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3.1 Kuat Lentur.Metode Perencanaan Kekuatan 

Pendekatan metode pereneanaan kekuatan ini dldasarkan atas hubungan 

sebanding antara tegangan dan regangan dalam beton -i:erdesak hanya berlaku 

sampai pada suatu batas keadaan pembebanan tertentu, yakni pada tingkat beban 

sedang, seperti terlihat pada gambar 3.1 (Istimawan, 1994, hal.25 ) 
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Tampang balok diagram regangan diagram tegangan 

Gambar 3.1 Perilaku lentur pada beban sedang 

Pada kondisi ini, nilai kuat tarik beton telah terlampaui dan beton 

mengalami retak rambut. Karena beton tidak dapat meneruskan gaya -tarik 

melewati daerah retak, sehingga seluruh gaya tarik yang timbuJ ditahan oleh baja 
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tulangan. Pada kondisi tersebut distribusi tegangan beton tekan masih dianggap 

sebanding dengan nilai regangannya. Pada gambar 3.2 terlihat bahwa kapasitas 

kuat beton terlampaui dan baja tulangan mencapai ]uluh, balok mengalami 

kehancuran. Pada tahap kapasitas ultimit atau terlampauinya lmpasitas batas kuat 

beton ini merupakan proses yang tidak dapat terulang. Untuk rnemperhitungkan 

tercapainya keadaan ultimit, digunakan faktor reduksi dan angka aman, yang pada 
~--

metode perencanaan kekuatan , sudah mulai digunakan sejak sistem pembebanan, 

yakni beban kerja (service load) yang diperbesar dengan suatu faktor beban 

yang disebut beban berfaktor (factored load). Dari analisa keseimbangan statis 

dan kesesuaian regangan-tegangan yang tidak linier pada suatu penampang 

elemen struktur didapat suatu kuat teoritis atau kuat nominal (nominal strength). 

Suatu faktor reduksi e yang dikalikan dengan nilai kuat nominal tersebut akan 

menghasilkan kuat rencana ( design strength ). 
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Gambar 3.2 Distribusi regangan dan tegangan dekat beb<ln ultimit 
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Kekuatan lenlur numinal paJa penampang len.:apai bila regangan di 

dalam serat tepi tekan terluar sarna dengan regangan runtuh heton Eel! = 0,003. 

Saat beton runtuh ada dua kemungkinan yang akan te~jadi pada regangan tarik 

baja tulangan Bs akan lebih besar atau lebih keeil dari regangan !eleh By = fy/Es 

pada saat lulun pertarna. Hal ini dipengaruhi oleh perbandingan dari tulangan 

tcrhadap beton. Apabilaluas tulangan relatificbih sedikit maka akan 

rnenghasilkan ragarn kehancuran daktail dengan deforrnasi yang besar. Pada kasus 

lain, luas llliangan rdatif kbih besar yang membllat kundisi lul:mgan tetap dalam 

keadaan elastis saat kehancuran beton. Ini menyebabkan kehancuran getas tanpa 

tanda-tanda awal. 

Berdasarkan asumsi-asumsi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

dilakukan perhitungan regangan, tegangan maupun gaya-gaya yang timbul pada 

penarnpang balok yang menahan momen batas, yakni momen akibat beban luar 

yang timbul tepat pada saat balok hancur. Ivlomcn ini menggmnbarkan kekuatan 

dan lazirn disebut kuat lentur ultimit balok. 

J. . 1, ~ "; flo'~'''' , 

distribusi tegangan ekivalen bentuk persegi yang diusulkan o1eh \Vithney sebagai 

penyederhanaan dari bentuk distribusi tegangan lengkung. Seperti terlihat pada 

gambar 3.3, Withney menyarankan suatu distribusi tcgangan persegi dengan nilai 

intensitas tegangan rata-rata 0,85.fc dan tinggi olok tegangan a = 131'C. Withney 

menetapkan harga 131 sebesar 0.85 unluk f'c < 30 Mpa dan berkurang sebesar 

0.08 untuk setiap kelebihan 10 Mpa, akan tetapi tidak boleh kurang dari 0.6:5. Dad 

tegangan persegi ekivalen ini nilai kuat lentur nominal Mn dapat dihitung. 
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Kuat lentur nominal adalah nilai maksimum yang diperoleh dari gaya-gaya dalam 

C (resultante gaya tekan - datam ) dan T (resultante gaya tarik - datam ) yang 

membentuk suatu kopel momen tahanan dalam dengan jarak L = d - all, dengan d 

adalah tinggi efektif balok. 

ECU =0.003 k.l.f'c 0.85 fc
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disribllsi tcgangan distribllsi tcgangan 
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Gambar 3.3 Distribusi tegangan persegi ekivalen dari Whitney 

Dari gambar 3.3 dapat dihitung, 

C = (0,85. f c).(a).(b) 

= (0,85.fc). (PI.c).(b) 3.1 

T=As. fy 3.2 

Pcnggunaan 1y diasumsikan l.mhwa tulangan tarik meleleh sebelum beton 

mencapai regangan hancur, atau dikenal dengan keruntuhan liat. Keseimbangan 

gaya ~ (H) = °menghasilkan tinggi bIok tegangan persegi ekivalen a sebagai 

berikut: 

C=T 

(0,85 f c). (a). (b) = As .~, 
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(O,8S.} 'c).Eb) 

Keseirnbangan gaya-gaya dalarn C=T yang mem'Jentuk Si.1atu kopel momen 

dengan jarak Z = d - al2 tersebut, menghasilkan kuat lentur nominal Mn sebagai 

berikut: 

Mn=C .Z 

= (0,85.f c). (b). (a) (d - al2) 

Dengan mensubtitusikan a dari persamaan 3.3 dalam persamaan diatas, akan 

menyederhanakan rumus Mn, yakni : 

As. fY As.fjJ)
(b) ( . . )(d - _, .

Mn =	 (0,85.f c). .' O,85.j'c.b 2(0,8.)-1 c).b 

As.fY· 
= As. fy( d - 0,59 /,c.b) '" '"	 3.4 

Perhitungan Mn ini didasarkan asumsi bahwa baja tulangan telah mencapai
 

regangan serta tegangan luluh sebelurn beton mencapai regangan batas maksimum
 

GCU = 0,003. Selanjutnya kuat rencana ( design strength ) adalah kuat lentur
 

nominal dikalikan suatu faktof reduksi <1>, yakm MR - <P Mn. 
,. 

3.2	 Balok T 

3.2.1	 Lebar efektif dari fieus 

Salok yang sangat lebar berperilaku tidak cocok dengan pemisalan dalam 

teori lentur. Dalam teon yang biasa, tegangan lentur dimisalkan tetap di arah lebar 

balokDengan demikian, maka teon yang sederhana akan mensyaratkan suatu 

tegangan yang tetap misalnya pada serat ekstrim untuk seluruh fiens di arah lebar 

,I 
.0_:	 ._--~ 
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penampang T, tanpa mengindahkan besarnya bagian fiens ini yang menganjur	 i 

( overhang) ke Iuar badan. 

Penyelidikan teoritis dari balok panjang menerus diatas turnpuan yang 

berjarak sarna, pada balok yang mempunyai ficns yang lebamya tak berhingga 

dan tebal yang relatif keeil dibandingkan dengan tinggi balok, telah digunakan 

untuk menentukan lebar efektift1ens ( be ) dimana tegangan tekan dapat dianggap 

konstan. Gaya tckan total yang dipikul oleh sistcm el,ivalen ini sarna dengan gaya 

total yang dipikul oleh sistem yang sebenamya. Lebar ekivalen dari panjang anjur 

( overhang) ini hanya tergantung pada panjang balok dan jenis pembebanan.Teori 

ini dikembangkan oleh T. Von Kannan dan disimpulkan oleh Timoshenko, 

Goodier dan Girkman. 

Dalam praktek, banyak variabel yang berpengaruh terhadap nilai lebar 

efektif dari fiens. Antara lain jarak anlaJ: balok, lebar balok dan perbandingan tfib 

dari tebal Hens terhadap tinggj balnk. lJntuk plat yang dieor monolit dengan balok 

- balok, dalarn plat jvga rnasih timbul lentur transversai yang eenderung 

mengurangi efektifitas dati plat dalam memikul tekan pada t@mpat tempat yang 

jauh dari badan bulok. Dengan demikian ada alasan yang enkup untuk 

menggunakan lebar efektif yang keeil dan konservatif Standar SK SNl T-15

1991-03 pasal 3.1.10 dan ACI 8-10.2-4 (Chu- Kia Wang, 1993, jilid 1, hal. 295) 

memberikan pembatasan lebar fiens efeh.1:it balok T sebagai berikut : 

1.	 Lebar fiens efektif yang diperhitungkan tidak lebih dari seperempat 

panjang bentang balok, sedangkan lebar efetif bagian plat yang menonjol 

di kedua sisi dari balok tidak lebih dari delapan kali tebal plat, dan juga 
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tidak lebih besar dari separuh jarak bersih dengan balok di sebelahnya. 

Atau dengan kata lain lebar Hens efektif yang diperhitungkan tidak 1eblh 

besar dan diambil nilai tcrkceil dari nilai-nilai bcrikut : 

a. be S seperempat panjang bentang 

b. be 5. bw + 16 tf 

c. be S jarak dari pusat kc pusat 

2.	 Untuk balok yang hanya mempunyai Hens pada satlJ sisi, lebar cfektif 

bagian plat. yang menonjo\ dipcrhitungkan tidak lebih besar dari 

seperduabelas panjang bentangan balok, atau enam kail tebal plat, atau 

setengah jarak bersih dengan balok disebeiahnya. Atau dengan kata. lain 

lcbar Hens cfcktif diambil ni!ai tcrkccil dari : 

a. be 5. bw +L112 

b. be S bw + 6 tf 

c. be S bw + 112 (jarak bersih ke balok sebelumnya) 

3.	 Dntuk balok yang dibentuk sebagai balok T dengan maksud untuk 

.. k boleh 

kurang dari separuh lebar balok, dan lebar flei1s t?tal tidak boteh besar dari 

empat kali lebar balok. Atau dengan kata lain: 

a. tf 2:: Yz bw 

b. be 5.4. bw 
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Gambar 3.4 Tampang melintang balok T 

3.2.2 Analisa penampang T terhadap ientur 

Di datam perhitungan kekuatan daIam penampang T tCLl1adap lentur, lokasi 

dari garis netral menentukan apakah daerah tekan akan berbentuk T atau persegi. 

01eh karena tersedianya distribusi tegangan dari Whitney ( ACI - 10.2.6 dan 

10.2.7 ) untuk penampang yang persegi, maka penggnnaan dari distribusi 

tegangan persegi ini juga mengauduug arti bahwa kekuatan balok akan sarna 

dengan kekuatan balok persegi dengan lebar b = be, selama tinggi blok tegangan a 

tidak melebihi tebal Hens tf 

Lebar efektif ilens ( be ), merupakan faktof yang hakiki d~.lam lokasi garis 

netral. Peliambahan dari nilai regangan t:c pada serat tekan ekstrim, dan mendekati 

harga ekstrim Gel! , lebar efektif dari flens tekan juga bertamban. Dengan demikian 

di dalam metoda kekuatan yang menggunakan beban layan bcrfaktor, adalah aman 

menggunakan lebar efektifterkeciI yang berlaku daIam kondisi beban layan. 
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Perhitungan kekuatan momen nominal Mn dari suatu tampang T dibagi 

dalam dua katcgori ( J) linggi (/ dari blok tcgangan pcrscgi adalah sarna alau 

lebih kecil dari tf dan (2) tinggi a lebih besar dari tf 

3.2.2.1	 Balok tam pang T persegi 

Balok tampang T persegi tercapai bila tinggi blok tegangan ekivalen 

a ~ tebal flens t1'. Hal ini terjadi, bila luas tulangan tarik As harus memenuhi : 

0.85f·'c.be.lf· 1 If' 
As ~	 . . untu (' x 5 -' 

.fY	 /3, 

c 
~tf1 ~~[::~'I~i31::~ ~;:* 

d 
Z = d-a/2 

As 
.......................................c I ~ I. .. ",
 

J	 I ...--.-.... 

bw Es > Ey	 T= As.fy..... . 

Gambar 3.5. Balok Tampang T pada kondisi, as tf 

Keseimbangan gaya-gaya dalam C=T yang mcmbentuk suatu kopel momen 

tahanan dalam pada gambar 3.5 menghasilkan tinggi blok tegan!3an ekivalen a dan
 

kuat lentur nominal maksimum Mn sebagai berikut :
 

C = T, maka
 

0,85 . f c . be. a = As . t;
 

As./j'la=	 .0,85.['c.be	 3.5 

Mn = As. fy (d- al2 ) 
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3.2.2.2 Balok tampang T murni 

BaIok tampang T murni tercapai apabiia tinggi biok tcgangan ekivaien 

a > tebal fiens tf. 

be cC = 0.003 O.85fc 
~.. .. ~ 

~c, 

t::=mmml-:::::IJf_mm:Jm 

~--~ 

rd I'J --':_El~' ' 
·······················t·············......·.... 

i 
d2 dli 

i 

As 
L-__ ~ ............................................:...-_...._.._..__.. ~ ' iI l TJ ..
 

cs> C:y.. .. 
bw 

Gambar 3.6. Gambarbalok tampang T pada kondisi a> tf 

Pada kondisi ini, dimana jarak garis nctral x lebih besar dari taBl, permukaan 

dengan tegangan merata sebesar 0.85 f c berbentuk T.Dengan demikian gaya 

tekan total T terdiri atas dlla gaya C l dan Cz.Lengan momen lIntuk gaya Cz adalah 

d - tf/2, akan tetapi kurang dari itu untuk gaya C J. Sehingga : 

Mn = CI(d - al2) + C2 ( d·- tf/2) , 3.6 

di mana: 

C I = 0.85.fc.bw.a 

Cz = 0.85.f c.( be - bw ).tf 

a = T-C2
 
0.85,f'c.bw ; T = As. fy
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3.3. Hubungan Beban dan Lendutan 

Hubungan beban (P) dengan defleksi (~) diperoieh dari hasil UJI 

pembebanan ( loading test) . Grafik hubungan beban dan lendutan adalah sebagai 

berikut: I P 

pt +
I CD 

•
A

Gambar 3.7 Hubungan antara (P) dan (~) 

Balok yang dibebani akan mengalami defleksi (i1), pada P maksimum defleksi 

akan terns bertambah dan berhenti setelah balok runtuh. 

3.4. Hipotesa 

Dalam analisis secara teori semakin lebar efektif baiok, semakin kuat 

menahan beban, hingga mencapai maksimal pada nHat be = 4 bw, selanjutnya 

konstan. 

p 

I !'-----, 
Be=4 bw Be 

Gambar 3.8 Hubungan P dan lebar efektif 


