BAB II
TINJAlJAN PlJSTAKA

2.1 Hasil PeneJitian yang Pcrnah Dilakukan
Penelitian yang pernah dilakukan oleh Yoong-soo Yoon, William D.cook, dan
Denis Mitchell tentang geser minimum pada ba10k memberikan beberapa kesimpulan
sebagai berikut:
a. Kode ACI 1983 maupun standar CSA 1984 berisi ekspresi jumlah tu1angan geser
minimum tidak tergantung pada kekuatan beton. Hal ini menyebabkan kekuatan
tu1angan geser

untuk beton berkekuatan tinggi

bisa lebih rendah dari

pembandingnya yakni beton berkekuatan rendah, dan dapat mengakibatkan
rcspon gesernn tunpa cadangan kekuatan sete1ah terjadi retakan.
b. Untuk beton berkekuatan hingga 69 Mpa kode ACI 1989 memer1ukan jum1ah
tu1angan geser minimum yang bukan merupakan fungsi kekuatan beton.

2.2 Perilaku Lentur pada Komponen Balok Beton Bertulang
Beban-beban yang bekerja pada struktur, baikyang berupa beban gravitasi
(berarah vertika1) maupun beban-beban 1ain, seperti beban angin (dapat berarah
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horisontal), atau juga beban karena susut dan beban karena perubahan temperatur,
menyebabkan adanya lentur dan deformasi pada elemen sturktur.

~--:J

-'"

As

.....,..,.." ,...L.// \ ..:{)".\
~_._-

' .

l...- ~

_ .

~
t

~

Gambar 2. I Distribusi retak-tarik

Lentur pada balok merupakan akibat dari adanya regangan yang timbul karena
beban luar. Apabila bebannya bertambah, maka pada balok terjadi deformasi dan
regangan tambahan yang mengakibatkan retak lentur di sepanjang bentang balok
(Gambar 2.1). Apabila beban semakin bertambah, pada akhirnya dapat terjadi
keruntuhan elemen struktur, yaitu pada saat bcban luar mencapai kapasitas demen.
Taraf pembebanan demikian disebut keadaan limit. dari keruntuhan pada lentur.
Apabila suatu gelagar balok sederhana menahan bcban yang mengakibatkan
timbulnya momen Icntur, akan teIjadi dcformasi (regangan) Icntur di dalam balok
tersebut. Pada kejadian momen lentur positif, regangan tekan terjadi di bagian atas
dan regangan tank di bagian bawah dari penampang. Regangan-regangan tersebut
menyebabkan timbulnya tegangan-tegangan"yang harus ditahan oleh balok, tegangan
tekan di sebelah atas dan tegangan tarik di bagian bawah. Agar stabilitasnya terjamin,
batang balok sebagai bagian dan sistem yang menahan lentur harus kuat menahan
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tegangan tekan dan tarik tersebut. Karena beton h<:.nya d.1pat menahan tekan, maka
pada daerah dimana tegangan tarik bekerja clip,z,rkuat c1engan batang tulangan baja.

2.3 Tegangan Geser pada Kornponen Balok Beton Bertulang
Balok adalah clemen stmktur yang menclukung beban Iuar clan berat sendiri,
temtama oleh momen clan gcser intcmal (t-.iIacGregor, J.G., 1997). Gambar 2.2
mCllunjukan simple beam yang mendukung berat sendiri balok,

Vv'

mempakan beban

terbagi mcrata per satuan pal1jang, dan beban herguna, P. Akibat beban w dan P,
menimbulkan momen lentur sepe11i pada gambar 2.3. Pada penampang momen dan
geser intemal balok, terdapat momen tahanan intemal M yang diperlukan untuk
keseimbangan momen lentur yang teljadi, dan geser tahanan intemal V, sepelti
ditunjukkan dalam gambar 2.4 (MacGregor, lG., 1997).

P

Potongan A
Gambar 2.2. Balok
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~potonganA

Gambar 2.3 Diagram momen lentur

=~~MdEJ
Gambar 2.4 Diagramjl-ee body yang menunjukkan momen internal dan gaya geser

Dalam desain struktur beton bertulang, lentur selalu menjadi pertimbangan
pertama untuk menentukan momen perlawanan bersyarat yang dapat digunakan untuk
memastikan jika akan terjadi keruntuhan dapat memberikan peringatan kepada
penghuninya. Pada saat yang sarna, balok juga menahan gaya geser akibat lenturan.
Sifat keruntuhan akibat gaya geser pada suatu elemen sturktur bcton bcrtulang adalah
getas (brittle), tidak daktil, dan keruntuhannya terjadi secara tiba-tiba tanpa ada
peringatan. Hal tersebut disebabkan kekuatan geser stuktur beton bertulang terutama
tergantung pada kekuatan tarik dan tekan beton. Karena kekuatan tarik beton lebih
kecil dibandingkan dengan kekuatan tekannya, maka desain terhadap geser
merupakan hal yang sangat penting dalarn struktur beton. Untuk kornponen struktur
beton bertulang, apabila gaya geser yang bekerja sedemikian besar hingga diluar
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kemampuan beton untuk menahannya, perlu dipasang baja tulangan tambahan untuk
menahan geser tersebut.
Pacia balok beton beltulang lentu1" arah memanjang, tulangan baja sepenuhnya
menahan gaya tarik yang timbul akibat lenturan. Sementara itu, apabila beban yang
bekelja terns meningkat, tegangan tarik clan geser juga akan meningkat seiring
dengan behan. Sedangkan tulangan b'tia yang diperuntukkan menahai1 tarik clalam
balok letaknya tidak berac1a pada temp'lt timbulnya tegangan tarik diagonal. Untuk itu
diperlukan tulangan sengkang ulltuk men'lhan tegangan tarik diagonal tcrsebut eli
tempat-tempat yang dibutuhkan,
Dengac demikian penulangan geser mempunyai empat fungsi (Nawy, 1990)
sebagai berikut :
1. memikul sebagian gaya geser Inar reneana Vu,
2. mencegah penjalaran retak diagonal sehingga tidal mcnerus ke bagian tekan
beton,

..
3. memegang dan mengikat tl.l1angan memanjang pada posisinya sehingga tulangan
memanjang ini mempunyai kapasitas yang baik untuk memikullentur,
4. memberikan semacam ikatan pada daerah beton yang tcrtckan apabila 8cngkang
ini berupa sengkang tertutup.

11

2.4 Beberapa Jenis Retak pada balok
Tegangan tarik dengan variasi besar dan kemiringan, baik sebagai akibat geser
saja maupun gabungan dengan lentur, akan timbul disetiap tempat disepanjang baIok,
yang harus diperhitungkan pada analisis dan perencanaan. Pada balok beton tanpa
tulangan, kerusakan akibat geser umumnya akan terjadi pada daerah sepanjang
kurang lebih tiga kali tinggi cfektif baJok, dan dinamakan bentang geser. Pada
gambar 2.5 retak akibat tarik diagonal merupakan salah satu· cara terjadinya
kerusakan geser.

Bentang geser

Gambar 2.5 Kcrusakan tipikal akibat tarik diagonal

Pada dasarnya, macam-macam retak dalam balok dibagi menjadi tiga jenis
yang dijelaskan sebagai berikut ini . (Gambar 2.6 )

1. Retak lentur (jlexural crack), terjadi di daerah yang mcngalami momcn yang
besar, proses terjadinya retak lentur dimulai dari tcpi balok tarik, terus masuk
merambat kedalam balok dengan arah hampir vertikal (0 == 0 ). Kecenderungan
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retak lentur terjadi pada balok yang semakin langsing. Agar berprilaku daktail,
biasanya perbandingan antara bentang geser dengan tinggi penampang (aid) harus
lebih besar dari 5,5 untuk beban terpusat, dan lebih besar dari 15 untuk beban
terdistribusi.
2. Retak geser lentur (flexural shear cruck), tcrjadi pada balok sebagai kelanjutan
dari rctak lentur, dan lcbar atau panjang retak i ni dikendaJikan oleh adanya
tulangan memanjang. Bila tegangan tank diagonal pada daerah di atas retak ini
melampaui kekuatan tarik beton, retak tersebut akan 111enjalar membelok ke arah
diagonal. Rctak jenis ini dapat dijumpai pada balok helon bcrtuJang biasa dan
prategang. Keruntuhan ini dapat tcrjadi apabila kekuatan balok dalam diagonal
tarik lebih kecil dari pada kekuatan lenturnya. Perbandingan antara bentang gcser
dengan tinggi penampang adalah mencngah, yaitu aid bervariasi antara 2,5 dan
5,5 untuk beban terpusat.
3. Retak geser badan (web shear crack), adalah retak miring yang

tanp~

didahului

oleh retak lentur, biasa terjadi pada daerah garis netral pcnampang dcngan gaya
geser maksimum dan tegangan aksial sangat kecil (0 == 45°). Kejadian retak geser
badan jarang dijumpai pada balok beton bertulang biasa, tetapi lebih sering
dijumpai pada balok beton prategang berbentuk huruf I dengan badantipis dan

flens

(sayap

lebar).

Balok-balok

yang

mengalami

keruntuhan

demikian

mempunyai perbandingan antara bentang geser dan tinggi penampang (aid)
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sebesar antara 1 sampai 2,5 untuk beban terpusal, dan kurang duri 5 untuk bcban
ter distribusi.
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Gambar 2.6 Jenis-jenis retak pada balok belon bertulang (Nawy, 1990)

Jadi, keretakan diagonal pada badan balok dapat berkembang sebelum
terjadinya retak lentur (flexural crack) ataupun sebagai perpanjangan retak lentur
yang telah ada. Jenis retak diagonal web-shear crack terjadi pada titik yang tcgangan
gescrnya melampaui kekuatan tarik beton, dan flexural-shear crack timhul apahila
kombinasi tegangan geser dan tegangan tarik melampaui kekuatan tarik beton.

Flexural-shear crack ini hampir selalu diawali dengan keretakan lentur (standar Barn

SNI T-15-1991-03).
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pada beton mutu tinggi, bagian retak
tarik diagonal lebih halus bila dibandingkan dengan beton normal. Pada beton mutu
normal rctak-rctak biasanya berkcrnbang pada ikatan (in/erjace) antara agregat
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dengan pasta semen, kemudian berkembang melalui pasta ke segala arah. Sebaliknya
rctak pada bcton mutu tinggi terjadi melalui agregat yang disebabkan oleh perbedaan
kckuatan dan kekakuan rclatif pasta terhadap batuan Iebih kecil atau tidak
mencukupi (-Ilh international !>ymposiutn on utilbJtion ofHSC / HPC, Paris, 1996)

