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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum 

Struktur bangunan laut memiliki karakteristik dan perlakuan khusus, dan itu 

yang menjadi tantangan bagi seorang penulis untuk mendesain dan merancang 

sebuah dermaga yang dapat digunakan dengan efisien, aman dan mampu bertahan 

dari bencana. 

Beberapa hal yang harus di perhatikan dalam sistem pembangunan struktur 

bangunan laut adalah: 

1. Pertimbangan umum ekonomi.

2. Kondisi tanah.

3. Fungsi dari bangunan.

4. Beban dan gaya yang bekerja di struktur, mulai dari angin, arus dan

benturan dari kapal.

5. Ketersediaan dan harga bahan konstruksi utama di daerah sekitar.

2.2 Definisi Dermaga 

Dermaga merupakan salah satu dari bangunan laut yang berfungsi sebagai 

tempat melakukan bongkar muat dan bersandarnya kapal. Bentuk dan dimensi dari 

dermaga di sesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi dari dermaga tersebut, mulai 

dari penggunaan dermaga, ukuran kapal, posisi dari dermaga, semua di sesuaikan 

dengan kondisi yang ada. 
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Jenis – jenis dari dermaga, yaitu: 

1. Wharf 

Merupakan dermaga yang memiliki paralel dengan pantai yang biasanya 

berdempetan dengan garis pantai. Jenis wharf tertutup biasanya menggunakan turap 

baja, bangunan tipe wharf biasanya digunakan apabila kedalaman air lebih besar 

dari 15m dan apabila dasar tanah mampu mendukung bangunan yang berada di 

atasnya. Wharf  di bangun percis diatas garis pantai yang hanya dapat bersender di 

satu sisi saja. 

2. Pier 

Merupakan dermaga yang berada di garis pantai dan memiliki posisi tegak lurus 

dengan garis pantai, biasanya berbentuk jari. Dan jumlah kapal yang bersandar bisa 

lebih banyak untuk satu satuan panjang kapal, bentuk dari pier iyalah dimana kedua 

sisinya dapat digunakan sebagai tempat bersandarnya kapal, dengan bentuk seperti 

jembatan yang memanjang ke arah laut. 

3. Jetty 

Merupakan dermaga yang menjorok ke laut sehingga di kedua sisinya dapat 

digunakan bersandarnya kapal dan biasanya sisi muka jetty sesuai dengan 

permukaan atau garis pantai. Pada umumnya jetty diperuntukan kapal tanker, kapal 

tong kang dan kapal LNG, sedangkan jetty memiliki bentuk dari gabungan pier dan 

wharf yang dimana bentuknya segaris dengan arah pantai tetapi memilik letak di 

ujung pier, seperti bentuk T apabila dilihat dari atas pantai. 

  

 

Steven, Analisa Perencanaan Pelat Lantai pada Dermaga (Wajok Hulu - Kabupaten Mempawah, Pontianak), 2018 
UIB Repository©2018



9 
 

Universitas Internasional Batam 

2.3 Struktur Dermaga 

Dermaga merupakan pembatas muka air laut dengan daratan yang dimana kapal 

dapat bertambat. Struktur Dermaga di bagi menjadi dua jenis, sebagai berikut ini: 

1. Dermaga kontruksi terbuka yang di mana lantai dari dermaga di dukung 

oleh tiang pancang atau pondasi dalam. 

2. Dermaga kontruksi tertutup atau solid, yang dimana batas antara darat dan 

perairan di hambat atau di tahan oleh turap yang berupa kaison dan dinding 

penahan tanah. 

Baik wharf, pier ataupun jetty dapat di bangun dengan salah satu dari kontruksi di 

atas.Elevasi puncak dari sebuah dermaga dilihat dari beberapa faktor berikut: 

1. Elevasi muka pasang air tertinggi. 

2. Kenaikan dari muka air yang di pengaruhi gelombang dan angina. 

3. Tipe kapal yang bersandar di pelabuhan. 

4. Fasilitas yang bisa digunakan untuk bongkar muat barang. 

Pada umumnya elevasi permukaan dermaga di ambil paling tidak 1.5m dari atas 

permukaan air rencana. 

 Elevasi permukaan air dermaga ( Cove Deck ) 

Hwt (high water level)  : 1.5 m 

Msl (mean sea level)   : 0.0 m 

Lwl (low water level)   : -1.7 m  

Sea bed    : -6.0 m 
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2.4 Ukuran Dermaga 

 Ukuran dermaga dapat di sesuaikan dengan kapal yang bersandar, ukuran 

dari kapal, jumlah kapal, dan tata letak dari dermaga di pengaruhi oleh banyak 

faktor seperti ukuran perairan untuk mempermudah kapal merapat dan 

meninggalkan dermaga. 

 Apabila dermaga digunakan lebih dari satu kapal, dan apabila ada dua kapal 

berjajar maka akan di berikan jarak 10% kali panjang kapal terbesar yang 

menggunakan pelabuhan, dan biasanya kapal yang masuk terdiri dari beberapa 

ukuran yang bervariasi, maka dari itu di hitung panjang rata – rata yang bersandar 

di pelabuhan, IMO ( International Maritim Organization ). 

 

2.5 Pengertian Beton 

Beton adalah salah satu bahan dari pembangunan yang merupakan hasil dari 

campuran agregat kasar atau batu pecah, agregat halus seperti pasir, dan semen 

berserta air sebagai bahan pengikatnya.  

Pada campuran beton juga di campurkan beberapa bahan kimia tambahan 

yang berfungsi mencapai beberapa sifat yang di perlukan dan beberapa kondisi ini 

merupakan beberapa campuran dan jenis kimia (admixtures) : 

1. Water Reducing Admixtures 

2. Retarding Admixtures 

3. AccelaratorAdmixtures 

4. Water Reducing and Retarding Admixtures 

5. Water Reducing and Accelarating Admixtures 

6. Water Reducing and High Range Admixtures 
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7. Water Reducing and High Range Retarding Admixtures 

Pada fungsi dan penggunaannya, beton memiliki kelebihan semakin tua atau 

lama masa pengunaannya maka akan semakin kuat atau semakin meningkat secara 

linear pada umur ke-28 hari dan setelah kenaikan tersebut hanya meningkat sedikit. 

 

2.6 Pondasi Dermaga 

 Pada proyek pembangunan Dermaga perancang mengunakan jenis beton 

bertulang dan sheetpile sebagai pondasi di muka air dan sebagai turap yang 

menahan air laut. 

1. Pondasi, merupakan kontruksi yang menopang struktur atau beban di 

atasnya, dan jenis pondasi yang di gunakan adalah spun pile pre-stress 

di karenakan memiliki kemampuan yang lebih baik dan di desain khusus 

untuk kontruksi di tepi pantai. 

 

Gambar 2.1 PondasiTiangPancang, Sumber: http://bangunan88.com/blog/ jenis-jenis-
pondasi-tiang-pancang-dan-cara-pemasangannya 
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2. Sheetpile, merupakan salah satu pondasi penahan struktur sekaligus 

sebagai turap atau dinding penahan, yang berfungsi untuk menahan 

beban dari jetty maupun arus laut, jenis yang di gunakan adalah 

sheetpile beton. 

 

Gambar 2.2 PondasiSheetpilebeton, Sumber: http://www.steelindonesia.com/main.php?cp=produk-
detail&kat_id=P03-05-07 

 

 

2.7 Pengertian Plat Lantai 

Plat lantai adalah lantai atau sebuah persegi yang memiliki luas penampang 

untuk menahan atau tempat berpijak, yang merupakan permukaan di atas tanah, dan 

berfungsi sebagai penjalur beban ke balok dan akan di teruskan ke kolom dan 

pondasi. 

Perencanaan plat lantai harus kaku dan rata, terkecuali lantai kamar mandi 

dan tempat tertentu yang di desain khusus untuk keperluan tertentu, ketebalan lantai 

di tentukan dari beban yang akan di tahan, mulai dari beban hidup dan beban mati 

dari semua beban yang berada di atasnya atau pun beban sendirinya, di bawah ini 

merupakan beberapa jenis plat lantai menurut materialnya, yaitu: 

a. Plat lantai Kayu 
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Plat lantai kayu pada umunya di buat dari rangkaian papan kayu yang 

di satukan di atas sebuah balok atau broti kayu yang menjadi balok atau tumpuhan 

dari papan di atasnya. 

Keuntungan Plat lantai kayu: 

- Pengerjaan lebih mudah dan simple 

- Berat dari masa kayu lebih ringan dan menghemat ukuran 

pondasi. 

- Di beberapa tempat kayu masih mudah di temukan. 

Kerugiannya: 

- Hanya bisa digunakan untuk bangunan sederhana yang menahan 

beban ringan. 

- Harganya yang cenderung mahal. 

- Dibeberapa tempat susah di dapatkan. 

- Tidak tahan terhadap air dan hama. 

- Mudah terbakar. 

- Tidak tahan terhadap cuaca buruk. 

b. Plat lantai beton 

Plat lantai beton bertulang pada umunya di cor di saat yang bersamaan 

dengan balok penumpuh dan juga kolom pendukung, dengan demikian akan ada 

hubungan ikatan dan hubungan yang erat antar setiap bagian dan bagian lainnya, 

hubungan ini disebut jepit – jepit. Berikut ini merupakan beberapa keuntungan Plat 

lantai beton, yaitu: 

- Mampu mendukung beban yang lebih besar 

- Merupakan isolasi dari suara yang bagus 
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- Tahan terhadap api dan air 

- Memiliki ketahanan yang baik dan lama. 

Kekurangannya, yaitu: 

- Proses pengerjaan lebih rumit dan memakan waktu 

- Lebih mahal  

- Memiliki sifat getas  

- Memiliki kuat tarik yang rendah 

c. Plat Lantai Baja 

Plat lantai baja biasanya digunakan untuk bangunan workshop dan 

beberapa kebutuhan sementara dan seperti gudang atau bengkel yang bisa di 

gunakan lagi bahannya di kemudian hari atau tidak permanen, Keuntungan Plat 

Lantai Baja, yaitu: 

- Pengerjaan lebih mudah 

- Tahan terhadap Tarik 

- Bisa di gunakan kembali 

Kekurangan Plat Lantai Baja, yaitu: 

- Tidak tahan terkadap korosi 

- Lebih mahal 

- Tidak memiliki daya tekan yang baik 
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2.8 Syarat dan Prinsip Perancangan Plat Lantai 

Plat lantai beton yang biasa di gunakan adalah beton bertulang karena beton 

bertulang memiliki kemampuan menahan beban dan menahan momen akibat beban 

yang terjadi, Perencanaan dan hitungan dari Plat lantai harus mengacuh pada 

persyaratan yang tercantum di dalam buku SNI Beton 1991.  

Beberapa persyaratan tersebut antara lain: 

 Plat lantai harus memiliki ketebalan sekurang – kurangnya 12cm dan 

untuk plat atap sekurang – kurangnya 7 cm. 

 Harus di berikan tulangan menyilang dengan diameter minimum 8mm 

dari baja lunak dan baja sedang. 

 Plat lantai yang ketebalannya lebih dari 25 cm harus di berikan tulangan 

rangkap, atas bawah. 

 Minimal jarak tulangan pokok yang sejajar tidak kurang dari 2.5 cm dan 

tidak lebih dari 20 cm atau 2 kali lipat dari tebal plat, diambil yang 

terkecil. 

 Selimut beton minimal setebal 1 cm, untuk mengantisipasi baja dari 

korosi, karat dan meleleh. 

Untuk menghindari lenturan yang besar, maka bentangan plat lantai jangan 

dibuat terlalu lebar, untuk ini dapat diberi balok-balok sebagai tumpuan yang juga 

berfungsi menambah kekakuan plat. Bentangan plat yang besar juga akan 

menyebabkan plat menjadi terlalu tebal dan jumlah tulangan yang dibutuhkan akan 

menjadi lebih banyak, berarti berat bangunan akan menjadi besar dan harga 

persatuan luas akan menjadi mahal. 

Elemen-elemen pembebanan untuk plat lantai: 
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Beban hidup (untuk rumah tinggal)    = 0,200 t/m2 

Beban hidup (untuk bangunan umum)   = 0,250 t/m2 

Pasir urug dibawah tegel tiap cm tebal   = 0,018 t/m2 

Berat tegel+perekat      = 0,120 t/m2 

Berat plafon+pengantung     = 0,020 t/m2 

Berat dinding pasangan bata tebal ½ batu   = 0,250 t/m2 pas 

Berat jenis beton      = 2,4    t/m3 

(pembebanan dikutip dari: Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung, 1983) 

 

2.9 Struktur Flat Slab 

Flat slab merupakan salah satu dari metode kontruksi yang tidak 

menggunakan balok sebagai penumput plat lantai, atau bisa dikatakan langsung dari 

gaya yang bekerja pada plat lantai di salurkan menuju pondasi atau kolom tanpa 

ada distribusi beban ke balok – balok tapi di distribusikan ke dalam dua arah, slab 

dua arah merupakan kontruksi yang unik untuk memperkuat beton, efisien dan 

ekonomis. 

Untuk bangunan tinggi flat slab biasanya terdiri dari plat beton padat yang 

berjenis wafel sehingga tidak memerlukan balok lantai. Hal ini dapat mengurangi 

jarak antara lantai ke lantai berikutnya dan menghemat biaya dan ruangan. Pada 

awal mulanya flat slab ini digunakan untuk bangunan rendah yang memiliki resiko 

terhadapa gempa dan angin. Lalu dengan kemajuan teknologi yang sudah sangat 

maju kita dapat menggunakan mutu beton dan baja tulangan yang tinggi, metode 

flat slab sudah sering di gunakan untuk bangunan tinggi yang perlu menggunakan 

balok, tetapi geser merupakan satu pertimbangan kritis terutama pada bagian 
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pertemuan pondasi atau kolom pada plat lantai, apabila pertemuannya tidak kuat 

maka akan terjadi kegagalan kontruksi seperti dapat mengakibatkan timbul geser 

yang hendak menembus keatas yang bisa membuat keruntukan pons. Runtuhnya 

pons dapat di lihat mulai dari retakan – retakan yang berada pada plat lantai atau 

bahkan bisa tertembus oleh kolom atau pondasi. Dan untuk antisipasinya dapat 

memasang perkuatan antara pertemuannya dengan drop panel. 

Flat slab juga termasuk kedalam beton dua arah dengan capital, drop panel 

atau keduanya, flat slab sangat sesuai untuk menanggung beban yang besar dengan 

bentangan yang panjang, flat slab akan menghemat beton dan tulangan karena tidak 

menggunakan balok, dalam permasalahan mentransfer pelat di dekat kolom 

diselesaikan dengan ketebalan dari plat lantai dan drop panel. 
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