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ABTRAKSI

TINJAUAN EFISIENSI PEMAKAIAN TULANGAN BAMBU
PADA PELAT BETON DENGAN PENAMBAHAN TINGGI

DI TENGAH BENTANG

Agus Suwardani (D 100 030 073)
Fakultas Teknik Progam Studi Teknik Sipil Uneversitas Muhammadiyah 

surakarta

Dewasa ini perkembangan rekayasa teknologi dalam bidang teknik sipil terasa 
begitu cepat, yaitu beton sebagai salah satu unsur teknik sipil yang selalu mengalami 
perkembangan. Didalam konstruksi beton bertulang pelat dipakai untuk mendapatkan 
permukaan datar yang berguna. Sebuah pelat beton bertulang merupakan sebuah bidang 
datar yang lebar, biasanya mempunyai arah horizontal, dengan permukaan atas dan 
bawah sejajar atau mendekati sejajar. Bahan susun pelat beton yang umum digunakan 
sampai saat ini adalah semen, pasir, kerikil atau batu pecah dan air dengan menggunakan 
tulangan besi. Seiring dengan kenaikan harga material khususnya besi berdampak 
terhadap biaya menjadi mahal, oleh karena itu perlu dibuat jalan keluar dengan 
mengembangkan pembuatan pelat beton pra cetak menggunakan tulangan bambu. Namun 
merujuk terhadap kebutuhan tulangan pada pelat berpenampang datar, sehingga perlu 
kiranya dibuat pelat dengan penambahan tinggi ditengah bentang, diharapkan kebutuhan 
tulangan menjadi lebih sedikit bila dibandingkan dengan pelat berpenampang datar dan 
menghasilkan kuat lentur yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kuat 
tekan beton, kuat tarik bambu, dan untuk mengetahui pengaruh penambahan tinggi di 
tengah bentang terhadap kuat lentur pelat beton dengan tulangan bambu. Bambu yang 
digunakan pada penelitian ini adalah bambu wulung/hitam dari daerah karanganyar. 
Benda uji silinder beton dibuat dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm sebanyak 3 
benda uji, bambu wulung berukuran 2x0,5x50 cm sebanyak 3 benda uji, pelat lantai beton 
tulangan bambu dengan penampang biasa berukuran 50x10x120 cm sebanyak 3 benda 
uji, pelat lantai beton tulangan bambu dengan penampang penambahan tinggi di tengah 
bentang berukuran 50x10x120 cm dengan penambahan tinggi di tengah bentang 5 cm 
sebanyak 3 benda uji. Perencanaan campuran adukan beton dengan metode SK.SNI.T-15-
1990-03, dengan faktor air semen 0,5. Pengujian dilakukan ketika benda uji berumur 
minimal 30 hari. Hasil pengujian kuat tarik bambu didapat nilai rata-rata sebesar 148 
MPa. Hasil pengujian kuat tekan silinder beton didapat nilai rata-rata sebesar 21,31 MPa. 
Hasil pengujian kuat lentur pelat menunjukkan bahwa persentase rata-rata kuat lentur 
pada kondisi beban retak awal beton meningkat sampai 65,98 % dan pada kondisi beban 
tekan maksimum meningkat sampai 27,65 % setelah pelat lantai beton tulangan bambu 
diberi penambahan tinggi di tengah bentang. Persentase keuntungan biaya material untuk 
persampel pelat berpenampang penambahan tinggi di tengah bentang sebesar 22,87 % 
dengan pelat berpenampang biasa/datar dengan perubahan dimensi. Hasil ini 
menunjukkan bahwa dari segi ekonomis pelat lantai beton tulangan bambu dengan 
penambahan tinggi di tengah bentang lebih menguntungkan.

Kata kunci : kuat lentur, pelat dengan penambahan tinggi, tulangan bambu.
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PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan rekayasa teknologi dalam bidang teknik sipil 

pada saat ini terasa begitu cepat, yaitu beton sebagai salah satu unsur teknik sipil 

yang selalu mengalami perkembangan. Beton merupakan salah satu unsur yang 

sangat penting, mengingat fungsinya sebagai salah satu elemen pembentuk 

struktur yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Kualitas pelat beton 

tergantung pada bahan-bahan penyusunya, bahan susun pelat beton yang umum 

digunakan sampai saat ini adalah semen, pasir, kerikil atau batu pecah dan air 

dengan menggunakan tulangan besi. Seiring dengan kenaikan harga material 

khususnya besi berdampak terhadap biaya menjadi mahal, oleh karena itu perlu 

dibuat jalan keluar dengan mengembangkan pembuatan pelat beton pra cetak 

menggunakan tulangan bambu. Namun merujuk terhadap kebutuhan tulangan 

pada pelat berpenampang datar, sehingga perlu kiranya dibuat pelat dengan 

penambahan tinggi ditengah bentang, diharapkan kebutuhan tulangan menjadi 

lebih sedikit bila dibandingkan dengan pelat berpenampang datar dan 

menghasilkan kuat lentur yang sama.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui peningkatan kuat lentur pelat beton dengan penambahan tinggi 

ditengah bentang dengan tulangan bambu pada umur minimal 28 hari.

Bambu dipilih karena  memiliki nilai ekonomis lebih dibanding dengan 

tulangan dari besi, sehingga tepat bila menggunakan bambu sebagai alternatif 

tulangan pelat beton. Penambahan tinggi ditengah bentang pada penampang pelat 

beton menghasilkan kebutuhan tulangan yang lebih efisien dan kuat lentur yang 

dihasilkan sama besar jika dibandingkan dengan pelat berpenampang datar. Hal 

inilah yang dikaji dalam penelitian yang meninjau seberapa besar pengaruh 

penambahan tinggi pelat ditengah bentang terhadap kuat lentur pelat beton dengan 

tulangan bambu dan seberapa besar pengaruh penambahan tinggi pelat ditengah 

bentang terhadap efisiensi penggunaan tulangan bambu.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kuat 

tekan beton dan kuat tarik bambu, untuk mengetahui pengaruh penambahan tinggi 

ditengah bentang terhadap kuat lentur pelat beton dengan tulangan bambu, dan 
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untuk mengetahui pengaruh penambahan tinggi ditengah bentang terhadap pola 

lendutan.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dengan kuat lentur yang sama akan 

lebih efisien terhadap tulangan antara pelat dengan penambahan tinggi ditengah 

bentang dengan pelat beton berpenampang datar. Pelat beton hasil penelitian 

dapat digunakan untuk pelat beton non struktural, misalnya digunakan sebagai 

tutup blog saluran drainase.

Pada penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah sehingga 

penelitian yang dilakukan tidak meluas dan menjadi jelas batasanya. Adapun yang 

menjadi batasan masalah adalah semen yang digunakan adalah semen Portland

jenis 1 dengan merk Holcim, agregat kasar (batu pecah) dengan ukuran 

maksimum 20 mm, berasal dari Wonogiri, agregat halus (pasir), berasal dari 

Klaten, Jawa Tengah, tulangan yang digunakan adalah bambu wulung, berasal 

dari karanganyar, air yang digunakan dari laboratorium Bahan Bangunan,Jurusan 

Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta, faktor air 

semen yang digunakan Campuran beton adalah 0,5 dengan kuat tekan beton 

rencana adalah 20 MPa, penelitian pelat dengan tebal 10 cm ,pelat dengan 

penambahan tinggi ditengah bentang sebesar 5 cm dan tiap variasi  3 (tiga) benda 

uji, benda uji berupa silinder beton dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm, 

umlah seluruh benda uji adalah 9 benda uji, usia beton minimal 28 hari, beton 

direncanakan dengan metode SK.SNI.T-15-1990-03.

TINJAUAN PUSTAKA

Yang dimaksud dengan pelat beton bertulang yaitu struktur tipis yang 

dibuat dari beton bertulang dengan bidang yang arahnya horisontal, dan beban 

yang bekerja tegak lurus pada bidang struktur tersebut. Perletakan pelat pada 

balok dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu pelat terletak bebas, 

terjepit elastis, dan terjepit penuh (Asroni, 2001).

Beton merupakan fungsi dari bahan penyusunnya yang terdiri dari bahan 

semen (portland cement), agregat kasar, agregat halus, air dan bahan tambah. 
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Beton sebagai sekumpulan interaksi mekanis dan kimiawi dari material 

pembentuknya. (Nawy 1985:8, dalam Mulyono, 2004).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kuat tekan beton adalah: Jenis semen 

dan jumlah semen, faktor air semen, sifat agregat, umur, dan perawatan

(Tjokrodimuljo, 1995).

Bambu adalah rumput berkayu berbentuk pohon atau perdu. Bambu 

merupakan tumbuhan berumpun, berakar serabut yang batangnya berbentuk 

silinder dengan diameter bervariasi mengecil mulai dari ujung bawah sampai 

ujung atas, berongga, keras dan mempunyai pertumbuhan primer yang sangat 

cepat (Dransfield dan Widjaja, 1995, dalam Teguh, 2012).

Sifat mekanika adalah sifat yang berhubungan dengan kekuatan bahan dan 

merupakan ukuran kemampuan suatu bahan untuk menahan gaya luar yang 

bekerja padanya. Morisco (1999) dari hasil penelitian kuat tarik rata-rata bambu 

kering oven disajikan dalam tabel II.I berikut:

Tabel II.1. Kuat tarik rata-rata bambu kering oven (Morisco, 1999)

Jenis Bambu
Kuat tarik tanpa buku Kuat tarik dengan buku

(kg/cm2) (kg/cm2)

Ori 2910 1280

Petung 1900 1160

Hitam/wulung 1660 1470

Legi 2880 1260

Tutul 2160 740

Galah 2530 1240

Tali 1515 552

LANDASAN TEORI

1). Kadar air bambu.

Untuk menghitung kadar air tersebut dapat digunakan rumus sebagai 
berikut:

............................................................................................................. (III.1)

2). Kuat tarik bambu.

Ka = 
Wb-Wa

Wb
x 100%
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100 cm

P

50 cm

10 cm

10 cm

Dial gauge

10 cm
100 cm

P

50 cm

10 cm

10 cm

Dial gauge

σmaks = 
PmaksA     .............................................................................................. (III.2)

Besarnya kuat tekan beton masing-masing benda uji digunakan rumus  
sebagai berikut:

f’c =  
PmaksA    ……………………………..…..………..……….…... (III.3)

Skema pengujian dilukiskan pada gambar III.1 di bawah ini:

a). Pelat biasa      b). Pelat dengan penambahan tinggi

Gambar III.1.  Skema pengujian kuat lentur pelat lantai beton.

Kuat Lentur Pelat Lantai Beton Digunakan rumus sbb:

1). Eksperimen

Kuat lentur, Mretak awal =  q.L2 + P.L   ……………………….............. (III.4)

2). Analisis Teoritis

Mretak awal  =  
 MOR . I

yb   …………………….…….…............................... (III.5)

Dengan besar modulus of rupture adalah 0,62. fc' MPa (SNI 03-2847-2002).

Mmaks  = Ab.fb.(d - ½.a) ………………………….….............................. (III.6)
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METODE PENELITIAN

Tahap Pelaksanaan Penelitian adalah sebagai berikut:

Gambar IV.1. Tahapan penelitian.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemeriksaan Bambu

Pengujian kuat tarik bambu yang dilakukan dengan mengunakan tiga 

sampel benda uji, didapatkan kuat tarik rata-rata sebesar 148 MPa.  

B. Pengujian Pendukung

1. Workability adukan beton

Hasil pengujian nilai slump rata-rata pada penelitian adalah sebesar 12,48 cm.

2. Pengujian berat jenis beton

Hasil pengujian berat jenis silinder beton rata-rata pada umur 40 hari pada 

penelitian adalah sebesar 23,05 kN/m3.  

3. Kuat tekan beton

Hasil pengujian kuat tekan beton rata-rata pada umur 40 hari pada 

penelitian adalah sebesar 21,31 MPa.

C. Hasil Pengujian Kuat Lentur Pelat Lantai Beton Tulangan Bambu

1. Eksperimen

Hasil pengujian kuat lentur pelat lantai beton dapat dilihat pada Tabel V.1

dan perhitungan momen pada Tabel V.2

Kuat lentur, Mretak awal =  q.L2 + P.L

Tabel V.1. Hasil pengujian kuat lentur pelat lantai beton tulangan bambu

Benda uji No.
Pretak awal

Lendutan
Pmaks

Lendutan Pmaks

δ δ rata-rata

(kN) (mm) (kN) (mm) (kN)

Pelat 1. 10 1.7 17 17
17.53biasa 2. 11.2 2 17.4 19

(A) 3. 11.5 1.85 18.2 17.5

Pelat dengan 1. 18 3.25 24 15
22.47penambahan tinggi 2. 19 2.5 22.4 15

(B) 3. 18.2 3 21 14.5
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Tabel V.2. Perhitungan momen pada kondisi Mretak awal dan Mmaks

No.
L b h

Berat Berat

q Mretak 

awal

Mretak 

awal
Mmaks

Mmaks
jenis pelat

beton beton
rata-
rata

rata-rata

γc W W/L
(m) (m) (m) (kN/m3) (kN) (kN/m) (kNm) (kNm) (kNm) (kNm)

A
1. 1 0.5 0.1 23.05 1.153 1.153 2.644 4.394

2. 1 0.5 0.1 23.05 1.153 1.153 2.944 2.869 4.494 4.527

3. 1 0.5 0.1 23.05 1.153 1.153 3.019 4.694

B
1. 1 0.5 0.15 23.05 1.297 1.297 4.662 6.162

2. 1 0.5 0.15 23.05 1.297 1.297 4.912 4.762 5.762 5.779

3. 1 0.5 0.15 23.05 1.297 1.297 4.712 5.412

Dari Tabel V.2 hasil pengujian kuat lentur pelat lantai beton tulangan 

bambu, diperoleh persentase rata-rata kuat lentur pada kondisi beban retak awal 

beton meningkat sampai 57,79 % setelah pelat lantai beton tulangan bambu diberi

penambahan tinggi di tengah bentang. Persentase rata-rata kuat lentur pada 

kondisi beban tekan maksimum meningkat sampai 27,65 % setelah pelat lantai 

beton tulangan bambu diberi penambahan tinggi di tengah bentang. 

Gambar V.1. Grafik hubungan antara momen rata-rata retak awal dan momen 
rata-rata maksimum kuat lentur pelat lantai beton tulangan bambu
dengan benda uji.
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4.7624.527

5.779

0.000

2.000

4.000

6.000

8.000

Pelat biasa Pelat dengan penambahan 
tinggi

M
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en
 (
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m

)

Benda uji

M retak awal rata-
rata eksperimen

M maks.rata-rata 
eksperimen
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D. Perbandingan Momen Teoritis dan Eksperimen

Hasil perbandingan perhitungan momen retak awal dan momen 

maksimum secara teoritis dengan momen retak awal dan momen maksimum dari 

hasil pengujian tersaji pada Tabel V.3 berikut:

Tabel V.3. Perbandingan  momen  kuat lentur  pelat  lantai  beton tulangan bambu
teoritis dan hasil pengujian

No. Benda uji

Teoritis Eksperimen

Mretak awal Mmaks Mretak awal Mmaks

(kNm) (kNm) (kNm) (kNm)

1. Pelat biasa 2.391 3.951 2.869 4.527

2.
Pelat dengan 

5.379 5.219 4.762 5.779
penambahan tinggi

1. Pelat lantai beton tulangan bambu dengan penampang biasa/datar.

Persentase perbandingan momen hasil pengujian selisih 20 % lebih besar 

dari momen teoritis. Sedangkan momen maksimum eksperimen rata-rata 

diperoleh sebesar 4,527 kNm, sedangkan persentase perbandingan momen hasil 

pengujian selisih 14,58 % lebih besar dari momen teoritis. Jadi momen pada 

penelitian lebih besar dari momen perhitungan teoritis. Hal ini menunjukkan 

bahwa pelat beton tulangan bambu dengan penampang biasa dalam kondisi yang 

ideal.

2. Pelat lantai beton tulangan bambu dengan penampang penambahan tinggi di 
tengah bentang.

Persentase perbandingan momen hasil pengujian selisih 11,47 % lebih 

kecil dari momen teoritis. Menunjukan bahwa hasil penelitian perlu untuk 

dikoreksi karena seharusnya kondisi yang ideal momen hasil pengujian lebih 

besar dari perhitungan teoritis. Hal ini bisa terjadi karena retak beton pada pelat 

saat pengujian retak tidak pada tengah bentang, retak beton terjadi pada bentang 

250 mm dari As tumpuan atau pada titik awal pada penambahan tinggi pelat, 

karena terjadi konsentrasi tegangan sehingga perlemahan terjadi pada titik 

tersebut. Akan tetapi hasil momen maksimum eksperimen lebih besar dari momen 
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hasil perhitungan teoritis, yaitu persentase perbandingan momen hasil pengujian 

selisih 10,73 % lebih besar dari momen teoritis. Dapat disimpulkan bahwa retak 

beton pada kondisi beban retak awal tidak sesuai harapan, yaitu retak awal terjadi 

tidak pada tengah bentang, sehingga perlu diadakan penelitian lebih lanjut 

mengenai pelat dengan penambahan tinggi di tengah bentang dengan variasi 

penambahan yang berbeda, dengan tujuan retak awal beton terjadi pada tengah 

bentang, sehingga bisa didapatkan hasil yang maksimal.

Gambar V.2. Grafik hubungan antara Mretak awal teoritis, Mretak awal eksperimen
  rata-rata,  Mmaks teoritis  dan   momen  Mmaks  eksperimen   kuat 
  lentur pelat lantai  beton tulangan bambu dengan benda uji.

3. Perbandingan momen maksimal pada pelat penampang biasa dengan 
penampang penambahan tingggi di tengah bentang terhadap efisiensi 
penggunaan tulangan bambu.

Dari hasil penelitian momen maksimal pada pelat dengan penampang 

penambahan tinggi ditengah bentang lebih besar dari hasil momen maksimal pada 

pelat dengan penampang biasa. Menunjukkan bahwa dengan kebutuhan tulangan 

bambu yang lebih sedikit pada pelat berpenampang penambahan tinggi di tengah 

bentang dibandingkan dengan kebutuhan tulangan pada pada pelat berpenampang 

biasa. Sehingga efisiensi penggunaan tulangan bambu tercapai.  
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E. Analisis Keuntungan Biaya

Ditinjau dari jumlah dan harga material yang dibutuhkan pada penelitian 

ini, biaya pembuatan pelat lantai beton tulangan bambu berpenampang biasa dan 

dengan penampang penambahan tinggi di tengah bentang dilaksanakan sebagai 

berikut:

     a). Pelat biasa

          b). Pelat dengan penambahan tinggi

Gambar V.3.  Pelat lantai beton tulangan bambu

Tabel V.4. Perbandingan jumlah biaya material

Sampel

Nilai P
Material Volume Satuan

Harga sat.
Jumlah 
harga

hasil 
uji

(Rp) (Rp)

(kN) 1 2 3 4 2 x 4

17.53

Semen 24.60 Kg 1,200.00 29,520.00

Pasir 0.0149 m3 150,000.00 2,232.71

A Kerikil 0.0238 m3 200,000.00 4,759.97

Bambu pokok 4 Batang 3,000.00 12,000.00

Bambu bagi 5 Batang 1,000.00 5,000.00
Jumlah 

total
53,512.68

22.47

Semen 27.16 Kg 1,200.00 32,595.00

Pasir 0.0164 m3 150,000.00 2,465.29

B Kerikil 0.0263 m3 200,000.00 5,255.80

Bambu pokok 3 Batang 3,000.00 9,000.00

Bambu bagi 5 Batang 1,000.00 5,000.00
Jumlah 

total
54,316.08
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Dari perhitungan Tabel V.4 didapat biaya material pelat lantai beton 

tulangan bambu dengan penampang penambahan tinggi di tengah bentang selisih 

1,5 % lebih besar dari biaya material pelat lantai beton tulangan bambu dengan 

penampang biasa. Namun besar beban tekan yang dihasilkan oleh pelat dengan 

penambahan tinggi yaitu P sebesar 22,47 kN, lebih besar 28,14 % dari beban 

tekan pada pelat biasa yaitu P sebesar 17,53 kN. Artinya bahwa untuk memenuhi 

beban tekan P sebesar 22,47 kN agar bisa dihasilkan oleh pelat dengan 

penampang biasa, maka ada pembesaran lebar pelat dari A ke B. Perhitungan 

perubahan nilai b dilaksanakan sebagai berikut:

PA = 17,53 kN

PB = 22,47 kN

b  = 500 mm

bbaru = b + 
PB-PAPA . b = 500 +

, ,
, . 500 = 640 mm = 0,640 m.

Jumlah tulangan yang dibutuhkan untuk pelat lantai beton tulangan bambu dengan 

dimensi yang baru adalah sebagau berikut:

Luas tulangan minimum:

As,min =  
,

fb
.b.d = 

,
.1000.70 = 662,162 mm2.

As,min = 2,5.h = 2,5.100 = 250 mm2.

Dipakai yang besar As,min = 662,162 mm2.

Jumlah tulangan pokok:

As,tulangan = l . t = 20.5 = 100 mm2.

n = 
As,min

As,tulangan
  = 

,
= 6,6 batang, dipakai 7 batang.

Jarak tulangan pokok:

s  ≤ 
b – (2.ds)

n-1
= 

1000 –(2.30 )
7-1

  = 156,7 mm.

s  ≤ 3.h = 3.100 = 300 mm.

Dipakai s = 156,7 mm.

Jumlah tulangan dan jarak tulangan pokok untuk b = 640 mm adalah:

n = ((640 – 2.30)/ 156,7) + 1 = 4,7 dipakai 5 batang.
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120 cm

P = 22,47 kN

64 cm

10 cm
Abaru

Hasil dari perhitungan dilukisakan pada Gambar V.14 dengan perubahan lebar 

pada pelat, yaitu b sebesar 640 mm. Perhitungan perbandingan jumlah biaya 

dengan dimensi yang baru dilaksanakan pada tabel V.5.

Gambar V.4.  Pelat lantai beton tulangan bambu dengan dimensi baru.

Tabel V.5. Perbandingan jumlah biaya material dengan dimensi baru

Sampel

Nilai P
Material Volume Satuan

Harga sat.
Jumlah 
harga

(sama) (Rp) (Rp)

(kN) 1 2 3 4 2 x 4

22.47

Semen 31.49 Kg 1,200.00 37,785.60

Pasir 0.0191 m3 150,000.00 2,857.87

A Kerikil 0.0305 m3 200,000.00 6,092.76

baru Bambu pokok 5 Batang 3,000.00 15,000.00

Bambu bagi 5 Batang 1,000.00 5,000.00
Jumlah 

total
66,736.23

22.47

Semen 27.16 Kg 1,200.00 32,595.00

Pasir 0.0164 m3 150,000.00 2,465.29

B Kerikil 0.0263 m3 200,000.00 5,255.80

Bambu pokok 3 Batang 3,000.00 9,000.00

Bambu bagi 5 Batang 1,000.00 5,000.00
Jumlah 

total
54,316.08

Dari perhitungan Tabel V.5 diatas bahwa biaya yang digunakan untuk 

membuat pelat Abaru lebih besar jika dibandingkan dengan biaya untuk membuat 

pelat B, selisih biaya antara pelat Abaru dengan pelat B adalah 22,87 %. Dapat 

disimpulkan bahwa besar keuntungan persampel dari penelitian ini adalah sebesar 

22,87 %.
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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:

1). Kuat tarik bambu wulung rata-rata sebesar 148 MPa. 

2). Berat jenis rata-rata silinder beton dengan fas 0,5 adalah sebesar 23,05

kN/m3, dengan kuat tekan rata-rata sebesar 21,31 MPa.

3). Persentase rata-rata kuat lentur pada kondisi beban retak awal beton 

meningkat sampai 57,79 % setelah pelat lantai beton tulangan bambu diberi

penambahan tinggi di tengah bentang, yaitu dari 2,869 kNm menjadi 4,527 

kNm.

4). Persentase rata-rata kuat lentur pada kondisi beban tekan maksimum 

meningkat sampai 27,65 % setelah pelat lantai beton tulangan bambu diberi

penambahan tinggi di tengah bentang, yaitu dari 4,762 kNm menjadi 5,779 

kNm.

5). Retak beton pada kondisi beban retak awal pada pelat dengan penambahan 

tinggi di tengah bentang terjadi tidak pada tengah bentang, walaupun tidak 

sesuai harapan, tetapi hasil akhir menunjukkan bahwa tujuan dari penelitian 

ini tercapai.

6). Persentase perbandingan momen maksimum hasil pengujian selisih 14,58 % 

dan 10,73 % lebih besar dari momen teoritis masing-masing pada pelat 

berpenampang biasa, yaitu 3,951 kNm dan 4,527 kNm, dan pelat dengan 

penampang penambahan tinggi di tengah bentang, yaitu 5,219 kNm dan 

5,779 kNm.

7). Persentase keuntungan biaya material untuk persampel pelat berpenampang 

penambahan tinggi di tengah bentang sebesar 22,87 % dengan pelat 

berpenampang biasa/datar dengan perubahan dimensi.
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B. Saran

Saran yang dapat diberikan dengan melihat hasil yang diperoleh pada 

penelitian ini adalah:

1) Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai pelat lantai beton tulangan 

bambu dengan penampang penambahan tinggi di tengah bentang dengan 

variasi penambahan yang berbeda, dengan tujuan retak awal beton terjadi 

pada tengah bentang, sehingga bisa didapatkan hasil yang maksimal.

2) Serta dapat mengganti bahan bambu wulung dengan jenis bambu yang lain 

seperti bambu petung, bambu ori, atau bambu apus.

3) Perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pencampuran adukan agar semakin 

homogen antara air, semen, pasir dan kerikil.

4) Perlu adanya alat penggetar (vibrator) agar proses pembuatan pelat lantai 

beton berjalan dengan lancar, sehingga dapat menghasilkan beton yang baik.

5) Pada pembuatan benda uji permukaan sebaiknya dibuat serata mungkin, 

sehingga  dapat menghasilkan kuat tekan silinder beton dan kuat lentur pelat 

lantai beton sesuai  dengan yang diinginkan.

6) Dari segi ekonomis biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan material pelat 

dengan penampang penambahan tinggi di tengah bentang lebih 

menguntungkan, sehingga perlu kiranya diterapkan di lapangan.
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