
BAB IV

PERANCANGAN BETON

4.1. Perancangan Beton

Perancangan beton bertulang dilakukan untuk mendukung beban beban kerja

dan, masih mempunyai keamanan cukup serta cadangan kekuatan untuk menahan

beban dan tegangan yang terjadi. Timbulnya tegangan-tegangan lentur akibat

terjadinya momen karena beban luar merupakan faktor yang menentukan dalam

perancangan struktur beton. Untuk mendapatkan hasil perencanaan yang memenuhi

kedua kriteria tersebut, maka perlu diperhatikan tiga langkah tahap perencanaan

dasar, yaitu :

1. analisis pendahuluan dan penetapan ukuran,

2. analisis dan perencanaan detail tulangan,

3. perhitungankemampulayanan.

Dalam perancangan beton dikenal 2 metode, yaitu metode elastis (tegangan

kerja) dan metode ultimit (kuat batas). Untuk Tugas Akhir ini metode perancangan

beton yang digunakan adalah metode kuat batas, dengan batasan hanya ditinjau

terhadap lentur dan geser. Pada metode kuat batas digunakan beban berfaktor dan

32



kekuatan penampang yang dihitung diambang keruntuhan. sedang tegangan beton

desak sebanding dengan kurva tegangan-regangannya.

Anggapan-anggapan yang digunakan untuk perhitungan kekuatan lentur nominal

adalah :

1. kekuatan unsur-unsur harus didasarkan pada perhitungan yang memenuhi

syarat keseimbangan dan kompatibilitas (keserasian) tegangan,

2. regangan di dalam baja tulangan dan beton dianggap berbanding lurus

dengan jarak terhadap garis netral,

3. regangan maksimum yang dapat dipakai e cu pada serat desak ekstrim

beton diambil sebesar 0.003,

4. kuat tarik beton diabaikan, -

5. modulus elastisitas baja tulangan dapat diambil sebesar 200.000 Mpa,

6. hubungan antara distribusi tegangan desak beton dan regangan beton

dianggap berbentuk persegi,

7. antara beton dan tulangan terjadi lekatan sempurna dan tidak slip,

8. distribusi regangan beton persegi ekivalen didefinisikan sebagai berikut:

a. tegangan sebesar 0,85 f c, diasumsikan merata pada daerah tekan

ekivalen,

b. Jarak c dari serat dengan regangan maksimum ke sumbu netral harus

diukur dalam arah tegak lurus terhadap sumbu tersebut,

c. faktor p, harus diambil:
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f"c <30 , diambil p, =0,85

30<fc<55, diambil p, = 0,85 - 0,008(fc-30)

fc > 55 , diambil p, =0,65

Kekuatan setiap penampang komponen struktur harus diperhitungkan dengan

menggunakan kriteria "Kekuatan yang terjadi harus lebih besar atau sama dengan

kekuatan yang d^unka^'. Kekuatan yang dibutuhkan (kuat perlu) berasal dari

analisa beban kemudian dilanjutkan dengan analisa struktur yang menghasilkan

momen dan gaya. Sedangkan analisa beban meliputi tahap beban rencana, beban

kerja, beban terfaktor dan kombinasi beban. Ketentuan tentang kuat perlu terdapat

pada SKSNI T-15-1991-03 Pasal 3.2.2. Dalam pembahasan ini hanya ditinjau 3

macam kombinasi yaitu:

U=1,2D+1,6L (4.1)

U= 1,05 (D +0,6 L±E) (4.2)

U=0,9D +E (43)

yang mana:

U = kuat rencana(kuat perlu)

D = beban mati

L = beban hidup

E = beban gempa

Dari ketiga hasil tersebut diambil yang terbesar.
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Struktur dan unsur-unsurnya harus direncanakan untuk memikul beban

cadangan diatas beban normal. Oleh karena itu SKSNI T-15-1991-03 memben

ketentuan agar kekuatan nominal direduksi dengan faktor reduksi (j>. Ketentuan

tentang faktor reduksi terdapat pada Pasal 3.2.3, SKSNI T- 15-1991-03.

4. 2. Balok Bertulangan Tarik Saja

4. 2. 1. Analisis Tampang

Distribusi tegangan tekan aktual yang terjadi pada penampang mempunyai bentuk

parabola seperti pada gambar 4.1. Untuk menghitung kekuatan lentur penampang

kita dapat menggunakan blok tegangan persegi ekivalen, sebagai hasil anal

Whitney. Blok tegangan ekuivalen ini mempunyai tinggi a dan tegangan tekan rata

rata sebesar 0,85 fc\ Besarnya a adalah p, cyang ditentukan dengan menggunak

koefisien p, sedemikian rupa sehingga luas blok segiempat ekuivalen kurang lebih

sama dengan blok tegangan yang berbentuk parabola.

h=H-d

AS

1

e'cu=0,003 , fc ,

8s=0.002

regangan

blok tegangan
Whitney

isa

an

0,85 fc

Cc
a =£c

Ts

tegangan dan
gaya-gaya

Gambar 4.1 Distribusi tegangan dan regangan pada tampang balok bertulangan tarik
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Dengan diagram distribusi tegangan yang d.perlihatkan pada gambar, kita

dapat menghitung gaya tegangan dan regangan dengan persamaan keseimbangan
sebagai berikut ini.

1. Kompatibilitas regangan

d-c c ' £s~ c bs (4-4)

2. Keseimbangan gaya

Cc = 0,85. fc.b.a (4.5)

Ts =AsfV (4.6)

Berdasarkan keseimbangan, Cc = Ts didapat:

0,85./'c. A (4-7)

3. Momen tahanan nominalnya adalah:

Mn =As.fy.(d-a/2) (4 8)

4.2.2. Kondisi seimbang {Balanced)

Yang dimaksud kondisi seimbang adalah keadaan dimana tampang pada

kondisi saat regangan luluh beton dicapai bersama dengan regangan luluh baja

tulangan. Hal ini berarti pada luas tampang tertentu (b,d tertentu) maka luas baja

tulangan (Ab) akan tertentu, dan kekuatan penampang akan tertentu pada kekuatan

beton (fc') dan kekuatan baja tertentu (fy).



Kompatibilitas regangan.

Pada keadaan regangan berimbang (kompatibilitas regangan), regangan

maksimum sc pada serat tekan maksimum beton tepat mencapai harsa 0.003

bersamaan dengan dicapainya regangan tulangan tarik sebesar sy =fy/Es.

p

~v d-ch

e ~~~ (4-9)
c

f > E h -

f / 200.000 d-c.

0.003 cK
b

maka- wo-^~ (4io)
F> _d-cb

'b

f,.cb=600(d-cb)

(600 + fy.)cb =600.d

600

Ch" 6oo7Tu (4n)

cb - Tinggi garis netral pada kondisi seimbang

Index b menunjukkan balanced.

Tinggi garis netral suatu tampang hanya dipengaruhi

a. tinggi efektif (d)

b. mutu bajatulangan (fv)
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2. Keseimbangan gaya

Sejumlah luas tulangan tarik Asb akan memberikan jarak garis netral cb

untuk keadaan regangan berimbang ini. Jumlah tulangan tarik yang dibandingkan

relatif terhadap luas tulangan pada keadaan regangan berimbang, dengan

demikian akan sangat mempengaruhi ragam keruntuhan.

Ccb=ab.b.0,85fc (412)

Tsb = Asb'fv (4.13)

Ccb =Tsb -» Asb =ab.b (4.14)

A«h=P.-cb.b. ^"c
0,85. fr

lsb ~ Hi- ^b "

a 600 0,85.f.

^""'•iooTf;—^•"•d <415>

Perbandingan tulangan pada keadaan regangan berimbang untuk balok

persegi yang bertulangan tank saja. Lambang p, yang dikenal sebagai

perbandingan tulangan (persentase tulangan), digunakan untuk menyatakan

jumlah luas relatifdari tulangan tarik di dalam suatu balok.

Pb'^d~ (416)

Perbandingan tulangan pb untuk keadaan regangan berimbang dapat

diperoleh dengan menggunakan syarat-syarat keseimbangan dan kompatibilitas.

Dari keadaan linier dari regangan di atas diperoleh :



n 600 0,85. f'

pb= Pi- ^Tf;-""?:- (4-17)

dan Asb = Pbbd (4.18)

3. Momen

Mnb =Ccb.(d-^)

ah=ab.b.0,85. f c(d-^) (4.19)

Jika ab = cb . Pi

n , 600ab = Pi-( .d)
600+ f '

A A- u-1 600dan diambil a, = R,
b 600+ f. 'M

maka, cb = a b. d

Dari persamaan (4.19) akan diperoleh

Mnb =ccb.d.b.0,85.f c(d-^—)

abMnb =«b (1 - -f )0,85. f c.b.d* (4.20)
2

Jika Rb=ab(l-^)0,85.fc

Maka , persamaan (4.20) akan diperoleh :

Mnb = Rb.b. d* (42])
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Pada kenyataannya kondisi tersebut (seimbang) tidak bisa dicapai, karena

tidak bisa menyediakan luas tulangan yang sama persis dengan Asb . Sedangkan

kondisi yang biasadicapai dalam praktek yaitu A. > A , atau Ac < A ,
5 so s so

a. As > Asb (overreinforced)

Kondisi dimana keruntuhan ditandai dengan hancurnya beton yang

tertekan. Karena e'cu =0,003 besarnya tetap, maka garis netral turun agar luas

tekan beton bertambah sehingga ss < e>. (baja tulangan tidak leleh). Hal ini

mengakibatkan terjadinya retakan beton didaerah tekan saat terjadi overload

sebab kuat batasnya dilampaui, tetapi gaya tekan harus tetap bertambah untuk

mengimbangi kuat tarik baja yang masih terus bertambah (sebab belum leleh).

Keruntuhan balok ini akan terjadi dengan tiba-tiba pada saat regangan beton

mencapai 0,003 sekalipun balok mengalami deformasi yang masih kecil

(tulangan belum meleleh) di dalam memberi aba-aba yang cukup untuk

keruntuhan.

b. As < Asb {underreinforced)

Pada kondisi ini gaya tarik akan mengecil sehingga keseimbangan gaya

dalam akan mengurangi ketinggian a dari blok tegangan tekan dan memberikan

ss yang melebihi gy (sehingga garis netral naik untuk mengimbangi kuat tarik

kecil). Di dalam hal ini, dengan tulangan yang telah meleleh, balok akan

memperlihatkan lendutan yang dapat terlihat sebelum beton mencapai regangan



runtuh sebesar 0,003. Jika terjadi overload baja masih terus meregang (regangan

4. 2. 3. Menentukan Syarat Perancangan Balok Tulangan Tunggal

Dan gambar 4.1 dapat diperoleh persamaan untuk menentukan syarat

perancangantulangan tunggal sebagai berikut ini.

Cc = a . b . 0,85 . fc

Ts = As . Fv

A f
maka, Cc = Ts > a= s' v

0,85. fc.b

As
p= —- , A, = p .b.d

b.d s w

maka persamaaan 4.22 menjadi:

= ^d.f, _ p.dfy

(4.22)

0,85. fc.b 0,85. fc

••I P-fv . djika co ~- , maka: a- co (4 231
fc 0,85 V• ;

Momen dari diagram tegangan regangan beton (gambar 4.2) didapat:

Mn =<|>. Cc.(d-a/2)

= <|) a. b.0,85. f c(d - a/2) (4.24)

dengan nilai a pada persamaan 4.28 didapat:
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Mn = <».0.85. f c-b. (co— )(d- co—1/2)
0,8 0,8

Mn= b.d2. f c.co.(l -0,59 co)

jika Rno = K0 =f c. co.(l -0,59co ) (4.25)

maka:

Mno= b.d2. Rno (4 26)

R»°^ w
Dari perhitungan diatas, maka Rno bisa dijadikan syarat batas untuk balok

tulangan tunggal. Maka dapat ditentukan apakah balok dirancang dengan tulangan

rangkap atau tulangan tunggal, dengan ketentuan sebagai berikut ini.

- Rn < Rno, didesain dengan tulangan tunggal

" Rn > Rno >didesain dengan tulangan rangkap.

4. 2. 3. Menentukan prosentase tulangan ( p )

Besar nilai p tergantung dari momen nominal yang ada. Dalam pemrograman

komputer sangat perlu sekali mencari persamaan nilai p, karena tidak mungkin

memasukkan nilai p satu-persatu yang diambil dari tabel yang ada pada kebanyakan

pustaka yang ada. Berikut ini kami uraikan dasar persamaan p untuk digunakan

dalam pemrograman.



Mn - b.d". Rno (lihat persamaan 4.26)

R" =TT7^ =Fc- «.(1-0,59 co
b.d

dimana, co = —— (lihat persamaan 4.23)
* c

maka: Rn =fc. ^ (1-0,59 ?~)

p.fp. fy (1-0,59 ^-)
* c

=P.fv(i--M-)
2..0,85.fc

jika m= y
0,0,85. fc

maka :

Rn =p. fv (1 -1/2. p.m)

= p.f> -1/2. p2.m. fv

Peraamaan diatas dibuat persamaan kuadrat, didapat

l/2.p2.m. fy-p.fv +Rn=0

1/2. mp2 -p + Rn/fy =0

dengan rumus ABC didapat akar persamaan :

(4.28)

o= l (\ 1 2mRn x

43
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4. 2. 4. Langkah Perancangan Balok Tulangan Tunggal

Pada tugas akhir ini perancangan balok beton berdasarkan dimensi balok

yang sudah ada yang sebelumnya juga dipakai untuk perhitungan pada analisa

struktur, sehingga yang perlu dicari adalah luas tulangan dan kapasitas momen.

Untuk merancang balok kita perlu tahu apakah balok tersebut harus menggunakan

tulangan tunggal atau rangkap. Oleh karena itu kami uraikan langkah-langkah

perancangannya beserta dasar teorinya sebagai berikut ini.

1. Menentukan syarat penuiangan tunggal atau rangkap (lihat persamaan 4.23 )

a. mencari pb, p maksimum dan minimum disesuaikan dengan SKSNI:

600 0,85. fr
p, = P,. .— -
b ' 600+ fv fv

p max = 0,75 pb

p max.fv
dan p min= 1.4/fv , co

fc

b. Menentukan kapasitas momen nominal maksimum untuk tulangan tunggal.

Rno = Ko =f c- ©-O -0,59 co) (lihat persamaan 4.25)

Mno = b-d'- Rn0 (lihat persamaan 4.26)

Dari momen (Mu) yangbekeija padabalok diperoleh :

Mn =Mu/(j) , <|> diambil = 0,8

Jika Mn < Mno maka dirancang dengan tulangan tarik saja (tunggal) dan

jika Mn > Mno maka dirancang dengan tualngan rangkap



2. Menentukan persentase luas tulangan

M„
Rn =

b.d-

Dengan persamaan 4.29 diperoleh
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1 ' 7 m R
P =—.(I- jl-^11—:—-), nilai m dapat dilihat pada persamaaan 4.28

m \ t,

Jika p < p min maka digunakan p = p mm

3. Mencari luas tulangan

As = p. b.h , maka n = As/ A^

Dengan nilai pembulatan jumlah tulangan (n), maka harus di hitung kembali luas

tulangan yang baru/terjadi.

5. Menentukan kapasitas momen (lihat persamaan 4.8)

M„= As.fy.(d-a/2)

A..X
dimana, a =

0,85.fc.b

4.3. Balok Bertulangan Rangkap

4. 3.1. Analisis Tampang

Balok disebut bertulangan rangkap apabila mempunyai tulangan tarik dan

tulangan desak, karena kuat nominal lentur (Mn) yang diperoleh belum cukup

mendukung momen yang terjadi.
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Inti pennasalahan balok bertulangan rangkap pada dasarnya ialah mencari

letak garis netral dari serat tepi desak. Pada tulangan rangkap terdapat dua pasang

gaya kopel Cc dengan Tsl dan Cs dengan Ts2.

£'cu=*,M3

£'s

6s=i.H2

regangan

•=j5c

h=H-d

Ail

t.l5fc

Cc

Tsl

Mnl Mn2

tegangan *an gaya-gaya

Gambar 4.2. Distribusi tegangan dan regangan pada tampang balok

bertulangan rangkap

Dengan diagram distribusi tegangan yang diperlihatkan pada gambar 4.2, kita

dapat menghitung gaya tegangan dan regangan dengan persamaan keseimbangan

sebagai berikut.

1. Kompatibilitas regangan

, c-d'
(4.30)

d-c
(4.31)

2. Kesetimbangan gaya

Untuk memudahkan pada awal dimisalkan baja tulangan desak dan baja

tulangan tarik sudah leleh, sehingga fs = fv dan f s= fv.
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Cc = 0,85. f c. b . a - As'.0,85.fc (4.32)

^S ~ AS .ty

' s ~ As.ty

TS = CC + CS (433)

3. Momen tahanan nominalnya adalah:

Dengan menjumlahkan dua kopel momen didapatkan kuat momen ideal

balokbertulangrangkap :

Mn = Mnl + Mn2

Mn = Cc (d - a/2) + Cs (d - d')

= (As - As') fy.(d - a/2) +As'.fy.(d -d') (4.34)

Persamaan diatas didasarkan pada anggapan bahwa kedua penuiangan baik

tekan maupun tarik telah meluluh sebelum atau paling tidak pada saat regangan beton

mencapai 0,003. Hal tersebut dapat diperiksa dengan menghitung regangan-regangan

yang tercapai pada saat terjadi momen batas yang dengan sendirinya tergantung pada

letak garis netral.

Letak garis netral dapat ditenrukan dengan terlebih dahulu menghitung tinggi

bloktegangan beton tekan, sebagai berikut ini.

1s —cc + Cs

As.fy = 0,85.fc\ a.b + As'.fy

(As-As')fy Asl.f
a" 0,85.fc'.b ataU a=0^f7b (4-35)
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Dengan didapatkannya nilai a, maka letak garis netral dapat ditentukan dengan

menggunakan rumus a = p,.c dan kemudian dilakukan pemenksaan terhadap

kebenaran anggapan-anggapan yang digunakan.

Kasus dimana kedua penuiangan baik tekan maupun tarik telah meluluh atau

paling tidak saat regangan beton tekan mencapai 0,003 digolongkan sebagai kondisi

I. Sedangkan kasus dimana tulangan baja tarik meluluh tetapi tulangan baja tekan

belum juga meluluh pada saat regangan beton tekan mencapai 0,003 digolongkan

sebagai kondisi II.

4. 3. 2. Analisis Balok Bertulangan Rangkap Kondisi I

Balok bertulangan rangkap pada kondisi 1 terjadi karena kedua penuiangan

baik tekan maupun tarik telah meluluh atau paling tidak saat regangan beton tekan

mencapai 0,003 sesuai anggapan awal. Analisanya diuraikan sebagai berikut ini.

Pemeriksaan regangan :

£'s =^~- 0,003 (4J6)

ss=^ 0,003 (4.37)

Kondisi ini akan terpenuhi jika :

s's>Sy dan es> &,.

dengan Sy = fy/Es, maka fy = Sy.Es

sedangkan e's= fs7Es > fs' = s's .Es
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Ss= fs/Es > fs = Ss . Es

Dan uraian diatas dapat disimpulkan pula bahwa kondisi ini akan terpenuhi, jika

memenuhi : fs > fy dan f s> fy

Sedangkan momen tahanan nominalnya adalah :

Mnl=0,85.fc'.a.b.(d-a/2)

Mn2 = As'.fy.(d-d')

Mn = Mnl + Mn2

=0,85.fc'.a.b.(d -a/2) +As'.fy.(d -d') (4.38)

4. 3. 3. Analisis Balok Bertulangan Rangkap Kondisi II

Pada kondisi ini syarat kondisi I tidak terpenuhi, s's < ey (belum mencapai

luluh), berarti juga fs' < fs. Maka anggapan awal salah, untuk itu diperlukan

persamaan ulang sebagai berikut ini.

fs' = ss.Es dengan nilai ss seperti persamaaan 4.31, maka :

s'~ £c-Es ,ES =2.105 (4J9)

a-d'
P.

a

PT

a-p,.d'

.0,003. 2.105

600
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kesetimbangan gaya desak = gaya tarik, maka

Cc + Cs = Ts

a. b.0,85.fc +(^- .600)As'=As.fv xc

0,85.fc\b.p.c2 -600.c.A"s - 600.d'.As' =As.fv.c

0,85.fc'.b.p.c2 +(600.A'S - As.fv).c - 600.d'.As' =0

jika: A = 0,85.fc'.b.p

B = 600.A'S - As.fv

C = 600.d'.As'

maka dapat dibuat persamaan kuadrat sebagai berikut:

A.c2 + B.c + C = 0

Dengan rumus ABC nilai c diatas dapat diketahui, dan dengan nilai c tersebut

maka nilai fs' harus diulang, dan perhitungan momen nominalnya dapat ditentukan

dengan langkah sebagai berikut ini.

c-d'fs' = -600, a=p,.c (4 40)

Mnl=0,85.fc'.a.b.(d-a/2)

Mn2 = As'.fs'.(d-d')

Mn = Mnl + Mra

=0,85.fc'.a.b.(d -a/2) +As'.fs'.(d -d') (4.41)
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Perlu diingat pula bahwa dengan perhitungan diatas nilai luas tulangan yang

terdesak (As;) secara otomatis harus diubah pula dan cek terhadap p<pmax, maka :

As;.fv = As\fs'

. _ As'.fs'

Asl = As-As2

Asl = p . b.d

P = 7-7 < p max = 0,75 pb
b.d

4. 3. 4. Langkah Perancangan Balok Bertulangan Rangkap

Perancangan balok bertulangan rangkap merupakan kelanjutan dari

perancangan balok bertulangan tulanggal, yaitu apabila Mn > Mno (uraian dapat

dihhat pasal 4.2.4. pada langkah 1). Langkah-langkah perancangannya adalah sebagai

berikut ini.

1. Menentukan Asl dan pj (penuiangan balok terlentur saja)

Pi= 0,9. p max , dimana p max = 0,75 .pb

Asl = p!.b.h

Ini dimaksudkan agar pada bagian tulangan balok yang terlentur tidak

berdesakan, karena nilai Asl (akibat lentur saja) ini masih harus ditambahkan

dengan As2 yang besarnya sama dengan As' (As2 = As-).



2. Mencari kelebihan momen yang mampu didukung dengan tulangan sebelah

p. t;r I max \„ _ 'max
CO,

Rni -K, - fc. co,.(l -0,59 co, ) (lihat persamaan 4.25)

MnI =b.d".Rn, (lihat persamaan 4.26)

Dari momen (Mu) yang bekerja pada balok diperoleh :

Mn =MU/(|) , <j> diambil = 0,8

Kelebihan momen yang tidak mampu ditahan :

Mn2 = Mn - Mnj

3. Mencari luas tulangan desak

AS2=7 - ,AS,=AS'
fv.(d-d')

4. Menentukan letak garis netral

As,.fy

0,85. fc.b

c = a/p!

5. Cek kompatibilitas regangan

Cara pengecekan kompatiblitas seperti pasal 4.3.2 (Analisis balok bertulangan

rangkap kondisi I). Dan jikatidak terpenuhi syarat kondisi I maka harus di analisa

seperti pasal 4.3.3 (Analisis balok bertulangan rangkap kondisi II).
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4. 4. Penuiangan Geser Balok Terlentur

4. 4. 1. Analisis Penuiangan Geser Oleh Lentur

Dasar pemikiran penuiangan geser atau penuiangan geser badan balok adalah

usaha menyediakan sejumlah tulangan baja untuk menahan gaya tank arah tegak

lurus terhadap retak tarik diagonal sedemikian rupa sehingga mampu mencegah

bukaan retak lebih lanjut. Selain itu gaya geser juga dapat menyebabkan slip action

pada tampang dan juga sebagai pengikat tulangan longitudinal.

Perencanaan geser untuk komponen-komponen struktur terlentur didasarkan

pada anggapan bahwa beton menahan sebagian dan gaya geser, sedangkan

kelebihannya atau kekuatan geser diatas kemampuan beton untuk menahannya

dilimpahkan kepada tulangan baja geser.

Penuiangan geser dapat dilakukan beberapa cara seperti sengkang

vertikal/tegak, sengkang minng atau diagonal, jaring kawat baja (wire mesh) dan

spiral. Pada tugas akhir ini pemrograman hanya digunakan sengkang vertikal (tegak

lurus sumbu aksial) saja dan hanya berpenampang dua (satu lilitan).

Untuk komponen struktur yang menahan lentur saja, persamaan pasal 3.4.3 ayat

SK-SNI memberikan kuat geser yang dapat disumbangkan oleh beton (tanpa

penuiangan geser) untuk menahan gaya geser adalah :

Vc =(^VOtvd (4 43)

Jika gaya geser yang terjadi Vu > 1/2 if Vc (SK-SNI pasal 3.4.5 ayat5.1) maka
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diperlukan tulangan geser. Besar gaya geser yang harus dipikul oleh tulangan baja

geser adalah :

Vs = Vn- Vc, dimana Vn = VuAj)

Dan gambar 4.3 kita dapat menganaliss kuat geser untuk tulangan gesernya sebagai

berikut:

T =n.Av.fy

Vs = T sin a , maka :

= n .Av.fy.sin a

ns = d + d cotg a = d (1 + cotg a)

ns d.(l + cotgan = — = —: °—)
s s

V,
n =

Av.fy.sina

sehingga:

_ Av.f (sinoc + cosa)
Vs - .d

Tulangan geser yang direncanakan pada tugas akhir ini adalah tegak lurus

terhadap sumbu aksial, maka a = 90° sehingga didapat:

dengan sin 90 + cos 90 = 1, maka

.. Av.fy
Vs = ~-d (4.43)

Persamaan diatas sesuai dengan SK-SNI pasal 3.4.5 ayat 6.
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ns

Gambar 4. 3 Tulangan geser berdasarkekuatan

Ketentuan SK-SNI pasal 3.4.5 ayat 4 mensyaratkan pembatasan luas tulangan

geser maksimum dengan melakukan pembatasan kuat geser maksimum yang dapat

disumbangkan tulangan geseryaitu :

Vs < (jVfc).bw.d (4.44)

Dan harus menyediakan penuiangan geser minimum yang diatur dalam SK-SNI

persamaan 3.4-14 sebesar:

1 b„..s
Av (4.45)

4. 4. 2. Langkah Perancangan Penuiangan Geser Lentur

Perancangan penuiangan geser lentur merupakan bagian dari perancangan

balok, dan menjadi satu pada program balok. Langkah-langkah perancangannya

adalah sebagai berikut ini.
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1. Menentukan kuat geseryang disumbangkan oleh beton

vc= (tV^c") b«d (lihat persamaan 4.42)

2. Menentukan apakah perlu tulangan geser

Vs = Vn- Vc, dimana Vn = Vu/<j)

Jika Vu < 1/2 .(j) .Vc, maka tidak perlu tulangan geser tetapi harus memenuhi

syarat jarak maksimum tulangan geser yang ada pada balok. Tentang syarat jarak

maksimum tulangan geser dijelaskan pada langkah nomor 3)

Kemudian dicek terhadap syarat gaya geser maksimum yang diijinkan untuk

penuiangan geser. Jika ini tidak terpenuhi maka dianjurkan untuk memperbesar

dimensi baloknya.

2 [-r
vs ^ (-Vf'c)-Dwd (lihatpersamaan4.44)

3. Menentukan jarak spasi tulangan geser

Pada pemrograman tugas akhir ini digunakan sengkang tunggal dengan posisi

tegak lurus terhadap gaya aksial.

- Avfv As ~—d (lihat persamaan 4.43)

dimana: Av = 2 (1/4. 3,14 . D2)

Dengan nilai s pembulatan dicek ulang nilai luas tulangan (Av) dan cek

terhadap syarat tulangan minimum



A ^> ] b-SAv ^ -.—— (lihat persamaan 4.45)
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Jika nilainya lebih besar dari perhitungan sebelumnya, maka harus dihitung lagi

jarak spasi tulangan geser tersebut.

4. Jarak maksimum jarak spasi tulangan geser

SK-SNI pasal 3.4.5 ayat 4 memberikan batasan batas jarak spasi tulangan

geser. Jarak spasi tulangan geser yang diperoleh harus memenuhi syarat sebagai

berikut:

- s maksimum < 1/2 d atau

- s maksimum < 600 mm , dimana d adalah tinggi balok.

4. 5. Kolom

Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul beban

dan balok. Kolom berfungsi untuk meneruskan beban dari elevasi atas ke elevasi

yang lebih bawah hingga akhirnya ketanah melalui pondasi.

Unsur tekan dengan beban aksial murni (eksentrisitas sama dengan nol) pada

kenyataannya sangat mustahil. umumnya kolom memikul beban aksial dan momen

yang ditimbulkan oleh kekangan ujung akibat monolitnya balok dan kolom.

Kegagalan kolom akan berakibat langsung pada keruntuhan komponen desak, karena

umumnya tidak diawali dengan tanda peringatan yang jelas. Oleh karena itu, dalam

merancang kolom perlu lebih waspada, yaitu dengan memberikan kekuatan cadangan
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yang lebih tinggi daripada yang dilakukan pada balok dan elemen struktur honsontal

lainnya.

Keruntuhan kolom dapat terjadi apabila tulangan bajanya leleh karena tarik,

atau terjadinya kehancuran pada beton yang terdesak. Kolom ini diklasifikasikan

sebagai kolom pendek. Selain itu dapat pula kolom mengalami keruntuhan apabila

terjadi kehilangan stabilitas lateral, yaitu terjadi tekuk. Kolom dikatakan dalam

kondisi balanced bila terjadi keruntuhan diawali dengan lelehnya tulangan yang

tertarik, sekaligus juga hancurnya beton yang terdesak. Dalam perancangan kolom,

terlebih dahulu harus diselidiki kondisi dan perilaku kolom. Selain itu harus

diperhatikan pula, terjadinya eksentrisitas baik kecil ataupun besar. Untuk Tugas

Akhir ini kolom yang dirancang mempunyai batasan sebagai berikut ini.

1. tanpa pengaku lateral, karena dinding tidak dihitung sebagai dinding

geser,

2. bertulangan pada2 sisi yang simetris,

3. kolom persegi dengan bersengkang.

4. 5. 1. Analisis Kekuatan Kolom Pendek

Penampang melintang suatu kolom segiempat tipikal dengan diagram

distribusi regangan tegangan dan gaya yang bekeija padanya dapat dilihat pada

gambar 4.4.
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Gambar 4.4. Tegangan dan Gaya-gaya pada kolom

Perbedaan dengan diagram pada balok adalah adanya gaya normal (Pn) yang

bekerja secara aksial yang mempunyai eksentrisitas e dari pusat plastis atau pusat

geometri penampang.

Kapasitas beban sentris maksimum dapat dinyatakan sebagai benkut:

Po = 0,85.fc.b.a + A's.fs- As.fy (4 47)

Beban yang sentris menyebabkan tegangan tekan yang merata di seluruh

bagian penampang. Sk-SNI pasal 3.3.3 ayat 5.2 memberikan persvaratan bahwa kuat

tekan nominal dari struktur tekan bersengkang tidak boleh diambil lebih besar dari

ketentuan berikut:

Pn (maks) =0,80 (0,85.fc.b.a +A',.fs- As.fy ) (4.48)
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Gaya nominal memanjang Pn bekerja pada keadaan runtuh dan mempunyai

eksentrisitas e dan sumbu lentur kolom. Persamaan keseimbangan gaya dan momen

pada kolom pendek dapat dinyatakan sebagai berikut:

Pn =Cc +Cs - Ts (4 4m

Momen tahanan nominal Mn dapat dihitung dengan keseimbangan momen

terhadap sumbu lentur kolom.

Mn = Pn . e

=Cc (y -a/2) +Cs(y -d') - Ts (d -y) (4.50)

karena, Cc =0,85 fc\ b.a (4.50a)

(4.50b)Cs = As'.fs'

Ts-As .fs (4.50c)

maka persamaan (4.50) dapat ditulis sebagai :

Mn =0,85.fc.b.a .(y - a/2) +A's. f s. (y -d') +As. fy (d -y) (4.51)

Tegangan fs' pada baja dapat mencapai fy apabila keruntuhan yang terjadi berupa

hancurnya beton. Apabila keruntuhannya berupa lelehnya tulangan baja, besaran fs

harus disubstitusikan dengan fy. Apabila fsatau fs lebih kecil daripada fv, maka yang

disubstitusikan adalah tegangan aktualnya, yang dapat dihitung dengan menggunakan

persamaaan yang diperoleh dari segitiga sebangun dengan distribusi regangan

berdasar gambar 4.4 .

c-d'fs =Es.Ss = 600. < fy (4.52)
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' r\ r\ d-c „
is-ts-^s •" 600. < iv (4.53)

„ . 600
a - p, .u. (4 14,4 r a i

a. Kondisi keruntuhan balanced

Jika eksentrisitas semakin kecil, maka akan ada suatu transisi dari keruntuhan

tank utama ke keruntuhan desak utama. Kondisi tersebut dikenal sebagai kondisi

keruntuhan berimbang {balanced). Kondisi keruntuhan balanced tercapai apabila

tulangan tarik mengalami regangan leleh dan pada saat itu pula beton mengalami

regangan batasnya. Dari segitiga sebangun pada gambar 4.4 dapat diperoleh

persamaan tinggi sumbu netral pada kondisi balanced yaitu :

c^ = 0,003
d nnm-i-f /f V*-^)

Cb Ano^f t4i°j
600. d_

„ , 600
ab~ Pl U^oTT (4-57)

Pnb = 0,85.fc.b.ab +A's.fs- As.fy (4.58)

Hib = Pnb •eb (4.59)

Mnb =0,85.fc.b.ab.(y-a/2)+A's.fs.(y-d')+As.fy(d-y) (4.60)



dengan : f s = 600 . — < rvy (-+.01;
b

„ . 600

ab^p,a;^rr (4.62)

b. Kondisi tarik menentukan

Jika e lebih besar dari eb atau Pn < Pnb, maka keruntuhan yang terjadi adalah

keruntuhan tank yang diawali lelehnya tulangan tank. Apabila tulangan tekan

diasumsikan telah leleh dan As' =As maka persamaan dapat ditulis sebagai berikut

Cc = 0,85 f f.b.a (463)

Mn = Pn.e

=0,85.fe.b.a .(y - a/2) +AY f%. (y -d')+As. fy (d - y) (4.64)

Jika tinggi sumbu lentur kolom diganti dengan h/2 untuk tulangan simetris

dan A's diganti dengan As serta persamaan (4.63) dengan (4.64) digabungkan maka

akan diperoleh :

Pn e = Pn (h/2 - a/2) - As .fy (d-d') (3.65a)

karena a = Pn/0,85.f c.b , maka diperoleh :

Pn2 h—a—-Pn(--e)-As.fv(d-d') =0 (3.65b)
i,/.rc.o i v '

Dengan rumus ABC didapat:

P=0 8^ f, Hh
2.d ' \

fi-i ~ -i2 . 1
n-z.e / h-z.e i ., a

+ 2.mp.(l--) (4.66)2.d J —^- d'
J
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fv Adengan m= = dan p = p'=_^-
0,85. f'c y W b.d

Tegangan tekan f s dan tarik fs harus disubstitusikan dan harus lebih kecil

dan fy. Tegangan f s pada tulangan desak dapat lebih kecil atau sama dengan

tegangan leleh baja, dan fs aktual dapat dihitung dari:

fs =Es. S ' =600^=-^ (4.67)

c. Kondisi tekan mementukan

Terjadinya keruntuhan tekan diawali dengan hancurnya beton. Eksentrisitas

gaya normal yang terjadi lebih kecil daripada eksentrisitas balanced eb dan beban

tekan Pn melampaui kekuatan berimbang Pnb.

Dalam kondisi ini dicoba menggunakan prosedur pendekatan dari Whitney.

Salah satu metoda yang berlaku untuk hal di mana penuiangan ditempatkan simetris

yang sejajar dengan sumbu lentur.

Dengan mengambil momen dari gaya-gaya dalam gambar 4.5 terhadap

tulangan tarik diperoleh :

Pn-(e +̂ -) =Cc.(d-|)+Cs.(d-d') (4.68)
Didalam menaksir gaya tekan Cc dalam beton untuk tinggi distribusi tegangan

persegi Whitney menggunakan harga rata-rata yang berdasarkan keadaan regangan

berimbang a = 0,54 d, sehingga :

Cc = 0,85 f c.b.a



= 0,85.fc.b.(0,54.d) = 0.459 b.d.fc

Cc(d-^) =0,459.b.d.fc.(d-^^) =lrc.b.d2

As

N.A.

Ar

\

- Titik pusat plastis

Cc Cs

0.27 d

\0,54 d

Harga rata-rata untuk
keadaan regangan berimbang
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(4.69)

Gambar 4.5. Pendekatan Whitney pada kondisi tyekan menentukan

Bila tekan menentukan tulangan tekan biasanya leleh , jika regangannya

Sc = 0,003 terjadi pada serat tekan ekstrim. Dengan mengabaikan beton yang

dipindahkan maka :

*^S A g.ty (4.70)
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Pemasukan persamaan (4.69) dan (4.70) kedalam persamaan (4.68) menghasilkan

p=3f'-bd2 As'.fv.(d-d')yn ____+ -j^^—
e+ e+

2 ?

f'c.b.h As'.fv.
3.h.e , 3(d-d')h + e ^T (471)

- +

d2 2d2 (d-d') 2

Salah satu syarat batas yang harus dipenuhi hubungan ini adalah

Pn = ?o pada e = 0

dimana P0 = 0,85fc.b.h + 2.fy.A's, maka :

0,85fc.b.h + 2.fv.A's=
f1 c .b.h As'.fy.

e3h.c
: +

3(d-d')h

2d2

1

d2 (d-d1) 2

3(d~d')h 1 _
2d2 ~^-1'18

Dengan memasukkan persamaan menjadi:

D A's-fv b.h.fc
pn= —" +3he (4.72)

—^ +0,5 ^ +1,18
d-d') d2

4. 5. 2. Pengaruh Kelangsingan

SK-SNI 1991 mensyaratkan pengaruh kelangsingan boleh diabaikan bila :

1. kju /r < 34 - 12 Mlb/ M2b , untuk komponen struktur tekan yang ditahan terhadap

goyangan {bracedframe) atau
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2. k]u r <22 untuk komponen struktur tekan yang tidak ditahan terhadap govangan ke

sam png (unbraced frame).

Mlb dan M2b adalah momen pada ujung-ujung kolom, M2b adalah Momen yang

terbesar dari nilai keduanya dan M,b adalah momen yang terkecil. Sedangkan lu

adalah panjang tak tertumpu kolom., kadalah faktor panjang efektif yang ditentukan

oleh berbagai kondisi pengekangan ujung terhadap rotasi dan translasi. sedangkan r

adalahjari-jari girasi penampang kolom.

Apabila terpenuhi syarat diatas maka kolom tersebut disebut sebagai kolom

pendek, dan jika melebihi syarat diatas maka disebut sebagai kolom panjang.

Dalam SK-SNI belum mengatur jelas cara menentukan besarnya faktor panjang

efektif k. Sehingga dicoba untuk meninjau ACI sebagai bahan rujukan dan literatur

lainnya. Ada tiga cara untuk mendapatkan faktor panjang efektifyaitu :

1. Nomogram Jackson dan Moreland

Cara ini yang paling umum digunakan, tetapi nomogram Jackson dan Moreland

sulit untuk diaplikasikan dalam pembuatan programnya.

2 . Usulan Furlong

Rumus Furlong digunakan untuk kolom yang tidak berpengaku {unbraced

frame). Untuk menggunakan rumus ini, harus ditentukan dahulu kekakuan

komponen struktur yang bertemu pada ujung komponen struktur yang ditinjau

(V).



M>

I

E I_cc-*c

lu. kolom

lu. balok

dimana Ecb = modulus elastik beton balok

Ecc = modulus elastik beton kolom

M/avg = - (vyA + i|yB)

;o\
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(4.73)

(4.74)

Jika, vyavg < 2 —»• k =
f20- y/avg

20
^l + y/avg (4.75)

yavg>2 ->k = 0,97l +vavg (4.76)

3. Usulan Cranston

Rumus Cranston digunakan untuk kolom yang berpengaku {braced frame).

Untuk menggunakan rumus ini, harus ditentukan dahulu kekakuan komponen

struktur yang bertemu pada ujung komponen struktur yang ditinjau (v|/) seperti

keterangan diatas. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan :.

k = 0,7 + 0,05(vf/A + vj/B) < 1 (4.77)

k= 0,85 + 0,05 \|/min < 1 (4.78)

Dari kedua nilai k tersebutdiambil yang terbesar.

Pada tugas akhir ini digunakan rumus Furlong, karena pada analisa struktur

tidak memperhitungkan adanya pengaku, seperti dinding geser (shear wall). Dan

rumus ini mudah untuk diaplikasikan pada pembuatan program.
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4.5.3. Analisis Kekuatan Kolom Panjang

Apabila angka kelangsingan klu/r melebihi persyaratan seperti yang tercantum

bab. 4.5.2 maka kolom tersebut dinamakan kolom panjang atau langsing. Untuk

perencanaan kolom panjang perlu diperhatikan adanya faktor pembesaran momen.

Berdasar pasal 3.3.11 ayat 5 SK-SNI mengatur tentang faktor pembesaran momen

yang digunakan untuk menghitung sutau momen terfaktor yang dibesarkan (Mc).

Mu = 6AM2A +85M2s (4.79)

dimana :

<? Cm
5* = 5- * * (4.80)

<t>Pc

Cm = 1 (karena kolom tanpa pengaku)

8s = yp- -1 (4-81)
01 pc

dan Pc=
7i2.EI

(k.l)2

S Pu dan Z Pc adalah penjumllahan gaya tekan dari semua kolom dalam satu tingkat.

a. Untuk rangka yang tidak ditahan terhadap goyangan kesamping {unbrace frame),

nilai 8b dan 5^ harus dihitung, serta nilai k harus lebih dari 1.

b. Sedangkan untuk rangka yang ditahan terhadap gayangan samping {brace frame),

nilai 6\ harus diambil 0 dan nilai k lebih kecil dari 1.



4. 4. 2. Langkah Perancangan Kolom

Langkah-langkah perancangannya adalah sebagai berikut ini.

1. Momen dan gaya aksial yang digunakan dibagi dalam dua bagian, yaitu

a. Akibat beban gravitasi

M2b= 1,2MD+ 1,6ML

Pug = 1,2PD + 1,6PL

b. Kombinasi beban gravitasi dan beban gempa

M2s=l,05(MD+ML+ME)

Pu =1,05(PD+PL+PE)

2. Menentukan eksentrisitas, dan mengecek enksentrisitas minimum.

Mencari eksentrisitas e yang terjadi :

e= M2b_ dan >Cmin= 15+0503h
PUg

3. Menghitung kekuatan lentur komponen struktur tekan

Ec.Ig
EI =

2,5(1 + Pd)

dimana:

Ec = 4700Jf'

18 -~Tibh'

pd= '-2M° <i
1,2.MD + 1.6.ML
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4. Momen inersia balok di kanan kiri kolom dengan menganggap momen inersia

penampang retak balok sebesar setengah dari momen inersia penampang bruto.

1. Momen inersia ujung atas

Ig
'cr

12
blr

2. Momen inersia ujung bawah

1°- 1
icr — blr

12

5. Faktor kekangan ujung \\i kolom (lihat persamaan 4.73)

\j/A (ujung atas kolom)
£ — kolom

Lu

Icr
Z Er — balok

cLn

X — kolom
v[/B (ujung bawah kolom)= =y

!EcIc-rbalok
cLn

6. Menentukan faktor panjang efektif k (lihat bab 4.5.2)

Harga k dapat dicari dengan rumus Furlong :

1
M>avg= -(m/a+Vb)

Jika, vyavg < 2 -> k =
20-\|/avg

2()
yj\ +yavg (lihat persamaan 4.75)

\|/avg>2 -> k=0,9 -J] +yavg (lihat persamaan 4.76)



7. Menentukan jari-jari girasi r

Untuk kolom persegi dengan lebar b dan tinggi h yaitu

71

r= j^- = \\-&- =0.288h * 0,3h
HA \ bh

Diambil r = 0,3h

8. Menentukan besar pengaruh kelangsingan. Dari nilai ini akan dapat ditentukan

apakah kolom tersebut termasuk kolom pendek atau kolom langsing (kolom

panjang). Jika kelangsingan yang terjadi:

k.l .„ ,.
«- ll (lanpa pengaKu;

r

maka kolom tersebut termasuk kolom pendek, dan tidak perlu menghitung

faktor pembesaran momen.

k.l

r

22, maka kolom tersebut iennasuk kolom panjang dan perlu perhitungan

faktor pembesaran momen.

9. Faktor pembesaran momen

klu
Untuk kasus dimana — >22 maka perlu faktor pembesaran momen. Sedangkan

r

urutan untuk mencari nilai tersebut adalah sebagai berikut:

a. Menghitung faktor kekangan ujung \\i atas kolom dan bawah kolom lainnya

dalam satu tingkat, seperti langkah diatas.
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2, Kolom

V|/=—^
I Ec cr balok

b. Mencari faktor kelangsingan k seperti langkah nomor 6 untuk tiap kolom

lainnya dalam satu tingkat.

c. Mencari Beban tekuk Euler (Pc) tiap kolom lainnya dalam satu tingkat.

P = *2-EI
(k.l)2

d. Menjumlahkan semua nilai Pc tiap kolom dalam satu tingkat (SPc).

e. Menjumlahkan semua nilai Pu tiap kolom dalam satu tingkat (SPu).

SPU=1,05(PD+PL+PE)

f. Menentukan faktor pembesaran momen

S> =-%- *1
<t>Pc

Cm = 1 (karena kolom tanpa pengaku)

8, = —==p- * 1

<t)xpc

10. Menghitung pembesaran momen (lihat persamaan 4.79)

Mu = 8tM2/i+8,M2,

11. Menentukan jumlah tulangan yang dipakai dengan cara membuat looping nilai p.



Nilai p diambil dan 1,5 % - 5%

a. Karena penuiangan berdasarkan 2 sisi simetris, makap sama dengan p"

p = p' = 1/2. p

b. Maka luas tulangan perlu kolom adalah:

As = As' = p.b.(h-d')

c. Sehingga jumlah tulangan yang dipakai

n = n' = - (dibulatkan ke atas)
K.{<ppiiy

d. Karena pembulatan maka luas tulangan yang dipakai adalah:

As=n.n.{(i)p/2)2

12. Perhitungan desain dan analisa kolom pendek

a. Menghitung Pn, Mn, e pada kondisi balanced.

600. d
Cb=

600 + fv

ab = p!.c

< fy, fs=fyf s = 600

Pnb = 0,85 f c.b.ab + A's.f s - As.fy

Mnb = 0,85.fc.b.ab .(y-a/2)+A's.fs.(y-d')+As.fv.(d-y)
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dimana v= h/2

eb
_ Mnb

nb

b. Menentukan apakah kondisi yang terjadi keruntuhan tekan atau keruntuhan tarik.

Jika e > eb, maka terjadi keruntuhan tarik

jika e < eb maka terjadi keruntuhan tekan

- Keruntuhan tekan (lihat persamaan 4.72)\

b.h.f.
Pn

A's.fv
- +

e +0,5 lh;e +i,i8
(d-d')

Keruntuhan tank (lihat persamaan 4.66)

Pn = 0,85. fc. d.b.
h-2.e

2.d
- + .

h-2.e

2.d

A'

+ 2.m.p.(l )
d

dengan m= ^— dan p = p'=—-
0,85. fc b.d

P a fc-d'\^ , c= — , f s= 600. —
0,85. fc.b /3, I c J

13. Mengecek apakah f s > fv

Jika f s < fv, maka p diperbesar

14. mengecek apakah 0Pn > Pu

Jika 0Pn < Pu , maka p diperbesar

Danjika 0Pn > Pu makahitungan perencanaan kolom memenuhi syarat.


