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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Drainase atau pengatusan adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan 

dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Pembuangan ini dapat 

dilakukan dengan mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan 

air. Irigasi dan drainase merupakan bagian penting dalam penataan system 

penyediaan. Dalam lingkup rekayasa sipil,drainase dibatasi sebagai serangkaian 

bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air 

dari suatu kawasanataulahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal sesuai 

dengan kepentingan. Drainase berperan penting untuk mengatur pasokan air demi 

pencegahan banjir. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Drainase 

(Sumber lapangan 2021) 

 

Pada umumnya drainase menggunakan kontruksi pasangan bata dan beton 

bertulang yang dikerjakan secara manual. Pada saat ini drainase pracetak banyak di 

gunakan di daerah perkotaan, terutama drainase pada jalan jalan utama perkotaan, 

untuk di daerah pemukiman masih menggunakan drainase pasangan bata.Pelaksanaan 

drainase pasangan bata sangat memerlukan waktu yang cukup lama dan menguras 

tenaga, Dan juga sekarang sangat sulit ditemukannya orang yang mau membuat batu 

https://id.wikipedia.org/wiki/Irigasi
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bata.maka dari itu diperlukan drainase beton pracetak untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. Karena drainase beton pracetak memiliki kelebihan dapat menyelesaikan 

suatu proyek dengan cepat tanpa harus membuatnya dulu di lapangan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalah yang 

akan diteliti yaitu : 

1. Bagaimana nilai tekuk drainase pracetak f’c 17 MPa 

2. Bagaimana peningkatan kuat tekan beton pada umur 7 hari dan 28 hari 

 

1.3 Tujuan Pengujian 

Tujuan dari pengujian ini antara lain : 

1. Dapat mengetahui nilai kuat tekuk drainase f’c 17 MPa 

2. Untuk mengetahui besarnya peningkatan kuat tekuk drainase beton 

pracetak f’c 17 MPa pada umur 7 hari dan 28 hari 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari tugas akhir ini adalah : 

1. Mutu beton yang digunakan adalah f’c17 MPa 

2. Ukuran drainase beton pracetak tebal = 3 cm dengan panjang = 50 cm, lebar 

= 26 cm 

3. Umur benda uji 7 dan 28 hari masing-masing 3 sampel dan diuji tekuk 

setelah perawatan basah 

4. Kuat tekuk beton rata-rata f’c17 MPa 

5. Nilai slump 75-100 m 
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1.5 Manfaat penulisan 

1. Secara umum, pengujian ini memiliki manfaat bagi instansi yang terkait guna 

memberikan solusi penanganan dan pengurangan penggunaan batu bata pada 

pembuatan drainase 

2. Bisa menjadi referensi dan perbandingan dalam pengujian selanjutnya 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar laporan tugas akhir ini terdiri dari tiga bagian : 

a. Bagian awal isi laporan berisi tentang :halaman pengesahan, halaman 

pernyataan orisinalitas, abstrak, abstract,  kata pengantar, daftar isi, daftar 

gambar, daftar tabel. 

b. Bagianisilaporan : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

pengujian, batasan masalah, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dijelaskan mengenai penelitian sebelumnya dan tinjauan 

pustaka mengenai pengertian drainase, dijelaskan material pembentukan 

beton 

BAB III METODE PENELITIAN  

Pada bab ini dijelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan, metode 

dan perancangan, diagram alir, teknik pengumpulan dan analisa data, serta 

proses analisis. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai pemeriksaan penyusun beton normal 

yang meliputi : air, semen, agregat halus, agregat kasar 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. 

BagianAkhirLaporan 

Bagian akhir laporan memuat daftar pustaka yang digunakan sebagai 

acuan dalam penulisan laporan tugas akhir dan lampiran-lampiran. 
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