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BAB IV 

METODOLOGI PERHITUNGAN 

1.1 Pembebanan 

Beban terbagi dua di dalam struktur yaitu, beban vertical dan juga beban 

horizontal. Beban mati dan hidup termasuk ke dalam beban vertikal, sedangkan 

beban angin dan gempa bumi termasuk kedalam beban horizontal. 

1.1.1  Beban Vertikal 

1. Beban mati

Beban mati adalah berat beban itu sendiri atau berat sendiri dari sebuah

bangunan dan segala tambahan yang juga merupakan bagian dari gedung tersebut. 

Sesuai dengan SNI 1727:2013, yang termasuk dalam kategori beban mati yaitu, 

atap, plafon, dinding, tangga, lantai, dan finishing. 

2. Beban hidup

Beban hidup adalah berat dari semua beban yang terjadi akibat adanya

aktivitas dari pengguna maupun pengunannya itu sendiri didalam suatu gedung, dan 

termasuk juga beban dari barang – barang yang berpindah dari posisinya, beban 

hidup pada lantai diambil dari SNI 1727:2013, seperti yang terlihat pada tabel 2.1 
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Tabel 2. 1Beban Hidup Gedung (SNI 1727:2013)
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1.1.2 Kombinasi pembebanan 

Kombinasi dari pembebanan yang harusnya disesuaikan melalui Tata Cara 

Perencanaan Struktur Beton untuk bangunan Gedung SNI 2847:2013: 

1.1.2.1 Kekuatan Perlu 

Kuat Perlu adalah kekuatan untuk komponen struktur atau suatu penampang 

yang di perlukan dalam menahan beban momen dan gaya – gaya yang memiliki 

kaitannya dengan beban tesebut. 

Menurut SNI 2847:2013 kekuatan perlu U harus paling tidak sama dari suatu 

pengaruh beban terfaktor dalam pers. 

U = 1,4D (3.1) 

U = 1,2D + 1,6L + 0,5 (Lr atau R) (3.2) 

U = 1,2D + 1,6(Lr atau R) + (1,0L atau 0,5W) (3.3) 

U = 1,2D + 1,0W + 1,0L + 0,5(Lr atau R) (3.4) 

U = 1,2D + 1,0E + 1,0L (3.5) 

U = 0,9D + 1,0W (3.6) 

U = 0,9D + 1,0E (3.7) 

kecuali sebagai berikut: 

(a) Faktor beban pada beban hidup L dalam Pers. (3.3) sampai (3.5) diizinkan 

direduksi sampai 0,5 kecuali untuk garasi, luasan yang ditempati seb agai 

tempat perkumpulan publik, dan semua luasan dimana L lebih besar dari 4,8 

kN/m2. 

(b) Bila W didasarkan pada beban angin tingkat layan, 1,6W harus digunakan 

sebagai pengganti dari 1,0W dalam Pers. (3.4) dan (3.6), dan 0,8W harus 

digunakan sebagai pengganti dari 0,5W dalam Pers. (3.3). 
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(c) Dihilangkan karena tidak relevan, sesuai dengan yang terlampir di daftar 

Deviasi pada SNI 03 – 2847 – 2013 Pasal 4. 

Untuk standar SNI 03 – 2847 – 2002 di jelaskan secara detail sebagai berikut 

: 

1. Kuat perlu U untuk menahan beban mati D paling tidak harus sama dengan 

U = 1,4 D 

Kuat perlu U untuk menahan beban mati D , beban hidup L, dan juga beban 

atap A atau beban hujan R, paling tidak harus sama dengan 

U = 1,2 D + 1,6 L + 0,5 (A atau R) 

2. Bila ketahanan struktur terhadap beban angin W harus diperhitungkan 

dalam perencanaan, maka pengaruh kombinasi beban D, L, dan W berikut 

harus ditinjau untuk menentukan nilai U yang terbesar, yaitu: 

U = 1,2 D + 1,0 L ± 1,6 W + 0,5 ( A atau R)  

Kombinasi beban juga harus memperhitungkan kemungkinan beban hidup 

L yang penuh dan kosong untuk mendapatkan kondisi yang paling 

berbahaya, yaitu : 

U = 0,9 D ± 1,6 W  

Perlu dicatat bahwa untuk setiap kombinasi beban D , L dan W, kuat perlu 

U tidak boleh kurang dari persamaan (ii). 

3. Bila ketahanan struktur terhadap gempa E harus diperhitungkan dalam 

perencanaan , maka nilai kuat perlu U harus diambil sebagai berikut : 

U = 1,2 D + 1,0 L ± 1,0 E  
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1) Faktor beban untuk W boleh dikurangi menjadi 1,3 jika beban angin W 

belum direduksi oleh faktor arah 

2) Faktor beban untuk L boleh direduksi menjadi 0,5 kecuali untuk ruangan 

garasi, ruangan pertemuan, dan semua ruangan yang beban hidup L – nya 

lebih besar daripada 500 kg/m2 

Atau 

U = 0,9 D ± 1,0 E 

Dalam hal ini nilai E ditetapkan berdasarkan ketentuan SNI 03 – 1726 – 

1989 – F, Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung, 

atau penggantinya. 

4. Bila ketahanan terhadap tekanan tanah H diperhitungkan dalam 

perencanaan, maka pada persamaan ii, iv dan vi ditambahkan 1,6 H, kecuali 

bahwa pada keadaan dimana aksi struktur akibat H mengurangi pengaruh W 

atau E, maka beban H tidak perlu ditambahkan pada persamaan iv dan vi. 

5. Bila ketahanan terhadap pembebanan akibat berat tekanan fluida, F, yang 

berat jenisnya dapat ditentukan dengan baik, dan ketinggian maksimumnya 

terkontrol, diperhitungkan dalam perencanaan, maka beban tersebut harus 

dikalikan dengan faktor beban 1,4 dan ditambahkan pada persamaan i, yaitu: 

U = 1,4 (D + F)  

Untuk kombinasi beban lainnya, beban F tersebut harus dikalikan dengan 

fantor beban 1,2 dan ditambahkan pada peramaan ii. 

6. Bila ketahanan terhadap pengaruh kejut diperhitungkan dalam perencanaan 

maka pengaruh tersebut harus disertakan pada perhitungan beban hidup L. 
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7. Bila pengaruh struktural T dari perbedaan penurunan fondasi, rangkak, 

susut, ekspansi beton, atau perubahan suhu harus didasarkan pada 

pengkajian yang realistis dari pengaruh tersebut selama masa pakai 

U = 1,2 (D+T) + 1,6L + 0,5 (A atau R)  

  

1.1.2.2 Kuat rencana 

Kuat rencana dari sebuah komponen struktur ada sambungannya dengan 

beberapa komponen lainnya. Dan dari penampangnya, berhubungan juga denga 

perilaku lentur, beban geser, bebar normal dan torsi, yang akan di ambil sebagai 

hasil kuat nominal, yang berdasarkan hitungan dari ketentuan dan asumsi SNI 03-

28470-2013, yang dimana di kalikan juga dengan faktor reduksi. 

 

1.2 Perencanaan Plat Datar 

Pelat datar adalah struktur pelat beton bertulang yang langsung ditumpu 

oleh kolom tanpa adanya balok sebagai penumpu (Nawy, 1985). Flat slab memiliki 

ciri khas yaitu tidak memakai balok yang biasanya berfungsi sebagai struktur 

penahan dari beban plat lantai yang berada di atasnya. 

Beban gravitasi yang bekerja pada pelat meliputi beban pelat itu sendiri dan 

balok (jika ada) itu sendiri yang di bentang antar suatu tumpuhan dan kolom atau 

disebut dinding pendukung yang biasa berbentuk rangka orthogonal, yang dapat 

juga di rencanakan dengan metode perencanaan langsung berdasarkan SNI 

2847:2013 Pasal 13.6 atau dapat juga menggunakan metode rangka ekuivalen 

menurut dari SNI 2847:2013 Pasal 13.7 
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Metode dari perencanaan langsung (direct design method) merupakan suatu 

pendekatan dengan cara menentukan koefisien momen. Didalam metode ini, 

analisis pendistribusian beban menjadi momen-momen berupa positif dan juga 

momen negatif menurut dari koefesien momen dan pembagian selanjutnya dari 

suatu momen pada kedua jalur perencaan yang diterapkan dalam suatu spesifikasi. 

Metode dari sebuah rangka ekuivalen (equivalen frame method) merupakan 

suatu cara yang dimana sebuah kontruksi dianggap terdiri dari sebuah portal – 

portal ekuivalen pada jalur perencanaan memanjang yang mampu melintang dari 

masing – masing sebuah portal yang juga terdiri dari beberapa deretan kolom – 

kolom ekuivalen dan juga jalur – jalur pada pelat juga balok (jika ada). 

Dipertimbangkan pada waktu menentukan beban dan kekakuan pelat. 

 

Gambar4.1 GambarPelatDatar 

Data-data perencanaan: 

Mute beton (K -)  = ……. mpa 

Mutu baja   = ……. mpa 

Plat yang ditinjau  = ……. m 

Tebal plat rencana  = ……. cm 
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4.2.1 Perhitungan Beban Akibat Berat Sendiri 

Slab  : Tebal Pelat x Berat Beton Bertulang = …… kg/ m2 

Air hujan  : Tebal volume hujan x Berat jenis air hujan = …… kg/ m2 

TOTAL     = …… kg/m2  

 

Tabel 4.1 tabelmomen di pelat. 

 

Perhitungan momen dengan metode amplop diasumsikan keempat sisi plat terjepit 

penuh. 
Gambar 5.1Panel Plat Dermaga 
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K  = Ly/Lx 

Panel =  Ly
Lx

 =  ….
….

 = ⋯  , .…………… < 2   Plat 2 arah 

 Dari tabel “Momen di Dalam Pelat Persegi yang Menumpu pada ke Empat 

Tepinya Akibat Beban Terbagi Rata” : 

a. Momen Tumpuan 

 Mtx  = - 0,001 . q . Lx2 . x 

   = …… Kgm 

 Mty  = - 0,001 . q . Lx2 . x 

   = …… Kgm 

b. Momen Lapangan 

 Mlx  =  0,001 . q . Lx2 . x 

   =  …… Kgm 

 Mly  =  0,001 . q . Lx2 . x 

   =  …… Kgm 

4.2.2  Perhitungan Beban Akibat Beban Hidup 

3 m 

3 m 
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Beban hidup merata termasuk didalamnya :  minyak mentah, air, barang-

barang curah, dan container. Umumnya diambil 2000 – 4000 kg/m2. Dan 

bebanhidup yang di inginkanolehpihak owner adalahsebesar 5000kg/m2di 

karenakanbebanhidup yang bekerjacenderunglebihringanuntukdermagatersebut, 

danjugaaksesdaridermaga yang berada di 

muarasungaitidakbegitumemungkinuntukaktivitasbongkarmuat yang besar. 

 

a. Momen Tumpuan 

 Mtx  = - 0,001 . q . Lx2 . x 

   = …… Kgm 

 Mty  = - 0,001 . q . Lx2 . x 

   = …… Kgm 

b. Momen Lapangan 

 Mlx  =  0,001 . q . Lx2 . x 

   =  …… Kgm 

 Mly  =  0,001 . q . Lx2 . x 

   =  …… Kgm 

4.2.3  Perhitungan Beban Akibat Beban Bergerak 

Berupa kendaraan trailer dengan beban roda sebesar 112,5 KN (RSNI T-02-

2005). Bidang kontak roda/ban = 20 x 50 cm2 dan tekanan roda dianggap menyebar 

45o. 
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Momen truk ditinjau dari dua keadaan beban terpusat yang sangat kritis : 

a. Pada saat roda truk berada di tengah plat. 

 

 

Mmax = 1
4
 . P . L  

 = …. KNm 

Pada plat tumpuan ujung menerus, momen dikalikan 80%.  

Maka M = Mmax x  80% = …… KNm. 

b. Pada saat roda truk simetris ditengah plat, antara truk dengan truk. 

Gambar 5.2Pembebanan Truk 

3 m 

Gambar 5.3 
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Mmax = −3𝑃𝑃𝑃𝑃
2𝐿𝐿

 (𝐿𝐿 − 𝑎𝑎) 

 = …. KNm 

Pada plat tumpuan ujung menerus, momen dikalikan 80%.  

Maka M = Mmax   x  80% = ……KNm. 

 

 

 

Perencanaan tulang menggunakan momen yang paling besar : 

Mlx : …... KNm 

Mly : …… KNm 

Mtx : …… KNm 

Mty : …… KNm 

 

4.2.4  Penulangan Plat 

a. Mutu Beton = K -  

b. f’c = 0,83 x 350
10

= …… Mpa 

c. Penulangan Diameter yang dicoba 

Gambar 5.4Model pembebanan dianggap tumpuan sendi-rol 
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d. Tebal selimut beton yang dicoba  

e. Jarak titik terluar beton ke titik berat tulangan tarik  d 

dx= tebal plat – tebal selimut - ½ D   = …… mm 

dy= (tebal plat – D) – tebal selimut – D - ½ D  = …… mm 

f. Variabel yang menyatakan rasio tegangan leleh terhadap kuat tekan 

terfaktor        m. 

m = 𝐹𝐹𝐹𝐹
0,85 .𝑓𝑓′𝑐𝑐

= ⋯ 

g. Rasio tulangan dalam kondisi regangan yang berimban           ρb. 

ρb =  
0,85 .𝑓𝑓′𝑐𝑐.𝛽𝛽

𝑓𝑓𝑓𝑓
�

600
600 + 𝑓𝑓𝑓𝑓

� = ⋯ 

h. Rasio tulangan maksimum          ρmax 

ρmax 

= 

0,75 

ρb= 

…… 

 

 

 

 

4.2.5 Perencanaan Tulangan Lapangan (Ml) 

a. Tulangan arah x 

b = 1000 mm, d = 253,5 mm 

Mu = …… KNm = …… Nmm 

      

13 

 

 

 

    300 mm 
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Mn = 𝑀𝑀𝑀𝑀
Ф

= 164245
0,8

 = …… Nmm 

Rn  =  𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑏𝑏𝑏𝑏²

 = …… 

ρ = 1
𝑚𝑚

 [ 1 −�1 − 2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑀𝑀
𝑓𝑓𝐹𝐹

 ]   = … …. 

ρ perlu < ρ max        pakai tulangan tunggal 

ρ perlu < ρ min         pakai ρ min 

As = ρ.b.d = …… 

Diperlukan tulangan yang memenuhi syarat 

b. Tulangan arah y 

b = …… mm, d = ….. mm 

Mu = …… KNm = ….. Nmm 

Mn = 𝑀𝑀𝑀𝑀
Ф

= … … Nmm 

Rn  =  𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑏𝑏𝑏𝑏²

 = … … 

ρ = 1
𝑚𝑚

 [ 1 −�1 − 2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑀𝑀
𝑓𝑓𝐹𝐹

 ]  = … … 

ρ perlu < ρ max        pakai tulangan tunggal 

ρ perlu < ρ min         pakai ρ min 

As = ρ.b.d = ….. mm2 

Diperlukan tulangan Ф13- 200 = 663,325 mm2> 550 mm2 (memenuhi 

syarat) 

 

4.2.6   Perencanaan Tulangan Tumpuan (MT) 

a. Tulangan arah x 

b = …… mm, d = …… mm 
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Mu = ……. KNm = …… Nmm 

Mn = 𝑀𝑀𝑀𝑀
Ф

 = …….. Nmm 

Rn  =  𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑏𝑏𝑏𝑏²

 = …….. 

ρ = 1
𝑚𝑚

 [ 1 −�1 − 2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑀𝑀
𝑓𝑓𝐹𝐹

 ] =  ………  

ρ perlu < ρ max        pakai tulangan tunggal 

ρ perlu < ρ min         pakai ρ min 

As = ρ.b.d = …… mm2 

Diperlukan tulangan yang memenuhi syarat 

b. Tulangan arah y 

b = …… mm, d = ….. mm 

Mu = …… KNm = …. Nmm 

Mn = 𝑀𝑀𝑀𝑀
Ф

= …… Nmm 

Rn  =  𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑏𝑏𝑏𝑏²

 = …… 

ρ = 1
𝑚𝑚

 [ 1 −�1 − 2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑀𝑀
𝑓𝑓𝐹𝐹

 ]= … … 

ρ perlu < ρ max        pakai tulangan tunggal 

ρ perlu < ρ min         pakai ρ min 

As = ρ.b.d = …… mm2 

Diperlukan tulangan yang memenuhi syarat. 
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