiliki ambang batas tertentu. Penyebab 

utamanya adalah gaya inersia yang ditimbulkan oleh goncangan gempa yang 

mengakibatkan robohnya bangunan – bangunan yang tidak didesain tahan 

terhadap gempa. Penyebab lainnya adalah konstruksi bangunan yang buruk. 

(Anonim. 2012. Posisi Indonesia (Online). (penataanruang.pu.go.id/bulletin, 

diakses 09 April 2015)). 

Oleh karena itu, dalam studi analisa kali ini akan dibuat model sambungan 

balok – kolom dengan sistem Platcon Precast 07 yang efisien kemudian akan 

dibandingan dengan model sambungan yang telah ada pada kondisi sebelumnya 

serta akan dianalisa kapasitas sambungan balok – kolom dengan sistem Platcon 

Precast 07 terhadap gaya gempa yang berdasarkan peraturan SNI 1726 : 2002. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada maka permasalahan dalam 

studi analisa ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana model usulan sambungan balok – kolom yang efektif dengan 

sistem Platcon Precast 07 terhadap gaya gempa ? 

2. Bagaimana kapasitas sambungan balok – kolom dengan sistem Platcon 

Precast 07 antara keadaan lapangan (eksisting) dengan model usulan 

sambungan yang baru ? 
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1.3.Batasan Masalah 

Untuk mempersempit lingkup pembahasan, maka analisa hanya dibatasi 

pada :  

1. Perhitungan pembebanan pada struktur atas bangunan, yaitu beban 

gravitasi (beban mati dan beban hidup) serta beban gempa berdasarkan 

SNI 1726 : 2012. 

2. Perhitungan statika dengan bantuan software STAAD – Pro 2007. 

3. Perhitungan kapasitas sambungan balok – kolom dengan sistem Platcon 

Precast 07 menggunakan analisa perhitungan sambungan baja, yaitu 

sambungan baut dan sambungan las. 

4. Pemodelan sambungan balok – kolom dengan analisa sambungan baja. 

 

1.4.Tujuan Masalah 

Tujuan dari analisa ini adalah untuk :  

1. Mengetahui model usulan sambungan balok – kolom yang efektif dengan 

sistem Platcon Precast 07 terhadap gaya gempa. 

2. Mengetahui kapasitas sambungan balok – kolom dengan sistem Platcon 

Precast 07 antara keadaan lapangan (eksisting) dengan model usulan 

sambungan yang baru. 


