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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Indonesia adalah salah satu wilayah yang masuk ke dalam ring of fire atau 

cincin api. Istilah ring of fire diberikan karena Indonesia dikelilingi oleh deretan 

gunung api aktif dari barat hingga timur, Oleh sebab itu fenomena seperti gempa 

bumi dan erupsi gunung api sering terjadi di Indonesia. Faktor geologis Indonesia 

yang pada pertemuan tiga zona lempeng aktif dunia yaitu Eurasia, Indo-Asia, dan 

pasifik menyebabkan seringnya terjadi gempa bumi. 

 Pracetak adalah salah satu sistem pembuatan beton yang saat ini sedang popular 

digunakan untuk menggantikan sistem konvensional (sistem yang dicor ditempat). 

Beton sistem konvensional memiliki keunggulan dari segi harga yang relatif lebih 

murah, namun beton yang sudah dicor tidak dapat langsung dibebani karena harus 

menunggu umur beton yang berakibat bertambahnya waktu pekerjaan. Sistem 

pracetak dapat digunakan untuk menutupi kekurangan beton konvensional 

tersebut, yaitu beton yang dibuat di pabrik atau di ground floor diangkat untuk 

dipasang pada tempat rencananya. Namun sistem pracetak ini akan lebih efektif 

dan efisien bila digunakan pada pekerjaan yang bersifat berulang dan massal. 

Berdasarkan uraian diatas Indonesia merupakan wilayah yang rawan terhadap 

gempa sehingga sistem sambungan yang digunakan untuk menggunakan elemen-

elemen pracetak harus direncanakan agar mampu untuk mentransfer beban 

gravitasi maupun beban lateral/gempa. Sambungan adalah bagian yang harus 

menjadi perhatian khusus pada saat beton pracetak menerima beban lateral/gempa. 

“Strong column weak beam” adalah prinsip yang diharapkan tercapai dalam 

sebuah pelaksanaan, dimana sendi plastis terjadi pada balok sehingga bangunan 

tidak runtuh total jika terkena beban lateral/gempa. 

Eleman struktur seperti balok kantilever menjadi elemen struktur yang 

sering kali digunakan dalam sebuah bangunan. Pada elemen struktur ini 

memerlukan perkuatan sambungan yang sangat baik, karena beban yang terjadi 



2 

 

 

pada elemen struktur ini dibebankan pada salah satu sisi dari elemen balok maka  

sistem sambungan balok kantilever ini harus dirancang kuat dalam menahan beban 

pada balok kantilever. 

 Dari uraian diatas, perlu dilakukan penelitian tentang analisis numerik pada 

sambungan balok kantilever struktur pracetak. Penelitian ini dianggap perlu, 

karena dapat dijadikan sebagai referensi mengenai sistem sambungan balok 

kantilever pracetak. 

 Penelitian ini berjudul “studi numerik sambungan balok kantilever beton 

bertulang pracetak dengan menggunakan beban statik”. Dalam penelitian ini akan 

menganalisis hubungan tegangan dan regangan, hubungan beban dan displacement  

dan pola retak yang terjadi. 

 Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian ini, 

kemudian untuk profesional diharapkan penelitian ini dapat menjadi metode yang 

bisa digunakan untuk menganalisis sambungan pada beton bertulang pracetak 

sehingga dapat menjadi alternatif tanpa harus diadakan pengujian eksperimantal. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas dapat di rumuskan sebuah masalah : 

1. Bagaimana hubungan tegangan dan regangan pada model. 

2. Bagaimana analisis nilai/tingkat daktilitas sambungan. 

3. Bagaimana analisis beban dan displacement crack, yield & ultimate jenis 

sambungan yang ditinjau. 

4. Bagaimana analisis kekakuan dan disipasi enegi yang terjadi saat terpengaruh 

beban statik. 

5. Bagaimana pola retak yang dihasilkan oleh pengaruh beban statik. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui nilai tegangan dan regangan pada sambungan 

2. Mengetahui nilai daktilitas sambungan. 
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3. Mengetahui beban dan displacement crack, yield & ultimate. 

4. Mengetahui kekakuan dan disipasi enegi yang terjadi saat terpengaruh beban 

statik. 

5. Mengetahui pola retak yang terjadi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah untuk menambah kajian 

terhahadap perilaku sambungan kolom-balok kantilever pracetak akibat beban 

statik. 

 

E. Batasan Penelitian 

Untuk membatasi objek dan memberikan langkah yang sistematis,  maka 

penelitian ini dilakukan dengan batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Objek penelitian ini adalah sambungan balok kantilever dangan tiga variasi 

benda uji 

2. Benda uji direncanakan memiliki kuat tekan sebesar Fc’ = 28 MPa, Fy = 420 

MPa 

3. Analisis numerik dilakukan menggunakan program ABAQUS 6.13. 

4. Penelitian ini menggunakan tiga benda uji yaitu BK-1, BK-2, dan BK-3 

5. Material properti ambil dari penelitian sebelumnya.  

6. Analisis yang dilakukan berupa: 

a. Hubungan beban (P) dan displacement (u)  

b. Hubungan tegangan dan regangan 

c. Pola retak  

7. Penelitian ini tidak melakukan pengujian dilaboratorium 

8. Penelitian ini menggunakan beban statik 
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F. Keaslian Penelitian 

Tugas akhir dengan judul “Studi Numerik Sambungan Kolom-Balok 

Kantilever Beton Bertulang Pracetak Dengan Menggunakan Beban Statik” belum 

pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian sejenis yang pernah dilakukan adalah 

1. Alamsyah pada tahun 2011 telah melakukan penelitian tentang “Perilaku 

Sambungan Balok-Kolom Pracetak Sisi Dalam Berdasarkan Metode 

Ekspreimental Dan Analisis Beban Dorang”. 

2. Caronge pada tahun 2011 telah melakukan penelitian tentang “Perilaku 

Sambungan Balok-Kolom Pracetak Sisi Luar Berdasarkan Metode 

Eksperimetal Dan Analisis Beban Dorong”. 


