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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pile cap berfungsi menyalurkan beban gaya dari struktur kolom atas ke

struktur pondasi dalam. Pile Cap juga berfungsi mengikat pondasi kelompok,

sehingga gaya-gaya dari kolom tersebar rata kepada pondasi. Secara analitis, pile

cap akan menerima gaya aksial dari kolom, tekanan tanah, dan daya dukung dari

pondasi. Selain itu pile cap juga akan menerima gaya lateral yang diakibatkan oleh

gempa bumi. Bila pile cap menerima gaya dari beban-beban tersebut, maka akan

timbul momen lentur, gaya geser, dan tegangan dalam pile cap. Gaya-gaya yang di

terima oleh pondasi harus dapat ditahan oleh beton dan tulangan yang

direncanakan.

Dinding Bunker merupakan suatu struktur padat untuk menahan tekannan

tanah dan melindungi lingkungan sekitar dari sinar radiasi. Dinding ruang

radioteraphy didesain sedemikian rupa sehingga memberikan jaminan pemenuhan

tingkat proteksi yang dipersyaratkan. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan

potensi radiasi bocor dari dinding ruang radiasi.

Pelat merupakan elemen horizontal struktur yang mendukung beban mati

maupun beban hidup dan menyalurkannya ke rangka vertikal dari sistem struktur.

Plat dibedakan menjadi empat yaitu plat kaku, plat membran, plat fleksibel dan plat

tebal. Dalam perencanaan plat untuk konstruksi bunker digunakan jenis plat tebal.

Plat tebal merupakan pelat yang kondisi tegangan dalamnya menyerupai kondisi

kontinu tiga dimensi.

Perancangan struktur beton berdasarkan analisa batas (limit analysis) telah

banyak di selidiki melalui berbagai penelitian. Berbagai manfaat telah diperoleh

melalui penyelidikan dan penelitian tersebut, terutama pada kekuatan struktur balok

yang dibebani geser, torsi dan beban kombinasi. Berbagai penelitian terus

berlangsung dan berkembang serta berbagai model yang rasional dianggap cukup
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sederhana dan cukup akurat dalam aplikasinya sudah banyak di usulkan. Sampai

saat ini model yang dianggap konsisten dan rasional adalah pendekatan melalui

strut and tie model.

Strut and Tie model merupakan hasil pengembangan dari metode truss

analogi yang pertama kali diperkenalkan oleh Ritter (Zurrich) dan MÖrch

(Stuttgart). Untuk pertama kali Schlaich dan Schafer secara sistematik

mengembangkan langkah perancangan struktur beton bertulang dengan strut and

tie model, yaitu dengan membagi struktur dalam dua daerah yakni, daerah D dan B

dan menggambarkan alur gaya (load path) sebagai transfer gaya yang terjadi pada

struktur beton bertulang pada kondisi retak dari sumber pembebanan sampai

tumpuan. Kini strut and tie model sudah menjadi bagian dalam berbagai peraturan

di  banyak negara, antara lain: Euro Code 2 (EC2), Appendix A ACI 318 (2014),

Canadian Code, Practical Design of Structural Concrete, fib (1999).

Gedung Radioteraphy Rs. Lavalette Malang dibangun di Jl. WR. Supratman

No. 10, Malang. Gedung ini terdiri dari lantai basement dan lantai dasar, dimana

lantai basement terhubung dengan ruang Bunker (Linac). Bunker berada di

kedalaman 5 meter dibawah permukaan tanah. Pondasi yang digunakan merupakan

pondasi tiang pancang dengan dimensi 40 x 40 cm. Konstruksi bunker yang akan

direncanakan menggunakan pendekatan strut and tie model terdiri dari pile cap,

dinding dan plat.

2.1. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan di tinjau adalah sebagai berikut :

1. Berapa besar momen, gaya aksial dan gaya lateral yang diterima oleh

konstruksi bunker ?

2. Berapa dimensi yang dibutuhkan pada konstruksi bunker dengan

pendekatan strut and tie model ?
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1.3. Batasan Masalah

Permasalahan mengenai Strut and Tie akan mencakup pengertian yang sangat

luas, namun mengingat keterbatasan waktu, maka akan dibatasi dan di fokuskan

ke :

1. Struktur yang ditinjau adalah pile cap, dinding bunker dan plat.

2. Tidak menghitung anggaran biaya konstruksi bunker.

3. Tidak merencanakan metode pelaksanaan konstruksi bunker

1.4. Tujuan Perencanaan

Perencanaan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menghitung besar momen, gaya aksial, dan gaya lateral yang diterima oleh

konstruksi bunker.

2. Merencanakan dimensi yang dibutuhkan pada konstruksi bunker dengan

pendekatan strut and tie model.

1.5. Manfaat Perencanaan

Manfaat perencanaan ini adalah sebagai lahan untuk menerapkan serta

membandingkan ilmu yang ada di bangku perkuliahan dengan kondisi lapangan

yang sebenarnya secara langsung pada objek perencanaan, sehingga menambah

informasi atau pengetahuan dan pengalaman dalam dunia kerja.


