
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Dasar Baiok Bertampang T

Balok bertampang-T adalah balok yang pada dasarnya dibuat

bertampang tipikal T. Selain itu balok yang dicor monolit dengan plat

Iazim juga disebut balok bertampang T, karena lendutan pada balok

mengakibatkan bagian lantai yang bersebelahan ikut meiendut.

Tegangan tekan timbul baik pada badan balok maupun pada lantai.

Kondisi seperti ini, periu kita ketahui berapa bagian lebar lantai yang

menerima gaya-gaya dari balok (Gideon, 1993, seri 1, hai 111 ).

Kesatuan monolit antara lebar lantai yang ikut menerima distribusi gaya-

gaya dari balok atau lebar efektif flens dengan balok tersebut yang

iazim disebut balok bertampang T.

Balok tampang T ini adalah saiah satu penampang balok bukan segi

empat yang paling sering digunakan. Ini disebabkan karena flens yang

dicor monolit dengan balok memberi kontribusi kekuatan dan kekakuan

pada baiok (Edward G. Nawy, 1990, hal. 119).

Penampang baiok T atau balok berflens ini terutama digunakan pada

daerah lapangan, karena pada daerah ini flens mengalami tekan,



sehingga ffens memberi kontribusi kekuatan momen pada daerah

lapangan. Sedang pada daerah tumpuan, flens mengalami tarik,

sehingga bagian Ini diabaikan dalam perhitungan kekuatan momen

penampang tumpuan.

Prinsip-prinsip dasar daiam pendisainan baiok berflens atau

baiok tampang-T juga menggunakan prinsip dasar disain balok segi

empat. Perbedaan utama antara penampang segi empat dengan

penampang baiok T adalah dalam perhitungan gaya tekan C.

Perhitungan gaya tekan C pada baiok tampang-T ini bergantung pada

ietak garis netral. Apabila ietak garis netrai berada pada daerah flens,

maka daiam analisa maupun pendisainan, baiok diasumsikan sebagai

penampang segi empat biasa. Ini disebabkan karena blok tegangan segi

empat ekivaien lebih kecil dari tebal flens. Sehingga dalam analisa,

sebagai lebar baiok harus dipakai lebar flens pada sisi tertekan.

Sedang dalam kasus yang lain, yakni ietak garis netral berada pada

daerah baiok atau di bawah flens. Pada kasus ini tinggi blok tegangan

ekivaien dapat lebih kecil atau lebih besar dari pada tebal flens. Apabila

tinggi blok tegangan ekivaien berada dalam flens, maka disain balok

tersebut masih dapat ditinjau sebagai baiok segi empat biasa. Akan

tetapi biia blok tegangan ekivaien lebih besar dari ffens, maka

disain penampang dihitung berdasarkan analisa dan disain baiok T

(Edward G. Nawy, 1990, hai 22). Kontribusi adanya flens di kiri maupun

kanan sisi balok yang mengalami tekanan, dipandang sebagai
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analog dengan adanya tuiangan tekan imajiner.

Sedangkan kekuatan ientur balok tampang-T dianggap sama

dengan kekuatan lentur balok tampang segi empat, selama mempunyai

luas permukaan tekan yang sama di atas garis netral, luas tuiangan

dan tinggi efektif penampang yang sama (Chu-Kia Wang, 1993, jilid 1 ,

hai. 292).

Standar SK SNI T-15-1991-03 pasal 3.1.10 dan ACf-3.10.2-4

(Chu-Kia Wang, 1993, jilid 1 , ha1.295) memberikan pembatasan lebar

flens etektif balok-T sebagai berikut.

1 . Lebar flens efektif yang diperhitungkan tidak lebih dari seperempat

panjang bentang baiok, sedangkan lebar efektif bagian plat yang

menonjol di kedua sisi dari balok tidak lebih dari delapan kali tebal

plat, dan juga tidak lebih besar dari separuh jarak bersih dengan

balok di sebelahnya. Atau dengan kata lain febar flens efektif yang

diperhitungkan tidak tebih besar dan diambil nilai terkecii dari nilai-

nilai berikut:

a. b( < seperempat panjang bentang

b. b( ^ bw + 16 tf

c. bf <, jarak dari pusat ke pusat

2. Untuk balok yang hanya mempunyai flens pada satu sisi, lebar

efektif bagian plat yang menonjol yang diperhitungkan tidak lebih

besar dari seperduabetas panjang bentangan baiok, atau enam kali



n

tebal plat, atau setengah jarak bersih dengan balok disebeiahnya.

Atau dengan kata lain lebar flens etetif diambil nilai terkecil dari

a. bf s bw + L/12

b. bf <; bw + 6 tf

c. bf ^ bw + 1/2 (jarak bersih ke baiok sebelahnya)

3. Untuk balok yang khusus dibentuk sebagai batok-T dengan maksud

untuk mendapatkan tambahan luas daerah tekan, ketebalan flens

tidak boteh kurang dari separoh lebar balok, dan lebar flens total

tidak boleh lebih besar dari empat kali lebar balok. Atau dengan

kata tain

a. tf ^ 1/2 . bw

b. bf <. 4 . bw

Oleh karena lebar efektif yang sebenarnya sangat tergantung

pada perbandingan antara tf/d dan L/bw maka persyaratan bersifat suatu

pendekatan. Persyaratan-persyaratan di atas diilustrasikan daiam

gambar 2.1 .

(Gambar 2.1 Penampang efektif balok T datam suatu sistem lantai
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2.2.Analisa Metode Perencanaan Kekuatan

Analisa dan perencanaan cara Metode Perencanaan Kekuatan

("Strength Design Method" SD Method) adalah suatu metode yang

sejak jangka waktu 30 tahun beiakangan ini dipakai sebagai

pendekatan yang dianggap lebih realistik dibanding dengan methode

elastik cara-n atau metode tegangan kerja ("Working Stress Design

Method" WSD Method).

Metode perencanaan kekuatan ini muiai dipergunakan dalam ACi

Building CODE sejak tahun 1956, yakni sebagai methode alternatif.

Pada tahun 1971, ACI Building CODE memperlakukan metode ini

sebagai satu-satunya teknik analisa dan perencanaan untuk berbagai

pemakaian praktis. Di Indonesia sendiri, metode perencanaan

kekuatan ini baru diperkenalkan dalam PBi pada tahun 1971 sebagai

metode alternatif.

Pendekatan metode perencanaan kekuatan ini didasarkan atas

hubungan sebanding antara tegangan dan regangan daiam beton

terdesak hanya berlaku sampai pada suatu batas keadaan

pembebanan tertentu, yakni pada tingkat beban sedang, seperti

teriihat pada gambar 2.2. (Istimawan, 1994, ha1.25)
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Gambar 2.2. Perilaku ientur 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 timbul

diptkul sepenuhnya oleh baja tuiangan. Hal ini diperkirakan akan terjadi

pada penampang baiok hingga tegangan beton mencapai 0,5 f'c

Pada kondisi tersebut, distribusi tegangan beton tekan masih dianggap

bernilai sebanding dengan nilai regangannya. Akan tetapi bila pada

tingkat pemb.ebanan ini beban ditambah terus keadaan sebanding akan

hilang dan diagram tegangan pada penampang balok beton akan

berbentuk setara dengan kurva tegangan beton tekan seperti teriihat

pada gambar 2.3 dan 2.4, sedangkan distribusi tegangan dan

regangan pada penampang teriihat seperti pada gambar 2.5.
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Gambar 2.3. Tegangan tekan benda uji
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Gambar 2.4. Berbagai kuat tekan benda uji beton
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Gambar 2.5. Distribust regangan dan tegangan dekat beban uitimit
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Kondisi yang teriihat seperti pada gambar 2.5, apabila kapasitas

batas kuat beton teriampaui dan baja tuiangan mencapai luluh, balok

mengalami hancur. Pada tahap kapasitas uitimit atau terlampauinya

kapasitas batas kuat beton ini merupakan proses yang tidak dapat

teruiang.

Apabila elemen struktur yang tain mengalami hai yang sama,

yakni melampaui kapasitas batas kuat beton, meskipun belum hancur

secara keseluruhan akan tetapi sistem struktur secara keseluruhan

dalam strata runtuh.

Namun demikian dengan menggunakan beberapa faktor reduksi

atau faktor keamanan, tercapainya keadaan uitimit dapat

diperhitungkan. Faktor reduksi dan faktor keamanan pada metode

perencanaan kekuatan ini sudah mulai digunakan sejak sistem

pembebanan, yakni beban kerja ("sen/ice loads") yang diperbesar

dengan suatu faktor beban, yang seianjutnya disebut dengan beban

berfaktor ("factored load"). Hal ini dimaksudkan untuk

memperhitungkan terjadinya beban pada saat keruntuhan telah

diambang pintu.

Kemudian, dengan menggunakan beban berfaktor tersebut,

struktur dirancang sedemikian rupa sehingga didapatkan nilai kuat

guna pada saat runtuh yang besarnya lebih kecil dari kuat batas runtuh

sesungguhnya (kuat uitimit, "ultimate strength"). Sedangkan beban
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yang bekerja pada atau dekat dengan saat runtuh dinamakan Beban

Uitimit.

Dari analisa keseimbangan statis dan kesesuaian regangan-tegangan

yang tidak linear pada suatu penampang elemen struktur dtdapat suatu

kuat teoritis atau Kuat Nominal ("Nominal Strength*). Suatu faktor

reduksi <j> yang dikalikan dengan nilai kuat nominal tersebut akan

menghasilkan nilai Kuat Rencana ("Design Strength").

Pada prinsipnya pendekatan dan pengembangan Metode

Perencanaan Kekuatan ini didasarkan atas anggapan-anggapan sebagai

berikut, (Istimawan, 1994,hai.28) :

1. Bidang penampang rata sebelum terjadi lenturan, tetap rata setelah

terjadi lenturan dan tetap berkedudukan tegak lurus pada sumbu

bujur balok (prinsip Bernoulli). Oleh karena itu, nilai regangan dalam

penampang komponen struktur terdistribusi linear atau sebanding

lurus terhadap jarak ke garis netral (prinsip Navier).

2. Tegangan sebanding dengan regangan hanya sampai pada kira-kira

beban sedang, saat tegangan beton tekan belum melampaui + 0,5

fc. Apabila beban meningkat sampai beban uitimit, tegangan tekan

tidak lagi linear. Bentuk blok tegangan beton tekan pada

penampangnya berupa garis lengkung dimulai dari garis netrat dan

berakhir pada serat tepi tekan terluar. Tegangan tekan maksimum
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sebagai kuat tekan lentur beton pada urnumnya tidak terjadi pada

serat tepi tekan teriuar, tetapi agak masuk ke daiam.

3. Dalam memperhitungkan kapasitas Momen Uitimit Komponen

Struktur, kuat tarik beton diabaikan (tidak diperhitungkan) dan

seluruh gaya tarik dilimpahkan kepada tuiangan baja tarik.

Letak resultante gaya tarik yang bekerja pada tuiangan baja dihitung

berdasarkan anggapan bahwa baja tuiangan meregang secara

serempak dengan nilai regangan diukur pada pusat beratnya. Nilai

tegangan baja tuiangan adalah E3.fs, ini apabila regangan baja

tuiangan es belum mencapai luluh ef. Hal demikian menganggap bahwa

untuk tegangan baja tuiangan yang betum mencapai fy, maka tegangan

sebanding dengan regangannya. Sedang untuk es ^ sy, maka tegangan

baja tidak lagi sebanding dengan regangan dan digunakan nilai f,.

Senada dengan anggapan nomor 3, maka besarnya selimut

beton dan bentuk penampang daerah tarik tidak mempengaruhi

kekuatan lentur. Tinggi penampang yang menentukan adalah tinggi

efektif d, yakni dari serat tepi tekan teriuar terhadap titik berat baja

tuiangan.


