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ABSTRAK 

Beton adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam struktur bangunan. Perkembangan beton yang sangat dikenal 

adalah ditemukannya kombinasi antara material beton dan baja yang digabungkan menjadi satu kesatuan konstruksi dan 

dikenal sebagai beton bertulang. Beton bertulang sebagai elemen pelat umumnya diberi tulangan memanjang (lentur) 

dan tulangan bagi. Tulangan lentur untuk menahan pembebanan momen lentur yang terjadi pada pelat, sedangkan 

tulangan bagi berfungsi untuk memperkuat kedudukan tulangan memanjang dan penahan retak beton akibat susut dan 

perbedaan suhu pada beton. Pada daerah tertentu harga tulangan baja sangat  mahal. Oleh sebab itulah perlu diupayakan 

mencari alternatif baru pengganti tulangan baja pada beton. Adapun  alternatif  lain  sebagai  pengganti  tulangan  beton  

tersebut,  diantaranya  adalah  bambu. Bambu yang digunakan sebagai tulangan bisa berupa bambu laminasi. Kekuatan 

bambu laminasi tersebut memiliki kekuatan yang hampir sama dengan baja sebagai struktur bangunan. Perencanaan beton 

dengan berdasarkan SNI 03-2834-2000 menghasilkan f’c = 21,24 MPa. Faktor air semen (f.a.s) yang digunakan adalah 0,5. 

Penelitian ini telah diketahui besarnya kuat lentur pelat beton bertulangan baja, pelat beton bertulangan bambu laminasi dan 

pelat beton bertulangan bambu laminasi dengan penambahan kawat yang dipasang menyilang, kenaikan momen lentur pelat 

beton bertulangan baja dengan pelat beton bertulangan bambu laminasi serta pelat beton bertulangan bambu lamiasi 

penambahan kawat yang dipasang menyilang dan perbandingan kuat lentur pelat beton bertulangan secara pengujian dengan 

kuat lentur maksimal pelat beton bertulang secara analisis. Dalam penelitian ini, bambu yang di buat laminasi berukuran lebar 2 

cm dan tinggi 1,6 cm, kawat yang digunakan adalah kawat galvanis dengan ukuran ø 1,02 mm, ø 1, 29 mm dan ø 1,63 mm. 

Hasil dari penelitian ini didapatkan momen lentur maksimal pelat beton bertulangan baja biasa 5,175 kN.m, momen 

lentur maksimal pelat beton bertulangan bambu laminasi 5,771 kN.m, momen lentur maksimal pelat beton bertulangan 

bambu laminasi dengan kawat ø 1,02 mm 6,164 kN.m, momen lentur maksimal pelat beton bertulangan bambu laminasi 

dengan kawat ø 1,29 mm 6,458 kN.m, momen lentur maksimal pelat beton bertulangan bambu laminasi dengan kawat ø 

1,63 mm 6,705 kN.m. Hasil momen lentur maksimal secara analisis pelat beton bertulang baja biasa 5,444 kN.m, momen 

lentur maksimal pelat beton bertulangan bambu laminasi 4,301 kN.m, momen lentur maksimal pelat bertulangan bambu 

laminasi dengan kawat ø 1,02 mm 4,398 kN.m, momen lentur maksimal pelat beton bertulang bambu laminasi dengan 

kawat ø 1,29 mm 4,360 kN.m, momen lentur maksimal pelat beton bertulang bambu dengan kawat ø 1,63 mm 4,432 

kN.m. 

 

Kata kunci : Bambu, Kawat, Momen lentur pelat, Pelat beton bertulang 

 

PENDAHULUAN  

Beton adalah salah satu unsur yang sangat 

penting dalam struktur bangunan. Kelebihan beton 

dibandingkan material lain diantaranya adalah 

tahan api, tahan lama, kuat tekannya cukup tinggi 

serta mudah dibentuk ketika masih segar. Beton 

dimasa kini mengalami banyak perkembangan, baik 

dalam pembuatan campuran beton maupun dalam 

pelaksanaan konstruksi. Karena teknologi semakin 

maju maka penggunaan beton dituntut untuk semakin 

meningkat dari segi kualitas maupun kuantitas, 

sehingga dibutuhkan cara untuk meningkatkan 

kekuatan beton. Perkembangan yang telah sangat 

dikenal adalah ditemukannya kombinasi antara  

material  beton  dan baja tulangan yang digabungkan 

menjadi satu kesatuan konstruksi dan dikenal 

sebagai beton bertulang. Beton bertulang sebagai 

elemen pelat umumnya diberi tulangan 

memanjang (pokok) dan tulangan bagi. Tulangan 

pokok untuk menahan pembebanan momen lentur 

yang terjadi pada pelat, sedangkan tulangan bagi 

berfungsi untuk memperkuat kedudukan tulangan 

memanjang dan penahan retak beton akibat susut 

dan perbedaan suhu pada beton. Pada daerah 

tertentu harga tulangan baja sangat mahal. 

Semakin  mahalnya  harga  tulangan  baja  ini  

akan  sangat  memberatkan  bagi  masyarakat. Oleh 

sebab itulah perlu diupayakan mencari alternatif 

baru pengganti tulangan baja pada beton. Adapun  

alternatif  lain  sebagai  pengganti  tulangan  beton  

diantaranya  adalah  bambu. Bambu yang 

digunakan sebagai tulangan bisa berupa bambu 

laminasi, bambu bentuk seperti bilah-bilah balok, 

dengan memotong bambu menjadi lembaran kecil, 

disusun dan disatukan dengan posisi kulit bambu di 

luar, lalu di pres dalam waktu tertentu, proses 

tersebut dinamakan laminasi. Kekuatan bambu 

laminasi tersebut memiliki kekuatan yang hampir 

sama dengan baja sebagai struktur bangunan. 

Bambu  merupakan produk hasil alam yang 

renewable yang dapat diperoleh dengan mudah, 

murah, mudah ditanam, pertumbuhan cepat, dapat 



 
 
mereduksi efek global warming serta memiliki 

kuat tarik cukup tinggi. Seperti yang dikemukakan 

oleh Morisco (1999), bahwa pemilihan bambu 

sebagai bahan bangunan  dapat  didasarkan  seperti  

pada harga yang  relatif  rendah,  pertumbuhan  

cepat,  mudah  ditanam,  mudah dikerjakan, serta 

keunggulan spesifik yaitu serat bambu memiliki 

kekuatan tarik yang tinggi, seperti pada kuat tarik 

kulit  bambu  Ori  sekitar  dua  kali  tegangan  

luluh  baja.  Mengacu  pada  penelitian  tersebut  

dapat  dipertimbangkan bahwa bambu dapat 

digunakan sebagai bahan baku pada suatu struktur 

bangunan. Oleh  karena  itulah  dalam  penelitian  

ini  akan menganalisis kuat lentur pelat beton 

bertulangan bambu laminasi. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Beton merupakan bahan gabungan yang terdiri 

dari agregat kasar dan halus yang di campur dengan 

air dan semen sebagai pengikat dan pengisi antara 

agregat kasar dan halus. Pelat beton bertulang yaitu 

struktur tipis yang dibuat dari beton bertulang dengan 

bidang yang arahnya horizontal, dan beban yang 

bekerja tegak lurus pada bidang struktur tersebut. 

Ketebalan bidang pelat ini relatif sangat kecil apabila 

dibandingkan dengan bentang panjang/lebar bidang. 

Beban yang bekerja pada pelat umumnya 

diperhitungkan terhadap beban gravitasi (beban mati 

dan/atau beban hidup). Kuat tekan beton diberi 

notasi f’c dengan satuan N/mm
2
 atau MPa, yaitu 

kuat tekan silinder beton yang disyaratkan pada 

umur 28 hari yang nilainya berkisar antara kurang 

lebih 10 MPa sampai 65 MPa. Struktur beton 

bertulang umumnya menggunakan beton dengan 

kuat tekan berkisar antara 17 MPa sampai 30 MPa, 

sedangkan beton prategang menggunakan beton 

dengan kuat tekan lebih tinggi, berkisar antara 30 

MPa sampai 45 MPa. Suatu pelat beton bertulang 

menahan beban yang mengakibatkan timbulnya 

momen lentur, maka akan terjadi deformasi lentur 

didalam pelat tersebut. Pada kejadian momen lentur 

positif, tegangan tekan terjadi pada bagian atas dan 

regangan tarik terjadi di bagian bawah dari 

penampang, besarnya kuat lentur beton dari benda uji 

dihitung dengan rumus: 

Mpengujian max.= 
 

 
     

 

 
        ……..……..(II.1)  

dengan :  

 P  = Beban retak pertama, (kN). 

 L = Jarak antar tumpuan, (mm). 

 q = Berat sendiri beton, (kN/mm). 

 

LANDASAN TEORI 

Sistem Penulangan Pelat 
Sistem penulangan pelat dibagi menjadi 2 macam, 

yaitu sebagai berikut : 

a. Penulangan pelat satu arah 

Pelat dengan tulangan pokok satu arah ini akan 

dijumpai jika pelat beton berdominan menahan 

beban yang berupa momen lentur pada bentang satu 

arah saja. 

b. Penulangan panel dengan bentang dua arah 

Pelat dengan tulangan pokok dua arah akan 

dijumpai jika pelat beton menahan beban yang 

berupa momen lentur pada bentang dua arah. 

Bahan Penyusun Pelat Beton Bertulang 

1. Semen Portland 

2. Air  

3. Agregat halus  

4. Agregat kasar  

5. Bambu laminasi 

6. Kawat galvanis  

Pengujian Tarik Baja, Bambu, Kawat 

Nilai momen baja, bambu dan kawat sangat 

dipengaruhi oleh kuat tarik serta diameternya, 

sehingga perbedaan kuat leleh dan diameternya dapat 

membedakan momen yang akan terjadi. 

Pengujian Beton 
1. Kuat tekan beton silinder 

2. Kuat lentur pelat beton bertulang 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Tahapan Penelitian  

Penelitian dilaksanakan dalam 5 tahap yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tahap I  : Persiapan bahan-bahan dan alat 

penelitian.  

Tahap ini merupakan  tahap persiapan yang  

meliputi pengadaan semua bahan yang akan 

digunakan dalam pembuatan beton,dan 

mempersiapkan semua alat penelitian. 

2. Tahap II  : Pemeriksaan kualitas bahan-bahan 

penelitian  

Tahap kedua ini melakukan pemeriksaan agregat 

yang akan digunakan dalam pembuatan beton, 

pemeriksaan agregat halus (pasir) dan agregat 

kasar (kerikil) meliputi kandungan organik pada 

pasir, kandungan lumpur, dan keausan agregat. 

Sedangkan untuk semen dan air dilakukan 

pemeriksaan secara visual. 

3. Tahap III : Perencanaan campuran beton.  

Pada tahap ini dilakukan perencanaan campuran 

(mix design) untuk pembuatan adukan beton per 

sampel, 

4. Tahap IV : Pembuatan benda uji.  

Pada tahap ini dilakukan pembuatan benda uji 

yang meliputi benda uji silinder, pelat beton 

bertulangan baja, pelat beton bertulangan bambu 

laminasi, dan pelat beton bertulangan bambu yang 

diperkuat dengan kawat galvanis. 

5. Tahap V   : Pengujian kuat tekan silinder dan kuat 

lentur pelat. 



 
 

pada tahap ini setelah beton mencapai umur 28 

hari, beton dilepaskan dari cetanakan dan 

dilakukan pengujian. Silinder di uji kuat tekan dan 

semua pelat beton bertulang dilakukan pengujian 

kuat lentur. 

6. Tahap VI  : Analisis data, pembahasan, pembuatan 

kesimpulan dan saran. 

Tahap terakhir yaitu menganalisis dan 

membahas data yang didapat dari semua 

pengujian beton sehingga didapat kesimpulan 

dari semua data tersebut. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan berbagai tahap, 

seperti yang telah dijabarkan dalam tahap-tahap 

penelitian. 

Pengujian Kuat Lentur Pelat Beton 

1. Hasil uji kuat lentur pelat beton bertulang  

Hasil pengujian laboratorium yang di 

laksanakan dapat di lihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1. Kuat lentur maksimal (Mlentur max.) pelat beton 

bertulangan baja, bambu laminasi dan 

diperkuat dengan kawat galvanis 

Benda Uji 
Pmaks 

(kN) 

Q 

(kN/m) 

L 

(m) 

Mlentur max. uji  

(kN.m) 
rata-rata  

Pelat beton tulangan baja 
1 22.000 

0.889 0.900 

5.040 
5.175 

2 23.200 5.310 

Pelat beton tulangan bambu  
1 24.000 5.490 

5.771 
2 26.500 6.053 

Pelat beton tulangan bambu dan 

kawat 1.02 

1 25.900 5.918 
6.154 

2 28.000 6.390 

Pelat beton tulangan bambu dan  

kawat 1.29 

1 25.400 5.805 
6.458 

2 31.200 7.110 

Pelat beton tulangan bambu dan 

kawat 1.63 

1 26.700 6.098 
6.705 

2 32.100 7.313 

 Dari Tabel di atas hasil pengujian momen 

lentur maksimal rata-rata pelat beton bertulangan baja 

biasa didapat 5.175 kN.m.Untuk hasil pengujian 

momen lentur masksimal rata-rata pelat beton 

bertulangan bambu laminasi didapat 5.771 kN.m. 

Untuk hasil pengujian momen lentur maksimal rata-

rata pelat beton bertulangan bambu laminasi dan 

kawat 1.02 didapat 6.154 kN.m. Untuk hasil pengujian  

momen lentur maksimal rata-rata pelat beton 

bertulangan bambu laminasi dan kawat 1.29 didapat 

6.458 kN.m sedangkan untuk pelat beton bertulangan 

bambu laminasi dan kawat 1.63 didapat momen lentur 

maksimal sebesar 6.705 kN.m. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Dengan melihat hasil uji laboratorium momen 

lentur maksimal pada pelat beton dengan tulangan 

bambu laminasi dan kawat didapat hasil yang besar 

dibandingkan dengan pelat beton bertulangan baja 

biasa.  



 
 

2. Hasil perhitungan secara analisis  

Tabel 2. Momen lentur maksimal pelat beton bertulangan baja hasil perhitungan secara analisis. 

Benda Uji 
b 

(mm) 

h 

(mm) 

ds 

(mm) 

d 

(mm) 

ø 

(mm) 

f'c 

(MPa) 

fmaks  

(MPa) 

fmaks 

kawat 

(MPa) 

As 

(mm
2
) 

As 

kawat 

(mm
2
) 

a 

(mm) 

Mlentur 

max. 

analisis 

(kN.m) 

Pelat beton 

tulangan 

baja 

1 

500 80 23 57 10 21.240 

753.953 
- 

141.300 
- 

11.802 5.444 

2 753.953 141.300 11.802 5.444 

Pelat beton 

tulangan 

bambu 

1 208.895 
- 

392.500 
- 

9.083 4.301 

2 208.895 392.500 9.083 4.301 

Pelat beton 

tul. bambu 

dan kawat 

1.02 

1 208.895 449.542 392.500 4.495 9.307 4.398 

2 208.895 449.542 392.500 4.495 9.307 4.398 

Pelat beton 

tul. bambu 

dan kawat 

1.29 

1 208.895 169.904 392.500 7.190 9.218 4.360 

2 208.895 169.904 392.500 7.190 9.218 4.360 

Pelat beton 

tul. bambu 

dan kawat 

1.63 

1 208.895 238.867 392.500 11.480 9.387 4.432 

2 208.895 238.867 392.500 11.480 9.387 4.432 

 Dari Tabel di atas hasil analisis teoritis 

momen lentur maksimal pelat beton bertulangan 

baja biasa didapat 5.444 kN.m. Untuk hasil 

analisis teoritis momen lentur maksimal pelat 

beton bertulangan bambu laminasi didapat 4.301 

kN.m. Untuk hasil analisis teoritis momen lentur 

maksimal pelat beton dengan tulangan bambu 

laminasi  dan kawat 1.02 didapat 4.398 kN.m. 

Untuk hasil analisis teoritis momen lentur 

maksimal pelat beton bertulangan bambu laminasi 

dan kawat 1.29 didapat 4.360 kN.m. sedangkan 

untuk hasil analisis teoritis momen lentur 

maksimal pelat beton bertulangan bambu laminasi 

dan kawat 1.63 didapat 4.432 kN.m. 

Dengan melihat hasil analisis teoritis 

momen lentur maksimal pada pelat beton 

bertulangan bambu laminasi dan kawat 

berpengaruh rendah terhadap momen lentur pelat. 

3. Selisih hasil momen lentur pengujian dan 

momen lentur analisis 

Berdasarkan hasil uji laboratorium dan 

analisis teori di atas terdapat selisih nilai momen 

lentur diantara kedua perhitungannya. Berikut 

adalah dasil selisih uji laboratorium dan analisis 

teori. 

Tabel 3. Hasil perbandingan momen lentur 

maksimal pengujian dan momen lentur 

analisis 

Benda Uji 

Mlentur max 

uji 

(kN.m) 

Rata-rata 

Mlentur max  

uji 

(kN.m) 

Mlentur max 

analisis 

(kN.m) 

Rata-rata 

Mlentur max. 

analisis 

(kN.m) 

Selisih 

 

(kN.m) 

Prosentase 

Selisih 

( % ) 

Pelat beton tulangan  1 5.040 
5.175 

5.444 
5.444 0.269 5.193 

Baja 2 5.310 5.444 

Pelat beton tulangan  1 5.490 
5.771 

4.301 
4.301 1.470 28.409 

Bambu 2 6.053 4.301 

Pelat beton tulangan 

bambu+ kawat 1.02 

1 5.918 
6.154 

4.398 
4.398 1.756 33.933 

2 6.390 4.398 

Pelat beton tulangan 

bambu+ kawat 1.29 

1 5.805 
6.458 

4.360 
4.360 2.098 40.540 

2 7.110 4.360 

Pelat beton tulangan 

bambu+ kawat 1.63 

1 6.098 
6.705 

4.432 
4.432 2.273 43.921 

2 7.313 4.432 

  



 
 

Grafik 1. Grafik perbandingan momen lentur pengujian dan analisis  

Dari tabel di atas didapat selisih momen 

lentur maksimal pengujian dan analisis, momen 

lentur maksimal pelat beton bertulangan baja sebesar 

0.269 dan prosentase selisihnya 5.193 %. Untuk 

selisih pengujian laboratorium dan analisis teori 

momen lentur maksimal pelat beton bertulangan 

bambu laminasi sebesar 1.470 dan prosentase selisih 

antara tulangan baja dan bambu laminasi sebesar 

28.409 %. Untuk selisih pengujian dan analisis pelat 

beton bertulangan bambu laminasi deperkuat kawat 

1.02 sebesar1.756 dan prosentase selisih antara 

tulangan baja dan bambu laminasi yang diperkuat 

dengan kawat 1.02 sebesar 33.933 %, sedangkan 

untuk pelat beton bertulangan bambu laminasi dan 

kawat 1.29 didapat selisih 2.098 dan perosentase 

antara pelat beton bertulangan baja diperkuat kawat 

galvanis 1.29 sebesar 40.540 %. Untuk pelat beton 

bertulangan bambu laminasi dan kawat 1.63 didapat 

selisih 2.273 dan prosentase selisih antara pelat beton 

bertulangan baja diperkuat dengan kawat galvanis 

1.63 sebesar 43.921 %. 

Dengan melihat selisih hasil dari pengujian 

dan analisis teoritis di atas dapat disimpulkan bahwa 

hasil pengujian laboratorium lebih besar dari 

teoritisnya, sehingga penelitian ini layak digunakan. 

 

4. Prosentase selisih antara tulangan baja dan 

bambu laminasi 

Tabel 4. Prosentase selisih  Mlentur max. uji pelat beton 

bertulangan baja dan pelat bertulangan 

bambu laminasi 

 

 

 

 

 

Benda Uji 

Rata-

rata 

Mlentur  

uji 

(kN.m) 

Selisih 

(kN.m) 

Prosentase 

selisih 

Mlentur 

( % ) 

Pelat beton 

tulangan baja 
5.175 0 0  

Pelat beton 

tulangan 

bambu 

5.771 0.596 11.522 

Pelat beton 

tulangan 

bambu + kawat 

1.02 

6.154 0.979 18.913 

Pelat beton 

tulangan 

bambu + kawat 

1.29 

6.458 1.283 24.782 

Pelat beton 

tulangan 

bambu + kawat 

1.63 

6.705 1.530 29.565 

Dari tabel  di atas prosentase selisih antara 

pelat beton bertulangan baja dan bambu laminasi 

sebesar 11.522 %. Untuk tulangan baja dan bambu 

laminasi yang diperkuat dengan kawat galvanis 1.02 

sebesar 18.913 %. Untuk tulangan baja dan bambu 

laminasi dengan kawat galvanis 1.29 sebesar 24.782 

%. Untuk tulangan baja dan bambu laminasi dengan 

kawat galvanis 1.63 sebesar 29.565 %. 

Penulangan pelat beton dengan bambu 

laminasi dan bambu laminasi diperkuat dengan kawat 

galvanis yang dipasang secara menyilang dapat 

menyamai (setara) dengan penulangan menggunakan 

baja. Hal ini dikarenakan kawat galvanis yang 

semakin besar sebanding dengan peningkatan momen 

lentur uji. Hasil uji ini menunjukkan bahwa tulangan 
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bambu laminasi dan bambu laminasi yang diperkuat 

dengan kawat galvanis dapat menjadi alternatif 

pengganti tulangan baja pada pelat beton.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

1. Besarnya Momen lentur maksimal pelat 

berdasarkan hasil pengujian. 

a. Pelat beton bertulangan baja biasa sebesar 

5.175 kN.m. 

b. Pelat beton bertulangan bambu laminasi 

sebesar 5.771 kN.m. 

c. Pelat beton bertulangan bambu laminasi 

dengan penambahan kawat ø 1.02 mm 

sebesar 6.154 kN.m. 

d. Pelat beton bertulangan bambu laminasi 

dengan penambahan kawat ø 1.29 mm 

sebesar 6.458 kN.m. 

e. Pelat beton bertulangan bambu laminasi 

dengan penambahan kawat ø 1.63 mm 

sebesar 6.705 kN.m. 

2. Persentase selisih momen lentur pada pelat 

beton bertulang baja dengan pelat beton 

bertulangan bambu laminasi. 

a. Kuat lentur pelat beton bertulangan baja yang 

didapat sebesar 5.175 kN.m. 

b. Kuat lentur pelat beton bertulangan bambu 

laminasi mengakibatkan kapasitas secara 

pengujian sebesar 5.771 kN.m, hal ini 

menunjukkan kenaikan 11.522 %. 

c. Kuat lentur pelat beton bertulangan bambu 

laminasi yang diperkuat dengan kawat 1.02 

mengakibatkan kapasitas secara pengujian 

sebesar 6.154 kN.m, hal ini menunjukkan 

peningkatan sebesar 18.913 %. 

d. Kuat lentur pelat beton bertulangan bambu 

laminasi yang diperkuat dengan kawat 1.29 

mengakibatkan kapasitas secara pengujian 

sebesar 6.458 kN.m, hal ini menunjukkan 

peningkatan sebesar 24.782 %. 

e. Kuat lentur pelat beton bertulangan bambu 

laminasi yang diperkuat dengan kawat 1.63 

mengakibatkan kapasitas secara pengujian 

sebesar 6.705 kN.m, hal ini menunjukkan 

peningkatan sebesar 29.565 %. 

 

3. Perbandingan momen lentur pengujian dengan 

momen lentur analisis.  

a. Pada pelat beton bertulangan baja Mlentur uji 

rata-rata sebesar 5.175 kN.m sedangkan 

Mlentur teori rata-rata diperoleh sebesar 5.444 

kN.m. Dengan demikian momen pada 

pengujian lebih kecil dari pada momen 

teoritis yaitu mengalami penurunan sebesar 

0.269. 

b. Pelat beton bertulangan bambu laminasi 

Mlentur uji rata-rata sebesar 5.771 kN.m 

sedangkan Mlentur teori rata-rata diperoleh 

sebesar 4.301 kN.m. Dengan demikian 

momen pada pengujian lebih besar dari pada 

momen teoritis yaitu mengalami kenaikan 

sebesar 1.470. 

c. Pelat beton bertulangan bambu laminasi 

diperkuat dengan kawat galvanis 1.02 Mlentur 

uji rata-rata sebesar 6.154 kN.m sedangkan 

Mlentur teori rata-rata diperoleh sebesar 4.398 

kN.m. Dengan demikian momen pada 

pengujian lebih besar dari pada momen 

teoritis yaitu mengalami persentase kenaikan 

sebesar 1.756. 

d. Pelat beton bertulangan bambu laminasi 

diperkuat dengan kawat galvanis 1.29 Mlentur 

uji rata-rata sebesar 6.458 kN.m sedangkan 

Mlentur teori rata-rata diperoleh sebesar 4.360 

kN.m. Dengan demikian momen pada 

pengujian lebih kecil dari pada momen 

teoritis yaitu mengalami kenaikan sebesar 

2.098. 

e. Pelat beton bertulangan bambu laminasi 

diperkuat dengan kawat galvanis 1.63 Mlentur 

uji rata-rata sebesar 6.705 kN.m sedangkan 

Mlentur teori rata-rata diperoleh sebesar 4.432 

kN.m. Dengan demikian momen pada 

pengujian lebih besar dari pada momen 

teoritis yaitu mengalami kenaikan sebesar 

2.273. 

4. Tulangan bambu laminasi dan kawat galvanis 

dapat menjadi alternatif pengganti tulangan baja 

pada pelat beton. 

 

Saran 

1. Kajian kelenturan kawat tidak dilakukan pada 

penelitian ini, untuk penelitian selanjutnya 

sebaiknya dikaji. 

2. Dalam melakukan pengujian, sebaiknya harus 

sangat teliti karena dengan kesalahan yang kecil 

akan mengakibatkan ketidak sesuaian data. 

3. Dalam penelitian yang dilakukan ini, 

penggunaan kawat sebagai bahan tambah untuk 

perkuatan pelat beton bisa diterapkan pada 

struktur lantai.  

4. Dapat dikembangkan penelitian lanjut tentang 

pemakaian bambu dan kawat galvanis sebagai 

alternatif pengganti tulangan baja. 
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