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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang teknik sipil begitu 

pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang teknik sipil ini memunculkan 

banyak cara untuk memudahkan pengerjaan pada struktur bangunan berlantai 

banyak. Salah satunya adalah dengan menggunakan pelat precast sebagai pengganti 

pelat beton bertulang konvensional. Dalam pemilihan kebutuhan pada pembuatan 

plat lantai, produk pelat beton precast saat ini telah banyak digunakan. Waktu 

pelaksanaan yang dapat dihemat serta lebih menguntungkan dengan mengurangi 

berkisting dan perancah yang pada umumnya digunakan pada pelaksanaan 

pengecoran pelat konvensional. Sistem pelat precast hollow core slab merupakan 

salah satu produk pelat pengganti sistem pelat konvensional. 

Dalam proses pencetakan, sistem precast Hollow Core Slab terlebih dahulu 

menggunakan dudukan khusus untuk penempatan kabel prategang yang kemudian 

ditarik atau yang disebut sistem pretensioning. Sehingga untuk membuat produk 

precast ini dibutuhkan dudukan khusus seperti yang dimiliki pada tiap tempat 

fabrikasi. Berat sendiri dari pelat precast ini terkurangi secara efektif dengan adanya 

lubang pada bagian tengah pelat. Jika dibandingkan dengan solid slab, pelat precast 

ini relatif lebih ringan bahkan kapasitas daya dukungnya telah ditingkatkan dengan 

diberikannya pre-stressing sehingga menghasilkan kekuatan yang padu.  

Produk dan teknologi yang saat ini dapat dijumpai di Indonesia masih 

berupa beton pracetak non-volumetrik. Meski demikian, dalam hal implementasi 

teknologi dan sistem pracetak ini di lapangan masih banyak ditemukan berbagai 

masalah. Salah satunya adalah penggunaan sistem pracetak ini masih belum 

tercapainya prinsip yang seharusnya, yaitu lebih mendatangkan manfaat lebih 

dalam hal penggunaan system ini dibanding dengan sistem tradisional. Seperti 

dalam  pelaksanaan yang menghemat waktu menjadi lebih singkat, lebih murahnya 

biaya, serta didapatkan kualitas yang lebih meyakinkan. Seiring semakin 

berkembangnya berbagai inovasi teknologi beton pracetak yang  ada  di  Indonesia
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diharapkan dapat menghasilkan kelebihan disbanding penggunaan sistem beton 

bertulang tradisional. Meskipun dalam perancangan dan pelaksanaan dilapangan 

masih banyak juga dijumpai permasalahan seperti kesalahan yang mengenai 

pradisain dan saat pendimensian yang belum sesuai dengan perarturan atau code 

yang telah diatur serta masalah dalam pendetailan perencanaan sambungan pada 

perencanaan menggunakan sistem beton pracetak yang dalam hal ini sangat 

menentukan kualitas yang akan diperoleh. 

Pembangunan Gedung Laboratorium Kebencanaan Teknik Sipil 

Universitas Brawijaya Malang ini memiliki ketinggian 33 m dan memiliki 7 lantai. 

Gedung tersebut dibangun menggunakan  bahan beton bertulang. Struktur lantai 

pada gedung tersebut menggunakan struktur pelat beton bertulang konvensional. 

Dengan Pembangunan Gedung Laboratorium Kebencanaan Teknik Sipil 

Universitas Brawijaya Malang tersebut diharapkan ilmu pengetahuan pada bidang 

teknik sipil dalam hal pengendalian bencana dapat berkembang lebih jauh lagi. 

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis akan merencanakan ulang struktur  

atas gedung Laboratorium Kebencanaan Teknik Sipil Universitas Brawijaya 

Malang dengan menggunakan Pelat Precast Hollow Core Slab. Pelat beton precast 

HCS ini memiliki rongga di tengah yang membuat berat sendirinya lebih ringan 

28% - 49%. 

1.2  Rumusan Masalah 

Bersandar pada latar belakang yang telah tertulis sebelumnya, maka penulis 

merumuskan beberapa permasalahan sebagaimana berikut ini: 

1. Berapa dimensi pelat hollow core dan dimensi strand yang digunakan dalam 

perencanaan ini? 

2. Berapa diameter tulangan konvensional yang digunakan pada daerah 

tumpuan pelat? 

3. Berapa dimensi dan penulangan balok, kolom dan dinding geser pada 

struktur gedung yang direncanakan? 
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1.3  Tujuan 

Tujuan penulisan berdasarkan latar belakang dan juga rumusan masalah 

yang telah dituliskan sebelumnya dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dimensi pelat hollow core dan dimensi strand yang 

digunakan dalam perencanaan ini. 

2. Untuk mengetahui diameter tulangan konvensional yang digunakan pada 

daerah tumpuan pelat. 

3. Untuk mengetahui dimensi dan penulangan balok, kolom dan dinding geser 

pada struktur gedung yang direncanakan. 

1.4 Manfaat 

Setelah mengkaji isi dari Tugas Akhir ini, diharapkan dapat menjadi 

manfaat dan juga dapat dijadikan referensi dalam bidang keilmuan bagi masyarakat 

umum dan mahasiswa khususnya. Tugas akhir ini juga merupakan pengetahuan 

yang begitu bermanfaat bagi penulis secara pribadi. 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam mengatasi meluasnya penyimpangan pada pembahasan di dalam 

penulisan Tugas Akhir ini, maka akan diberikan beberapa batasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Tata cara perhitungan struktur beton mengacu pada SNI 2847-2013 

2. Tata cara perencanaan ketahanan gempa mengacu pada SNI 1726-2012 

3. Perencanaan pelat mengacu pada PCI Hollow Core Slabs (1998). 

4. Tidak merencanakan struktur bangunan bawah (pondasi). 

5. Tidak membahas manajemen konstruksi. 

6. Tidak membahas metode pelakasanaan proyek. 

7. Analisa struktur menggunakan software Staad Pro. 

 


