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LA-NDASAl'l TEORI
 

3.1 Umum 

Balok beton bertulang dengan dulmngan sederhana atau simple bearn yang 

menerima beban arah vertikal dapat mengalami kegagalan lcntur atau kegagalan 

geser. Kegagalan lentur terjacli jika baja tarik di daerah lentur telah mencapai 

tegangan leleh. Sedangkan kegagalan geser tel:iadi jika telah terbentuk retak geser

lentur atau retak miring di daerah geser. 

Kekuatan beton diuku1' da1'i keawetan dan sifat pembahan bentuknya, yang 

dipellgamhi oleh beberapa fakto1' pencntu anta1'a lain kckuatan mortar, ikatall anLar 

agregat dan mortar, dan kekuatan agregat. Pada beton mutu tinggi, jumlah retak 

mikro ikatan lebih sedikit karena sifat kompatibilitas kckuat111 dan ~ifat c1astis 

agregat dengan mortar lebih baik, serta makin tingginya kekuatan lekatan talik 

(tensile bond strength), juga kekuatan terhadap bcban lebih tinggi dibandingkan 

beton normal. 
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3.2 Material Penyusun Beton 

,/
Beton :ld~lah suatu ballan clemen struktur yaug mem;liki sua!u br;:Jkl~I'istik 

yang spesifiknya terdiri dari beberapa ballan penyusun sebagai berikut : 

3.2.1 Semen Poriand 

Semen porIand. adalah semen hidrolis yang dihasilkan dcngan cara 

menghaluskan klinker yang terutama terdiri dari silikat-silikat kaisiumyang bCfsifat 

hidrolis dengan gips sebagai bahan tambahan ( PUBI - 1982 ) yang bcrupa bubuk 

halus dengan kandungan kapur, silika, dan alimina.. Oksida-oksida tcrsebut 

berinteraksi sam sarna lain untuk membentuk serangkaian produk yang lebih komplek 

selama proses peleburan. 

Semen porland dibuat dengan cara mencamlmr dan membakar ballan dasar 

semen dengan suhu 1550° C dan menjadi klinker.Ketika semen dicampur dellgan air, 

·timbul reaksi kimia antara unsur-unsur penyusun semen dengan air. Reaksi-reaksi ini 

menghasilkan bermacam-macam senyawa kimia yang .menyebabkan ikatan dan 

pengerasan (Kardiyono, 1992). 

Reaksi kimia antara semen dengan air menghasilkan senyawa-senyawa yang 

disertai pelepasan panas. Kondisi ini mempunyai resiko besar terlladap penyusutan 

kering beton dan kecenderungan retak pada beton. 
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3.2.2 Agrcgat Halus 

Agregat halus adalah butiran mineral alami yang berfungsi sebagai bahan 

pengisi datam campuran beton yang memiliki ukuran blltiran< 5 mm. Agregat halus 

atau pasir dapat berupa pasir alam, sebagai hasil disenteregrasi alam dan batuan, atau 

debu hasil dari pecahan batu yang dihasilkan mesin pemecah batllan ('>Ione crusher). ' 

Untuk campuran beton mutu tinggi pasir disarankan memiliki nilai modulus 

kehalusan antara 2,5 -3,2 sehingga memenuhi pesyaratan kemudahan pengerjaan ( 

workability ).Selain itu pasir juga harus bebas dari kandungan lumpur dan zat -zat 

kimia yang dapat merusak beton yaitu dengan dicuci dahulu sebelum digunakan. 

Kandungan kotoran pada agregat halus tidak boleh lebih 2,5 persen. 

3.2.3 Agregat kasnr 

Agregat kasar adalah kerikiJ sebagai hasil desintrigasi alami dari batuan alam 

atau berupa batu pecah dengan ukuran 5 - 40 mm ( l(lIsuma dan Vis, 1993 ). 

Agrekat kasar sangat mempengaruhi kekuatan beton yang tclah mengeras, 

karena agregat kasar ini merupakan bagian bahan terbesar dari sci uruh (volume) 

campuran beton. Karena itu hanya agregat kasar yang keras yang dapat digunakan 

untuk beton yang berbobot nonnal tetapi berkekuatan ting£1, karena itu agregat kasar 

tersebut harns mempunyai kekuatan tekan tidak boleh lebih rendah dari kekuatan 

butir semen (cement gel). 
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Agregat kasar harus bebas dari kandungan lumpur dan zat-zat kimia yang 

dapat merusak beton oleh karena itu harus dicuci dahulu sebelum digunakan, 

kandungan kotoran ini dibatasi maksimum 1 persen. Ukuran agregat kasar disarankan 

dibatasi tidak boleh melebihi 20 mm (Suwandojo Siddiq, Makalah Diskusi Teknologi 

Beton di FTSP-Ull, 2000 ) 

3.2.4 Air 

Air merupakan bahan dasar pembuat beton yang penting. Di dalam campuran 

heton, air 1l1cmpunyai dua huah fungsi, yang perlam<l untuk mcmungkinkan reaksi 

kimia yang menyebabkan pengikatan dan berlangsungnya pengerasan, dan kedua, 

sebagai pelincir campuran kerikil, pasir, dan semen agar mudah dikeIjakan dan 

dipadatkan ( Murdok dan Brook, 1991 ). 

Untuk bereaksi dengan semen, air yang diperlukan hanya sekitar 20 % - 30 % 

berat semen. Tetapi dengan nilai fakior air semen yang kecil, adukan beton menjadi 

sulit dikerjakan. Maka diberikan kelebihan jumlah air yang dipakai sebagai pclumas. 

Tambahan air untuk pelumas ini tidak boleh terlalu banyak karena kekuatan beton 

akan turun ( Kardiyono, 1992). 

3.2.5 Bahan Tambah Pozzolan 

Untuk mendapatkan beton dengan hasil tertentu tidak menutup kemungkinan 

ditambahkan bahan - bahan tambahan, yang biasanya disebut hahan tambah. Bahan 
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didefinisikan sebagai bahan lain, selain bahan susun utama beton atau mortar yang 

ditambahkan sebelum atau pada saat pencampuran untuk memperbaiki salah satu atau 

lebih sifat-sifat pasa beton pada beton atau mortar baik pada saat segar maupun 

setelah mengeras. 

3.3 Faktor Air Semen 

Faktor air semen ( fas ) adalah perbandingan berat air dan berat semen yang 

digunakan dalam adukan beton. Hubungan antara faktor air semsn ( fas ) dan kuat 

desak beton secara umum dapat ditulis dengan rumus yang diusulkan DuffAbrams ( 

1919) sebagai berikut ini 

A 

fe' ................. , (3.1)
 

BJ,5X 

Dimana:
 

fe' = kuat desak beton
 
. , 

x = faktor air semen 

A,B= konstanta 

3.4 Slump 

Slump merupakan parameter yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

kelecekan suatu adukan beton. Tinggat kelecakan ini berkaitan erat dengan tingkat 
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kemudahan pengeljaan ( workabilitas). I\!Iakin besar nilai slump berarti semakin cair 

adukan betonl1ya, sehingga adukan beton semakin mudah dikerjakan. 

3.5 'Workability 

Kemudahan pengeljaan (yvokability) merupakan ukuran tingkat kemudahan 

adukan beton, untuk dikerjakan tennasuk adukan, dituang dan dipaclatkan. 

Perbandingan bahan-bahan penyusun beton dan sihlt-sifat ballan penyusun beton, 

secara bersama-sama mempengaruhi sifat kemudahan pengel:iaan adukan beton. 

Unsur-unsur yang mempengamhi sifat kemudahan dikerjakan antara lain: 

1.	 Jumlah air yang dipakai dalam campuran adukan beton. Jumlah air ini akan 

mempengaruhi konsistensi adukan, yaitu semakin banyak air yang digunakan 

maka adukan akan semakin cair, sehingga makin mudah untuk dikerjakan 

2.	 Jumlah semen yang digunakan. Penambahan jumlah semen kedalam campuran 

adukan betoll akan memutlahkan pengetjaan adukan betonnya, karena akan 

diikuti dengan penambahan air campuran untuk memperoleh nilai fas tetap. 

3.	 Pemakaian bahan tambah admixture teltentu yang bertujuan untuk meningkatkan 

workability adukan pada fas rendah, misalnya dengan panambahan plastizer atau 

air entrained. 
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3.6 JVletode Perencanaan Adukan Beton 

Penelitian ini menggunakan metode perencanaan eampur,,;i adukan beton 

sesuai standar Amerika Concrete Institute (ACI). Salah satu rujuan yang hendak 

dipakai dengan peraneangan eampuran dengan standar ACI adalah unluk 

menghasilkan betan yang mudah dikeljakan. Ukuran derajat kekentalan dan 

kemudalm pengeljaan clapat clilihat pada pengujian slump. 

Aclapun tata eara umtan perencanaan eampuran adukan betan menurut standar 

ACI adalah sebagai berikut ini. 

1.	 Perhitungan kuat clesak rata-rata betan 

Perhitungan kuat desak rata-rata betan memiliki syarat terhadap nilai margin 

akibat pengawasan dan jumlah sampel yang ditambahkan pada penjumlahan kuat 

desak rencana betan sesuai denagn mmus sebagai berikut : 

fer' = fe' + k. sd , (3.2) 

Dengan : fer' = kuat desak rata-rata bctOH Kg/em:! 

fe' = kuat desak rencana betan K.glcm2 

k = nilai kaefisien jumlah sampel 

sd = staudar deviasi 

2.	 Menentukan faktar air semen ( fas ) 

.Faktar air semen ditentukan dari nilai terendah antara pengamh kuat desak rata

rata clan pengaruh keawetan elemen struktur terhadap kondisi lingkungan . 
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3.	 Menentukan besarnya nilai slump 

Nilai slump ditentukan bcrdasarkan ukuran maksilllum agrcgat dan penggunaan 

elemen struktur. 

4.	 Menghitung kebutuhan semen didasarkan hasil penentuan langkah kedlla dan 

keempat dengan mengalikan rasio kebutuhan air dan nilai fas. 

5.	 Menetapkan volume agregat kasar 

Pcnetapan volume agregal kasar didasarkan pada label 3.1 dibawah ini
 

Tabel 3.1 Pcnctapan volume agregat kasar
 

Ukuran 

maksimum agregat 

(mm) 

10 

20 

40 

80 

150 
-_...	 .--_.._....

Modulus halus butir pasir 

2,4 2,6 2,8 3,0 

I 

0,46 0,44 0,42 0,40 

0,65 0,63 0,61 0,59 

0,76 0,74 0,72 0,70 

0,84 0,82 0,80 0,78 

0,90 O)~R 0,86 0,84 
- .. ----------_. 

6.	 Menghitung volume agregat halus yang diperlukan 

Perhitungan volume agregat halus didasarkan pada pengurangan volume absolut 

terhadap volume agregat kasar, volume semen, volume air serta prosentasi udara 

yang lerperangkap dalam adukan. 
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3.7 Kekuatan Beton 

Beton memiliki kuat desak yang jauh lebih besar dari padakuat tariknya. Kuat 

desak beton tergantung pada sifat-sifat bahan dasarnya dan pada umumnya ditentukan 

oleh tingkat kekcrasan agregatnya, numun perJu diperhatikan mutu pasta scmennya, 

karena pasta semen merupakan bahan ikat yang mengikat agregat-agregat penyusun 

beton. 

Agar kualitas beton yang dihasilkan memuaskan, maka perlu diperhatikan . 

selama terjadinya proses pemadatan dan perawatan beton dengan penjelasan sebagai 

berikut ini 

1. Tinjaun terhadap pemadatan beton, 

Tuj uan pemadatan adukan beton adalah untuk mengurangi rongga-rongga 

udara agar beton mencapai kcpadatan yang tinggi. Bcton dengan kepadatan yang 

tinggi akan menghasilkan kekuatan yang tinggi. Pcmadatan dapal dilakukan 

dengan dua cara yaitu secara manual dan dengan menggunakan mcsin pemadat 

bcrgdar ( vibrator ). Kckuatan bcton yang dihusilkun olch pcmudat manual 

tergantung dari kemampuan tcnaga manusia yang memadatkannya. Kekuatan 

beton dengan proses pcmadatn mcnggunakan mcsin penggctar dapat Icbih tinggi 

kepadtannya, hal ini tergantung pada metode serta kepiawaianpelaksana dari 

faktor operator manusianya. Selain itu mesin pcnggetar dapat digunakan pada 

campuran yang memiliki workahilify rendah. 
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2.	 Tinjaun terhadap rawatan betoll, reaksi kimia yang teI:jadi pada pengikatan dan 

pengerasan beton tergantung pada pengadaan aimya. IVleskipun pada keadan 

nonnal, air tersedia clalam jumlah yang memadai untuk proses hidrasi penuh 

selama peneampuran, perlu adanya jaminan bahwa masih ada air yang tertahan 

atau jenuh untuk memungkinkan kelanjutan reaksi kimia itu. Penguapan dapat 

menyababkan kehilangan air yang culmp beralti sehingga mengakibatkan 

terhentinya proses hidras~ dengan konsekuensi berkurangnya penillgkatan 

kekuatan. 01eh karena itu direncanakan suatu cara perawatan uutuk 

mempertahankan beton supaya terus menerus berada dalam keadaan basah 

selama periode beberapa hari atau bahkan beberapa minggu dengan direndam 

dalarn air pada satu bak. 

3.8 Analisis Geser 

Kekuatan tarik beton jauh lebih kecil dibandingkan kekuatan tekarmya, maka 

desain terhadap geser rnerupakan hal yang sangat penting dalam struktur beton. 

Perilaku balok beton bertulang pada keadaan runtuh karena runtuh karena geser 

sangat berbeda dengan keruntuhan karena lentur. Balok yang terkena kemntuhan 

geser langsung haneur tanpa ada peringatan terlebih dahulu, juga retak diagonalnya 

lebih besar dibandingkan retak lentur. 

Perencanaan beton be11ulang terhadap gaya lintang ternyata sesuai dengan 

lentur mumi, karena yang menentukan adalah prilaku struktur dalam stadium 
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keruntuhan. Balok yang menerima beban dapat digambarkan gaya lintang dan momen 

yang teljadi pada balok (Gambar 3.1). d 

Ip/2 tz 

C -. - .......-.-Jl 
~LSM ~ 

L -::.r%'l:,..~...-:: 

l L r 

PI2 

+
 
PI2 

SFD 

~+ ./
 
BMD 

Gambar 3.1 Diagram gaya lintang dan momen 
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.I 
Selain itt! disttibusi gaya gt.SGl dapat digambarkan sebagai bentuk parabolis paela 

penampang homogen. Sepelii terlihat pacta gambar3.2 di bawah ini. 

1\ 
1/2h h 

............................~ 3/2Y
V=~b7_.••••• 

.1'1 

(3.3) 

! 

J-
Gambar 3.2 Distribusi tegangan geser berbentuk parabolis pada penampang homogen 

Andaikan beban balok sendiri eliabaikan maka kedua tepi balok diantara 

perletakan dan beban terpusat terdapat besar gaya lintang yang besarya konstan. 

Sedangkan besar gaya lintang eli tengah balok sarna dengan no1. Secara umum 

besarnya tegangan gcscr (v) yang berlaku adalah: 

V.S 
\7,-::- ......................................... : (3.4)


b.l 

dengan V= gaya lintang, 

S== mornen stastis dari bagian yang tergeser terhadap garis netral, 

b= lebar balok, 

1= momen inersia penampang 
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Untuk penampang persegi nilai maksimal tegangan geser 

v.s V.IJ2.b.h.lJ4.h 3Y 
v --- - ......................... ' (3.5)
 

I/IC/ks - b.l - b.11l2.b.h3 - 2.b.h 

Bila beban P ditingkatkan, maka pada daerah tarik akan terjadi retakan dan perilaku 

material pun tidak homogen lagi. Dalam balok berbentuk busur tekan dengan ikatan 

tarik. 

Secara garis besar retakan, busur tekandan ikatan tarik dapat dilihat pada 

gambar 3.3 dibawah ini. 

IJ2P IJ2P 

_I u 

h 

~
 

Gambar 3.3 Retakan, busur tekan dan ikatan tarik (w.e Vis dan Gideon) 
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3.8.1 Kuat Geser yang Disumbangkan Beton 

Tegangan geser beton biasanya dinyatakan dalam fungsi dari * dan 

kapasitas beton dalam menerima geser menurut SKSNT T-15-1991-03 adalah sebesar: 

Vc = (i~)hw.d	 (3.6) 

3.8.2	 Kuat Geser yang Disumbangkan Tulangan Geser 

Gambar 3.4 menunjukkanfree body antara ujung balok dan retakan miring, 

proyeksi horisontal retak diambil sebagai d, mengesankan retak membentuk bidang 

45°. Jika s adalah jarak sengkang, jumJah sengkang diambiJ dari retakan adalah dis. 

Pengasumsian bahwa semua sengkang leleh saat runtuh, gaya geser yang ditahan oleh 

sengkang adalah Vs = Av.fy.d ....................... ,	 (3.7)
 
s 

Persamaan tcrsebut diatas dapat diuraikan dengan menganggap bahwa 

sengkang menahan komponen vertikal dari gaya tarik diagonal yang bekerja didaerah 

'12 s kanan dan kiri dari sengkang yang bersangkutan (Gambar 3.4). Sedangkan 

komponen honsontal dimasukkan dalam perencanaan tulangan pokok memanjang. 
Avfy 

d 

bw 

~'~, 'komponen ~ s 

Vl.4'4S(bw~ 
I " . 

\.. - vertlkal = ~ tw d ~ d 

Gambar 3.4 Menentukanjarak spasi sengkang berdasarkan syarat kekuatan 
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Dengan menggunakan konsep tegangan geser SK-SNI T-15-1991-03 dan 

memberikan beberapa substitusi, maka didapatkan : 

_ Vu _ ¢(Vc+Vs) =~c +~ (3.8)
Tegangan geser - ¢bwd - ¢bwd bwd bwod 

Suku pertama (Vclbwd) adalah kapasitas tegangan geser beton, sedangkan suku kedua 

sebagai kelebihan tegangan geser di atas kapasitas beton yang hams didukung oleh 

tulangan baja geser pada balok. 

Luas daerah tempat bekerjanya tegangan yang hams ditahan oleh tulangan 

geser adalah 1,414 sbwsehingga seperti tampak pada Gambar 3.4 gaya tarik diagonal 

adalah: 1,414Sh.(~: ) (3.9) 

Komponen vertikal gaya tarik diagonal: 

O,707(l,414sb
w

) Vs = Sbw( Vs) = Vs.s (3.10) 
bwd bwd d 

Av.fy adalah kapasitas tarik ultimit sengkang. Karena ke arah vertikal hams terjadi 

. t k A fy v.~.skesellll ")angan, rna a : v = -- sehingga, Vs = Av.fy.d .......... (3.11) 
d S 

3.8.3 Kebutuhan Tulangan Minimum 

ACI Committee 363 telah menganjurkan bahwa diperlukan lebih banyak data 

mengenai jumlah minimum kebutuhan tulangan geser untuk mencegah teIjadinya 

retak diagonal. 
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Kode ACI 1983 memberikan kebutuhan tulangan badan adalah: 

Av = 0,33 bw.s (3.12)
fy 

Peraturan ACI (revisi 1992) menyediakan prosedur bam untuk menghitung 

jumlah minimum tulangan geser pada balok untuk beton dengan mutu tinggi yaitu: 

Av= fe' (0,33 bw.s ) ~ bw.s (3.13) 
35 fy fy 

3.9 Perilaku Beton Bertulang Tanpa Tulangan Geser 

Bertambahnya pembc.vanan pada balok akan terbentuk retak tarik di daerah 

dimana nilai tegangan tariknya terbesar dan segera akan menyebabkan mntuhnya 

gelagar. Kecuali untuk balok-balok yang mempunyai proporsi a/d>6(dengan a=M/V, 

d=tinggi efektif balok), tegangan tarik terbesar paling luar disebabkan oleh lentur 

maksimum, walaupwl ada geser hanya berpengaruh kecil pada gelagar. Namun 

demikian, apabila dipakai tulangan tarik situasi tersebut berubah sarna sekali, 

walaupun teIjadi retak-retak tarik pada beton, kekuatan tarik lentur yang dibutuhkan 

bisa diberikan oleh tulangan, sehingga balok tersebut dapat memikul beban jauh lebih 

besar. Besar tegangan geser bertambah berbanding lurns dengan besar beban. Sebagai 

akibatnya terbentuklah tegangan -tegangan tarik diagonal dan bekeIjanya gaya geser 

yang besar, terutama didaerah perletakan. 


