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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Tinjauan Umum 

Judul yang kami pilih sebagai judul Laporan Tugas Akhir kami adalah 

“PERENCANAAN STRUKTUR HOTEL IBIS SEMARANG DENGAN 

METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI SEMI PRACETAK”. Metode 

konstruksi semi pracetak adalah metode konstruksi beton kombinasi antara beton 

pracetak dengan beton cor di tempat (cast in situ) atau disebut juga dengan Hybrid 

Concrete Construction. Elemen-elemen yang merupakan beton pracetak adalah 

elemen horisontal seperti balok dan plat lantai, sedangkan kolom dicor secara cast 

in place. Dengan menggunakan metode ini akan mengurangi bahkan meniadakan 

penggunaan bekisting dan perancah balok pada plat lantai yang seringkali 

memakan biaya yang cukup besar, dan waktu pelaksanaan yang relatif cukup 

lama. Elemen-elemen pracetak ini memiliki fungsi sebagai bekisting bagi beton 

yang akan dituang. Elemen-elemen pracetak dicetak dengan ketebalan tidak 

sepenuh seperti dalam desain, yang kemudian elemen-elemen tersebut dipasang 

diatas tumpuan. Balok menumpu pada kolom, dan plat menumpu pada balok. 

Setelah elemen pracetak dipasang pada posisinya dalam struktur, dilakukan 

pengecoran diatasnya sehingga menghasilkan beton dengan kekakuan pada 

sambungan yang sama apabila dicor secara cast in situ. Bila struktur bangunan 

dengan material beton pracetak seringkali hanya dapat digunakan pada struktur 

bangunan tingkat rendah karena ketidakmampuannya dalam menahan gaya lateral, 

maka dengan metode ini walaupun dengan elemen pracetak dapat menghasilkan 

struktur bangunan yang dapat menahan beban lateral karena hubungan antar 

elemen bersifat monolit. 

Alternatif metode konstruksi beton ini dipilih untuk mengurangi atau 

menghilangkan pemakaian perancah dan bekisting yang dalam pelaksanaannya 
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menghabiskan biaya yang cukup besar baik dari segi material dan tenaga kerja 

yang dibutuhkan. Selain itu metode konstruksi ini dapat sangat mengurangi total 

waktu pelaksanaan proyek konstruksi sejak elemen-elemen pracetak disiapkan, 

sementara pekerjaan-pekerjaan lain seiring dengan itu juga dilaksanakan. Melalui 

perencanaan ini diharapkan menghasilkan bangunan dengan menekan biaya 

konstuksi seminimal mungkin sehingga dapat dihasilkan bangunan yang 

ekonomis sesuai dengan tuntutan jaman yang semakin mencari alternatif cara 

yang ekonomis serta praktis. Bila dengan menggunakan metode pengecoran cast 

in situ atau konvensional biasanya membutuhkan tenaga kerja yang relatif lebih 

banyak, waktu pengerjaan yang lama, dan ujung-ujungnya membengkaknya biaya 

konstruksi. Dengan metode semi pracetak atau overtopping ini, maka akan 

mengurangi pemakaian tenaga kerja yang cukup banyak dan akan menghemat 

waktu yang relatif cukup banyak pula, sehingga biaya konstruksi dapat dikurangi 

seminimal mungkin untuk item pekerjaan beton. 

 

1.2. Lokasi Proyek 

Proyek pembangunan Hotel Ibis Semarang terletak di Jl Gajahmada No 

172, Semarang, Jawa Tengah. Lokasi tersebut amat strategis karena terletak di 

tengah kota dekat area simpang lima dan cukup dekat dengan fasilitas-fasilitas 

publik seperti pusat perbelanjaan, tempat ibadah, pusat hiburan dan lain-lain. 

 

1.3. Latar Belakang Proyek 

Latar belakang pembangunan Hotel Ibis Semarang adalah sebagai 

berikut: 

a. Meningkatnya mobilitas orang-orang yang datang ke kota Semarang 

akibat pertumbuhan ekonomi.  

b. Meningkatnya kebutuhan tempat tinggal sementara yang berfungsi 

untuk hunian sementara bagi pendatang sekaligus untuk pariwisata. 
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1.4. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan proyek pembangunan Hotel Ibis Semarang adalah : 

a. Tersedianya fasilitas tempat tinggal sementara bagi para pendatang 

baik untuk kepentingan wisata maupun kepentingan lain seperti 

bisnis, kantor dan sebagainya. 

b. Menambah pendapatan bagi pemerintah kota Semarang secara 

khusus. 

c. Membuka lapangan kerja baru bagi penduduk kota Semarang. 

d. Menambah daya tarik kawasan Simpang Lima kota Semarang sebagai 

pusat kota. 

 

1.5. Ruang Lingkup Perencanaan 

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini menitik beratkan pada 

perencanaan struktur yang mempertimbangkan aspek metode pelaksanaan, yaitu 

dengan metode pelaksanaan konstruksi semi pracetak atau dengan kata lain 

disebut overtopping. 

- Perencanaan Plat beton 

- Perencanaan balok beton 

- Perencanaan kolom 

- Perencanaan sambungan kolom-balok 

- Perencanaan sambungan plat-balok 

- Komparasi anggaran biaya dengan metode konvensinal 

 

1.6. Sistematika Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Tugas Akhir ini akan kami sajikan sesuai dengan Pedoman Pembuatan 

Laporan Tugas Akhir yang diterbitkan oleh Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Diponegoro. Laporan Tugas Akhir ini secara garis besar terdiri dari 

tujuh bab, yaitu : 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi tentang tinjauan umum perencanaan, lokasi proyek, latar 

belakang proyek, maksud dan tujuan proyek, ruang lingkup 

perencanaan dan sistematika penyusunan laporan tugas akhir. 

BAB II DASAR TEORI 

Berisi tentang tinjauan umum, konsep pemilihan jenis struktur, 

konsep desain atau perencanaan struktur, pembebanan dan analisis 

perhitungan. 

BAB III METODOLOGI 

Berisi tentang metode pengumpulan data,  metode analisis, dan 

perumusan masalah. 

BAB IV PERHITUNGAN ELEMEN PRACETAK 

Berisi perhitungan perencanaan elemen-elemen pracetak seperti 

balok dan plat lantai, perencanaan kolom, perencanaan sambungan 

balok-kolom dan plat-balok. 

BAB V PERHITUNGAN STRUKTUR  

Berisi perhitungan struktur bangunan secara keseluruhan dalam 

kondisi beban layan serta analisa struktur terhadap beban gempa 

dengan program bantu SAP 2000. 

BAB VI RENCANA ANGGARAN BIAYA 

Berisi estimasi biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan struktur 

tersebut. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Memuat tentang kesimpulan yang didapat dari proses perencanaan 

dan saran-saran tindakan yang ditempuh untuk dapat lebih 

mengoptimalkan hasil yang diperoleh.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  
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