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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perencanaan Pembuatan saluran drainase merupakan salah satu kebutuhan 

untuk mengatasi permasalahan saluran air agar tidak terjadi genangan air akibat 

dari kondisi hujan dan juga dari genangan limbah itu sendiri sehingga air berjalan 

pada jalan nya sendiri. Menurut Peraturan Menteri pekerjaan Umum No.12 Tahun 

2014, drainase adalah prasarana yang berfungsi untuk mengalirkan air permukaan 

kebadan penerima air atau kebangunan resapan buatan. 

Dari perkembangannya beton juga mengalami banyak modifikasi dan 

perbaikan sehingga tercipta berbagai macam jenis beton pracetak dan 

peruntukkannya disesuaikan dengan makin beragamnya permintaan atau 

kebutuhan masyarakat itu sendiri, adapun beton precast yang sering digunakan 

sebagai berikut: Paving Block, Buis Beton, Box Bulvert, Beton U-ditch. Namun 

kali ini saya menggunakan saluran beton u-ditch sebagai salah satu Tugas Akhir 

saya yaitu “Pembuatan drainase Pracetak Jalan Lingkungan Bentuk Persegi 

Menggunakan Tulangan Baja’. 

Beton pracetak merupakan beton yang dibuat dengan metode percetakan 

secara mekanisasi dalam pabrik atau workhsop dipasang setelah beton cukup 

umur tergantung dengan umur beton yang akan dipakai, Penggunaan beton 

pracetak ini dianggap lebih ekonomis dibandingkan dengan pengecoran langsung 

ditempat dengan alasan kualitas beton lebih terjamin, dapat mengurangi biaya 

pemakaian bekisting, mengurangi biaya upah pekerjaan karena penggunaan 

tenaga kerja yang lebih sedikit serta dapat menjadikan waktu pelaksanaanya lebih 

singkat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana membuat ukuran dan bentuk bekisting yang mudah untuk 

dikerjakan? 

2. Bagaimana proses Pengecoran, Pembetonan dan Perawatan supaya tidak 

mengalami kerusakan pada saat dibongkar? 

3. Bagaimana proses pengangkatan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah: 

1. Untuk mengetahui cara membuat ukuran dan bentuk bekisting yang mudah 

pada saat dikerjakan. 

2. Untuk mengetahui proses pembetonan, pekerjaan perawatan dan pengecoran 

beton pracetak yang baik sehingga tidak mengalami kerusakan. 

3. Untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatan drainase pracetak yang 

baik dan tidak mengalami kerusakan. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini berbagai batasan yang ditetapkan agar 

memudahkan pembahasan dan memfokuskan pada hal yang ingin diteliti saja. 

Adapun batasan yang ditetapkan tersebut adalah: 

1. Merencanakan dimensi drainase beton pracetak saluran drainase u-ditch 

2. Penulangan beton pracetak menggunakan tulangan besi polos diameter 8 

3. Campuran job mix fc’ 20 MPa 

4. Elemen beton pracetak yang dibentuk masih dapat diangkat oleh tenaga 

manusia secara manual dan tidak menggunakan alat berat 

5. Saluran pracetak untuk beton drainase dibuat dengan ukuran panjang 60 cm, 

lebar 40, tinggi 40 dan tebal 7 cm yang didapat dari hasil survei lapangan. 
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1.5 Manfaat Penulisan 

1. Diharapkan Memberikan pengetahuan dan pemanfaatan dalam proses 

pembutan drainase saluran u-ditch untuk mahasiswa  

2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan untuk 

pengembangan mahasiswa kedepanya dalam pembuatan beton pracetak.  

3. Dapat dijadikan peluang usaha baru dalam pembuatan beton pracetak 

 

1.6 Keaslian Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil bahan pembelajaran dan masukkan 

sebagai pembanding dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dari berbagai hasil 

karya tulis dari mahasiswa yang telah selesai diantaranya: 

Abdul Qori, (2017) Judul Tugas Akhir Perencanaan Beton Pracetak Untuk 

Saluran Drainase Perumahan Sederhana. Adapun kesamaan dengan peneliti 

tersebut adalah perencanaan beton pracetak drainase bentuk U-ditch, perbedaanya 

terletak pada pembuatan yaitu: Perencanaan Beton Pracetak Saluran Drainase 

Perumahan Sederhana, sedangakan peneliti Pembuatan Drainase Pracetak Jalan 

Lingkungan Bentuk Persegi Menggunakan Tulangan Besi. 
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