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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Beton Pracetak 

Erviyanto (2007) melakukan penelitian mengenai studi implementasi 

teknologi beton pracetak bagi bangunan gedung dengan tujuan 

mengidentifikasi dan evaluasi dari struktur beton pracetak yang ada saat ini. 

Berdasarkan hasil kajian melalui survei dan wawancara yang dilakukan 

terhadap kontraktor, konsultan dan produsen dapat dinyatakan bahwa baru 

sebagian kecil dari komponen bangunan yang diproduksi secara pracetak, 

diantaranya adalah tiang pancang, pagar, pelat, kolom, balok, dan ornamen 

arsitektural. Komparasi antara kedua sistem, masing-masing sistem 

mempunyai keunggulan dan kelemahan sendiri. Pada bangunan tertentu akan 

lebih murah dan cepat bila menggunakan sistem konvensional akan tetapi 

bangunan yang lain lebih murah menggunakan sistem pracetak. Hal ini 

dipengaruhi oleh bentuk bangunan, volume pekerjaan, variasi komponen 

bangunan. Kunci keberhasilan pengaplikasian sistem pracetak adalah pada 

tahap perencanaan, bila akan mengaplikasikan sistem ini hendaknya 

direncanakan secara matang mulai dari desain, produksi dan  transportasi. 

Nurjanah (2011) melakukan penelitian mengenai perkembangan sistem 

struktur beton pracetak sebagai alternatif pada teknologi konstruksi Indonesia 

yang mendukung efisiensi energi serta ramah lingkungan. Penelitian ini 

bertujuan untuk memberikan informasi mengenai perkembangan tentang 

teknologi beton pracetak di Indonesia. Pada penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa struktur beton pracetak merupakan salah satu alternatif teknologi agar 

pembangunan di Indonesia lebih terkontrol, lebih ekonomis, serta mendukung 

efisiensi waktu, efisiensi energi dan mendukung pelestarian lingkungan. 

Sistem beton pracetak ini lebih cocok digunakan pada banguan modular seperti 

rumah susun, asrama, rumah toko, ataupun kantor. 
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B. Balok Kantilever 

Pranata (2006) Melakukan penelitian mengenai Teknik Simulai Untuk 

Memprediksi Keandalan Lendutan Balok Statis Tertentu. Penelitian ini 

bertujuan melakukan perbandingan metode analitis, simulasi metode elemen 

hingga dan melakukan simulasi Monte Carlo untuk memprediksi keandalan 

dari kedua metode tersebut. Simulasi dilakukan pada balok kantilever dengan 

penampang segi empat dengan lebar 300 mm dan tinggi 600 mm, panjang 

balok kantilever yang digunakan adalah 4 m. Pada bagian ujung dari balok 

diberi beban terpusat sebesar 1500 N. Hasil perhitungan lendutan secara 

analitis didapatkan 0,296296 m, sedangkan hasil simulasi numerik metode 

elemen hingga sebesar 0,30071 m. Perbedaan hasil antara simulasi metode 

elemen hingga  dengan analitis sebesar 1,49%. Hasil simulasi Monte Carlo 

dengan bilangan acak seragam 10, 100, 10000 dan 100000 adalah 4,46%, 

1,48%, 0,47% dan 0,018. Perbandingan hasil simulasi Monte Carlo dengan 

bilangan acak normal 10, 100, 10000, 100000 adalah 0,008%, 0,008%, 0,062% 

dan 0,025%. 

 

C. Tinjauan Parameter Sambungan 

Alamsyah (2011) malakukan penelitian mengenai perilaku sambungan 

balok-kolom pracetak sisi dalam bedasarkan metode eksperimental dan analisis 

beban dorong menunjukkan bahwa beban crack, yield dan ultimate pada 

SBMK adalah 6,15 kN; 19,92 kN; 26,45 kN sedangkan untuk benda uji SBKP 

menunjukkan bahwa beban crack, yield dan ultimate adalah 4,30kN; 15,82 kN; 

21,80 kN. Pada hubungan beban lateral dan displacement, benda uji SBKM 

mencapai beban lateral maksimum sebesar 26,45 kN pada displacement 122,76 

mm (drift ratio 3,5 %). Adapun benda uji SBKP mencapai beban lateral 21,80 

kN pada displacement 122,83 mm (drift ratio 3,5%). Hasil daktilitas benda uji 

monolit (SBKM) sebesar 4,38, sedangkan benda uji pracetak (SBKP) terjadi 

penurunan daktalitas sebesar 12,55%. Hasil disipasi energi sambungan SBKP 

mencapai maksimum pada drift ratio 3,5% dengan nilai 5808,77052 kNmm, 

sedangkan sambungan SBKM mencapai maksimum drift ration 3,5% dengan 

nilai 793,35034 kNmm. Retak yang terjadi pada benda uji pracetak lebih 
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dominan retak geser pada kolom dibandingkan  rusak lentur pada balok. Hal 

ini berbeda dengam pola retak yang terjadi pada benda uji monolit. Hasil 

pengujian diperoleh kekakuan rerata benda uji SBKM pada saat leleh adalah 

sebesar 0,52 kN/mm, sedangkan kekakuan benda uji SBKP terjadi penurunan 

32,69 %. Dengan penambahan beban muncul retak semakin besar dan panjang, 

sehingga mengakibatkan spalling. 

Caronge (2011) melakukan penelitian tentang perilaku sambungan balok-

kolom pracetak sisi luar dengan metode eksperimental dan analisis beban 

dorong. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa beban crack, yield 

dan ultimate pada SBMK adalah 5,85 kN; 16,08 kN; 20,10 kN sedangakan 

untuk benda uji pracetak menunjukkan bahwa beban crack, yield dan ultimate 

adalah 5,95 kN; 14,34 kN dan 16,70 kN. Hubungan beban lateral dan 

displacement, benda uji monoli mencapai beban lateral maksimum sebesar 

20,40 kN pada displacement 33,08 mm (drift ratio 2,2%). Adapun benda uji 

pracetak mencapai beban lateral 19,00 kN pada displacement 15,29 mm (drift 

ratio 1%). Hasil pengujian diperoleh kekakuan rerata benda uji monolit pada 

saat leleh adalah sebesar 2,18 kN/mm, sedangkan kekakuan benda uji pracetak 

teradi penurunan 12,52 %. Hasil daktalitas rerata benda uji monolit sebesar 

5,04, sedangkan benda uji pracetak terjadi penurunan daktalitas sebesar 3,57%. 

Dispiasi energi benda uji pracetak dan monolit dari kurva hysteretic loops 

terlihat memiliki nilai yang relatif sama besar. Artinya besar energi serapan 

pada setiap siklus pada benda uji monolit dan pracetak relatif sama. Pada benda 

uji pracetak terjadi retak antara bataton balok atas dan bawah pada saat drift 

pertama siklus ketiga. Retak itu terjadi pada saat beban leteral yang diberikan 

masih sangat kecil, sehingga meungurangi kekuatan maupun kekakuan dari 

benda uji pada level pembebanan seanjutnya. Retak selanjutnya terjadi pada 

sambungan antara balok dan kolom hingga terjadi spalling. 

Harvina (2008) melakukan penelitian tentang Perilaku Sambungan Balok-

Kolom Interior Pracetak dengan Sambungan Kabel Strand Berdasarkan 

Metode Eksperimental. Penelitian tersebut didapatkan nilai bahwa beban 

crack, yield dan ultimate sambungan JBKIP-1 adalah sebesar 118 Kg,400 Kg, 

425 Kg  untuk beban Tarik dan 80 Kg, 180 Kg dan 203 Kg untuk beban tekan. 
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Adapun sambungan JBKIM, beban crack, yield dan ultimate didapatkan hasil 

yang lebih besar yaitu mencapai 354 Kg , 2500 Kg ,3132 Kg untuk beban tarik 

dan 462 Kg, 1250 Kg, 1305 Kg untuk beban tekan. Kekakuan rata-rata benda 

uji pracetak (JBKIP-1) menurunkan sebesar 84,385% dan 91,411% untuk 

JBKIP-2 jika dibandingkan dengan benda uji monolit (JBKIM). Hasil 

menunjukkan bahwa daktalitas rata-rata sambungan balok-kolom pracetak 

terjadi penurunan sebesar 31,595% (JBKIP-1) dan 19,578% (JBKIP-2) 

dibandingka dengan sambungan balok-kolom monolit. Hasil disipasi energi 

sambungan JBKIP-1 Mencapai maksimum pada drift ratio 2,75% dengan nilai 

9514,51 kg.mm, sedangkan sambungan JBKIP-2 mencapai maksimum drift 

ratio 7,88% dengan nilai 15369,92 Kgmm Sambungan JBKIM mencapai 

maksimum drift ratio sebesar 5,25% dengan nilai 91804,66 Kgmm. Dari pola 

retak memunjukkan bahwa terjadi retak sambungan balok-kolom pada leher 

sambungan (sisi pertemuan antara elemen-elemen balok-kolom) dan slip antara 

kabel sling dengan grouting serta spaling yag cukup besar pada elemen balok 

yang dibebani. Adapun untuk benda uji monolit keretakan merata disepanjang 

beban balok dan kolom disertai spalling yang mengakibatkam selimut beton 

terkelupas. 

Hutahuruk (2008) melakukan penelitian mengenai perilaku sambungan 

balok-kolom eksterior pracetak dengan sambungan kabel strand berdasarkan 

metode eksperimental. Penelitian tersebut menghasilkan beban crack, yield dan 

ultimate sambungan JKEP-2 adalah sebesar 116 Kg; 600 Kg dan 669 Kg untuk 

beban tarik dan 100 Kg; 450 Kg dan 464 Kg untuk beban tekan. Untuk 

sambungan JBKEM, beban crack, yield dan ultimate bernilai lebih besar 

dimana untuk beban tarik mecapai 540 Kg; 2300 Kg dan 2714 Kg dan untuk 

beban tekan mencapai 352 Kg; 1100 Kg dan 1272 Kg. Kekakuan sambungan 

JKEP-2 untuk beban tarik dan tekan berturut turut sebesar 14,718 kg/mm dan 

8,169 kg/mm. Sambungan JBKEM untuk beban tarik dan tekan berturut-turut 

sebesar 131,91 kg/mm dan 73,349 kg/mm. Daktalitas Sambungan JBKEP-2 

untk beban tarik dan tekan berturut turut sebesar 2,047 dan 1,545. Daktilias 

sembungan JBKEM untuk beban tarik dan tekan berturut-turut sebesar 2,024 

dan 2,233. Hasil disipasi energi sambungan JBKEP-2 mencapai maksimum 
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pada drift ratio 7,88% dengan nilai 28934,02 kg.mm. Sambungan JBKEM 

mencapai maksimum pada drift ratio sebesar 5,25% dangan nilai 57499,04 

kgmm. 


