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TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Analisa Kuat Lentur Metode Perencanaan Kekuatan 

Analisa suatu penampang balok terhadap lentur rJimaksudkan untuk 

menentukan apakah penampang memili!d kekuatan yang cukup atau tidak dalam 

memikul beban kerja atau momen kerja. Sistem juga harus memiliki kelayanan 

(serviceability) yakni hams memiliki penampilan yang memuaskan terhadap 

beban kcrja tanpa mempcrlihatkan efek-cfek yang merugikan, seperti lendutan 

yang berlebihan, retak ataupun getaran, (Chu-Kia Wang,1993). 

Menurut Edward G. Na"vy (1990) lentur pada. baiok diakibatkan oleh 

regangan yang timbu1 karena adanya beban luar. Apabila beban bertambah maka 

ada ba10k akun terjadj defonnasi clan regangan tarnbnhan yang mengakibatkan 

retak lentur disepanjang bentang balok. BHa beban semakin bertambah, pacta 

akhirnya terjadi keruntuhan elemen struktur. Taraf pembehanan yang demikian 

disebut keadaan limit dari keruntuhan pada lentur. 

2.2. Konsep Dasar Balok Bertampang T 

Balok bertampang T adalah balok yang pada dasamya dibuat 

bertampang tipikal T. Selain itu balok yang dieor monolit dengan plat 1azim juga 

disebut ba10k T, karena lendutan pada ba10k mengakibatkan bagian 1antai yang 

bersebelahan ikut melendut. Tegangan tekan timbul baik pacta badan balok 
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maupun bagian sambungan lantai. Pada kondisi seperti ini perIu diketahui yang 

berapa bagian Iebar lantai yang ikut menerima distnbusi gaya-gaya dan balok 

(Gideon,1993, scri 1, hal 111). Balok tampang T ini adalah salah satu penampang 

balok bukan segi empat yang paling sering dibrunakan. Ini discbahkan karena £lens 

yang diear monolit dengan balok memberi konstribusi kekuatan dan kekakuan 

pada balok (Edward G. Navvy, 1990, hal. 119). 

Penampang balok T atau balok berflcns ini tcrutama digunakan pada 

daerah lapangan, karena pada daerah ini !lens mengalami tekan, schingga £lens 

memberi kontribusi kekuatan momen pada daerah lapangan.Sedang pada daerah 

tumpuan, tlens mengalami tank, sehingga bagian ini cliabaikan dalam perhitungan 

kekuatan momen penampang tumpuan. 

Prinsip-pnnsip dasar dalam disain balok tampang T juga menggunakan 

prinsip dasar disain balok persegi empat. Perbedaan utama amara penampang segi 

empat dan balok T adalah dalam pcrhitungan gaya tekan C. Pada balok 

< , bertampang T perhitungan gaya tekan C bergantung pada letak garis netral. 

..~rl~ nprh1tllono 

balok diasumsikan sebagai penampang segi empat biasa. Hal ini disebabkan 

karena blok tegangan tegangan segi empat ekivalen lebih keeil dari tebal fiens. 

Sehingga dalam analisa, sebagai lebar balok harus dipakai lebar fiens pada sisi 

tertekan. Sedang pada kasus lain, yakni letak garis netral terletak pada daerah 

balok atau dibawah Hens, tinggi blok tegangan dapat lebih keeil atau lebih besar 

dari pada teba! tlens. Jika tinggi blok tegangan ekivalen bemdn dalam Hens, maka 

disain balok tersebut masih ditinjau sebagai balok scgi cmpat biasa. Akan tetapi 
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. k tegangan ekivalen lebih besar dari Hens, maka disain penampang 

dihitung berdasarkan anaiisa dan disain baiok T. Kontribusi adanya Hens dikiri 

maupun kanan sisi balok yang mengalami tekanan, dipanda!1g sebagai analog 

dengan adanya tulangan tekan imajiner. 

Sedangkan kekuatan lentur balak tampang T dianggap sama dengan 

kekuatun lentur balok tampang segi empat, selama mempu!lyai luas permukaan 

tckan yang sarna di atas garis netral, luas tulangan dan tinggi cfektif penampang 

yang sarna (Chu-Kiang Wang, 1993,jilid 1, hal 192). 
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Gambar 2.1 Suatu penampang balok T daiam ientur 

2.3. Kekuatan Beton 

Beton dapat mempunyai kuat tekan yang ting5'1, tdapi kuat tariknya sangat 

rendah. Kardiyono (1996) menyebutkan bahwa kuat desak beton dipenganJhi oleh 

beberapa hlktor diantaranya faktor air semen (fas), kepadatan, umur beton,jumlah 

semen dan sifat agregat. 
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2.4. Umur Beton 

Kuat dcsak beton bcrbanding iurus tcrhadap umur beton. Kecepatan 

bertambahnya kekuatan beton tersebut dipengamhi oieh berbagai faktor, antara 

lain faktof air semen dan suhu perawatan. Semakin tinggi fas semakin lambat 

kenaikan kekualan belonnya dan sernakin linggi suhu pcrawalan scmakin cepal 

kenaikan kekuatan betonnya. 

2.5. Perancangan Campunill Beton 

Tujuan dari perancangan beton ialah untuk menentukan proporsi semen, 

agregal halus dan kasar serla air yang memenuhi persyaralan selJagai berikul : 

1. Kekuatan desak yang memenuhi syarat scperti yang ditentukan oleh 

perencanaan konstruksi, 

2. Kelecakan (workabiliTy) yang cukup sehingga pengangkutan, penuangan 

dan pemadatan beton dapal dilakukan dengan baik, 

3. Keawetan (durability) yang memadai dan pada umumnya keawetan beton 

4. Penyelesaian akhir (finishing) daTi permukaan beton yang baik. 
:'" 

Metode perencanaan yang digunakan adalah me-lode ACl (American 

Concrete Inviroment). Metode ini banyak digunakan sebagai standart perencanaan 

oieh Departemen Pekerjaan DmuIn di Indonesia, dan dimuat dalam buku standart 

No. SK. SNI. T-15-1990-03 dengan judul: "Tata Cara Pembuatan Rencana 

Campuran Beton Normal." 


