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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Bangunan gedung pasca sarjana Universitas Islam Malang, yang terletak di 

Jln. M. T. –Haryono kota malang pada kawasan pemukiman padat penduduk dan 

dengan keterbatasan lahan yang ada, maka gedung tersebut dibangun secara 

bertingkat guna menunjang dan menyelaraskan kebutuhan akan ruang pendidikan 

yang cukup. 

Dalam merencanakan suatu gedung bertingkat seorang perencana harus 

memperhatikan segala aspek, dari segi kekuatan struktur itu sendiri maupun biaya 

konstruksinya. Seorang perencana dituntut untuk menciptakan suatu konstruksi 

bangunan yang kuat namun low cost tanpa mengurangi mutu. Durabilitas suatu 

konstruksi juga merupakan pengaruh yang cukup besar terhadap cost suatu proyek. 

Untuk itu seorang perencana haruslah memilih dan menerapkan teknologi dan 

material yang sesuai dengan kebutuhan. 

Inovasi teknologi beton yang sedang banyak berkembang saat ini 

diantaranya adalah teknologi beton prategang berlubang yang pada struktur pelat 

atau lebih dikenal dengan nama hollow core slab (HCS). Teknologi beton HCS ini 

merupakan salah satu terobosan yang telah ada pelat-pelat lantai bangunan 

bertingkat, dinding-dinding gudang (warehouse), dinding-dinding pengaman 

(security walls), hingga dinding penahan tanah (retaining walls) dan dinding-

dinding pada waduk (reservoir). Dalam aplikasinya pada industri konstruksi 

nantinya dengan menggunakan beton HCS dan pada beton bertulangan 

konvensional dapat memberikan keuntungan diantaranya mempercepat waktu 

pengerjaaan, volume beton yang lebih kecil, serta tenaga kerja yang lebih sedikit 

sehingga dapat menekan biaya konstruksi sebesar 10% sampai 30% dari biasanya). 

Desain pelat dengan menerapkan lubang dibagian tengah plat secara tidak 

langsung mengurangi atau mereduksi berat sendirinya tanpa mengurangi kapasitas 

kuat lenturnya. Jadi pelat precast ini relatif lebih ringan dibanding pelat pejal (solid 

slab). Bahkan dengan penerapan penggunaan besi prategang/pre-stressing maka
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kapasitas daya dukungnya lebih besar. Sehingga dengan penggunaan hollow core 

slab (HCS) ini dalam suatu konstruksi, bisa menjadi alternatif solusi perencanaan 

yang efisien.  

Sebagai bahan studi perencanaan, gedung pasca sarjana Universitas Islam 

Malang merupakan gedung pendidikan, semula direncanakan dengan sistem plat 

beton bertulang konvensional akan direncakanan kembali dengan menggunakan 

precast prestressed hollow core slab (HCS). 

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, penulis mengambil judul 

tugas akhir: STUDI PERENCANAAN STRUKTUR ATAS GEDUNG PASCA 

SARJANA UNIVERSITAS ISLAM MALANG DENGAN PRECAST 

PRESTRESSED HOLLOW CORE SLAB. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dijadikan acuan studi analisis dalam tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Berapa jumlah besi prategang yang dibutuhkan pada HCS dengan beban-

beban yang bekerja? 

2. Bagaimana kekuatan penampang HCS pada kondisi transfer, pengangkutan, 

dan service (beban layan)? 

3. Bagaimana kekuatan struktur utama yang meliputi penulangan balok dan 

kolom? 

4. Berapa tulangan yang dibutuhkan untuk dinding geser menahan gaya-gaya 

yang bekerja? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Tidak membahas rencana anggaran biaya 

2. Tidak menghitung perencanaan tumpuan (sub structure) 

3. Tidak memperimbangkan kesukaran pengadaan material  

4. Tidak memperhitungkan segala sesuatu yang berkaitan dengan utilitas 

bangunan, finishing dsb.  
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1.4 Tujuan Masalah 

1. Bagaimana merencanakan kebutuhan besi prategang yang dibutuhkan pada 

HCS dengan beban-beban yang bekerja? 

2. Bagaimana mengkontrol kekuatan penampang HCS pada kondisi transfer, 

pengangkatan, dan service (beban layan)? 

3. Bagaimana merencanakan struktur utama yang meliputi kolom dan balok 

beton? 

4. Bagaimana merencanakan dinding geser sebagai penahan gaya lateral yang 

bekerja? 

 

1.5 Manfaat Penulisan 
 Manfaat perencanaan ini adalah:  

1.  Bagi Penulis 

Sebagai bahan tambah ilmu tentang kontruksi, khususnya dalam hal 

perencanaan serta aplikasi penggunaan precast slab pada obyek perencanaan 

yang sebenarnya.  

2.  Bagi Pembaca  

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan referensi judul maupun 

pemahaman lebih tentang precast dan hollow slab kepada kawan-kawan 

jurusan sipil, baik itu sipil UMM maupun universitas lainya. Bagi pembaca 

umum, penulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan pengembangan ilmu 

yang berhubungan dengan struktur gedung.      

 

 

 

 


