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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Beton merupakan bahan konstruksi yang sangat penting dan paling dominan 

digunakan pada struktur bangunan. Beton sangat diminati karena bahan ini 

merupakan bahan konstruksi yang mempunyai banyak kelebihan antara lain, 

mudah dikerjakan dengan cara mencampur semen, agregat, air, dan bahan 

tambahan lain bila diperlukan dengan perbandingan tertentu. Kelebihan beton 

yang lain adalah, ekonomis (dalam pembuatannya menggunakan bahan dasar 

lokal yang mudah diperoleh), dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang 

dikehendaki, mampu menerima kuat tekan dengan baik, tahan aus, rapat air, awet, 

dan mudah perawatannya, maka beton sangat populer dipakai baik untuk struktur 

- struktur besar maupun kecil. 

Pelat merupakan salah satu elemen struktur bangunan yang cukup penting, 

selain balok dan kolom. Pelat digunakan sebagai komponen struktur pada 

bangunan bertingkat, jembatan dan masih banyak lagi penggunaan lainnya.  

Pelat lantai pada bangunan bertingkat merupakan bagian struktur yang 

terpasang mendatar dan berfungsi sebagai tumpuan / berpijak bagi penghuni di 

atasnya. Pelat lantai umumnya mempunyai ketebalan yang ukurannya relatif 

sangat kecil bila dibandingkan dengan panjang bentangnya sehingga sifat kaku 

dari pelat sangat kurang. Kekakuan yang sangat kurang ini akan mengakibatkan 

defleksi atau lendutan yang sangat besar (Puspantoro, 1993). Lendutan yang besar 

ini dapat dicegah agar pelat lantai masih dapat berfungsi dan memberikan 

kenyamanan berpijak bagi penghuninya yaitu dengan berbagai alternatif teknis 

untuk memberikan kekakuan dan menambah kekuatan pada pelat lantai, salah 

satunya dengan memanfaatkan bentuk atau sistem kisi - kisi ( wafer, grid 

structure) yang secara umum dikenal dengan istilah struktur grid.  

Struktur grid ini sudah banyak digunakan pada gedung-gedung di Indonesia.  

Struktur ini dipakai pada bentangan besar dan mempunyai sifat utama dapat 

mendistribusikan beban pada kedua arah secara seimbang. Struktur ini juga dapat 
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mendukung sistem perancangan arsitektur yang menghendaki variasi bentuk pelat. 

Umumnya struktur grid ini menggunakan bahan dari konstruksi beton bertulang 

dengan ketebalan pelat yang tipis dan memakai tulangan yang lebih hemat. 

Selain pelat beton bertulang yang menggunakan tulangan konvensional, ada 

juga pelat beton yang menggunakan tulangan wire mesh. Pada penganyaman 

tulangan wire mesh tidak menggunakan bindrat tetapi pada tulangan ini sudah di 

las menggunakan las listrik, sehingga lebih efisien. Tulangan baja jenis ini 

mempunyai kuat tarik yang relatif tinggi, bentuknya yang seperti jala 

memudahkan untuk dipasang, harganya relatif murah dan ringan . 

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu diadakan penelitian dengan 

membuat pelat beton dengan sistem grid yang tipis, ringan dengan ketebalan 80 

mm. Pelat lantai beton ini akan menggunakan baja tulangan yang berupa kawat 

baja las (wire mesh) dengan diameter 5,2 mm dengan jarak spasi 150 mm yang 

umum dijual di pasaran.  

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

a). Seberapa besar kapasitas lentur yang terjadi pada ketiga bentuk pelat lantai 

grid dengan tulangan kawat baja las (wire mesh). 

b). Seberapa besar lendutan yang terjadi pada ketiga bentuk pelat lantai grid 

dengan tulangan kawat baja las (wire mesh). 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a). Untuk mengetahui kapasitas lentur yang terjadi pada ketiga bentuk variasi 

pelat lantai beton grid dengan tulangan wire mesh. 

b). Untuk mengetahui seberapa besar beban hidup yang terjadi pada ketiga pelat 

lantai beton grid dengan tulangan wire mesh. 
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c). Untuk mengetahui seberapa besar lendutan yang terjadi pada ketiga pelat 

lantai beton grid dengan tulangan wire mesh. 

2. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

a). Bagi perancang bangunan, dapat digunakan sebagai alternatif untuk pelat 

lantai beton yang tipis tetapi kuat. 

b). Bagi pengguna bangunan, diharapkan dapat lebih menghemat biaya dan 

waktu dalam pembangunan pelat lantai. 

c). Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, diharapkan dapat menjadi informasi 

bagi dunia ilmu pengetahuan dan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya. 

 

D. Ruang Lingkup 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1). Semen yang digunakan adalah semen portland jenis I dengan merek Gresik. 

2). Agregat halus berupa pasir berasal dari Klaten, Jawa Tengah 

3). Agregat kasar berupa batu pecah dengan ukuran 20 mm ( syarat ukuran 

maksimum butir agregat tidak boleh lebih besar dari 1/3 tebal pelat : 1/3 x 8 

cm = 2,6 cm ) berasal dari Wonogiri. 

4). Air yang digunakan dari Laboratorium Bahan Jurusan Teknik Sipil Fakultas 

Teknik Universitas Muhamadiyah Surakarta. 

5). Perencanaan adukan beton menggunakan metode SK SNI T-15-1990-03 

dengan faktor air semen (fas) 0,5 dan kuat tekan beton (fc’) direncanakan 20 

MPa. 

6). Baja tulangan menggunakan tulangan kawat baja las ( wire mesh ) berbentuk 

jala dengan diameter kawat baja 5,2 mm dengan jarak spasi 150 mm (D5,2 - 

150). 

7). Pengujian kuat tekan silinder beton dan kuat lentur pelat lantai beton grid 

dilakukan pada umur 28 hari. 

8). Hasil pengujian kuat tarik putus kawat baja las ( wire mesh ) adalah 603,706 

N/mm2 (Endarto, 2008). 
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9). Benda uji untuk uji kuat tekan beton berupa silinder beton dengan diameter 

15 cm dan tinggi 30 cm berjumlah 3 sampel.  

10). Bentuk benda uji pelat lantai beton dengan ukuran 100 x 50 x (bagian tebal 6 

cm dan bagian tipis 2 cm) cm3. Jumlah benda uji : 

a). Uji kapasitas lentur pelat lantai beton normal dengan ukuran (pelat normal) 

100 x 50 x 8 cm3     : 3 sampel 

b). Uji kapasitas lentur pelat lantai beton grid dengan ukuran ( pelat grid A ) 

100 x 50 x 8 cm3 (tebal / lebar balok grid = 3 cm ) : 3 sampel 

c). Uji kapasitas lentur pelat lantai beton grid dengan ukuran ( pelat grid B ) 

100 x 50 x 8 cm3 (tebal / lebar balok grid = 4 cm ) : 3 sampel 

d). Uji kapasitas lentur pelat lantai beton grid dengan ukuran ( pelat grid C ) 

100 x 50 x 8 cm3 (tebal / lebar balok grid = 5 cm ) : 3 sampel 

 
 

a). Pelat normal 

 
 

b). Pelat grid A 
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c). Pelat grid B 

 
 

d). Pelat grid C 

Gambar I. 1. Benda uji pelat lantai beton 

 

E. Keaslian Penelitian 

Endarto (2008), meneliti penggunaan kawat baja las ( wire mesh ) sebagai 

penulangan lantai beton tipis. Sebagai obyek penelitiannya adalah pelat lantai 

beton dengan ukuran 100 x 50 x 6 cm3 (tanpa dilapis keramik) dan 100 x 50 x 7 

cm3 (dilapis keramik). Baja tulangan menggunakan tulangan kawat baja las ( wire 
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mm. Metode perencanaan adukan beton menggunakan metode SKSNI T – 15 – 

1990 - 03 dengan faktor air semen (fas) 0,5.  
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(wire mesh) pada umur 28 hari. Hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel I.1., 

Gambar I.2., dan Gambar I.3. 

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh kuat tarik rata – rata kawat baja las 

(wire mesh) dengan diameter tulangan 5,2 mm sebesar 603,706 MPa. Pengaruh 

penambahan keramik terhadap berat sendiri sebesar 5,58% lebih besar dari pelat 

normal, pengaruh penambahan keramik terhadap momen lentur maksimum yang 

mampu ditahan sebesar 23,83% lebih besar dari pelat normal dan untuk pengaruh 

penambahan keramik terhadap lendutan sebesar 2,24% lebih kecil dari pelat 

normal. 

Tabel I.1. Hasil uji laboratorium pengujian momen lentur pelat beton 

V
ar

ia
si

 
uk

ur
an

 
be

nd
a 

uj
i  

fa
s 

B
eb

an
 

be
nd

a 
uj

i 
(P

) 

Le
nd

ut
an

 
( Z

 ) L b H 

Momen lentur 
Pelat beton 

Momen lentur 
Rata-rata 

¼*P*L+

 

⅛*q*L² 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

%  kN mm  mm mm mm N.mm N.mm 

Pelat 
100x50x6 cm3 

Pelat normal 
0,5 

15 6,275 
900 500 

405 2702362,5 
2819362,5 17 8,495 390 3053362,5 

15 7,965 396 2702362,5 

Pelat 
100x50x7 cm3 

Ditambah keramik 

21 7,7 

900 500 

412 3759918,75 

3701418,75 21 7,135 398 3759918,75 

20 7,38 380 3584418,75 

(Sumber : Endarto, 2008) 

 
Gambar I.2. Hubungan antara momen lentur dan lendutan pada pelat  
 normal (Sumber : Endarto, 2008) 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0,00 0,42 0,79 1,14 2,18 3,46 4,77 6,60 8,495

M
om

en
 le

nt
ur

 (k
N

m
)

Lendutan (mm)

Pengujian momen lentur pelat beton normal

benda uji pelat normal



7 
 

 
 

 
Gambar I.3. Hubungan antara momen lentur dan lendutan pada pelat  
 dilapis keramik (Sumber : Endarto, 2008) 

 

Dari penelitian Endarto (2008) didapatkan nilai momen lentur uji 

laboratorium yang sangat tinggi, karena masih dinilai sangat aman maka 

penelitian kemudian dilanjutkan oleh Sutiyono (2008) dalam penelitiannya 

“Tinjauan Kuat Lentur Plat Lantai Menggunakan Tulangan Wire Mesh Dengan 
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lantai beton 100 x 50 x 5 cm3. Baja tulangan menggunakan tulangan wire mesh 

berbentuk jala dengan diameter kawat baja 5,2 mm dengan jarak spasi 150 mm. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui momen lentur pelat beton tipis 

dengan tulangan kawat baja las (wire mesh) dengan penambahan polyvinyl acetat. 

Hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel I.2., Gambar I.4., dan Gambar I.5. 

Berdasarkan hasil pengujian, momen lentur rata – rata dari hasil 

laboratorium pada pelat beton dengan variasi penambahan Polyvinyl Acetat 0% ; 

1% ; 1,2% ; 1,4% berturut-turut adalah 1.840.196,25 N.mm ; 1.991.715 N.mm ; 

2.065.803,75 N.mm ; 1.764.487,5 N.mm. Hasil laboratorium menunjukkan pelat 

beton dengan penambahan PVA 1,2% mempunyai momen lentur yang lebih besar 

dari pada pelat beton normal atau dengan penambahan PVA 1% dan 1,4%. 
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Tabel I.2. Hasil uji laboratorium pengujian momen lentur pelat beton dengan  
penambahan polyvinil acetat 
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%  N mm mm mm N N/mm N.mm N.mm 

0 0,4 

8000 10,54 

900 500 

405 0,405 1.841.006,25 

1.840.196,25 8000 8,69 390 0,390 1.839.487,50 

8000 9,57 396 0,396 1.840.095,00 

1 0,4 

9000 6,92 

900 500 

412 0,412 2.066.715,00 

1.991.715,00 9000 9,26 398 0,398 2.066.715,00 

8000 9,91 380 0,380 1.841.715,00 

1,2 0,4 
9000 9,94 

900 500 
403 0,403 2.065.803,75 

2.065.803,75 9000 7,18 399 0,399 2.065.803,75 
9000 11,12 398 0,398 2.065.803,75 

1,4 0,4 
8000 8,97 

900 500 
390 0,390 1.839.487,50 

1.764.487,50 7000 9,08 403 0,403 1.614.487,50 
8000 9,21 418 0,418 1.839.487,50 

(Sumber : Sutiyono, 2008) 
 

 
Gambar I.4. Hubungan momen lentur dengan lendutan rata-rata pelat beton 

 dengan ukuran 100 x 50 x 5 cm³ (Sumber : Sutiyono, 2008) 
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terpusat ( P ) dengan lendutan rata – rata ( Z ) dapat dilihat pada Gambar I.5. 

berikut ini : 

 
Keterangan :      kondisi retak pertama pada pelat  

Gambar I.5. Hubungan beban terpusat dengan lendutan rata-rata pelat beton 
dengan ukuran 100 x 50 x 5 cm³ (Sumber : Sutiyono, 2008) 

 

Gambar I.5 di atas dapat dilihat hubungan beban terpusat (P) benda uji 

dengan lendutan rata – rata. Grafik di atas menunjukkan perbandingan searah 

yaitu, dengan semakin bertambahnya beban maka lendutan juga akan semakin 

bertambah, sampai beban yang terjadi pada pelat beton tidak mau bertambah lagi. 

Ini menandakan bahwa beban yang terjadi pada pelat beton telah maksimum dan 

lendutan yang terjadi juga telah maksimum pada benda uji pelat beton. Benda uji 

pelat beton tidak sampai patah hanya melengkung dan retak dibagian bawah pelat 

karena ditahan oleh tulangan baja yang menambah kekuatan lentur dari pelat 

beton tersebut. 

Untuk menindak  lanjuti  penelitian sebelumnya, maka penulis mencoba 

meneliti “Kapasitas Lentur Lantai Grid Dengan Menggunakan Tulangan Wire 

Mesh”. Dalam penelitian ini dikaji tentang kapasitas lentur dan lendutan yang 

terjadi pada pelat lantai beton grid dengan tulangan wire mesh pada umur 28 hari 

dengan fas 0,5. 


