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INTISARI
Agung Wibawanto. 2013.Perkuatan Pelat Lantai Gudang Alfamart Semarang
Dengan Metoda Pelat Terpaku.Skripsi, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik,
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Ir. Agung Sutarto, MT,
Pembimbing II:Hanggoro Tri Cahyo A., ST, MT.

Penurunan pelat lantai Gudang Alfamart Semarang disebabkan oleh
penurunan konsolidasi akibat penambahan beban dan pengambilan air tanah
secara berlebihan yang menyebabkan terjadinya perbedaan penurunan (deffential
settlement).Permasalahan struktur yang perlu menjadi perhatian adalah beda
penurunan pelat lantai yang signifikan dan besarnya penurunan yang mencapai
maksimum 15,0 cm dalam 6 tahun operasional gudang.

Penelitian ini mencoba memberikan desain perkuatan pelat lantai dengan
metoda Pelat Terpaku berupa pemasangan tiang-tiang mini yang tidak mencapai
tanah keras.Pemasangan tiang berfungsi untuk meningkatkan modulus reaksi
tanah-dasar.Penelitian ini bertujuan untuk mencari panjang tiang dan jarak antar
tiang yang efektif dan efisien dalam mendukung pelat lantai gudang Alfamart
dengan modul 18 m x 10,8 m. Alternatif panjang tiang yang digunakan adalah
kedalaman 5 m, 6 m dan 9 m dengan diameter tiang 20 cm.. Jarak tiang yang
dihitung adalah sebesar 3D, 4D, 5D dan 6D.Perancangan desain perkuatan
menggunakan program Plaxis v.8.2 dan hitungan manual dengan persamaan beam
on elastic foundation.

Berdasarkan hasil penelitian panjang dan jarak antar tiang efektif yang
digunakan untuk mendukung pelat lantai modul 18 m x 10,8 m adalah tiang
diameter 20 cm dengan panjang 9 m dengan jarak 5D. Pemilihan ini berdasarkan
perpotongan garis pada grafik hubungan jarak antar tiang dengan harga dan grafik
hubungan jarak antar tiang dengan lendutan, jarak paling optimum dengan reduksi
lendutan terbesar dan biaya paling efisien adalah pemasangan tiang kedalaman 9
m dengan jarak antar tiang sebesar 5D.Penurunan yang terjadi pada pelat lantai
sebelum pemasangan tiang adalah sebesar 4,451 cm dan 1,348 cm masing-masing
untuk hasil perhitungan menggunakaan program Plaxis dan hitungan
manual.Penurunan yang terjadi setelah pemasangan tiang dengan panjang 9 m dan
jarak antar tiang sebesar 5D adalah 1,126 cm untuk perhitungan dengan Plaxis
dan 0,352 cm untuk perhitungan secara manual. Jumlah tiang yang digunakan
untuk mendukung pelat lantai modul 18 m x 10,8 m adalah 194 buah dengan total
biaya material tiang Rp 218.250.000. Hasil pengecekan tulangan pelat lantai
dalam kondisi eksisting (D13-200) menggunakan program SAP2000
menunjukkan bahwa tulangan terpasang masih memenuhi kapasitasnya.

Kata Kunci: Perkuatan Pelat Lantai, Pelat Terpaku, Program Plaxis, Beam on
Elastic Foundation
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bangunan gudang Alfamart di kawasan industri Wijayakusuma Semarang

merupakan tempat penyimpanan produk-produk yang akan dipasarkan di gerai

Alfamart di kota Semarang dan sekitarnya. Aktifitas bangunan gudang yang

dibangun pada tahun 2006 ini setiap harinya ramai oleh bongkar muat barang-

barang retail dengan menggunakan alat forklift. Pekerjaan bongkar muat barang-

barang di dalam gudang sedikit mengalami hambatan sejak 2 tahun yang lalu. Hal

ini disebakan oleh penurunan lantai yang terjadi di area gudang sehingga

mengganggu pergerakan alat forklift. Puncak kejadiannya setahun kemarin, alat

forklift mengalami peggulingan dan mengenai rak penyimpanan barang akibat

lantai yang tidak lagi rata.

Berdasarkan Laporan Investigasi Struktur Gudang Alfamart yang

dilakukan oleh Indarto (2012), hasil survey pada lokasi Gudang Alfamart yang

dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2012  secara visual nampak proses penurunan

tanah sedang berlangsung. Proses penurunan pada gudang Alfamart dapat

disebabkan oleh penurunan konsolidasi tanah yang diasumsikan akibat beban

tambahan atau pengambilan air tanah yang berlebihan di lokasi industri

Wijayakusuma.Penambahan beban diasumsikan karena bangunan tersebut adalah

gudang tempat penyimpanan barang sehingga beban akibat barang-barang bisa

berubah kapan saja.Pengambilan air tanah diasumsikan karena daerah tersebut
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merupakan kawasan industri yang terdapat banyak pabrik sehingga banyak

sumur-sumur dalam yang dibangun.Masalah awal dari proses penurunan ini

adalah beda penurunan pada lantai gudang yang berupa lantai beton bertulang.

Hasil survey dan pengukuran lantai gudang yang dilaksanakan pada tanggal 17

September 2012 mengindikasikan bahwa seluruhtiang minipile turun bersama

pelat lantai dengan besarnya penurunan tiang sangat bervariasi. Permasalahan

struktur yang perlu menjadi perhatian adalah beda penurunan pelat lantai yang

signifikan dan besarnya penurunan yang mencapai maksimum 15,0 cm dalam 6

tahun operasional gudang.Bangunan gudang ini menggunakan pondasi dalam

jenis minipiles dengan kedalaman bervariasi dari 11 hingga 18 meter.Struktur

gudang Alfamart Semarang terdiri dari struktur frame dan pelat lantai modul 18 m

x 10,8 m yang berdiri sendiri di atas tanah timbunan.Sehingga struktur pondasi

minipile hanya berfungsi sebagai penumpu beban frame saja karena beban pelat

seluruhnya ditumpu langsung oleh tanah timbunan.Berdasarkan hasil permodelan

metode elemen hingga, dihasilkan daerah yang paling banyak terjadi pemampatan

adalah lapisan soft clay dengan ketebalan lapisan 10 meter.

Lapisan soft clay ini akan diperbaiki sifat mekanisnya dengan Sistem Pelat

Terpaku. Sistem Pelat Terpaku ini berupa pemasangan tiang-tiang mini yang tidak

sampai menyentuh tanah keras.dalam kasus ini tiang hanya dipasang pada

kedalaman tanah yang paling banyak terjadi pemampatan. Lapisan ini mencapai

kedalaman 10 meter.

Pemasangngan tiang-tiang berguna untuk memberikan tambahan

dukungan tanah-dasar yang sekaligus menahan gesekan naik-turun pelat sehingga
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menambah keawetan pelat.Hasil uji beban siklik pada pelat yang didukung tiang

menunjukkan adanya reduksi penurunan yang signifikan oleh pemasangan tiang

yang memaku pelat ke tanah-dasar (Hardiyatmo, 2009).Pemasangan tiang yang

monolit pada pelat beton juga menaikkan modulud reaksi tanah-dasar (k). Selain

itu, bila tanah-dasar terjadi penurunan tidak seragam (differential settlement),

maka gerakan tanah-dasar di sekitar tiang-tiang akan mendapat perlawanan gesek

tiang, sehingga beda penurunan akan menjadi lebih kecil, atau ketidakrataan pelat

akan terkendalikan (Hardiyatmo, 2012:444).

B. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

Sistem Pelat Terpaku adalah suatu perkerasan beton bertulang (tebal antara

12 – 20 cm) yang didukung oleh tiang-tiang beton mini dengan diameter 15 – 20

cm yang dipasang tidak sampai menyentuh tanah keras dengan jarak antar tiang

tertentu. Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah jarak efektif antar

tiang yang dibutuhkan untuk mendukung pelat lantai modul 18 x 10,8 meter pada

Gudang Alfamart sehingga didapatkan jumlah tiang yang efisien. Pelat lantai yang

digunakan adalah pelat lantai kondisi eksisting.Diameter tiang yang akan

digunakan untuk perkuatan pelat lantai ini adalah 20 cm.  Jarak antar tiang dari as

ke as yang akan dihitung dalam skripsi ini adalah sebesar 3D (60 cm), 4D (80

cm), 5D (100 cm), 6D (120 cm).
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C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui jarak efektif antar tiang yang

dibutuhkan untuk mendukung pelat lantai modul 18 x 10,8 meter pada Gudang

Alfamart sehingga didapatkan jumlah tiang yang aman dan efisien.

Setelah penelitian selesai dilakukan maka luaran yang diharapkan adalah

sebuah sistem perkuatan pelat lantai dengan metode pelat terpaku. Manfaat hasil

penelitian yang dapat dihasilkan dalam penelitian ini adalah :

a) Mengetahui jarak efektif antar tiang yang dibutuhkan untuk

mendukung pelat lantai modul 18 x 10,8 meter pada Gudang

Alfamart Semarang.

b) Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menyelesaikan masalah

yang lebih kompleks dalam upaya perkuatan pelat lantai.

D. BATASAN MASALAH

Batasan-batasan masalah pada skripsi ini antara lain :

a) Jarak antar tiang dari as ke as yang akan dianalisa adalah sebesar 3D

(60cm), 4D (80 cm), 5D (100 cm) dan 6D (120 cm).

b) Dimensi tiang yang digunakan yaitu d = 20 cm dan panjang tiang 5 meter,

6 meter dan 9 meter.

c) Pelat lantai yang digunakan adalah pelat lantai kondisi eksisting.

d) Perhitungan yang digunakan untuk perencanaan perkuatan pelat

merupakan pendekatan numerik.

e) Perhitungan volume tiang hanya sebatas biaya material yang dibutuhkan.
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E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi proposal ini,

maka dipandang perlu mengemukakan sistematikanya. Adapun sistematika

penyususan skripsi ini adalah sebagaimana uraian berikut ini.

Bab I Pendahuluan

Mencakup Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Perumusan

Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat, serta

Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi tentang teori-teori yang dijadikan acuan peneliti untuk

mengadakan penelitian, kerangka berfikir dan Hipotesis.

Bab III Metode Penelitian

Berisi tentang Prosedur Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metoda

Perancangan Sistem Pelat terpaku, Perhitungan dengan Program Plaxis

V.8.2, Perhitungan Volume Tiang.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang hasil perancangan dan perhitungan perkuatan pelat lantai

dengan metoda pelat terpaku.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang

diberikan berdasarkan penelitian
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. PELAT DIDUKUNG DENGAN TIANG

Pujiastuti (2001) melakukan pengujian pelat fleksibel yang didukung dengan

pemasangan tiang-tiang pada tanah lempung, kesimpulannya bahwa dengan

pemasangan tiang-tiang dapat mereduksi lendutan dan meningkatkan nilai

coefficient vertical of subgrade reaction (kv).

Sumiyanto (2002) melakukan pengujian pelat fleksibel yang diperkuat

dengan tiang-tiang pada tanah lempung. Hasil menunjukkan bahwa perilaku pelat

dengan tiang secara umum sama dan mengalami lendutan atau penuruna yang

lebih kecil.

Syahwir (2003) mengamati perilaku pelat beton yang diperkuat tiang akibat

beban siklik dan statik. Hasil menunjukkan bahwa pada ujung tiang pelat

berukuran 0,50 x 0,50 m2 dan panjang tiang 0,75 m dapat mereduksi penurunan

58,70 % sedangkan ujung tiang monolit sebesar 55,54 %. Pelat dengan tiang (L/d)

lebih kecil adalah efektif untuk mereduksi penurunan dibanding pelat dengan

dimensi (L/d) lebih besar.

Sinatra (2003) melakukan uji beban dan analisis lendutan pelat fleksibel

yang didukung oleh tiang-tiang pada tanah lempung.Hasil menunjukkan bahwa

pada tiang yang dipasang monolit mampu mengurangi penurunan sebesar 10 %

sampai 15 % terhadap tiang tidak monolit.
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B. SISTEM PELAT TERPAKU

Sistem Pelat Terpaku (Nailed Slab Sistem) yang dikembangkan oleh Hary

Cristady Hardiyatmo (2008) adalah suatu perkerasan beton bertulang (tebal antara

12 – 20 cm) yang didukung oleh tiang-tiang beton mini (panjang 150 – 200 cm

dan diameter 15 – 20 cm). Tiang-tiang dan pelat beton dihubungkan secara

monolit dengan bantuan tulangan-tulangan. Interaksi antara pelat beton-tiang-

tanah di sekitarnya menciptakan suatu perkerasan yang lebih kaku, yang lebih

tahan terhadap deformasi tanah-dasar (Gambar 2.1)

Gambar 2.1 Perkerasan beton dengan Sistem Pelat Terpaku (Hary Christady
Hardiyatmo, 2008)

Fungsi tiang-tiang dalam Sistem Pelat Terpaku, kecuali berguna untuk

menaikkan daya dukung tanah-dasar, juga menjaga agar pelat beton tetap dalam

kontak yang baik dengan lapis pondasi bawah dan/atau tanah-dasar di bawahnya,

sehingga timbulnya rongga-rongga di bawah pelat beton yang mengurangi

kekuatan struktur perkerasan dapat dicegah, dan kekuatan jangka panjang struktur
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perkerasan lebih terjamin. Kenaikan daya dukung tanah-dasar akibat pengaruh

dukungan tiang-tiang pada pelat akan mengurangi kebutuhan tebal perkerasan

beton dan memperkaku system perkerasan.

Sistem Pelat Terpaku cocok digunakan untuk perkerasan yang tanah-

dasarnya dipengaruhi oleh penurunan tidak seragam, karena interaksi tanah-tiang-

pelat membuat pelat lebih kaku, sehingga mengurangi terjadinya beda penurunan

permukaan perkerasan (menciptakan permukaan perkerasan beton yang selalu

rata). Pelat terpaku juga memungkinkan digunakan pada jalan yang tanah-

dasarnya berpotensi kembang-susut dan mengalami getaran yang kuat oleh beban

lalu lintas berat.Naik turunnya tanah-dasar tereduksi oleh kekakuan yang

diciptakan oleh interaksi antara pelat beton, tiang-tiang dan tanah dalam zona

terkurung tiang-tiang.

Hasil uji beban siklik pada pelat yang didukung tiang menunjukkan adanya

reduksi penurunan yang signifikan oleh pemasangan tiang yang memaku pelat ke

tanah-dasar (Hardiyatmo, 2009).Pemasangan tiang yang monolit pada pelat beton

juga menaikkan modulud reaksi tanah-dasar (k). Selain itu, bila tanah-dasar terjadi

penurunan tidak seragam (differential settlement), maka gerakan tanah-dasar di

sekitar tiang-tiang akan mendapat perlawanan gesek tiang, sehingga beda

penurunan akan menjadi lebih kecil, atau ketidakrataan pelat akan terkendalikan.

C. MODULUS REAKSI TANAH-DASAR (ks)

Modulus reaksi tanah-dasar adalah suatu hubungan konsep pengertian

diantara tekanan tanah dan lendutan yang banyak sekali digunakan di dalam
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analisis konstruksi anggota-anggota pondasi.Modulus reaksi tanah dasar tersebut

digunakan untuk pondasi telapak kontinu, pondasi rakit, dan berbagai jenis tiang

pancang (Bowles, 1983:394).

Hubungan tekanan tanah dan lendutan didefinisikan sebagai :

= (2.1)

Dengan,
k = modulus reaksi tanah dasar (kN/m3)
p = intensitas tekanan (kN/m2)δ = lendutan (m)

1. Menentukan ksBerdasarkan Daya Dukung Tanah

Menurut Bowles (1983), nilai k dapat dihitung menurut metode

aproksimasi berdasarkan nilai kapasitas daya dukung tanah qa :

k = 40 SF x qa (kN/m3) (2.2)

Persamaan ini didasarkan pada alasan bahwa qaadalah tekanan

tanah ultimate dibagi oleh factor keamanan (safety factor) SF dengan

lendutan yang terjadi sebesar 1 inci atau 2,54 cm. biasanya SF diambil

sama dengan 3 (tiga). Sehingga persamaan menjadi :

k = 120 x qa(kN/m3) (2.3)
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2. Menentukan ksBerdasarkan Modulus Elatisitas Tanah

Vesic (1961), mengusulkan bahwa modulus reaksi tanah dasar

dapat dihitung dengan menggunakan modulus elastisitas Es tanah sebagai

berikut :′ = ( )(kN/m2) (2.4)

= (kN/m3) (2.5)

Dimana :

Es = modulus elastic tanah
v = poisson’s ratio dari tanah
B = lebar pondasi
ks= modulus reaksi tanah dasar yang dicari

3. Menentukan ksBerdasarkan Jenis Tanah

Nilai ks, dapat juga ditentukan berdasarkan jenis tanah seperti

disajikan dalam Tabel 2.1 dan Tabel 2.2

Tabel 2.1 Nilai perkiraan ks berdasarkan jenis tanah
Soil ks (kN/m3)
Loose sand 4800 – 16000
Mediun dense sand 9600 – 80000
Clayey medium dense sand 64000 – 128000
Silty medium dense sand 24000 – 48000
Clayey soil

qu ≤ 200 kPa 12000 – 24000
200 < qu ≤ 400 kPa 24000 – 48000

qu> 800 kPa >48000
Sumber :Bowles, 1983, Foundation Analysis And Design, fifth edition
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Tabel 2.2 Nilai perkiraan ks berdasarkan jenis tanah
Soil ks (kN/m3)

Sand (dry or moist)
Loose 8,000 – 25,000
Mediun 25,000 – 125,000
Dense 125,000 – 375,000

Sand (saturated) Loose 10,000 – 15,000
Mediun 35,000 – 40,000
Dense 130,000 – 150,000

Clay Stiff 12,000 – 25,000
Very stiff 25,000 – 50,000

Hard >50,000
Sumber :Das, 1998, Principles Of Foundation Engineering

4. Menentukan ks Melalui Uji Beban Pelat

Uji beban pelat (plate load test atau plate bearing test) dilakukan

untuk menentukan kapasitas dukung tanah-dasar (subgrade).Pengujian ini

digunakan terutama untuk perancangan perkerasan kaku.Uji beban pelat

(plate load test) tercantum dalam ASTM D-1195 dan AASHTO T-

222.Untuk perancangan perkerasan, uji beban pelat digunakan untuk

menetukan nilai modulus reaksi tanah-dasar (k).

Menurut Westergaard reaksi tanah-dasar dan defleksi adalah

sebanding. Karena itu, kurva hubungan beban terhadap penurunan pada

uji beban pelat akan berupa garis lurus dan kemiringan garis ini

menyatakan nilai modulus reaksi tanah-dasar (modulus of subgrade

reaction, k). Modulus reaksi tanah-dasar menunjukkan beban per satuan

luas yang bekerja pada luasan beban yang bekerja pada tanah-dasar,

dibagi lendutan tanah-dasar akibat beban.Dalam kenyataan, kurva hasil

pengujian tersebut umumnya melengkung.Karena itu, modulus reaksi

tanah-dasar (k) umumnya diambil kemiringan garis yang ditarik dari titik
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awal kurva sampai titik pada kurva dengan tekanan atau defleksi tertentu

(Gambar 2.2).  Dari pertimbangan ini, modulus reaksi tanah-dasar

didefinisikan sebagai : =

Gambar 2.2Kurva modulus reaksi tanah-dasar

a. Penentuan k Menurut AASHTO

Penentuan modulus reaksi tanah-dasar dilakukan untuk tanah-dasar

yang mewakili di lapangan pada kadar air tanah alaminya. AASHTO T-

22 menyarankan penentuan kv didasarkan pada tekanan pada pelat 10 psi

(69 kPa). Prosedur ini didasarkan pada hasil penelitian dari banyak

pengujian beban pelat yang menyimpulkan bahwa k yang paling

mewakili adalah diambil pada intensitas beban 10 psi (69 kPa). Jadi, kv

yang secara umum ditulis “k” saja, dinyatakan oleh persamaan:= (2.6)

dengan p dalam satuan psi dan δ dalam in.,atau
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= 69 (2.7)
dengan p dalam satuan kPa dan δ dalam meter.

Prosedur penhujian meliputi penempatan pelat baja berbentuk

lingkaran berdiameter 76 cm pada permukaan material yang akan diuji.

Penerapan beban diatur pada urutan tertentu, dengan diikuti pencatatan

penurunan pelat.

D. MODULUS REAKSI TANAH-
DASARDENGANMEMPERHATIKAN
PENGARUHDUKUNGANTIANG

Dalam perancangan Sistem Pelat Terpaku dengan metoda AASHTO,

dibutuhkan nilai modulus reaksi tanah-dasar akibat pengaruh dukungan tiang.

Modulus reaksi tanah-dasar ekivalen (k’) didefinisikan sebagai modulus reaksi

tanah dasar yang memperhatikan konstribusi tiang dalam menahan gerakan

perpindahan vertical pelat yang dinyatakan oleh persamaan (Hardiyatmo, 2010) :

k’ = k + △k (2.8)
dengan,

k’ = modulus reaksi tanah-dasar ekivalen (kN/m3)
k = modulus reaksi tanah-dasar saja (kN/m3)△k = kenaikan modulud reaksi tanah-dasar akibat pemasangan

tiang (kN/m3)

1. Metode Hardiyatmo

Hary Christady Hardiyatmo (2011) dalam melakukan analisis

kenaikan modulus reaksi tanah dasar akibat pengaruh tiang, meninjau

keseimbangan gaya-gaya yang bekerja pada pelat beban bulat yang
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didukung oleh sebuah tiang, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar

7.4.Tambahan kekuatan tanah oleh tiang bergantung pada tahanan tiang

yang termobilisasi.

Kapsitas dukung ultimit tiang dinyatakan oleh persamaan ;

Qu = Qb + Qs–Wp (2.9)
Dengan,

Qu = kapasitas dukung ultimit tiang (kN)
Qb= tahanan ujung ultimit (kN)
Qs = tahanan gesek ultimit (kN)
Wp = berat tiang (kN)

Gambar 2.3 kenaikan modulus reaksi tanah-dasar oleh pengaruh dukungan tiang
(Hardiyatmo, 2011)

Karena diameter tiang yang digunakan untuk mendukung pelat

beton relative kecil, maka dapat dianggap tahanan ujung ultimit Qb= 0.

Tahanan gesek ultimit dinyatakan oleh persamaan :

Qs = Asfs (2.10)
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denganfs adalah tahanan gesek persatuan luas. Untuk tanah lempung,

biasanya koefisien gesekan ini diperkirakan dengan menggunakan

Metode Alpha, dengan persamaan :

= (2.11)
dengan :

α = faktor adhesi
Cu = Cohesion undrained

Perunan pelat beban lebih besar daripada penurunan/perpindahan

relatif antara tanah dan tiang.Hal ini disebabkan ketika pelat turun, tanah

di sekitarnya juga turun.Namun, turunnya tiang lebih besar dibandingkan

dengan turunnya tanah di sekitarnya.Karena penurunan relatif antara

tanah dan tiang kecil, maka tahanan gesek tiang belum sepenuhnya

mencapai ultimit. Tahanan gesek tiang termobilisasi dinyatakan oleh

persamaan :

Qs = αAsfs (2.12)

Tahanan gesek satuan yang termobilisasi dinyatakan oleh persamaan :
Rs = αfs (2.13)

dengan α =faktor perpindahan tiang. Nilaiα bergantung pada

perbandingan relatif antara tanah terhadap tiang (δo), dan penurunan pelat

(δ) di atasnya, atau

α =δo /δ (2.14)

Kombinasi Persamaan-persamaan (2.13), (2.14), dapat diperoleh:= (2.15)
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Modulus gesek tiang (kt) didefinisikan sebagai besarnya reaksi

perlawanantiang yang termobilisasi pada penurunan tertentu, dan

dinyatakan oleh persamaan:= (kN/m3)                                            (2.16)

dengan,
Rs = tahanan gesek tiang termobilisasi per satuan luas (kN/m3)δ   = penurunan pelat (m)

Dalam sistem perkerasan, satu tiang dianggap mendukung area

seluas A(Gambar 7.1). dengan asumsi tersebut, dapat dibuat persamaan :△kAps = kt As (2.17)

atau∆ − − (2.18)

Dari Persamaan (2.8) dan (2.18), dapat diperoleh:

= + = + (2.19)

Dengan subtitusi nilai Rsdari Persamaan (2.19), maka

= + (2.20)

Karena α = δo/δ maka

= + (2.21)

Dalam Persamaan (2.21), suku kedua adalah △k, dengan :

∆ = (2.22)
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Perlu diperhatikan bahwa dalam aplikasinya, luas zona yang

didukung satu tiang adalah berupa bujur sangkar dengan sisi s, karena itu

A = s2 (lihat Gambar 7.1). bila jarak tiang arah memanjang dan

melintang dari pelat perkerasan berbeda, maka luasan A akan berupa

empat persegi panjang, atau A = jarak tiang arah memanjang (sL)

dikalikan jarak tiang arah melebar (sB). Dengan asumsi ini, maka

Persamaan (2.23) menjadi,

(2.23)∆ = δδ s s
dengan,

sL = jarak tiang arah memanjang perkerasan
sB = jarak tiang arah melebar perkerasan

Persamaan-persamaan (2.22) dan (2.23) tersebut digunakan

untuk menghitung △k, sedang nilai k’ = k + △k. Jika dibuat jarak tiang-

tiang sama, maka sL = sB, sehingga Persamaan-persamaan (2.22) dan

(7.19) menjadi:

∆ = (2.24)

Persamaan (7.12)dapat dinyatakan sebagai

kt = Rs

(2.25)
dimana :
Rs = pergerakan tahanan gesek tiang (kN/m2)
kt = modulus gesek tiang (kN/m3)

= factor daya dukung tiang (m-1) didefinisikan sebagai = 1/δp
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Subtitusikan (2.25) ke (2.15) didapatkan :∆ = (2.26)

Subtitusikan (2.12) ke (2.26), didapatkan∆ = (2.27)

Denganmengambil α = 1/2.5dan dengan

asumsiperpindahankepalatiangsama denganpenurunan yang

ditahanolehperkerasan kaku pelat(δp=δa, kemudian =1/δa), oleh karena

itu,(2.27)dapat ditulis sebagai∆ = . = .
(2.28)

Selain itu (7.4) dapat ditulis sebagai= + .
(2.29)

Dengan mensubtitusikan (7.6) ke (2.28) dan (2.29), kita juga

memperoleh :∆ = .
(2.30)

= + .
(2.31)

2. Metode Perancangan Sistem Pelat Terpaku

Metode perancangan yang digunakan yaitu dengan cara analisis

struktur yang dilakukan dengan menggunakan metode elemen hingga
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atau yang lain. Hardiyatmo (2011) menyarankan teori balok pada pondasi

elastis (beam on elastic foundation) (Hetenyi, 1974).Walaupun teori

Hetenyi (1974) telah memberikan contoh bahwa teori tersebut dapat

dipakai untuk strruktur yang bentuknya memanjang, seperti bangunan

akuaduk.

Dalam perencanaan Sistem Pelat Terpaku, Hardiyatmo (2011)

menganggap bahwa tiang-tiang yang dipasang untuk mendukung pelat ini

hanya menambah nilai modulus reaksi tanah-dasar.Dalam kenyataannya,

tiang-tiang yang terhubung secara monolit dengan pelat beton ini juga

memberikan tahanan momen yang mengurangi defleksi pelat. Dengan

asumsi-asumsi tersebut dan karena hitungan hanya dilakukan untuk pelat

beton berukuran panjang tertentu yang didukung oleh satu deret tiang-

tiang, maka hasil hitungan untuk perancangan akan memberikan nilai yang

sangat hati-hati.

Untuk menentukan defleksi, momen dan gaya lintang, akibat beban

merata, maka teori balok pada pondasi elastic (Hetenyi, 1974).

Gambar 2.4Balok dengan panjang terbatas dibebani dengan beban merata
(Hetenyi, 1974)

1) Lendutan
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= [1 − 1ℎ + ( ℎ + ℎ+ ℎ + ℎ )]
2) Momen= − 2 1ℎ + ( ℎ + ℎ− ℎ − ℎ ′)

E. PROGRAM PLAXIS V.8.2

Plaxis adalah program computer berdasarkan metode elemen hingga dua-

dimensi yang digunakan secara khusus untuk melakukan analisis deformasi dan

stabilitas untuk berbagai aplikasi dalam bidang geoteknik.Kondisi sesungguhnya

dapat dimodelkan dalam regangan bidang maupun secara axi-simetri. Program ini

menerapkan metode antarmuka grafis yang mudah digunakan sehingga pengguna

dapat dengan cepat membuat model geometrid an jarring elemen berdasarkan

penampang melintang dari kondisi yang ingin dianalisis. Program ini terdiri terdiri

dari empat buah sub-program (Masukan, Perhitungan, Keluaran dan Kurva).

Program masukan berisi seluruh fasilitas untuk membuat dan memodifikasi suatu

model geometri, untuk membentuk jarring eleman hingga dan membentuk

kondisi-kondisi awal.

1. Masukan Obyek Geometri

Suatu model geometri adalah suatu penyajian dari suatu masalah

nyata dan terdiri dari titik-titik, garis-garis dan pembagian tanah

(Cluster).Pembuatan sebuah obyek geometri didasarkan pada masukan

berupa titik-titik dan garis-garis.Hal ini dilakukan dengan menggunakan
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penunjuk atau kursor mouse pada bidang gambar.Hampir seluruh

masukan obyek geometri didasarkan pada penggambaran

garis.Komponen dalam model geometri akan diuraikan di bawah ini

secara lebih detil.

a. Titik-titik

Titik akan menjadi awal dan akhir dari garis. Titik-titik juga

dapat digunakan untuk menempatkan jangkar, beban terpusat, jenis

perletakan dan untuk penghalusan jarring elemen secara lokal atau

setempat.

b. Garis

Garis-garis berfungsi untuk mendefinisikan batas fisik dari suatu

geometri, perbatasan model dan diskontinuitas yang mungkin terdapat

dalam model seperti dinding atau pelat, batas dari lapisan tanah yang

berbeda atau batas dari tahapan-tahapan konstruksi.Sebuah garis

dapat memiliki beberapa fungsi dan sifat yang berbeda sekaligus.

c. Klaster

Klaster merupakan suatu bidang yang dibatasi oleh beberapa

garis dan membentuk suatu poligin tertutup. PLAXIS secara otomatis

akan mengenali klaster berdasarkan posisi dan garis-garis geometri

yang dibuat. Dalam setiap klaster sifat tanah adalah homogeny,

sehingga klaster-klaster dapat dianggap sebagai bagian-bagian yang

membentuk lapisan-lapisan tanah. Setiap tindakan yang berhubungan
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dengan suatu klaster akan berlaku juga pada setiap elemen dalam

klaster tersebut.

2. Masukan Teks dan Angka

Masukan disampaikan dalam kotak edit untuk suatu subyek yang

spesifik dikelompokkan dalam jendela-jendela (windows). Nilai atau teks

yang diinginkan dapat diketik pada keyboard, yang diikuti oleh kunci

<enter> atau kunci <tab>, hasilnya diterima sebagai masukan

berikutnya.Nilai-nilai yang dimasukkan harus sesuai dengan setting yang

ada. Contoh masukan ( input) teks dan nilai misalnya : memasukkan

suatu nama proyek, memasukkan berat / beban tanah dan lain-lain.

3. Masukan Pemilihan

Masukan (Input) pemilihan biasanya bisa dibuat dengan bantuan,

yaitu:

a. Tombol radio (Radio buttons)

Didalam jendela dengan tombol Radio ( permeability) hanya

satu pilihan saja yang dapat diaktifkan atau dipilih.Pilihan aktif

diindikasikan dengan sebuah titik atau lingkaran berwarna hitam di

dalam lingkaran berwarna putih di depan setiap pilihan. Pemilihan

dilakukan dengan menekan tombol utama mouse di dalam lingkaran

putih atau dengan menggunakan tombol anak panah ke atas dan ke

bawah pada papan ketik. Saat mengubah dari satu pilihan ke pilihan

yang lain maka pilihan yang lama secara otomatis tidak aktif lagi.
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b. Kotak cek (Check boxes)

Dalam jendela dengan kotak cek satu pilihan dapat diaktifkan

atau dipilih secara bersamaan.Pilihan yang aktif diindikasikan dengan

tanda check atau tick mark dalam kotak berwarna putih. Pemilihan

dilakukan dengan menekan tombol utama mouse di dalam kotak putih

atau dengan menekan spasi pada papan ketik. Klik pada pilihan yang

telah aktif akan menonaktikan pilihan tersebut.

c. Kotak kombo (Combo box)

Sebuah combo box digunakan untuk menentukan suatu pilihan

dari daftar pilihan yang telah tersedia. Setelah tanda panah di sebelah

kanan di-klik dengan mouse,  sebuah daftar pilihan (pull down list)

akan muncul berisi pilihan-pilihan yang tersedia. Combo box

mempunyai fungsi yang sama dengan suatu kelompok dari radio

button, tetapi dalam bentuk yang lebih ringkas.

4. Masukan Terstruktur

Masukan yang dioerlukan diatur sedemikian rupa sehingga

menjadi selogis mungkin. Lingkungan sistem operasi Windows

menyediakan beberapa cara untuk secara visual mengorganisasi dan

memberikan informasi pada layar.

a. Kontrol halaman dan lembar-tab

Lembar-tab digunakan untuk menangani jenis-jenis data dalam

jumlah besar yang tidak akan dapat ditampung dalam sebuah jendela.
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Lembar-tab dapat diaktifkan dengan meng-klik lembar-tab yang

bersangkutan atau dengan menekan <Ctrl><Tab> pada papan ketik.

b. Kotak kelompok

Kotak kelompok adalah kotak dengan sebuah judul.Kotak ini

digunakan untuk masukan-masukan klaster yang memiliki fitur-fitur

serupa.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. PROSEDUR PENELITIAN

Penelitian ini diawali dengan melakukan identifikasi masalah mengenai

pelat lantai gudang Alfamart Semarang. Setelah dilakukan studi literatur yang

dilanjutkan dengan menganalisa data tanah. Data tersebut nantinya akan

digunakan sebagai input (masukan) pada perhitungan perancangan perkuatan pelat

lantai menggunakan perhitungan manual dan dimodelkan menggunakan Program

PLAXIS V.8.2.Setelah dilakukan perhitungan menggunakan Program PLAXIS

V.8.2, selanjutnya dilakukan perhitungan volume tiang untuk menentukan jumlah

tiang yang dibutuhkan dengan jarak antar tiang yang paling efisien.

B. METODE PENGUMPULAN DATA

Data-data yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan dan

penyusunan skripsi ini dikelompokkan dalam dua jenis data, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi maupun hasil

survei yang dapat langsung dipergunakan sebagai sumber dalam

perencanaan desain suatu bangunan.Survei lapangan dilakukan untuk

mengetahui kondisi yang sebenarnya di lokasi penelitian yaitu Gudang

Alfamart Semarang Kawasan Industri Wijayakusuma.Kegiatan ini
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dilakukan mulai tanggal 28 November – 26 Desember 2012.Hasil yang

didapat berupa foto dokumentasi, data tanah dari uji sondir dan uji SPT.

Pengamatan langsung tersebut menghasilkan data-data sebagai berikut.

a. Data Bangunan

Nama Bangunan : Gudang Alfamart

Fungsi Bangunan : Tempat gudang

Jumlah Lantai : 2

Luas Gudang : 5.443 m2

Lokasi : Kawasan Industri Wijayakusuma,

Semarang

Struktur Bangunan bawah : Konstruksi pondasi minipile

b. Struktur Utama

Struktur utama pada bangunan gedung terdiri dari struktur frame atap,

kolom, pelat lantai modul 18 m x 10,8 m.

c. Data Tanah

Data tanah yang diperoleh yaitu dari hasil uji sondir dan uji SPT yang

dikorelasi untuk mendapatkan parameter-parameter tanah yang

dibutuhkan dalam proses perancangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dipakai dalam proses

pembuatan dan penyusunan skripsi ini. Data sekunder ini didapatkan

bukan melalui pengamatan secara langsung di lapangan. Yang termasuk

dalam klasifikasi data sekunder ini antara lain adalah literatur-literatur
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penunjang, grafik, tabel, dan peta atau denah yang berkaitan erat dengan

proses analisis bangunan Gudang Alfamart Semarang

3. Survei Lapangan

Survey lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi yang

sebenarnya di lokasi penelitian yaitu Gudang Alfamart Semarang

Kawasan Industri Wijayakusuma . Kegiatan ini dilakukan bersamaan

dengan proses trial grouting yang dilakukan yaitu mulai tanggal 28

November – 26 Desember 2012. Hasil yang didapat berupa foto

dokumentasi, data tanah dari uji sondir dan uji SPT.

4. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh data sekunder.

Literatur yang digunakan bisa berupa grafik, tabel korelasi untuk

mendapatkan parameter-parameter tanah dari hasil uji sondir, dan peta

atau denah yang berkaitan erat dengan proses analisis bangunan Gudang

Alfamart Semarang.

C. ANALISIS DATA

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Desain Perkuatan Pelat Terpaku dengan Perhitungan Manual

Hardiyatmo (2011) menyarankan teori balok pada pondasi elastis

(beam on elastic foundation) (Hetenyi, 1974) untuk menghitung lendutan

dan momen yang terjadi dalam perancangan Sistem Pelat Terpaku.

Persamaan-persamaan yang digunakan adalah :
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Gambar 3.1Balok dengan panjang terbatas dibebani dengan beban merata (Hetenyi,
1974)

a) Lendutan

= [1 − 1ℎ + ( ℎ + ℎ
+ ℎ + ℎ )]

b) Momen

= − 2 1ℎ + ( ℎ + ℎ
− ℎ − ℎ ′)

Nilai xyang digunakan dalampersamaan di atas, diukur dari ujung

kiri balok ke titik di mana defleksi, momen dan gaya lintangnya akan

dihitung. Nilai k akibat pemasangan tiang dicari menggunakan persamaan

(7.28). Untuk nilai dicari dengan persamaan berikut :

= 4
Dimana :

k = modulus reaksi tanah dasar (kPa/m)
P = konsentrasi beban yang bekerja pada balok (kN)
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B = lebar balok (m)
E = modulus elastisitas (kPa)
I = momen inersia (m4)
x,x’ = jarak dari tepi ke beban P (m)

2. Perhitungan dengan Program Plaxis V.8.2

Lendutan pelat lantai yang terjadi dihitung dengan pendekatan

metode elemen hingga menggunakan software PLAXIS V.8.2. Struktur

pelat lantai dan tiang dimodelkan sebagai elemen plates, sedangkan

susunan lapisan tanah dimodelkan material mohr-coulomb kondisi drain.

Muka air tanah berada pada elevasi -1,00 meter dari permukaan tanah

yang ada. Material properties tanah diperoleh dari hasil korelasi data

sondir, sehingga tinjauan penurunan tanah ini masih merupakan hasil

pendekatan dan bukan kondisi real di lapangan.Namun untuk keperluan

tinjauan perilaku tanah saat pembebanan dan kecenderungan lendutan

yang terjadi masih dapat digunakan.

a. Permodelan pelat lantai di atas tanah

Permodelan pelat lantai di atas tanah dibuat untuk mengetahui

penurunan pelat lantai modul 18 m x 10,8 m saat terjadi pembebanan

sebelum pemasangan tiang. Geometri tanah dibuat 3 layer yaitu tanah

timbunan, soft clay, stiff clay.  Struktur pelat lantai dimodelkan

menggunakan elemen platesdengan beban merata diatasnya sebesar 20

kN/m2.
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b. Permodelan pelat lantai didukung tiang 5 m

Permodelan pelat lantai didukung tiang 5 m adalah permodelan

dari pelat lantai modul 18 m x 10.8 m yang didukung tiang dengan

panjang 5 m. Permodelan ini dibuat untuk mengetahui penurunan pelat

lantai yang terjadi setelah dipaasang tiang (panjang 5 m, diameter 20 cm)

secara monolit dengan variasi jarak sebesar 3D, 4D, 5D dan 6D.

Gambar 3.2Pelat lantai modul 18 m x 10,8 m didukung tiang(P = 5 m, d = 0,2
m) jarak 3D

Gambar 3.3Pelat lantai modul 18 m x 10,8 m didukung tiang(P = 5 m, d = 0,2
m) jarak 4
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Gambar 3.4Pelat lantai modul 18 m x 10,8 m didukung tiang(P = 5 m, d = 0,2
m) jarak 5D

Gambar 3.5Pelat lantai modul 18 m x 10,8 m didukung tiang(P = 5 m, d = 0,2
m) jarak 6D

c. Permodelan pelat lantai didukung tiang 6 m

Permodelan pelat lantai didukung tiang 6 m adalah permodelan

dari pelat lantai modul 18 m x 10.8 m yang didukung tiang dengan

panjang 6 m. Permodelan ini dibuat untuk mengetahui penurunan pelat
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lantai yang terjadi setelah dipaasang tiang (panjang 6 m, diameter 20 cm)

secara monolit dengan variasi jarak sebesar 3D, 4D, 5D dan 6D.

Gambar 3.6Pelat lantai modul 18 m x 10,8 m didukung tiang(P = 6 m, d = 0,2
m) jarak 3D

Gambar 3.7Pelat lantai modul 18 m x 10,8 m didukung tiang(P = 6 m, d = 0,2
m) jarak 4D
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Gambar 3.8Pelat lantai modul 18 m x 10,8 m didukung tiang(P = 6 m, d = 0,2
m) jarak 5D

Gambar 3.9Pelat lantai modul 18 m x 10,8 m didukung tiang(P = 6 m, d = 0,2
m) jarak 6D
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d. Permodelan pelat lantai didukung tiang 9 m

Permodelan pelat lantai didukung tiang 9 m adalah permodelan

dari pelat lantai modul 18 m x 10.8 m yang didukung tiang dengan

panjang 9 m. Permodelan ini dibuat untuk mengetahui penurunan pelat

lantai yang terjadi setelah dipaasang tiang (panjang 9 m, diameter 20 cm)

secara monolit dengan variasi jarak sebesar 3D, 4D, 5D dan 6D.

Gambar 3.10Pelat lantai modul 18 m x 10,8 m didukung tiang(P = 9 m, d = 0,2
m) jarak 3D



36

Gambar 3.11Pelat lantai modul 18 m x 10,8 m didukung tiang(P = 9 m, d = 0,2
m) jarak 4D

Gambar 3.12Pelat lantai modul 18 m x 10,8 m didukung tiang(P = 9 m, d = 0,2
m) jarak 5D
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Gambar 3.13Pelat lantai modul 18 m x 10,8 m didukung tiang(P = 9 m, d = 0,2
m) jarak 6D

3. Perhitungan Volume Tiang

Perhitungan volume tiang bertujuan untuk memperoleh jumlah

tiang yang dibutuhkan untuk mendukung pelat lantai gudang dalam satu

modul (18 m x 10,8 m). Langkah ini bertujuan untuk memperoleh desain

perkuatan pelat dengan jarak antar tiang yang efektif dan biaya

perancangan yang efisien.

Harga tiang yang digunakan adalah harga minipile untuk wilayah

kota Semarang dan sekitarnya yang didapat dari PT Tonggak Ampuh.

Hasil akhir yang diperoleh adalah jarak antar tiang dengan reduksi

penurunan terbesar dengan harga tiang per modul yang paling efisien.
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D. KERANGKA BERPIKIR

Pada gambar 7.1 dapat dilihat tahapan-tahapan penelitian ini, berikut

merupakan penjelasan setiap tahap :

a) Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang

dilakukan terkait dengan topik penelitian ini.

b) Setelah mengidentifikasi masalah, tahap selanjutnya adalah

tinjauan pustaka atau studi literatur. Bahan referensi untuk studi

literatur berupa buku-buku, artikel, jurnal yang memuat dasar teori

mengenai masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya.

c) Tahap berikutnya adalah analisa data, pada tahap ini dilakukan

analisa terhadap data tanah. Sehingga diperoleh parameter-

parameter tanah yang dibutuhkan dalam perhitungan manual serta

dalam analisis menggunakan program PLAXIS V.8.2. Setelah

mengetahui dasar teori mengenai metoda perhitungan untuk

perencanaan Sistem Pelat Terpaku, selanjutnya adalah melakukan

analisis perhitungan dengan menggunakan program PLAXIS

V.8.2.

d) Perancangan Sistem Pelat Terpaku menggunakan perhitungan

manual.Panjang tiang yang akan dihitung 5 meter, 6 meter dan 9

meter dengan jarak antar tiang yang dihitung sebesar 3D, 4D, 5D,

dan 6D.
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e) Perhitungan dengan Program PLAXIS V.8.2 Pada tahap ini

dilakukan perhitungan perancangan perkuatan pelat lantai gudang

Alfamart Semarang dengan metoda Pelat Terpaku dengan

membuat permodelan pada PLAXIS.

f) Tahap berikutnya adalah perhitungan volume tiang. Setelah

dilakukan perhitungan menggunakan Program PLAXIS V.8.2,

selanjutnya dilakukan perhitungan volume tiang untuk menentukan

jumlah tiang yang dibutuhkan dengan jarak antar tiang yang paling

efisien.

g) Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan pemberian saran

dari hasil yang diperoleh.
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Gambar 3.14Bagan Penelitian
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(Konvensional)

Perhitungan dengan Program
Plaxis V.8.2
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Selesai

Perhitungan Volume Tiang

Survei Lapangan
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BAB IV

PEMBAHASAN

A. PERANCANGAN SISTEM PELAT TERPAKU

1. Penentuan Nilai Modulus Reaksi Tanah-Dasar Asli (ks)

Penentuan modulus reaksi tanah-dasar asli dilakukan dengan

menggunakan data hasil sondir, yaitu dengan mengambil nilai rata-rata

dari qc yaitu sebesar 5 kg/cm2.

qall = qc/40 = 5/40 = 0,125 kg/cm2 = 12,5 kN/m2

ks = 120 x qall

= 120 x 12,5 = 1500 kN/m3

Jadi nilai modulus reaksi tanah-dasar asli (ks) sebelum pemasangan

tiang adalah sebesar 1500 kN/m3.

2. Pelat lantai menumpu di atas tanah tanpa dukungan tiang

Dimensi ketebalan pelat adalah 18 cm dengan mutu beton K-250.

Data-data yang digunakan dalam perhitungan antara lain :

Panjang = 18 meter

Lebar     = 10,8 meter

Beban hidup = 20 kN/m2

ks = 1500 kN/m3
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fc beton = 20,28 Mpa

Ec = 4700
= 4700√20,28 = 21168,79 Mpa

= 21168791,65 kPa

Momen inersia = 1/12*1*0.183 = 0,000486 m4

= 4 = 1500 . 10,84 . 21168791,65 . 0,000486 = 0,7921
Perhitungan lendutan danmomen menggunakan persamaan di

bawah:

c) Lendutan

= [1 − 1ℎ + ( ℎ + ℎ
+ ℎ + ℎ )]

d) Momen

= − 2 1ℎ + ( ℎ + ℎ
− ℎ − ℎ ′)

Beban merata diberikan pada jarak 1 m dari tumpuan sebelah kiri

dan 0,7 m dari tumpuan sebelah kanan dengan asumsi pada jarak-jarak

tersebut beban pada tepi ditumpu oleh minipile sebagai pondasi. Jadi

pembebanan yang diberikan adalah sepanjang 16,30 m dari panjang pelat

18 m.
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Contoh untuk perhitungan lendutan dan momen pada tengah

bentang atau jarak 8,15 m dari tepi pelat yang mengalami pembebanan.

Untuk x = 8,15 m, maka x’ = 8,15 m

= 201500 [1
− 1ℎ 0,7921. 18 + 0,7921. 18 ( ℎ 0,7921. 8,15 0,7921. 8,15
+ 0,7921. 8,15 ℎ 0,7921. 8,15 + ℎ 0,7921. 8,15 0,7921. 8,15+ 0,7921. 8,15 ℎ 0,7921. 8,15)]
= 0,013333 . 0,999054
= 0,01332072
= 1,332072
= − 202. 0,7921 1ℎ 0,7921. 18 + 0,7921. 18 ( ℎ 0,7921. 8,15 0,7921. 8,15
+ 0,7921. 8,15 ℎ 0,7921. 8,15 − 0,7921. 8,15 ℎ 0,7921. 8,15− ℎ 0,7921. 8,15 0,7921. 8,15)
= −15,3982 . 0,000665
= −0,0106 kN. m/m

Jadi lendutan dan momen pada jarak 8,15 m dari tepi pelat lantai

yang mengalami pembebanan adalah 1,332072 cm dan -0,0106 kN.m/m.
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Hasil lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 dengan menggunakan cara dan

rumus yang sama.

Tabel 4.1. Perhitungan lendutan dan momen per-meter pelat lantai
tanpa tiang

Jarak
dari tepi
kiri pelat

(m)

Lendutan (cm) Momen (kN.m/m)

0 0,986493 -4,14599

0,15 0,991013 -3,21918

1,15 1,137625 0,295158

2,15 1,279046 0,848017

3,15 1,338951 0,47895

4,15 1,348061 0,130983

5,15 1,34155 -0,01421

6,15 1,335447 -0,03484

7,15 1,332709 -0,01932

8,15 1,332072 -0,0106

9,15 1,332709 -0,01932

10,15 1,335447 -0,03484

11,15 1,34155 -0,01421

12,15 1,348061 0,130983

13,15 1,338951 0,47895

14,15 1,279046 0,848017

15,15 1,137625 0,295158
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16,15 0,991013 -3,21918

16,30 0,986493 -4,14599

Tabel 4.1 menunjukkan hasil perhitungan lendutan dan momen

pada pelat lantai gudang sebelum pemasangan tiang. Berdasarkan hasil

perhitungan pada Tabel 4.1 lendutan maksimum yang terjadi adalah

sebesar 1, 348061 cm. Sedangkan momen rata-rata yang terjadi yaitu

sebesar -4,14599kN.m/m.

3. Pelat Lantai Didukung Tiang Panjang 5 meter

a) Jarak antar tiang 3D

Data-data yang digunakan dalam perhitungan antara lain :

Panjang = 18 meter

Lebar     = 10,8 meter

Beban hidup = 20 kN/m2

As = 3,14*0,2*5 = 3,14 m2

Aps = 0,6*0,6 = 0,36 m2

fs = α cu = 1*25 = 25 kPa

k = k’ = k +△k

∆k = 0.4A fδ A = 0,4.3,14.251,348 . 0,6.0,6.2 = 6470,49 kN/m
k = 1500 + 6470,49 = 7970,49 kN/m
fc beton = 20,28 Mpa

Ec = 4700√fc
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= 4700√20,28 = 21168,79 Mpa

= 21168791,65 kPa

Momen inersia = 1/12*1*0.183 = 0,000486 m4

= 4 = 7970,49 . 10,84 . 21168791,65 . 0,000486 = 1,700
Lendutan

= [1 − 1ℎ + ( ℎ + ℎ
+ ℎ + ℎ )]

Momen

= − 2 1ℎ + ( ℎ + ℎ
− ℎ − ℎ ′)

Pembebanan yang diberikan sama dengan perhitungan pelat lantai

tanpa tiang. Beban hidup berupa beban  merata diberikan pada jarak 1 m

dari tumpuan sebelah kiri dan 0,7 m dari tumpuan sebelah kanan dengan

asumsi pada jarak-jarak tersebut beban pada tepi ditumpu oleh minipile

sebagai pondasi. Jadi pembebanan yang diberikan adalah sepanjang 16,30

m dari panjang pelat 18 m.

Contoh untuk perhitungan lendutan dan momen pada tengah

bentang atau jarak 8,15 m dari tepi pelat yang mengalami pembebanan.

Untuk x = 8,15 m, maka x’ = 8,15 m
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= 207970,49 [1
− 1ℎ 1,700. 18 + 1,700. 18 ( ℎ 1,700. 8,15 1,700. 8,15
+ 1,700. 8,15 ℎ 1,700. 8,15 + ℎ 1,700. 8,15 1,700. 8,15+ 1,700. 8,15 ℎ 1,700. 8,15)]= 0,00250926 . 1,00= 0,000250926= 0,250926
= − 202. 1,700 1ℎ 1,700. 18 + 1,700. 18 ( ℎ 1,700. 8,15 1,700. 8,15
+ 1,700. 8,15 ℎ 1,700. 8,15 − 1,700. 8,15 ℎ 1,700. 8,15− ℎ 1,700. 8,15 1,700. 8,15)= −3,457 . −7,31429 − 08= 2,53E − 07 kN. m/m

Jadi lendutan dan momen pada jarak 8,15 m dari tepi pelat lantai

yang mengalami pembebanan adalah 0,250926cm dan 2,53E-07kN.m/m.

Hasil lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 dengan menggunakan cara dan

rumus yang sama.



48

Tabel 4.2. Perhitungan lendutan dan momen per-meter pelat lantai
didukung tiang jarak 3D

Jarak
dari tepi
kiri pelat

(m)

Lendutan (cm) Momen (kN.m/m)

0
0,236998 -0,19188

0,15
0,23776 -0,10634

1,15
0,24984 0,035347

2,15
0,251416 0,001871

3,15
0,250939 -0,00127

4,15
0,250909 -2,4E-06

5,15
0,250926 4,23E-05

6,15
0,250926 -1,9E-06

7,15
0,250926 -1,3E-06

8,15
0,250926 2,53E-07

9,15
0,250926 -1,3E-06

10,15
0,250926 -1,9E-06

11,15
0,250926 4,23E-05

12,15
0,250909 -2,4E-06

13,15
0,250939 -0,00127

14,15
0,251416 0,001871

15,15
0,24984 0,035347

16,15
0,23776 -0,10634

16,30
0,236998 -0,19188
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Tabel 4.2 menunjukkan hasil perhitungan lendutan dan momen

pada pelat lantai gudang didukung tiang dengan panjang 5 m,

diameter 20 cm dan jarak antar tiang 3D. Berdasarkan hasil

perhitungan pada Tabel 4.2 lendutan maksimum yang terjadi adalah

sebesar 0,251416cm. Sedangkan untuk momen yang terjadi yaitu

sebesar -0,19188kN.m/m. Pemasangan tiang (P = 5 m, D = 20 cm)

dengan jarak antar tiang 3D mampu mereduksi lendutan dan momen

yang terjadi masing-masing sebesar 79,96 % dan 95,37 %.

b) Jarak antar tiang 4D

Data-data yang digunakan dalam perhitungan antara lain :

Panjang = 18 meter

Lebar     = 10,8 meter

Beban hidup = 20 kN/m2

As = 3,14*0,2*5 = 3,14 m2

Aps = 0,8*0,8 = 0,64 m2

fs = α cu = 1*25 = 25 kPa

k = k’ = k +△k

∆k = 0.4f Aδ A = 0,4.25.3,141,348 . 0,64 = 3639,65 kN/m
k = 1500 + 3639,65 = 5139,65 kN/m
fc beton = 20,28 Mpa

Ec = 4700√fc
= 4700√20,28 = 21168,79 Mpa
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= 21168791,65 kPa

Momen inersia = 1/12*1*0.183 = 0,000486 m4

λ = kB4EI = 8779,30 . 10,84 . 21168791,65 . 0,000486 = 1,524
Lendutan

y = qk [1 − 1Sinh λl + Sin λl (Sinh λx Cos λx + Sin λx Cosh λx
+ Sinh λx Cos λx + Sin λx Cosh λx)]

Momen

M = − q2λ 1Sinh λl + Sin λl (Sinh λx Cos λx + Cos λx Sinh λx
− Sin λx Cosh λx − Cosh λx Sin λx′)

Pembebanan yang diberikan sama dengan perhitungan pelat lantai

tanpa tiang. Beban hidup berupa beban  merata diberikan pada jarak 1 m

dari tumpuan sebelah kiri dan 0,7 m dari tumpuan sebelah kanan dengan

asumsi pada jarak-jarak tersebut beban pada tepi ditumpu oleh minipile

sebagai pondasi. Jadi pembebanan yang diberikan adalah sepanjang 16,30

m dari panjang pelat 18 m.

Contoh untuk perhitungan lendutan dan momen pada tengah

bentang atau jarak 8,15 m dari tepi pelat yang mengalami pembebanan.

Untuk x = 8,15 m, maka x’ = 8,15 m
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= 205139,65 [1
− 1ℎ 1,524 . 18 + 1,524. 18 ( ℎ 1,524. 8,15 1,524. 8,15
+ 1,524. 8,15 ℎ 1,524. 8,15 + ℎ 1,524. 8,15 1,524. 8,15+ 1,524. 8,15 ℎ 1,524. 8,15)]= 0,00389131 . 0,9999= 0,00389131= 0,389131
= − 202. 1,524 1ℎ 1,524 . 18 + 1,524 . 18 ( ℎ 1,524 . 8,15 1,524 . 8,15
+ 1,524 . 8,15 ℎ 1,524 . 8,15− 1,524 . 8,15 ℎ 1,524 . 8,15− ℎ 1,524 . 8,15 1,524 . 8,15)= −4,305142 . 6,855 − 07= −3E − 06 kN. m/m

Jadi lendutan dan momen pada jarak 8,15 m dari tepi pelat lantai

yang mengalami pembebanan 0,389131cm dan -3E-06kN.m/m. Hasil

lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.3 dengan menggunakan cara dan

rumus yang sama.
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Tabel 4.3. Perhitungan lendutan dan momen per-meter pelat lantai
didukung tiang jarak 4D

Jarak
dari tepi
kiri pelat

(m)

Lendutan (cm) Momen (kN.m/m)

0
0,359966 -0,32267

0,15
0,361271 -0,19187

1,15
0,385075 0,065115

2,15
0,390371 0,010428

3,15
0,389349 -0,00288

4,15
0,389077 -0,00055

5,15
0,38912 0,000125

6,15
0,389134 2,89E-05

7,15
0,389132 -5,1E-06

8,15
0,389131 -3E-06

9,15
0,389132 -5,1E-06

10,15
0,389134 2,89E-05

11,15
0,38912 0,000125

12,15
0,389077 -0,00055

13,15
0,389349 -0,00288

14,15
0,390371 0,010428

15,15
0,385075 0,065115

16,15
0,361271 -0,19187

16,30
0,359966 -0,32267
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Tabel 4.3 menunjukkan hasil perhitungan lendutan dan momen

pada pelat lantai gudang didukung tiang dengan panjang 5 m, diameter 20

cm dan jarak antar tiang 4D. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel

4.3 lendutan maksimum yang terjadi adalah sebesar 0,390371cm.

Sedangkan untuk momen yang terjadi yaitu sebesar -0,32267kN.m/m.

Pemasangan tiang (P = 5 m, D = 20 cm) dengan jarak antar tiang 4D

mampu mereduksi lendutan dan momen yang terjadi masing-masing

sebesar 69,06 % dan 92,22 %.

c) Jarak antar tiang 5D

Data-data yang digunakan dalam perhitungan antara lain :

Panjang = 18 meter

Lebar     = 10,8 meter

Beban hidup = 20 kN/m2

As = 3,14*0,2*5 = 3,14 m2

Aps = 1,0*1,0 = 1,0  m2

fs = α cu = 1*25 = 25 kPa

k = k’ = k + △k

∆ = 0.4 = 0,4.25.3,141,348 . 1,0 = 2329,38 /
= 1500 + 2329,38 = 3829,38 /

fc beton = 20,28 Mpa

Ec = 4700
= 4700√20,28 = 21168,79 Mpa
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= 21168791,65 kPa

Momen inersia = 1/12*1*0.183 = 0,000486 m4

= 4 = 3839,39 . 10,84 . 21168791,65 . 0,000486 = 1,416
Lendutan

= [1 − 1ℎ + ( ℎ + ℎ
+ ℎ + ℎ )]

Momen

= − 2 1ℎ + ( ℎ + ℎ
− ℎ − ℎ ′)

Pembebanan yang diberikan sama dengan perhitungan pelat lantai

tanpa tiang. Beban hidup berupa beban  merata diberikan pada jarak 1 m

dari tumpuan sebelah kiri dan 0,7 m dari tumpuan sebelah kanan dengan

asumsi pada jarak-jarak tersebut beban pada tepi ditumpu oleh minipile

sebagai pondasi. Jadi pembebanan yang diberikan adalah sepanjang 16,30

m dari panjang pelat 18 m.

Contoh untuk perhitungan lendutan dan momen pada tengah

bentang atau jarak 8,15 m dari tepi pelat yang mengalami pembebanan.

Untuk x = 8,15 m, maka x’ = 8,15 m
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= 203829,38 [1
− 1ℎ 1,416. 18 + 1,416. 18 ( ℎ 1,416. 8,15 1,416. 8,15
+ 1,416. 8,15 ℎ 1,416. 8,15 + ℎ 1,416. 8,15 1,416. 8,15+ 1,416. 8,15 ℎ 1,416. 8,15)]= 0,00522278 . 1,00= 0,00522278= 0,522278
= − 202. 1,416 1ℎ 1,416. 18 + 1,416. 18 ( ℎ 1,416. 8,15 1,416. 8,15
+ 1,416. 8,15 ℎ 1,416. 8,15 − 1,416. 8,15 ℎ 1,416. 8,15− ℎ 1,416. 8,15 1,416. 8,15)= −4,98758. 2,40758 − 06= −1,2E − 05 kN. m/m

Jadi lendutan dan momen pada jarak 8,15 m dari tepi pelat lantai

yang mengalami pembebanan 0,522278 cm dan -1,2E-05kN.m/m. Hasil

lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.4 dengan menggunakan cara dan

rumus yang sama.



56

Tabel 4.4. Perhitungan lendutan dan momen per-meter pelat lantai
didukung tiang jarak 5D

Jarak
dari tepi
kiri pelat

(m)

Lendutan (cm) Momen (kN.m/m)

0
0,475236 -0,44924

0,15
0,477073 -0,27853

1,15
0,513592 0,09309

2,15
0,52429 0,023373

3,15
0,52294 -0,00373

4,15
0,522209 -0,00166

5,15
0,522234 9,6E-05

6,15
0,522278 0,000105

7,15
0,52228 1,61E-06

8,15
0,522278 -1,2E-05

9,15
0,52228 1,61E-06

10,15
0,522278 0,000105

11,15
0,522234 9,6E-05

12,15
0,522209 -0,00166

13,15
0,52294 -0,00373

14,15
0,52429 0,023373

15,15
0,513592 0,09309

16,15
0,477073 -0,27853

16,30
0,475236 -0,44924
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Tabel 4.4menunjukkan hasil perhitungan lendutan dan momen

pada pelat lantai gudang didukung tiang dengan panjang 5 m, diameter 20

cm dan jarak antar tiang 5D. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel

4.4 lendutan maksimum yang terjadi adalah sebesar 0,513592cm.

Sedangkan untuk momen yang terjadi yaitu sebesar -0,44924kN.m/m.

Pemasangan tiang (P = 5 m, D = 20 cm) dengan jarak antar tiang 5D

mampu mereduksi lendutan dan momen yang terjadi masing-masing

sebesar 58,65% dan 89,16 %.

d) Jarak antar tiang 6D

Data-data yang digunakan dalam perhitungan antara lain :

Panjang = 18 meter

Lebar     = 10,8 meter

Beban hidup = 20 kN/m2

As = 3,14*0,2*5 = 3,14 m2

Aps = 1,2*1,2 = 1,44 m2

fs = α cu = 1*25 = 25 kPa

k = k’ = k + △k

∆ = 0.4 = 0,4.25.3,141,348 . 1,44 = 1617,62 /
= 1500 + 1617,62 = 3117,62 /

fc beton = 20,28 Mpa

Ec = 4700
= 4700√20,28 = 21168,79 Mpa
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= 21168791,65 kPa

Momen inersia = 1/12*1*0.183 = 0,000486 m4

= 4 = 3117,62 . 10,84 . 21168791,65 . 0,000486 = 1,345
Lendutan

= [1 − 1ℎ + ( ℎ + ℎ
+ ℎ + ℎ )]

Momen

= − 2 1ℎ + ( ℎ + ℎ
− ℎ − ℎ ′)

Pembebanan yang diberikan sama dengan perhitungan pelat lantai

tanpa tiang. Beban hidup berupa beban  merata diberikan pada jarak 1 m

dari tumpuan sebelah kiri dan 0,7 m dari tumpuan sebelah kanan dengan

asumsi pada jarak-jarak tersebut beban pada tepi ditumpu oleh minipile

sebagai pondasi. Jadi pembebanan yang diberikan adalah sepanjang 16,30

m dari panjang pelat 18 m.

Contoh untuk perhitungan lendutan dan momen pada tengah

bentang atau jarak 8,15 m dari tepi pelat yang mengalami pembebanan.

Untuk x = 8,15 m, maka x’ = 8,15 m
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= 203117,62 [1
− 1ℎ 1,345. 18 + 1,345. 18 ( ℎ 1,345. 8,15 1,345. 8,15
+ 1,345. 8,15 ℎ 1,345. 8,15 + ℎ 1,345. 8,15 1,345. 8,15+ 1,345. 8,15 ℎ 1,345. 8,15)]= 0,00641517 . 1,00= 0,00641517= 0,641517
= − 202. 1,345 1ℎ 1,345. 18 + 1,345. 18 ( ℎ 1,345. 8,15 1,345. 8,15
+ 1,345. 8,15 ℎ 1,345. 8,15 − 1,345. 8,15 ℎ 1,345. 8,15− ℎ 1,345. 8,15 1,345. 8,15)= −5,527677. 3,4055 − 06= 1,9E − 05 kN. m/m

Jadi lendutan dan momen pada jarak 8,15 m dari tepi pelat lantai

yang mengalami pembebanan 0,641517cm dan -1,9E-05 kN.m/m. Hasil

lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.5 dengan menggunakan cara dan

rumus yang sama.
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Tabel 4.5. Perhitungan lendutan dan momen per-meter pelat lantai
didukung tiang jarak 6D

Jarak
dari tepi
kiri pelat

(m)

Lendutan (cm) Momen (kN.m/m)

0
0,576325 -0,56171

0,15
0,57864 -0,35778

1,15
0,627304 0,1167

2,15
0,644125 0,037898

3,15
0,642784 -0,0035

4,15
0,641486 -0,00298

5,15
0,641425 -0,00011

6,15
0,641506 0,00019

7,15
0,64152 2,65E-05

8,15
0,641517 -1,9E-05

9,15
0,64152 2,65E-05

10,15
0,641506 0,00019

11,15
0,641425 -0,00011

12,15
0,641486 -0,00298

13,15
0,642784 -0,0035

14,15
0,644125 0,037898

15,15
0,627304 0,1167

16,15
0,57864 -0,35778

16,30
0,576325 -0,56171
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Tabel 4.5 menunjukkan hasil perhitungan lendutan dan momen

pada pelat lantai gudang didukung tiang dengan panjang 5 m, diameter 20

cm dan jarak antar tiang 6D. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel

4.5 lendutan maksimum yang terjadi adalah sebesar 0,644125cm.

Sedangkan untuk momen yang terjadi yaitu sebesar -0,56171kN.m/m.

Pemasangan tiang (P = 5 m, D = 20 cm) dengan jarak antar tiang 6D

mampu mereduksi lendutan dan momen yang terjadi masing-masing

sebesar 49,34 % dan 86,45 %.

4. Pelat Lantai Didukung Tiang Panjang 6 meter

e) Jarak antar tiang 3D

Data-data yang digunakan dalam perhitungan antara lain :

Panjang = 18 meter

Lebar     = 10,8 meter

Beban hidup = 20 kN/m2

As = 3,14*0,2*6 = 3,768 m2

Aps = 0,6*0,6 = 0,36 m2

fs = α cu = 1*25 = 25 kPa

k = k’ = k + △k

∆ = 0.4 = 0,4.25.3,7681,348 . 0,36.2 = 7764,59 /
= 1500 + 7764,59 = 9264,59 /

fc beton = 20,28 Mpa

Ec = 4700
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= 4700√20,28 = 21168,79 Mpa

= 21168791,65 kPa

Momen inersia = 1/12*1*0.183 = 0,000486 m4

= 4 = 9264,59 . 10,84 . 21168791,65 . 0,000486 = 1,766
Lendutan

= [1 − 1ℎ + ( ℎ + ℎ
+ ℎ + ℎ )]

Momen

= − 2 1ℎ + ( ℎ + ℎ
− ℎ − ℎ ′)

Pembebanan yang diberikan sama dengan perhitungan pelat lantai

tanpa tiang. Beban hidup berupa beban  merata diberikan pada jarak 1 m

dari tumpuan sebelah kiri dan 0,7 m dari tumpuan sebelah kanan dengan

asumsi pada jarak-jarak tersebut beban pada tepi ditumpu oleh minipile

sebagai pondasi. Jadi pembebanan yang diberikan adalah sepanjang 16,30

m dari panjang pelat 18 m.

Contoh untuk perhitungan lendutan dan momen pada tengah

bentang atau jarak 8,15 m dari tepi pelat yang mengalami pembebanan.

Untuk x = 8,15 m, maka x’ = 8,15 m
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= 209264,59 [1
− 1ℎ 1,766. 18 + 1,766. 18 ( ℎ 1,766. 8,15 1,766. 8,15
+ 1,766. 8,15 ℎ 1,766. 8,15 + ℎ 1,766. 8,15 1,766. 8,15+ 1,766. 8,15 ℎ 1,766. 8,15)]= 0,00215876 . 1,00= 0,00215876= 0,216876
= − 202. 1,766 1ℎ 1,766. 18 + 1,766. 18 ( ℎ 1,766. 8,15 1,766. 8,15
+ 1,766. 8,15 ℎ 1,766. 8,15 − 1,766. 8,15 ℎ 1,766. 8,15− ℎ 1,766. 8,15 1,766. 8,15)= −3,20657. −6,80846 − 08= 2,18E − 07 kN. m/m

Jadi lendutan dan momen pada jarak 8,15 m dari tepi pelat lantai

yang mengalami pembebanan 0,215876 cm dan 2,18E-07 kN.m/m. Hasil

lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.6 dengan menggunakan cara dan

rumus yang sama.
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Tabel 4.6. Perhitungan lendutan dan momen per-meter pelat lantai
didukung tiang jarak 3D

Jarak
dari tepi
kiri pelat

(m)

Lendutan (cm) Momen (kN.m/m)

0
0,205151 -0,15931

0,15
0,205779 -0,08597

1,15
0,21524 0,028013

2,15
0,216213 0,000656

3,15
0,215872 -0,00086

4,15
0,215866 3,8E-05

5,15
0,215876 2,27E-05

6,15
0,215876 -2,6E-06

7,15
0,215876 -4,8E-07

8,15
0,215876 2,18E-07

9,15
0,215876 -4,8E-07

10,15
0,215876 -2,6E-06

11,15
0,215876 2,27E-05

12,15
0,215866 3,8E-05

13,15
0,215872 -0,00086

14,15
0,216213 0,000656

15,15
0,21524 0,028013

16,15
0,205779 -0,08597

16,30
0,205151 -0,15931



65

Tabel 4.6 menunjukkan hasil perhitungan lendutan dan momen

pada pelat lantai gudang didukung tiang dengan panjang 6 m, diameter 20

cm dan jarak antar tiang 3D. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel

4.6 lendutan maksimum yang terjadi adalah sebesar 0,216213cm.

Sedangkan untuk momen yang terjadi yaitu sebesar --0,15931kN.m/m.

Pemasangan tiang (P = 6 m, D = 20 cm) dengan jarak antar tiang 3D

mampu mereduksi lendutan dan momen yang terjadi masing-masing

sebesar 83,96 % dan 96,16 %.

a) Jarak antar tiang 4D

Data-data yang digunakan dalam perhitungan antara lain :

Panjang = 18 meter

Lebar     = 10,8 meter

Beban hidup = 20 kN/m2

As = 3,14*0,2*6 = 3,768 m2

Aps = 0,8*0,8 = 0,64 m2

fs = α cu = 1*25 = 25 kPa

k = k’ = k + △k

∆ = 0.4 = 0,4.25.3,7681,348 . 0,64 = 4367,58 /
= 1500 + 4367,58 = 5867,58 /

fc beton = 20,28 Mpa

Ec = 4700
= 4700√20,28 = 21168,79 Mpa
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= 21168791,65 kPa

Momen inersia = 1/12*1*0.183 = 0,000486 m4

= 4 = 5867,58 . 10,84 . 21168791,65 . 0,000486 = 1,575
Lendutan

= [1 − 1ℎ + ( ℎ + ℎ
+ ℎ + ℎ )]

Momen

= − 2 1ℎ + ( ℎ + ℎ
− ℎ − ℎ ′)

Pembebanan yang diberikan sama dengan perhitungan pelat lantai

tanpa tiang. Beban hidup berupa beban  merata diberikan pada jarak 1 m

dari tumpuan sebelah kiri dan 0,7 m dari tumpuan sebelah kanan dengan

asumsi pada jarak-jarak tersebut beban pada tepi ditumpu oleh minipile

sebagai pondasi. Jadi pembebanan yang diberikan adalah sepanjang 16,30

m dari panjang pelat 18 m.

Contoh untuk perhitungan lendutan dan momen pada tengah

bentang atau jarak 8,15 m dari tepi pelat yang mengalami pembebanan.

Untuk x = 8,15 m, maka x’ = 8,15 m
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= 205867,58 [1
− 1ℎ 1,575. 18 + 1,575. 18 ( ℎ 1,575. 8,15 1,575. 8,15
+ 1,575. 8,15 ℎ 1,575. 8,15 + ℎ 1,575. 8,15 1,575. 8,15+ 1,575. 8,15 ℎ 1,575. 8,15)]= 0,00340856 . 1,00= 0,00340856= 0,340856
= − 202. 1,575 1ℎ 1,575. 18 + 1,575. 18 ( ℎ 1,575. 8,15 1,575. 8,15
+ 1,575. 8,15 ℎ 1,575. 8,15 − 1,575. 8,15 ℎ 1,575. 8,15− ℎ 1,575. 8,15 1,575. 8,15)= −4,029255. 2,52783 − 07= −1E − 06 kN. m/m

Jadi lendutan dan momen pada jarak 8,15 m dari tepi pelat lantai

yang mengalami pembebanan 0,340856cm dan --1E-06kN.m/m. Hasil

lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.7 dengan menggunakan cara dan

rumus yang sama.
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Tabel 4.7. Perhitungan lendutan dan momen per-meter pelat lantai
didukung tiang jarak 4D

Jarak
dari tepi
kiri pelat

(m)

Lendutan (cm) Momen (kN.m/m)

0
0,317443 -0,27677

0,15
0,318556 -0,16129

1,15
0,338054 0,054699

2,15
0,341816 0,006802

3,15
0,340974 -0,00236

4,15
0,340815 -0,00029

5,15
0,340851 0,000101

6,15
0,340858 1,21E-05

7,15
0,340856 -4,2E-06

8,15
0,340856 -1E-06

9,15
0,340856 -4,2E-06

10,15
0,340858 1,21E-05

11,15
0,340851 0,000101

12,15
0,340815 -0,00029

13,15
0,340974 -0,00236

14,15
0,341816 0,006802

15,15
0,338054 0,054699

16,15
0,318556 -0,16129

16,30
0,317443 -0,27677
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Tabel 4.7 menunjukkan hasil perhitungan lendutan dan momen

pada pelat lantai gudang didukung tiang dengan panjang 6 m, diameter 20

cm dan jarak antar tiang 4D. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel

4.7 lendutan maksimum yang terjadi adalah sebesar 0,341816cm.

Sedangkan untuk momen yang terjadi yaitu sebesar -0,27677kN.m/m.

Pemasangan tiang (P = 6 m, D = 20 cm) dengan jarak antar tiang 4D

mampu mereduksi lendutan dan momen yang terjadi masing-masing

sebesar 74,64% dan 93,32 %.

b) Jarak antar tiang 5D

Data-data yang digunakan dalam perhitungan antara lain :

Panjang = 18 meter

Lebar     = 10,8 meter

Beban hidup = 20 kN/m2

As = 3,14*0,2*6 = 3,768 m2

Aps = 1,0*1,0  = 1,0  m2

fs = α cu = 1*25 = 25 kPa

k = k’ = k + △k

∆ = 0.4 = 0,4.25.3,7681,348 . 1,0 = 2795,25 /
= 1500 + 2795,25 = 4295,25 /

fc beton = 20,28 Mpa

Ec = 4700
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= 4700√20,28 = 21168,79 Mpa

= 21168791,65 kPa

Momen inersia = 1/12*1*0.183 = 0,000486 m4

= 4 = 4295,25 . 10,84 . 21168791,65 . 0,000486 = 1,475
Lendutan

= [1 − 1ℎ + ( ℎ + ℎ
+ ℎ + ℎ )]

Momen

= − 2 1ℎ + ( ℎ + ℎ
− ℎ − ℎ ′)

Pembebanan yang diberikan sama dengan perhitungan pelat lantai

tanpa tiang. Beban hidup berupa beban  merata diberikan pada jarak 1 m

dari tumpuan sebelah kiri dan 0,7 m dari tumpuan sebelah kanan dengan

asumsi pada jarak-jarak tersebut beban pada tepi ditumpu oleh minipile

sebagai pondasi. Jadi pembebanan yang diberikan adalah sepanjang 16,30

m dari panjang pelat 18 m.

Contoh untuk perhitungan lendutan dan momen pada tengah

bentang atau jarak 8,15 m dari tepi pelat yang mengalami pembebanan.

Untuk x = 8,15 m, maka x’ = 8,15 m
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= 204295,25 [1
− 1ℎ 1,475. 18 + 1,475. 18 ( ℎ 1,475. 8,15 1,475. 8,15
+ 1,475. 8,15 ℎ 1,475. 8,15 + ℎ 1,475. 8,15 1,475. 8,15+ 1,475. 8,15 ℎ 1,475. 8,15)]= 0,00456531 . 1,00= 0,00465631= 0,465631
= − 202. 1,475 1ℎ 1,475. 18 + 1,475. 18 ( ℎ 1,475. 8,15 1,475. 8,15
+ 1,475. 8,15 ℎ 1,475. 8,15 − 1,475. 8,15 ℎ 1,475. 8,15− ℎ 1,475. 8,15 1,475. 8,15)= −4,70934. 1,64418 − 06= −7,7E − 06 kN. m/m

Jadi lendutan dan momen pada jarak 8,15 m dari tepi pelat lantai

yang mengalami pembebanan 0,465631cm dan -7,7E-06kN.m/m. Hasil

lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.8 dengan menggunakan cara dan

rumus yang sama.
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Tabel 4.8. Perhitungan lendutan dan momen per-meter pelat lantai
didukung tiang jarak 5D

Jarak
dari tepi
kiri pelat

(m)

Lendutan (cm) Momen (kN.m/m)

0
0,42653 -0,39546

0,15
0,42814 -0,24134

1,15
0,45912 0,081364

2,15
0,46732 0,017385

3,15
0,466073 -0,0035

4,15
0,465562 -0,00113

5,15
0,465603 0,00013

6,15
0,465633 6,82E-05

7,15
0,465632 -3,5E-06

8,15
0,465631 -7,7E-06

9,15
0,465632 -3,5E-06

10,15
0,465633 6,82E-05

11,15
0,465603 0,00013

12,15
0,465562 -0,00113

13,15
0,466073 -0,0035

14,15
0,46732 0,017385

15,15
0,45912 0,081364

16,15
0,42814 -0,24134

16,30
0,42653 -0,39546
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Tabel 4.8 menunjukkan hasil perhitungan lendutan dan momen

pada pelat lantai gudang didukung tiang dengan panjang 6 m, diameter 20

cm dan jarak antar tiang 5D. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel

4.8 lendutan maksimum yang terjadi adalah sebesar 0,46732cm.

Sedangkan untuk momen yang terjadi yaitu sebesar -0,39546kN.m/m.

Pemasangan tiang (P = 6 m, D = 20 cm) dengan jarak antar tiang 5D

mampu mereduksi lendutan dan momen yang terjadi masing-masing

sebesar 65,33 % dan 90,46 %.

c) Jarak antar tiang 6D

Data-data yang digunakan dalam perhitungan antara lain :

Panjang = 18 meter

Lebar     = 10,8 meter

Beban hidup = 20 kN/m2

As = 3,14*0,2*6 = 3,768 m2

Aps = 1,2*1,2 = 1,44 m2

fs = α cu = 1*25 = 25 kPa

k = k’ = k + △k

∆ = 0.4 = 0,4.25.3,7681,348 . 1,44 = 1941,15 /
= 1500 + 1941,15 = 3441,15 /

fc beton = 20,28 Mpa

Ec = 4700
= 4700√20,28 = 21168,79 Mpa



74

= 21168791,65 kPa

Momen inersia = 1/12*1*0.183 = 0,000486 m4

= 4 = 3441,15 . 10,84 . 21168791,65 . 0,000486 = 1,379

Lendutan

= [1 − 1ℎ + ( ℎ + ℎ
+ ℎ + ℎ )]

Momen

= − 2 1ℎ + ( ℎ + ℎ
− ℎ − ℎ ′)

Pembebanan yang diberikan sama dengan perhitungan pelat lantai

tanpa tiang. Beban hidup berupa beban  merata diberikan pada jarak 1 m

dari tumpuan sebelah kiri dan 0,7 m dari tumpuan sebelah kanan dengan

asumsi pada jarak-jarak tersebut beban pada tepi ditumpu oleh minipile

sebagai pondasi. Jadi pembebanan yang diberikan adalah sepanjang 16,30

m dari panjang pelat 18 m.

Contoh untuk perhitungan lendutan dan momen pada tengah

bentang atau jarak 8,15 m dari tepi pelat yang mengalami pembebanan.

Untuk x = 8,15 m, maka x’ = 8,15 m
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= 203441,15 [1
− 1ℎ 1,345. 18 + 1,345. 18 ( ℎ 1,379. 8,15 1,379. 8,15
+ 1,379. 8,15 ℎ 1,379. 8,15 + ℎ 1,379. 8,15 1,379. 8,15+ 1,379. 8,15 ℎ 1,379. 8,15)]= 0,00581202 . 1,00= 0,00581202= 0,581202
= − 202. 1,379 1ℎ 1,379. 18 + 1,379. 18 ( ℎ 1,379. 8,15 1,379. 8,15
+ 1,379. 8,15 ℎ 1,379. 8,15 − 1,379. 8,15 ℎ 1,379. 8,15− ℎ 1,379. 8,15 1,379. 8,15)= −5,26141. 3,06216 − 06= −1,6E − 05 kN. m/m

Jadi lendutan dan momen pada jarak 8,15 m dari tepi pelat lantai

yang mengalami pembebanan 0,581202cm dan -1,6E-05kN.m/m. Hasil

lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.9 dengan menggunakan cara dan

rumus yang sama.
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Tabel 4.9. Perhitungan lendutan dan momen per-meter pelat lantai
didukung tiang jarak 6D

Jarak
dari tepi
kiri pelat

(m)

Lendutan (cm) Momen (kN.m/m)

0
0,525421 -0,50496

0,15
0,527494 -0,31757

1,15
0,569942 0,104949

2,15
0,583526 0,030253

3,15
0,582139 -0,00375

4,15
0,581144 -0,00228

5,15
0,581136 1,86E-05

6,15
0,581198 0,000147

7,15
0,581205 1,13E-05

8,15
0,581202 -1,6E-05

9,15
0,581205 1,13E-05

10,15
0,581198 0,000147

11,15
0,581136 1,86E-05

12,15
0,581144 -0,00228

13,15
0,582139 -0,00375

14,15
0,583526 0,030253

15,15
0,569942 0,104949

16,15
0,527494 -0,31757

16,30
0,525421 -0,50496
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Tabel 4.9 menunjukkan hasil perhitungan lendutan dan momen

pada pelat lantai gudang didukung tiang dengan panjang 6 m, diameter 20

cm dan jarak antar tiang 6D. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel

4.9 lendutan maksimum yang terjadi adalah sebesar 0,583526cm.

Sedangkan untuk momen yang terjadi yaitu sebesar -0,50496kN.m/m.

Pemasangan tiang (P = 6 m, D = 20 cm) dengan jarak antar tiang 6D

mampu mereduksi lendutan dan momen yang terjadi masing-masing

sebesar 56,71  % dan 87,82  %.

5. Pelat Lantai Didukung Tiang Panjang 9 meter

a) Jarak antar tiang 3D

Data-data yang digunakan dalam perhitungan antara lain :

Panjang = 18 meter

Lebar     = 10,8 meter

Beban hidup = 20 kN/m2

As = 3,14*0,2*9 = 5,652 m2

Aps = 0,6*0,6 = 0,36 m2

fs = α cu = 1*25 = 25 kPa

k = k’ = k + △k

∆ = 0.4 = 0,4.25.5,6521,348 . 0,36 = 11646,88 /
= 1500 + 11646,88 = 13146,88 /

fc beton = 20,28 Mpa

Ec = 4700
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= 4700√20,28 = 21168,79 Mpa

= 21168791,65 kPa

Momen inersia = 1/12*1*0.183 = 0,000486 m4

= 4 = 13146,88 . 10,84 . 21168791,65 . 0,000486 = 1,927
Lendutan

= [1 − 1ℎ + ( ℎ + ℎ
+ ℎ + ℎ )]

Momen

= − 2 1ℎ + ( ℎ + ℎ
− ℎ − ℎ ′)

Pembebanan yang diberikan sama dengan perhitungan pelat lantai

tanpa tiang. Beban hidup berupa beban  merata diberikan pada jarak 1 m

dari tumpuan sebelah kiri dan 0,7 m dari tumpuan sebelah kanan dengan

asumsi pada jarak-jarak tersebut beban pada tepi ditumpu oleh minipile

sebagai pondasi. Jadi pembebanan yang diberikan adalah sepanjang 16,30

m dari panjang pelat 18 m.

Contoh untuk perhitungan lendutan dan momen pada tengah

bentang atau jarak 8,15 m dari tepi pelat yang mengalami pembebanan.

Untuk x = 8,15 m, maka x’ = 8,15 m
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= 2013146,88 [1
− 1ℎ 1,927. 18 + 1,927. 18 ( ℎ 1,927. 8,15 1,927. 8,15
+ 1,927. 8,15 ℎ 1,927. 8,15 + ℎ 1,927. 8,15 1,927. 8,15+ 1,927. 8,15 ℎ 1,927. 8,15)]= 0,00152127 . 1,00= 0,00152127= 0,152127
= − 202. 1,927 1ℎ 1,927. 18 + 1,927. 18 ( ℎ 1,927. 8,15 1,927. 8,15
+ 1,927. 8,15 ℎ 1,927. 8,15 − 1,927. 8,15 ℎ 1,927. 8,15− ℎ 1,927. 8,15 1,927. 8,15)= −2,69180. −1,13662 − 08= 3,06E − 08 kN. m/m

Jadi lendutan dan momen pada jarak 8,15 m dari tepi pelat lantai

yang mengalami pembebanan 0,152127cm dan 3,06E-08 kN.m/m. Hasil

lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.10 dengan menggunakan cara dan

rumus yang sama.
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Tabel 4.10. Perhitungan lendutan dan momen per-meter pelat lantai
didukung tiang jarak 3D

Jarak
dari tepi
kiri pelat

(m)

Lendutan (cm) Momen (kN.m/m)

0
0,146384 -0,10163

0,15
0,146778 -0,05125

1,15
0,152004 0,015512

2,15
0,152253 -0,00049

3,15
0,152117 -0,00028

4,15
0,152126 3,87E-05

5,15
0,152128 1,97E-06

6,15
0,152127 -1E-06

7,15
0,152127 5,91E-08

8,15
0,152127 3,06E-08

9,15
0,152127 5,91E-08

10,15
0,152127 -1E-06

11,15
0,152128 1,97E-06

12,15
0,152126 3,87E-05

13,15
0,152117 -0,00028

14,15
0,152253 -0,00049

15,15
0,152004 0,015512

16,15
0,146778 -0,05125

16,30
0,146384 -0,10163
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Tabel 4.10 menunjukkan hasil perhitungan lendutan dan momen

pada pelat lantai gudang didukung tiang dengan panjang 9 m, diameter 20

cm dan jarak antar tiang 3D. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel

4.10 lendutan maksimum yang terjadi adalah sebesar 0,152253cm.

Sedangkan untuk momen yang terjadi yaitu sebesar -0,10163kN.m/m.

Pemasangan tiang (P = 9 m, D = 20 cm) dengan jarak antar tiang 3D

mampu mereduksi lendutan dan momen yang terjadi masing-masing

sebesar 88,71 % dan 97,55 %.

b) Jarak antar tiang 4D

Data-data yang digunakan dalam perhitungan antara lain :

Panjang = 18 meter

Lebar     = 10,8 meter

Beban hidup = 20 kN/m2

As = 3,14*0,2*9 = 5,652 m2

Aps = 0,8*0,8 = 0,64 m2

fs = α cu = 1*25 = 25 kPa

k = k’ = k + △k

∆ = 0.4 = 0,4.25.5,6521,348 . 0,64 = 6551,37 /
= 1500 + 6551,37 = 8051,37 /

fc beton = 20,28 Mpa

Ec = 4700
= 4700√20,28 = 21168,79 Mpa
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= 21168791,65 kPa

Momen inersia = 1/12*1*0.183 = 0,000486 m4

= 4 = 8051,37 . 10,84 . 21168791,65 . 0,000486 = 1,705
Lendutan

= [1 − 1ℎ + ( ℎ + ℎ
+ ℎ + ℎ )]

Momen

= − 2 1ℎ + ( ℎ + ℎ
− ℎ − ℎ ′)

Pembebanan yang diberikan sama dengan perhitungan pelat lantai

tanpa tiang. Beban hidup berupa beban  merata diberikan pada jarak 1 m

dari tumpuan sebelah kiri dan 0,7 m dari tumpuan sebelah kanan dengan

asumsi pada jarak-jarak tersebut beban pada tepi ditumpu oleh minipile

sebagai pondasi. Jadi pembebanan yang diberikan adalah sepanjang 16,30

m dari panjang pelat 18 m.

Contoh untuk perhitungan lendutan dan momen pada tengah

bentang atau jarak 8,15 m dari tepi pelat yang mengalami pembebanan.

Untuk x = 8,15 m, maka x’ = 8,15 m
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= 208051,37 [1
− 1ℎ 1,705. 18 + 1,705. 18 ( ℎ 1,705. 8,15 1,705. 8,15
+ 1,705. 8,15 ℎ 1,705. 8,15 + ℎ 1,705. 8,15 1,705. 8,15+ 1,705. 8,15 ℎ 1,705. 8,15)]= 0,00248405. 1,00= 0,00248405= 0,2048405
= − 202. 1,705 1ℎ 1,705. 18 + 1,705. 18 ( ℎ 1,705. 8,15 1,705. 8,15
+ 1,705. 8,15 ℎ 1,705. 8,15 − 1,705. 8,15 ℎ 1,705. 8,15− ℎ 1,705. 8,15 1,705. 8,15)= −3,43969. −7,44633 − 08= 2,56E − 07 kN. m/m

Jadi lendutan dan momen pada jarak 8,15 m dari tepi pelat lantai

yang mengalami pembebanan 0,248405cm dan 2,56E-07kN.m/m. Hasil

lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.11 dengan menggunakan cara dan

rumus yang sama.
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Tabel 4.11. Perhitungan lendutan dan momen per-meter pelat lantai
didukung tiang jarak 4D

Jarak
dari tepi
kiri pelat

(m)

Lendutan (cm) Momen (kN.m/m)

0
0,234718 -0,18953

0,15
0,23547 -0,10486

1,15
0,247356 0,034813

2,15
0,248883 0,00177

3,15
0,248416 -0,00124

4,15
0,248389 1,68E-06

5,15
0,248405 4,08E-05

6,15
0,248405 -2E-06

7,15
0,248405 -1,2E-06

8,15
0,248405 2,56E-07

9,15
0,248405 -1,2E-06

10,15
0,248405 -2E-06

11,15
0,248405 4,08E-05

12,15
0,248389 1,68E-06

13,15
0,248416 -0,00124

14,15
0,248883 0,00177

15,15
0,247356 0,034813

16,15
0,23547 -0,10486

16,30
0,234718 -0,18953
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Tabel 4.11 menunjukkan hasil perhitungan lendutan dan momen

pada pelat lantai gudang didukung tiang dengan panjang 9 m, diameter 20

cm dan jarak antar tiang 4D. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel

4.11 lendutan maksimum yang terjadi adalah sebesar 0,248883cm.

Sedangkan untuk momen yang terjadi yaitu sebesar -0,18953kN.m/m.

Pemasangan tiang (P = 9 m, D = 20 cm) dengan jarak antar tiang 4D

mampu mereduksi lendutan dan momen yang terjadi masing-masing

sebesar 81,54 % dan 95,43 %.

c) Jarak antar tiang 5D

Data-data yang digunakan dalam perhitungan antara lain :

Panjang = 18 meter

Lebar     = 10,8 meter

Beban hidup = 20 kN/m2

As = 3,14*0,2*9 = 5,652 m2

Aps = 1,0*1,0  = 1,0 m2

fs = α cu = 1*25 = 25 kPa

k = k’ = k + △k

∆ = 0.4 = 0,4.25.5,6521,348 . 1,0 = 41192,88 /
= 1500 + 41192,88 = 5692,88 /

fc beton = 20,28 Mpa

Ec = 4700
= 4700√20,28 = 21168,79 Mpa
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= 21168791,65 kPa

Momen inersia = 1/12*1*0.183 = 0,000486 m4

= 4 = 5692,88 . 10,84 . 21168791,65 . 0,000486 = 1,564

Lendutan

= [1 − 1ℎ + ( ℎ + ℎ
+ ℎ + ℎ )]

Momen

= − 2 1ℎ + ( ℎ + ℎ
− ℎ − ℎ ′)

Pembebanan yang diberikan sama dengan perhitungan pelat lantai

tanpa tiang. Beban hidup berupa beban  merata diberikan pada jarak 1 m

dari tumpuan sebelah kiri dan 0,7 m dari tumpuan sebelah kanan dengan

asumsi pada jarak-jarak tersebut beban pada tepi ditumpu oleh minipile

sebagai pondasi. Jadi pembebanan yang diberikan adalah sepanjang 16,30

m dari panjang pelat 18 m.

Contoh untuk perhitungan lendutan dan momen pada tengah

bentang atau jarak 8,15 m dari tepi pelat yang mengalami pembebanan.

Untuk x = 8,15 m, maka x’ = 8,15 m
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= 205692,88 [1
− 1ℎ 1,564. 18 + 1,564. 18 ( ℎ 1,564. 8,15 1,564. 8,15
+ 1,564. 8,15 ℎ 1,564. 8,15 + ℎ 1,564. 8,15 1,564. 8,15+ 1,564. 8,15 ℎ 1,564. 8,15)]= 0,00351316 . 1,00= 0,00351316= 0,3511613
= − 202. 1,564 1ℎ 1,564. 18 + 1,564. 18 ( ℎ 1,564. 8,15 1,564. 8,15
+ 1,564. 8,15 ℎ 1,564. 8,15 − 1,564. 8,15 ℎ 1,564. 8,15− ℎ 1,564. 8,15 1,564. 8,15)= −4,0906. 3,31527 − 07= −1,4E − 06 kN. m/m

Jadi lendutan dan momen pada jarak 8,15 m dari tepi pelat lantai

yang mengalami pembebanan 0,351316cm dan -1,4E-06 kN.m/m. Hasil

lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.12 dengan menggunakan cara dan

rumus yang sama.



88

Tabel 4.12. Perhitungan lendutan dan momen per-meter pelat lantai
didukung tiang jarak 5D

Jarak
dari tepi
kiri pelat

(m)

Lendutan (cm) Momen (kN.m/m)

0
0,326693 -0,2867

0,15
0,327848 -0,16786

1,15
0,348262 0,056962

2,15
0,352336 0,007534

3,15
0,351453 -0,00247

4,15
0,351272 -0,00034

5,15
0,35131 0,000107

6,15
0,351318 1,52E-05

7,15
0,351316 -4,5E-06

8,15
0,351316 -1,4E-06

9,15
0,351316 -4,5E-06

10,15
0,351318 1,52E-05

11,15
0,35131 0,000107

12,15
0,351272 -0,00034

13,15
0,351453 -0,00247

14,15
0,352336 0,007534

15,15
0,348262 0,056962

16,15
0,327848 -0,16786

16,30
0,326693 -0,2867



89

Tabel 4.12menunjukkan hasil perhitungan lendutan dan momen

pada pelat lantai gudang didukung tiang dengan panjang 9 m, diameter 20

cm dan jarak antar tiang 5D. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel

4.12 lendutan maksimum yang terjadi adalah sebesar 0,352336cm.

Sedangkan untuk momen yang terjadi yaitu sebesar -0,2867kN.m/m.

Pemasangan tiang (P = 9 m, D = 20 cm) dengan jarak antar tiang 5D

mampu mereduksi lendutan dan momen yang terjadi masing-masing

sebesar 73,86 % dan 93,08 %.

d) Jarak antar tiang 6D

Data-data yang digunakan dalam perhitungan antara lain :

Panjang = 18 meter

Lebar     = 10,8 meter

Beban hidup = 20 kN/m2

As = 3,14*0,2*9 = 5,652 m2

Aps = 1,2*1,2 = 1,44 m2

fs = α cu = 1*25 = 25 kPa

k = k’ = k + △k

∆ = 0.4 = 0,4.25.5,6521,348 . 1,44 = 2911,72 /
= 1500 + 2911,72 = 4411,72 /

fc beton = 20,28 Mpa

Ec = 4700
= 4700√20,28 = 21168,79 Mpa
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= 21168791,65 kPa

Momen inersia = 1/12*1*0.183 = 0,000486 m4

= 4 = 4411,72 . 10,84 . 21168791,65 . 0,000486 = 1,467
Lendutan

= [1 − 1ℎ + ( ℎ + ℎ
+ ℎ + ℎ )]

Momen

= − 2 1ℎ + ( ℎ + ℎ
− ℎ − ℎ ′)

Pembebanan yang diberikan sama dengan perhitungan pelat lantai

tanpa tiang. Beban hidup berupa beban  merata diberikan pada jarak 1 m

dari tumpuan sebelah kiri dan 0,7 m dari tumpuan sebelah kanan dengan

asumsi pada jarak-jarak tersebut beban pada tepi ditumpu oleh minipile

sebagai pondasi. Jadi pembebanan yang diberikan adalah sepanjang 16,30

m dari panjang pelat 18 m.

Contoh untuk perhitungan lendutan dan momen pada tengah

bentang atau jarak 8,15 m dari tepi pelat yang mengalami pembebanan.

Untuk x = 8,15 m, maka x’ = 8,15 m
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= 204411,72 [1
− 1ℎ 1,467. 18 + 1,467. 18 ( ℎ 1,467. 8,15 1,467. 8,15
+ 1,467. 8,15 ℎ 1,467. 8,15 + ℎ 1,467. 8,15 1,467. 8,15+ 1,467. 8,15 ℎ 1,467. 8,15)]= 0,00453338 . 1,00= 0,00453338= 0,453338
= − 202. 1,467 1ℎ 1,467. 18 + 1,467. 18 ( ℎ 1,467. 8,15 1,467. 8,15
+ 1,467. 8,15 ℎ 1,467. 8,15 − 1,467. 8,15 ℎ 1,467. 8,15− ℎ 1,467. 8,15 1,467. 8,15)= −4,64676. 1,4771 − 06= −6,9E − 06 kN. m/m

Jadi lendutan dan momen pada jarak 8,15 m dari tepi pelat lantai

yang mengalami pembebanan 0,453338cm dan -6,9E-06 kN.m/m. Hasil

lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.13 dengan menggunakan cara dan

rumus yang sama.
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Tabel 4.13. Perhitungan lendutan dan momen per-meter pelat lantai
didukung tiang jarak 6D

Jarak
dari tepi
kiri pelat

(m)

Lendutan (cm) Momen (kN.m/m)

0
0,415897 -0,38377

0,15
0,417458 -0,23332

1,15
0,447259 0,078782

2,15
0,454956 0,016175

3,15
0,453739 -0,00342

4,15
0,453271 -0,00102

5,15
0,453313 0,000133

6,15
0,45334 6,1E-05

7,15
0,453339 -4,1E-06

8,15
0,453338 -6,9E-06

9,15
0,453339 -4,1E-06

10,15
0,45334 6,1E-05

11,15
0,453313 0,000133

12,15
0,453271 -0,00102

13,15
0,453739 -0,00342

14,15
0,454956 0,016175

15,15
0,447259 0,078782

16,15
0,417458 -0,23332

16,30
0,415897 -0,38377
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Tabel 4.13 menunjukkan hasil perhitungan lendutan dan momen

pada pelat lantai gudang didukung tiang dengan panjang 9 m, diameter 20

cm dan jarak antar tiang 6D. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel

4.13 lendutan maksimum yang terjadi adalah sebesar 0,454956cm.

Sedangkan untuk momen yang terjadi yaitu sebesar -0,38377kN.m/m.

Pemasangan tiang (P = 9 m, D = 20 cm) dengan jarak antar tiang 6D

mampu mereduksi lendutan dan momen yang terjadi masing-masing

sebesar 66,25 % dan 90,74 %.

B. PERHITUNGAN DENGAN PROGRAM PLAXIS V.8.2

Program Plaxis yang digunakan dalam penelitian ini  adalah Plaxis versi

8.2 Profesional. Pada perhitungan dengan menggunakan program Plaxis, pelat

lantai dan tiang beton yang digunakan dimodelkan sebagai Plates. Sedangkan

material tanah dimodelkan sebagai soil & interfaces.Pengisian data properties soil

& interfaces pada program dibagi menjadi 3 lapisan tanah dan ditunjukkan pada

Tabel 4.14.Untuk data pelat lantai dan tiang dimodelkan dengan material Plates

ditunjukkan pada Tabel 4.15 dan 4.16.
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Tabel 4.14 Material properties untuk soil & interfaces
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Tabel 4.15 Material properties plates untuk jarak tiang 3D

Tabel 4.16 Material properties plates untuk jarak tiang 4D, 5D, 6D

94
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1. Permodelan Pelat Lantai di Atas Tanah

Permodelan pelat lantai di atas tanah dibuat untuk mengetahui

penurunan awal yang terjadi sebelum pemasangan tiang.Pada Gambar4.1,

untuk model pelat lantai menumpu di atas tanah tanpa didukung tiana-

tiang dengan lapisan tanah mengacu pada hasil sondir.Pelat lantai modul

18 m x 10,8 m dengan beban merata di atasnya sebesar 20 kN/m3.

Permodelan dibuat dengan arah melintang panjang 18 m dengan alasan

lendutan yang terjadi pada arah memanjang lebih ekstrim.

Gambar 4.1 Permodelan pelat lantai menumpu di atas tanah

Beban merata diberikan pada jarak 1 m dari tumpuan sebelah kiri

dan 0,7 m dari tumpuan sebelah kanan dengan asumsi pada jarak tersebut

beban pada tepi ditumpu oleh minipile sebagai pondasi. Lendutan yang

terjadi disajikan pada Gambar 4.2, dengan nilai maksimum lendutan =
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4,451 cm.Bending momen yang terjadi sebesar -7,27 kN.m/m

ditunjukkan oleh Gambar 4.3

Gambar 4.2 Lendutan pelat lantai gudang

Gambar 4.3Bending momen pelat lantai gudang

2. Permodelan Pelat Lantai Didukung Tiang 5 m

Permodelan pelat lantai didukung tiang 5 m adalah pelat lantai

dengan modul 18 m x 10,8 m didukung tiang (P = 5 m, D = 20 cm) dengan
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variasi jarak antar tiang sebesar 3D, 4D, 5d dan 6D. Beban yang diberikan

berupa beban merata sebesar 20 kN/m3. Pada Gambar 4.4 dan 4.5,

masing-masing untuk model pelatlantai didukung tiang (P = 5 m, D = 20

cm) dengan jarak antar tiang 3D (60 cm) dan 4D (80 cm).

Gambar 4.4 Permodelan pelat lantai didukung tiang jarak 3D
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Gambar 4.5Permodelan pelat lantai didukung tiang jarak 4D

Lendutan yang terjadi disajikan pada Gambar 4.6 dan 4.8, dengan

nilai maksimum lendutan = 2,58 cm untuk jarak tiang 3D dan nilai

maksimum lendutan = 2,67 cm untuk jarak antar tiang 4D (80 cm).

Bending momen yang terjadi sebeasar -4,65 kN.m/m untuk jarak antar

tiang 3D dan -4,70 kN.m/m untuk jarak antar tiang 4D. Masing-masing

ditunjukkan oleh Gambar 4.7 dan 4.9.
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maksimum lendutan = 2,67 cm untuk jarak antar tiang 4D (80 cm).

Bending momen yang terjadi sebeasar -4,65 kN.m/m untuk jarak antar

tiang 3D dan -4,70 kN.m/m untuk jarak antar tiang 4D. Masing-masing

ditunjukkan oleh Gambar 4.7 dan 4.9.
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Gambar 4.6Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 3D

Gambar 4.7 Bending momen pelat lantai didukung tiang jarak 3D
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Gambar 4.6Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 3D

Gambar 4.7 Bending momen pelat lantai didukung tiang jarak 3D
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Gambar 4.6Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 3D

Gambar 4.7 Bending momen pelat lantai didukung tiang jarak 3D
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Gambar 4.8 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 4D

Gambar 4.9 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 4D

Pada Gambar 4.10 dan 4.11 , masing-masing untuk model pelat

lantai didukung tiang (P = 5 m, D = 20 cm) dengan jarak antar tiang 5D

(100 cm) dan 6D (120 cm). Lendutan yang terjadi disajikan pada Gambar

4.12dan 4.14, dengan nilai maksimum lendutan = 2,82 cm untuk jarak
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Gambar 4.8 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 4D

Gambar 4.9 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 4D

Pada Gambar 4.10 dan 4.11 , masing-masing untuk model pelat

lantai didukung tiang (P = 5 m, D = 20 cm) dengan jarak antar tiang 5D

(100 cm) dan 6D (120 cm). Lendutan yang terjadi disajikan pada Gambar

4.12dan 4.14, dengan nilai maksimum lendutan = 2,82 cm untuk jarak
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Gambar 4.8 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 4D

Gambar 4.9 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 4D

Pada Gambar 4.10 dan 4.11 , masing-masing untuk model pelat

lantai didukung tiang (P = 5 m, D = 20 cm) dengan jarak antar tiang 5D

(100 cm) dan 6D (120 cm). Lendutan yang terjadi disajikan pada Gambar

4.12dan 4.14, dengan nilai maksimum lendutan = 2,82 cm untuk jarak
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tiang 5D dan nilai maksimum lendutan = 2,88 cm untuk jarak antar tiang

6D.Bending momen yang terjadi sebeasar -4,75 kN.m/m untuk jarak antar

tiang 5D dan -4,80 kN.m/m untuk jarak antar tiang 6D. Masing-masing

ditunjukkan oleh Gambar 4.13 dan 4.15.

Gambar 4.10 Permodelan pelat lantai didukung tiang jarak 5D
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Gambar 4.11 Permodelan pelat lantai didukung tiang jarak6D

Gambar 4.12 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak5D
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Gambar 4.11 Permodelan pelat lantai didukung tiang jarak6D

Gambar 4.12 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak5D
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Gambar 4.11 Permodelan pelat lantai didukung tiang jarak6D

Gambar 4.12 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak5D
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Gambar4.13 Bending momen pelat lantai didukung tiang jarak 5D

Gambar 4.14 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 6D
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Gambar4.13 Bending momen pelat lantai didukung tiang jarak 5D

Gambar 4.14 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 6D
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Gambar4.13 Bending momen pelat lantai didukung tiang jarak 5D

Gambar 4.14 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 6D
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Gambar 4.15 Bending momen pelat lantai didukung tiang jarak 6D

3. Permodelan pelat lantai didukung tiang 6 meter

Permodelan pelat lantai didukung tiang 6 m adalah pelat lantai

dengan modul 18 m x 10,8 m didukung tiang (P = 6 m, D = 20 cm) dengan

variasi jarak antar tiang sebesar 3D, 4D, 5d dan 6D. Beban yang diberikan

berupa beban merata sebesar 20 kN/m3. Model pelat lantai didukung tiang

dengan panjang 6 meter dan diameter 20 cm  dengan jarak antar tiang 3D

dan 4D masing-masing disajikan pada Gambar 4.16 dan 4.17.
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Gambar 4.15 Bending momen pelat lantai didukung tiang jarak 6D
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Gambar 4.15 Bending momen pelat lantai didukung tiang jarak 6D
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Gambar 4.16 Permodelan pelat lantai didukung tiang jarak 3D

Gambar 4.17 Permodelan pelat lantai didukung tiang jarak 4D
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Gambar 4.16 Permodelan pelat lantai didukung tiang jarak 3D

Gambar 4.17 Permodelan pelat lantai didukung tiang jarak 4D
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Lendutan yang terjadi disajikan pada Gambar 4.18 untuk jarak

tiang 3D, dengan nilai maksimum lendutan = 2,19 cm. Gambar 4.20

untuk lendutan yang terjadi pada jarak antar tiang 4D yaitu sebesar 2,28

cm. Bending momen yang terjadi sebeasar -4,20 kN.m/m untuk jarak antar

tiang 3D dan -4,30 kN.m/m untuk jarak antar tiang 4D. Masing-masing

ditunjukkan oleh Gambar 4.19 dan 4.21.

Gambar 4.18.Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak3D

Gambar 4.19 Bending momen pelat lantai didukung tiang jarak 3D
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Gambar 4.20 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 4D

Gambar 4.21 Bending momen pelat lantai didukung tiang jarak 4D

Gambar4.22 menunjukkan model pelat lantai didukung tiang (P =

6 m, D = 20 cm), dengan jarak antar tiang 5D (100 cm). Lendutan yang

terjadi disajikan pada Gambar 4.24, dengan nilai maksimum lendutan =

2,30 cm. Gambar4.23 menunjukkan model pelat lantai didukung tiang,
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dengan jarak antar tiang 6D (120 cm). Lendutan yang terjadi disajikan

pada Gambar 4.26, dengan nilai maksimum lendutan = 2,39 cm.Bending

momen yang terjadi sebeasar -4,38 kN.m/m untuk jarak antar tiang 5D dan

-4,58 kN.m/m untuk jarak antar tiang 6D. Masing-masing ditunjukkan

oleh Gambar 4.25 dan 4.27.

Gambar 4.22 Permodelan pelat lantai didukung tiang jarak 5D
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Gambar 4.23 Permodelan pelat lantai didukung tiang jarak 6D

Gambar 4.24 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 5D
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Gambar 4.23 Permodelan pelat lantai didukung tiang jarak 6D

Gambar 4.24 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 5D

110

Gambar 4.23 Permodelan pelat lantai didukung tiang jarak 6D

Gambar 4.24 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 5D
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Gambar 4.25 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 5D

Gambar 4.26 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 6D
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Gambar 4.25 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 5D

Gambar 4.26 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 6D
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Gambar 4.25 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 5D

Gambar 4.26 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 6D
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Gambar 4.27 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 6D

4. Permodelan pelat lantai didukung tiang 9 meter

Permodelan pelat lantai didukung tiang 9 m adalah pelat lantai

dengan modul 18 m x 10,8 m didukung tiang (P = 9 m, D = 20 cm) dengan

variasi jarak antar tiang sebesar 3D, 4D, 5D dan 6D. Beban yang diberikan

berupa beban merata sebesar 20 kN/m3. Model pelat lantai didukung tiang

dengan panjang 9 meter dan diameter 20 cm  dengan jarak antar tiang 3D

disajikan pada Gambar 4.28 dan jarak antar tiang 4D pada Gambar 4.29.
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Gambar 4.28 Permodelan pelat lantai didukung tiang jarak 3D

Gambar 4.29 Permodelan pelat lantai didukung tiang jarak 4D
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Gambar 4.28 Permodelan pelat lantai didukung tiang jarak 3D

Gambar 4.29 Permodelan pelat lantai didukung tiang jarak 4D
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Gambar 4.28 Permodelan pelat lantai didukung tiang jarak 3D

Gambar 4.29 Permodelan pelat lantai didukung tiang jarak 4D
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Lendutan yang terjadi disajikan pada Gambar 4.30, dengan nilai

maksimum lendutan = 1,030 cm untuk jarak tiang 3D. Gambar

4.32menyajikan lendutan yang terjadi untuk jarak tiang 4D, dengan nilai

maksimum lendutan = 1,080 cm.Bending momen yang terjadi sebeasar -

3,64 kN.m/m untuk jarak antar tiang 3D dan -4,05 kN.m/m untuk jarak

antar tiang 4D. Masing-masing ditunjukkan oleh Gambar 4.31 dan 4.33.

Gambar 4.30 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 3D

Gambar 4.31 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 3D
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Gambar 4.32 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 4D

Gambar 4.33 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 4D

Gambar 4.34 menunjukkan model pelat lantai didukung tiang (P =

9 m, D = 20 cm), dengan jarak antar tiang 5D (100 cm). Gambar
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4.35menunjukkan model pelat lantai didukung tiang, dengan jarak antar

tiang 6D (120 cm).Lendutan yang terjadi disajikan pada Gambar 4.36

untuk jarak tiang 5D, dengan nilai maksimum lendutan = 1,130 cm. Untuk

jarak antar tiang 6D lendutan yang terjadi disajikan pada gambar 4.38,

dengan nilai maksimum lendutan = 1,160 cm.Bending momen yang terjadi

sebeasar -4,11 kN.m/m untuk jarak antar tiang 5D dan -4,68 kN.m/m

untuk jarak antar tiang 6D. Masing-masing ditunjukkan oleh Gambar

4.37 dan 4.39.

Gambar 4.34 Permodelan pelat lantai didukung tiang jarak 5D
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Gambar 4.35 Permodelan pelat lantai didukung tiang jarak 6D

Gambar 4.36 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 5D
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Gambar 4.35 Permodelan pelat lantai didukung tiang jarak 6D

Gambar 4.36 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 5D
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Gambar 4.35 Permodelan pelat lantai didukung tiang jarak 6D

Gambar 4.36 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 5D
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Gambar 4.37 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 5D

Gambar 4.38 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 6D
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Gambar 4.37 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 5D

Gambar 4.38 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 6D
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Gambar 4.37 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 5D

Gambar 4.38 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 6D
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Gambar 4.39 Lendutan pelat lantai didukung tiang jarak 6D

C. PENGARUH PANJANG TIANG DAN JARAK ANTAR TIANG
DENGAN MODULUS REAKSI TANAH-DASAR (k)

Modulus reaksi tanah-dasar asli (ks) diperoleh berdasarkan hitungan dari

data sondir adalah sebesar 1500 kN/m3. Penentuan modulus reaksi tanah-dasar

ekivalen (k’) akibat perlawanan tiang yang mendukung pelat lantai menggunakan

Persamaan (2.8) dan (2.30). Hasil perhitungan ditunjukkan oleh Tabel 4.17 dan

Gambar 4.40. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa semakin panjang tiang dan

semakin dekat jarak antar tiang menghasilkan modulus reaksi tanah-dasar

ekivalenk’yang lebih besar. Hal ini membuktikan pemasangan tiang dengan jarak

tertentu menambah modulus reaksi tanah-dasar.
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Pengaruh panjang dan jarak antar tiang terhadap
modulus reaksi tanah-dasar ekivalen k’

k' Panjang Tiang 5 m
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Tabel 4.17 Pengaruh panjang dan jarak antar tiang terhadap modulus reaksi
tanah-dasar ekivalen k’

Jarak antar
tiang

Nilai Modulus Reaksi Tanah-Dasar
Ekivalen k’ (kN/m3)

5 m 6 m 9 m

0,6 7970,49 9264,59 13146,88

0,8 5139,65 5867,58 8051,37

1,0 3829,38 4295,25 5692,88

1,2 3117,62 3441,15 4411,72

Gambar 4.40 Grafik Pengaruh panjang dan jarak antar tiang terhadap modulus
reaksi tanah-dasar ekivalen k’



121

4.451

2.571 2.680 2.822 2.883

1.348

0.251 0.39 0.524 0.644

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

Pe
nu

ru
na

n 
(c

m
)

Jarak tiang (m)

Grafik hubungan jarak antar tiang dengan defleksi
yang terjadi (P = 5m)

Perhitungan dengan Plaxis Perhitungan secara manual

Nilai-nilai modulus reaksi tanah-dasar ekivalen (k’) yang diperoleh,

kemudian digunakan untuk menghitung lendutan dan momen yang terjadi seperti

pada sub bab di atas. Rekap hasil perhitungan dapat dilihat pada Gambar 4.41

sampai 4.43

Gambar 4.41 Grafik Pengaruh panjang dan jarak antar tiang terhadap lendutan (P =
5m)
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Gambar 4.42 Grafik Pengaruh panjang dan jarak antar tiang terhadap lendutan (P =
6m)

Gambar 4.43 Grafik Pengaruh panjang dan jarak antar tiang terhadap lendutan (P =
9m)
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Gambar 4.41 sampai 4.43 menunjukkan semakin panjang tiang maka

lendutan yang terjadi semakin kecil. Sebaliknya semakin besar jarak antar tiang

maka lendutan yang terjadi juga semakin besar. Hubungan panjang dan jarak antar

tiang terhadap reduksi lendutan ditunjukkan pada Tabel 4.18.

Tabel 4.18 Hubungan panjang dan jarak antar tiang terhadap
reduksi lendutan

Jarak
antar
tiang
(m)

Reduksi lendutan dengan
program Plaxis (%)

Reduksi lendutan dengan
hitungan manual (%)

5 m 6 m 9 m 5 m 6 m 9 m

0,6 42,24 50,91 76,88 81,38 83,98 88,72
0,8 39,79 48,75 75,74 71,07 74,63 81,60
1,0 36,60 48,30 75,70 61,13 65,36 73,89
1,2 35,23 46,26 73,85 52,23 58,68 66,25

Pada Tabel 4.18 reduksi lendutan terbesar yaitu pada pemasangan tiang

dengan kedalaman 9 m pada jarak antar tiang 3D yaitu sebesar 76,88 % untuk

perhitungan dengan program Plaxis dan 88,72 % untuk perhitungan secara

manual. Reduksi lendutan terkecil terjadi pada pemasangan tiang dengan

kedalaman 5 m pada jarak antar tiang 6D yaitu sebesar 35,23 % untuk perhitungan

dengan program Plaxis dan 52,23 % untuk perhitungan secara manual. Besarnya

lendutan sebelum pemasangan tianglebih kecil dari lendutan yang terjadi di

lapangan, hal ini disebabkan data sondir yang diperoleh kondisinya lebih baik dari

kondisi awal pembangunan yaitu tanah belum mengalami pemampatan.

Hasil perhitngan ini menunjukkan bahwa pemasangan tiang dengan

kedalaman dan jarak antar tiang tertentu selain meningkatkan modulus reaksi-

tanah dasar (k), juga mereduksi lendutan yang terjadi pada pelat. Bila tanah-dasar
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terjadi penurunan tidak seragam (differential settlement), maka gerakan tanah-

dasar di sekitar tiang-tiang akan mendapat perlawanan gesek tiang, sehingga beda

penurunan akan menjadi kecil, atau ketidakrataan pelat dapat terkendali.

D. PERHITUNGAN VOLUME TIANG

Harga tiang yang digunakan adalah harga minipile untuk wilayah kota

Semarang dan sekitarnya yang didapat dari PT Tonggak Ampuh. Data untuk

harga minipile bisa dilihat pada tabel di bawah.Biaya yang dihitung hanya pada

biaya material saja.Harga material yang digunakan adalah dalam satuan per meter

panjang (m’).

Tabel 4.19 Harga Minipile untuk wilayah Kota Semarang dan
sekitarnya

Tipe Tiang Material (Rp)

28x28x28 82.000

32x32x32 97.000

20x20 92.000

25x25 125.000

Hasil perhitungan untuk biaya total pemasangan tiang dapat

dilihat pada Tabel 4.20 sampai 4.23, masing-masing untuk tiang dengan

panjang 5 meter, 6 meter dan 9 meter.

Tabel 4.20 Biaya total pemasanga tiang dengan panjang 5 m
Jarak
Tiang (m)

Jumlah
Tiang

Material
(Rp)

Total (Rp)

0,6 532 332.500.000 332.500.000

0,8 314 196.250.000 196.250.000

1,0 194 121.250.000 121.250.000

1,2 131 81.875.000 81.875.000
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Tabel 4.21 Biaya total pemasanga tiang dengan panjang 6 m
Jarak
Tiang (m)

Jumlah
Tiang

Material
(Rp)

Total (Rp)

0,6 532 399.000.000 399.000.000

0,8 314 235.500.000 235.500.000

1,0 194 145.500.000 145.500.000

1,2 131 98.250.000 98.250.000

Tabel 4.22 Biaya total pemasanga tiang dengan panjang 9 m
Jarak
Tiang (m)

Jumlah
Tiang

Material
(Rp)

Total (Rp)

0,6 532 598.500.000 598.500.000

0,8 314 353.250.000 353.250.000

1,0 194 218.250.000 218.250.000

1,2 131 147.375.000 147.375.000

Tabel 4.23 Hubungan lendutan pelat menggunakan Plaxis dengan total
biaya

Jarak
antar
tiang
(m)

Lendutan (cm)
Total biaya (Rp)

5 m 6 m 9 m 5 m 6 m 9 m

0,6 2,571 2,185 1,029 332.500.000 399.000.000 598.500.000

0,8 2,68 2,281 1,080 196.250.000 235.500.000 353.250.000

1,0 2,822 2,301 1,126 121.250.000 145.500.000 218.250.000

1,2 2,883 2,392 1,164 81.875.000 98.250.000 147.375.000

Tabel 4.24 Hubungan lendutan pelat menggunakan hitungan manual
dengan total biaya

Jarak
antar
tiang
(m)

Lendutan (cm)
Total biaya (Rp)

5 m 6 m 9 m 5 m 6 m 9 m

0,6 0.251 0.216 0.152 332.500.000 399.000.000 598.500.000
0,8 0.390 0.342 0.248 196.250.000 235.500.000 353.250.000
1,0 0.524 0.467 0.352 121.250.000 145.500.000 218.250.000
1,2 0.644 0.584 0.455 81.875.000 98.250.000 147.375.000
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Gambar 4.44 Grafik hubungan jarak, lendutan dan harga total menggunakan Plaxis
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Gambar 4.45 Grafik hubungan jarak, lendutan dan harga total menggunakan
hitungan manual

Hubungan jarak antar tiang berdasarkan perhitungan program Plaxis

maupun hitungan manual dengan lendutan pelatdan total biaya dapat dilihat pada

Tabel 4.23dan 4.24serta Gambar 4.44 dan 4.45. Berdasarkan Gambar 4.44jika

garis yang menunjukkan kedalaman tiang 5m diperpanjang maka perpotongan

garis terletak sekitar jarak tiang 0,4 meter dengan biaya sekiatar Rp 500.000.000,-.
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Untuk tiang kedalaman 6 m perpotongan garis mendekati jarak antar tiang sekitar

0,6 m (3D) dengan total biaya Rp 399.000.000,-. Untuk tiang kedalaman 9 m

perpotongan garis terletak tepat pada jarak antar tiang sebesar 1 meter (5D)

dengan total biaya Rp 218.250.000,-.

Berdasarkan Gambar 4.45 perpotongan garis untuk kedalaman tiang 5m

terletak pada jarak antar tiang sekitar 0,63 m dengan total biaya mendekati Rp

300.000.000,-. Kedalaman tiang 6 m perpotongan garis terletak pada jarak antar

tiang sekitar 0,67 m dengan total biaya Rp 300.000.000,-. Untuk kedalaman tiang

9 m perpotongan garis terletak pada jarak antar tiang sekitar 0,85 dengan total

biaya mendekati Rp 300.000.000,-. Dari semua perpotongan garis pada

grafikGambar 4.44 dan 4.45, jarak paling optimum dengan reduksi lendutan

terbesar dan biaya paling efisien adalah pemasangan tiang kedalaman 9 m dengan

jarak antar tiang sebesar 5D.Pemasangan tiang dengan jarak antar tiang 5D dan

kedalaman tiang 9 m membutuhkan total biaya material sebesar Rp

218.250.000,00 dengan total jumlah tiang 194 buah per modul.
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Gambar 4.46Denah penempatan tiang per modul
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Gambar 4.47Detail potongan A-A

129



131

Gambar 4.48Detail potongan B-B
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E. KONDISI STRUKTUR LANTAI

Jarak antar tiang dipilih 5D (100 cm) kemudian dicek penulangan

pelat lantai 18 cm menggunakan program SAP2000. Tulangan pelat lantai

Gudang Alfamart menggunkan D13-200.Pengecekan dilakukan dengan

membuat permodelan pada program SAP2000 dengan jarak tumpuan sendi

120 cm dan beban kombinasi 1,2DL + 1,6LL untuk M11 dan M22.Data-data

penulangan pelat lantai Gudang Alfamart Semarang dapat dilihat di bawah.

Dimensi ketebalan pelat lantai 18 cm dengan mutu beton K-250

Beban hidup (LL) pada pelat lantai gudang = 2 ton/m2

Beban mati (DL) pada lantai gudang = 100 kg/m2

Kombinasi pembebanan untuk perhitungan momen = 1,2DL + 1,6LL

Perhitungan Penulangan Kapasitas Pelat Beton Bertulang

Tebal pelat = 18 cm

Selimut = 2 cm

Mutu fy baja tulangan = 4000 kg/cm2

Mutu beton fc = 207 kg/cm2

Diameter tulangan = 13 mm

Jarak d tulangan terluar = 15,35 cm

Jarak d tulangan kedua dari luar = 14,05 cm

pmin = 0,0018

pmak = 0,01682521875

hasil perhitungan Mu (kg.cm/m)

131
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Tulangan Tul^ Tul^^ Status

D13 - 200 310088 282468 OK

Kondisi tumpuan dimodelkan sebagai sendi dengan jarak 100 cm,

Reaksi tumpuan maksimal = 3,2993 Ton

M11 pada tumpuaan = -0,365 Ton.m/m < 3,10 Ton.m/m

M11 pada lapangan = 0,466 Ton.m/m < 3,10 Ton.m/m

M22 pada tumpuan = -0,371 Ton.m/m < 2,82 Ton.m/m

M22 pada lapangan = 0,468 Ton.m/m < 2,82 Ton.m/m

Untuk M11 dan M22 dengan kombinasi pembebanan 1,2DL + 1,6LL,

penulangan pelat terpasang masih memenuhi kapasitasnya.
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Gambar 4.49Lendutan pelat lantai untuk tumpuan sendi
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Gambar 4.49Lendutan pelat lantai untuk tumpuan sendi

134

Gambar 4.49Lendutan pelat lantai untuk tumpuan sendi
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Gambar 4.50M11 pelat lantai untuk tumpuan sendi
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Gambar 4.50M11 pelat lantai untuk tumpuan sendi
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Gambar 4.50M11 pelat lantai untuk tumpuan sendi
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Gambar 4.51M22 pelat lantai untuk tumpuan sendi
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Gambar 4.51M22 pelat lantai untuk tumpuan sendi
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Gambar 4.51M22 pelat lantai untuk tumpuan sendi
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari desain perkuatan pelat lantai gudang Alfamart menggunakan metoda

Pelat Terpaku dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Sistem Pelat Terpaku efektif digunakan sebagai perkuatan pada pelat

lantai yang mengalami perbedaan penurunan (differential settlement).

2. Pemasangan tiang-tiang pada pelat lantai meningkatkan modulus reaksi

tanah-dasar sehingga menaikkan daya dukung tanah-dasar.

3. Pada Sistem Pelat Terpaku, baik perhitungan menggunakan program

Plaxis maupun hitungan manual semakin panjang tiang maka peningkatan

modulus reaksi tanah-dasar semakin besar dan reduksi lendutan yang

dihasilkan semakin besar. Sebaliknya semakin pendek tiang maka

peningkatan modulus reaksi tanah-dasar semakin kecil dan reduksi

lendutan yang dihasilkan semakin kecil.

4. Pada Sistem Pelat Terpaku, baik perhitungan menggunakan program

Plaxis maupun hitungan manual semakin kecil jarak antar tiang maka

peningkatan modulus reaksi tanah-dasar semakin besar dan reduksi

lendutan yang dihasilkan semakin besar. Sebaliknya semakin besar jarak

antar tiang maka peningkatan modulus reaksi tanah-dasar semakin kecil

dan reduksi lendutan yang dihasilkan semakin kecil.
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5. Pemsangan tiang dengan jarak 3D, 4D, 5D dan 6D dengan panjang tiang

sebesar 5 m, 6 m dan 9 m menghasilkan reduksi mulai dari 35,23 %

sampai 76,88 % untuk hitungan dengan program Plaxis dan 52,23 %

sampai 88,72 % untuk hitungan manual.

6. Berdasarkan perhitungan manual jarak optimum pemasanagan tiang

kedalaman 5m adalah sekitar 0,4 m dengan biaya sekitar Rp 500.000.000,-

per modul, jarak optimum kedalaman tiang 6 m sekitar 0,6 m (3D) dengan

biaya Rp 399.000.000,- per modul, jarak optimum kedalaman tiang 9 m

adalah 1 m (5D) dengan total biaya Rp 218.250.000,- per modul.

7. Berdasarkan perhitungan Plaxis jarak optimum pemasanagan tiang

kedalaman 5 m adalah sekitar 0,63 m dengan total biaya mendekati Rp

300.000.000,- per modul, jarak optimum kedalaman tiang 6 m sekitar 0,67

m dengan total biaya Rp 300.000.000,- per modul, jarak optimum

kedalaman tiang 9 m sekitar 0,85 dengan total biaya mendekati Rp

300.000.000,- per modul.

8. Jarak tiang optimum per modul yang dipilh adalah sebesar 5D (100 cm),

jumlah tiang 194 buah dan panjang tiang 9 m dengan total biaya sebesar

Rp 218.250.000,00.

9. Penulangan pelat lantai dalam kondisi eksisting dengan tebal 18 cm dan

tulangan D13 – 200  masih mampu menahan momen yang terjadi.

B. SARAN
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1. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang desain perkuatan pelat lantai

menggunakan metoda Pelat Terpaku untuk variasi kedalaman tiang

disesuaikan dengan diagram momen yang terjadi sebelum pemasangan

tiang.

2. Perlu diperhatikan dalam melakukan perhitungan manual, karena hitungan

hanya dilakukan untuk pelat beton berukuran panjang tertentu yang

didukung oleh satu deret tiang, maka hasil hitungan untuk perancangan

akan memberikan nilai yang sangat hati-hati.

3. Pada saat pengisian input data Plaxis sebaiknya sangat diperhatikan,

karena kesalahan pada input program sangat berpengaruh terhadap hasil

analisis.

4. Setelah dipilih jarak antar tiang yang optimal perlu dilakukan pengecekan

terhadap penulangan pelat lantai menggunakan SAP2000 untuk

mengetahui kapasitas dukungnya.
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