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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan pada dunia konstruksi dari tahun ke tahun semakin 

berkembang dan semakin canggih seiring dengan berkembangnya teknologi. 

Banyak hal yang memicu inovasi baru dalam berbagai metode pada konstruksi 

bidang teknik sipil. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam 

konstruksi yaitu segi pelaksanaan yang efektif, efisien, dan ekonomis. 

Pelaksanaan konstruksi dengan metode konvensional sudah mulai ditinggalkan 

dengan adanya teknologi-teknologi baru dalam pelaksanaan konstruksi yaitu 

metode pracetak (precast). 

Metode pracetak (precast) merupakan salah satu metode inovasi dalam 

konstruksi dimana elemen-elemennya diproduksi terlebih dahulu pada suatu 

tempat berbeda dan kemudian dipasang di tempat proyek. Metode pracetak 

(precast) memiliki beberapa keunggulan antara lain waktu pengerjaan konstruksi 

yang lebih singkat, biaya yang dialokasikan lebih ekonomis, kualitas produk yang 

lebih baik,  pekerjaan di lokasi proyek yang lebih sederhana dimana proses 

finishing lebih mudah. Namun pada metode pracetak (precast) ini harus adanya 

pertimbangan terhadap aspek transportasi produk, erection atau penyatuan 

elemen, serta penentuan connection atau sambungan yang tepat.  

Metode pracetak (precast) juga merupakan salah satu bentuk gerakan dari 

green construction. Gerakan ini merupakan gerakan dimana pada pengerjaan 

konstruksi dilakukan minimalisir terhadap material yang berpotensi merusak 

ataupun mencemari lingkungan sekitar serta tidak mengganggu penduduk sekitar. 

Gerakan ini dipicu oleh aspek kelestarian lingkungan hidup yang memang sudah 

seharusnya dipertimbangkan pada proyek konstruksi. Pada studi kali ini akan 

lebih membahas metode pracetak (precast) pada elemen plat. 

Plat merupakan salah satu komponen struktur konstruksi pada suatu 

bangunan, dimana umumnya plat dibangun dengan konstruksi beton bertulang. 

Plat juga merupakan elemen struktur paling penting karena pertama kali 

menerima beban penghuni sebuah bangunan, yang selanjutnya akan disalurkan ke 



2 
 

 
 

sistem struktur yang lain. Hal ini yang memicu pengkajian terhadap metode 

konstruksi plat yang paling efisien namun tetap bisa mendukung gerakan green 

construction, karena metode pracetak pada plat dapat meminimalisir penggunaan 

material seperti kayu bekisting serta dapat mengurangi kebisingan konstruksi 

apabila elemen plat dicetak di pabrikan. 

Plat semi-pracetak atau biasa disebut precast half slab merupakan salah 

satu teknologi beton pracetak dalam pembuatan struktur plat, dimana sama seperti 

sistem pracetak pada umumnya yaitu struktur platnya diproduksi di tempat lain 

yang kemudian akan dikirim ke lokasi proyek untuk dipasang, namun bedanya 

pada plat semi-pracetak atau precast half slab ini, plat yang dicetak hanya 

sebagian saja, kemudian membutuhkan pengecoran lagi pada bagian atasnya 

(overtopping). Half slab sendiri muncul untuk menggabungkan metode beton 

pracetak (precast) dengan metode konvensional yang sama-sama memiliki 

permasalahan atau kekurangan masing-masing, dimana bagian bawah dari plat 

yang menggunakan beton pracetak dan ditutup dengan menggunakan beton 

konvensional sebagai topping. Metode ini memiliki keunggulan yaitu mengurangi 

beban sendiri plat sehingga lebih ringan dan juga dapat memudahkan alat berat 

dalam pengangkutan plat, selain itu bagian bawah plat yang berasal dari beton 

pracetak dapat menggantikan fungsi bekisting, serta salah satu dukungan dalam 

gerakan green construction.  

Pada studi ini akan dilakukan peninjauan metode plat semi-pracetak atau 

precast half slab pada proyek Apartemen Dino Jatim Park 3 Batu, yang 

merupakan Apartemen pertama di Batu yang terletak di Jl. Raya Ir. Soekarno 

No.112 Beji, Junrejo, Kota Batu. Konstruksi plat yang dilakukan pada Apartemen 

ini yaitu menggunakan metode beton biasa atau metode konvensional tanpa 

pracetak, dimana pengecoran pelat dilakukan langsung di lokasi proyek. 

 Metode plat semi-pracetak atau precast half slab digunakan dalam studi 

ini karena metode yang dianggap lebih mudah, efektif dan efisien dalam segi 

waktu dan biaya, juga karena karakteristik struktur yang sama dengan metode 

monolit atau metode biasa. Salah satu pengujian terhadap metode ini telah 

dilakukan di Laboratorium Struktur, Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, 
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Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada. Dimana penelitian tersebut dilakukan 

perbandingan antara plat dengan metode plat semi-pracetak atau precast half slab 

dan plat dengan metode biasa atau monolit. Hasil dari pengujian laboratorium 

tersebut membuktikan bahwa metode plat semi-pracetak atau precast half slab 

memiliki karakteristik struktur, kekakuan lentur yang sama seperti plat biasa, serta 

memiliki fleksibilitas yang lebih besar dibanding metode biasa, sehingga metode 

ini digunakan serta akan dianalisis lebih lanjut pada studi ini, yaitu pada 

Apartemen Dino Jatim Park 3 Batu. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana perencanaan struktur plat menggunakan metode semi-pracetak 

atau precast half slab pada Apartemen Dino Jatim Park 3 Batu?. 

b. Bagaimana perencanaan struktur balok pada Apartemen Dino Jatim Park 3 

Batu dengan menggunakan plat metode semi-pracetak atau precast half slab?. 

c. Bagaimana perencanaan struktur kolom pada Apartemen Dino Jatim Park 3 

Batu dengan menggunakan plat metode semi-pracetak atau precast half slab?. 

 

1.3 Tujuan  

a. Mengetahui perencanaan struktur plat pada Apartemen Dino Jatim Park 3 

Batu menggunakan metode semi-pracetak atau precast half slab. 

b. Mengetahui perencanaan struktur balok pada Apartemen Dino Jatim Park 3 

Batu menggunakan plat metode semi-pracetak atau precast half slab. 

c. Mengetahui perencanaan struktur kolom pada Apartemen Dino Jatim Park 3 

Batu menggunakan plat metode semi-pracetak atau precast half slab. 

 

1.4 Manfaat 

a. Studi ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai teknologi 

beton pracetak khususnya pada plat semi-pracetak atau precast half slab 

dalam metode konstruksi. 
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b. Sebagai kajian atau rujukan lain dalam konstruksi proyek-proyek mendatang 

khususnya pemilihan metode dalam konstruksi struktur plat yang lebih efektif 

dan efisien. 

 

1.5 Batasan Masalah 

a. Perhitungan struktur beton mengacu pada tata cara yang terdapat pada SNI 

2847:2013 tentang “Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung”. 

b. Komponen struktur yang direncanakan yaitu dari lantai ground, upper ground, 

dan lantai 1-9. 

c. Tidak merencanakan bangunan bawah dan bangunan parkiran apartemen. 

d. Tidak memperhitungkan aspek manajemen konstruksi, mekanikal, elektrikal, 

dan arsitektural. 

e. Tidak merencanakan sistem penahan gempa. 

 


