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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Beton merupakan bahan konstruksi yang sangat penting dan paling 

dominan digunakan pada struktur bangunan. Beton sangat diminati karna bahan 

ini merupakan bahan konstruksi yang mempunyai banyak kelebihan antara lain, 

mudah dikerjakan dengan cara memcampur semen, agregat, air, dan bahan 

tambahan lain bila diperlukan dengan perbandinga tertentu. Kelebihan beton yang 

lain adalah, ekonomis (dalam pembuatannya menggunakan bahan dasar lokal 

yang mudah diperoleh), dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang di 

kehendaki, mampu menerima kuat tekan dengan baik, tahan aus, rapat air, awet, 

dan mudah perawatannya, maka beton sangat populer untuk struktur bangunan. 

Drainase pracetak merupakan saluran air hujan yang berfungsi untuk 

mengalirkan dan meresapkan air hujan dari suatu tempat ke tempat lain atau 

badan air yang dibuat dengan sistem pracetak. Kualitas drainase pracetak 

tergantung pada bahan-bahan penyusunnya, bahan penyusun drainase pracetak 

yang umum digunakan adalah semen, air, pasir, dan kerikil atau batu pecah 

dengan menggunakan tulangan besi. Seiring dengan kenaikan harga material 

khususnya besi berdampak terhadap biaya menjadi mahal, oleh karna itu perlu 

dibuat jalan keluar dengan mengembangkan pembuatan drainase pracetak 

menggunakan material lain untuk mengganti tulangan baja. 

Pada penelitian ini drainase pracetak tersebut menggunakan tulangan 

bambu. Konsep drainase pracetak dengan menggunakan tulangan bambu 

merupakan konsep drainase pracetak eknomis dengan karakter yang 

memanfaatkan potensi bambu yang banyak terdapat diwilayah Indonesia. Morisco 

(1999) menyelidiki bahwa bambu dapat digunakan sebagai pengganti tulangan 

baja karena mempunyai kekuatan tarik yang tinggi mendekati baja struktur. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk 
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membuat sebuah penelitian dengan judul “Pembuatan Drainase Pracetak Jalan 

Lingkungan Bentuk Persegi Dengan Menggunakan Tulangan Bambu”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana cara pembuatanmolding drainase? 

2. Bagaimana proses pembetonan? 

3. Bagaimana proses perawatan beton drainase pracetak?  

4. Bagaimana cara menentukan titik angkat? 

5. Kemampuan kuat tarik bambu. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui cara pembuatan molding drainase. 

2. Untuk mengetahui proses pembetonan. 

3. Untuk mengetahui proses perawatan beton drainase pracetak.  

4. Untuk mengetahui titik angkat drainase pracetak. 

5. Untuk mengetahui kuat tarik bambu. 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Merencanakan dimensi drainase pracetak jalan lingkungan. 

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

manusia secara manual dan tidak menggunakan alat berat. 

3. Jenis bekisting yang digunakan terbuat dari plat baja tebal 3 mm. 

4. Saluran pracetak untuk beton drainase dibuat dengan dimensi 60cm x 

40cm x 40cm. 

5. Mutu beton yang dipakai adalah 20 Mpa. 

6. Jenis bambu yang digunakan yaitu bambu betung. 
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1.5. Manfaat Penulisan 

Manfaat penulisan pada penelitian ini yaitu: 

1. Memberikan pengetahuan dalam pemanfaatan potensi bambu yang 

melimpah di Indonesia. 

2. Memberikan tambahan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

khususnya drainase pracetak bertulangan bambu. 
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