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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Umum 

 Apartemen merupakan sebuah tempat tinggal berupa bangunan bertingkat 

yang didalamnya terbagi beberapa tempat tinggal, atau juga bisa diartikan sebagai 

bangunan yang memiliki tempat tinggal atau rumah-rumah kecil di dalamnya. 

Apartemen pada akhir-akhir ini selain sebagai alternatif pilihan tempat tinggal, juga 

sebagai pola atau gaya hidup atau bahkan kebutuhan modern. Lokasi Apartemen 

biasanya strategis dimana membuat orang tertarik untuk memiliki rumah atau 

tempat tinggal di dalam Apartemen tersebut. Akses yang mudah terhadap jalan tol, 

perkantoran, sekolah, pusat perbelanjaan, pusat hiburan, dan lain-lain membuat 

Apartemen semakin diminati sebagai alternatif dalam memilih rumah atau tempat 

tinggal bagi keluarga. 

 Apartemen Dino Jatim Park 3 Batu merupakan pencetus atau Apartemen 

pertama yang ada di Batu. Apartemen ini terletak di Jl. Raya Ir. Soekarno No.112 

Beji, Junrejo, Kota Batu. Apartemen ini merupakan Apartemen yang berkonsep 

gabungan, yaitu gabungan antara pusat wisata atau pusat hiburan dengan hunian 

serta hotel yang berada dalam satu kompleks yang sama. Selain itu, Apartemen ini 

juga memiliki konsep green Apartemen, dimana Apartemen ini menggunakan 

konsep dengan penuh unsur tanaman hidup yang membuat Apartemen ini terkesan 

segar dan asri. 

 Pelaksanaan konstruksi Apartemen Dino Jatim Park 3 Batu ini dilakukan 

dengan metode konvensional atau metode biasa, juga pada pelaksanaan konstruksi 

platnya. Penulis melakukan studi alternatif perencanaan metode konstruksi 

Apartemen ini, khususnya pada konstruksi plat. Metode yang digunakan dalam 

studi alternatif ini yaitu metode pracetak half slab.  

 Metode half slab digunakan karena berbagai faktor pertimbangan, antara 

lain karena metode yang lebih mudah, efektif, serta efisien dalam segi waktu 

maupun biaya. Selain itu karakteristik struktur yang sama dengan metode monolit 

atau metode konvensional juga merupakan faktor pertimbangan perencanaan ini. 

Pengujian terhadap metode half slab ini telah dilakukan di Laboratorium Struktur, 
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Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada. 

Dimana pada pengujian tersebut telah dilakukan perbandingan antara plat metode 

precast half slab dengan plat metode biasa atau metode konvensional. Pengujian 

tersebut membuktikan bahwa metode precast half slab merupakan salah satu 

metode yang dapat dipertimbangkan dalam konstruksi struktur plat, karena 

memiliki karakteristik struktur yang sama dengan plat monolit atau plat 

konvensional. Perhitungan kekakuan juga telah diperhitungkan pada pengujian 

tersebut, dimana tidak ada perbedaan yang begitu terlihat pada pengujian tersebut, 

seperti pada gambar berikut. 

 
Gambar 2.1 Kalkulasi Kekakuan untuk Plat Monolit (kiri) dan 

Precast Half Slab (kanan) 
(Suprapto Siswosukarto, 2013) 

 

2.2 Pembebanan   

 Pembebanan merupakan salah satu hal penting yang harus dipertimbangkan 

dalam merencanakan suatu bangunan. Harus adanya identifikasi terhadap beban-

beban yang akan ditimbulkan pada bangunan itu sendiri agar bangunan tersebut 

dapat dikategorikan stabil dan merupakan bangunan yang aman. Sedangkan 

pembebanan plat merupakan identifikasi terhadap beban-beban yang akan bekerja 

pada plat yang direncanakan. 

2.2.1 Beban Mati 

Menurut SNI 1727:2013 Beban mati merupakan berat seluruh bahan 

konstruksi gedung yang terpasang, yaitu termasuk dinding, lantai, atap, tangga, 

serta komponen-komponen struktural maupun arsitektur yang lain. Sedangkan 
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beban mati pada plat yaitu berat sendiri dari plat yang direncanakan, yaitu dapat 

dihitung dengan perkalian antara tebal plat dengan berat jenis, yaitu berat jenis 

untuk beton bertulang adalah 2400 kg/m3.  

 

2.2.2 Beban Hidup 

Beban hidup merupakan beban yang diakibatkan oleh pengguna atau 

penghuni bangunan tersebut, namun tidak termasuk didalamnya beban konstruksi, 

beban angin, beban hujan, beban gempa, ataupun beban banjir. Beban hidup untuk 

pekerja yaitu 100 kg/m2  yaitu beban minimum pada beban hidup. 

 

Tabel 2.1 Beban Hidup pada Lantai Gedung 
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2.2.3 Beban Gempa 

Gempa merupakan sebuah aktivitas dimana terjadi pergeseran lapisan tanah 

dengan tiba-tiba pada permukaan bawah bumi. Pada saat pergeseran lapisan tanah 

tersebut terjadi, akan muncul gelombang tanah yang menjauhi daripada pusat 

gempa dan mengarah ke segala sisi atau segala arah. Ketika gelombang gempa 

tersebut mencapai permukaan bumi, dapat terjadi beberapa kemungkinan, antara 

lain getaran yang terjadi sangat kecil, ataupun cukup besar sehingga dapat 

mempengaruhi bangunan-bangunan yang ada. 

Beban gempa merupakan beban yang bekerja pada struktur bangunan akibat 

pergerakan tanah yang disebabkan oleh terjadinya gempa bumi, baik itu gempa 

berupa gempa tektonik, maupun gempa vulkanik yang dapat mempengaruhi 

struktur gedung tersebut. 

Perencanaan terhadap beban gempa diperhitungkan untuk menganalisa 

struktur bangunan apabila terjadi beban gempa. Struktur gedung yang direncanakan 

harus bisa mengatasi kemungkinan-kemungkinan gempa yang terjadi, dimana 

perhitungan perencanaan terhadap gaya atau beban gempa terdapat pada SNI 

1726:2012 tentang “Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur 

bangunan gedung dan non gedung”. 

Analisa gempa dilakukan untuk mengontrol bangunan terhadap beban 

gravitasi dan beban gempa yang terjadi. Analisa ini didapatkan dengan menghitung 
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gaya-gaya pada portal dengan bantuan aplikasi Staad-Pro. Dengan analisa ini 

didapatkan nilai momen, gaya lintang, gaya aksial, serta simpangan yang terjadi 

pada portal. 

Beban gempa juga diperhitungkan dalam analisa dinamika. Beban gempa 

direncanakan berdasarkan pada SNI 1726:2012 tentang “Tata cara perencanaan 

ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung”. Tahapannya 

antara lain : 

a. Menghitung berat atau bobot bangunan keseluruhan 

b. Mengkategorikan bangunan terhadap kategori risiko struktur bangunan 

 

Tabel 2.2 Kategori Resiko Bangunan Gedung untuk Beban Gempa 
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Tabel 2.3 Faktor Keutamaan Gempa 
 

 

c. Menghitung parameter percepatan 

- SMS = Ss x Fa         

- SM1 = S1 x Fv       

- SDS  = 2/3 SMS       

- SD1  = 2/3 SM1       
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Gambar 2.2 Peta Respons Spektra 0,2 detik (Ss) di Batuan Dasar (Sb) untuk 

Probabilitas Terlampaui 2% dalam 50 Tahun 

 

 

Tabel 2.4 Tabel Koefisien Situs (Fa) 
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Gambar 2.3 Peta Respons Spektra 1,0 detik (S1) di Batuan Dasar (Sb) untuk 

Probabilitas Terlampaui 2% dalam 50 Tahun 

 

 

Tabel 2.5 Tabel Koefisien Situs (Fv) 
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d. Mengkategorikan bangunan terhadap kategori desain seismik 

 

Tabel 2.6 Kategori Desain Seismik Berdasarkan Parameter Percepatan Pada 

Periode 1 detik 

 

e. Menghitung spektrum respon desain 

Perhitungan pada spektrum desain dilakukan dengan rumus : 

- To =  0,2
𝑆𝐷1

𝑆𝐷𝑠
        

- Ts = 
𝑆𝐷1

𝑆𝐷𝑠
         

 

f. Menghitung faktor koefisien modifikasi respons (R) 

Perhitungan faktor koefisien modifikasi respons (R) dapat dilihat 

berdasarkan Tabel 9 SNI 1726:2012. 

 

g. Menghitung periode fundamental (T) 

Didapatkan Ct dan x dari data tabel 15 SNI 1726:2012 yang dimana 

dilanjutkan dengan rumus : 

- T  = Ta Ct x hn
x        

- Ta = 0,1 x N         

  

h. Menghitung koefisien respons seismik (Cs) dan gaya seismik (V) 

- Cs  = 
𝑆𝐷𝑆

(
𝑅
𝐼𝑒

)
         

- V = Cs x W        
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i. Menghitung distribusi beban gempa pada struktur bangunan 

Analisa gempa (Fx) (kN) yang terdapat di semua tingkat harus 

diperhitungkan dengan persamaan berikut: 

- Fx = CvxV         

Dimana; 

- Cvx = 
𝑊𝑥.ℎ𝑥

𝑘

∑𝑛
𝑖=1 𝑊𝑖.ℎ𝑖

𝑘      (2.1) 

 

 

2.2.4 Beban Terfaktor 

Elemen-elemen struktur dirancang sedemikian rupa agar dapat mengatasi 

pengaruh dari beban-beban terfaktor atau beban kombinasi. Kombinasi beban atau 

beban total akan dihitung dengan beberapa rumus kombinasi pada tabel 2.2. 
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Tabel 2.7 Beban Terfaktor 
 

  

 

2.3 Beton Pracetak 

2.3.1 Pengertian Beton Pracetak 

Menurut Ervianto (2006: 7) Beton pracetak adalah beton yang dibuat atau 

dicetak di pabrik khusus atau di sebuah tempat sementara di proyek yang kemudian 

dipasang ke lapangan setelah beton cukup umur. Yang membedakan dengan beton 

biasa atau beton konvensional adalah metode pabrikasinya, dimana penggunaan 

pracetak lebih hemat dibanding dengan metode konvensional karena berbagai 

macam alasan seperti kurangnya pemakaian bekisting, durasi pekerjaan yang lebih 

singkat, dan juga jumlah pekerja yang lebih sedikit. Proses pengecoran dan 

perawatan beton juga dilakukan dengan ketelitian tinggi sehingga mutu beton yang 

dihasilkan dapat berkualitas.  
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Pada umumnya, beton pracetak digunakan dalam proyek pembangunan 

seperti perumahan, bangunan parkir, bangunan Apartemen, jembatan, bangunan 

perkantoran, bangunan industri, dan bangunan lainnya. 

 

2.3.2 Jenis-Jenis Beton Pracetak 

Jenis-jenis elemen pada beton pracetak sangat beragam, masing-masing 

jenis elemen dibuat dengan berbagai bentuk dan ukuran yang sudah direncanakan 

dan juga menggunakan teknik produksi yang berbeda-beda sesuai dengan 

kebutuhan. Diantara jenis-jenis elemen beton pracetak yang biasa dipakai 

diantaranya: 

a. Kanstin 

Merupakan suatu komponen yang digunakan sebagai pembatas antara jalan 

dengan trotoar atau juga disebut divider pada jalan raya. Kanstin merupakan salah 

satu beton pracetak yang sering kita jumpai. Keunggulan dalam menggunakan 

kanstin pracetak yaitu mutu bahan yang lebih terjamin, permukaan yang halus 

sehingga tidak memerlukan proses finishing, fleksibilitas terhadap bentuk dan 

ukuran. 

 

 
Gambar 2.4 Kanstin 

(Sumber: https://asiacon.co.id) 

 

 

 

 

 

 

https://asiacon.co.id/
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b. Tiang Pancang 

Penggunaan pracetaknya digunakan dan dimanfaatkan pada bangunan 

gedung tepatnya komponen struktur bawah. Cetakannya beragam tergantung dari 

perencanaan, jenis tanah, serta kedalaman di lapangan. Keunggulan tiang pancang 

pracetak yaitu selain mutu yang terjamin kualitasnya, waktu pengerjaan atau waktu 

pemancangan akan lebih singkat dan mempercepat durasi proyek. 

 

 

Gambar 2.5 Tiang Pancang 
(Sumber: https://megaconbeton.com) 

 

 

c. Pagar Pracetak 

Pagar pracetak adalah pagar beton yang materialnya berupa panel beton dan 

kolom beton yang dibuat secara pracetak (precast). Memiliki struktur yang kokoh 

dan mempermudah pelaksanaannya karena terbuat secara pracetak. Pagar pracetak 

sering digunakan pada bangunan industri, gudang, garasi, kantor, supermarket, 

rumah sakit, dan sebagainya. Keunggulan menggunakan sistem pracetak yaitu mutu 

terjamin, mudah dibongkar pasang, bisa digunakan di berbagai lokasi, serta harga 

yang tidak terlalu berbeda dengan pagar konvensional.  

 

https://megaconbeton.com/
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Gambar 2.6 Pagar Pracetak 
(Sumber: https://betonpracetak73.wordpress.com) 

 

d. U-Ditch 

Komponen ini merupakan beton pracetak yang digunakan sebagai saluran 

drainase maupun saluran irigasi dan memiliki bentuk penampang huruf U. 

Diperlukan tenaga ahli dalam pemasangan U-Ditch ini karena cenderung memiliki 

tingkat kesulitan khusus. Keunggulan dari U-Ditch pracetak adalah konsistensi 

mutu yang baik serta permukaan beton yang halus. 

 

 

Gambar 2.7 U-Ditch 
(Sumber: https://calvaryabadi.com) 

 

 

https://betonpracetak73.wordpress.com/
https://calvaryabadi.com/
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e. GRC 

GRC atau Glassfibre Reinforced Concrete adalah komponen yang 

umumnya digunakan untuk aspek arsitektural, juga dikenal sebagai material 

campuran beton dan serat kaca. GRC sering ditemukan pada kubah, ornamen, 

dinding berlubang, serta bangunan estetika yang lain. Keunggulan komponen ini 

yaitu mudahnya dibentuk atau didesain sesuai keinginan serta mutu bahan yg 

terjamin, memiliki bobot yang ringan, serta sistem pemasangan yang praktis. 

 

 

Gambar 2.8 GRC 
(Sumber: https://alhayartkaligrafi.com) 

 

 

f. Tangga Pracetak 

Merupakan tangga pada umumnya, hanya saja diproduksi dengan metode 

pracetak sehingga dapat mempersingkat waktu konstruksi bangunan, karena hanya 

akan memerlukan waktu pada tahap pemasangannya saja. 

 

https://alhayartkaligrafi.com/
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Gambar 2.9 Tangga Pracetak 
(Sumber: https://beton.co.id) 

 

 

g. Balok 

Balok pracetak merupakan balok beton yang diproduksi secara pracetak 

dengan berbagai bentang dan bentuk penampang. Pemilihan bentuk dan bentang 

didasarkan pada perencanaan serta sistem sambungan yang akan digunakan. 

 

 

Gambar 2.10 Balok 
(Sumber: https://wikapracetak.co.id) 

 

h. Kolom 

Kolom merupakan salah satu elemen struktur bangunan yang berfungsi 

meneruskan beban, dan merupakan salah elemen terpenting. Penggunaan pracetak 

https://beton.co.id/
https://wikapracetak.co.id/
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pada elemen ini dapat mempermudah konstruksi bangunan karena hanya akan 

dilakukan pemasangan dan penyatuan dengan elemen lain. 

 

 

Gambar 2.11 Kolom 
(Sumber: https://wikapracetak.co.id) 

 

i. Plat 

Elemen struktur ini merupakan salah satu elemen penting juga dimana 

langsung menerima beban dari sebuah bangunan yang kemudian akan diteruskan 

ke elemen struktur yang lain. Banyak kajian yang dilakukan dalam mendapatkan 

metode produksi plat yang efisien, dikarenakan berbagai macam untung/rugi pada 

proses konvensional maupun pada proses pracetak. Keunggulannya pada pracetak 

yaitu mutu yang dijamin serta waktu yang lebih singkat, namun kita harus 

mempertimbangkan aspek lain seperti sambungan dan transportasi dari pabrik 

pracetak. 

 

https://wikapracetak.co.id/
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Gambar 2.12 Plat 
(Sumber: https://syont.wordpress.com) 

 

j.  Cladding 

Cladding merupakan komponen yang biasa digunakan sebagai penutup 

pada dinding luar bangunan gedung. Dibutuhkan material yang dapat melindungi 

dari pengaruh luar atau pengaruh dari lingkungan sekitar, iklim, temperatur, serta 

polusi. Penggunaan pracetak lebih dianjurkan karena dapat mempersingkat durasi 

proyek serta mutu beton yang baik. 

 

 

Gambar 2.13 Cladding 
(Sumber: https://alibaba.com) 

 

 

https://syont.wordpress.com/
https://alibaba.com/
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2.3.3 Kelebihan Beton Pracetak 

a. Durasi pembangunan konstruksi akan lebih singkat, dimana komponen-

komponen beton pracetak bisa langsung dikerjakan ketika pekerjaan struktur 

bawah sudah selesai. 

b. Biaya yang dikeluarkan untuk konstruksi akan lebih murah, dimana akan terjadi 

penghematan pada material bekisting, karena sudah menggunakan teknologi 

pracetak, dan juga akan mengurangi kebutuhan scaffolding. 

c. Produksi yang bersifat massal, dimana produksi elemen-elemen beton pracetak 

akan didukung dengan mesin, sehingga bentuk dan ukuran dari hasil produksi 

akan lebih akurat. 

d. Kualitas dari beton yang lebih unggul, hal ini dikarenakan proses produksi yang 

diawasi menggunakan mesin canggih dan dengan pengawasan yang ketat. 

e. Kondisi lingkungan proyek yang lebih bersih, hal ini dikarenakan kurangnya 

penggunaan material bekisting sehingga secara otomatis akan mengurangi 

kotoran dari sisa-sisa material di lokasi proyek. 

2.3.4 Kekurangan Beton Pracetak 

a. Membutuhkan dukungan dari aspek transportasi, dimana beton pracetak yang 

diproduksi di tempat lain akan membutuhkan biaya transportasi untuk 

memindahkan produk pracetak ke lokasi proyek. 

b. Membutuhkan alat pengangkat atau alat berat yang mumpuni dalam 

menempatkan dan mengangkat elemen-elemen dari beton pracetak. 

c. Memerlukan lahan yang cukup pada lokasi proyek dalam menempatkan produk 

beton pracetak untuk sementara waktu apabila diperlukan. 

d. Membutuhkan ketelitian pada saat perawatan komponen-komponen beton 

pracetak dan perhatian lebih pada connection atau sambungannya. 

 

2.4 Plat  

2.4.1 Pengertian Plat 

 Menurut Asroni (2010: 191) Plat adalah salah satu komponen pada 

bangunan yang tipis dan bermaterial beton bertulang yang juga tersusun secara 
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horizontal serta memiliki beban yang bekerja tegak lurus pada bidang struktur 

platnya. Plat juga merupakan salah satu komponen struktur bangunan yang paling 

penting, karena langsung menerima beban yang bekerja pada sebuah bangunan 

yang kemudian akan diteruskan ke elemen struktur yang lain. Plat berfungsi sebagai 

unsur pengaku arah horizontal yang mendukung kekuatan pada balok portal. Plat 

beton bertulang sering kita jumpai baik itu berupa lantai pada bangunan, lantai atap, 

lantai jembatan, lantai dermaga, dan lain-lain. Beban yang bekerja pada struktur 

plat pada umumnya dipengaruhi oleh beban gravitasi yang terdiri dari beban mati 

dan beban hidup sehingga mengakibatkan momen lentur. 

 

2.4.2 Jenis-Jenis Plat 

 Perletakan dan jenis penghubung di tumpuan merupakan hal yang penting, 

kekakuan hubungan yang terjadi antara plat dan tumpuan akan berdampak terhadap 

momen lentur pada plat. Berdasarkan tumpuannya, plat dibedakan atas : 

a. Plat ditumpu Balok (Monolit) 

Merupakan plat yang dicor bersama-sama dengan balok sehingga menjadi 

satu kesatuan komponen struktur. 

 

 
 

Gambar 2.14 Plat ditumpu Balok (Monolit) 

 

b. Plat ditumpu Dinding/Balok 

Plat ini adalah plat yang dicetak atau dicor sendiri dan ditumpu oleh 

dinding-dinding pada bangunannya. 

 

 

 

b 

 

 

hf 

t 

 b 
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Gambar 2.15 Plat ditumpu Dinding/Balok 

 

c. Plat ditumpu Balok Baja dengan Sistem Komposit 

Merupakan sistem tumpuan plat dimana didukung oleh balok-balok baja 

dan menggunakan sistem gabungan atau komposit.  

 

 
 

Gambar 2.16 Plat ditumpu Balok Baja dengan Sistem Komposit 

 

d. Plat ditumpu Kolom secara Langsung (Plat Cendawan) 

Plat ini ditahan atau ditumpu oleh kolom secara langsung tanpa adanya 

balok, atau biasa disebut sebagai plat cendawan. 

 

 
 

Gambar 2.17 Plat ditumpu Kolom secara Langsung (Plat 

Cendawan) 

 

 

hf 

t 

 b 

shear connector  

 

hf 

t 

 b 

 

 

hf 

t 
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Berdasarkan jenis perletakan plat pada balok, plat terbagi menjadi 3, antara 

lain : 

a. Plat terletak Bebas 

Merupakan keadaan dimana plat diletakkan langsung di atas balok, dimana 

plat dan baloknya dicetak atau dicor sendiri-sendiri, sehingga plat dapat berotasi 

secara bebas pada tumpuannya. 

 

 
 

Gambar 2.18 Plat terletak Bebas 
 

b. Plat terjepit Elastis 

Keadaan dimana plat dan balok dicetak atau dicor bersama-sama secara 

monolit, tapi ukuran baloknya cenderung terlalu kecil sehingga balok tidak kuat 

mencegah rotasi pada plat. 

 

 
 

Gambar 2.19 Plat terjepit Elastis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sebelum 

dibebani setelah 

dibebani 

sebelum 

dibebani 
setelah 

dibebani 
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c. Plat terjepit Penuh 

Merupakan suatu kondisi dimana plat dan balok dicor secara bersama-sama 

atau monolit, serta ukuran balok yang besar, sehingga mampu mencegah adanya 

rotasi pada plat. 

 
Gambar 2.20 Plat terjepit Penuh 

 

Sedangkan berdasarkan sistem perencanaan tulangan platnya, plat terbagi 

atas : 

a. Plat Tulangan Satu Arah 

Merupakan suatu kondisi dimana plat betonnya lebih terfungsikan untuk 

menahan beban yang berupa momen lentur dari bentang yang hanya satu arah, bisa 

kita jumpai pada plat kantilever misalnya. Plat satu arah ini hanya ditumpu oleh dua 

tumpuan sejajar. Tulangan pada plat satu arah ini dipasang satu arah yang searah 

dengan bentangnya dan umumnya diberi tulangan tambahan secara tegak lurus 

yaitu disebut tulangan bagi. Plat satu arah ini memiliki panjang dua kali lebih besar 

dari lebar platnya. 

 
Gambar 2.21 Penulangan Plat Satu Arah 

 

 

b. Plat Tulangan Dua Arah 

Kondisi dimana plat akan menahan beban momen lentur dari bentang dua 

arah, dimana platnya ditumpu oleh empat sisi sejajar. Tulangan pokoknya juga 

dipasang secara dua arah dan saling tegak lurus atau bersilangan sehingga tidak lagi 

sebelum 

dibebani 
setelah 

dibebani 
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membutuhkan tulangan bagi. Namun pada daerah tumpuan yang hanya bekerja 

momen lentur satu arah, tetap diperlukan tulangan tambahan atau tulangan bagi. 

Pada kondisi sistem plat dua arah, perbandingan dari panjang dan lebar bentang 

platnya lebih kecil dari dua. 

 
Gambar 2.22 Penulangan Plat Dua Arah 

 

2.5 Plat Pracetak 

2.5.1 Pengertian Plat Pracetak 

Plat pracetak merupakan sebuah komponen struktur bangunan yaitu plat 

yang dicetak atau dicor menggunakan teknologi pracetak. Banyak hal yang 

mempengaruhi teknologi ini terbentuk, karena apabila plat dapat diproduksi secara 

lebih efektif dan efisien, maka dapat mempengaruhi banyak hal, seperti durasi 

konstruksi yang lebih singkat, biaya yang cenderung lebih hemat, penggunaan 

material bekisting yang berkurang, mutu atau kualitas produk yang lebih terjamin 

dan lain-lain. 

 

2.5.2 Jenis-Jenis Plat Pracetak 

Berdasarkan jenisnya, plat pracetak dapat terbagi atas : 

a. Solid Flat Slab 

Merupakan salah satu plat pracetak yang padat yang dicetak atau dicor 

pracetak secara utuh. Solid flat slab ini cenderung berat sehingga membutuhkan 

perhatian khusus saat proses penempatan atau pengangkatan dari lokasi produksi 

atau pabrik ke lokasi proyek. 

 

 
Gambar 2.23 Solid Flat Slab 

 

b 

 hf 
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b. Hollow Core Slab 

Plat ini merupakan kalau satu produk plat pracetak yang memiliki lubang 

atau rongga pada tengah platnya, hal ini bertujuan untuk mengurangi berat sendiri 

plat sehingga mempermudah proses pengangkatan. 

 

 
Gambar 2.24 Hollow Core Slab 

 

 

c. Single Tee dan Double Tees 

Merupakan plat yang memiliki bagian tambahan pada bawah plat yang 

terlihat seperti penyangga atau kaki plat. 

 

 
Gambar 2.25 Single Tee dan Double Tees 

 

2.6 Plat Semi-Pracetak (Precast Half Slab) 

2.6.1 Pengertian Plat Semi-Pracetak (Precast Half Slab) 

Menurut Romi (2016: 2) Half Slab merupakan teknologi gabungan plat 

konvensional dan plat pracetak. Beberapa masalah yang ditemui pada plat 

konvensional dan plat pracetak membuat munculnya teknologi ini. Dimana pada 

metode ini, pekerjaan plat yang bagian bawahnya dicetak atau dicor secara 

pracetak, yang kemudian bagian atas platnya dilakukan dengan metode 

konvensional atau cor ditempat (overtopping). 

Metode ini dapat mempermudah proses penempatan atau pengangkatan dari 

pabrik ke lokasi proyek, dikarenakan produk pracetaknya hanya sebagian, sehingga 

berat dari plat cenderung lebih ringan. Selain itu, metode ini dapat juga digunakan 

sebagai pengganti bekisting karena bagian bawahnya sudah dicetak terlebih dahulu 

dan hanya akan dilakukan proses pelapisan atau overtopping. Bagian topping ini 

 b 

 hf 

 b 

hf 
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juga berfungsi sebagai penyatu antara produk pracetak plat yang satu dengan yang 

lainnya. 

Proses pemasangan precast half slab sendiri harus dilakukan dengan hati-

hati dan persiapan yang matang, baik itu persiapan dari aspek peralatannya, aspek 

tukang atau pekerjanya, aspek proses pemasangannya sendiri, dan lain-lain. 

Peralatannya yang biasa digunakan pada proses pemasangan precast half slab yaitu 

crane, harus sudah dipersiapkan posisi, operator, dan persiapan lain. 

Sambungan pada precast half slab bisa dilakukan dengan sambungan basah 

atau dengan melakukan pengecorang langsung pada sambungan-sambungan plat 

terhadap baloknya sehingga titik-titik temu dapat menyatu satu sama lain. 

Sedangkan pada tulangannya dapat dilakukan penyambungan dengan cara 

overlapping. 

2.6.2 Jenis-Jenis Plat Semi-Pracetak (Precast Half Slab) 

Berdasarkan bentuknya, Half slab terbagi atas dua macam, yaitu : 

a. Half Slab Rata 

Merupakan plat pracetak half slab yang memiliki permukaan atau bentuk 

yang rata, yang mempermudah dalam proses pabrikasi atau cetakannya. 

 

 
Gambar 2.26 Half Slab Rata 

 

b. Half Slab Bergerigi 

Plat ini merupakan plat pracetak yang memiliki permukaan yang tidak rata 

atau bergerigi.  

 
Gambar 2.27 Half Slab Bergerigi 

topping 

half slab 
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2.7 Analisa Struktur 

2.7.1 Perencanaan Dimensi Struktur 

Dimensi yang diperhitungkan antara lain yaitu balok anak, balok induk, 

kolom, dan plat. 

a. Menentukan dimensi balok : 

- h  = (1/10 – 1/15) L        

- b = (1/2 – 2/3) h        

b. Menentukan dimensi kolom : 

- Mengasumsikan awal ukuran dimensi pada kolom 

- Menghitung kekakuan kekakuan pada balok dan kolom 

K Balok =
𝟏

𝟏𝟐
𝒙𝒃𝒙𝒉𝟑

𝑳
      (2.2) 

K Kolom   = 

𝟏

𝟏𝟐
𝒙𝒅𝟒

𝑳
      (2.3)  

- Kontrol kekakuan dimana IK harus lebih besar dari 3 kali IB 

c. Menentukan dimensi plat : 

Plat pada precast half slab terdiri atas dua bagian, yaitu plat precast pada 

bagian bawah, serta bagian overtopping pada bagian atas. Penentuan tebal precast 

half slab dilakukan agar dapat mengetahui dimensi cetakan dan material-material 

lain yang dibutuhkan dalam pembuatan plat. Menurut Minehiro (2013) detail untuk 

penulangan dan tebal plat dari precast half slab yaitu : 

a. Rasio perkuatan minimal 0,2% untuk plat precast maupun untuk topping. 

b. Tebal minimum untuk total keseluruhan tebal plat adalah 80mm. 

c. Tebal minimum untuk plat precast adalah 30mm. 

d. Tebal minimum untuk topping adalah 50mm apabila topping berperan 

sebagai penahan struktur. 

 

 
Gambar 2.28 Penentuan Tebal Precast Half Slab 

Topping  

Plat precast   
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 Menurut SNI 2847-2013 untuk plat dua arah, ada beberapa ketentuan yang 

harus dipertimbangkan lagi, yaitu tebal plat yang dipakai harus memenuhi beberapa 

syarat, antara lain : 

a. Untuk rasio kekakuan lentur pada penampang balok terhadap kekakuan lentur 

lebar plat yang sama atau lebih kecil dari 0,2 menggunakan tebal minimum plat 

tanpa balok interior. 

b. Untuk rasio kekakuan lentur penampang balok terhadap kekakuan lentur lebar 

plat yang lebih besar dari 0,2 namun tidak lebih besar dari 2,0, maka tebal plat 

tidak boleh kurang dari ℎ =
𝑙𝑛(0,8+

𝑓𝑦
1400

)

36+5𝛽(𝛼−0,2)
 , dan tidak boleh kurang dari 125 

mm. 

c. Untuk rasio kekakuan lentur penampang balok terhadap kekakuan lentur lebar 

plat yang lebih besar dari 2,0, maka tebal plat tidak boleh kurang dari      ℎ =

 
𝑙𝑛(0,8+

𝑓𝑦
1400

)

36+9𝛽
 , dan tidak boleh kurang dari 90 mm. 

 

2.7.2 Perencanaan Plat 

 Pada saat dimensi plat sudah ditentukan, maka tahapan yang dapat 

dilakukan pada perencanaan plat antara lain melakukan analisa pembebanan pada 

plat, termasuk beban mati, beban hidup, dan beban terfaktor. Setelah analisa 

pembebanan telah dilakukan, maka direncanakan penulangan pada plat tersebut. 

Penulangan pada precast half slab diamati pada berbagai kondisi, yaitu pada 

kondisi pengangkatan atau pada saat diangkat oleh alat berat, kondisi sebelum 

komposit, serta kondisi setelah komposit. Beberapa tahapannya yaitu antara lain : 

- Menghitung rasio penulangan dan memeriksa ρ terhadap syarat rasio 

penulangan (ρmin < ρ < ρmaks) 

- 𝝆 =   
𝟎,𝟖𝟓 𝒙 𝜷 𝒙 𝒇𝒄′

𝒇𝒚
 𝒙 (

𝟔𝟎𝟎

𝟔𝟎𝟎+𝒇𝒚
)      (2.4) 

- 𝝆 =   𝟎, 𝟕𝟓 𝒙 𝝆        

- 𝝆 =   
𝟏,𝟒

𝒇𝒚
         

- Menghitung Mu atau momen ultimate 

Dimana distribusi momennya yaitu : 
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Tabel 2.8 Distribusi Momen pada Plat Dua Arah 

 

- Menghitung tinggi efektif. 

- Menghitung Rn dengan membagi Mu dengan ∅bd2 setiap 1000 mm : 

- 𝑹𝒏 =  (
𝑴𝒖

∅𝒃𝒅𝟐)        (2.5)  

- Menghitung 𝜌 : 

- 𝝆   =  
𝟎.𝟖𝟓 𝒙 𝒇𝒄′

𝒇𝒚
 (𝟏 − √𝟏 −  

𝟐 𝑹𝒏

𝟎,𝟖𝟓 𝒙 𝒇𝒄′
)     (2.6) 

- Menentukan 𝜌 yang digunakan 

Dimana syarat-syaratnya yaitu :  

Jika ρ < ρmin, maka digunakan ρmin, 

Jika ρmin < ρ < ρmaks, maka digunakan ρ, 

Jika ρ > ρmaks, maka digunakan ρmaks. 

-  Menghitung luasan tulangan yang perlukan  

- 𝑨𝒔 =  𝝆 𝒙 𝒃 𝒙 𝒅       (2.7) 

-  Menghitung jarak antar tulangan 

S  = 
¼.𝝅.𝒅ₜ𝟐.𝒃

𝑨𝒔
       (2.8) 

dimana : 

dt = diameter tulangan 
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Gambar 2.29 Diagram Tegangan dan Regangan Plat 
 

 Dimana dari kesetimbangan tegangan dan regangan tersebut, leleh atau 

tidaknya tulangan (As) bisa diketahui dari nilai regangannya εs > εy = leleh. 

 

2.7.3 Perencanaan Balok 

 Balok merupakan salah satu komponen atau elemen struktur pada 

konstruksi, dimana balok sendiri merupakan struktur horizontal penyokong atau 

penyangga lentur akibat momen pada beban arah horizontal maupun arah vertikal. 

Arah vertikal berasal dari beban balok itu sendiri, beban plat lantai, berat dinding, 

dan beban hidup lain. Balok terbagi atas balok induk, balok anak, serta balok 

pendukung lain yang memiliki peranan atau fungsi masing-masing terhadap 

konstruksi atau kekuatan struktur pada konstruksi. Secara umum balok berfungsi 

untuk membagi luasan dari plat lantai agar tidak terjadi lendutan pada plat lantai itu 

sendiri. Balok anak akan memiliki dimensi yang lebih kecil daripada balok induk 

karena fungsinya yang cenderung lebih sederhana.  

 Adapun tahapan dalam merencanakan balok setelah mendimensikan balok, 

yaitu : 

a. Menentukan beban-beban yang bekerja (beban mati, beban hidup, dan 

beban terfaktor) 

b. Menghitung penulangan balok : 

- Menghitung rasio penulangan dan memeriksa ρ terhadap syarat rasio 

penulangan (ρmin < ρ < ρmaks) 

- 𝝆 =   
𝟎,𝟖𝟓 𝒙 𝜷 𝒙 𝒇𝒄′

𝒇𝒚
 𝒙 (

𝟔𝟎𝟎

𝟔𝟎𝟎+𝒇𝒚
)      (2.9) 

- 𝝆 =   𝟎, 𝟕𝟓 𝒙 𝝆           
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- 𝝆 =   
𝟏,𝟒

𝒇𝒚
         

- Menghitung Mu atau momen ultimate. 

- Menghitung tinggi efektif. 

- Menghitung Rn dengan membagi Mu dengan ∅bd2 setiap 1000 mm : 

- 𝑹𝒏 =  (
𝑴𝒖

∅𝒃𝒅𝟐)        (2.10) 

- Menghitung 𝜌 : 

- 𝝆   =  
𝟎.𝟖𝟓 𝒙 𝒇𝒄′

𝒇𝒚
 (𝟏 − √𝟏 −  

𝟐 𝑹𝒏

𝟎,𝟖𝟓 𝒙 𝒇𝒄′
)     (2.11) 

- Menentukan 𝜌 yang digunakan 

Dimana syarat-syaratnya yaitu :  

Jika ρ < ρmin, maka digunakan ρmin, 

Jika ρmin < ρ < ρmaks, maka digunakan ρ, 

Jika ρ > ρmaks, maka digunakan ρmaks. 

-  Menghitung luasan tulangan yang perlukan  

- 𝑨𝒔 =  𝝆 𝒙 𝒃 𝒙 𝒅       (2.12) 

- Memeriksa d aktual =  ℎ –  𝑠𝑒𝑙𝑖𝑚𝑢𝑡 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 −

 ∅ 𝑠𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛𝑔 –  ½ ∅ 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛     

- Memeriksa dimana MR > Mu 

- MR = ϕ Mn        

- Mn = (0,85 x fc’ a x b) x (d - a/2)     (2.13) 

- a = 
𝑨𝒔.𝒇𝒚

𝟎,𝟖𝟓.𝒇𝒄.𝒃
       (2.14) 

 

Gambar 2.30 Diagram Tegangan dan Regangan Balok Tumpuan 
 

Tulangan 
h 

b 0,85 fc’ 

d- a/2 
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Gambar 2.31 Diagram Tegangan dan Regangan Balok Lapangan 

 

c. Menghitung tulangan sengkang balok : 

- Vu = 1,15 x 0,5 x qu x L atau menggunakan Staad-Pro  (2.15) 

- Vc  = 1/6 x √𝑓𝑐′ x b x d      (2.16) 

- ∅Vc = 0,75 x Vc        

- Memeriksa dimana ½ ∅Vc > Vu      

 

2.7.4 Perencanaan Kolom 

Kolom merupakan sebuah komponen struktur pada gedung berupa batang 

vertikal, dimana komponen struktur ini menahan beban yang berasal dari balok. 

Kolom merupakan salah satu komponen struktur yang paling penting, karena kolom 

juga merupakan tempat kritis dimana runtuhnya sebuah bangunan struktur juga 

ditentukan pada komponen struktur kolom ini. Fungsi kolom yaitu meneruskan 

beban pada bangunan ke pondasi. Kolom dapat dibuat dari besi dan beton, 

dibutuhkan material yang dapat tahan terhadap tarikan dan tekanan, dimana besi 

cenderung kuat terhadap tarik, dan beton cenderung kuat terhadap tekan. 

 

Tahapan dalam perencanaan setelah mendimensikan kolom,yaitu : 

a. Mengklasifikan kolom : 

- Menghitung Mu, Pu, Vu yang dapat dibantu dengan aplikasi Staad-Pro 

- Menghitung Ec   = 4700 𝑥 √𝑓𝑐′  (2.17) 

- Menghitung Ik   = 
1

12
 𝑥 𝑏 𝑥 ℎ3   (2.18) 

Tulangan h 

b 

0,85 fc’ 

d- a/2 
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- Menghitung Ib (balok anak)  =   
1

12
 𝑥 𝑏 𝑥 ℎ3   (2.19) 

- Menghitung Ib (balok induk) =  
1

12
 𝑥 𝑏 𝑥 ℎ3   (2.20) 

- Menghitung Ψ A dan Ψ B   = 
𝛴 

𝐸 𝑥  𝑖𝑘

𝐿

𝛴 
𝐸 𝑥 𝑖𝑏

𝐿

   (2.21) 

- Memeriksa panjang efektif pada Nomogram 

 

 

Gambar 2.32 Nomogram Kolom 
 

 

 

- Menghitung r = 0,3 x h       

- Menghitung 
𝑲  𝒙 𝑳𝒖

𝒓
       (2.22) 

- Memeriksa apabila 
𝑲  𝒙 𝑳𝒖

𝒓
 < 34 – 12  

𝑴𝟏

𝑴𝟐
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b. Penulangan Kolom 

- Menghitung e   = 
𝑀𝑢

𝑃𝑢
     

- Menghitung e min  = 15 + (0,03h)     

- Memeriksa dimana e > e min      

- Menghitung Ag = b x h       

- Menentukan 1% Ag < Ag < 4% Ag      

 

 

Gambar 2.33 Diagram Tegangan dan Regangan Kolom 
 

 

 

 

 

 

 

 

b 

b 

b 

b 

Keterangan : 

Cc  = 0.85 fc’ ab 
Cs1 = As1’ fs1 
Cs2 = As2’ fs2 
T1 = As1 fs1 
T2 = As2 fs2  
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- Memeriksa dimana MR > Mu 

- MR = ϕ Mn        

- Mn = (0.85 x fc’ x a xb) x (d - a/2)     (2.23) 

- Memeriksa Pu terhadap beban pada keadaan seimbang dimana fs’ > fy 

- fs’ = ɛs x Es         

- ɛs = (
𝑪𝒃−𝒅′

𝑪𝒃 
) x 0,003      (2.24) 

- ab = β1 x Cb         

- Cb = (
𝟕𝟎𝟎

𝟕𝟎𝟎+𝟒𝟎𝟎 
) x 637,5      (2.25) 

- Memeriksa apabila ϕPnb  > Pu maka terjadi keruntuhan tarik 

- ϕPnb =  (0,85 . fc’ . ab . b) + (As1’ . fs1 + As2’.  fs2)  – (As1 . fs1 – 

       As2 . fs2)       (2.26) 

- Mengontrol penampang pada saat keruntuhan tarik dimana ØPn > Pu 

- Pn = 0,85 x fc’ x b x d x (𝒉 −
𝟐𝒆

𝟐𝒅
+  √𝟐 𝒎 𝝆 ( 𝟏 −  

𝒅′

𝒅
)) (2.27) 

- Menghitung sengkang pada kolom, dimana kontrolnya ØVc > Vu kritis 

- Vc = 1/6 x fc’ x b x d      (2.28) 

- Vu kritis = 
𝑳𝒏 − 𝒅

𝑳𝒏
 x Vu      (2.29) 

- Menghitung jarak maksimum sengkang, diambil nilai terkecil dari 

48 x dsengkang,   

16 x db,  

Dimensi kolom. 

 

c. Pengekangan Kolom 

-  Menghitung total panjang kekangan Z = 1/6 Ln + h = 1/6 Ln 

- Menghitung spasi tulangan pengekang antara ¼ h atau 6 d 

- Menghitung As tulangan pengekang. 
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2.7.5 Perencanaan Angkur dan Tumpuan 

 Angkur atau yang biasanya disebut angker merupakan salah satu cara atau 

media dalam konstruksi teknik sipil dalam mengikat suatu sambungan pada beton 

pracetak untuk memudahkan instalasi beton pracetak itu sendiri. 

Perencanaan sambungan atau angkur menurut PCI Design Handbook 

(2004) diperlukan karena dalam proses pemasangan elemen pracetak, plat akan 

mengalami proses pengangkatan yang harus diteliti angkur pada platnya, hal ini 

bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kemungkinan buruk yang 

akan terjadi pada saat proses pengangkatan.  

Jumlah tulangan dan posisi angkur ada bermacam-macam tergantung 

pemilihan. Pemilihan yang dimaksud ini yaitu pemilihan yang disesuaikan dan 

dipertimbangkan sesuai kondisi di lapangan, misal mempertimbangkan dimensi, 

pabrikasi tulangannya sendiri, dan lain-lain. 

Pada studi Perencanaan Ulang Struktur Atas Apartemen Dino Jatim Park 3 

Batu Menggunakan Plat Metode Precast Half Slab ini akan direncanakan plat 

pracetak menggunakan delapan titik sokongan. Dimana maksimum momen 

pendekatannya yaitu :  

- +Mx = -Mx = 0,0054 w a2 b      (2.30) 

- +My = -My = 0,0054 w b2 a      (2.31) 
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Gambar 2.34 Delapan Titik Angkat Tulangan 

 

 

Menurut PCI Design Handbook (2004) Dimana delapan titik sokongan yang 

dimaksud adalah elemen pracetak yang memiliki 8 titik angkat tulangan, dan akan 

terjadi momen elemen sebesar w atau beban per unit luas. Mx ditahan oleh 

penampang dengan lebar terkecil dan 15 t atau b/2, serta My ditahan oleh 

penampang lebar a/2. 

 Dalam perencanaan angkur ini, perlu menghitung faktor pengali sebagai 

faktor pengaman ketika proses pemasangan atau pengangkatan plat pracetak ini. 

Faktor pengali besarnya sebagai berikut : 

 

 Perhitungan dalam sambungan atau angkur antara lain : 

a. Menghitung momen arah x ataupun arah y : 

- T  = As fy        

- X  = 
𝑻 

𝟎,𝟖 𝒙 𝟎,𝟖𝟓 𝒙 𝒇𝒄′𝒙 𝒃
      (2.32) 

- Mn  = T (d-0,5X)    
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b. Menghitung diameter angkur : 

-  Koefisien  = 1,5 DL      

- Gaya Angkat  = koefisien / jumlah titik    

- σ Tarik   = 
𝑭 

𝑨
       

c. Menghitung panjang penyaluran 

- L  = 

𝟏

𝟐
𝑭

𝑫 𝝈
        (2.33) 

- σ  = 
𝑴𝒎𝒂𝒌𝒔 𝒙 𝑪𝒃

𝑰
        (2.34) 

d. Menghitung kontrol retak pada angkur 

- fplat < fcr (tegangan runtuh plat)    

- fplat  = 
𝑀𝑡𝑜𝑡

𝑍
         

- fcr  = 0,7 √𝑓𝑐′ (umur 3 hari)      

 

Perhitungan Tumpuan dianalisa dengan tahapan : 

a. Menghitung kekuatan nominal tumpuan terhadap tekan (N) 

𝐁𝐧 = 𝟎, 𝟖𝟓 𝒙 𝒇𝒄 𝒙 𝑨       (2.69) 

b. Menghitung beban tumpuan terfaktor  

𝑽𝒖 = 𝟎, 𝟓 𝒙 𝐪𝐮 𝐱 𝐋        (2.35) 

c. Cek tegangan tumpu 

𝝈 =
𝑽𝒖

𝑨
 < 0,3 fc’        (2.36) 

d. Cek tegangan geser pada tumpuan 

𝒗 =
𝑽𝒖

𝑨𝒈𝒆𝒔𝒆𝒓
<  𝟎, 𝟔𝟓 √𝒇𝒄′       (2.37) 

 


