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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan sebagai usaha untuk mempermudah proses
perencanaan kebutuhan tulangan pada struktur beton bertulang pada rumah
tinggal sederhana, yang memenuhi syarat keamanan dan kenyamanan. Dimana
proses ini dirasa cukup rumit karena memerlukan proses perhitungan dengan
menggunakan rumus yang cukup panjang yang mungkin hanya bisa dipahami
oleh seorang engineer dibidang Teknik Sipil.
Dengan adanya Program Aplikasi ini diharapkan akan mempermudaha para
kontraktor pada umumnya dalam merencanakan kebutuhan tulangan terpasang
pada struktur beton bertulang beserta kebutuhan materialnya pada pekerjaan
Rumah Bertingakat Sederhana. Tidak mustahil orang awampun akan mamapu
menghitung kebutuhan tulangan dan material beton yang dibutuhkan pada
pekerjaan rumah bertingkat sederhana.
Kata kuci : Program, Tulangan Plat Beton
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BAB I
PENDAHULUAN

Salah satu kebutuhan primer dari setiap indivudu manusia adalah
kebutuhan akan rumah tinggal yang lebih dikenal dengan kebutuhan Papan
diantara kebutuhan primer lainnya yakni sandang, dan pangan. Menjadi fakta
dilapangan bahwa kemampuan daya beli masyarakat hingga saat ini akan rumah
tinggal lebih cenderung pada rumah tinggal sederhana

artinya masyarakat

kalangan menengah kebawah lebih banyak memilih bisa memiliki rumah sendiri
meskipun kecil (sederhana) dengan luas bangunan dan lahan yang terbatas atau
bahkan dengan lokasi yang kurang stategis. Lebih-lebih dengan dipermudahnya
fasilitas pinjaman dari berbagai lembaga-lembaga pengeloka kredit kepemilikan
rumah pada saat ini.
Sebagai hasrat fundamental dari setiap individu manusia selalu ingin
mengalamai perubahan yang selalu kurang puas dengan apa yang sudah dimiliki,
termasuk dengan rumah yang sudah dimilikinya. Atas dasar pertimbangan
kebutuhan ruangan yang kurang dan luas lahan bagunan yang terbatas, maka
tidak ada pilihan lain harus mengembangkan rumahnya secara vertikal atau
dengan kata lain menjadikan rumahnya menjadi bertingkat.
Pekerjaan meningkat rumah (menambah level bangunan) bukanlah
pekerjaan yang mudah, artinya dalam merencanakan pekerjaan ini memerlukan
kemampuan khusus. Lebih-lebih untuk pekerjaan struktur beton bertulang perlu
kecermatan dan pengetahuan yang cukup dalam menentukan kualitas beton dan
jumlah kebutuhan besi tulangan yang harus terpasangkan dalam sebuah struktur
beton. Banyak sekali pekerja jasa konstruksi yang bisa mengerjakan pekerjaan
beton tapi dari sisi kualiatas dan jaminan keamanan sangatlah kecil, karena kalau
salah dalam memasang besi tulangan ataupun salah dalam menentukan kualitas
beton, maka struktur yang terbangun bisa runtuh/ hancur karena tidak mampu
menahan beban yang bekerja diatasnya.
Begitu halnya dalam suatu pekerjaan perencanaan struktur beton khusunya
perencanaan tulangan plat beton bertulang pada rumah bertingkat sederhana, juga
memerlukan kecermatan yang tinggi karena bagian ini adalah bagian yang
pertama dalam hirarki pembebanan merupakan bagian yang pertama kali

2

menerima beban guna dari fungsi bangunan yang direncanakan. Sehingga dalam
merencanakannya memerlukan tahapan-tahapan yang khusus dengan parameter
rumus yang cukup rumit dan banyak. Terutama apabila pekerjaan perencanaan
tulangan plat beton bertulang ini dikerjakan secara manual maka akan banyak
memakan waktu dan tenaga dalam menyelesaikan hitungan-hitungan perencanaan
struktur beton tersebut. Lain halnya apabila hitungan yang ada dikemas dalam
suatu bahasa Pemrograman

Komputer, maka tidak mustahil pekerjaan yang

semula dikerjakan beberapa hari akan bisa diselesaikan hanya dalam waktu sehari
saja atau bahkan hanya beberapa jam saja.
Lebih-lebih pada saat sekarang ini metode perencanaan senantiasa
berkembang maka jelas sangat dibutuhkan suatu cara praktis dan efisien dalam
menyelesaikan suatu pekerjaan perencanaan struktur beton berdasrkan metode
terbaru dalam hal ini metode SNI-2847-2002 tanpa harus mempelajari terlebih
dahulu dengan cermat metode tersebut.
Mengingat Perguruan Tinggi yang dikenal sebagai pusat kreatifitas dalam
menyelenggarakan pendidikan tinggi disamping sebagai pengantar Ilmu
Pengetahuan

(Carrier

of

Knowledge)

ataupun

sebagai

penghasil

Ilmu

Pengetahuan (Product of knowledge) sudah tidak disangkal lagi bahwa kehadiran
teknologi komputer telah memasuki hampir seluruh kehidupan kita sehari-hari
baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga bisa disimpulkan dalam
era informasi ini “ Siapa yang lebih cepat dan lebih strategis beradaptasi
terhadap kecepatan perubahan maka ia akan dapat menguasai peluang-peluang
usaha “.
Dengan demikian kemampuan ataupun ketrampilan dalam menyelesaikan
suatu permasalahan dengan cepat sangat berpengaruh dalam meningkatkan
efisiensi waktu , tenaga, dam biaya.
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BAB II
RUMUSAN MASALAH

Pada penelitian ini rumusan masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut:
a. Bagaimana membuat program perencanaan tulangan plat beton
bertulang

pada rumah bertingakat sederhana yang memenuhi

persyaratan tingkat keamanan dan tingkat pelayanan (serviceability).
b. Bagaimana batasan-batasan yang ada (kontrol) terhadap suatu analisa
hasil perencanaan tulangan plat beton bertulang pada tingkat pelayanan
aman terhadap lendutan dan retak.
c. Bagaimana membuat seorang perencana merasakan kemudahan dalam
merencanakan plat beton bertulang beserta kebutuhan materialnya.
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BAB III
TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Tinjauan Umum Plat
Sistem lantai biasanya terbuat dari beton bertulang yang dicor di tempat.
Plat dan slab dua arah merupakan panel-panel beton bertulang yang perbandingan
antara panjang dan lebarnya lebih kecil dari 2. Analisa dan desain sistem slab
meliputi berbagai aspek. Perkembangan

ilmu pengetahuan dewasa ini

memungkinkan adanya evaluasi:
1. Kapasitas momen
2. Kapasitas geser kolam slab, dan
3. Perilaku serviceability, sebagaimana yang ditentukan oleh kontrol
defleksi dan retak.
Analisis perilaku slab terhadap lentur pada tahun 1940-an dan awal tahun
1950-an masih mengikuti teori elastisitas klasik, khususnya di Amerika Serikat.
Teori defleksi kecil pada plat, dengan anggapan materialnya homogen dan
isotropis, merupakan dasar-dasar peraturan ACI yang dinyatakan sebagai tabeltabel momen. Riset, khususnya oleh Westergaard, yang secara empiris
memungkinkan adanya retribusi momen secara terbatas, memberikan petunjuk
yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk peraturan. Dengan demikian solusi
elastis, yang masih terbatas pada bentuk slab dan kondisi batas sederhana – pada
waktu itu masih belum tersedia komputer – mengharuskan adanya idealisasi dari
kondisi sesungguhnya.
Pada tahun 1943, Johansen menerbitkan teori garis leleh untuk mencari
kapasitas collapse pada slab. Sejak saat itu, banyak dilakukan riset mengenai
perilaku akhir pada slab

beton bertulang. Peneliti-peneliti seperti Ockleston,

Mansfield, Rzhanitsy. Powell, Wood, Swaczuk, Gamble-Sozen-Siess, dan Park
memberikan banyak kontribusi dalam pengertian mengenai perilaku limit-state
(keadaan batas) pada slab dan plat, pada keadaan beban runtuh maupun beban
kerja. (nawy, pp 439)
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Gambar 3.1 : (a). Plat Sistem Drop Panel (b). Plat Sistem Konvensional
(c). Plat Sistem Wafel (Balok Grid) (Nawy, 1990)

3.2 Tinjaun Metode
Berbagai metode yang digunakan untuk analisis (desain) plat dan slab dua
arah dapat diringkas sebagai berikut:
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3.2.1 Pendekatan Semielastis dari ACI
Pendekatan ACI memberikan dua alternatif untuk analisa dan desain
sistem rangka plat dan slab dua arah: metode desain langsung (direct desaign
method) dan metode portal ekuivalen (equivalent frame method).
3.2.2 Teori Garis Leleh (Yield-Line Theory)
Pendekatan semielastis hanya dapat digunakan untuk kasus-kasus yang
standar dan mempunyai faktor keamanan berlebihan terhadap kapasitasnya.
Sebaliknya, metode garis leleh dapat digunakan dengan mudah untuk bentuk yang
tak teratur dengan berbagai kondisi batas. Apabila syarat-syarat serviceability
telah terpenuhi, maka teori garis leleh Johansen merupakan pendekatan yang
paling mudah yang dapat dipergunakan, dan merupakan metode yang dapat
memperlihatkan perilaku sesungguhnya pada slab dan plat beton bertulang.
Dengan cara ini momen lentur dapat diperoleh dari mekanisme collapse (runtuh)
yang diasumsikan merupakan fungsi dari beban luar dan bentuk panel lantai.
3.2.3 Teori Batas pada Plat
Solusi batas (limit) ini menjadi penting digunakan karena dengan cara
collaps, mungkin diperoleh beban runtuh yang lebih kecil. Dengan demikian batas
atas (upper-bound) dapat diperoleh bila digunakan mekanisme yang benar yang
dipakai dalam menuliskan persamaan kerja, sedangkan solusi batas bawah dapat
diperoleh dengan menggunakan medan tegangan yang memenuhi persamaan
keseimbangan. Pengulangan yang beragam masih memungkinkan diperolehnya
solusi batas bawah. Wood, Park, dan peneliti lainnya telah memberikan prediksi
semieksak yang lebih akurat mengenai beban collapse.
Untuk solusi limit-state, slab dianggap benar-benar kaku sebelum
mengalami collaps. Penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh penulis di Rutger
telah memasukkan efek defleksi pada pembebanan besar dan efek gaya tekan
membran dalam memprediksi beban collapse.
3.2.4 Metode Jalur
Metode ini diusulkan oleh Hillerborg yang menganggap tulangan sebagai
medan jalur. Karena secara praktis tulangan diletakkan secara saling tegak lurus,
maka

Hillerborg

menuliskan

momen

torsi

sama

dengan

nol

dan

mentransformasikan slab menjadi jalur-jalur balok, karena itu disebut ”metode
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jalur”. Kecuali teori garis leleh Johansen, hampir semua solusi merupakan batas
bawah. Solusi batas atas Johansen dapat memberikan beban collapse terbesar
apabila mekanisme keruntuhan (failure) yang dipakai untuk memprediksi beban
collapse memang benar.
3.3 Teori Dasar Beton Bertulang Dengan Metode SNI – 2847 - 2002
Beton merupakan campuran antara semen portland ataupun semen
hidroulik lainnya, agregat halus, agregat kasar dan air dengan atau tanpa bahan
tambahan yang membentuk massa padat. Adapun untuk beton normal mepunyai
berat isi 2200 ~ 2500 Kg/m3 ( 22 ~ 25 KN/ m3) yang menggunakan agregat alam
dipecah atau tanpa dipecah dan tidak menggunakan bahan penambah /bahan aditif
lainnya. Sedang kuat tekan beton yang disyaratkan (fc’) adalah kuat tekan beton
yang ditetapkan oleh perencana struktur yang dinyatakan dalam satuan Mega
Pascal (Mpa).
Beton adalah bahan yang bersifat getas dan pada umumnya diperkuat dengan
batang tulangan baja dan hanya diperhitungkan untuk menahan tarik saja. Dan
kerjasama antara bahan beton dan baja tulangan dapat terwujud dengan
didasarkan pada keadaan-keadaan :
1. Letak sempurna antara batang tulangan baja dengan beton keras tidak
terjadi penggelinciran dalam pembungkusnya.
2. Beton yang mengelilingi batang tulangan baja bersifat tetap sehingga
mampu melindungi dan mencegah terjadinya karat baja.
Sebagai konsekwensi dari lekatan yang sempurna antara kedua bahan , di
daerah tarik, komponen struktur akan terjadi retak-retak beton didekat tulangan.
Retak yang halus demikian dapat diabaikan sejauh tidak mempengaruhi
penampilan struktur komponen yang bersangkutan.
3.4 Analisa Pembebanan Pada Struktur Plat Beton Bertulang
Beban-beban pada suatu konstruksi dibagi dalam dua tipe yaitu beban mati
dan beban hidup (beban guna). Beban Mati adalah beban-beban yang secara
umum permanen dan konstan selama umur konstruksi. Sedang beban hidup
adalah beban-beban yang besifat tidak kekal atau bersifat sementara, sebagai
contoh adalah beban akibat angin, beban akibat gempa atau beban orang-orang
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yang berada di atas bangunan. Namun karena sifatnya yang khusus biasanya
beban gempa ditinjau secara terpisah. Secara singkat masing-masing beban akan
dibahas dibwah ini.
3.4.1 Beban Mati
Merupakan berat dari semua unsur atau bagian dari suatu bangunan yang
bersifat permanen termasuk dinding-dinding, kolom, lantai, atap dan mesin-mesin
serta peralatan yang tetap yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
bangunan. Khusus pada plat beton yang termasuk beban mati adalah Berat
penutup lantai (keramik, parquet dll), berat spesi campuran setebal kuarang lebih
3 cm, berat urugan pasir kurang lebih 5 cm, berat sendiri plat dengan ketebalan
antara 10 cm ~ 12 cm, berat penggantung plafon, berat rangka plafon dan berat
plafon sendiri. Untuk jenis-jenis pembebanan ini terdapat dalam peraturan
pembebanan Indonesi,1990. Beban mati biasanya relatif dapat dihitunglebih teliti.
Untuk itu faktor pengali untuk beban mati diambil lebih kecil dari pada beban
hidup.
3.4.2 Beban Hidup
Beban ini lebih sulit ditentukan dengan teliti dibanding dengan beban
mati. Untuk itu nilai faktor pengali diambil lebih besar , contoh beban hidup pada
bangunan adalah berat pemakainya, perabot atau mesin-mesin yang dapat
dipindahkan selama umur bangunan. Suatu bangunan yang luas biasanya tidak
akan memikul beban hidup secara serentak diatas lantainya. Namun karena
penentuan yang masih sulit biasanya beban dihitung secar penuh pada seluruh
lantai. Pada dasarnya beban gempa juga nenpunyai sifat seperti beban hidup,
namun beban ini dikategorikan terpisah pada saat kombinasi pembebanan
dilakukan. Mengenai besarnya muatan dan koefisien dari beban hidup ditetapkan
dalam peraturaab pembebanan.
3.4.3 Beban Gempa
Beban gempa pada dasarnya mencakup semua beban yang memberikan
getaran pada bangunan. Namun yang lazim sebagai pengertian adalah akibat
gempa

bumi.

Pada

saat

banguna

bergetar,

timbul

gaya-gaya

pada

strukturbangunan karena adanya kecendrungan bangunan untuk mempertahankan
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diri dari getaran. Biasanya gaya-gaya yang terjadi tergantung pada bebearpa
faktor antara lain kekakuanstruktur, kekuatan tanah, jenis pondasi dan lain-lain.
Pengaruh gempa bekerja dalam dua arah utama daari gedung secara bersamaan.
Dan dalam menetukan muatan gempa perlu diperhatikan ketinggian struktur
bangunan, sertaa koefisen suatu wilayah gempa tertentu.
3.4.4 Kombinasi Pembebanan
Kombinasi

pembebanan

dimaksudkan

untuk

menentukan

jenis

pembebanan pada suatu struktur. Karena pada dasarnya ada dua macam
pembebanan yaitu pembebanan tetap dan pembebanan sementara. Sedang bebanbeban yang dapat dikombinasikan adalah :
1.

Beban Mati

2.

Beban Hidup

3.

Beban Angin

4.

Beban Gempa.

Sesuai dengan acaun yang digunakan yaitu SK SNI 2847-2002 maka kombinassi
yang ada adalah :
1.

U = 1,2 QDL + 1,6 QLL

2.

U = 1,05 ( DL + LL + E )

3.

U = 0,9 ( DL + E )

Dari ketiga macam pembebanan diatas diambil kombinasi yang menghasilkan
kuat perlu terbesar. Karena untuk masing-masing struktur yang berlainan akan
mempunyai sifat_sifat yang berbeda maka setiap macam kombinasi pembebanan
diatas harus diperhitungkan.
Dalam penelitian ini kombinasi pembebanan yang digunakan adalah
kombinasi pembebanan antara beban mati dan beban hidup saja mengingat untuk
banguan rumah tinggal sederhana pengaruh gempa relatif kecil sehingga dalam
simulasi perhitungan nanti tidak diperhitungkan.
3.5 Perencanaan Sistem Plat 2 Arah
Pelat 2 arah yang ditumpu keempat tepinya adalah struktur statis tak
tentuseperti pada plat satu arah yang menerus pada lebih dari du tumpuan, juga
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dapat digunakan tabel untuk mempermudah analisis dan perencanaan palt dua
arah. Yaitu tabel momen untuk Plat dua arah metode garis leleh.

Gideon, 1992

Tabel 4.1 : Momen Plat 2 Arah dengan variasi perletakan

Tabel 4.2 : Momen Plat 2 Arah dengan variasi perletakan
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Mlx

: adalah momen lapangan maximum permeter lebar di arah – x

Mly

: adalah momen lapangan maximum permeter lebar di arah – y

Mtx

: adalah momen tumpuan maximum permeter lebar di arah – x

Mtx

: adalah momen tumpuan maximum permeter lebar di arah – y

Seperti pada plat satu arah yang menerus, pemakaian tabel ini dibatasi beberapa
syarat. (a). Beban terbagi rata, (b). Perbedaan yang terbatas antara besarnya
beban maximum dan minimum pada panel dipelat : wumin > 0,4 wu maks. (c).
Perbedaan yang terbatas antara beban maximum pada panel yang berbeda-beda :
wu max terkecil > 0,8 wu max terbesar. (d). Perbedaan yang terbatas pada panjang
bentang : yaitu, bentang terpendek > 0,8 bentang terpanjang.
Bila syarat-syarat batas ini dipenuhi, maka tabel momen akan memberikan nilainilai yang aman terhadap momen lentur maximum. Dalam nilai ini juga
diperhitungkan pengaruh panel yang dibebani dan panel tak dibebani.
3.5.1 Persyaratan Tebal Plat
Dalam peraturan SNI 2847-2002 pasal 3.2.5.3 memberikan persyaratan
tebal minimum yang dapat digunkan dalam perencanaan sistem lantai dua arah
dalam pengendalian lendutan sebagai berikut:
1. Tebal minimum plat tanpa balok interior yang menghubungkan
tumpuan-tumpuannya harus memenuhi ketentuan dari tabel 4.3

Tebel 4.3 : Tebal Plat minimum untuk plat 2 Arah (SNI 2847-2002)

a. Pelat tanpa penebalan (drop panel)

120 mm

b. Pelat dengan penebalan

100 mm

12

2. Tebal plat dengan balok yang menghubungkan tumpuan pada semua
sisinya harus memenuhi ketentuan butir (3) dan (4) dan tidak boleh
kurang dari nilai yang didapat dari
fy ⎞
⎛
ln ⎜ 0,8 +
⎟
1500 ⎠
⎝
h=
⎡
⎛ 1 ⎞⎤
36 + 5β ⎢ αm − 0,12 ⎜1 + ⎟ ⎥
⎝ β ⎠⎦
⎣
Tetapi tidak boleh kurang dari :

fy ⎞
⎛
ln ⎜ 0,8 +
⎟
1500 ⎠
h= ⎝
36 + 9β
Dan tidak perlu lebih dari :
fy ⎞
⎛
ln ⎜ 0,8 +
⎟
1500 ⎠
h= ⎝
36
Dalam segala hal tebal minimum pelat tidak boleh kurang dari harga berikut :
Untuk αm < 2,0 maka tebal plat ,(t) = 120 mm dan untuk αm > 2,0 maka tebal
plat harus diambil 90 mm.

3.6 Prinsip-prinsip Perencanaan Beton Bertulang.
Pada dasarnya ada dua filsafat perencanaan , yaitu metode tegangan kerja
yang terpusat pada keadaan beban layan dan metode perencanaaan kekuatan yang
terpusat padakeadaan pembebanan yang melampaui beban kerja pada struktur
teancam keruntuhan. Anggapan-anggapan yang dipakai sebagai dasar untuk
metode kekuatan (ultimit) pada dasarnya mirip dengan yang digunakan pada
metode tegangan kerja. Perbedaannya terletak pada kenyataannya yang didapat
dari berbagai hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tegangan beton tekan
kira-kira senading dengan regangannya hanya sampai pada tingkat pembebanan
tertentu. Pada tingkat pembebanan ini apabila beban ditambah terus, keadaan
sebanding akan lenyap dan diagram tegangan tekan pada penampang beton akan
berbentuk setara dengan kurvva tegangan-regangan beton tekan. Pada metode
tegangna kerja, beban yang diperhitungkan adalah service loads ( beban kerja ),
sedangkan penampang komponen struktur ddirencanakan atau dianalisa
bedasarkan pada nilai tegangan tekan lentur ijin yang umumnya ditentukan
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bernilai 0,45 fc’, dimana pola distribusi tegangan tekan linier atau berbanding
lurus dengan jarak terhadap garis netral. Sedangkan pada metode kekuatan
(ultimit ) service loasd diperbesar, dikalikan dengan suatu faktor beban dengan
maksud untuk memperhitungkan terjadinyaa beban pada saat keruntuhan telah
diambang pintu. Kemudian dengan menggunakan beban kerja yang sudah
diperbesar (beban terfaktor) tersebut, struktur direncanakan beban kerja yang
sudah diperbesar ( beban terfaktor)tersebut, struktur direncanakan sedemikian
rupa sehingga didapat nilai kuat guna pada saat runtuh yang besarnya kira-kira
lebih kecil sedikit dari kuat runtuh sesunguhnya.
Kuat teoritis atau kuat nominal diperoleh didasarkan pada keseimbangan
statis dan kesesuaian tegangan regangan yang tidak linier di dalam penampang
komponen tertentu. Untuk membahas metode kekuatan lebih lanjut diberikan
beberapa gambaran. Pada gambar dapat dilihat bahwa pada saat beban kecil
dengan menganggap belum terjadi retak beton, secara bersama-sama beton dan
baja tulangan bekerja menahan gaya-gaya, dimana gaya tekan ditahan oleh beton
saja.
Kasus demikian ditemui bila tegangan maximum timbul pada serat tarik
masih cukup rendah, nilainya dibawah kekuatan tarik beton. Pada beban sedang
kuat tarik beton dilampaui dan beton mengalami retak rambut seperti pada gambar

Ec/fc’

Fc’ tekan
ND (tekan)

NT (tarik )
Es/fs

(a)

(b)

Fc’ tarik

(c)

(d)

(a) Penampang pot A-A (c) Satuan Tegangan
(d) Keseimbangan gaya-gaya
(b) Satuan Regangan

Gambar 3.2 : Perilaku lentur pada beban kecil
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Karena Beton tidak dapat meneruskan gaya tarik melintasi daerah retak,
karena terputus-putus baja tulangan akan mengambil alih memikul seluruh gaya
tarik yang timbul.
Distribusi tegangan untuk penampang yang retak dapat dilihat pada
gambar, dan hal yang demikian diperkirakan akan terjadi pada niali tegangan
beton sampai dengan ½ fc’. Pada keadaan tersebut tegangan tekan beton masih
dianggap berniali sebanding dengan regangannya.

Ec/fc’

Fc’ tekan
ND (tekan)

Es/fs

Fc’ tarik

(a)
(b)
(c)
(d)
(a) Penamapang pot A – A
( c) Satuan Tegangan
(b) Satuan Regangan

Gambar 3.3 : Perilaku Lentur pada beban sedang.
Pada beban yang lebih besar lagi, nilai regangan serta tegang tekan akan
meningkat dan cenderung untuk tidak sebandng lagi anatara keduanya, diman
tegangan tekan beton akan membentuk kurva non linie. Kurva tegangan diatas
garis netral ( daerah tekan ) berbentuk sama dengan kurva tegnagn –regangan
beton yang sebenarnya. Di sini dapat dilihat distribusi tegangan dan regangan yan
gtimbul pada atau dekat keadaan pembebanan ultimit, diman apabila kapasitas
batas kekuatan beton terlampaui dan tulangan baja mencapai luluh, balok
mengalami hancur.
Komponen struktur telah retak dan tulangan baja telah meluluh, mulur dan
terjadi lendutan besaar, dan tidak akan kembali ke panajang semula. Bila
komponen lain dari struktur mengalami hal lalin yangsama, mencapai kapasitas
ultimitnya struktur secara keseluruhan akan runtuh atau setengah runtuh meskipun
belum hancur secara keseluruhan.
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Fc’ tekan

Ec/fc’
ND (tekan)

Es/fs

Fc’ tarik

(a)
(b)
(c)
(d)
(a). Penamapan pot A – A
(c) Satuan Regangan
( c) Satuan Tegangan

Gambar 3.4 : Perilaku struktur dengan Beban mendekati Ultimit
3.7 Sistem Penulangan Plat lantai 2 Arah
Dalam sistem penulangan 2 arah kita mengenal ada dua jenis tulangan
pokok yang bekerja pada sistem plat lantai dua arah yakni Tulangan Lapangan
dan Tulangan Tumpuan. Masing-masing tulangan ini memiliki fungsi yang
berbeda dimana tulangan lapangan memperkuat plat beton pada daerah tengah
sedangkan tulangan tumpuan memperkuat palt beton di daerah sekeliling tepi
sistem plat 2 arah.
Jarak daerah tumpuan diambil dengan jarak masing-masing 0,25 dari lebar
plat (0,25.lx) dan panjang plat (0,25.ly) sisanya merupakan daearah tulangan
lapangan. Sistem penulangan pada plat dua arah tergambar pada gambar berikut:

Gambar 3.5 : Jarak Daerah Tumpuan dan Daerah lapangan
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Gambar 3.6 : Jalur Tulangan Plat dan Jarak Masing-masing Jalur
Selanjutnya contoh penulanga pada suatu sistem plat yang terintegrasi dari
beberapa plat dengan ukuran yang berbeda

Gambar 3.7 : Sistem Penulanga Plat Terintegrasi
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BAB IV
TUJUAN PENELITIAN

4.1 Tujuan Peneliatian
Secara umum tujuan dan mamfaat Studi Program Perencanaan Tulangan
Plat Beton Bertulang yang memenuhi syarat keamanan terhadap Lendutan dan
Retak berdasarkan SNI-2847-2002 ini adalah:
1. Program yang di bangun merupakan program pendukung untuk
Program Utama berupa Program Perencanaan Tulangan

Beton

Bertulang pada Rumah Bertingkat Sederhana, yang didalamnya
meliputi program perencanaan tulangan plat beton, balok anak, balok
induk/utama, kolom dan perencanaan pondasi telapak beton.
2. Program perencanaan tulangan plat beton ini merupakan salah satu
upaya pengembangan iptek di mana output yang dihasilkan berupa
kebutuhan Tulangan Plat yang harus terpasang pada plat beton yang
telah memenuhi syarat terhadap lendutan dan retak.
3. Meningkatkan

efisiensi

waktu

dan

tenaga

dalam

pekerjaan

perencanaan struktur beton khusunya dalam perencanaan tulangan
dengan kebutuhan tulangan plat beton yang paling optimum .
4. Mempermudah pekerjaan hitungan perencanaan tulangan yang pada
waktu sebelumnya merupakan pekerjaan yang memerlukan ketelitian
dan keahlian khusus.
5. Para praktisi atau pengguna program ini (masyarakat secara umum)
akan merasakan kemudahan dalam pekerjaan perencanaan Khususnya
Perencanaan Tulangan Beton Bertulang.

4.2 Kontribusi Penelitaian
Penelitian ini pada jangka waktu yang akan datang akan menghasilkan
program yang benar-benar fleksibel dalam penggunaan maupun dalam mengatasi
permaslahan-permasalahan di lapangan khususnya perencanaan Jembatan yang
disesuaikan dengan kelas jalan dimana jembatan tersebut akan dibangun.
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BAB V
METODE PENELITIAN

Secara garis besar urutan penelitian yang dilakukan mengacu pada urutan/
tahapan proses perencaan tulangan pada plat berdasarkan SNI –2847 -2002.
Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan sebagai berikut :
1. Pengumpulan data – data perencanaan berupa literatur yang berkenaan
dengan proses perencanaan plat beton bertulang baik plat satu arah
maupun plat dua arah.
2. Proses Analisa dengan menggunakan asumsi-asumsi beban yang
berlaku pada perencanaan plat beton pada rumah bertingkat sederhana.
3. Penyusunan Flwochart dan Listing program

perencanaan tulangan

plat beton dengan bahasa pemrograman Matlab 7 dengan orientasi
GUI (Guide User Interface).
4. Dengan menggunakan fasilitas putran hitungan (looping) dan simulasi
coba-coba didapatkan kebutuhan tulangan plat baik tulangan lapangan,
tulangan tumpuan ataupun tulangan susut dan suhu (Tulangan bagi)
yang memenuhi syarat keamanan terhadap lendutan dan retak.

5. Output data yang didapat tercetak dalam bentuk Visual dalam monitor
ataupun berupa

hasil cetak printout sesuai dengan hasil yang

diinginkan.

Adapun alogaritma pemrograman sebelumnya terdapat dalam lampiran dan
tahapan secara global dapat tergambar seperti di bawah ini :
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Mulai
Pengumpulan data
perencanaan

Proses I :
Analisa data Perencanaan
Tulangan Plat Beton

output

Literatur , Textbook
pendukung perencanan
plat 2 arah

output

Studi kasus untuk
rumah sederhana type
21 dan type 36 yang
akan ditingkat

Proses II :
Penyusunan Flwochart dan
Listing Progarm dengan
Matlab 7 dengan orientasi GUI
output

Proses III :
Anlisa Routin dan Simulasi cobacoba untuk mendapatkan tulangan
plat yang sesuai dengan kebutuhan

Out put :
Berupa Tulangan Plat yang telah
memenuhi syarat keamanan baik
dalam bentuk Visulaisasi ataupun
dalam bentuk Cetak printout

Selesai

output

Hasil analisa yang
selanjutnya disusun
dalam bahasa
pemrograman
komputer yang di
simulasikan untuk
mendapatkan
kebutuhan tulangan
yang optimum
sesuai kebutuhan

Hasil output
perhitungan yang
ditampilkan dalam
bentuk Visualisasi
yang bisa interaktif
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BAB VI
HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Data Perencanaan
Sebuah kasus rumah sederhana type 36 dengan luas tanah 80 m2 dengan 2
kamar tidur, dapur, kamar mandi dan ruang tamu yang menyatu dengan ruang
keluarga. Sebuah type standart yang mengharuskan pemilik rumah untuk
menambah ruang secara vertikal (meningkat rumah) jika dirasa kebutuhan akan
ruang dan space bebas dalam rumah tidak mencukupi. Sebagai ilustrasi rumah
type 36 sederhana :
800 cm
225 cm

100 cm

250 cm

225 cm

Dapur

150 cm

K. Tidur
R. Tamu &
Keluarga

1000 cm

300 cm

150 cm

400 cm

K. Tidur

Teras

300 cm

100 cm

300 cm

800 cm

Denah Lantai I
Dengan pertimbangan kebutuhan ruang, denah lantai I akan ditingkat seperti
gambar di bawah dengan mempertahankan space terbuka atas lahan yang tersedia.
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100 cm
VOID
250 cm

K. Tidur

300 cm

K. Tidur

300 cm

350 cm
R. Keluarga

300 cm

300 cm

Denah Lantai II
Dengan bentuk denah lantai 2 seperti diatas maka bentuk denah pembalokan dan
rencana plat yang harus disiapkan adalah seperti dibawah ini :
375 cm
272 cm
225 cm
Plat D
250 cm
Plat B

300 cm
Plat A

Plat C

180 cm

170 cm

Rencana Plat
Beton Lantai II

300 cm

Tampak ada 4 type plat yang berbeda ukuran dalam perencanaan lantai 2 ini yang
mengharuskan dihitung satu persatu untuk mengetahui berapa kebutuhan tulangan
dari masing-masing plat tersebut.
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Langkah awal dari perhitungan perencanaan plat adalah mengitung pembebanan
yang bekerja pada plat tersebut. Beban pada palt dibedakan menjadi 2 yakni
Beban Mati dan Beban Hidup. Ilustrasi untuk beban mati adalah sebagai berikut:
Penutup Lantai
Spesi 3 cm
Urugan Pasir 5 cm
Plat beton 11 cm

Kayu Penggantung
PLafond
Rangka Plafond
dan Plafond

Beban Mati :
1. Berat Penutup Lantai

0,24 kN/m2

= 0,24 kN/m2

2. Berat Campuran Spesi

0,21 kN/m2

= 0,21 kN/m2

3. Berat Urugan Pasir

16 kN/m3 x 0,05 m

=

4. Berat Sendiri Plat Beton

24 kN/m3 x 0,11 m

= 2,64 kN/m2

0.8 kN/m2

5. Berat Penggantung Plafon 0,07 kN/m2

= 0,07 kN/m2

6 Berat Rangka dan Plafond 0,11 kN/m2

= 0,11 kN/m2
= 4,07 kN/m2

Jumlah
Beban Hidup

Beban Guna Bangunan Rumah Tinggal Sederhana =

125 kN/m2

=

1,25 kN/m2

Kombinasi Pembanan , qu = 1,2 Beban Mati + 1,6 Beban Hidup
Qu = 1,2 . 4,07 + 1,6 . 1,25 = 6.884 kN/m2
Menghitung Momen pada Plat dengan metode garis leleh :
PLAT TYPE A ukuran 3 m x 3 m ke empat sisinya terjepit (monolith dengan
balok sebagai pendukung/perletakan)

ly=3m

lx = 3m

ly = 3 m , lx = 3 m
α = ly / lx = 1 Æ tabel momen , α =1 maka
didapat konstanta x untuk menentukan momen
x1 lx = 25 ; x2 ly =25 ; x3 tx = 51 ; x4 ty =51
Mlx = 0.001.quplat.x1.lx2
Mly = 0.001.quplat.x2.lx2
Mtx = -0.001.quplat.x3.lx2
Mty = -0.001.quplat.x4.lx2
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Mlx

= 0.001.quplat.x1.lx2
= 0.001. 6.884.25.32

Mly

=

1.549 kNm

= -0.001.quplat.x3.lx

=

3.160 kNm

=

3.160 kNm

2

= -0.001. 6.884.51.32
Mty

1.549 kNm

= 0.001.quplat.x2.lx2
= 0.001. 6.884.25.32

Mtx

=

= -0.001.quplat.x4.lx2
= -0.001. 6.884 .51.32

Perencanaan Tulangan Tumpuan Plat arah X
Data Perencanaan :
- Mtx = Mu =

3.160 kNm

- tebal plat , h =

110 mm

- Lebar plat, b =

1000 mm

- Mutu Beton, fc’

=

22.5 Mpa

- Mutu Baja, fy

=

240 Mpa

D rencana = h – selimut beton – ½ diameter tulangan pokok renc.
drenc = 110 – 25 - ½ . 12 = 79 mm

k=

Mu
φ.b.drenc 2

k=

3,160.106
= 0, 633
0,8.1000.792

ω1, 2 =
ω1 =
ω1 =

−b ±

1+

(b

2

− 4.a.c )

2.a

(1

2

− 4.0,59.0, 028 )
2.0,59

1−

(1

2

− 4.0,59.0, 028 )
2.0,59

k = fc’ . ω. (1 -0,59 . ω)

= 1, 666
= 0, 028
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k = fc’ . (ω -0,59 . ω2)
k/fc’ = ω -0,59 . ω2
0 = 0,59 . ω2 - ω + (k/fc’) -Æ c = k/fc’ = 0,633/22,5 = 0,028
0 = 0,59 . ω2 - ω + 0,028
untuk menentukan ω dipergunakan rumus ABC

ω1, 2 =

ω1 =
ω1 =

−b ±

(b

2

− 4.a.c )

2.a

1+

(1

2

− 4.0,59.0, 028 )
2.0,59

1−

(1

2

− 4.0,59.0, 028 )
2.0,59

= 1, 666
= 0, 028

ρ = ω1.fc/fy = (1,666 . 22.5) / 240 = 0,156
ρ = ω2.fc/fy = (0,028 . 22.5) / 240 = 0,0026
ρmin = 1,4/fy = 1,4 / 240 = 0,0058
ρmax = 0,75. ρb = 0,75. ((0.85*fc’)/fy)*0.85*(600/(600+fy)) = 0,002201
ρ < ρmin Æ maka ρ dipakai ρmin = 0,0058 (ρ = ρmin = 0,0058 )
As perlu = ρ . b . drenc = 0,0058 . 1000 . 79 = 458,2 mm2
direncankan diameter tulangan , φ = 10 mm ( φ =D )

Perhitungan per 1 m lebar plat :
Jumlah Tulangan

= Asperlu/(0.25*π*D2)
= 458,2 / (0.25*π*102) = 5,834 ≈ 6 buah

Jarak Tulangan

= 1000/ Jumlah Tulangan
= 1000/ 6 = 166,67 mm ≈ 150 mm

Jumlah tulangan dalam 1000 mm = 1000/150 = 6,67
As pakai

= 6,67 * (0.25*π*102) = 523,86 mm2

As pakai > As perlu Æ OK
Sehingga dipakai tulangan φ10 – 150

kontrol jarak antar tulangan : (SNI 2847 -2002 ps 3.16.6)
jarak maximum antar tulangan = 3 .h = 3 x 110 = 330 mm
atau 500 mm (diambil yang terkecil)
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S = 150 mm < 3.h =330 mm Æ OK

Kontrol retak pada plat : (SNI 2847 2002 ps 3.3.3-6 dan ps 3.3.4)
kontrol lebar retak diperuntukan untuk fy > 400 dan diameter tulangan
deform (ulir) sehingga untuk fy =240 Mpa dan diameter tulangan < 16 mm lebar
retak sudah cukup memadai yakni sebesar 0,4 mm dan 0,3 mm untuk struktur
diluar ruang ( Gideon, 1994,pp 64)

6.2 Algoritma Program Perencanaan Tulangan Plat
Selanjutnya untuk menghitung kebutuhan tulangan diberbagai daerah
(lapangan dan tumpuan) dan beberapa type plat dengan ukuran yang berbeda
maka disusunlah dalam bentuk bahasa pemrograman bebasis Matlab 7 dengan
algoritma program sebagai berikut :

Mulai

Data Perencanaan :
Panjang Plat, ly
Lebar Plat, lx
Mutu Beton, fc’
Mutu Baja, fy
Tebal Plat, h

Perhitungan Pembebanan , qu = 1,2 qdl + 1,6 qll
Momen Plat dengan metode garis leleh
α = ly/lx -Æ untuk menentukan konstanta x tabel,
dengan menggunakan interpolasi lagrange.
Mtx = -0,001.qu.x1.lx2
Mty = -0,001.qu.x2.lx2
Mlx = -0,001.qu.x3.lx2
Mly = -0,001.qu.x4.lx2
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Menghitung nilai nilai k , ω, dengan menggunkan rumus ABC
ρ = ω.fc’/fy ; ρmin = 1,4/fy
ρmax = 0,75. ρb = 0,75. ((0.85*fc’)/fy)*0.85*(600/(600+fy))

ρ < ρmin

ρmin < ρ < ρmax

Tidak

Dimensi
diperbesar

Ya
Menghitung kebutuhan Tulangan :
As = ρ . b . drenc
Menentukan Tulangan yang dipakai
∅ - S (S = jarak antar tulangan )

Kontrol tinggi efektif tulangan, daktual> drencana
Kontrol jarak antar tulangan, S < Smax
Kontrol Momen kapasitas, Mu < φMn

Kontrol
terpenuhi

Selesai

Perencanaan ulang,
dimensi diperbesar
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6.3 Bahasa Pemrograman bebasis Matlab
Selanjutnya di tuangkan dalam bahasa pemrograman berbasis matlab
%program perencanaan tulangan plat beton
%Optimasi dimensi
%Jumlah tulangan yang dibutuhkan
clear, clc;
%-------------INPUT DATA ---------------%dimensi plat yang akan direncanakan
ly=4;
% panjang plat
lx=3;
% lebar plat
h=120
% tebal plat
alpa=ly/lx
format short
%-------------PEMBEBANAN ---------------%beban hidup untuk rumah tinggal dipakai 125kg/m2 atau 1,25
KN/m2
qplatll=1.25;
qplatdl=4.07;
%
quplat=1.2*qplatdl+1.6*qplatll
x1=25;x2=25;x3=51;x4=51;
Mulx=0.001*quplat*lx^2*x1;
Muly=0.001*quplat*lx^2*x2;
Mutx=0.001*quplat*lx^2*x3;
Muty=0.001*quplat*lx^2*x4
Mu=Mutx;
Mu2=Muty
b=1000
fc=22.5;
fy=240;
dren=h-20-4;
%------------PERHITUNGAN RASIO TULANGAN --------------------k=(Mu*1e6)/(0.8*b*dren^2);
k2=(Mu2*1e6)/(0.8*b*dren^2);
c=k/fc;
c2=k2/fc;
w=(1-sqrt(1-4*0.59*c))/(2*0.59);
w2=(1-sqrt(1-4*0.59*c2))/(2*0.59);
rho2=(w2*fc)/fy
rho=(w*fc)/fy
rhomin=1.4/fy
if rho2<rhomin
rho2=rhomin
end
if rho<rhomin
rho=rhomin
end
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rhomax=0.75*((0.85*fc)/fy)*0.85*(600/(600+fy));
if rhomax>rho
disp(' Perencanaan Tulangan Tunggal ')
rho=(w*fc)/fy
end
format short
%------------------KEBUTUHAN TULANGAN ------------%--TULANGAN TUMPUAN arah X ----D=8
disp(' Luas Tulangan yang dibutuhkan ');
Asperlu=rho*b*dren
jumtul=Asperlu/(0.25*pi*D^2);
Aspakai=round(jumtul)*(0.25*pi*D^2);
jumtul=round(jumtul)*1;
jartul=1000/jumtul
aq=jartul/25
jaraktul=round(aq)*25
Aspakai=(1000/jaraktul)*0.25*pi*D^2;
if Aspakai<Asperlu
disp(' Jumlah Tulangan yang dibutuhkan ')
jumtul=round(jumtul)+1;
Aspakai=round(jumtul)*(0.25*pi*D^2);
jumtul=round(jumtul)*1;
jartul=1000/jumtul
aq=jartul/25
jaraktul=round(aq)*25
Aspakai=(1000/jaraktul)*0.25*pi*D^2;
end
if jaraktul<100
D=10
Asperlu=rho*b*dren
jumtul=Asperlu/(0.25*pi*D^2);
Aspakai=round(jumtul)*(0.25*pi*D^2);
jumtul=round(jumtul)*1;
jartul=1000/jumtul
aq=jartul/25
jaraktul=round(aq)*25
Aspakai=(1000/jaraktul)*0.25*pi*D^2;
while Aspakai<Asperlu
disp(' Jumlah Tulangan yang dibutuhkan ')
jumtul=round(jumtul)+1;
Aspakai=round(jumtul)*(0.25*pi*D^2);
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jumtul=round(jumtul)*1;
jartul=1000/jumtul
aq=jartul/25
jaraktul=round(aq)*25
Aspakai=(1000/jaraktul)*0.25*pi*D^2;
end
end
if jaraktul<100
D=12
Asperlu=rho*b*dren
jumtul=Asperlu/(0.25*pi*D^2);
Aspakai=round(jumtul)*(0.25*pi*D^2);
jumtul=round(jumtul)*1;
jartul=1000/jumtul
aq=jartul/25
jaraktul=round(aq)*25
Aspakai=(1000/jaraktul)*0.25*pi*D^2;
while Aspakai<Asperlu
disp(' Jumlah Tulangan yang dibutuhkan ')
jumtul=round(jumtul)+1;
Aspakai=round(jumtul)*(0.25*pi*D^2);
jumtul=round(jumtul)*1;
jartul=1000/jumtul
aq=jartul/25
jaraktul=round(aq)*25
Aspakai=(1000/jaraktul)*0.25*pi*D^2;
end
end
%--TULANGAN TUMPUAN arah Y ----D2=8
disp(' Luas Tulangan yang dibutuhkan ');
Asperlu2=rho2*b*dren
jumtul2=Asperlu2/(0.25*pi*D2^2);
Aspakai2=round(jumtul2)*(0.25*pi*D2^2);
jumtul2=round(jumtul2)*1;
jartul2=1000/jumtul2
aq2=jartul2/25
jaraktul2=round(aq2)*25
Aspakai2=(1000/jaraktul2)*0.25*pi*D2^2
if Aspakai2<Asperlu2
disp(' iiiiiiiJumlah Tulangan yang dibutuhkan ')
jumtul2=round(jumtul2)+1;
Aspakai2=round(jumtul2)*(0.25*pi*D2^2);
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jumtul2=round(jumtul2)*1;
jartul2=1000/jumtul2
aq2=jartul2/25
jaraktul2=round(aq2)*25
Aspakai2=(1000/jaraktul2)*0.25*pi*D2^2
end
if jaraktul2<100
D2=10
Asperlu2=rho2*b*dren
jumtul2=Asperlu2/(0.25*pi*D2^2);
Aspakai2=round(jumtul2)*(0.25*pi*D2^2);
jumtul2=round(jumtul2)*1;
jartul2=1000/jumtul2
aq2=jartul2/25
jaraktul2=round(aq2)*25
Aspakai2=(1000/jaraktul2)*0.25*pi*D2^2;
while Aspakai2<Asperlu2
disp(' iiiiiiiJumlah Tulangan yang dibutuhkan ')
jumtul2=round(jumtul2)+1;
Aspakai2=round(jumtul2)*(0.25*pi*D2^2);
jumtul2=round(jumtul2)*1;
jartul2=1000/jumtul2
aq2=jartul2/25
jaraktul2=round(aq2)*25
Aspakai2=(1000/jaraktul2)*0.25*pi*D2^2;
end
end
if jaraktul2<100
D2=12
Asperlu2=rho2*b*dren
jumtul2=Asperlu2/(0.25*pi*D2^2);
Aspakai2=round(jumtul2)*(0.25*pi*D2^2);
jumtul2=round(jumtul2)*1;
jartul2=1000/jumtul2
aq2=jartul2/25
jaraktul2=round(aq2)*25
Aspakai2=(1000/jaraktul2)*0.25*pi*D2^2;
while Aspakai2<Asperlu2
disp(' Jumlah Tulangan yang dibutuhkan ')
jumtul2=round(jumtul2)+1;
Aspakai2=round(jumtul2)*(0.25*pi*D2^2);
jumtul2=round(jumtul2)*1;
jartul2=1000/jumtul2
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aq2=jartul2/25
jaraktul2=round(aq2)*25
Aspakai2=(1000/jaraktul2)*0.25*pi*D2^2;
end
end
%----KONTROL--------------dakt=h-20-0.5*D;
dakt2=h-20-0.5*D2;
%fprintf(' TULANGAN LAP ARAH X= D%2.0f-%3.0f',D,jaraktul)
%-----OUTPUT---------------------------------------------disp(' HASIL PERHITUNGAN
')
disp(' d renc d aktual As
D-jarak tulangan arah x')
fprintf('%10.2f %8.2f %10.2f %4.0f %2.0f',dren,dakt,Aspakai,D,jaraktul)
disp('
')
disp(' d renc d aktual As
D-jarak tulangan arah y')
fprintf('%10.2f %8.2f %10.2f %4.0f %2.0f',dren,dakt2,Aspakai2,D2,jaraktul2)

Hasil running program Perencanaan Plat Beton Bertulang

Listing Program

Out program

Gambar 6.1 : Listing Program dan Hasil Running Program
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Gambar 6.2 : Listing Program dan Hasil Running

Dari hasil perhitungan manual dan perhitungan dengan menggunakan program
didapatkan hasil yang sama yakni : untuk kebutuhan tulangan tumpuan arah x
dan arah y adalah = ∅10 – 150 mm .

6.4 Guide User Interface (GUI) Program Perencanaan Tulangan
Untuk mempermudah dalam berinteraksi dengan program maka dibuatlah
Program dengan berbasis Guide User interface dimana pengguna dapat dengan
mudah melakukan interaksi program dengan memsukkan input data yang
diinginkan untuk mendapatkan hasil sesusi dengan kebutuhan dalam perencanaan
tulangan
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Gambar 6.3 : Tampilan Awal Program

Gambar 6.4 : Tampilan Hasil Running Program
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BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan
Dari hasil pemrograman yang dilakukan berkenaan dengan Perencanaan
Plat Beton Bertulang pada rumah tinggal sederhana dapat diambil beberapa
kesimpulan :
1. Dengan hanya memasukkan beberapa input data berupa mutu beton (fc’),
mutu tulangan (fy), panjang dan lebar plat yang akan direncanakan, maka
akan didapat kebutuhan tulangan untuk plat tersebut yang memenuhi
syarat keamanan

dan kenyamana (serviceability) yang sesuai dengan

peraturan perencanaan beton bertulang SNI 2847 2002
2. Efektifitas kerja akan lebih meningkat dibandingkan dengan apabila
dikerjaklan secara manual, lebih-lebih dalam menghitung momen plat
yang merupkan jenis kelompok Shell yang tidak bisa dihitung dengan cara
perhitungan statis tertentu biasa.
3. Dengan mengacu pada peratuaran SNI 2847 2002, plat yang direncanakan
dengan pemrograman ini memberikan jaminan keamanan yang cukup
memadai dimana dengan kontrol yang ada memungkinkan program akan
memberikan informasi apabila plat yang direncanakan tidak memenuhi
syarat. ( d rencana < d aktual, lendutan yang terjadi < dari lendutan ijin
dan retak yang terjadi < retak izin)
4. Para pengguna/praktisi akan merasakan kemudahan dalam pekerjaanya
dalam merencanakan plat beton bertulang, karena dengan program ini
akan didapat hasil output sesuai dengan yang diinginkan.
5. Ketidakefektifan perhitungan manual terlihat dalam perhitungan yang
berulang-ulang untuk jenis plat yang berbeda dan jenis tulangan yang
harus direncakan sesuai dengan daerah yang telah ditentukan.
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7.2 Saran
Pada program perencanaan plat beton bertulang ini ada beberapa saran
yang dapat dipertimbangkan :
1. Sebelum menjalankan program sebaiknya data-data perencanaan sudah
disiapkan terlebih dahulu untuk menunjang proses pekerjaan.
2. Program ini merupakan sub bagian dari program utama berupa
perencanaan struktur beton bertulang pada bangunan rumah tinggal
bertingkat sederhana yang nantinya akan berisiskan program lengkap
mulai dari perencanaan lantai hingga perencanaan pondasi. Sehingga
program ini masih memungkin untuk bisa lebih dikembangkan dengan
berbagai metode yang lebih baik lagi.
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