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PEMBAHASAN

Konsep disain usulan menggunakan harga esuq sebagai batas

daktiiitas pada balok tampang T merupakan suatu usaha untuk membuat

balok menjadi lebih gatas pada batas-batas tertentu. Perhitungan disain

tuiangan balok T pada bab IV menunjukkan bahwa pada disain usulan

membutuhkan luas baja tuiangan yang sedikit dibandingkan dengan disain

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

Kedua disain tersebut mempergunakan tampang, spesifikasi material dan

Mm3x (atau M akibat beban luar) yang sama.

Baiok tampang T yang didisain mengacu pada SK SNI T-15-1991-03 dan

ACI Building CODE pada umumnya akan menghasilkan balok T bertulangan

rangkap. Di dalam penulisan tugas akhir ini, baiok T yang didisain mengacu

pada kedua standar tersebut di atas rnemeriukan baja tuiangan tekan

kurang lebih 13% dari baja tuiangan tariknya.

Sedangkan pada disain usulan (sEUiT = £sl!iR) pada umumnya akan

menghasilkan balok T bertulangan sebelah, yakni penampang baiok tidak

rnemeriukan baja tuiangan tekan (A's = 0).

Hasil perhitungan kedua disain tersebut dapat dipertimbangkan dengan

lebih rinci label berikut ini:

79



Tabe!5.1.

Not a si
i

DtsainACI Building CODE I Disain usuian

i j danSK SNI T-15-1991-03
!

fejj = S.3u,r)

J bv, (mm)
i

300

<~~ • — (

I

| 300
h (mm) 700 700

d (mm) 830 630

d' (mm) 70
i

70
ti (mm) 175 i 175

j bf (mm) 1 1200 | 1200 f
; ab (mm) 316,8639

t

1 - j
i Asmax (mm?) 10.889,3266

i
i 13.152,913 |

| a (mm^)
j

I 157,8495 | 237,6479 I
j Asf(mnV) 9054,3478

j Aw (mm2) 4098,5652

AAS (mm2) 1405;036 0

A's (mm2) 1661,79 0

AS.1D] (mm2) 13.956,1526 13.152,193

* 0,8 0,8

MmM (KN.m') 2248,0725 2248,0725

iWir,rr(ax(KN.nV) 2484,347089 2900,927805

<!>Mn,max (KN.m') 1987,477671 2320,742244

%u 0,007177416 0,00376

Prnin 0,003381643 0,003381643 I

P P,016262384 0,01739708

Pmax 0,028914043 0,01739803

so
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Dari definisi balok bertulang seimbang pada sub bab 3.2 dapat

disimpulkan bahwa, semakin besar luas baja tuiangan tarik pada suatu

tampang balok, maka akan semakin getas tampang tersebut. Sebatiknya,

semakin sedikit luas baja tuiangaotarik, maka akan semakin liat tampang balok

tersebut.

Tabel 5.1 di atas memperlihatkan bahwa luas baja tuiangan tarik disain usulan

(As=As,max = 13.152,913 mm2) lebih besar dari luas baja tuiangan tarik disain

yang mengacu pada SK SNI T-15-1991-03 dan ACI Building CODE (As=As,max

+ AAS =12.229,6416 mm2).

Senada dengan difinisi di atas, maka disain usulan yang mempunyai luas baja

tuiangan tarik reiatif lebih besar menghasilkan tampang yang lebih getas.

Ditinjau dari regangan baja tuiangan tarik yang terjadi, semakin kecil

nilai regangan baja tuiangan tarik (es) akan semakin getas tampang balok

tersebut. Hai ini analogi dengan uraian balok bertulangan lebih

("Overreinforced") di bawah ini.

C,-
Ast•fi

m f'c- b-h

V-£.

U01FOT3 kh\c JupmftjmjintoiitiWiMtA d'tyfto rsyup) W* ^Mel
Gambar 5.1. Diagram regangan kondisi regangan seimbang (balanced) dan

kondisi As > ASb
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Dari gamabar 5.1. dapat diuraikan bahwa, apabila luas baja tuiangan

tarik (As) lebih besar dari Asb maka akan menyebabkan harga c semakin

besar. Sehingga nilai regangan baja tuiangan tarik yang terjadi (esu ) akan

semakin mengecil atau tampang balok semakin getas.

Tabel 5.1. memperlihatkan esu disain usulan (ssu = 0,00376) lebih kecil dari esu

disain ACi Building CODE & SK SNI T-15-1991-03, maka disain usulan

menghasilkan tampang yang lebih getas.

Ditinjau dari ratio penulangan yang terjadi (pak,u8f), dapat diungkapkan

bahwa disain yang mengacu pada ACi Building CODE dan SK SNI T-15-1991-

03 lebih kecil dari paktuai disain usulan (pa)«uai = 0,01739708).

Semakin besar nilai pak)ua(, akan menyebabkan luas As makin besar pula. Hai

ini analogi dengan pernyataan di atas, bahwa semakin besar luas As pada

suatu tampang akan semakin getas pula tampang balok tersebut.

Kebtfuten baja tuiangan tampang baiok tersebut, dari tabel 5.1. dapat

dihitung, bahwa disain yang mengacu pada ACI Building CODE dan SK SNI T-

15-1991-03 membutuhkan luas baja tuiangan tekan (A's) sebanyak 1.661,79

mm2 atau ± 13% dari luas baja tuiangan tariknya, yakni:

1.661,79
= X100

10.889,3266 + 1.405,036

13,52%

Sedangkan pada disain usulan (csllJ =(esu.R ), A's = 0 mm2
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Kemudian, disain yang mengacu pada ACI Building CODE dan SK SNI T-15-1991-

03 membutuhkan luas baja tuiangan sebesar ± 6 % lebih banyak dibandingkan

disain usulan, yakni:

13.956,1526- 152,913
= X 100

13.152,913

= 6,1 %


