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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pelaksanaan pekerjan infrastruktur setiap waktunya berjalan dengan cepat 

dan semangkin meningkat, sesuai dengan permintaan dari pengguna yang terus 

mengalami peningkatan. Pelaksanaan pembangunan tersebut tidak terlepas juga 

dengan inovasi terhadap semua aspek pendukung dalam pembangunan tersebut. 

Dimana beton sendiri merupakan salah satu bentuk aspek utama dalam 

pembangunan insfrastruktur. Menurut SNI 7656:2012 beton merupakan campuran 

antara semen Portland atau semen hidraulik yang lain, agregat halus, agregat 

kasar, dan air, dengan atau tanpa bahan tambah untuk masa padat. 

 

Gambar 1.1 Jembatan kelapapati laut 

Sumber :Dok. Lapangan 2021 

 

Penggunaan material konstruksi dari bahan kayu mengalami keterbatasan 

karena penggunaan kayu mulai dikurangi namun masih banyak konstruksi yang 

menggunakan material bahan kayu seperti jembatan, dermaga pelabuhan 

nelayan,oleh sebab itu perlu dilakukan salah satu inovasi untuk mengganti 

penggunaan material kayu, salah satunya dengan menggunakan beton 

pracetak.Plat lantai pracetak merupakan penggunaan beton pracetak pada 
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bangunan, untuk bangunan belabuhan nelayan dan pelantarnya perlu di 

hubungkan penggunaan plat lantai beton. Berdasarkan uraian diatas maka 

didalamtugas akhir ini melakukan pengujian kuat lentur panel pelat beton. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan 

masalah yang akan diteliti yaitu : 

1. Bagaimana kuat lentur hasil pengujian panel lantai beton pracetakf’c25 

Mpa. 

2. Berapa besar peningkatan kuat lentur panel lantai beton pracetak f’c25 

Mpa pada umur 7dan 28 hari. 

 

1.3 Tujuan Pengujian 

Tujuan dari pengujian ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui kuat lentur hasil pengujian panel lantai beton pracetak 

f’c 25 MPa. 

2. Untuk mengetahui besarnya peningkatan kuat lentur panel lantai beton 

pracetak f’c 25 MPa pada umur 7 dan 28 hari. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah daritugas akhir ini adalah : 

1. Material yang digunakan adalah AgregatHalus, Agregatkasar,Semen,Air. 

2. Ukuran panel lantai beton pracetak tebal = 4cm dan 6 cm dengan panjang 

= 120 cm, lebar = 30 cm. 

3. Umur benda uji 7 dan 28 hari masing – masing 4sampel dan diuji tekan 

setelah perawatan basah. 

4. Kuat tekan beton rata-rataf’c 25 MPa. 

5. Nilai slump 75 – 100 mm 
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1.5 Manfaat Pengujian 

Dengan adanya pengujian ini diharapkan: 

1. Menambah pengalaman, Pengetahuan dan wawasan tentang kuat lentur 

panel plat beton pracetak. 

2. Bisa menjadi referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang menguji 

panel beton pracerak. 
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