


PELAT 

 Pelat : elemen bidang tipis yang menahan beban-beban 

transversal melalui aksi lentur ke masing-masing tumpuan.  



Jenis perletakan pelat pada balok 



PELAT SATU ARAH 



PELAT SATU ARAH 

 Pelat satu arah adalah pelat yang didukung pada dua 
tepi yang berhadapan sehingga lenturan hanya timbul 
dalam satu arah. 

 Apabila perbandingan sisi panjang dengan sisi pendek 
lebih besar dari 2 pada pelat yang ditumpu pada 
empat sisi, maka pelat ini dapat dianggap pelat satu 
arah. 

 Pelat dapat memikul beban merata ataupun beban 
terpusat. Tulangan pokok pelat satu arah dipasang 
pada arah tegak lurus dukungannya. Analisis dan 
perencanaan pelat dilakukan untuk setiap satuan lebar 
pelat. 



PELAT SATU ARAH 

 Pada pelat satu arah, selain tulangan pokok harus 

dipasang tulangan susut dan suhu yang arahnya 

tegak lurus tulangan pokok. 

  Luas tulangan susut dan suhu: 

 As0 = 0,002 bh   untuk fy = 300 MPa 

 As0 = 0,0018 bh  untuk fy = 400 MPa 

 b = lebar pelat 

 h = tebal pelat 



PELAT SATU ARAH 

 Momen Pelat Satu Arah 

 Distribusi gaya dalam yang bekerja pada pelat 
satu arah dapat ditentukan dengan mekanika 
teknik statis tertentu atau statis tak tentu. Selain itu 
untuk menentukan gaya-gaya dalam dapat 
digunakan Metode pendekatan pada SNI 03 2847 
2002 Pasal 10.3 

 Analisis pelat satu arah pada dasarnya sama 
dengan analisis balok, dimana lebar pelat diambil 
1 m dan tingginya setebal pelat. 

 



PERSYARATAN TULANGAN PELAT 

 Rasio luas tulangan tarik terhadap luas efektif 

penampang tidak boleh kurang dari    𝜌 minimum = 
1,4

𝑓𝑦
 

 Luas tulangan pokok tidak boleh kurang dari luas yang 

diperlukan untuk tulangan susut dan suhu 

 Jarak tulangan pokok pusat ke pusat tidak boleh 

kurang dari 2 x tebal pelat atau 450 mm 

 Jarak tulangan susut dan suhu tidak boleh kurang dari 

5 x tebal pelat atau 450 mm 

 Diameter tulangan pelat tidak boleh kurang dari 8 mm 

 



PELAT DUA ARAH 



Momen di dalam pelat persegi yang menumpu 

pada keempat tepinya akibat beban terbagi rata 



Momen di dalam pelat persegi yang menumpu 

pada keempat tepinya akibat beban terbagi rata 



LATIHAN SOAL (Pelat 2 arah) 

 Pelat Lantai menumpu pada balok (gambar terlampir)  

 Data-data yang diketahui sebgai berikut 

 Tebal pelat = 12 cm 

 Tebal spesi = 2 cm 

 Tegel teraso tebal = 2,5 cm 

 Beban guna = 250 kg/m2 

 Beton K-175 

 Besi tulangan U 22 

 Rencanakan penulangan pelat lantai tersebut 

 



 



LATIHAN SOAL 
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LATIHAN SOAL 

 



 



 


