
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Pelat Beton Bertulang  

Pelat merupakan bagian struktur yang berfungsi  menjadi elemen 

horizontal yang dapat menopang beban mati dan beban hidup diatasnya yang 

akan disalurkan ke elemen vertikal, salah satunya kolom. 

Beton sendiri memiliki arti sebagai campuran agregat halus, agregat 

kasar dan air dengan penambahan zat kimia ataupun tidak. Setiap mutu beton 

memiliki perbandingan agregat dan air yang berbeda. Proses ready mix 

biasanya dilakukan di Batching Plan, jadi pada saat tiba dilokasi proyek  

maka beton sudah bisa digunakan. Beton memiliki kelebihan untuk ditekan 

dan kelemahan untuk ditarik. Beton akan setting atau kering setelah 4 jam, 

dan akan mencapai kekuatan tekan maksimal saat berusia 28 hari. Untuk 

me,ngetahui kekuatan tekan beton bisa dengan menggunakan tes kubus (cube 

test). 

Beton bertulang dapat diartikan sebagai beton yang memiliki tulangan 

yaitu besi, sehingga dapat menahan gaya tekan oleh beton itu sendiri dan 

dapat menahan gaya tarik dari tulangan besi yang ada didalamnya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa struktur tipis yang terdiri dari besi 

tulangan yang dilapisi beton, dengan arah bidang horizontal dan tegak lurus 

terhadap beban yang diterima. Sehingga dapat menahan gaya tekan dan
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gaya tarik yang berasal dari beban mati dan beban hidup yang selanjutnya 

akan disalurkan ke elemen vertikal seperti kolom dinamakan sebagai pelat 

beton bertulang. 

Pelat beton bertulang banyak digunakan sebagai struktur lantai pada 

bangunan gedung, dermaga serta jembatan.  

2.2.  Jenis Perletakan Pelat pada Balok 

Perencanaan pelat dapat diperhitungkan berdasarkan dengan perletakan 

nya pada balok. Beberapa macam perletakan pelat pada balok adalah 

sebagai berikut :  

2.2.1.  Terletak Bebas 

Dikatakan sebagai pelat yang terletak bebas jika 

pengecoran pelat dan balok dilaksanakan dalam waktu yang 

berbeda, sehingga dapat mengakibatkan tumpuan pelat dapat 

berotasi bebas. Kategori terletak bebas juga dapat dikatakan jika 

pelat ditumpu oleh dinding/tembok. 

2.2.2. Terjepit Elastis 

Dalam kondisi terjepit elastis, jika pengecoran pelat dan 

balok dilaksanakan dalam waktu bersamaan yang dapat 

membentuk kekuatan tunggal dan saling mempengaruhi satu sama 

lain. Dan pada keadaan ini juga rotasi pelat tidak dapat dicegah, 

dikarena kan ukuran balok yang cukup kecil. 
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2.2.3. Terjepit Penuh 

Keadaan ini prosesnya sama dengan terjepit elastis, jika 

pengecoran balok dan pelat dilaksanakan dalam waktu bersamaan 

yang dapat memiliki kekuatan tunggal dan saling berpengaruh. 

Namun ukuran balok nya lebih besar, sehingga hal tersebut dapat 

menahan rotasi yang terjadi pada pelat. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Jenis Perletakan Pelat pada Balok  

2.3. Sistem Penulangan Pelat 

 Pada dasarnya sistem penulangan pelat dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu :  

2.3.1. Sistem perencanaan pelat dengan tulangan pokok satu arah (One 

Way Slab) 

Momen lentur yang satu arah saja yang dapat ditahan oleh pelat 

beton. Pelat kantilever serta pelat yang ditumpu oleh dua tumpuan 

merupakan contoh dari pelat satu arah.  
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2.3.2. Sistem perencanaan pelat dengan tulangan pokok dua arah (Two 

Way Slab)  

Jika pelat dapat menahan beban berupa momen lentur dengan 

dua arah yaitu arah x dan arah y dapat dikatakan bahwasannya pelat 

tersebut merupakan pelat dua arah. Jika ly/lx ≤ 2 maka disebut sebagai 

pelat 2 arah.  

2.4. Perencanaan Penulangan Pelat  

a. Menghitung Momen Pikul K dan Kmaks dan Mencari Nilai a  

K =  Mu
ø.b.d2

      … (1)   

Kmaks =  382.5.β1.fc′.(600+fy−225.β1)
(600+𝑓𝑦)²

   … (2) 

𝑎 =  �1 −  �1 −  2𝐾
0.85 𝑥 𝐹𝑐′

�  𝑥 𝑑     … (3) 

b. Luas Tulangan Pokok dengan memilih As,u yang Lebih Besar  
 

As, u =  0.85 𝑥 𝑓𝑐′𝑥 𝑎 𝑥 𝑏 
𝑓𝑦 

      … (4)  

Jika fc’ < 31,36 Mpa, jadi As,u =  1.4
𝑓𝑦

 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑  

Jika fc’ > 31,36 Mpa, jadi As,u =  √𝐹𝑐′
4.𝑓𝑦

 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑 

c. Luas Tulangan Bagi dengan Memilih Asb,u yang Lebih Besar 

1. Asb,u = 20% . As,u      … (5) 

2. fy ≤ 300 Mpa, Asb,u = 0.0020.b.h   … (6) 

fy = 400 Mpa, Asb,u = 0.0018.b.h 

fy > 400 Mpa, Asb,u = 0.0018.b.h.(400/fy) 

3. Asb,u ≥ 0.0014.b.h     … (7) 
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d. Menghitung Jarak pada Tulangan Pokok  

s ≤  
1
4.𝜋.𝐷2.𝑏

𝐴𝑠,𝑢
 ; 𝑠 ≤ 450 𝑚𝑚    … (8)  

s ≤ 2.h (untuk pelat 2 arah)  

s ≤ 3.h (untuk pelat 1 arah) 

e. Menghitung Jarak pada Tulangan Bagi  

s ≤  
1
4.𝜋.𝐷2.𝑏

𝐴𝑠𝑏,𝑢
      … (9) 

s ≤ 5.h dan s ≤ 450 mm  
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