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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 
 

Waruwu (2019), melakukan penelitian uji beban 
timbunan yang diperkuat dengan system pelat terpaku pada 
tanah gambut. Hasil menunjukkan jarak tiang berpengaruh 
terhadap reduksi penurunan. Rerata reduksi penurunan pada 
tiang jarak 15 cm sebesar 16,45% untuk tiang tidak monolit 
dan 36,13 % untuk tiang monolit. 

Caniggia (2019) melakukan penelitian pengujian 
pengaruh lapisan penutup pada lendutan pelat yang didukung 
tiang dalam uji dua dimensi. Hasil menunjukkan analisis 
perhitungan program BoEF menghasilkan bahwa nilai 
defleksi yang terjadi pelat lebih kecil dibandingkan dengan 
hasil pengamatan. 

Diana (2011) melakukan penelitian perbandingan 
Analisis Lendutan Pelat dengan Menggunakan Metode Beam 
on Elastic Foundation (BoEF) dan Finite Method (FEM). 
Hasil menunjukkan perhitungan defleksi untuk pelat/balok 
diatas fondasi elastis (tanah) baik dengan metode BoEF 
maupun FEM menghasilkan defleksi yang hamper sama. 
Kedua metode tersebut dapat digunakan untuk 
memperkirakan defleksi yang mungkin terjadi 

Puri (2018) melakukan penelitian studi parametrik 
perkerasan system pelat terpaku tiang tunggal menggunakan 
tiang pipa baja diameter 20 cm pada tanah lunak. Hasil 
menunjukkan. Tiang pipa baja 20 cm dapat digunakan 
sebagai paku pada perkerasan system pelat terpaku, namun 
dengan yang lebih besar disbanding tiang beton masif. 

Oktavia (2018), melakukan penelitian pengaruh 
dimensi tiang mini dan faktor aman terhadap lendutan pelat 
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terpaku tiang tunggal. Hasil menunjukkan bahwa besaran 
faktor aman mempengaruhi nilai lendutan hitungan. 
Lendutan hitungan meningkat dengan peningkatan faktor 
aman. Penggunaan faktor aman 1,0 memiliki pola lendutan 
yang sangat mendekati lendutan pengamatan untuk tiang 
bulat. 

2.2 Latar Belakang Teori 
 

Metode Pelat terpaku (Nailed Slab Method) yang 
dikembangkan oleh Hary Cristady Hardiyatmo (2008) adalah 
suatu perkerasan beton bertulang (tebal antara 12 – 20 cm) 
yang didukung oleh tiang – tiang dan pelat beton 
dihubungkan secara monolit dengan bantuan tulangan-
tulangan. Interaksi antara pelat beton-tiang-tanah di 
sekitarnya menciptakan suatu perkerasan yang lebih kaku, 
yang lebih tahan terhadap deformasi tanah-dasar (Gambar 
2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar2.1 Perkerasan beton dengan Sistem Pelat Terpaku  

(Hary Christady Hardiyatmo, 2008) 
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Fungsi tiang tiang dalam Sistem Pelat Terpaku, 
kecuali berguna untuk menaikkan daya dukung tanah-dasar, 
juga menjaga agar pelat beton tetap dalam kontak yang baik 
dengan lapis pondasi bawah dan/atau tanah-dasar di 
bawahnya, sehingga timbulnya rongga di bawah pelat beton 
yang mengurangi kekuatan struktur perkerasan dapat 
dicegah, dan kekuatan jangka Panjang struktur perkerasan 
lebih terjamin. Kenaikan daya dukung tanah-dasar akibat 
pengaruh dukungan tiang-tiang pada pelat akan mengurangi 
kebutuhan tebal perkerasan beton dan memperkaku sistem 
perkerasan. 

Metode Pelat Terpaku cocok digunakan untuk 
perkerasan yang tanah dasarnya dipengaruhi oleh penurunan 
tidak seragam, karena interaksi tanah-tiang-pelat membuat 
pelat lebih kaku, sehingga mengurangi terjadinya beda 
penurunan permukaan perkerasan (menciptakan permukaan 
perkerasan beton yang selalu rata). Pelat terpaku juga 
memungkinkan digunakan pada jalan yang tanah-dasarnya 
berpotensi kembang-susut dan mengalami getaran yang kuat 
oleh beban lalu lintas berat. Naik turunnya tanah-dasar 
tereduksi oleh kekakuan yang diciptakan oleh interaksi 
anatara pelat beton, tiang tiang dan tanah dalam zona 
terkurung tiang-tiang. 

Hasil uji beban siklik pada pelat yang didukung tiang 
menunjukkan adanya reduksi penurunan yang signifikan oleh 
pemasangan tiang yang memaku pelat ke tanah-dasar 
(Hardiyatmo,2009). Pemasangan tiang yang monolit pada 
pelat beton juga menaikkan modulud reaksi tanah-dasar (k). 
Selain itu, bila tanah-dasar terjadi penurunan tidak seragam 
(differential settlement). Maka gerakan tanah-dasar di sekitar 
tiang-tiang akan mendapat perlawanan gesek tiang, sehingga 
beda penurunan akan menjadi lebih kecil, atau ketidakrataan 
pelat akan terkendalikan. 
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2.3 Modulus Reaksi Tanah Dasar (𝒌𝒔) 
 

Modulus reaksi tanah-dasar adalah suatu hubungan 
konsep pengertian diantara tekanan tanah dan lendutan yang 
banyak sekali digunakan di dalam analisis kontruksi anggota-
anggota pondasi. Modulus reaksi tanah dasar tersebut 
digunakan untuk pondasi telapak kontinu, pondasi rakit, dan 
berbagai jenis tiang pancang (Bowles, 1983:394). 

Hubungan tekanan tanah dan lendutan didefinisikan 
sebagai : 

𝑘 =
𝑝

𝛿
 

Dengan, 

  k = modulus reaksi tanah dasar (𝑘𝑁/𝑚 ) 

  p = intensitas tekanan (𝑘𝑁/𝑚 ) 

  δ = lendutan (m) 

2.3.1 Menentukan  (𝒌𝒔) Berdasarkan Daya Dukung Tanah 
 

Menurut Bowles (1983), nilai k dapat di hitung 
menurut metode aproksimasi berdasarkan nilai kapasitas daya 
dukung tanah qa : 

𝑘 = 40𝑆𝐹 𝑥 𝑞 (𝑘𝑁/𝑚 ) 

Persamaan ini didasarkan pada alas an bahwa qa 
adalah tekanan tanah ultimate dibagi oleh faktor keamanan 
(safety factor) SF dengan lendutan yang terjadi sebesar 1 inch 
atau 2,54 cm, biasanya SF diambil sama dengan 3 (tiga). 
Sehingga persamaan menjadi : 

𝑘 = 120 𝑥 𝑞 (𝑘𝑁/𝑚 ) 

 

2.3.2 Menentukan Ks Berdasarkan Modulus Elastisitas Tanah 
 

Vesic (1961), mengusulkan bahwa modulus reaksi 
tanah dasar dapat dihitung dengan mengguna elastisitas Es 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 
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tanah sebagai berikut :  

 𝒌′𝒔 =
𝑬𝒔

𝑩(𝟏 𝝂𝟐)
(𝒌𝑵/𝒎𝟐) 

𝒌𝒔 =
𝑲𝒔

𝑩
(𝒌𝑵/𝒎𝟐) 

Dimana : 

  Es = modulus elastic tanah 

  𝜈 = poisson’s ratio dari tanah 

  B = lebar pondasi 

  ks = modulus reaksi tanah dasar yang dicari 

2.3.3 Menentukan Ks Berdasarkan Jenis Tanah 
Nilai ks, dapat juga di tentukan berdasarkan jenis disajikan 

dalam Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 
Tabel 2.1 Nilai perkiraan Ks berdasarkan jenis tanah 

Soil Ks (kN/m3) 

Loose sand 4800 - 16000 
Mediun dense sand 9600 - 80000 
Clayey medium dense 
sand 64000 - 1280000 
Silty medium dense sand 24000 - 48000 
Clayey soil   

qu ≤ 200 kPa 12000 - 24000 
200 < qu ≤ 400 kPa 24000 - 48000 

qu > 800 kPa > 48000 
Sumber : Bowles,1983, Foundation Analysis And Design, Fifth edition 

 

Tabel 2.2 Nilai perkiraan Ks berdasarkan jenis tanah 

Soil Ks (kN/m3) 

Sand (dry or moist) Loose 8,000 - 25,000 
  Mediun 25,000 - 125,000 
  Dense 125,000 - 375,000 
Sand (saturated) Loose 10,000 - 15,000 
  Mediun 35,000 - 40,000 

(2.4) 

(2.5) 
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  Dense 130,000 - 150,000 
Clay Stiff 12,000 - 25,000 

  Very Stiff 25,000 - 50,000 
  Hard > 50,000 

Sumber : Das, 1998, Principles Of Foundation Engineering 

 

2.3.4 Menentukan Ks Melalui Uji Beban Pelat 
 

Uji beban pelat (plate load test atau plate bearing 
test) dilakukan untuk menentukan kapasitas dukung tanah-
dasar (subgrade). Pengujian ini digunakan terutama untuk 
perancangan perkerasan kaku. Uji beban plate (plate load 
test) tercantum dalam ASTM D-1195 dan AASHTO T-222. 
Untuk perancangan perkerasan, uji beban pelat digunakan 
untuk menentukan nilai modulus reaksi tatnah-dasar (k). 

Menurut westergaard reaksi tanah-dasar dan defleksi 
adalah sebanding. Karena itu,kurva hubungan beban terhadap 
penurunan pada uji beban pelat akan berupa garis lurus dan 
kemiringan garis ini menyatakan nilai modulus reaksi tanah-
dasar (modulus of subgrade reaction, k). Modulus reaksi 
tanah-dasar menunjukkan beban per satuan luas yang bekerja 
pada luasan beban yang bekerja pada tanah-dasar, dibagi 
lendutan tanah-dasar akibat beban. Dalam kenyataan, kurva 
hasil pengujian tersebut umumnya melengkung. Karena itu, 
modulus reaksi tanah-dasar (k) umumnya diambil kemiringan 
garis yang ditarik dari titik awal kurva sampai titik pada 
kurva dengan tekanan atau defleksi tertentu (Gambar 2.2). 
Dari pertimbangan ini, modulus rekasi tanah-dasar 
didefinisikan sebagai : 

 

𝒌 =
𝒑

𝜹
 

 

(2.6) 
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Gambar 2.2 Kurva Modulus Reaksi Tanah-dasar 

 

a.) Penentuan k Menurut AASHTO 

Penentuan modulus tanah-dasar dilakukan untuk 
tanah-dasar yang mewakili dilapangan pada kadar air tanah 
alaminya. AASHTO T-22 menyarankan penentuan kv 
didasarkan pada tekanan pada pelat 10 psi (69 kPa). Prosedur 
ini didasarkan pada hasil penelitian dari banyak pengujian 
beban pelat yang menyimpulkan bahwa k yang paling 
mewakili adalah diambil pada intensitas beban 10 psi (69 
kPa). Jadi,kv yang secara umum ditulis “k” saja, dinyatakan 
oleh persamaan : 

𝑘 =
𝑝

𝛿
 

dengan p dalam satuan psi dan 𝛿 dalam inch, atau 

𝒌 =
𝟔𝟗

𝜹
 

dengan p dalam satuan kPa dan 𝛿 dalam meter. 
Prosedur pengujian meliputi penempatan pelat baja 

berbentuk lingkaran berdiameter 76 cm pada permukaan 
material yang akan diuji. Penerapan beban diatur pada urutan 
tertentu, dengan diikuti pencatatan penurunan pelat. 

 

(2.7) 

(2.8) 
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2.4 Modulus Reaksi Tanah-Dasar dengan Memperhatikan 
Pengaruh Dukungan Tiang 
 

Dalam perancangan Sistem Pelat Terpaku dengan 
metode AASHTO, dibutuhkan nilai modulus reaksi tanah-
dasar akibat pengaruh dukungan tiang. Modulus reaksi tanah-
dasar ekivalen (k’) didefinisikan sebagai modulus reaksi 
tanah dasar yang memperhatikan konstribusi tiang dalam 
menahan Gerakan perpindahan vertical pelat yang dinyatakan 
oleh persamaan (Hardiyatmo,2010) : 

𝑘 = 𝑘 + ∆𝑘 

Dengan : 

  k’  = modulus reaksi tanah-dasar ekivalen (𝑘𝑁/𝑚 ) 

  𝜈  = modulus reaksi tanah-dasar saja (𝑘𝑁/𝑚 ) 

  ∆k  = kenaikan modulud reaksi tanah-dasar akibat 

   Pemasangan tiang (𝑘𝑁/𝑚 ) 

2.4.1 Metode Hardiyatmo 
 

Hary Christady Hardiyatmo (2011) dalam melakukan 
analisis kenaikan modulus reaksi tanah dasar akibat pengaruh 
tiang, meninjau keseimbangan gaya-gaya yang bekerja pada 
pelat beban bulat yang didukung oleh sebuah tiang, seperti 
yang ditunjukkan dalam Gambar 2.3 Tambahan kekuatan 
tanah oleh tiang bergantung pada tahanan tiang yang 
termobilisasi. 

Kapasitas dukung ultimit tiang dinyatakan oleh persamaan 
: 

𝒬𝓊 =  𝒬𝔟 +  𝒬𝑠 − 𝑊𝑝 

Dengan : 

  𝒬𝓊  = kapasitas dukung ultimit tiang (kN) 

  𝒬𝔟 = tahanan ujung ultimit (kN) 

  𝒬𝑠 = tahanan gesek ultimit (kN) 

 𝑊𝑝 = berat tiang (kN) 

(2.9) 

(2.10) 



 
 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kenaikan Modulus Reaksi Tanah-Dasar 

oleh pengaruh dukungan Tiang (Hardiyatmo, 2011) 

 

Karena diameter tiang yang digunakan untuk 
mendukung pelat beton relative kecil, maka dapat dianggap 
tahanan ujung ultimit 𝒬𝔟 = 0. Tahanan gesek ultimit 
dinyatakan oleh persamaan : 

𝓠𝒔 = 𝑨𝒔𝒇𝒔 

dengan fs adalah tahanan gesek persatuan luas. Untuk tanah 
lempung biasanya koefisien gesekan ini diperkirakan dengan 
menggunakan Metode Aplha, dengan persamaan : 
 

𝒇𝒔 = 𝜶𝑪𝓤 

Dengan : 

  𝛼  = faktor adhesi 

 𝐶𝒰 = Cohesion undrained 
Penurunan pelat beban lebih besar dari pada 

penurunan/perpindahan relatif antara tanah dan tiang. Hal ini 

(2.11) 

(2.12) 
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di sebabkan ketika pelat turun, tanah di sekitarnya juga turun. 
Namun, turunnya tiang lebih besar dibandingkan dengan 
turunnya tanah di sekitarnya. Karena penurunan relatif antara 
tanah dan tiang kecil, maka tahanan gesek tiang belum 
sepenuhnya mencapai ultimit. Tahanan gesek tiang 
termobolisasi dinyatakan oleh persamaan : 

𝓠𝒔 = 𝜶𝑨𝒔𝒇𝒔  

Tahanan gesek satuan yang termobilisasi dinyatakan oleh 
persamaan : 

𝑹𝒔 = 𝜶𝒇𝒔 

dengan 𝜶 = faktor perpindahan tiang. Nilai 𝜶 bergantung pada 
perbandingan relatif antara tanah terhadap tiang (𝛿 ), dan 
penurunan pelat (𝛿) di atasnya, atau 

𝜶 = 𝜹𝒐/𝜹 

Kombinasi Persamaan-persamaan (2.14), (2.15), dapat 
diperoleh : 

𝑹𝒔 =
𝜹𝒐

𝜹
 fs 

Modulus gesek tiang (𝑘 ) didefinisikan sebagai 
besarnya, reaksi perlawanan tiang yang termobilisasi pada 
penurunan tertentu, dan dinyatakan oleh persamaan : 

𝒌𝒕 =
𝑹𝒔

𝜹
(𝒌𝑵/𝒎𝟑) 

Dengan, 

𝑹   = tahanan gesek tiang termobilisasi per satuan luas 
(𝒌𝑵/𝒎𝟑) 

 𝛿 = penurunan pelat (m) 

 

Dalam sistem perkerasan, satu tiang dianggap 
mendukung area seluas A (Gambar 2.1) dengan asumsi 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 

(2.13) 



 
 

17 
 

 

tersebut,dapat dibuat persamaan : 

∆𝒌𝑨𝒑𝒔 = 𝒌𝒕𝑨𝒔 

Atau : 

∆𝒌 − 𝒌𝒕

𝑨𝒔

𝑨
− 𝑹𝒔

𝑨𝒔

𝑨𝜹
 

Dari Persamaan (2.9) dan (2.19), dapat diperoleh : 

𝒌 = 𝒌 + 𝒌𝒕

𝑨𝒔

𝑨
= 𝒌 + 𝑹𝒔

𝑨𝒔

𝑨𝜹
 

Dari subtitusi nilai R dari Persamaan (2.20), maka : 

𝒌 = 𝒌 +
𝜹𝑨𝒔

𝑨𝜹
𝒇𝒔 

Karena 𝜶 =   𝛿 /𝛿 ,maka 

𝒌 = 𝒌 +
𝜹𝒐𝜹𝑨𝒔

𝜹𝟐𝑨
𝒇𝒔 

Dalam Persamaan (2.22), suku kedua adalah ∆𝒌, dengan : 

∆𝒌 =
𝜹𝒐𝜹𝑨𝒔

𝜹𝟐𝑨
𝒇𝒔 

 

Perlu diperhatikan bahwa aplikasinya, luas zona yang 
didukung satu tiang adalah berupa bujur sangkar dengan sisi 
s, karena itu 𝐴 = 𝑠  (lihat Gambar 2.1). Bila jarak tiang arah 
memanjang dan melintang dari pelat perkerasan berbeda, 
maka luasan A akan berupa empat persegi panjang, atau A = 
jarak tiang arah memanjang (𝑠 ) dikalikan jarak tiang arah 
melebar  (𝑠 ). Dengan asumsi ini, maka Persamaan (2.24) 
menjadi, 

∆𝒌 =
𝜹𝒐𝜹𝑨𝒔

𝜹𝟐𝒔𝑳𝒔𝑩
𝒇𝒔 

(2.18) 

(2.19) 

(2.20) 

(2.21) 

(2.22) 

(2.23) 

(2.24) 
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Dengan : 

𝑠   = jarak tiang arah memanjang perkerasan  

𝑠   = jarak tiang arah melebar perkerasan 

 
Persamaan – persamaan (2.23) dan (2.24) tersebut 

digunakan untuk menghitung ∆𝒌, sedang nilai 𝑘 = 𝑘 +  ∆𝑘. 
Jika dibuat jarak tiang – tiang sama, maka 𝑠 =  𝑠 , sehingga 
Persamaan-persamaan ( 2.23) dan (2.20) menjadi : 

∆𝒌 =
𝜹𝒐𝑨𝒔

𝜹𝟐𝑨𝟐
𝒇𝒔 

Dalam Persamaan (2.13), suku kedua adalah ∆𝒌, dengan : 

𝒌𝒕 = 𝜷𝑹𝒔 

 

Dimana : 

𝑹𝒔  = pergerakan tahanan gesek tiang (𝒌𝑵/𝒎𝟐) 

𝒌𝒕  = modulus gesek tiang (𝒌𝑵/𝒎𝟑) 

𝛽  = factor daya dukung tiang (𝒎 𝟏) didefiniskan 
sebagai 𝛽 = 1/𝛿  

Subsitusikan (2.26) ke (2.16) didapatkan : 

∆𝒌 =
𝛽𝑹𝒔𝐴𝒔

𝐴
𝒇𝒔 

Subsitusikan (2.13) ke (2.27) didapatkan : 

∆𝒌 =
𝛽𝛼𝑓𝒔𝐴𝒔

𝐴
 

   Dengan mengambil 𝜶 = 1/2.5 dan dengan asumsi 
perpindahan kepala tiang sama dengan penurunan yang 
ditahan oleh perkerasan kaku pelat (𝛿 = 𝛿 , kemudian 𝛽 =

1/𝛿 ), oleh karena itu (2.28) dapat ditulis sebagai : 
 
  

(2.25) 

(2.26) 

(2.27) 

(2.28) 
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∆𝒌 =
𝒇𝒔𝑨𝒔

𝟐. 𝟓𝜹𝒂𝑨𝒑𝒔
=  

𝟎. 𝟒𝒇𝒔𝑨𝒔

𝜹𝒂𝑨𝒑𝒔
 

Selain itu (2.5) dapat ditulis sebagai : 

𝒌 = 𝒌 +  
𝟎. 𝟒𝒇𝒔𝑨𝒔

𝜹𝒂𝑨𝒑𝒔
 

Dengan mensubtitusikan (2.7) ke (2.29) dan (2.30) juga 
memperoleh : 

∆𝒌 =
𝟎. 𝟒𝓠𝒔

𝜹𝒂𝑨𝒑𝒔
 

𝒌 = 𝒌 +  
𝟎. 𝟒𝑸𝒔

𝜹𝒂𝑨𝒑𝒔
 

2.4.2 Metode Perancangan Sistem Pelat Terpaku 
 

Metode perancangan yang digunakan yaitu dengan 
cara analisis struktur yang dilakukan dengan menggunakan 
metode elemen hingga atau yang lain. Hardiyatmo (2011) 
menyarankan teori balok pada pondasi elastis (beam on 
elastic foundation) (Hetenyi, 1974). Walupun teori Hetenyi 
(1974) telah memberikan contoh bahwa teori tersebut dapat 
dipakai untuk struktur yang bentuknya memanjang, seperti 
bangunan akuaduk. 

Dalam perencanaan Metode Pelat Terpaku, 
Hardiyatmo (2011) menganggap bahwa tiang-tiang yang 
dipasang untuk mendukung pelat ini hanya menambah nilai 
modulus reaksi tanah-dasar. Dalam kenyataannya, tiang-tiang 
yang terhubung secara monolit dengan pelat beton ini juga 
memberikan tahanan momen yang mengurangi defleksi pelat. 
Dengan asumsi-asumsi tersebut dan karena hitungan hanya 
dilakukan untuk pelat beton berukuran Panjang tertentu yang 
didukung oleh satu deret tiang-tiang, maka hasil hitungan 
untuk perancangan akan memberikan nilai yang sangat hati-

(2.29) 

(2.30) 

(2.31) 

(2.32) 
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hati. 
Untuk menentukan defleksi, momen dan gaya lintang, 

akibat bebanmerata, maka teori balok pada pondasi elastic 
(Hetenyi, 1974). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Balok dengan Panjang terbatas dibebani 
dengan beban merata (Hetenyi,1974) 

 

a.) Lendutan 

𝑦 = [1 −
  

(𝑆𝑖𝑛ℎ 𝜆𝑥 𝐶𝑜𝑠 𝜆𝑥 + 𝑆𝑖𝑛 𝜆𝑥 𝐶𝑜𝑠ℎ 𝜆𝑥 +

𝑆𝑖𝑛ℎ 𝜆𝑥 𝐶𝑜𝑠 𝜆𝑥 + 𝑆𝑖𝑛 𝜆𝑥 𝐶𝑜𝑠ℎ 𝜆𝑥)]   

 

 

b.) Momen 

𝑀 = −
  

(𝑆𝑖𝑛ℎ 𝜆𝑥 𝐶𝑜𝑠 𝜆𝑥 +

𝑆𝑖𝑛 𝜆𝑥 𝐶𝑜𝑠ℎ 𝜆𝑥 + 𝑆𝑖𝑛ℎ 𝜆𝑥 𝐶𝑜𝑠 𝜆𝑥 +

𝑆𝑖𝑛 𝜆𝑥 𝐶𝑜𝑠ℎ 𝜆𝑥)  

Nilai x yang digunakan dalam persamaan diatas, 
diukur dari panjang ujung kiri balok ke titik dimana defleksi, 
momen dan gaya lintangnya akan dihitung. Nilai k akibat 
pemasangan tiang dicari menggunakan persamaan (2.29). 
Untuk 𝜆 dicari dengan persamaan berikut : 

(2.33) 

(2.34) 
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𝜆 =
𝑘𝐵

4𝐸𝐼
 

 

 

 

Dimana : 

k = modulus reaksi tanah dasar (kPa/m) 

P = konsentrasi beban yang bekerja pada balok (kN) 

B = lebar balok (m) 

E = modulus elastisitas (kPa) 

I = momen inersia (m4) 

x,x’ = jarak dari tepi ke beban P (m) 

 

 

 

 

 

 

(2.35) 
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