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BAB III 

DASAR TEORI 

 

3.1 Pendahuluan 

Struktur bangunan jembatan umumnya tersusun atas komponen plat lantai, 

balok girder, kolom dan abutment, yang umumnya dapat merupakan satu kesatuan 

monolit atau terangkai. Plat juga dipakai untuk atap, dinding, dan lantai tangga, atau 

pelabuhan.  

Apabila plat didukung sepanjang keempat sisinya dinamakan sebagai plat dua 

arah di mana lenturan akan timbul pada dua arah yang saling tegak lurus. Namun, 

apabila perbandingan sisi panjang terhadap sisi pendek yang saling tegak lurus lebih 

besar dari dua (ly/lx > 2), plat dapat dianggap hanya bekerja sebagai plat satu arah 

dengan lenturan utama pada sisi yang lebih pendek. Sehingga struktur plat satu arah 

dapat didefinisikan sebagai plat yang didukung pada dua tepi yang berhadapan 

sedemikian sehingga lenturan timbul hanya dalam satu arah saja, yaitu pada arah 

yang tegak lurus terhadap arah dukungan tepi. Pada overpass yang ditinjau, 

perbandingan sisi panjang dengan sisi yang lebih pendek lebih besar dari dua (2), 

maka perencanaan dapat menggunakan pelat terlentur satu arah. 

Dalam Perencanaan Struktur Atas Overpass Ngudikan 2 STA. 143+627, 

sebagai pedoman perhitungan beton plat lantai kendaraan, dipakai buku Dasar – 

Dasar Perencanaan Beton Bertulang dari Ir. W. C. Vis dan Ir. Gideon H. Kusuma 

M.Eng. 
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3.2 Perencanaan Plat Satu Arah 

3.2.1 Syarat – Syarat Tumpuan 

Untuk merencanakan plat beton bertulang yang perlu dipertimbangkan 

tidak hanya pembebanan, tetapi juga ukuran dan syarat – syarat tumpuan pada 

tepi. Syarat syarat tumpuan menentukan jenis perletakan dan jenis penghubung 

di tempat tumpuan. 

Bila plat dapat berotasi bebas pada tumpuan maka plat tersebut dikatakan 

“ditumpu bebas”. Bila tumpuan mencegah plat berotasi dan relative sangat kaku 

terhadap momen punter, maka plat tersebut dikatakan “terjepit penuh”.  Bila plat 

tidak cukup kuat untuk mencegah rotasi sama sekali, maka plat tersebut “terjepit 

sebagian”.  (Gideon H. Kusuma, 1993) 

 

Gambar 3.1 Macam – macam tumpuan 
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3.2.2 Bentang Teoritis Suatu Plat 

Dalam perhitungan perencanaan plat beton bertulang digunakan pengertian 

bentang teoritis yang dinyatakan dengan l. Bila plat terletak di atas komponen 

struktur lain, itu merupakan salah satu factor yang menentukan panjang 

perletakan yang diperlukan. Bila perletakan sebuah plat beton merupakan sebuah 

balok beton bertulang yang menyatu (monolit) dengan plat, jelaslah bawa 

panjang perletakannya tidak perlu dihitung. (Gideon H. Kusuma, 1993) 

Dalam hal demikian, panjang teoritis l tergantung pada lebar balok atau 

dinding pendukung. Bila lebar perletakan hampir mendekati, atau kurang dari dua 

kali tebal keseluruhan plat, bentang teoritis l dapat dianggap sama dengan jarak 

antar pusat ke pusat tumpuan. Bila lebar balok lebih dari dua kali tebal keseluruhan 

plat, dianggap l=L+100 mm. Jika perletakan plat beton bertulang dibuat dari bahan 

yang lain dengan beton bertulang, maka bentang teoritis dapat ditentukan dengan 

SK SNI pasal 3.1.7. Dalam pasal tersebut dicantumkan ketentuan untuk bentang l 

= L + h. Dengan L adalah bentang bersih dan h tebal total plat. (Gideon H. Kusuma, 

1993) 

 

Gambar 3.2 Bentang teoritis plat menerus 
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Gambar 3.3 Bentang teoritis (monolit) 

 

Gambar 3.4 Bentang teoritis (tidak monolit) 

 

3.2.3 Distribusi Gaya Dalam Plat Satu Arah 

Distribusi gaya dalam plat satu arah (menahan dalam satu arah) sebenarnya 

dapat dianggap sebagai plat diatas tumpuan. Dalam teori Gideon H. Kusuma, untuk 

statis tertentu, distribusi gaya – gaya ditentukan dengan tiga buah persamaan 

keseimbangan: 

∑𝐻 = 0 ; ∑𝑣 = 0 ; ∑𝑀 = 0 

Sedangkan untuk statis tak tentu misalnya plat di atas beberapa tumpuan, 

cara menentukannya menggunakan persamaan keseimbangan dengan satu 

persamaan perubahan bentuk.  
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Selain itu pada SK SNI T 15-1991-03 pasal 3.6.6 mengijinkan untuk 

menentukan distribusi gaya dengan menggunakan koefisien momen. 

Penggunaannya akan dikaitkan dengan beberapa syarat – syarat di bawah ini: 

a. Jumlah bentang paling sedikit harus dua. 

b. Panjang bentang bersebelahan yang paling besar di bagian sebelah kiri dan 

kanan tumpuan tidak boleh 1,2 kali lipat lebih besar dari panjang bentang 

bersebelahan yang paling pendek. 

c. Beban harus merupakan beban terbagi rata (distribusi). 

d. Beban hidup harus tiga kali lebih kecil dari beban mati 

e. Penggunaan koefisien momen untuk bentang dapat berdasarkan: 

Untuk momen lapangan: bentang bersih ln di antara tumpuan. 

Untuk momen tumpuan: bentang bersih rata – rata ln  pada sebelah kiri dan 

kanan tumpuan. 
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 Berikut koefisien momen dikalikan Wu.l2 yang ditetapkan dalam SK SNI 

T 15-1991-03  

 

 

 Gambar 3.5 Koefisien momen  
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3.2.4 Diagram Alir Untuk Menghitung Plat Satu Arah 

Bila syarat – syarat batas, panjang bentang, dan distribusi momen diketahui 

maka tulangan plat yang diperlukan dapat dihitung. Selain yang disebutkan tebal 

plat juga harus diketahui. Tebal plat dapat ditentukan dari table berikut: 

 

(kutipan Tabel 3.2.5(a) SK SNI T-15-1991-03)  

Tabel 3.1 Tabel tebal minimum balok dan plat satu arah 
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Urutan yang diperlukan untuk menghitung plat dinyatakan dalam diagram 

alir sebagai berikut 

 

Gambar 3.6 Diagram alir untuk menghitung tulangan pada plat 

Setelah menentukan syarat – syarat batas, bentang dan tebal plat kemudian 

beban – beban dapat dihitung. Untuk plat yang sederhana berlaku rumus berikut 

yang tercantum dalam SK SNI T 15-1991-03 pasal 3.2.2 

𝑤𝑢=1,2 𝑤𝐷 + 1,6𝑤𝐿 
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Selanjutnya momen lapangan dan momen tumpuan didapat dari table 

koefisien momen, maka tulangan yang diperlukan dapat dihitung dengan 

menggunakan table yang berkaitan. 

Sebuah gambar tulangan harus jelas dan tidak meragukan. Tulangan yang 

terletak tegak lurus terhadap tulangan utama yaitu tulangan pembagi, digambar dari 

kiri ke kanan. Bila ada beberapa batang yang sama serta jarak pusat ke pusatnya 

pun sama besar maka hanya satu batang yang digambar. Diatas gambar ditulis 

keterangan sebagai diameter batang dan jarak pusat ke pusat tulangan. Panjang 

tulangan atas yang diperlukan untuk menahan momen jepit tak terduga ditentukan 

sebesar 
1

5
𝑙 diukur dari bidang muka tumpuan. (Gideon H. Kusuma, 1993) 

Suatu batas bawah yang wajar adalah jarak bersih minimal antara tulangan 

adaah 40mm. SKSNI T 15-1991-03 pasal 3.16.6.1 menentukan jarak bersih 

minimal yang mutlak adalah 25mm. sebagai batas atas dapat dipilih sebesar 1,5 kali 

dari tebal plat. Suatu jarak maksimal sebesar 250mm untuk tulangan pembagi 

dianggap suatu yang wajar. (Gideon H. Kusuma, 1993) 

 

Gambar 3.7 Ketentuan menggambar tulangan 

Sumber: Dasar – Dasar Perencanaan Beton Bertulang, 1993 

11wdaf1993Gideon H Kusuma, 1993 


