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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

       Perencanaan gedung bertingkat tinggi maupun rendah perlu di rencanakan 

dengan sangat baik dan optimal karena berhubungan dengan dana pembangunan 

yang jumlahnya cukup besar. Beberapa hal perlu ditinjau seperti, kekuatan 

konstruksi, kekakuan konstruksi, serta kemampuan dan kapasitas dalam beban 

layan yang diterima. Selain hal yang disebutkan diatas, juga perlu 

dipertimbangkan juga secara matang dalam aspek ekonomis. Semua pertimbangan 

struktur tersebut akan berpengaruh dalam menentukan alternatif perencanaan, 

misalnya komposisi letak kolom, pendimensian penampang balok dan bentang itu 

sendiri . Gaya gempa yang ditanggung oleh gedung terbagi menjadi 2, yaitu gaya 

gempa statis dan dinamis, dimana proses analisanya amat sangat penting sehingga 

direncanakan dengan baik sesuai praturan Standart Nasional Indonesia yang telah 

ditentukan demi ketahanan gedung, dari beberapa pengamatan pada gambar detail 

pada setiap komponen struktur perencanaan Gedung Baru DPRD Kota Gresik 

merupakan bangunan 5 lantai dan bentuk bangunan yang seragam lantainya hal 

ini dapat dinyatakan bahwa bangunan tersebut rawan runtuh saat terjadi gempa, 

penulis berinisiatif untuk melaksanakan perencanaan ulang dengan beberapa 

metode agar gedung ini dapat menahan gaya gempa.  

       Beton pracetak (precast concrete) merupakan salah satu inovasi dalam dunia 

konstruksi struktur beton degan komponen – komponen yang di design dan di 

cetak terlebih dahulu melalui proses fabrikasi (fabrication) dan selanjutnya di 

pasang atau di angkat di site proyek. Penggunaan metode beton pracetak sendiri 

memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan metode beton 

konvensional. Begitu juga sebaliknya , beton konvensional juga memiliki 

kelebihan di bandingkan beton pracetak itu sendiri dan mampu menjadi solusi dari 

sebagian kebutuhan atau permasalahan di era modernisasi. 

       Sistem pracetak melakukan pengecoran di setiap komponen di pabrik tempat 

pembuatannya, setelah itu dimobilisasi menuju lokasi proyek untuk menjadi suatu 
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struktur konstruksi yang utuh sesuai dalam As Shop As Build. Penggunanan beton 

pracetak pada konstruksi bangunan dari segi efisiensi dalam aspek manajemen 

konstruksi dari sebuah proyek, beton pracetak mampu mereduksi hingga 10% 

dibandingkan dengan beton konvesional itu sendiri, sedangkan dari segi aspek 

waktu mampu mereduksi waktu konstruksi sampai 50% dan kualitas mutu beton 

yang lebih baik dibandingkan dengan beton konvensional. Sistem beton pracetak 

telah banyak dimplementasikan di Indonesia, baik yang sistem dikembangkan 

didalam negeri maupun yang didatangkan dari luar negeri. 

Untuk kelemahan beton pracetak sendiri antara lain membutuhkan biaya 

mobilisasi dari tempat fabrikasi menuju site, setiap elemen precast harus 

diletakkan di tempat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku sampai tiba 

waktu pemasangannya di site poyek. Sistem sambungan pada beton precast 

merupakan salah satu kelemahan yang harus diperhatikan, yang sering kali 

membutuhkan biaya yang tidak terduga 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada Tugas Akhir ini, penulis akan merencanakan 

beberapa point antara lain : 

1. Bagaimana perencanaan komponen pracetak meliputi balok dan plat? 

2. Bagaimana hasil analisa stabilitas sistem penahan gempa ? 

3. Bagaimana perencanaan sambungan elemen beton konvensional dengan 

beton pracetak? 

4. Bagaimana perencanaan dan hasil analisa Dinding Geser ? 

 

1.3. Tujuan Perencanaan 

Adapun maksud dan tujuan yang dapat disampaikan dalam karya tulis skripsi 

ini adalah : 

1. Dapat merencanakan komponen pracetak meliputi balok dan plat 

2. Dapat merencanakan dan menganalisa sambungan antar elemen beton 

konvensional dengan beton pracetak 

3. Dapat merencanakan stabilitas sistem penahan gempa  
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4. Dapat merencanakan dan menganalisa dinding geser sebagai dinding

penahan gaya gempa

1.4. Batasan Perencanaan 

Dalam merencanakan suatu konstruksi gedung bertingkat tidak boleh terlepas 

dari ketentuan – ketentuan yang ada seperti desain struktur, spesifikasi mutu 

bahan, dan analisa struktur agar didapat suatu konstruksi gedung yang berkualitas, 

aman dan sesuai fungsinya.  

Batasan masalah dalam skripsi ini meliputi : 

1. Beton pracetak yang digunakan hanya meliputi Balok dan Plat

2. Pada kolom dan dinding geser menggunakan beton bertulang

konvensional

3. Sistem penahan gempa yang dipakai adalah Dinding Geser

4. Hanya memperhitungkan segi kekuatan struktur tanpa memperhitungkan

aspek-aspek manajemen konstruksi dan arsitektural.

5. Tidak meninjau dan memperhitungkan struktur bangunan bawah

1.5. Manfaat Perencanaan 

Studi perencanaan ini diharapkan dapat memberikan infomarsi tentang dua 

perencanaan dan analisa struktur terhadap beton pracetak dengan beton bertulang 

konvensional seperti gedung DPRD Kota Gresik dengan menggunakan sistem 

penahan gempa berupa dinding geser (shearwall) 




