Perancangan Struktur Beton Bertulang

Perancangan Struktur Beton Bertulang (Berdasarkan SNI 2847:2013) adalah buku yang
membahas secara menyeluruh tentang perancangan struktur beton bertulang, sebagai salah
satu material bangunan yang paling banyak digunakan dalam dunia konstruksi. Topik
pembahasan dalam buku ini meliputi perancangan komponen struktur balok, kolom, pelat,
pondasi, dinding penahan tanah, hingga perencanaan struktur beton tahan gempa. Dalam
membahas metode perancangan struktur beton, buku ini menganut kaidahkaidah dasar
perancangan yang tertuang dalam SNI 2847:2013 “Persyaratan Beton Struktural untuk
Bangunan Gedung” (yang menggantikan SNI lama yaitu SNI 0328472002).

Struktur beton bertulang sendiri pada umumnya merupakan mata kuliah wajib pada setiap
program studi teknik sipil. Sebagai salah satu mata kuliah wajib dalam program strata 1, mata
kuliah ini pada umumnya diberi bobot 4 SKS. Dalam mata kuliah ini mahasiswa mempelajari
tentang dasardasar perancangan suatu elemen struktur beton bertulang, termasuk di
dalamnya adalah elemen struktur balok, kolom, pelat, pondasi, dinding penahan tanah serta
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persyaratan mengenai batas layan dan panjang penyaluran tulangan beton. Selain sebagai
buku teks utama mata kuliah untuk struktur beton bertulang, materimateri dalam buku ini juga
dapat digunakan dalam mata kuliah Struktur Beton dan mata kuliah pilihan Struktur Beton
Lanjutan. Khusus materi perancangan tahan gempa, buku ini sudah mengadopsi peraturan
gempa Indonesia yang terbaru, Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur
Bangunan Gedung dan NonBangunan Gedung. Sebagai buku ajar yang diharapkan lengkap,
buku ini juga dilengkapi contoh soal beserta langkah penyelesaiannya untuk membantu
pembaca mempelajari tata cara analisis dan desain dari struktur beton bertulang. Selain itu di
setiap akhir bab diberikan sejumlah latihan soal sebagai sarana berlatih
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