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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era saat ini semua pembangunan infrastruktur dituntut cepat, dan 

tepat mutu. Untuk mengatasi hal tersebut digunakan salah satu metode yaitu 

menggunakan sistem Half Slab (beton pracetak/precast). Jika dibandingkan 

dengan bahan bangunan yang lain, beton mempunyai berbagai keunggulan, antara 

lain relatif lebih kuat menahan gaya tekan, mudah pengerjaan dan perawatannya, 

mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan, tahan terhadap perubahan cuaca, dan 

lebih tahan terhadap api serta korosi. 

Pembangunan dengan metode precast banyak digunakan, terutama pada 

pekerjaan beton untuk bangunan tinggi yang memiliki tipikal yang sama per 

lantainya. Hal ini karena lebih mudah dan sederhana pengerjaannya dan tentunya 

lebih cepat bila menggunakan beton precast. Biasanya pengunaan beton precast 

dikhususkan hanya untuk strukturnya saja seperti kolom, balok dan plat lantai. 

Bagian yang rawan dari struktur pracetak adalah pada bagian sambungan 

(joint) yang menghubungkan elemen pracetak yang satu dengan yang lainnya. 

Dalam sisitem beton pracetak dikenal dua jenis sambungan yaitu sambungan 

basah (wet-joint) dan sambungan kering (dry-joint). (Noorhidana, 2001) 

Dalam penulisan tugas akhir ini akan menggunakan sambungan dengan 

teknis topping untuk penyambungan antara plat ke balok, plat ke kolom dan balok 

ke kolom dan dipasang plat siku disetiap sambungan seperti yang disebutkan 

diatas untuk lebih memperkuat sambungannya.  

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, biaya dan waktu pelaksanaan 

merupakan komponen yang sangat penting dalam menyelesaikan proyek. Maka 

dari itu dalam penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk merencanakan struktur 

atas sistem Half Slab (beton pracetak/precast) dan merencanakan metode yang 

paling tepat agar tercapainya pembangunan yang cepat, baik dan tepat waktu. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk melakukan alternatif 

perencanaan struktur atas Gedung RSUD Gambiran Kediri, yang meliputi : 

1. Bagaimana desain plat dan balok Gedung RSUD Gambiran Kediri dengan 

menggunakan sistem half slab (beton pracetak) ? 

2. Bagaimana desain sambungan struktur pada Gedung RSUD Gambiran 

Kediri dengan menggunakan half slab (beton pracetak) ? 

3. Bagaimana metode yang akan digunakan dalam perencanaan tersebut? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Terbatasnya kemampuan yang dimiliki dan waktu yang tersedia, sesuai 

dengan judul yang sudah ditulis diberikan batas-batas dalam tugas akhir ini yaitu : 

1. Tidak menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

2. Tidak merencanakan metode pelaksanaan mechanical, elektrikal dan segi 

asrsitektural 

3. Tidak merencanakan erection. 

4. Tidak merencanakan dinding geser dan tangga 

5. Perhitungan perencanaan hanya meliputi plat pracetak, balok pracetak, dan 

kolom konvensional. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan pada perencanaan struktur Gedung RSUD Gambiran Kediri ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui desain plat dan balok pada Gedung RSUD Gambiran 

Kediri dengan menggunakan sistem half slabI dan kolom konvensional. 

2. Untuk mengetahui desain sambungan struktur pada Gedung RSUD 

Gambiran Kediri dengan menggunakan sistem half slab. 

3. Untuk mengetahui metode yang tepat untuk perencanaan struktur pada 

Gedung RSUD Gambiran Kediri dengan menggunakan sistem half slab. 

4. Untuk mengontrol apakah metode pelaksanaan konstruksi yang akan 

digunakan sudah aman dan tepat. 


