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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perancah merupakan suatu kebutuhan mendasar dalam keberlangsungannya 

kegiatan konstruksi. Perancah adalah suatu struktur sementara yang umumnya 

digunakan untuk menopang beban pada kegiatan konstruksi berjalan. Akibat 

meningkatkan kegiatan konstruksi dewasa ini, maka pertumbuhan atas keperluan 

perancah ikut meningkat.  Sesuai dengan hukum ekonomi dimana permintaan naik 

maka penawaran akan ikut meningkat. Oleh sebab itu terdapat beberapa perusahaan 

di Indonesia secara khusus menyediakan jasa penyedia perancah, sehingga 

perusahaan tersebut akan mengeluarkan desain, produksi, dan membuat cara 

penggunaan atau instalasi dari struktur perancah pada perencanaan tersebut 

(perancah produksi pabrik).  

Dengan membuat cara atau metode penggunaan maka perusahaan yang 

memproduksi perancah tersebut harus bertanggung jawab apabila terjadi kegagalan 

struktur yang disebabkan dari perancah dengan instalasi yang dilakukan sesuai 

petunjuk dari perusahaan. Namun dalam beberapa khasus, terdapat variasi yang 

harus dilakukannya modifikasi perancah dalam keberlangsungannya kegiatan 

konstruksi. Modifikasi yang dilakukan dalam proyek, harus dilakukan orang yang 

berkompeten dalam bidang struktur atau memiliki pengalaman dalam melakukan 

perencanaan perancah. 
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Apabila pihak perencana yang melakukan desain kurang kompeten dan tidak 

berpengalaman, hal ini dapat menyebabkan kegagalan struktur akibat perancah. 

Oleh sebab itu sistem perancah homemade (buatan sendiri khusus suatu proyek) 

menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan secara lebih rinci. Salah satu proyek 

yang menggunakan perancah homemade adalah proyek Bogor Outer Ring Road 

(BORR). 

Dalam proyek tersebut, pernah terjadi kegagalan struktur pada sistem perancah. 

Akibat dari kegagalan struktur tersebut menyebabkan kerugian dari segi ekonomi 

dan dapat membahayakan baik dari sisi pekerja maupun pengguna jalan yang 

berada dibawah dari kegiatan konstruksi tersebut. Sehingga evaluasi terhadap 

sistem perancah yang dilakukan modifikasi menjadi suatu hal yang penting dan 

perlu diperhatikan. Berikut ini adalah gambar kegagalan struktur perancah yang ada 

pada proyek Bogor Outer Ring Road. 

 
Gambar 1.1 Kegagalan Struktur Perancah Pada Proyek BORR (www.liputan6.com) 
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Pada proyek Bogor Outer Ring Road memiliki beberapa tipe struktur perancah. 

Dari beberapa tipe perancah yang ada, ditemukan dua sistem perancah yang mirip 

namun terdapat sedikit perbedaan pada detail konektor. Sistem perancah pertama 

merupakan sistem perancah dengan kode P101, sedangkan untuk sistem perancah 

kedua adalah sistem perancah dengan kode P121. Akibat adanya kegagalan struktur 

perancah pada elemen kolom struktur, maka evaluasi penelitian ini lebih difokuskan 

kepada elemen struktur vertikal. Berdasarkan data yang di dapatkan dari PT PP 

(Persero) Tbk, hasil perhitungan sistem perancah P101 memiliki rasio gaya dalam 

terhadap kapasitas profil elemen struktur vertikal (kolom) sebesar 0.829 atau 

dengan kata lain dari hasil perhitungan tersebut sistem perancah P101 aman untuk 

digunakan karena memenuhi persyaratan perencanaan struktur baja bahwa Ru/Rn 

���. Hasil perhitungan tersebut tentu menjadi suatu pertanyaan besar, mengapa bisa 

terjadi kegagalan apabila kapasitas profil tersebut memadai? Oleh karena itu, akan 

dilakukan evaluasi terhadap elemen struktur vertikal dengan cara perencanaan 

ulang.  

Kedua sistem perancah yang dipilih digunakan untuk membangun struktur 

konstruksi yang sama. Perbedaan antara kedua sistem perancah tersebut yaitu 

terdapat pada konektor elemen struktur. Dimana akibat dari perbedaan tersebut, 

akan ditentukan sistem perancah yang terbaik. Berikut ini adalah salah satu gambar 

struktur perancah yaitu struktur perancah P121 pada proyek Bogor Outer Ring Road 

untuk menggambarkan kondisi lapangan sesungguhnya. 
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Gambar 1.2 Struktur Perancah P101 Proyek BORR (Sumber : PT PP (Persero) Tbk) 

1.2 Rumusan Masalah 

Seperti pada penelitian umum lainnya, penelitian kali ini memiliki beberapa 

rumusan masalah yang akan dianalisa dan dibahas dalam penelitian ini, antara lain 

sebagai berikut: 

1) Dari kedua sistem perancah yang akan dievaluasi yaitu sistem perancah P101 

dan P121, sistem perancah apa yang terbaik untuk digunakan dalam kegiatan 

konstruksi pada proyek Bogor Outer Ring Road ataupun poryek ± proyek 

selanjutnya? 

2) Akibat dari perbedaan pada dua detail konektor untuk sistem perancah yang 

serupa, bagaimana pengaruh dari detail konektor di dalam sebuah perencanaan 

struktur untuk kekuatan sistem perancah? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  
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Menuju pada rumusan masalah yang telah dijabarkan pada subbab sebelumnya, 

terdapat beberapa maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini, yakni sebagai 

berikut: 

1) Melakukan evaluasi atau perencanaan ulang terhadap dua tipe perancah di 

proyek Bogor Outer Ring Road.  

2) Menentukan dari kedua perancah tersebut, sistem perancah mana yang terbaik 

untuk digunakan pada proyek Bogor Outer Ring Road dan untuk refleksi 

proyek lainnya. 

1.4 Batasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, tentu saja memiliki batasan ± batasan sehingga 

pembahasan penelitian tersebut tidak keluar dari topik. Penelitian kali ini terdapat 

batasan masalah ketika melakukan penelitian ini berlangsung: 

1) Data yang digunakan dalam melakukan evaluasi mengacu pada gambar kerja 

yang telah diterima oleh pihak kontraktor utama yaitu PT PP (Persero) Tbk. 

Dari data yang didapatkan terdapat dua sistem perancah yang serupa namun 

memiliki sedikit perbedaan (konektor elemen struktur) untuk kegiatan 

konstruksi struktur bangunan yang sama. Untuk detailnya dapat dilihat pada 

Lampiran A dan Lampiran B. 

2) Dalam melakukan analisa, sistem perancah yang terbuat dari material baja. 

Berdasarkan ketentuan struktur baja yang mengacu pada SNI dan code AISC 

(2010) yaitu Load Resistance Factor Design (LRFD). 



 

6 

3) Perhitungan distribusi beban yang dilakukan hanya mengacu pada kegiatan 

konstruksi dilapangan. 

4) Metode perhitungan dilakukan secara manual (bertahap) menggunakan 

bantuan program analisa struktur SAP 2000 versi student. 

5) Peneletian berfokus pada elemen struktur vertikal, hal ini disebabkan karena 

pada proyek Bogor Outer Ring Road pernah terjadi kegagalan perancah yang 

disebabkan kegagalan elemen vertikal yaitu kolom perancah. 

6) Penelitian tidak memperhitungkan beban lateral (gempa dan angin). Hal ini 

disebabkan karena struktur yang akan dibangun memiliki kolom beton yang 

diasumsikan mampu mengantisipasi beban lateral. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam penulisan tugas akhir ini, menggunakan sebuah metodologi penelitian 

analisis ulang dengan memperhitungkan beban rencana struktur. Penelitian ini akan 

membandingkan dua sistem perancah yaitu P101 dan P121 di proyek Bogor Outer 

Ring Road yang memiliki perbedaan detail konektor pada elemen struktur perancah. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini dapat dirangkum dalam lima bab, antara lain 

sebagai berikut: 

1) BAB I: PENDAHULUAN 
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Pada bab ini, merupakan pendahuluan dari penyusunan tugas akhir yang berkaitan 

dengan latar belakang dari penulisan, tujuan penelitian, batasan masalah, 

metodologi penelitian dan sistematika penulisan penelitian ini. 

2) BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan penjelasan teori-teori dan asumsi ± asumsi dasar dari 

perancangan struktur perancah. Teori dasar dan asumsi yang didapatkan dari hasil 

pembelajaran beberapa literatur dan peraturan dalam perancangan struktur. 

3) BAB III: MEKANISME PEMBEBANAN PADA PERANCAH 

Bab ini akan membahas mengenai distribusi beban yang bekerja untuk kedua sistem 

perancah tersebut. Kedua sistem perancah tersebut memiliki atau mampu memikul 

beban yang bekerja dimulai dari plywood, CNP, rangka batang, balok anak, hingga 

balok induk. Setelah mengetahui gaya ± gaya yang bekerja, akan dilakukan evaluasi 

secara menyeluruh untuk memastikan kekuatan struktur perancah. 

4) BAB IV: ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan membahas tentang beban yang dihasilkan oleh struktur 

perancah dan akan dibandingkan dengan kapasitas yang mampu dipikul oleh profil 

struktur yang digunakan. 

5) BAB V: KESIMPULAN 

Bab ini merupakan bab penutup, dimana akan berisi mengenai kesimpulan yang di 

dapat dari hasil evaluasi perhitungan yang telah dilakukan dengan menjawab 

rumusan masalah. Kemudian terdapat saran untuk pihak kontraktor, pembaca dan 

untuk pengembangan penelitian yang akan digunakan pada penelitian selanjutnya.


