
7 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Fly Slab 

Fly slab adalah produk pracetak yang dirancang menggunakan plat beton 

ringan dengan beton mutu tinggi K-400 dan baja tulangan U-39. Berat fly slab lebih 

rendah 50% dibandingkan plat beton konvensional, oleh sebab itu penggunaan fly 

slab pada gedung bertingkat tinggi sangat menguntungkan, baik dari segi struktur 

gedung maupun manajemen konstruksi. 

“Pada fly slab, dari optimasi bentuk bisa mereduksi massa struktur plat 

beton dengan mengambil massa beton yang tidak bekerja pada struktur plat beton 

konvensional. Konsep penempatan tulangan yang sama dengan plat beton 

konvensional yang massive (solid), sehingga perilaku struktur pada plat beton panel 

seluler sama dengan plat beton konvensional.” (Sulistyana, 2011). 

 

 

Gambar 2.1 Fly Slab 
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Kelebihan penggunaan fly slab, yakni sebagai berikut: 

1. Struktur gedung lebih ekonomis, dikarenakan penggunaan plat beton fly 

slab yang ringan. 

2. Manajemen konstruksi 

- Mereduksi jumlah item pekerjaan. 

- Waktu pekerjaan lebih singkat. 

- Minim tenaga kerja. 

- Minim penggunaan bekisting. 

- Tidak terlalu dipengaruhi oleh cuaca/hujan. 

- Tidak ada sisa-sisa material. 

3. Dana yang diperlukan lebih ekonomis 25% - 40% dibandingkan dengan 

cara konvensional. 

4. Sangat sesuai untuk high-rise building terutama yang berkaitan dengan 

reduksi beban gempa. 

5. Memberikan inspirasi baru kepada arsitek dalam merancang interior. 

 

Dampak positif penggunaan fly slab, yakni sebagai berikut: 

1. Dapat diproduksi di semua wilayah Indonesia. 

2. Memberi wawasan dan layanan kepada masyarakat untuk membangun 

dengan cara yang efisien, aman dan lebih murah. 

3. Biaya lebih pasti dan lebih murah. 

4. Percepatan pembangunan, mendukung pemerintah dan masyarakat 

menyediakan perumahan yang sehat dan lebih murah. 
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Dampak penggunaan fly slab terhadap lingkungan, yakni sebagai berikut: 

1. Mereduksi pemakaian batu dan pasir yang merupakan sumber alam yang 

tidak dapat diperbaharui. 

2. Mereduksi penggunaan kayu dan penebangan hutan. 

3. Area pekerjaan yang bersih dan sedikit limbah yang terbuang 

 

2.2 Perencanaan Struktur 

Perencanaan struktur ini mengacu pada beberapa standar perencanaan 

sebagai berikut: 

1. Tata Cara Perencanaan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung (SNI 03-

2847-2002). 

2. Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung (SNI 

03-1726-2002). 

3. Pedoman Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung (PPPURG 

1987). 

 

Menurut SNI 03-2847-2002, “Dalam perencanaan struktur beton bertulang 

harus dipenuhi syarat-syarat berikut: 

1. Analisis stuktur harus dilakukan dengan cara-cara mekanika teknik yang 

baku. 

2. Analisis dengan komputer, harus disertai dengan penjelasan mengenai 

prinsip cara kerja program, data masukan serta penjelasan mengenai data 

keluaran. 
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3. Percobaan model diperbolehkan bila diperlukan untuk menunjang analisis 

teoritis. 

4. Analisis struktur harus dilakukan dengan model-model matematis yang 

mensimulasikan keadaan struktur yang sesungguhnya dilihat dari segi sifat 

bahan dan kekakuan unsur-unsurnya...” 

 

Kuat rencana diperlukan sebagai batasan pembanding yang nilainya harus 

lebih besar atau sama dengan kuat perlu. Nilainya didapatkan dari kuat nominal 

perencanaan struktur dikalikan dengan faktor reduksi sesuai dengan komponen 

struktur yang ditinjau. Faktor reduksi kekuatan dilambangkan dengan 𝜙𝜙  yang 

nilainya ditentukan dalam SNI 03-2847-2002 sebagai berikut: 

- Lentur, tanpa beban aksial    0,80 

- Aksial tarik dan aksial tarik dengan lentur  0,80 

- Aksial tekan dan aksial tekan dengan lentur   

• Struktur dengan tulangan spiral   0,70 

• Struktur lainnya     0,65 

- Geser dan torsi     0,75 

 

Jika keretakan komponen struktur diperhatikan maka nilai momen inersia 

penampang disesuaikan berdasarkan SNI-03-2847-2002 dengan nilai berikut: 

- Balok  : 0,35 Ig 

- Kolom  : 0,70 Ig 

- Dinding : 0,35 Ig 
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Terdapat syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam perencanaan struktur 

beton bertulang agar struktur yang dihasilkan kuat dan tahan lama sesuai dengan 

yang direncanakan. Persyaratan yang penting adalah jarak baja tulangan dan tebal 

selimut beton yang jika diabaikan dapat menyebabkan korosi sehingga struktur 

yang dihasilkan tidak kuat dan tahan lama sesuai rencana. 

Jarak baja tulangan yang umum digunakan sesuai dengan SNI 03-2847-

2002 adalah sebagai berikut: 

1. Jarak antar tulangan sebaris tidak boleh kurang dari db atau 25 mm. 

2. Jarak antar tulangan perbaris minimal 25 mm. 

3. Pada elemen struktur tekan jarak antar tulangan tidak boleh kurang dari 

1,5db atau 40 mm. 

 

Tebal selimut beton yang direncanakan adalah sebagai berikut: 

- Struktur yang berhubungan langsung dengan tanah  = 50 mm 

- Struktur yang tidak berhubungan langsung dengan tanah = 25 mm 

 

2.3 Pembebanan 

Proses awal perencanaan struktur adalah perlu dilakukan penentuan 

pembebanan yang sesuai dengan kondisi yang diperkirakan serta kegunaannya. 

Pembebanan dalam hal ini mengacu pada PPPURG 1987. Berikut adalah 

pembebanan yang diperkirakan dalam perencanaan struktur: 
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2.3.1 Beban Mati (Dead Load) 

Beban mati dibagi atas beban mati dari berat sendiri bahan bangunan dan 

bebab mati dari komponen gedung dari suatu struktur bangunan. Beban mati dari 

komponen gedung dilambangkan D, sedangkan beban mati dari berat sendiri bahan 

bangunan dilambangkan S. 

Beban mati yang diperkirakan dalam perencanaan struktur gedung ini 

adalah sebagai berikut: 

- Beton bertulang = 2400 kg/m3 

- Beban finishing = 150 kg/m2 

- Fly slab  = 168 kg/m2 

- Topping (5 cm) = 24 x 5 = 120 kg/m2 

 

2.3.2 Beban Hidup (Live Load) 

Beban hidup yang diperkirakan dalam perencanaan struktur gedung ini 

adalah beban hidup berdasarkan kegunaan dan fasilitas penunjangnya pada saat 

kondisi layan. Beban hidup dilambangkan dengan L. 

Beban hidup yang direncanakan dibagi berdasarkan kegunaan dan fasilitas 

penunjangnya sebagai berikut: 

- Parkiran  = 800 kg/m2 

- Hunian   = 250 kg/m2 

- Tangki air  = 750 kg/m2 

- Taman   = 400 kg/m2 
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2.3.3 Beban Angin (Wind Load) 

Beban angin yang diperkirakan dalam perencanaan struktur gedung ini 

adalah sebesar 40 kg/m2. Beban angin dilambangkan dengan W. 

 

2.3.4 Beban Gempa (Earthquake Load) 

Berdasarkan SNI 03-1726-2002 struktur gedung yang direncanakan 

termasuk dalam kategori struktur gedung tidak beraturan, oleh karena itu pengaruh 

beban gempa direncanakan dengan analisis respons dinamik. Analisis respons 

dinamik yang dilakukan adalah dengan metode analisis ragam spektrum respons. 

Beban gempa dilambangkan dengan E. 

Setiap analisis beban gempa memerlukan pengecekan terhadap batasan 

waktu getar alami agar gedung yang dihasilkan tidak terlalu fleksibel, melalui 

persamaan berikut: 

T1 < ζ n 

T1 : Waktu getar alami mode 1 (detik) 

ζ : Koefisien batasan waktu getar alami, untuk wilayah gempa 1 = 0,2 

n : Jumlah lantai 

 

 Waktu getar alami menurut Uniform Buiding Code (UBC-1997) dapat 

dihitung dengan persamaan berikut: 

T = 0,0731 H0,75 

H : Tinggi bangunan (m) 
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 Dalam analisis respons dinamik terdapat persyaratan gaya geser dasar 

Vdinamik harus lebih besar dari 0,8 gaya geser dasar Vstatik, sehingga diperlukan 

perhitungan gempa statik ekivalen terlebih dahulu yang koefisien gaya geser 

dasarnya didapatkan melalui persamaan berikut: 

CI/R 

C : Nilai faktor respons spektrum gempa. 

I : Faktor keutamaan. 

R : Faktor reduksi gempa. 

 Perhitungan untuk mendapatkan nilai faktor skala gempa dinamik yaitu 

dengan persamaan berikut: 

GI/R 

G : Gaya gravitasi = 9,81 m/s2 

 

 

Gambar 2.2 Respons Spektrum Gempa Rencana 

Sumber : SNI 03-1726-2002 
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Tabel 2.1 Faktor Keutamaan I 

Kategori gedung atau bangunan 
Faktor 

Keutamaan I 

Gedung umum seperti untuk penghunian, perniagaan dan 

perkantoran. 
1 

Monumen dan bangunan monumental. 1,6 

Gedung penting pasca gempa seperti rumah sakit, instalasi 

air bersih, pembangkit tenaga listrik, pusat penyelamatan 

dalam keadaan darurat, fasilitas radio dan televisi. 

1,4 

Gedung untuk menyimpan bahan berbahaya seperti gas, 

produk minyak bumi, asam, bahan beracun. 
1,6 

Cerobong, tangki di atas menara. 1,5 

Sumber : SNI 03-1726-2002 

 

Tabel 2.2 Parameter Daktalitas Struktur Gedung 

Taraf kinerja struktur gedung R 

Elastik penuh 1,6 

Daktail parsial 2,4 - 8,0 

Daktail penuh 8,5 

Sumber : SNI 03-1726-2002 

 

Menurut SNI 03-1726-2002, penjumlahan respons ragam pada struktur 

gedung tidak beraturan yang selisih waktu getar alaminya kurang dari 15 %, maka 

dilakukan dengan metode Complete Quadratic Combination (CQC). Jika selisih 

waktu alaminya lebih dari 15 %, maka penjumlahannya dilakukan dengan metode 

Square Root of the Sum of the Squares (SRSS) dengan respons total setidaknya 

90 %. 
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Setelah persyaratan Vdinamik > 0,8 Vstatik terpenuhi, maka diperlukan analisis 

kinerja struktur gedung terhadap batas layan dan kinerja batas ultimit. Besar 

simpangan tiap lantai yang diizinkan pada kinerja batas layan yaitu: 

0,03/R x tinggi lantai atau 30 mm 

Sedangkan untuk kinerja batas ultimit, besar simpangan tiap lantai dikalikan 

dengan faktor pengali ξ = 0,7 R dengan nilai yang diizinkan: 

0,02 x tinggi lantai 

 

2.3.5 Kombinasi Pembebanan 

Kombinasi pembebanan yang sesuai dengan struktur dan kondisi bangunan 

yang direncanakan disusun dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 2.3  Kombinasi Pembebanan 

Kombinasi Pembebanan 

1,4 S + 1,4 D 

1,2 S + 1,2 D + 1,6 L 

1,2 S + 1,2 D + 1 L + 1,6 Wx 

1,2 S + 1,2 D + 1 L + 1,6 Wy 

0,9 S + 0,9 D + 1,6 Wx 

0,9 S + 0,9 D + 1,6 Wy 

1,2 S + 1,2 D + 1 L + 1 Rsx 

1,2 S + 1,2 D + 1 L + 1 Rsy 

0,9 S + 0,9 D + 1 Rsx 

0,9 S + 0,9 D + 1 Rsx 

Sumber : SNI 03-2847-2002 
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2.4 Plat 

Langkah-langkah dalam perencanaan plat adalah: 

1. Menentukan tebal plat berdasarkan syarat tebal plat minimum hmin. 

2. Menginput data dimensi plat ke dalam program ETABS. 

3. Menggambarkan elemen plat ke dalam program ETABS. 

 

Tabel 2.4  Tebal Minimum Plat dengan Penebalan 

Tegangan Leleh fy 

(MPa) 

Panel Luar 
Panel 

Dalam 
Tanpa balok 

pinggir 

Dengan balok 

pinggir 

300 Ln / 36 Ln / 40 Ln / 40 

400 Ln / 33 Ln / 36 Ln / 36 

500 Ln / 31 Ln / 34 Ln / 34 

Sumber : SNI 03-2847-2002; Untuk tulangan dengan tegangan leleh diantara yang 

dijabarkan gunakan interpolasi linear. 

  

2.5 Balok 

2.5.1 Perencanaan Balok 

Langkah-langkah dalam perencanaan balok adalah: 

1. Menentukan dimensi balok berdasarkan ketentuan dalam SNI. 

2. Menginput data dimensi balok ke dalam program ETABS. 

3. Menggambarkan elemen balok ke dalam program ETABS. 

4. Menghitung keperluan tulangan lentur dan geser pada bagian lapangan dan 

tumpuan. 
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Tinggi balok minimum (h min) berdasarkan ketentuan dalam SNI adalah 

sebagai berikut : 

- L/16  , untuk balok pada dua tumpuan sederhana 

- L/18,5  , untuk balok yang satu ujungnya menerus 

- L/21  , untuk balok yang kedua ujungnya menerus 

- L/8  , untuk balok kantilever 

 

Perencanaan struktur bangunan ini menggunakan perkiraan tinggi balok 

sebesar L/12 untuk bagian hunian dan L/10 untuk bagian parkiran atau pada bagian 

beban yang tinggi. Lebar balok ditentukan sekitar 0,4-0,6 dari tinggi balok yang 

direncanakan. 

 

2.5.2 Penulangan Lentur Balok 

Rasio tulangan minimum dipakai: 

𝜌𝜌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
1,4
 𝑓𝑓𝑦𝑦

 

 𝑓𝑓𝑦𝑦  : Mutu baja tulangan (MPa) 

Rasio tulangan maksimum dipakai: 

𝜌𝜌𝑏𝑏 =
0,85 𝛽𝛽1 𝑓𝑓′𝑐𝑐

𝑓𝑓𝑦𝑦
�

600
600 + 𝑓𝑓𝑦𝑦

� 

𝜌𝜌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,75 𝜌𝜌𝑏𝑏 

𝛽𝛽1= 0,85, untuk f’c < 30 MPa 

𝛽𝛽1 = 0,85− 0,05�𝑓𝑓′𝑐𝑐−30
7

�, untuk 30 < f’c < 58MPa 

𝛽𝛽1 = 0,65, untuk f’c > 58 MPa 
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f'’c : Mutu beton (MPa) 

 

Persyaratan penulangan lentur balok adalah sebagai berikut: 

- Jarak antar tulangan sebaris atau perbaris tidak boleh kurang dari db atau 25 

mm. 

- Jarak maksimum tulangan 300 mm atau 1/6 kali d. 

 

2.5.3 Penulangan Geser Balok 

Persamaan kuat geser nominal adalah: 

𝑉𝑉𝑠𝑠 =
𝐴𝐴𝑣𝑣 𝑓𝑓𝑦𝑦  𝑑𝑑

𝑠𝑠  

Av : luas tulangan geser yang berada dalam rentang jarak s. 

Persyaratan penulangan geser balok adalah sebagai berikut: 

- Jarak antar tulangan geser tidak boleh melebihi d/2 atau 600 mm. 

- Bila kuat geser nominal Vs lebih besar dari 𝑏𝑏𝑤𝑤 𝑑𝑑 �𝑓𝑓′𝑐𝑐
3

 , maka jarak antar 

tulangan geser tidah boleh melebihi d/4 atau 300 mm. 

 

2.6 Kolom 

2.6.1 Perencanaan Kolom 

Langkah-langkah dalam perencanaan kolom adalah: 

1. Memperkirakan dimensi kolom. 

2. Menginput data dimensi kolom yang direncanakan ke dalam program 

ETABS. 
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3. Menggambarkan elemen kolom ke dalam program ETABS. 

4. Menghitung keperluan tulangan longitudinal dan lateral. 

 

Perencanaan kolom perlu dianalisis diagram interaksinya yang dibatasi oleh 

kondisi  seimbang dengan persamaan berikut: 

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑏𝑏 = 0,85.𝑓𝑓′𝑐𝑐(𝑎𝑎. 𝑏𝑏 − 𝐴𝐴𝑠𝑠′) + 𝐴𝐴𝑠𝑠′. 𝑓𝑓′𝑠𝑠 − 𝐴𝐴𝑠𝑠. 𝑓𝑓𝑦𝑦  

Pnb : Kuat tekan rencana seimbang (N) 

b : Lebar kolom (mm) 

As’ : Luas tulangan longitudinal sisi tekan (mm2) 

As : Luas tulangan longitudinal sisi tarik (mm2) 

𝑎𝑎 = 𝛽𝛽1.𝐶𝐶𝑏𝑏 

𝐶𝐶𝑏𝑏 =
600𝑑𝑑

600 + 𝑓𝑓𝑦𝑦
 

 d : Jarak dari sisi tekan terluar ke titik pusat tulangan tarik (mm) 

𝑓𝑓′𝑠𝑠 = 600�
𝐶𝐶𝑏𝑏 − 𝑑𝑑′
𝐶𝐶𝑏𝑏 � ≤ 𝑓𝑓𝑦𝑦  

 d' : Jarak dari sisi tarik terluar ke titik pusat tulangan tarik (mm) 

 

Gambar 2.3 Diagram Interaksi Kolom 
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2.6.2 Penulangan Longitudinal Kolom 

Persyaratan penulangan longitudinal kolom adalah sebagai berikut: 

- Luas tulangan tidak boleh kurang dari 0,01 atau lebih dari 0,08 kali luas 

bruto penampang Ag. 

- Jumlah minimum tulangan di dalam sengkang adalah 4 batang. 

- Jarak antar tulangan tidak boleh kurang dari 1,5db atau 40 mm. 

- Jarak antar tulangan yang diikat pada sengkang maksimal 150 mm. 

 

Gambar 2.4 Penulangan Longitudinal Kolom 

 

2.6.3 Penulangan Lateral Kolom 

Persyaratan penulangan lateral yang rencanakan dengan tulangan sengkang 

pengikat adalah sebagai berikut: 

- Minimal ukuran D-10 untuk tulangan longitudinal lebih kecil dari D-32, dan 

setidaknya D-13 untuk tulangan D-36, D-44, D-56, dan bundel tulangan. 

- Jarak antar sengkang tidak boleh melebihi 16 kali diameter tulangan 

longitudinal, 48 kali diameter tulangan sengkang, atau ukuran terkecil dari 

dimensi kolom. 
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- Tidak boleh ada batang tulangan pada jarak bersih lebih dari 150 mm. 

- Jika terdapat balok pada keempat sisi kolom, maka sengkang boleh 

dihentikan pada lokasi tidak lebih dari 75 mm. 

- Jika diperlukan tulangan tambahan, jarak antar kaki-kaki sengkang tidak 

lebih dari 350 mm. 

 

Gambar 2.5 Penulangan Lateral Kolom 

 

2.7 Perencanaan Pondasi Bored Pile 

Mengacu pada hasil penyelidikan tanah pada lokasi bangunan yang 

direncanakan bahwa elevasi tanah keras dengan nilai SPT 60 terletak pada 

kedalaman lebih dari 13,50 meter, maka pondasi yang dianggap sesuai adalah 

pondasi bored pile. 

Perhitungan kuat dukung pondasi dilakukan dengan menggunakan 

persamaan kuat dukung pondasi Meyerhof, yaitu: 

𝑃𝑃 =
(𝑄𝑄𝑑𝑑 × 𝐴𝐴) + (𝑈𝑈 ×∑𝐿𝐿𝐿𝐿.𝐹𝐹𝐿𝐿)

𝑆𝑆𝐹𝐹 −𝑊𝑊𝑊𝑊 
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Qd : Daya dukung tanah (t/m2) 

A : Luas penampang bored pile (m2) 

U : Keliling bored pile (m) 

SF : Safety factor (2,5 - 3) 

Wp : Berat bored pile (ton) 

 

 Tabel 2.5 Daya Dukung Tanah (Qd) 

NILAI SPT Qd (t/m2) 

N > 50 750 

50 > N > 40 525 

40 > N > 30 300 

Lempung keras 3 qu 

 

Intensitas gaya geser dinding tiang (Fi) pada tiang yang dicor di tempat 

adalah N/2 tapi tidak boleh lebih besar dari 12. 

Pengeboran tanah dilakukan terlebih dahulu sebelum memasang pondasi 

bored pile. Biasanya dipasang pipa besi untuk mencegah kemungkinan kelongsoran 

terjadi. Pipa besi diangkat kembali pada saat pengecoran. 

Kelebihan pondasi bored pile adalah: 

- Dapat menembus lapisan batuan yang keras. 

- Kedalaman dapat disesuaikan dengan rencana atau kondisi tanah. 

- Tidak menimbulkan kebisingan. 

- Tidak merusak bangunan sekitar. 

- Tidak mengakibatkan kenaikan muka tanah. 
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Kekurangan pondasi bored pile adalah: 

- Pengecoran dipengaruhi oleh cuaca. 

- Perlu perhatian khusus dalam pengecoran. 

- Kemungkinan terjadi kelongsoran jika tidak dicegah. 

- Kemungkinan terjadi kerusakan kepadatan tanah. 

 

2.8 Penelitian Sebelumnya  

Penelitian sebelumnya mengenai perencanaan beton fly slab adalah oleh 

(Wirawan dan Wicaksono, 2013) yang melakukan perbandingan perencanaan 

struktur gedung Rusunawa Surakarta yang direncanakan dengan beton pracetak 

masif dengan perencanaan yang menggunakan beton fly slab. Penelitian yang 

dilakukan menghasilkan pengurangan volume beton dan tulangan serta reaksi 

vertikal pada perencanaan dengan beton fly slab. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Afdholi, et al, 2013) yang meneliti 

struktur gedung Telkomsel Semarang yang direncanakan dengan beton 

konvensional. Tinjauan ulang dilakukan dengan menggunakan beton fly slab 

menghasilkan efiensi dari segi volume beton dan jumlah tiang pancang yang 

dibutuhkan. 
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