
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 agar 

tidak terjadi  genangan air akibat dari hujan dan juga dari limbah itu sendiri 

sehingga ai berjalan pada jalannya sendiri. Menurut peraturan Mentri pekerjaan 

Umum no.12 tahun 2014, drainase adalah prasarana yang berfungsi untuk 

mengalirkan air  permukaan kebadan penerima air atau kebangun resapan buatan 

dalam bentuk Trapesium. 

Morisco [1999] menyatakan bahwa bambu dapat di gunakan sebagai 

tulangan beton pengganti baja karena mempunyai kekuatan tarik tinggi yang 

mendekati  kekuatan  baja. Morisco [1999] juga menyatakan bahwa pemilihan 

bambu  sebagai  bahan bangunan dapat di dasarkan seperti pada harga yang relatif 

rendah, pertumbuhan cepat,mudah di tanam, mudah di kerjakan, serta keunggulan 

spesifik yaitu serat Bambu memiliki kekuatan tarik yang tinggi, seperti pada kuat 

tarik  kulit  bambu  orisekitar  tegangan luluh baja. Mengacu pada penelitian 

tersebut dapat di pertimbangkan  bahwa  bambu  dapat di digunakan sebagai 

bahan baku pada suatu struktur  pembuatan drainase. 

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. 

 



1.2  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai 

sebagai berikut : 

1. Menggunakan bahan yaitu Semen Holcim, Agregat halus dan Agregat Kasar 

dari Tanjung Balai.  

2. Drainase berbentuk trapesium dengan ukuran panjang 60 cm , lebar 40 cm, 

tebal 7cm. 

3. Mutu beton yang di rencanakan adalah f’c 20 Mpa.  

4. Bekisting menggunakan plat baja tebal 3 mm. 

5. Air untuk campuran beton adalah air sumur bor di Politeknik Negeri Bengkalis.  

6. Tulangan  menggunakan  tulangan  bambu, tulangan Besi dengan ukuran 8mm. 

 

1.3 Rumusan masalah  

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan Batasan masalah yang ada, 

maka dirumuskan permasalahan sebagai dberikut: 

1. Bagaimana membuat ukuran dan bentuk molding ? 

2. Bagaimana proses pembetonan? 

3. Bagaimana proses perawatan beton? 

4. Bagaimana cara menentukan titik angkat? 

5. Bagaimana proses pengangkatan beton pracetak (saluran drainase)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4 Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan di atas, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui cara pembuatan molding drainase. 

2. Untuk mengetahui proses pembetonan. 

3. Untuk mengetahui proses perawatan beton Drainase. 

4. Untuk mengetahui titik angkat drainase. 

5. Untuk mengetahui kuat tarik bambu. 

 

1.5 Manfaat penelitian  

Adapun dari hasil peneitian ini diharapkan dapat memberikan  manfaat dan 

konstribusi  yang  berarti, diantaranya yaitu: 

1. Memberikan ilmu pengetahuan tentang pembuatan drainase pracetak. 

2. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi atau informasi  untuk  

melakukan  penelitian-penelitian  lebih  lanjut lagi mengenai pembuatan  

drainase pracetak. 

3. Memanfaatkan proses pembuatan drainase pracetak dengan baik. 

4. Untuk masyarakat sekitar. 
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