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ABSTRAK 

 Penyusunan tugas akhir ini, merupakan penjabaran beberapa besaran untuk 

pelat penampang persegi. Pelat  merupakan bagian struktur yang ikut memikul 

beban. Dalam perencanaannya penulangan pada pelat dilakukan pada dua arah 

yaitu searah momen lentur x dan y. Dalam kondisi tertentu, yaitu pada saat 

perbandingan panjang dan lebar pelat (b/a)  tertentu, penulangan pelat  dapat 

dilakukan hanya pada satu arah saja yaitu searah momen lentur x atau searah 

momen lentur y. 

  Dalam menemukan perbandingan panjang dan lebar (b/a) pelat tersebut 

dilakukan dengan menganalisa pelat dua arah dengan Teori M. Levy. Dengan 

menghitung momen lentur dan lendutan pelat dengan penambahan berulangkali 

panjang salah satu sisi pelat sampai terlihat perubahan yang memungkinkan pelat 

ditulangi hanya ke satu arah saja. 

 Dari hasil analisa yang dilakukan, perubahan dari pelat dua arah (Two Way 

Slab) menjadi pelat satu arah (One Way Slab) terjadi pada saat perbandingan 

panjang dan lebar (b/a) sama dengan 4,74. Yang artinya dalam kondisi ini 

penulangan dapat dilakukan hanya pada satu arah saja,  yaitu kearah momen lentur 

yang lebih besar. 
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DAFTAR NOTASI 

    Koordinat  persegi panjang 

          Koordinat kutub 

                Jari-jari kelengkungan permukaan tengah sebuah pelat pada bidang  

dan . 

h  Tebal pelat 

q  Intensitas beban terdistribusi merata 

p  Tekanan 

P  Beban tunggal 

γ  Berat per volume satuan 

        Komponen-komponen tegak lurus dari tegangan yang sejajar dengan 

sumbu-sumbu   

       Komponen tegak lurus dari tegangan yang sejajar dengan arah  

                    Tegangan radial dalam koordinat kutub 

              Tegangan-tegangan tangensial dalam koordinat kutub 

τ      Tegangan geser  

 Komponen-komponen tegangan geser dalam koordinat persegi 

panjang 

u, v,   Komponen-komponen perpindahan tempat 

є  Perpanjangan satuan  

 Perpanjangan-perpanjangan satuan dalam arah-arah   

  Perpanjangan satuan radial dalam koordinat kutub  
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  Perpanjangan-perpanjangan satuan tangensial dalam koordinat kutub  

  Komponen-komponen regangan geser dalam koordinat persegi 

panjang 

  Regangan geser dalam koordinat kutub  

  Modulus elastisitas pada tarikan (tension) dan desakan (compression) 

G  Modulus elastisitas pada geser  

  Rasio Poisson 

V  Energi Regangan 

D  Ketegaran lentur dari pelat atau cangkang  

 Momen-momen lentur per panjang satuan dari potongan pelat yang 

tegak lurus terhadap sumbu  dan  

  Momen puntir per panjang satuan dari potongan pelat yang tegak 

lurus sumbu  

 Momen-momen lentur dan momen puntir per panjang satuan dari 

potongan pelat yang   tegak lurus arah   

 Gaya-gaya geser yang sejajar dengan sumbu  per panjang satuan dari 

potongan pelat yang tegak lurus sumbu-sumbu  dan     

 Gaya geser yang sejajar dengan sumbu  per panjang satuan dari 

potongan pelat yang tegak lurus arah      

 Gaya-gaya normal per panjang satuan dari potongan pelat yang tegak 

lurus terhadap arah-arah  dan   

 Gaya geser dalam arah sumbu  per panjang satuan dari potongan 

pelat yang tegak lurus sumbu   
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menggunakan koordinat kutub  
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 Gaya-gaya normal per panjang satuan dalam arah radial dan 
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 Logaritma 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

I. Latar Belakang Masalah 

Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai 

bidang, termasuk dalam bidang konstruksi, memacu negara-negara berkembang 

termasuk Indonesia untuk mengadakan pembangunan sarana dan prasarana yang di 

butuhkan masyarakat. Hal ini juga yang mendorong para perencana untuk mendisain 

bangunan yang lebih ekonomis dan aman. 

Di dalam perencanaan disain akan ditemukan dua bagian utama dari 

bangunan, yaitu bagian struktur dan nonstruktur. Bagian struktur ialah bagian 

bangunan yang ikut memikul beban yaitu meliputi pondasi, balok, kolom, pelat dan 

lain sebagainya. Bagian nonstruktur ialah bagian bangunan yang tidak ikut memikul 

beban yaitu meliputi dinding, plafon dan lain sebagainya. Hal tersebut semua harus 

didisain sedemikian rupa agar tidak terjadi kegagalan bangunan. 

Demikian juga halnya dengan pelat, merupakan bagian struktur yang sangat 

penting.  Pelat adalah struktur bidang (permukaan) lurus, datar yang tidak 

melengkung serta tebalnya jauh lebih kecil dibanding dengan dimensi struktur yang 

lain. 
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Jenis-jenis pelat : 

a. One Way Slab, yaitu: pelat satu arah, suatu pelat yang memiliki panjang lebih 

besar atau tiga kali atau lebih dari lebar yang bertumpu menerus melalui 

balok-balok. Maka hampir semua beban lantai dipikul oleh balok-balok yang 

sejajar. 

Lx

Ly

  

Gambar.1.1  One Way Slab 

 

    

Dimana :   Lx = panjang pelat 

  Ly = panjang pelat 

                          

b. Two Way Slab, yaitu: pelat dua arah yang memiliki perbandingan dari 

bentang panjang terhadap bentang pendek lebih kecil atau sama dengan tiga. 

Beban pelat lantai dipikul kedalam dua arah oleh empat pendukung di 

sekeliling pelat. Apabila panjang dan lebar pelat sama maka beban pelat di 

pikul sama ke semua balok di sekeliling pelat. Untuk keadaan lainnya balok 

yang panjang akan memikul beban yang lebih kecil dibanding balok yang 

pendek. 
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c. Flat Plate Slab, yaitu: pelat rata yang diperkuat dalam dua arah sedemikian 

sehingga meneruskan bebannya secara langsung ke kolom-kolom pendukung 

nya. Pada umumnya flat plate slab digunakan pada beban yang ringan atau 

sedang. 

 

             Gambar. 1.2  Flat Plate Slab 

 

d. Flat Slab, yaitu: pelat rata yang ditumpu secara langsung oleh kolom-kolom 

beton tanpa memakai balok-balok perantara. Pelat dapat mempunyai tebal 

konstan seluruhnya atau dapat dipertebal di daerah kolom dengan suatu pelat 

tiang (drop panel) yang bermanfaat dalam mengurangi tegangan-tegangan 

geser di sekeliling kolom. 

 

Gambar. 1.3 Flat Slab 

 

Di dalam perhitungan, pelat dua arah (two way slab) jika salah satu sisi 

diperpanjang secara berulangkali, akan ada suatu titik dimana pelat dua arah itu akan 

berubah menjadi pelat satu arah (one way slab). 

Drop Panel 
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II. Maksud dan Tujuan 

Sesuai dengan latar belakang diatas maka tujuan dari penulisan Tugas Akhir 

ini adalah menemukan angka perbandingan antara panjang dan lebar pelat dimana 

terjadi perubahan dari pelat dua arah (two way slab) menjadi pelat satu arah (one way 

slab). 

- Pelat 1 arah  : 

Persamaan umum :     

w =  

(u) =  

- Pelat 2 arah  : 

Persamaan umum :    

W=  

 

 

III . Pembatasan Masalah 

Adapun yang menjadi batasan permasalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini 

adalah : 

1. Beban yang dipikul pelat adalah beban terbagi rata. 

2. Bahan bersifat homogen dan isotropis 

3. Perletakan yang digunakan adalah perletakan sederhana 

4. Analisa yang dilakukan secara elastis menurut Hukum Hooke. 
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IV. Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan ialah dengan melakukan perhitungan 

pelat dengan rumus M. Levy, dengan menghitung momen dan lendutan dengan 

penambahan berulangkali panjang salah satu sisi pelat akan diperoleh perbandingan 

panjang sisi a dan b pada pelat yang menghasilkan perubahan terhadap penulangan 

pelat. Pengerjaan perhitungan dilakukan dengan menggunakan program Microsoft 

Excel. 
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BAB II 

DASAR TEORI 

 

II.1. Teori Elastisitas 

Teori elastisitas merupakan cabang yang penting dari fisika matematis, yang 

mengkaji hubungan antara gaya, tegangan, dan regangan dalam benda elastis. 

Elastisitas adalah sifat benda yang mengalami perubahan bentuk atau deformasi 

secara tidak permanen. Bila suatu benda pejal dibebani gaya luar, benda tersebut 

akan berubah bentuk / berdeformasi , sehingga timbul tegangan dan regangan dalam. 

Perubahan bentuk ini tergantung pada konfigurasi geometris dari benda tesebut dan 

pada sifat mekanis bahannya. Dalam pembahasan sifat elastik pada benda perlu 

diasumsikan bahwa benda-benda tersebut mempunyai sifat-sifat berikut: 

⊲ Homogen artinya setiap bagian benda mempunyai kerapatanyang sama. 

⊲ Isotropik artinya pada setiap titik pada benda mempunyai sifat-sifat fisis yang  

sama ke segala arah.  

Dalam teori elastisitas pembahasan dibatasi hanya pada bahan yang elastis 

linier ; yaitu, keadaan dimana hubungan tegangan dan regangan bersifat linier, dan 

perubahan bentuk serta tegangan akan hilang bila gaya luar dihilangkan. Selain itu, 

teori elastisitas menganggap bahan bersifat homogeny dan isotropis; dengan 

demikian, sifat mekanis bahan sama dalam segala arah. Walaupun bahan-bahan 

structural tidak tepat memenuhi semua anggapan ini, tapi pengujian menunjukkan 

bahwa teori elastisitas memberikan hasil dengan ketepatan yang tinggi, asalkan 

tegangannya masih dibawah titik leleh (yield point). Teori pelat klasik yang 

merumuskan dan menyelesaikan masalah pelat berdasarkan analisis matematis yang 
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eksak, merupakan penerapan khusus yang penting dari teori elastisitas. Oleh karena 

itu, pengertian menyeluruh tentang konsep dasarnya, notasi, definisi, dan lainnya, 

sangat penting. Tujuan dari bagian ini ialah mengenalkan dasar tersebut dalam 

bentuk yang ringkas. 

 

 

Gambar 2.1 Respon suatu benda elastis terhadap gaya luar 

                                  Sumber : Teori Elastisitas, S.P. Timoshenko 

 

II.1.1. Keadaan Tegangan Pada Benda Elastis 

Dalam statika benda tegar (rigid body), hanya meninjau gaya luar yang 

bekerja pada suatu benda dan tidak meninjau perubahan bentuk yang timbul. 

Sebaliknya, dalam teori elastisitas ditinjau perubahan bentuk akibat gaya luar. 

Melalui perubahan bentuk tersebut gaya-gaya luar dikonversi menjadi gaya-gaya 

dalam. 

Untuk menentukan gaya dalam yang timbul di antara partikel-partikel suatu 

benda elastic dalam bentuk sembarang dalam system cartesius X, Y, Z yang memikul 

gaya luar yang berada dalam keseimbangan dapat dilakukan metode irisan. Dengan 

membayangkan benda tersebut tersebut dipenggal menjadi oleh suatu bidang, seperti 
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pada gambar 2.2a. kemudian bagian B dihilangkan, keseimbangan benda tersebut 

harus dipertahankan oleh gaya-gaya luar yang bekerja pada permukaan 

penampangnya. Dengan mengambil suatu luasan ∆A yang k ecil pada penampang 

tersebut dan menyatakan gaya luar yang bekerja pada luasan ini sebagai ∆P (gambar 

2.2b). Perbandingan ∆P/∆A adalah tegangan rata-rata, yang didefinisikan sebagai 

limit dari perbandingan: 

Tegangan =  σ =    (gaya per satuan luas)           (2.1) 

 

 

                                   Gambar. 2.2 Metode irisan 

     Sumber : Teori Elastisitas, S.P. Timoshenko 

 

 

Karena ∆P umumnya tidak tegak lurus penampang, kita lebih mudah 

menggunakan komponen normal (tegak lurus) dan tangensialnya (sebidang). Dengan 

demikian, definisi tegangan normal (σ) dan tegangan geser (τ) (gambar 2.3b) adalah 

σ =   dan   =                                                          (2.2) 

Perlu diperhatikan bahwa tegangan pada suatu bidang adalah vektor 

tegangan. Resultan tegangan dengan mudah dapat dicari dengan penjumlahan vektor 
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komponen-komponennya. Keadaan tegangan pada benda elastis biasanya bervariasi 

dari satu titik ke titik lainya ; jadi, kita dapat tuliskan σ(x,y,z) dan τ(x,y,z). 

Untuk menggambarkan keadaan tegangan tiga-dimensi, diambil suatu elemen 

yang sangat kecil dalam bentuk kotak (dx,dy,dz) yang sejajar dengan bidang 

koordinat. 

 

 

 

Gambar 2.3 Elemen tiga dimensi 

                                                               Sumber : Teori Elastisitas, S.P. Timoshenko 

 

 

Komponen tegangan normal x, y, dan z, masing-masing diberi notasi ,  

dan . Subskripnya (subscript/huruf bawah) menunjukkan garis normal (tegak 

lurus) permukaan tempat vektor tegangan tersebut bekerja. Tegangan geser τ 

biasanya memiliki dua subskrip. Subskrip pertama menunjukkan arah garis normal 

permukaan, sedang subskrip kedua menunjukkan arah vektor tegangan τ. Karena 

tegangan merupakan fungsi dari letaknya suatu benda, besarnya akan berubah bila 
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bidang yang ditinjau digerakkan sejauh dx, dy, dan dz. Pertambahan yang timbul 

dinyatakan oleh dua suku pertama Deret Taylor (gambar 2.3). 

Keadaan tegangan tiga dimensi di sembarang titik benda elastis ditentukan 

dengan matriks 

[σ] =        (2.3) 

 

Yang simetris terhadap diagonal utama. Karena sifat simetris ini, maka : 

 = ,         = ,         =      (2.4) 

 Dalam beberapa literatur, persamaan (2.4) disebut hukum timbal-balik 

tegangan geser dan mudah dibuktikan dengan mengambil momen dari tegangan-

tegangan terhadap sumbu koordinat. Sementara keadaan tegangan dalam pelat yang 

tebal bersifat tiga dimensi, pelat tipis yang memiliki ketegaran lentur mempunyai 

keadaan tiga dimensi yang tidak sempurna; yakni, semua komponen tegangan pada 

permukaan yang sejajar bidang XY sama dengan nol. 

 Dalam analisa pelat elastis, keadaan tegangan dua dimensi berperan penting. 

Dalam keadaan ini,  =    =    =  0 ;  dengan demikian matriksnya menjadi  

 =                     (2.5) 

Dimana τ  =  =  

 

II.1.2 Regangan Dan Perpindahan 

 Benda elastis yang diperlihatkan pada gambar 2.1 ditumpu sedemikian rupa 

sehingga perpindahan benda tegar/rigid body tidak terjadi. Karena benda elastis 

tersebut berubah bentuk akibat gaya luar, setiap titik di dalamnya mengalami 
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perpindahan elastis yang kecil. Dengan menyatakan komponen perpindahan 

translasional dalam arah X, Y, dan Z sebagai u, v dan w maka dapat ditulis: 

u =  (x,y,z) 

v = (x,y,z) 

w = (x,y,z)                       (2.6) 

Inilah yang menunjukkan bahwa komponen perpindahan juga merupakan fungsi dari 

letaknya. Untuk menghubungkan perpindahan dan perubahan bentuk, ditinjau suatu 

kotak yang sangat kecil dengan sisi dx, dy dan dz pada suatu benda elastis. 

 Karena keseluruhan benda elastis ini berubah bentuk, elemen kecil tersebut 

juga akan berubah berubah bentuk, yakni panjang sisinya dan sudut-sudut antara 

permukaannya yang semula siku-siku juga akan berubah. 

 

 

Gambar 2.4 Deformasi suatu elemen 

                                                     Sumber : Teori Elastisitas, S.P. Timoshenko 

 

 

 Dengan membatasi perubahan bentuk yang kecil didefinisikan regangan 

normal, є sebagai perubahan panjang satuan. Regangan normal dalam arah x adalah 

 =                   (2.7) 
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Dimana pertambahan Δdx dapat dinyatakan dengan suku kedua Deret Taylor (Δdx = 

(∂u/∂x)dx) ; jadi dapat ditulis 

 = ;       =  ;       =                (2.8) 

 

II.1.3 Hukum Hooke Umun 

 Untuk bahan struktur yang menunjukkan bahan elastis linier, Hukum Hooke 

menunjukkan hubungan tegangan dan regangan normal sebagai: 

σ = E є              (2.9) 

dimana E adalah modulus elastisitas young. Jika tegangan normal bekerja dalam arah 

X, perpanjangan, , diikuti oleh perpendekan lateral; jadi, regangan dalam arah X, Y 

dan Z adalah 

 = ;       = -v ;      = -v            (2.10) 

 Dengan v adalah angka poisson yang berkisar antara 0.15 dan 0.35 untuk 

kebanyakan bahan struktur. Untuk struktur linier yang mengikuti Hukum Hooke, 

prinsip super posisi dapat diterapkan, jika tegangan , , dan   bekerja secara 

bersamaan pada elemen yang kecil tersebut, Hukum Hooke diperluas menjadi 

 =  

 =  

 =                       (2.11) 

Dengan cara yang sama, hubungan antara tegangan dan regangan geser adalah 

γ  =                            (2.12) 

dimana G adalah modulus elastisitas geser atau modulus geser/gelincir. Jika, 

tegangan geser bekerja pada semua permukaan elemen. Persamaan menjadi 
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 =   ,     ,      =  ,                                                        (2.13) 

Hubungan antara modulus elastisitas young E dan modulus geser G adalah 

E = 2G(1+v),      atau      G =                                                                    (2.14) 

 

II.2 Persamaan Differensial dari Pelat yang Melentur Silindris. 

Untuk memperoleh lendutan dapat diperoleh dengan meninjau suatu pelat 

yang seragam ketebalannya, yaitu sama dengan h, dan mengambil bidang  datar 

ditengah-tengah antara muka pelat. Dengan menganggap bahwa sumbu y berimpit 

dengan salah satu tepi memanjang pelat dan menganggap arah positif sumbu z adalah 

kebawah, seperti yang diperlihatkan pada gambar 2.5. jika lebar pelat dinyatakan 

dengan l, maka lajur elemen kecil pada pelat dapat dianggap sebagai suatu batang 

yang berpenampang empat persegi panjang, yang memiliki panjang l dan tinggi h. 

 

 

 

                                             Gambar. 2.5 Lendutan suatu pelat 

          Sumber : Teori Pelat dan Cangkang, S. Timoshenko 

 

L 

1 m 

w 
Y 

X 

Z 
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 Untuk menghitung tegangan-tegangan batang empat persegi panjang tersebut, 

kita misalkan sebagaimana pada teori umum pada balok, bahwa penampang 

melintang batang tetap datar selama pelenturan, sehingga penampang-penampang ini 

hanya mengalami perputaran terhadap sumbu netralnya. Bila tidak ada gaya-gaya 

normal yang bekerja pada penampang melintang dibagian ujung batang, maka 

permukaan netral batang itu berimpit dengan permukaan tengah. Lengkungan dari 

kurva lendutan dapat diambil sebesar w/ , di mana w, merupakan lendutan 

batang pada arah z, dianggap kecil dibandingkan dengam panjang batang l. 

Kemudian perpanjangan satuan dari serat pada jarak z dari permukaan tengah 

(gambar 2.6) adalah . Dengan menerapkan hukum Hooke, maka 

perpanjangan satuan єx dan єy, yang dinyatakan dalam tegangan-tegangan normal 

 dan σy dan bekerja pada elemen yang diarsir pada gambar 2.6 adalah : 

    =      

   =         (2.15) 

 

M

z dz
σx

M

σx

1
2h 

1
2h 

σx

σy

 

Gambar. 2.6 Penampang melintang pelat yang mengalami pelenturan 

                          Sumber : Teori Pelat dan Cangkang, S. Timoshenko 
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Regangan lateral pada arah y besarnya harus nol agar dapat memelihara 

kontinuitas dalam pelat selama pelenturan, sehingga σy = vσx. Dengan memasukkan 

nilai ini kedalam persamaan (2.15) maka di peroleh : 

  =         (2.16) 

dan  

 σx =           (2.17) 

 Setelah memperoleh persamaan tegangan lentur σx, maka dengan 

mengintegrasikan persamaan tersebut akan didapatkan momen lentur pada jalur 

elemen : 

 M =  dz  =   (2.18) 

 

Dengan menotasikan 

  = D        (2.19) 

Maka persamaan kurva lendutan jalur elemen dapat dinyatakan dalam bentuk 

berikut: 

         (2.20) 

Dimana besarab D, yang menggantikan besaran EI yang dijumpai pada kasus balok, 

disebut kekakuan lentur pelat. 

 

II.3.  Kemiringan dan Kelengkungan Pelat yang Lendutannya Kecil. 

Untuk pembahasan pelat yang lendutannya kecil, kita ambil bidang datar 

tengah pelat sebelum terjadi pelenturan sebagai bidang xy. Selama pelenturan, 

partikel-partikel yang berada di bidang xy mengalami perpindahan kecil sebesar w 
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yang tegak lurus pada bidang xy dan membentuk permukaan tengah pelat tersebut. 

Perpindahan permukaan tengah pelat ini disebut lendutan pelat. Dengan mengambil 

penampang normal pelat sejajar terhadap bidang xz (gambar 2.7a), diperoleh bahwa 

kemiringan (slope) permukaan tengah pada arah x adalah  , kemiringan 

dalam arah y adalah . Dengan mengambil arah yang sembarang an pada 

bidang xy (gambar 2.7b) yang membuat sudut α terhadap sumbu x, maka didapat 

perbedaan lendutan dua buah titik a dan a1 yang letaknya berdekatan dalam arah an  

adalah: 

                        (2.21) 

 

Dan bahwa kemiringan yang terjadi adalah: 

          (2.22 

 

 

Gambar 2.7 Kemiringan lendutan pelat 

                                                  Sumber : Teori Pelat dan Cangkang, S. Timoshenko 
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Untuk memperoleh arah α1 di mana kemiringan adalah maksimum, maka turunan 

persamaan (2.22) terhadap α harus sama dengan nol.  

Maka diperoleh: 

              (2.23) 

Dengan mensubstitusikan nilai-nilai sin α1 dan cos α1 ke dalam persamaan (2.22), 

maka akan diperoleh persamaan untuk kemiringan maksimum 

                     (2.24)  

Dengan menyamakan persamaan (2.22) sama dengan nol, maka akan diperoleh arah 

di mana kemiringan permukaan sama dengan nol. Sudut α2 yang berhubungan 

dengan itu ditentukan dalam persamaan  

         (2.25) 

Dari persamaan (2.23) dan (2.25) dapat di simpulkan bahwa , 

yang menunjukkan bahwa arah kemiringan nol dan kemiringan maksimum adalah 

tegak lurus satu dengan yang lainnya. 

 Dalam menentukan kelengkungan permukaan tengah pelat, kita amati bahwa 

lendutan pelat ternyata sangat kecil. Dalam kasus demukian, kemiringan permukaan 

pada setiap arah dapat diambil sama dengan sudut yang dibuat oleh garis singgung 

permukaan ini terhadap bidang xy. 
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 Kelengkungan permukaan dalam bidang yang sejajar terhadap bidang xz 

mempunyai angka-angka yang sama dengan 

       (2.26) 

Kelengkungan permukaan dalam bidang tengah yang sejajar terhadap bidang yz 

adalah  

        (2.27) 

Persaman ini sama dengan yang dipergunakan dalam pembahasan kelengkungan 

balok yang melentur. 

  

 

II.4 Hubungan antara Momen Lentur dan Kelengkungan pada Lentur Murni      

Pelat 

 Pada kasus lenturan murni batang-batang prismatis, penyelesaian eksak 

distribusi tegangannya diperoleh dengan mengasumsikan bahwa penampang 

melintang batang itu tetap berupa bidang datar selama melentur dan hanya berputar 

terhadap sumbu-sumbu netralnya sedemikian rupa sehingga selalu tegak lurus 

terhadap kurva lendutan. Pada gambar 2.8 kita ambil bidang xy berimpit dengan 

bidang tengah pelat sebelum lendutan dan sumbu x serta y sepanjang tepi pelat 

seperti yang diperlihatkan. Kemudian sumbu z yang diambil tegak lurus pada bidang 

tengah, ditentukan positif dalam arah kebawah. 
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Gambar. 2.8 Momen-momen pada tepi pelat 

           Sumber : Teori Pelat dan Cangkang, S. Timoshenko 

 

 

 Momen lentur persatuan panjang yang bekerja pada tepi-tepi yang sejajar 

terhadap sumbu y ditandai dengan , dan momen persatuan panjang yang bekerja 

pada tepi-tepi yang sejajar sumbu x ditandai dengan . Momen-momen dianggap 

positif bila arahnya seperti yang diperlihatkan pada gambar, yaitu bila momen-

momen ini menimbulkan tekanan pada permukaan sebelah atas pelat dan tarikan 

pada sebelah bawah. Ketebalan pelat kita ambil sebesar h. 

 Dengan meninjau suatu elemen yang dipotong dari pelat oleh dua pasang 

bidang yang sejajar terhadap bidang xz dan yz seperti pada gambar 2.8. karena dalam 

kasus seperti ini terdapat dua buah lenturan yang seragam, kondisi tegangan akan 

identik pada seluruh elemen.  
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Gambar. 2.9.Pelat yang dipotong oleh dua pasang bidang  
yang sejajar bidang xz dan yz 

                                   Sumber : Teori Pelat dan Cangkang, S. Timoshenko 
 
 
 

 Dengan mengasumsikan bahwa selama pelat melentur, sisi lateral elemennya 

tetap berbentuk bidang datar dan berputar disekitar sumbu lateral nn sedemikian 

sehingga tetap tegak lurus terhadap permukaan tengah pelat yang dilendutkan, maka 

dapat disimpulkan bahwa bidang tengah pelat tidak mengalami pengembangan 

selama pelenturan, oleh karena itu permukaan tengah merupakan  permukaan netral. 

Hal ini hanya memenuhi syarat bila permukaan tengah pelat yang dilenturkan 

merupakan suatu permukaan yang dapat mengembang. Misalnya, bila dilihat suatu 

lenturan murni pelat menjadi suatu permukaan yang silindris, maka satu-satunya 

batasan penerapan teori tersebut adalah persyaratan bahwa tebal pelat ternyata kecil 

bila dibandingkan jari-jari kelengkungan. Pada persoalan lenturan pelat menjadi 

permukaan silindris dengan pembebanan lateral, diharuskan agar lendutan adalah 

kecil dibandingklan lebar pelat, karena hanya pada kondisi ini persamaan pendekatan 

yang dipergunakan untuk kelengkungan tersebut dianggap cukup tepat.  

 Kelengkungan permukaan nertal yang masing-masing sejajar terhadap bidang 

xz dan yz ditandai dengan 1/  dan 1/ . Perpanjangan satuan arah x dan y dari 
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lapisan potongan datar yang tipiselemen abcd, yang berjarak zi dari permukaan netral 

besarnya seperti pada kasus suatu balok, besar nya adalah 

                            (2.28) 

Dengan mempergunakan Hukum Hooke (persamaan 2.15), tegangan-tegangan pada 

elemen abcd besarnya adalah  

        (2.29a) 

        (2.29b) 

Tegangan-tegangan ini berbanding lurus dengan z, yaitu jarak elemen abcd dari 

permukaan netral, dan tergantung besarnya kelengkungan-kelengkungan pelat yang 

dilenturkan. 

 Tegangan normal yang terbagi ke seluruh sisi lateral elemen bujur sangkar 

pada gambar 2.9 dapat direduksi menjadi kopel-kopel, yang besarnya pada setiap 

satuan panjang yang sebenarnya harus sama dengan momen luar Mx dan My. Dengan 

demikian akan diperoleh persamaan. 

        (2.30a) 

             (2.30b) 

Dengan mensubstitusikan persamaan (2.29a) dan (2.29b) untuk  dan , maka 

diperoleh 

                  (2.31) 

      (2.32) 

Di mana D merupakan kekakuan lentur pelat yang ditentukan oleh persamaan (2.19), 

dan w menyatakan lendutan-lendutan pelat yang kecil dalam arah z. 



Hendri Sitohang : Analisa Pelat Satu Arah (One Way Slab) Dari Teori M. Levy, 2008. 
USU Repository © 2009 
 

II.5 Persamaan Differensial Permukaan Lendutan 

 Diasumsikan bahwa beban yang bekerja pada pelat adalah tegak lurus 

terhadap permukaannya dan lendutannya kecil dibandingkan dengan tebal pelat. 

Pada batas pelat itu diasumsikan bahwa tepi-tepinya bebas bergerak dalam bidang 

pelat. Dengan asumsi ini maka setiap regangan pada bagian tengah bidang pelat 

selama pelenturan terjadi dapat diabaikan. Selain adanya momen lentur  dan , 

ada juga momen puntir  yang diperhitungkan pada lenturan murni pelat, serta ada 

juga gaya-gaya geser vertical yang bekerja pada sisi-sisi elemen. 

 Besarnya gaya-gaya geser ini per satuan panjang yang sejajar terhadap 

sumbu-sumbu x dan y yang ditandai dengan  dan , adalah:      

        (2.32a) 

        (2.32b) 

 

 

Gambar. 2.10 Momen dan gaya geser pada suatu elemen pelat 

 

 Karena momen dan gaya geser merupakan fungsi koordinat x dan y, dam 

pembahasan kondisi keseimbangan elemen, maka harus diperhitungkan perubahan-

perubahan kecil besaran ini, perubahan koordinat x dan y sebesar dx dan dy. Juga 

harus diperhitungkan beban yang terbagi rata di atas permukaan sebelah atas pelat. 
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Intensitas beban ini ditandai dengan q, sehingga beban yang bekerja pada elemen 

adalah q, dx, dan dy. 

 Bidang tengah elemen digambarkan pada gambar 2.11, serta arah dimana 

momen dan gaya yang diambil positif ditandai disana. 

 Dengan memproyeksikan semua gaya yang bekerja pada elemen terhadap 

sumbu z, maka diperoleh persamaan keseimbangan berikut : 

     (2.33) 

Dari persamaan ini diperoleh 

        (2.34) 

 

 

Gambar 2.11 Arah momen dan gaya geser yang positif  
          pada bidang tengah elemen pelat 

 

 

 Dengan mengambil momen semua gaya yang bekerja pada elemen terhadap 

sumbu x, didapatkan  persamaan keseimbangan: 

     (2.35) 
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Dengan cara yang sama, diambil momen terhadap sumbu y, diperoleh: 

     (2.36) 

Momen beban q dan momen yang disebabkan perubahan gaya  dan  diabaikan 

dalam persamaan di atas, karena momen-momen ini kecil bila dibandingkan dengan 

menahannya. Sehingga diperoleh persamaan: 

 

        (2.37) 

        (2.38) 

Dimana :  

   

   

 

Karena tidak ada gaya dalam arah x dan y, dan tidak ada momen terhadap sumbu z, 

maka  persamaan (2.35), (2.37), dan (2.38) akan menentukan sepenuhnya 

keseimbangan elemen. Dengan memasukkan nilai  dan  dari persamaan (2.36) 

dan (2.37) ke persamaan (2.35) maka diperoleh: 

      (2.39) 

Dengan memperhatikan bahwa  dan  maka persamaan 

keseimbangan dapat dinyatakan dalam bentuk berikut: 

       (2.40) 

Dengan mensubstitusikan , dan  ke persamaan (2.40) diperoleh: 
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       (2.41) 

Persamaan ini juga ditulis dalam bentuk symbol: 

         (2.42) 

Di mana: 

        (2.43) 

 

 

II.6 Kondisi Batas (Boundary Condition)  

 Penyelesaian untuk persamaan pelat harus memenuhi persamaan diferensial 

dan kondisi batas (boundary condition) masalah pelat tertentu. Komponen 

perpindahan yang dipakai dalam persamaan kondisi batas adalah lendutan lateral dan 

kemiringan (putaran sudut). Kondisi batas pelat yang mengalami lentur umumnya 

dapat digolongkan sebagai salah satu dari kondisi tersebut. 

 

 

                         a. tepi jepit- jepit                b. tepi jepit-bebas            c. tumpuan sederhana 

 

                 Gambar.2.12 Boundary Condition 

Sumber : Stresses in Plates and Shell, A. C. Ural , Mc Graw-Hill Book Company 
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a. Kondisi Tepi Geometris 

Kondisi geometris tertentu yang diperoleh berdasarkan besarnya perpindahan 

(translasi dan rotasi) digunakan untuk merumuskan kondisi batas dalam bentuk 

matematis. Lendutan dan kemiringan permukaan pelat yang melendut di tepi jepit 

sama dengan nol. Maka dapat ditulis: 

 ,          (2.44) 

 

b. Kondisi Tepi Statis (Tepi Bebas) 

Pada kondisi tepi statis, gaya-gaya tepi memberikan persamaan metemetis 

yang diperlukan. Di tepi bebas suatu pelat yang tidak dibebani, dapat dikatakan 

bahwa momen dan gaya geser vertical (Q) di tepi tersebut sama dengan nol. Maka 

dapat ditulis: 

         (2.45a) 

         (2.45b) 

         (2.45c) 

 

 Kondisi batas untuk tepi bebas dalam bentuk ini dinyatakan oleh Poisson, 

tetapi kemudian Kirchhoff membuktikan bahwa tiga buah kondisi batas terlalu 

banyak. Persyaratan Poisson yang berhubungan momen puntir  dan gaya geser 

 harus digantikan oleh sebuah kondisi batas. 

       (2.46) 

 

Dengan mensubstitusikan nilai  dan  diperoleh untuk tepi bebas  x = a  



Hendri Sitohang : Analisa Pelat Satu Arah (One Way Slab) Dari Teori M. Levy, 2008. 
USU Repository © 2009 
 

         (2.47) 

 

c. Kondisi Tepi Campuran/ Tepi yang Ditumpu Sederhana 

Jika tepi pelat ternyata ditumpu secara sederhana, lendutan w sepanjang tepi 

harus nol. Namun tepi ini dapat berputar dengan bebas terhadap garis tepi, jadi tidak 

terdapat momen-momen lentur  sepanjang tepi ini. Persamaan analitis kondisi 

batas pada kasus ini adalah: 

 

             (2.48) 

 

            (2.49) 
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BAB III 
ANALISA PELAT 

 
 
III.1 Penyelesaian Eksak untuk Persamaan Differnsial Pelat 
 
 
         Ditinjau dari sudut matematis, persamaan differensial pelat termasuk 

persamaan diferensial berorde empat dengan koefisien konstan. Bentuk homogeni 

dari persamaan ini adalah 

∆w = 0                                                                                                                   (3.1) 

yang disebut persamaan biharmonis.    

Di mana 

∆w =  +                  (3.2) 

 Dalam hal ini akan digunakan penyelesaian dengan Metode Pelat Dua Arah 

atau  Metode M. Levy. 

 

 

III.2 Pelat Silindris (One Way Slab) 

 

L

1 m

w

Y

X

Z

 

                                        Gambar 3.1 Pelat Silindris 

Sumber : Teori Pelat dan Cangkang, S. Timoshenko 
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 Pelat silindris adalah pelat yang melengkung pada satu arah yang berbentuk 

silindris. Bentuknya dianggap bisa melengkung satu arah jika panjang pelat jauh 

lebih panjang dari lebarnya (lihat gambar 3.1). 

 Jika perbandingan antara panjang dan lebar lebih besar dari 3 maka dapat di 

definisikan pelat silindris atau one way slab. 

 

 

III.2.1 Menentukan Kekakuan Pelat 

 Untuk memperoleh persamaan lendutan, pelat ditinjau sebagai suatu pelat 

yang seragam ketebalannya (h) dan lebar pelat dinyatakan dengan (l), maka lajur 

elemen dapat dianggap sebagai suatu batang berpenampang empat persegi panjang 

dengan panjkang (l) dan tinggi (h) 

 

M

z dz
σx

M

σx

1
2h 

1
2h 

σy  

                 Gambar 3.2 Tegangan/regangan pada pelat 

                                            Sumber : Teori Pelat dan Cangkang, S. Timoshenko 

 

Hukum Hooke : 
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        (3.3) 

   

 Untuk menentukan kekakuan pelat dapat dilihat di gambar 3.2 diatas. 

Berdasarkan Hukum Hooke maka regangan ke arah y dianggap nol agar dapat 

memelihara kontinuitas dalam pelat selama pelenturan, yang kemudian diikuti oleh 

persamaan (3.3) yang kedua yaitu . Dengan memasukkan harga ini ke 

dalam persamaan (3.3), kita akan peroleh : 

 

 dan                       (3.4) 

 Bilamana pelat mengalami pengaruh gaya-gaya tarik dan tekan yang bekerja 

dalam arah x dan terbagi rata sepanjang sisi memanjang pelat, maka tegangan 

langsung yang bersangkutan harus ditambahkan pada tegangan (3.4) yang di 

akibatkan pelenturan. 

 Setelah diperoleh persamaan tegangan lentur , dengan integrasi kita 

mendapatkan momen lentur pada jalur elemen:    

M =  dz  =        (3.5) 

              (3.6) 

 Hubungan antara momen dengan kekakuan pelat adalah: 

              (3.7) 
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III.2.2 Pelat Silindris (One Way Slab) di Tumpuan Sederhana 

 

w

x

S S
q

1
2qL

 

Gambar 3.3 pelat silindris 

Sumber : Teori Pelat dan Cangkang, S. Timoshenko 

 

 Tinjaulah suatu pelat empat persegi panjang yang dibebani merata dengan 

tepi-tepi memanjang yang bebas berputar tetapi tidak bisa bergerak saling mendekati 

pada saat melentur. Suatu lajur elemen yang dipotong dari pelat ini, sebagaimana 

diperlihatkan gambar 1, merupakan keadaan batang yang dibebani merata serta 

mengalami gaya aksial S (gambar 3). Besar S adalah sedemikian rupa sehingga dapat 

menahan ujung-ujung batang agar tidak bergerak sepanjang sumbu x. apabila q 

menunjukkan intensitas beban merata, maka momen lentur pada setiap penampang 

melintang dari lajur itu adalah: 

            (3.8) 

  

Dengan mensubstitusikan (menyulihkan) persamaan di atas ke dalam persamaan 

(3.7), akan diperoleh: 

  -                    (3.9a) 

Dengan menggunakan notasi 
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         (3.9b) 

Maka penyelesaian umum persamaan (3.9) dapat dituliskan dalam bentuk berikut ini: 

             (3.10) 

Konstanta integrasi  dan  dapat ditetapkan dari kondisi di ujung-ujungnya. Oleh 

karena lendutan lajur ini pada bagian ujungnya adalah nol, maka akan kita peroleh: 

 untuk  dan  

Dengan mensubstitusikan w pada persamaan (3.10), dan dari keadaan itu, akan  kita 

peroleh: 

               

dari persamaan (3.10) untuk lendutan w menjadi: 

  

dengan mensubstitusikan  

  ;  

  

dapat kita nyatakan persamaan ini dalam bentuk yang lebih sederhana : 

  

atau      (3.11) 

 

 Lendutan pada jalur elemen tergantung pada besar u yang merupakan fungsi 

S. Gaya ini dapat ditentukan dari keadaan di mana ujung-ujung dari jalur ini tidak 

bergerak sepanjang sumbu z. Sehingga perpanjangan jalur yang dihasilkan oleh gaya-

gaya S ternyata sama dengan perbedaan antara panjang busur sepanjang kurva 
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lendutan dan panjang tali busur l. Perbedaan untuk lendutan kecil ini dapat 

dinyatakan dengan rumus: 

        (3.12a) 

Dalam menghitung perpanjangan lajur yang dihasilkan oleh gaya-gaya S, kita 

menganggap bahwa regangan lateral lajur ini dalam arah y mengalami suatu 

penahan, dan dengan mempergunakan persamaan (3.4) kemudian: 

                 (3.12b)  

 

Dengan mensubstitusikan w dari persamaan (3.11) dan dengan mengintegrasikannya, 

kita dapat memperoleh persamaan untuk menghitung S : 

          (3.12c) 

 

Atau mensubstitusikan S = 4 D/ , dari persamaan (3.9b), dan pernyataan D dari 

persamaan (3.6) akhirnya kita akan memperoleh persamaan: 

        

Dimana      =        (3.13) 

 

Nilai u dapat diperoleh dengan coba-coba taupun dengan grafik hubungan antara 

nilai u dengan . 

 

Dari persamaan (3.7),besar momen lentur maksimal adalah 
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         (3.14) 

Dimana   

 

 

 

Gambar 3.4 grafik hubungan nilai u dengan . 

                                     Sumber : Teori Pelat dan Cangkang, S. Timoshenko 
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 Tegangan tarik langsung  dan tegangan lentur maksimum  sekarang siap 

untuk dinyatakan dalam suku-suku u, q dan konstanta-konstanta pelat sebagai 

berikut: 

       (3.15) 

 =           (3.16) 

Kemudian tegangan dalam pelat adalah: 

  

Jika kita memasukkan nilai x=l/2 ke dalam persamaan (3.11), akan diperoleh: 

                     (3.17) 

Dengan          (3.18) 

Nilai  dan  dapat ditentukan dengan grafik hubungan antara nilai u 

dengan , ,  berikut. 
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    Gambar 3.5 Grafik hubungan nilai u dengan , dan  . 

                             Sumber : Teori Pelat dan Cangkang, S. Timoshenko 

 

 

III.3 Pelat Persegi Panjang yang Ditumpu Sederhana dan Dibebani Merata 

Dengan Cara M. Levy (Two Way Slab) 

 

 Dalam membahas persoalan lenturan pelat persegi panjang yang memiliki 

dua tepi sederhana yang saling berhadapan dan ditumpu secara sederhana, M .Levy 

menyarankan unutk mengambil bentuk penyelesaian suatu deret: 

               (3.19) 
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Gambar 3.6 

 

Dimana  merupakan fungsi y saja. Di sini diasumsikan bahwa sisi-sisi  dan 

  gambar (gambar 3.6) ditumpu secara sederhana. Maka setiap suku dari deret 

yang ada (persamaan 3.19) memenuhi kondisi batas: ;   . Kemudian  

ditetapkan dengan cara sedemikian agar memenuhi kondisi batas pada sisi 

  dan juga persamaan permukaan lendutan: 

 

 
Dalam metode ini beban merata dapat disederhanakan lebih lanjut dengan membuat 

persamaan (29) di atas menjadi dalam bentuk : 

                           (3.20) 

Dengan mengambil : 

                        (3.21) 

sehingga persamaan  harus memenuhi persamaan : 

                     (3.22) 

x 

y 

a 

b/2 

b/2 
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Dengan mengambil persamaan  dalam bentuk deret dimana dari sifat simetri 

m=1,3,5,…, dan disubstitusikan ke dalam persamaan (3.22) maka akan diperoleh :  

  

Persamaan ini dapat dipenuhi untuk semua nilai  hanya bila fungsi  memenuhi 

persamaan : 

  

Integral umum dari persamaan ini dapat diambil dalam bentuk : 

                      (3.23) 

Karena lendutan adalah simetri terhadap sumbu x, maka hanya fungsi genap y dalam 

persamaan (3.33) yang dipertahankan dan mengambil konstanta-konstanta integrasi  

. 

Sehingga persamaan lendutan dinyatakan sebagai : 

  

     ] 

                                  

Nilai-nilai konstanta  dan  kemudian ditentukan dengan cara sedemikian 

sehingga memenuhi kondisi batas : 

 

pada sisi  . 

Dengan menotasikan :   , persamaan (3.34) disubsitusikan ke dalam 

kondisi batas sehingga diperoleh  persamaan-persamaan berikut ini untuk 

menentukan konstanta  dan  : 
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Kedua persaman diatas diselesaikan sehingga diperoleh : 

   (3.25) 

 

Nilai-nilai  dan  kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan (3.34) 

sehingga diperoleh persamaan umum untuk lendutan pada pelat yang ditumpu 

sederhana pada ke empat sisinya yaitu: 

  

          

    (3.26)             

Nilai lendutan masksimum dicapai pada:   dimana:      

   ;    ;   

Sehingga :  

  

                                           

 

Nilai lendutan maksimum juga dapat dinyatakan suatu bentuk deret lain seperti 

berikut : 

    (3.28) 

Dengan menggunakan persamaan (3.35) kita dapat menggambarkan lendutan 

maksimum pelat dalam bentuk : 

                                           (3.29) 
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dimana  merupakan suatu faktor bilangan yang tergantung pada perbandingan  

dari sisi pelat. 

Untuk mendapatkan persamaan untuk menentukan nilai-nilai  dan , kita 

mensubstitusikan persamaan umum lendutan (76) ke dalam persamaan (27) sehingga 

diperoleh : 

                                                                                         

                                                                                                                               (3.30) 

           

                                                                                          (3.31) 

                                                                                                                      

Pada tengah bentang yaitu pada  dan , besar momen lentur dapat 

ditentukan dengan : 

     (3.32)                                                                              

    (3.33)                                        

  

                                                  (3.34) 

 

                                                                                                                  (3.35)

                                                                                                                                                  

Kedua deret di atas konvergen dengan cepat dan digambarkan dalam bentuk : 

                                        (3.36)                                                                        



Hendri Sitohang : Analisa Pelat Satu Arah (One Way Slab) Dari Teori M. Levy, 2008. 
USU Repository © 2009 
 

                              (3.37)

     

Nilai maksimum dari momen-momen ini dinyatakan dengan : 

                  (3.38)
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BAB IV 

APLIKASI ANALISA PELAT SATU ARAH (ONE WAY SLAB) 

DARI TEORI M. LEVY 

 

IV.1. PENDAHULUAN  

 Dalam aplikasi perhitungan ini, penulis menggunakan program Microsoft Excel 

untuk menghitung secara manual, baik untuk lendutan maupun momen lentur arah x 

dan y pelat. Dalam hal ini analisa dilakukan pada pelat dua arah dengan 

menggunakan Teori M. levy. 

 Untuk teori  M. Levy  ini terlebih dahulu kita harus mengetahui nilai dari 

kekakuan pelat (D) ataupun sering disebut ketegaran lentur pelat. Dimana besaran D 

ini yang menggantikan besaran EI yang dijumpai pada kasus balok. Yang kemudian 

nilai kekakuan pelat ini akan digunakan untuk menghitung lendutan. 

 Pada sub bab ini akan di berikan contoh perhitungan lendutan, momen lentur 

pada pelat untuk suatu kondisi pelat dengan perbandingan b/a>1. Kemudian akan 

diteruskan untuk kondisi b/a=1,11 ; b/a=1,12 dan seterusnya, hingga terjadi 

perubahan menjadi pelat satu arah (one way slab). 

 

IV.2 Menghitung Kekakuan Pelat 

 Kekakuan pelat yang dilambangkan dengan D dihitung dengan persamaan 
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Karena dalam penyelesaiannya kekakuan pelat tetap dalam koefisien D jadi tidak 

dihitung dalam bentuk harga nominal. 

IV.3 Menghitung Lendutan dengan Teori M. Levy (Two Way Slab) 

Untuk menghitung lendutan pelat digunakan persamaan (3.38) 

  

 

 

Contoh perhitungan: 

1. Sebuah pelat persegi seperti gambar 

 

1. Untuk b/a= 1  

Terlebih dahulu  dihitung  dengan persamaan : , dengan m=1,3,5…. 

Untuk m = 1           =  

x 

y 

a 

b 
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= 0.68561 

Untuk m = 3           

 = -0.00025 

Untuk m = 5           = 7,853 

 = 0.00000 

Maka diperoleh  = 0.68537 

Sekarang dapat dihitung  

 

0.68537 

0.00406  

 

2. Untuk b/a= 2 

  

m = 1,3,5,…. 

Untuk m = 1           = 3.142 

= 0.22127 

Untuk m = 3          9.425 

 = 0.00000 

Untuk m = 5           = 15.708 
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 = 0.00000 

Maka diperoleh  = 0.22127 

Sekarang dapat dihitung  

 

0.22127 

0.01013  

 

 Dengan  program Microsoft Excel dengan cepat dapat dihitung untuk b/a = 

1,01; 1,02 ; 1,03 dan seterusnya seperti yang disediakan dalam bentuk tabel 4.1 

berikut: 
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IV.4. Menghitung momen lentur arah x (Mx) dan momen lentur arah y (My) 

dengan Teori M. Levy (Two Way Slab) 

 Untuk menghitung momen lentur arah x (Mx) dan momen lentur arah y (My) 

yang terjadi digunakan persamaan (3.42) dan (3.43), yaitu untuk x = 0. 

     

  

Untuk x = a/2 : 

     

     

  

   

Contoh perhitungan: 
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1. Sebuah pelat persegi seperti gambar                    

 

Pada soal sebelumnya sudah diperoleh nilai untuk  , maka sebelum menghitung 

momen lentur arah x dan momen lentur arah y harus dihitung  dan  terlebih 

dahulu. 

 

• Menghitung momen lentur arah x (Mx) 

Untuk m = 1:       

  

  

- 0.0089617 

  

  

0.00260465 

x 

y 

a 

b 
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= 

= 0.00783598 

  

Untuk m = 3 

`  

-3.243E-06 
 

  
 

4.8318E-07 

 = 

 = - 2.304E-05 
  

Untuk m = 5 

  

-1.6E-08 
 

  

1.6238E-09 

 

 = 

 = 3.0436E-07 
 

  0.00783598 + - 2.304E-05 + 3.0436E-07 
               =   0.00781324 
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        = 0.00781324) 

        0.00781324)) 

         

 

• Menghitung momen lentur arah y (My) 

 

  

Untuk m = 1  

 =  
 

-0.0010639 
 
untuk m = 3 

  

1.1733E-05 
 
Untuk m=5 

  

 -1.988E-07 
 

= - 0.0010639 + 1.1733E-05 + ( -1.988E-07) 

              = - 0.0010524 
 

  

                   = 0,3 -0.0010524) 
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         -0.0010524)) 

         = 0.0479  
 

Selanjutnya dihitung untuk b/a = 1,01 ; 1,02 ; 1,03 dan seterusnya seperti yang 

disediakan dalam table 4.2  dan 4.3 berikut: 

 

 

 

 

IV.5. Menentukan perbandingan b dengan a pelat untuk Pelat Satu Arah (One 

Way Slab) 

 

 Ditinjau suatu perletakan sederhana dengan beban merata sebagai berikut : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
                                                                               
 

   a 
 

dengan asumsi  

maka berlaku persamaan  

untuk pelat berlaku   

           M = 0,125 q  

                      M = α q  

berdasarkan tabel 4.2 momen lentur arah x (Mx) untuk  = 0,125 terjadi pada 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 

V.1.  KESIMPULAN 

 Dari hasil perhitungan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil analisa terhadap pelat persegi dengan  Teori M. Levy, terjadi perubahan 

pelat dua arah (two way slab) menjadi pelat satu arah (one way slab) yaitu 

pada saat perbandingan panjang dan lebar pelat (b/a) ≥ 4,74. Artinya pada 

keadaan ini digunakan perhitungan pelat satu arah (one way slab). 

2. Dengan memperhatikan lendutan dan momen lentur yang terjadi, untuk b/a ≥ 

4,74 tidak terjadi peningkatan yang siknifikan  dan dapat diabaikan tanpa 

kesalahan yang berarti. 

 

V.2.  SARAN                

 Dalam tugas akhir ini hanya ditinjau pelat dengan perletakan sederhana, 

sedangkan untuk perletakan jepit-jepit dan yang lainya tidak dibahas dalam tugas 

akhir ini. Oleh karena itu, penulis sangat berharap kepada rekan-rekan mahasiswa 

yang membaca tugas akhir ini untuk membahas nya. Sehingga permasalahan dalam 

perbandingan b/a untuk  pelat satu arah (one way slab) dapat terselesaikan secara 

keseluruhan. 
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