
BAB IV

DISAINS BALOK T

4.1. Data dan Asurnsi Disain

Balok sebagai saiah satu elemen struktur bangunan dirancang

sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan suatu dimensi yang

ideal Perencanaan suatu balok yang harus rnengikuti suatu bentuk

dan ukuran seperti yang telah tergambar pada gambar arsitek,

maka perencanaan balok ditittk beratkan pada mutu beton dan

perhitungan luas tuiangan.

Pada prinsipnya, sebelum perhitungan perencanaan balok dtlakukan,

maka dibutuhkan data dan asurnsi yang didasarkan pada bentuk,

ukuran, fungsi, lokasi dan penggunaan material dari bangunan yang

direncanakan. Pada penulisan tugas akhir ini, penulis mengambil

sebuah contoh perencanaan balok T sebagai gelagar memanjang

pada konstruksi jembatan. Konstruksi Jembatan ini direncanakan

terdiri dari 2 bentang, yang masing-masing bentang ditumpu oleh

perletakan sendi dan rot seperti teriihat pada gambar 4.1-4.3.
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Gambar 4.2. Gambar potongan A-A
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Gambar 4.3. Gambar rencana dimensi balok T

Struktur Jembatan ini terdirt dari plat lantai Jembatan yang

ditumpu oleh gelagar memanjang yang dicetak sebagai batok T. Plat

Jembatan diasumsikan setebat 200 mm dan sebagai asumsi awal

dimensi balok adalah bw = 300 mm dan d = 630 mm. Standard SK

SNI T-15-1991-03 pasal 3.1.10 dan ACI-8-10.2-4 (CHU-Kia Wang,

1993, jilid 1, hai.295) memberikan batasan lebar flens efektif baiok-

T untuk balok yang khusus dibentuk .sebagai balok- T guna

memperoleh tambahan luas daerah tekan tersebut sebagai berikut:

- lebar flens efektif < 4 bw (lebar badan balok)

<, 4.300 mm

< 1200 mm
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Dari batasan di atas, maka lebar flens efektif (bf) diambil sebesar

1200 mm. Sedangkan tebal flens (tf) adalah sebagai berikut

tebal flens (tf) > lh bw ( lebar badan balok)

i> V% 300 mm

> 150 mm

Dart batasan tersebut di atas, maka tebal flens flens (tf) diambil

sebesar 175 mm.

Perencanaan konstruksi beton ini mengacu pada peraturan

yang berlaku, antara lain perencanaan didasarkan pada Pedoman

Perencanaan Pembebanan Jembatan Jalan Raya

tahun 1987 serta mengacu pada SK SNI T-15-1991-03 dan ACi

Building CODE.

Struktur Jembatan ini memiiiki data yang tain, yakni mutu

material yang dipergunakan dalam perancangan baiok beton

bertulang sebagai berikut:

Kuat tekan beton yang disyaratkan /'c = 4 Kss

- 28 MP3

tegangan luluh baja tuiangan / y =60 Ksj

~ 414 MPa

Regangan luluh baja tuiangan sy = 0,00207

Modulus elastik baja tuiangan Es = 2.105 MPa
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Pada penulisan Tugas Akhir ini disain batok T hanya dtlakukan pada

balok tengah saja

4.2. Disain

4.2.1. Beban-beban Yang Bekerja pada Balok

Dalam penulisan Tugas Akhir ini; beban yang bekerja pada

baiok difokuskan pada beban primer saja, yakni terdin dari beban

mati, beban hidup serta beban kejut. Standard perhitungan

pembebanan yang digunakan adalah Pedoman Perencanaan

Pembebanan Jembatan Jalan Raya (PPPJJR) tahun 1987.

Perhitungan beban yang bekerja pada balok tersebut adaiah

sebagai berikut:

1. Beban Matt

Nilai berat isi bahan-bahan bangunan daiam perhitungan beban mati

ini sesuai dengan PPPJJR tahun 1987, Bab 111, pasal 1 (1)

- Aspai (0,1) (4,0) (2,0) =0,8 ton/m'

-* Slab beton (Lantai Jembatan) (0,2) (4,0) (2,5) = 2,0 ton/m'

- Berat balok sendiri [(1,2) (1,175) + (0,3) (0,525)] 2,5

= 0,91875 ton/m'

- Airhujan (0,05) (4,0) (1,0) =0,2 ton/m1

- Tiang Sandaran + pipa 0,05335 = 0,05335 ton/m'



- Trotoar + Kerb

Lain-lain

qd

0,3425

0,2000

0,3425 ton/m'

0,2 ton/m'
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= 4,5 ton/m'

- 4,5146x10;,N/m)

2. Beban Hidup

Dalam PPJJR tahun 1987 Bab III, pasal 1 (2) 2.4 ditetapkan bahwa

susunan beban tiap jaiur lalulintas terdiri dari beban terbagi rata

sebesar "q" ton per meter panjang per jaiur, dan beban garis "P"

ton per jaiur lalulintas tersebut.

panjang bentang struktur jembatan pada penulisan Tugas Akhir ini

adalah L = 10,0m. Untuk panjang bentang < 30m, pasal tersebut di

atas menetapkan besarnya beban terbagi meratasbeban bergaris

masing-masing adalah

q = 2,2 ton/m'

P = 12 ton

3. Beban kejut

Dalam PPPJJR tahun 1987 Bab ill pasal 1(3) disebutkan bahwa

untuk memperhitungkan pengaruh-pengaruh getaran dan pengaruh-

pengaruh lainnya, tegangan-tegangan akibat beban garis "P" harus

dikalikan dengan koefisien kejut yang akan memberikan hasil
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maximum, sedangkan beban merata "q* tidak dikalikan dengan

koefisien kejut tersebut. Adapun koefisien kejut tersebut ditentukan

dengan rumus sebagai berikut:

20

(50 + L)

dengan K = Koefisien kejut

L = panjang bentang (dalam penulisan TA ini L = 10,0 m)

20

(50 + 10)

= 1,3333

4. Distribusi beban

Daiam PPPJJR tahun 1987 Bab ill, pasal 4(1) disebutkan bahwa

beban mati yang digunakan daiam perhitungan kekuatan gelagar

adalah berat sendiri plat dan sistem iainnya yang dipikul langsung

oleh gelagar tersebut, dan dapat dianggap terbagi merata disemua

gelagar.Sedangkan pada pasal 4(2) 2,2 disebutkan bahwa. daiam

menghitung momen dan gaya tintang dianggap bahwa geiagar-

gelagar mempunyai jarak dan kekuatan yang sama atau hampir

sama, sehingga penyebaran beban "D" melalui lantai kendaraan ke

getagar-getagar harus dihitung dengan cara (untuk perhitungan

momen) sebagai berikut:
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Gelagar hidup yang diterima oleh tiap gelagar adalah:

- beban merata: q' = (q/2,75) XQXS

P' = (P/2,75) XQXS

dengan S = jarak gelagar yang berdekatan (yang ditinjau)

daiam meter, diukur dari sumbu ke sutnbu

Q = faktor distribust

= 1,00 bila kekuatan gelagar melintang tidak

diperhitungkan.

P & q = seperti pada sub bab 4.2.1. pada penulisan tugas

akhir ini.

Jadi rencana beban yang bekerja pada gelagar tersebut adalah

sebagai berikut:

- beban mati (qd) = 4,5146 . 10^ N/nV

beban hidup yang terdiri dari beban garis dan terbagi merata,

" P

2,75
yakni beban garis P'{L) =

2,75
d.O) (4,0)

12

2,75

= 23,2721 ton

beban terbagi merata q'(L) = (q/2,75) XQXS

2.2

= 3,2 ton/m'

XQXSXK

(1,0) (4,0) (1,3333)
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4.2.2. Perhitungan Momen

Gelagar memanjang pada struktur jembatan ini ditumpu oleh

dua perletakan yang berupa sendi dan rol. Sehingga perhitungan

momen maupun gaya Iintang dihitung menggunakan metode statis

tertentu

Data:

Panjang bentang L = 10 m

Beban bergaris P' = 23,2721 ton

Beban bergaris berfaktor P'u = (23,2721) (1,6)

= 37,2354 ton

Beban terbagi merata:

qd (q beban mati) = 4,5146 ton/m'

qdu
= (4,5146) (1,2)

= 5,4175 ton/m'

qL (q beban hidup) = 3,2 ton/m'

qYu = (3,2) (1,6)

= 5,12 ton/m'

qtotat = 5,4175 + 5,12 = 10.5375 ton/m'



P'= 37x^4 ton

IDA*

Gambar 4.4. Sistem beban, diagram gaya iintang dan Momen

Dari gambar 4.4. di atas dapat dihitung reaksi perletakan

gaya geser (Iintang) dan besarnya momen yang bekerja pada

gelagar memanjang tersebut.

Reaksi perletakan struktur di atas adalah:

£ Fy = 0

Ra+ Rb- P' - (qtoiai.L) = 0

Z MB = 0

Rb • 0 + Ra - L - P'. % L = 0
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Ra = P* + (qtotai • L)

2

RA = 37,2354 + 10,5375 . 10

= 71,3052 ton

Rb ~ Ra

Momen maximum terjadi ditengah bentang

Mrnax - (1/8 - qtnt„ . I2) + ( 1/4. P1 . L)

f"( 10.5375K10)2 "i r (37,2354) (10)
I I Ji -h

I. 8 J L 4
= 224,80725 ton.m'

= 224 8,0725 KN.m*

4.2.3. Perencanaan Baiok T Mengacu pada ACI Building CODE

Balok T sebagai gelagar memanjang pada struktur Jembatan

ini didisain dengan mengacu pada peraturan ACI Building CODE

maupun SK SNI T-15-1991-03, yakni mengacu pada "minimum

ductility". Batasan "minimum ductility" atau daktiiitas minimum yang

disebutkan daiam dua peraturan tersebut antara lain adalah

A$ <, A5,mox

<. 0,75 . Asb ,serta

pmax - 0,75 pb

60
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Data yang dipertukan pada disain ini adalah sebagai berikut:

1. Rencana dimensi baiok T yang disesuaikan dengan peraturan

ACi Building CODE dan SK SNI T-15-1991-03 tentang iebar

flens efektif (bf) dan tebal flens (tf)sedangkan iebar balok (bw)

dan tinggi efektif balok (d) diambil sebagai asumsi awal.

- bw = 300 mm - bf =1200 mm

d = 630 mm - tf =175 mm

- d* - 70 mm

2. Beban dan spesifikasi bahan yang dipakai

- M„tax (M akibat beban luar) = 224^80725 KN . m'

. /, = 4 Ksi = 28 MP, - ecu = 0,003

- fr = 60 Ksi = 414 MP, - Ey = 0,00207

- E5 2.10s MP, - P! = 0,85

a = 0,75 - $ = 0,80

Langkah awal disain untuk memenuhi pasai 10.3.3 dan 3.3.3 dart

ACI Building CODE dan SK SNI T-15-1991-03 (yakni, pma* = 0,75

pb) adalah mencari kondisi keseimbangan regangan (balans)

dimensi balok tersebut.
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Gambar 4.5. Balok tampang T Kondisi Keseimbangan Regangan

Jarak dari serat tepi tekan teriuar ke garis netral untuk kondisi

balans cb adalah:

Kru

Cb = d

£cu *f'f'll ^ ^>'

0,003
= 630

0,003 + 0,00207

= 372,7810651 mm

Tinggi balok tegangan tekan kondisi baians ab adalah

3b ~ pi - Cb

= 0,85 . 372,7810651

= 316,8639 mm

Mencari luas tuiangan kondisi balans Asb dari gambar diagram pada

gambar 4.5 adalah:

Asb = 0,85
f'c

[ bw.ab + tf (bf- bw)j
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f'c
= 0,85 (300) (316,8639) + (175) (1200 - 300) ]

= 14.519,1021 mnr

Luas tuiangan maximum AfiM,fn: yang diperkenankan untuk mencapai

kondisi kehancuran daktail disyaratkan oteh SK SNI dan ACi

Building CODE adalah

- (0,75) (14,519,1021)

= 10.889,3266 mm2

Sebelum mencari Momen Nominal Maximum 'nj-na* j terlebih dahulu

menentukan besarnya tinggi blok tegangan tekan a berdasarkan

asumsi bahwa a > ti. Sehingga digunakan rumus 3.25 sebagai

berikut:

A,

a =

r

^s.max • 'y

0,85 . f'r . bC • "W

(10.889,3266) (414)

(0,85)(28) ( 300)

bt

U( 1)

1200

- (175)( 1)
300

= 106,3979 mm

Ternyata asumsi a > tf di atas tidak benar, yakni (a = 106,3979

mm) < (tf = 175 mm). Maka a dicari dengan kondisi tinggi btok



tegangan tekan a < tf, yakni menggunakan rumus 3.21 sebagai

berikut:

As max • fy

0,85 .f'c . bf

(10.889,3266) (414)

(0,85) (28) (1200)

= 157,8495 mm (asumsi a < tf benar)

Garis netral c berdasarkan kondisi dimensi balok T menggunakan

luas tuiangan maximum ASimax menjadi

a 157,8495
c

Pi 0,85

= 185,7053 mm

Regangan yang terjadi dalam baja tuiangan tarik bila scu mencapai

0,003 adalah

d

2St! ~ £CU 1

c

630

= 0,003 1
185,7053

= 0,007177416

Momen nominal maximum Mnimax atau momen nominal dari dimensi

balok T yang dipengaruhi oleh luas tuiangan tarik maximum A5imBX

besarnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus (kondisi a < tf)

sebagai berikut:
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In,max = Ag.max - fy (d- %a)

= (10.889,3266) (1Q/6) (414) (103)(0,63
0,1578495

\
j

•*>

= 2484,347089 KN . nV

O^SMn.max = (0,8) (2484,347089)

= 1987,477671 KN. m'

Karena (0,8MN.max) < (Mmax), maka dibutuhkan tambahan "bending

strength" yang berupa tuiangan baja A'5 daiam sayap tekan ("the

compression flange") dan tuiangan AAS pada baja tuiangan tarik.

Perhitungan tuiangan tambahan A's dan AA5 tersebut adalah

sebagai berikut:

Langkah awal, ditetapkan jarak baja tuiangan tekan ke serat tepi

tekan teriuar d' = 70 mm, sehingga regangan baja tuiangan tekan

s(s dapat dihitung sebagai berikut:

d*

fi*s = Ecu (1 )
C

70

= 0,003 ( 1 )
185,7053

= 0,001869175

Karena regangan baja tuiangan tekan yang terjadi

(s's = 0,001869175) < (e, = 0,00207), maka tegangan tekan baja

tuiangan f s = s's . Es

65
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= (0,001869175) (200.000)

= 373,8352 MPa

Luas baja tuiangan tekan A'5 yang dibutuhkan dapat dicari dengan

bantuan gambar 4.6, sehingga terbentuk persamaan sebagai

berikut:

._!£
I *

G=W£-d.fy

5oriI WdL

ri,[7)AS

tflitftty MdiT 4tyra|n iTja^ ^^ ^^

Gambar 4.6. Balok Tampang berdasarkan As.max

Gambar di atas dapat dicari A's sebagai berikut:

0,8 . A', (fs - 0,85 fc) (d - d1) = Mmax - 0,8 M„. max

[ 2248,0725- 1987,4777]
A', =

[ 0,8 ((373835,2 - 0,85 X 28000) (0,63 - 0,07))]

= 0,001661790 m2

= 1661,79 mm2

Dari gambar 4.6 dapat dihitung pula besarnya luas baja tarik

tambahan A As sebagai berikut:



0,8. AAS . fy (d - d') = Mmax - 0,8 Mnmax

[ 2248,0725- 1987,4777]
AAS =

67

[ 0,8 (414 X 103) (0,63 - 0,07)]

= 0,001405036 m2

= 1405,036 mm2

Kebutuhan luas baja tuiangan yang diperlukan dalam mendisain

baiok T yang mengacu pada SK SNI T-15-1991-03 dan ACI Building

CODE ini adalah sebagai berikut:

Luas baja tuiangan tarik adalah As max + AAS

= 10.889,3266 + 1405,036

= 12.294,3626 mm2

Luas baja tuiangan tekan adalah A's = 1661,79 mm2

Jadi kebutuhan luas baja tuiangan seluruhnya adalah 12.294,3626 +

1.661,79

= 13.956,1526 mm2

Daktiiitas diukur dengan besarnya nilai esu = 0,007177416. Nilai esu

ini hampir dua kali lebih besar dari nilai yang diperlukan oleh suatu

tampang empat persegi panjang £SUir yakni

1

Ssu.R = Scu ( 1) +
a a

1 0,00207

0,003 ( -1)
0,75 0,75

= 0,00376
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Hat ini berhubungan dengan faktor kelayakan (serviceability) antara

lain adalah lendutan yang beriebihan.

Ratio penulangan aktual (Paktuai) adalah

Paktual = Ac jU:n + a As

bi.d

12.294,3626

(1200X630)

= 0,016262384

= 1,63%

Karena kondisi a yang membentuk tampang berupa tampang T

persegi, maka ratio penulangan maximum ( pmai ) dihitung sebagai

berikut:

fc Ecu
Pmax = 0,85 .p!

= (0,85)

= 0,02891

= 2,89%

28

414

£cu + £j

(0,85)
0,003

0,00507



69

4.2.4. Disain Balok T Mengacu pada "Disain Usulan"

Gelagar memanjang pada pendisainan ini didisain untuk memenuhi

daktiiitas minimum yang ditetapkan pada tampang-tampang empat

persegi panjang saja, yakni esuj = eSu,p

= 0,00376

Sehingga perhitungan c, a maupun A^ms,Y tidak didasarkan pada

kondisi keseimbangan regangan. Jarak dari serat tepi tekan teriuar

ke garis netral penampang baiok T untuk kondisi disain usufan atau

disain berdasarkan regangan eslliR ini adalah

c = d .

t» f f ] • it '^ <j J-/

0,003
= (630) ( )

( 0,003 + 0,00376)

= 279,5858 mm

Tinggi blok tegangan tekan a berdasarkan disain usulan adalah

a = pi . c

= (0,85).(279,5858)

= 237,6479 mm

Karena (a = 237,6479) > (tf = 175), maka bagian beton tekan

merupakan tampang T murni, serta mempunyai tegangan tekan

merata 0,85 f\.

Untuk memudahkan analisa, terutama dalam mennghitung momen

nominal maximum M^max, beton bagian tekan dtpisahkan menjadi
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dua bagian, yakni:

- bagian badan yang memberikan gaya tekan Cw,

- bagian sayap yang memberikan gaya tekan Cf.

Sehingga luas baja tuiangan untuk mengimbangi masing-masing

bagian beton tekan tersebut dapat dihitung. Luas bajatulangan untuk

mengimbangi beton tekan daerah flens adaiah A3il yakni

f'c
Ast = 0,85 tf (br -bw)

28

= 0,85 . 175 (1200 - 300)
414

= 9054,3478 mm2

Sedangkan iuas baja tuiangan untuk mengimbangi beton tekan

daerah badan baiok adalah luas baja tuiangan tarik maximum

(A9 m3x) - luas baja tuiangan (A3r)

Luas baja tuiangan tarik maximal (AS:m3x) berdasarkan disain usulan

adalah perhitungan yang didasarkan pada ketinggian biok tegangan

tekan a seperti tersebut di atas. Sehingga tidak lagi menggunakan

faktor a = 0,75 sebagai pembatas tercapainya kondisi "daktiiitas

minimum'' seperti di dalam batasan yang tercantum dalam SK SNI

T-15-1991-03 dan ACi Building CODE.

Luas baja tuiangan tarik maximum Asmax tersebut sebagai berikut:

f

As.m„ = 0,85 — [ bw . a + tf (bf - bw)]

fy
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28

= 0,85 [(300) {237,6479) + (175) (1200 - 300)]
414

= 0,013152913 m2

= 13.152,913 mm2

Sehingga Mn,max dapat dihitung dengan menggunakan rumus

sebagai berikut:

Mn.ma* = [(As.may - Agf) fy (d - Va a)] + [<Asf . fy) (d -Va tf)]

0 237647929

[(13,152913 -9,0543478} (414) (0,63 • " )]

0,175
+ [(9,0543478) (414) (0,63) )]

= 2900,927805 KN . m'

0,8 M„.mi» = (0,8) (2900,927805)

= 2320,742244 KN . m'

Karena (0,8 Mn,™* = 2320,742244 KN . nV) > (Mmax = 2248,0725

KN . nV), maka tidak diperlukan baja tuiangan tekan, yakni A's = 0

Kebt>tuten luas baja tuiangan yang diperlukan dalam mendisain

baiok T yang mengacu pada "disain usulan" ini adalah:

As = As,max = 13.152,913 mm2

Daktiiitas diukur dengan nilai £SUiR = 0,00376.

Ratio penulangan aktuai adalah:
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A 5,max

p aktual =
bf. d

13.152,913

1200 . 630

= 0,01739708

Karena kondisi yang membentuk tampang balok berupa tampang T

murni, maka ratio penulangan maximum (pmax) dihitung sebagai

berikut :

f'c

p usulan. max ~ U,oD

fy

tf 1

(—) (1 )
d (bf/bw)

0,85 (

1

(bf/bw)

•CIJ

) ( ) +
2CIJ "*" £i

28

= (0,85) (
414

300 0,003 175
( 0,85) ( ) ( ) + ( )

1200 0,00676 630

30Q

(1-( »
1200

= 0,01739803

Untuk memudahkan perhitungan disain balok T, penulis menyajikan

dua model pendisainan dalam bentuk bagan alir sebagai berikut:



Gambar 4.7

Bagan Alir Disain Tuiangan Mengacu pada SK SNI/ACt

START

Denah, Materia! Properties Pembebanan (Syarat, Taksiran)— j— _
Perhitungan Mu (M Rencana Akibat Beban Luar)

ienentukan Kondisi Balance Penampang
Garis Netral Pada Badan Balok

cb = d

k'cu *** £^_

ab = Pi . cb

Menghitung Asb
(Asumsi Garis Netral Pada Badan Baiok

f'c
Asb = 0,85 — [ab .bw + tf (bf -bw)]

Syarat "Min. Daktiiitas"
A3,m3;< = a . A5b dengan a = 0,75

Menghitung MTahanan Dalam Max. "M„,max* Berdasarkan
As,ma* Dengan Asumsi a> tf

^s.max • fy
a =

- 0.85 fV .bff J

bf

M —-11
bw
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/ \
no / a>tf \ yes

Httung M Tahanan Dalam
Max. Mn.max = ASimax .fy(d- Yaa)

Menghitung Luas Baja Tuiangan
fc

Ag{= 0,85 — tf (br - bw)

Menghitung M Tahanan-Dalam Max.

In.max = [(A^.max " Asf) • fy (d-fta)J + [Asf - fy(d-%tf)}

' 0,8M,w ivi ii.max iV,fiV!x_ A', = 0
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yes no

f s = f* fs = s's - Es

lencari Luas Baja Tekan A's
Mm^-0,8 Mnmax

A', =

0,8 (fs - 0,85 f\) (d-d')

Menghitung Baja Tarik Tambahan AAS
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As = ASimax + AA5 A, = A s.max
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Gambar 4.8

Bagan Alir Disain Tuiangan Usulan

(Csu.T ~ Csu.R)

START

Denah, Material Properties Pembebanan (Syarat, Taksiran) cSUiR
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Hitung M Tahanan Daiam
Max. Mn.majr = As.max .f¥(d- &a)

Menghitung Luas Baja Tutang-jn
f'c

Asf = 0,85 —t, (bf- bw)

fy

Menghitung M Tahanan-Dalam Max.

In.max = [(As<mai - As() . fy <d-fca)] + [Ast . fy(d-Htf)]
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no
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Mencari Luas Baja Tekan A's
M™-0,8 Mnmax
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Menghitung Baja Tarik Tambahan a Ac
M^-0,8 Mn,max

A A= =

0,8 . fy (d-d')
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