
 

6 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. PENDAHULUAN 

Beton pracetak merupakan beton yang dibuat di pabrik yang kemudian 

diangkat untuk dipasangkan pada tempatnya. Beton pracetak dibagi menjadi 

beberapa komponen agar menjadi lebih ringan dan tidak memerlukan alat berat 

dalam pemasangannya tetapi memerlukan alat bantu yang lebih ringan. 

Komponen-komponen tersebut rakitkan agar membentuk suatu rangka, sehingga 

dapat menghemat biaya dan waktu yang diperlukan. Karena dibuat di pabrik maka 

mutu beton dapat lebih terjaga dibanding beton konvensional. 

Menurut Rini (2010) Indonesia telah mengenal sistem pracetak yang 

berbentuk komponen, seperti tiang pancang, balok jembatan, kolom dan plat 

lantai sejak tahun 1970-an. Sistem pracetak semakin berkembang dengan ditandai 

munculnya berbagai inovasi seperti Sistem Column Slab (1996), Sistem L-Shape 

Wall (1996), Sistem All Load Bearing Wall (1997), Sistem Beam Column Slab 

(1998), Sistem Jasubakim (1999), Sistem Bresphaka (1999) dan sistem T-Cap 

(2000). 

Pada umumnya penggunaan beton pracetak lebih ekonomis dibandingkan 

dengan beton cast-in-place atau beton yang pengecoran di tempat dengan alasan: 

1. mengurangi biaya pemakaian acuan, 

2. mereduksi biaya upah pekerja, dan 

3. mereduksi durasi pelaksanaan proyek, agar overhead yang di keluarkan kecil. 

Walaupun memiliki banyak keuntungan namun beton pracetak ini masih 

dalam tahap perkembangan khususnya di Indonesia, dan masih memiliki beberapa 

permasalahan utama antara lain sebagai berikut ini. 

1. Kerjasama dengan perencana di bidang lain yang terkait, terutama dengan 

pihak arsitek dan mekanikal/elektrikal/plumbing, 

2. Sistem ini relatif baru. 

3. Kurang tersosialisasikan produk dan kemampuan sistem pracetak yang telah 

ada. 
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4. Kekuatan struktur beton pracetak terletak pada kehandalan sambungan antar 

komponen untuk sistem pracetak didalam merespon beban yang bekerja baik 

beban gravitasi maupun beban-beban lain seperti gempa. 

5. Belum adanya pedoman perencanaan khusus mengenai tata cara analisis dan 

perencanaan sistem pracetak yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaku 

konstruksi. 

 

2.2. PENELITIAN TERDAHULU 

Menurut Rustandi, dkk (2011), akibat Gempa Padang (2009) masih 

ditemukan permasalahan struktur beton pracetak, antara lain sebagai berikut ini. 

1. Perbedaan mutu beton dari pile cap hanya setara dengan K-200 sedangkan 

mutu kolom dan balok sebesar 325 kg/cm2, ini yang menyebabkan sebagian 

tiang pancang patah dari pile capnya. 

2. Daerah beam-coloumn joint tanpa sengkang kolom yang menerus, dan pada 

joint terdapat sambungan beton pracetak pengecorannya kurang sempurna. 

3. Pada dinding pengisi tidak terdapat angkur yang sesuai standar. 

Dalam studi kasus ini ditemukan beberapa butir penting yang perlu 

diperhatikan dalam pekerjaan beton pracetak, yaitu: 

1. pengerjaan struktur yang menggunakan sistem pracetak memerlukan 

pengawasan mutu dan pelaksanaan yang ketat, 

2. perlu adanya studi yang mendalam sebelum sistem pracetak ini 

direkomendasikan untuk digunakan pada daerah gempa, 

3. belum adanya studi yang mendalam mengenai kehandalan elemen pracetak 

dalam menahan beban lateral/gempa, perlu adanya pembatasan penggunaan 

elemen-elemen pracetak hanya pada elemen yang tidak menahan gaya lateral 

seperti pelat lantai dan dinding partisi saja. 

Penelitian eksperimental oleh Wibowo (2006), ereksi beton pracetak itu 

memerlukan alat berat. Guna mengurangi beratnya maka perlu dibagi menjadi 

beberapa komponen, akan tetapi untuk merangkai komponen-komponen tersebut 

membutuhkan sambungan. Bukan hanya letak sambungan antar betonnya saja, 

tetapi juga yang lebih penting ialah sambungan antar rangka komponen beton 

pracetak tersebut. Untuk itu diperlukan material yang kuat untuk menyambung 
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antar rangka komponen beton pracetak. Dalam penelitiannya mencoba menguji 

berbagai sambungan dengan menggunakan siku lubang, serta angker dan plat 

hubung, baik itu uji lekat sambungan terhadap beton maupun uji tarik material 

sambungan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.5 - 2.7.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Sampel Uji lekatan siku lubang dan posisi pada mesin universal. 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Sampel lekatan siku lubang dan beton. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  Sampel lekatan siku lubang dan beton. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai 

berikut ini. 

1. Sambungan dengan siku lubang serta sambungan memakai angkur dan plat 

hubung mempunyai potensi besar untuk digunakan sebagai alat sambung antar 

komponen batang beton pracetak pada rangkabatang, karena relatif mudah 

pemasangannya dan kemampuan mendukung gaya normal. 

2. Agar kegagalan tidak terjadi pada lekatan pengangkuran, diperlukan panjang 

lekatan minimum memakai siku lubang adalah 20 cm, yang dapat berkurang 
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menjadi 15 cm bila diberi sebuah angkur diameter 8 mm dan panjang 8 cm. 

Bila memakai besi beton polos, panjang lekatan minimum adalah 30D. 

3. Jarak minimum antara baut yang digunakan untuk menyambung antar siku 

lubang adalah 1,85 cm. Meskipun demikian, lebih baik bila jarak antar baut 3,7 

cm atau 5,55 cm karena daya dukungnya berturut-turut meningkat 5,87 % dan 

8,91 %. 

4. Plat hubung dari siku lebih lemah dibandingkan dengan plat polos, karena 

kegagalan terjadi pada tepi lubang, sehingga plat siku belum memanfaatkan 

keseluruhan penampangnya. Plat dengan lebar 3,90 cm dan tebal 0,25 cm 

merupakan pilihan terbaik untuk digunakan sebagai plat hubung, karena 

memeberikan perbandingan yang terbesar antara beban yang dapat didukung 

dengan luas penampang melintangnya. 

Penelitian eksperimental oleh Wibowo (2011), sambungan pada beton 

pracetak adalah elemen yang sangat penting dalam desain dan konstruksi 

bangunan tahan gempa. Kegagalan atau keruntuhan bangunan pasca gempa 

ditentukan oleh kualitas sambungan. Dalam penelitiannya sambungan yang 

digunakan adalah sambungan kering, sehingga dapat mempercepat waktu 

pelaksanaan. Wibowo (2006) menggunakan sambungan kering yang digunakan 

berupa plat dengan baut untuk menyambungkan struktur balok (Gambar 2.8 – 

2.11). 

Pemodelan balok untuk bangunan 1 lantai digunakan dimensi balok 15x15 

dengantulangan lentur 4D10 dan tulangan geser D10-50 mm, sedangkan untuk 

pemodelan balok untuk bangunan 2 lantai digunakan dimensi balok 15x20 dengan 

tulangan lentur 6D13 dan tulangan geser D10-50 mm. Panjang benda uji balok 

yaitu 150 cm. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4  Model Benda Uji Lentur Balok (B1) 
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Gambar 2.5 Detail balok pracetak (B1) dan sambungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Model benda uji lentur balok (B2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Detail balok pracetak (B2) dan sambungan 
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Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, untuk balok 15x15 didapatkan nilai 

daktilitas yang baik, sedangkan untuk balok 15x20 terjadi kegagalan pada 

sambungan las. 

Penelitian eksperimental yang dilakukan oleh Irene (2011) tentang Pengaruh 

Bahan Tambah Sika Cim Terhadap Kuat Tekan dan Workabilitas Beton Normal 

dengan Agregat Asal Teratak Buluh memiliki hasil sebagai berikut: 

1. Dengan penambahan persentase admixture Sika Cim pada penelitian ini, 

ternyata bisa mendapatkan kuat tekan beton yang melebihi mutu beton 

rencana ��’ = 27,5 MPa yaitu pada persentase penambahan 0% admixture 

Sika Cim kuat tekannya 29,41 MPa, pada penambahan admixture Sika 

Cim 0,3% kuat tekannya 38,87 MPa, pada penambahan adimixture Sika 

Cim 0,6% dan 0,9% kuat tekannya sama yaitu 33,94 MPa. 

2. Workabilitas atau nilai slump beton bertambah seiring penambahan 

admixture Sika Cim. Nilai slump pada beton normal tanpa pengurangan 

air 15% yaitu 98 mm, nilai slump pada penambahan admixture Sika Cim 

dengan pengurangan air 15% dengan slump tertinggi pada penambahan 

0,9% yaitu 78 mm dan slump terendah pada penambahan 0,3% yaitu 58 

mm. 

Hasil Pengaruh Penambahan Fly Ash dan Zat Aditif Pada Campuran Beton 

Terhadap Kinerja Hubungan Balok Kolom (HBK) dengan Pembebanan Statik 

yang dilakukan oleh Dianawanti, dkk (2013) adalah Kuat tekan rata-rata beton  fly 

ash+aditif mencapai 23,16 MPa  dan kuat tarik belah sebesar 2,60 MPa. Hal ini 

membuktikan dengan penambahan SikaCim® Concrete Additive akan menambah 

kuat tekannya. Beban maksimum rata-rata yang dapat ditahan oleh benda uji HBK 

beton fly ash+aditif sebesar 12,65 MPa. Nilai beban maksimum ini meningkat jika 

dibandingkan dengan HBK beton normal dan beton fly ash pada penelitian 

sebelumnya yang hanya mencapai 10,53 kN dan 6,97 kN. Oleh karena itu, terjadi 

peningkatan sebesar 44,90% bila dibandingkan dengan HBK beton normal dan 

16,73% jika dibandingkan dengan HBK beton  fly ash. Faktor daktilitas rata-rata 

(μ) HBK beton  fly ash+aditif sebesar 2,46. Nilai tersebut turun 3,15% jika 

dibandingkan dengan HBK beton normal, sedangkan apabila dibandingkan 

dengan HBK beton  fly ash prosentase penurunannya sebesar 12,45%. Kekakuan 
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ultimit meningkat sebesar 11,76% jika dibandingkan dengan HBK beton normal 

dan 47,06% bila dibandingkan dengan HBK beton fly ash, sedangkan nilai 

kekakuan leleh mengalami peningkatan dan penurunan. Kekakuan leleh menurun 

2,44% jika dibandingkan dengan HBK beton normal dan meningkat 27,50%. 

Lebar retak yang terjadi pada HBK beton fly ash+aditif lebih kecil dibandingkan 

HBK beton normal dan fly ash. 

Penelitian eksperimental terhadap struktur dinding pasangan bata merah 

dilakukan oleh Raharjo (2005) dengan uji beban bolak-balik dan Setyawati (2005) 

dengan uji beban statik. Benda uji yang dipakai ada 3 buah model struktur rangka 

beton bertulang berukuran 3000 mm x 3000 mm x 100 mm, yaitu: 

1. rangka terbuka tanpa pasangan dinding bata merah (Open Frame, OF), 

2. rangka dengan pengisi dinding bata merah tanpa perkuatan tulangan 

horizontal (infilled frame non horizontal bars, IFNHB),dan 

3. rangka dengan pengisi dinding bata merah dengan penambahan tulangan 

horizontal ∅6-200 (infilled frame with horizontal bars, IFWHB). 

Pada pola pembebanan statik, dinding OF mampu menahan beban 2,36 

kN, sedangkan dinding IFNHB menahan beban 46 kN, dan dinding IFWHB 

mampu menahan beban rata-rata 58,55 kN. Pada pembebanan bolak balik dinding 

OF hanya mampu menahan beban 40,08 kN dan 29,21 kN pada stabilized 

condition, sedangkan IFWHB mampu menahan beban rata-rata 41 kN pada intial 

condition dan 33 kN pada stabilized condition. Kualitas bata merah yang 

digunakan dalam penelitian ini sebesar 2,62MPa, kuat tekan mortar 4,72 Mpa dan 

kuat tekan beton 26,35 MPa. Dikutip dari penelitian Irvhaneil (2014). 

Pengujian kinerja dinding batako UII akibat simulasi beban vertikal dan 

horizontal dilakukan oleh Irvhaneil (2014). Benda uji yang digunakan dalam 

penelitian ini berjumlah 3 buah model struktur berukuran 1105 x 1030 x 100 mm, 

yaitu: 

3. portal beton terbuka tanpa dinding batako UII, 

4. portal beton dengan dinding pengisi batako UII, 

5. portal beton dengan dinding pengisi batako UII menggunakan plesteran. 

Setelah dilakukan pengujian pada benda uji, kerusakan yang terjadi pada 

benda uji adalah rusak vertikal dan diagonal, maka kerusakan yang terjadi masuk 
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dalam kategori shear mode. Untuk nilai daktilitas simpangan vertikal dan 

horizontal pada benda uji berkisar 1,2-6,5 untuk arah vertikal dan 3,5-4,75 untuk 

horizontal. Dari nilai daktilitas simpangan yang terjadi bisa dikatakan benda uji 

cukup daktail. Kemudian untuk beban maksimum vertikal yang mampu ditahan 

pada benda uji 1 sebesar 7,84 kN, benda uji 2 sebesar 193,069 kN, benda uji 3 

sebesar 0,16 kN, sedangkan untuk beban horizontal yang mampu ditahan pada 

benda uji 1 sebesar 3,771 kN, benda uji 2 sebesar 41,807 kN, benda uji 3 sebesar 

56,04 kN. 

Pada penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana pada 

penelitian ini menggunakan sistem pracetak dalam pembuatan struktur portalnya 

yang diisi variasi dinding pengisi berupa batako dan bata merah pada umumnya 

banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian pada pengujian ini 

menitik beratkan pada pembebanan lateral sebagai representasi dari beban gempa.  

 Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irvhaneil dan Shikarini (2014) 

merupakan bagian dari ide-ide penelitian besar multi tahun yang sedang dilakukan 

oleh Teguh dan Makrup (2014). Penelitian ini juga masih menjadi bagian dari 

penelitian besar tersebut yang didanai oleh Dirlitabmas, Dikti, dan DPPM-UII 

untuk mengembangkan sistem pracetak untuk diaplikasikan pada rumah 

sederhana tahan gempa. 




