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TINJAUAN MATA KULIAH 

A. Deskripsi Singkat Mata Kuliah 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada 
mahasiswa tentang beton bertulang sebagai elemen lentur 
dalam sistem konstruksi bangunan. Bagian pendahuluan buku 
ini menyajikan pengenalan tentang beton dan bahan 
penyusunnya. Selanjutnya pengetahuan tentang faktor beban 
dan faktor reduksi kekuatan disajikan dan dilengkapi dengan 
contoh. Analisis dan disain penampang balok yang merupakan 
inti dari pembelajaran mata kuliah ini disajikan. Setelah 
kemampuan analisis terasah dengan baik maka kegiatan disain 
didiskusikan meliputi tulangan lentur dan geser dari suatu 
penampang balok. Dengan demikian diharapkan setelah 
mempelajari buku ini pembaca khususnya mahasiswa mampu 
menerapkannya dalam menganalisis dan merancang elemen 
lentur satu arah struktur beton sebagai bahan konstruksi 
bangunan sipil. 

B. Petunjuk Penggunaan Buku Ajar 

Materi dalam Buku ajar ini disajikan berurutan mulai dari 
pengenalan tentang beton dan sifat-sifatnya, diikuti metode 
analisis dan disain penampang terhadap beban lentur dan 
geser. Karna itu dianjurkan bagi pembaca/mahasiswa untuk 
mempelajari mulai dari bagian awal secara berurutan. Pada 
bagian akhir materi analisis dan disain disajikan contoh-contoh 
dan dirangkum dalam satu diagram alir agar mudah dipahami. 
Soal-soal evaluasi kompetensi hasil belajar juga diberikan dan 
diharapkan mahasiswa dapat mencoba dan mendiskusikan 
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soal-soal tersebut dengan mahasiswa lainnya untuk 
meningkatkan pemahaman mereka para mahasiswa.  

C. Identitas Mata Kuliah 

Mata kuliah Struktur Balok Beton memiliki kode CE307 
dengan bobot 2 Sks. Mata kuliah ini dalam kurikulum 
ditempatkan pada semester ganjil tahun kedua pembelajaran 
(Semester 3). 

D. Capaian Pembelajaran 

Setelah proses pembelajaran dilalui mahasiswa 
diharapkan telah memiliki sikap paling kurang: (a) 
menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; dan (b) 
menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di 
bidang keahliannya secara mandiri. 

 Disamping sikap, mahasiswa juga diharapkan 
menguasai keterampilan umum paling sedikit: (a) mampu 
membuat keputusan yang independen dalam menjalankan 
pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, 
sistematis, kreatif, dan komprehensif; serta (b) mampu 
bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai 
dengan kode etik profesi yang berlaku. 

E. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran dilakukan dalam bentuk tatap 
muka sebanyak 14 kali, dimana setiap tatap muka berdurasi 
100 menit. Waktu yang tersedia dialokasikan sebagai berikut: 
15 menit pertama disampaikan pengantar materi yang akan 
dibahas dan atau mereview materi yang telah diberikan pada 
pertemuan sebelumnya. Selanjutnya lebih kurang 70 menit 
untuk acara ceramah, diskusi dan tanya jawab dan 15 menit 
terakhir dilakukan untuk meresume materi pertemuan. 

Pembelajaran struktur balok beton ini menggunakan 
pendekatan pembelajaran inovatif decision making karena itu 
mahasiswa diharapkan lebih dahulu telah memperoleh 
informasi mengenai materi yang akan dipelajari melalui buku 
ini. Pembelajaran diawali dengan penjelasan oleh dosen 
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mengenai sebuah topik yang nantinya akan menjadi tugas para 
mahasiswa. Setelah selesai menjelaskan, dosen akan meminta 
kepada para mahasiswa untuk menggali lebih untuk 
menemukan fakta baru yang belum terungkap. 

F. Penilaian Hasil Belajar 

Evaluasi hasil belajar dilakukan dengan pemberian tugas 
(pekerjaan rumah) setiap minggu kepada mahasiswa terkait 
materi yang dipelajari pada setiap pertemuan. Tugas yang telah 
diberikan akan direview sedikitnya 15 menit pada pertemuan 
berikutnya. Selanjutnya penilaian akan dilakukan berdasarkan 
hasil Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester 
(UAS) masing-masing setelah tatap muka dilaksanakan 
minimal 7 kali dan 14 kali.  

 



Struktur Balok Beton 
 

xx Akmaluddin dan Suryawan Murtiadi 

 

 

 



Akmaluddin dan Suryawan Murtiadi 

 

Struktur Balok Beton 1 
 

1 PENDAHULUAN 

1.1 Beton dan Beton Bertulang 

Beton adalah bahan baru yang terdiri atas campuran 
pasir, batu/kerikil atau agregat lain yang disatukan menjadi 
“seperti batuan” dengan menggunakan pasta (semen dan air). 
Adakalanya satu atau lebih bahan tambah dicampurkan 
kedalam campuran beton untuk mengubah karakteristik 
tertentu dari beton tersebut agar mudah dalam pengerjaannya, 
meningkatkan ketahanannya dan mempercepat waktu 
pengerasannya. Seperti sifat batuan pada umumnya, beton 
memiliki kuat tekan yang tinggi dan kekuatan tarik yang 
rendah (± 10% nilai kuat tekannya).  

Beton bertulang adalah kombinasi dari beton dan baja 
tulangan dimana baja tulangan berfungsi mengatasi kelemahan 
yang dimiliki beton khususnya pada bagian beton yang 
mengalami tarik. Baja tulangan juga memiliki kemampuan 
menahan gaya tekan dan digunakan pada kolom dan juga pada 
situasi lain yang akan dijelaskan kemudian. 

1.2 Keuntungan Beton Bertulang Sebagai Bahan Struktural 

Beton bertulang dapat dikatakan sebagai bahan paling 
penting yang tersedia untuk konstruksi bangunan. Bahan ini 
banyak digunakan dalam bentuk satu atau lebih komponen 
pada hampir semua struktur besar maupun kecil seperti 
gedung-gedung, jembatan, perkerasan jalan, bendungan, 
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dinding penahan, terowongan, talang air (viaduk), saluran dan 
fasilitas irigasi, tanki-tanki dan sebagainya. 

Keberhasilan luar biasa beton sebagai bahan konstruksi 
yang universal dapat dipahami dengan mudah bila sejumlah 
keuntungan yang dimilikinya dipertimbangkan antara lain 
sebagai berikut: 

1. Beton memiliki kuat tekan yang tinggi bila 
dibandingkan dengan bahan-bahan lainnya 

2. Beton bertulang memiliki ketahanan yang besar 
terhadap api dan air dan pada kenyataannya beton 
merupakan bahan struktural terbaik yang tersedia 
untuk situasi dimana air berada. Pada saat kebakaran 
dengan intensitas rata-rata, kolom dengan tebal selimut 
yang cukup dapat melindungi tulangan baja sehingga 
api hanya mengakibatkan kerusakan pada permukaan 
beton tanpa mengalami kehancuran pada kolom. 

3. Struktur beton bertulang memiliki kekakuan yang 
sangat tinggi 

4. Merupakan bahan dengan biaya pemeliharaan rendah. 
5. Bila dibandingkan dengan bahan lain, beton memiliki 

umur layan yang panjang. Pada kondisi ideal, struktur 
beton bertulang dapat digunakan secara luas tanpa 
mereduksi kemampuannya menahan beban. Hal ini 
dapat dijelaskan dengan bukti bahwa kekuatan beton 
tidak menurun dengan meningkatnya waktu bahkan 
kekuatannya cenderung meningkat dalam periode 
waktu yang panjang (diukur dalam tahun) akibat 
panjangnya proses solidifikasi pasta semen. 

6. Umumnya merupakan bahan ekonomis yang tersedia 
untuk pondasi, dinding basemen, tiang pancang dan 
struktur sejenis. 

7. Memiliki kemampuan untuk dibuat dengan 
memasukkannya kedalam berbagai macam bentuk 
cetakan mulai dari yang paling sederhana seperti pelat, 
balok, kolom hingga bentuk lengkung (arches) maupun 
elemen dengan ketebalan yang tipis (shell). 

8. Pada sebagian besar lokasi, beton memiliki kelebihan 
berupa bahan lokal murah (pasir, kerikil dan air) dan 
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relatif sedikit membutuhkan semen dan baja tulangan 
yang mana harus dikirim dari tempat lain. 

9. Membutuhkan tingkat keterampilan tenaga kerja yang 
rendah dalam membuatnya bila dibandingkan material 
lain seperti struktur baja. 

1.3 Kerugian Beton Bertulang Sebagai Bahan Struktural 

Untuk keberhasilan penggunaaan beton, perancang harus 
familiar dengan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh 
beton disamping kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. 
Adapun kelemahan-kelemahan yang dimilikinya antara lain: 

1. Beton memiliki kuat tarik yang sangat rendah sehingga 
membutuhkan tulangan untuk mengatasinya. 

2. Cetakan diperlukan untuk menjaga agar beton diam 
ditempat hingga mengeras dengan cukup. Selanjutnya 
perancah boleh jadi dibutuhkan untuk menjaga cetakan 
dapat diam ditempatnya untuk atap, dinding dan 
struktur sejenis sampai dengan elemen beton mencapai 
cukup kekuatan untuk mensupport dirinya sendiri. 
Begisting kadang sangat mahal. Pengalaman di Amerika 
menunjukkan biayanya berkisar antara 1/3 hingga 2/3 
harga total struktur beton bertulang atau rata-rata 
dalam angka 50%. 

3. Kekuatan yang rendah per berat satuan beton 
mengakibatkan batang menjadi berat. Ini menjadi hal 
yang penting untuk struktur bentang panjang dimana 
berat sendiri beton memiliki pengaruh besar pada 
momen lentur. 

4. Juga, kekuatan yang rendah per satuan volume beton 
berarti batang-batang akan menjadi relatif besar, 
pertimbangan penting untuk bangunan tinggi dan 
struktur-struktur bentang panjang. 

5. Sifat-sifat beton sangat bervariasi karena variasi dari 
komposisinya dan campurannya. Juga penempatan dan 
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perawatan beton tidak sehati-hati kontrol produk bahan 
lain seperti struktur baja dan kayu laminasi. 

6. Dua sifat lain yang dapat mennimbulkan masalah 
adalah rayap dan rangkak beton. 

1.4 Beton Sebagai Komponen Struktur 

Beton digunakan sebagai bahan bangunan struktur secara 
luas mulai dari bagian bangunan yang paling sederhana seperti 
dinding pagar halaman, trotoar jalan sampai bagian struktur 
utama seperti jembatan, gedung bertingkat, bangunan-
bangunan tepi pantai seperti dermaga dan lain sebagainya. 

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa 
beton dibentuk dari campuran air, semen, pasir dan kerikil. 
Agregat kerikil dan pasir dicampur dengan semen dan diikat 
oleh air. Reaksi kimia terjadi akibat bercampurnya semen 
dengan air yang akan menyebabkan terjadinya pasta semen. 
Pada waktu (umur) tertentu semen akan mengeras sedemikian 
rupa. Proses ini dinamakan proses hidrasi dan pada waktu 
tertentu akan mengalami pengerasan hingga tercapai kekerasan 
atau kekuatan beton yang diinginkan. 

Bahan pembentuk beton ini sangat mudah dijumpai di 
alam dan penggunaannya sangat cocok bagi masyarakat 
dengan keterampilan rendah oleh karena tidak membutuhkan 
teknologi yang tinggi dalam pengerjaannya. 

Beton sebagai bahan bangunan sangat diminati karena 
mudahnya dibentuk terutama bila dikombinasikan dengan 
tulangan baja untuk beraksi secara komposit sebagai beton 
bertulang atau beton pre-stressed. Dalam buku ini hanya akan 
dibahas khusus mengenai beton bertulang. Beton yang telah 
mengeras memiliki kuat tekan yang besar sedangkan kuat 
tariknya sangat kecil sekali, yaitu sekitar 10% dari kuat 
tekannya dan karenanya kekuatan tarik beton tersebut biasanya 
diabaikan dalam analisis dan perancangan struktur beton 
bertulang. 
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1.5 Peraturan Beton Indonesia 

Standar beton yang diacu di Indonesia sekarang ini (SNI 
2002) telah mengalami metamorfosis dari Peraturan Beton 
Indonesia (PBI 1971) yang cukup lama menjadi acuan. 
Peraturan beton tersebut lebih dominan mengacu pada 
peraturan beton dari Inggris (British Standard). Hampir 20 tahun 
kemudian mulai diperkenalkan cikal bakal Standar Beton yang 
disebut SK-SNI 1991 dan ditingkatkan menjadi SNI 2002 
dengan No . SNI 03-2847-2002. Perbedaan mendasar dari kedua 
peraturan atau standar yang pernah dianut tersebut yaitu 
kekuatan beton menurut PBI mengacu pada pengujian kubus 
sedangkan SNI mengacu pada pengujian silinder. Karena itu 
kualitas/mutu beton menurut PBI digrade dengan sebutan 
misalnya K175, K250 dan K300 yang memiliki arti masing-
masing beton dengan tegangan tekan kubus 175 kg/cm2, 250 
dan 300 kg/cm2. Penamaan ini analog dengan mutu beton 
menurut British Standar yang menyebutkan misalnya C20, C35 
dan C40 yang bermakna berturut-turut beton dengan kekuatan 
tekan kubus (Cube stress) 20 MPa, 35 MPa dan 40 MPa. Tidak 
demikian halnya dengan SNI yang mendasarkan kekuatan 
tekan beton menurut hasil uji silinder dengan demikian 
penyebutan kualitas beton disebutkan secara langsung sebagai 
beton dengan mutu atau kuat tekannya misalnya f’c = 20 MPa. 

Dalam hal yang lain, kontrol perhitungan untuk PBI 
mengacu pada perbandingan nilai tegangan, misalnya 
membandingkan tegangan lentur yang terjadi harus lebih kecil 

dari tegangan ijinnya 
_

( )   sedangkan SNI pada persoalan 

lentur tersebut mengacu pada perbandingan nilai kekuatan 
atau kapasitas tahanannya yaitu momen tahanan penampang 
harus lebih besar dari momen luar yang bekerja (Mu > Mu(luar)). 

1.6 Beban Layan 

Beban layan bangunan terdiri dari beban mati dan beban 
hidup atau beban guna bangunan/ruangan yang tergantung 
pada fungsi atau peruntukannya. Tabel 1-1 dan Tabel 1-2 
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berikut menunjukkan besar beban mati dan beban guna atau 
beban hidup layan bangunan gedung yang diekstrak dari SNI 
03-1727-1989. 

Tabel 1-1. Beban Mati Bangunan 

Uraian Berat  

Bahan Bangunan  

- Baja 7850 kg/m3 

- Batu alam 2600 kg/m3 

- Batu belah, batu bulat, batu gunung (berat tumpuk) 1500 kg/m3 

- Batu karang (berat tumpuk) 700 kg/m3 

- Batu pecah 1450 kg/m3 

- Besi tuang 7250 kg/m3 

- Beton(1) 2200 kg/m3 

- Beton bertulang(2) 2400 kg/m3 

- Kayu (Kelas I)(3) 1000 kg/m3 

- Kerikil, koral (kering udara sampai lembab, tanpa diayak) 1650 kg/m3 

- Pasangan bata merah 1700 kg/m3 

- Pasangan batu belah, batu bulat, batu gunung 2200 kg/m3 

- Pasangan batu cetak 2200 kg/m3 

- Pasangan batu karang 1450 kg/m3 

- Pasir (kering udara sampai lembab) 1600 kg/m3 

- Pasir (jenuh air) 1800 kg/m3 

- Pasir, kerikil, koral (kering udara sampai lembab) 1850 kg/m3 

- Tanah, lempung dan lanau (kering udara samapai lembab) 1700 kg/m3 

- Tanah, lempung dan lanau (basah) 2000 kg/m3 

- Timah hitam (timbel) 11400 kg/m3 

Komponen Gedung  

- Adukan, per cm tebal: 

• dari semen 

• dari kapur, semen merah dan tras 

 
21 kg/m3 

17 kg/m3 

- Aspal, termasuk bahan-bahan mineral penambah, per cm 
tebal 

 
14 kg/m3 

- Dinding pasangan bata merah 

• satu batu 

• setengah batu 

 
450 kg/m3 
250 kg/m3 

- Dinding pasangan batako: 
Berlubang: 

• tebal dinding 20 cm (HB 20) 

• tebal dinding 10 cm (HB 10) 
Tanpa Lubang 

• tebal dinding 15 cm 

• tebal dinding 10 cm 

 
 
200 kg/m3 
120 kg/m3 
 
300 kg/m3 
200 kg/m3 

- Langit-langit dan dinding (termasuk rusuk-rusuknya, tanpa 
penggantung langit-langit atau pengaku) terdiri dari: 

• semen asbes (eternit dan bahan lain sejenis) dengan 
tebal maksimum 4 mm 

• kaca dengan tebal 3-5 mm 

 
 
 
11 kg/m2 
 
10 kg/m2 

- Lantai kayu sederhana dengan balok kayu, tanpa langit-langit  
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Uraian Berat  

dengan bentang maksimum 5 m dan untuk beban hidup 
maksimum 200 kg/m2 

 
40 kg/m2 

- Penggantung langit-langit (dari kayu) dengan bentang 
maksimum 5 m dan jarak s.k.s. minimum 0.80 m 

 
7 kg/m2 

- Penutup atap genting dengan reng dan usuk/kaso per m2 
bidang atap 

 
50 kg/m2 

- Penutup atap sirap dengan reng dan usuk/kaso per m2 
bidang atap 

 
40 kg/m2 

- Penutup atap seng gelombang (BJLS-25) tanpa gorgeng 10 kg/m2 

- Penutup lantai dan ubin semen portland, teraso dan beton, 
tanpa adukan, per cm tebal 

 
24 kg/m2 

- Semen asbes gelombang (tebal 5 mm) 11 kg/m2 

 

 

Tabel 1-2. Beban Hidup Lantai Gedung 

Uraian Beban  

Lantai dan tangga rumah tinggal, kecuali yang disebutkan dalam b 200 kg/m2 

Lantai dan tangga rumah tinggal sederhana dan gudang-gudang 
tidak penting yang bukan untuk toko, pabrik atau bengkel 

 
125 kg/m2 

Lantai sekolah, ruang kuliah, kantor, toko, toserba, restoran, hotel, 
asrama dan rumah sakit 

250 kg/m2 

Lantai ruang olah raga 400 kg/m2 

Lantai ruang dansa 500 kg/m2 

Lantai dan balkon dalam ruang-ruang untuk pertemuan, yang lain 
daripada yang disebut dalam a s/d e seperti mesjid, gereja, ruang 
pagelaran, ruang rapat, bioskop dan panggung penonton dengan 
tempat duduk tetap 

 
 
 
400 kg/m2 

Panggung penonton dengan tempat duduk tidak tetap atau untuk 
penonton yang berdiri 

 
500 kg/m2 

Tangga, bordes tangga dan gang dari yang disebut dalam c 300 kg/m2 

Tangga, bordes tangga dan gang dari yang disebut dalam d, e, f dan 
g 

 
500 kg/m2 

Lantai ruang pelengkap dari yang disebut dalam c, d, e, f dan g 250 kg/m2 

Lantai untuk pabrik, bengkel, gudang, perpustakaan, ruang arsip, 
toko buku, toko besi, ruang alat-alat dan ruang mesin harus 
direncanakan terhadap beban hidup yang ditentukan tersendiri, 
dengan minimum 

 
 
 
400 kg/m2 

Lantai gedung parkir bertingkat: 
- untuk lantai bawah 
- untuk lantai tingkat lainnya 

 
800 kg/m2 
400 kg/m2 

Balkon-balkon yang menjorok bebas keluar harus direncanakan 
terhadap beban hidup dari lantai ruang yang berbatasan, dengan 
minimum 

 
 
300 kg/m2 
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1.7 Kekuatan Disain 

Gaya-gaya batang selalu dirancang dengan kapasitas 
beban yang secara signifikan lebih besar dari yang diperlukan 
untuk mendukung beban layan. Kapasitas ekstra ini tidak 
hanya menyediakan sebuah faktor keamanan terhadap 
kegagalan oleh kelebihan beban secara kebetulan atau 
kerusakan konstruksi tetapi juga membatasi level tegangan 
dibawah beban layan guna menyediakan beberapa kontrol 
terhadap deformasi dan retak. Bahkan jika elemen batang dapat 
mendukung beban-beban disain, elemen batang tersebut tidak 
boleh membengkok sedemikian rupa sehingga fungsinya 
terganggu. 

Dengan menyediakan tegangan cadangan, perancang 
mengenali bahwa elemen-elemen batang dapat dikenakan 
beban lebih besar daripada yang diasumsikan dalam desain. 
Misalnya, saat konstruksi, tempat penyimpanan sementara 
bahan bangunan dapat menciptakan gaya-gaya pada batang-
batang tertentu jauh di atas yang dihasilkan oleh hunian 
normal. Bahkan setelah gedung itu digunakan, ini masih 
membebani jika peralatan berat dimasukkan ke area yang 
dirancang untuk beban kecil. Kekuatan ekstra juga 
menyediakan antisipasi kemungkinan elemen-elemen batang 
yang dikonstruksi dengan kekuatan yang lebih rendah 
daripada yang ditentukan karena bahan dengan mutu yang 
rendah atau pengerjaan yang buruk. 

 Meskipun sangat penting bagi struktur dirancang 
dengan kekuatan yang cukup untuk mereduksi kemungkinan 
kegagalan terhadap level yang dapat diterima, struktur juga 
harus berfungsi secara efektif dibawah beban layan normal. 
Lendutan harus dibatasi untuk menjamin bahwa lantai akan 
tetap rata dalam batasan toleransi yang disyaratkan dan tidak 
bergetar, guna mencegah plesteran dinding dan partisi 
mengalami retak, dan untuk menjamin bahwa peralatan yang 
sensitif tidak akan terlepas dari tempatnya. Selanjutnya lebar 
retak juga harus dibatasi untuk mempertahankan tampilan 
arsitektur permukaan yang terekspos dan mencegah tulangan 
dari serangan karat. 
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1.8 Disain Elastis vs Disain Ultimit 

Terdapat dua pendekatan bagi perencana untuk 
merancang dimensi penampang beton bertulang yaitu 
pendekatan desain elastis dan desain kekuatan batas (ultimit) 
atau lebih sederhana disebut sebagai desain kekuatan. 

Desain elastis berdasarkan pada perkiraan tegangan 
dalam batang yang menyokong beban layan yang diantisipasi 
yaitu beban aktual atau nilai beban maksimum elemen batang 
yang menahan. Dalam disain elastis batang didimensi sehingga 
tegangan beban layan tidak melampaui tegangan yang 
diijinkan. Tegangan ijin merupakan beberapa bagian dari 
tegangan maksimum dimana bahan dapat bertahan sebelum 
hancur atau leleh terjadi. 

Pendekatan desain elastis memerlukan pengertian 
bagaimana batang berperilaku bila beban layan bekerja. 
Biasanya diasumsikan bahwa material berperilaku elastis 
sehingga tegangan akibat beban dapat diprediksi secara akurat. 
Desain elastis tidak mempertimbangkan mode kegagalan 
batang (daktail/liat atau rapuh) atau memperhitungkan 
besarnya tambahan tegangan didalam batang diantara 
kapasitas beban layan dan kapasitas beban ultimit. Dengan 
demikian faktor keamanan aktual terhadap kegagalan pada 
dasarnya tidak diketahui. 

 Pendekatan disain kekuatan (ultimit) didasarkan pada 
perkiraan beban yang akan menyebabkan kegagalan 
elemen/batang ketimbang perkiraan tegangan yang dihasilkan 
oleh beban layan. Dengan menggunakan desain kekuatan, 
perencana konsen dengan menentukan beban yang akan 
mengakibatkan kegagalan total sebuah struktur  dan dengan 
mode kegagalan bila beban bekerja. Mode keruntuhan yang 
lebih disukai adalah memastikan kegagalan setempat yang 
terkontrol pada elemen/batang terjadi secara daktail/liat 
ketimbang dengan cara brittle/rapuh. Oleh karena itu, 
perancang yang menggunakan desain kekuatan membeikan 
hanya perhatian tidak langsung terhadap tegangan atau 
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lendutan yang akan terjadi di dalam elemen/batang bila beban 
layan bekerja. 

1.9 Prosedur Disain SNI 

1.9.1 Kuat perlu 

Dalam disain ultimit, yang merupakan metode yang 
direkomendasikan SNI, elemen/batang diukur (didimensi) 
untuk dibebani beban terfaktor yang lebih besar nilainya dari 
pada beban layan. Beban terfaktor dihasilkan dengan 
mengalikan beban layan dengan faktor beban yang 
bilangannya bernilai lebih besar dari satu (>1). Besarnya faktor 
beban, faktor yang merepresentasikan bagian dari aplikasi 
faktor keamanan pada pembebanan, mencerminkan keakuratan 
beban rencana yang dapat diperkirakan. Sebuah beban yang 
besar dan  arahnya dapat dipastikan dinaikkan dengan faktor 
beban lebih kecil dari sebuah beban yang arahnya bervariasi 
atau besar beban yang tidak dapat diprediksi dengan tepat. 

Sebagai contoh beban mati, biasanya dapat ditentukan 
dengan perhitungan yang akurat, dinaikkan dengan faktor 
beban 1,2. Sedangkan beban hidup, yang mana diakibatkan 
oleh lebih banyak variabel, dinaikkan nilai bebannya dengan 
faktor 1,6. Uraian selanjutnya untuk berbagai macam 
kombinasi pembebaban dalam disain ultimit dinyatakan dalam 
SNI sebagai kuat perlu yang nilainya diuraikan dibawah ini. 

1. Kuat perlu (U) untuk menahan beban mati (D) saja 
paling tidak harus sama dengan         

1.4U D=                                     (1-1) 

2. Untuk beban kombinasi, kuat perlu U untuk menahan 
beban mati D, beban hidup L dan juga beban atap atau 
beban hujan R paling tidak harus sama dengan 

( )1.2 1.6 0.5  atau U D L A R= + +
         

 (1-2) 

3. Bila ketahanan struktur terhadap beban angin W harus 
diperhitungkan dalan perencanaan, maka pengaruh 
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kombinasi beban D, L dan W berikut harus ditinjau 
untuk menentukan nilai U yang terbesar yaitu: 

( )1.2 1.6 1.6 0.5  atau U D L W A R= +  +
     

 (1-3) 

Kombinasi beban juga harus memperhitungkan 
kemungkinan beban hidup Lyang penuh dan kosong 
untuk mendapatkan kondisi yang paling berbahaya, 
yaitu 

0.9 1.6U D W=                      (1-4) 

Perlu dicatat bahwa untuk setiap kombinasi beban D, L 
dan W, kuat perlu U tidak boleh kurang dari Persamaan 
(1-2). 

4. Bila ketahanan struktur terhadap beban gempa E harus 
diperhitungkan dalan perencanaan, maka nilai kuat 
perlu U harus diambil sebagai  

1.2 1.0 1.0U D L E= + 
   

  (1-5) 

atau 

0.9 1,0U D E=    (1-6) 

Dalam hal ini nilai E ditetapkan berdasarkan ketentuan 
SNI 03-1726-1989-F, Tata cara perencanaan ketahanan 
gempa untuk rumah dan gedung atau penggantinya. 

5. Bila ketahanan terhadap tekanan tanah H 
diperhitungkan dalam perencanaan, maka pada 
persamaan (1-2), (1-4) dan (1-6) ditambahkan 1.6 H, 
kecuali bahwa pada keadaan dimana aksi struktur 
akibat H mengurangi pengaruh W atau E, maka beban 
H tidak perlu ditambahkan pada Persamaan (1-4) dan 
(1-6). 

6. Bila ketahanan terhadap pembebanan akibat berat dan 
tekanan fluida, F, yang berat jenisnya dapat ditentukan 
baik, dan ketinggian maksimumnya terkontrol, 
diperhitungkan dalam perencanaan, maka beban 
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tersebut harus dikalikan dengan faktor beban 1.4, dan 
ditambahkan pada persamaan (1-1), yaitu 

( )1.4U D F= +   (1-7) 

Untuk kombinasi beban lainnya, beban F tersebut harus 
dikalikan dengan faktor beban 1.2 dan ditambahkan 
pada Persamaan (1-2). 

7. Bila ketahanan terhadap pengaruh kejut diperhitungkan 
dalam perencanaan maka pengaruh tersebut harus 
disertakan pada perhitungan beban hidup L. 

8. Bila pengaruh struktur T dari perbedaan penurunan 
pondasi, rangkak, susut, ekspansi beton, atau 
perubahan suhu sangat menentukan dalam 
perencanaan, maka kuat perlu U minimum harus sama 
dengan: 

 ( ) ( )1.2 1.6 0.5  atau U D T L A R= + + +         (1-8) 

Perkiraan atas perbedaan penurunan pondasi, rangkak, 
susut, ekspansi beton, atau perubahan suhu harus 
didsasrkan pada pengkajian yang realistis dari 
pengaruh tersebut selama masa pakai. 

Perhitungan kapasitas batang/elemen dapat diprediksi 
dengan akurat, hal ini penting karena kapasitas elemen batang 
akan menentukan kapasitas/kekuatan keseluruhan struktur. 
Sebagai contoh, kegagalan lentur balok yang hanya meliputi 
satu komponen akan menghasilkan sebuah kegagalan 
lokal/setempat, namun kegagalan kolom bisa terjadi akibat 
runtuhnya banyak lantai. 

Faktor reduksi merupakan bagian kedua dari faktor 
keamanan dalam perancangan kekuatan. Faktor ini akan 
diuraikan pada bagian dibawah ini. 

1.9.2 Kuat Rencana 

Penggunaan faktor reduksi kekuatan dimaksudkan untuk 
mempertimbangkan ketidaktentuan kekuatan bahan, 
pendekatan analisis, kemungkinan terjadinya variasi 
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penampang beton dan penempatan tulangannya serta berbagai 
macam faktor (kesalahan) manusia yang dibuat pekerja selama 
dalam masa pelaksanaan. Standar/peraturan menetapkan nilai 
ϕ atau faktor reduksi kekuatan seperti dibawah ini. 

ϕ = 0.8 untuk perhitungan lentur tanpa beban aksial 

ϕ = 0.85 untuk perhitungan geser dan torsi 

ϕ = 0.7 untuk perhitungan bearing atau tumpuan 
beton (kecuali pada daerah angker pascatarik) 

ϕ = 0.8 untuk tarik langsung dengan atau tanpa 
momen 

ϕ = 0.7 tekan langsung dengan atau tanpa momen 

Perbedaan nilai faktor reduksi diatas memberikan 
pengetahuan yang baik bagi perancang struktur beton. Sebagai 
contoh, perhitungan ketahanan momen ultimit pada elemen 
beton bertulang dapat dikatakan cukup akurat, sedangkan 
perhitungan kapasitas tumpuan masih bisa dipertanyakan. 

Batang/elemen diukur agar kuat rencana mereka sama 
atau lebih besar dari pada kuat perlu. Kuat rencana nilainya 
direduksi dari nilai ultimit atau tegangan normal dari 
penampang melintang. Kuat nominal batang di evaluasi 
menurut peraturan dan asumsi yang diatur oleh Standar (SNI). 
Kuat nominal dievaluasi secara analitis dengan 
mempertimbangkan keadaan tegangan yang berhubungan 
dengan moda keruntuhannya (apakah baja leleh ataukah beton 
hancur) atau secara eksperimen dengan mempelajari yang 
berhubungan dengan kuat ultimit terhadap bagian penampang 
melintang dan kekuatan bahan. Kuat nominal ditandai dengan 
indeks n. 

Untuk mengakomodir kehilangan yang tidak terduga 
dalam kekuatan elemen/batang karena tidak sempurnanya 
pekerjaan tukang, misalnya ukuran yang tidak pas, 
penempatan tulangan yang melenceng dari posisi semula atau 
adanya rongga dalam beton dan kuat tekan beton dibawah 
target, maka kuat nominal elemen/batang direduksi dengan 
mengalikan dengan faktor reduksi kekuatan ϕ, benilai kurang 
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dari 1, untuk memberikan Kuat Rencana. Faktor reduksi yang 
telah diuraikan diatas dirangkum dalam Tabel 1-3. Besarnya 
faktor reduksi juga dipengaruhi oleh daktilitas elemen/batang. 

Tabel 1-3. Faktor reduksi (SNI 03-2847-2002) 

Kuat nominal Faktor reduksi, ϕ 

• Bending dengan atau tanpa 
tarikan, dan tarikan langsung 

• Geser dan torsi 

• Tumpuan beton 

• Lentur arah beton 

• Kolom bulat/berspiral 

• Kolom segi empat 

0.80 
 

0.85 
0.70 
0.65 
0.75 
0.70 

Faktor-faktor beban dan faktor-faktor reduksi telah 
ditetapkan dalam standar SNI sedemikian sehingga kegagalan 
struktur pada balok akan berawal dengan lelehnya tulangan 
tarik. Lelehnya tulangan tarik pada balok yang dirancang 
secara sempurna menghasilkan pelenturan dan retak yang 
besar tetapi tidak menimbulkan keruntuhan total struktur. 
Faktor keamanan terhadap elemen yang kurang daktail atau 
dengan mode kegagalan lain adalah lebih tinggi. 

Selengkapnya, kreteria disain dari metode kekuatan 
dapat dinyatakan sebagai: 

Kekuatan yang diperlukan ≤ kekuatan disain 
 atau 

Kuat perlu ≤ ϕ kuat nominal 

Kreteria persyaratan diatas berlaku pada setiap 
penampang balok yang hanya ditegangkan oleh geser dan 
momen dan diformulasikan sebagai: 

u nV V  dan u nM M=  

Bila digunakan dalam pengertian umum, beban tefaktor 
sering dinotasikan dengan U. Beban-beban terfaktor atau gaya-
gaya yang dihasilkan dari beban terfaktor ditandai dengan 
indeks u. Misal, Mu merepresentasikan momen pada 
penampang yang dihasilkan dari beban-beban terfaktor. 
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1.9.3 Contoh 

Berikut contoh perhitungan kuat nominal balok yang 
mendukung beban bergerak. Balok Gambar 1-1a  menerima 
beban-beban layan yang terdiri atas (1) beban mati merata, qD = 

21 kN/m sepanjang balok dan (2) beban hidup terpusat PL = 
110 kN yang dapat bekerja bergerak sepanjang bentang. 
Dengan menggunakan faktor beban dan faktor reduksi SNI, 
tentukan kuat nominal yang diperlukan, Mn pada titik B dan C. 

Penyelesaian: 

Hitung beban terfaktor dengan mengalikan beban layan 
dengan faktor beban yang sesuai. 

1.2 1.2 21 25.2 kN/mu Dq q= =  =   

1.6 1.6 110 176 kNu LP P= =  =  

1. Momen positive maksimum di B 

Tempatkan beban terfaktor pada balok (dengan posisi 
seperti Gambar 1-1b) untuk memaksimumkan momen 
positive di B. Analisis balok menunjukkan bidang gaya 
lintang (geser) dan bidang momen yang menghasilkan 
momen (lentur) perlu sebesar Mu = 363.23 kNm. Untuk 
menghitung momen lentur nominal kita dapatkan dari 
hubungan berikut: 

u nM M=  dimana 0.8 =   

363.23 0.8

454.038 kNm

n

n

M

M

=

=
 

Untuk menginvestigasi kemungkinan timbulnya momen 
negative di B, kita letakkan beban terpusat di ujung 
kantilever yang akan menghasilkan momen negative pada 
bentang ABC seperti nampak pada Gambar 1-1c dibawah 
ini, Mu = 363.23 kNm di B dan karna itu Mu di C = -28.35 
kNm. Dengan demikian balok harus dirancang utk dapat 
menahan kedua momen positive dan negative tersebut. 
Karena itu kita harus meletakkan tulangan tarik 
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memanjang di bagian bawah dan atas penampang balok 
tersebut. 

 

Gambar 1-1. (a) Dimesi balok; (b) beban mati bekerja sepanjang bentang 
dengan beban hidup di titik B untuk memaksimumkan momen positif; (c) 

beban hidup ditempatkan diujung untuk memperoleh momen negative 
maksimum 

2. Momen negative maksimum di C 

Posisi beban hidup di D (lihat Gambar 1-1c). Analisis 
menunjukkan bahwa pada titik C, Mu = -292.35 kNm. 
Hubungan Mu = ϕ Mn, kita dapatkan Mn = -365.438 kNm 

1.10 Ketahanan Beton Bertulang 

Ketahanan beton bertulang tergantung pada 
kemampuannya untuk mencegah karat pada tulangan akibat 
pengaruh kondisi lingkungannya. Standar (SNI SNI 2847:2013) 
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menetapkan bahwa pada lingkungan korosif atau kondisi 
paparan parah lainnya untuk memproteksi korosi pada beton, 
selimut beton ditetapkan tidak kurang dari 50 mm untuk 
dinding dan slab dan tidak kurang dari 65 mm untuk 
komponen struktur lainnya. Untuk komponen struktur beton 
pracetak yang dibuat dibawah kondisi kontrol pabrik, selimut 
beton yang ditetapkan tidak kurang dari 40 mm untuk dinding 
dan slab dan tidak kurang dari 50 mm untuk komponen 
struktur lainnya. 

 Tebal selimut beton untuk kondisi beton non-prategang 
yang dicor setempat disajikan seperti dalam Tabel 1-4 dibawah 
ini. 

Tabel 1-4. Tebal Selimut Beton ( SNI 2847:2013) 

Uraian 
Tebal 

selimut, 
mm 

Beton yang dicor di atas dan selalu berhubungan 
dengan tanah 

75 

Beton yang berhubungan dengan tanah atau cuaca: 
- Batang tulangan D-19 hingga D-57  
- Batang tulangan D-16, kawat M-16 ulir atau 

polos, dan yang lebih kecil. 

 
50 
40 

Beton yang tidak berhubungan dengan cuaca atau 
berhubungan dengan tanah:     

 

Slab, dinding, balok usuk: 
- Batang tulangan D-44 dan D-57  
- Batang tulangan D-36 dan yang lebih kecil 

 
40 
20 

Balok, kolom: 
    Tulangan utama, pengikat, sengkang, spiral   

40 

Komponen struktur cangkang, pelat lipat:  
- Batang tulangan D-19 dan yang lebih besar 
- Batang tulangan D-16, kawat M-16 ulir atau 

polos, dan yang lebih kecil 

 
20 
13 
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2 MATERIAL BETON BERTULANG 

2.1 Beton 

Beton merupakan campuran yang dirancang 
proporsional sedemikian dari semen, air, agregat halus dan 
agregat kasar. Terhadap komponen dasar tersebut varitas 
campuran, misalnya unsur kimia yang mempengaruhi reaksi 
atau modifikasi sifat fisik dari beton yang telah mengeras, 
seringkali ditambahkan. Segera setelah komponen beton 
dicampurkan, semen dan air bereaksi membentuk ikatan gel 
yang mengikat agregat halus dan kasar menjadi material 
seperti batu. Reaksi kimia antara semen dan air, sebuah reaksi 
eksotermik yang menghasilkan sejumlah panas yang signifikan, 
disebut dengan Hidrasi. 

Dalam tahap awal hidrasi, bila hanya sejumlah kecil gel 
terbentuk, beton dalam kondisi plastis dan dapat mengalir 
dengan mudah. Melewati tahapan ini beton dapat diletakkan 
pada cetakan, bekerja kedalam ruang antar tulangan, dan 
dipadatkan untuk menghindari rongga dan permukaannya 
dapat diratakan dan difinishing. Karena proses hidrasi masih 
menerus dan lebih banyak jumlah gel yang terbentuk, beton 
secara progresiv menyatakan, hilang workabilitasnya dan 
mencapai kekuatannya. 

Level dimana gel terbentuk dipengaruhi oleh suhu pada 
tempat reaksi muncul. Pada temperatur tinggi reaksi terjadi 
dengan cepat, hanya butuh 10 atau 15 menit untuk beton 
mengeras. Pada temperatur rendah membutuhkan waktu 10 
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sampai 12 jam untuk beton mengeras dengan tingkatan yang 
sama. Kondisi akhir setelah beton mengeras terdiri atas 
berbagai variasi ukuran agregat yang dikelilingi oleh mortar 
yang tersusun dari semen dan agregat halus seperti terlihat 
pada Gambar 2-1. Idealnya perancang berkeinginan membuat 
beton yang padat dan homogen yang tidak memiliki pori, 
berlubang, retak-retak dan kerusakan lainnya. Bahan 
diharapkan memiliki kekuatan yang seragam, kedap air, dan 
memberikan bentuk penyajian yang menarik. Namun dalam 
praktiknya hal itu tidak memungkinkan membuat beton yang 
bebas dari flaws, meskipun sudah dibuat sedemikian hati-hati 
namun masih memiliki rongga kecil-kecil dibagian dalam dan 
permukaan. 

 

Gambar 2-1. Penampang beton yang memperlihatkan agregat 

Rongga terjadi karena gelembung udara yang dihasilkan 
selama proses pencampuran dan dengan segregasi agregat 
kasar dari mortar bila beton diletakkan dalam cetakan. Karena 
itu lebih kurang dua kali jumlah air dibutuhkan untuk 
membuat beton mudah dikerjakan (workabilitas) dari pada 
untuk bereaksi dengan semen, lubang-lubang halus muncul 
melewati beton karena terlampauinya jumlah air terhadap 
permukaan bila beton dipadatkan. Kenaikan jumlah air 
terhadap permukaan disebut dengan istilah bleeding. 

Kerusakan permukaan beton seperti lubang-lubang dan 
lubang sarang laba-laba (karna ketidak beradaan mortar antar 
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aggregat) terbentuk bila beton berisi mortar yang tidak cukup 
atau bila beton tidak dipadatkan dengan sempurna didalam 
cetakannya. Selanjutnya dengan sinar-x dan studi mikroskopik 
menunjukkan bahwa retak-retak halus muncul akibat dari 
keruntuhan lekatan antara gel dan agregat. Kegagalan lekatan 
utamanya diduga akibat pengeringan dan susut karbonasi (ini 
terbentuk dari pemanasan permukaan yang terekspose dengan 
CO2). 

Selanjutnya, terhadap kerusakan kecil yang tidak dapat 
dihindari, dengan waktu, tahanan komponen beton dapat 
membuat retak susut dan suhu akibat fluktuasi kondisi 
lingkungan. Meskipun retak-retak ini tidak pernah dieliminasi, 
perhatian khusus dalam detil disain dan penggunaan tulangan, 
dipertimbangkan menggunakan yang disebut tulangan susut 
dan tulangan rayap, akan mengontrol ukuran dan lokasi retak-
retak sehingga tidak ada fungsi atau tampilan struktur akan 
terganggu. 

2.2 Material Beton 

Sebagian besar beton dibuat dengan semen portland. 
Istilah semen hidrolis digunakan karena beton bereaksi dengan 
air, beton punya kemampuan mengeras dalam air. Semen 
portland tersedia dalam 5 tipe yang diatur SNI (ASTM) seperti 
dalam Tabel 2-1 berikut.  

Tabel 2-1. Tipe dan Karakteristik Semen 

Tipe Jenis Karakteristik dan peruntukan 

I Normal Peruntukan umum, digunakan bila tidak ada 
persyaratan khusus 

II Moderate Ketahanan sedang terhadap serangan asam dan 
evolusi panas sedang selama proses hidrasi 

III High-early Cepat mengeras, mengijinkan pembukaan 
begisting lebih cepat; mempercepat proses 
konstruksi 

IV Low-heat Menghailkan panas rendah: digunakan dalam 
konstruksi penampang massive seperti untuk 
bendung (dam) 

V Sulfate-
resisting 

Digunakan dimana beton diekspose terhadap 
lingkungan dengan serangan asam yang tinggi 
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 Semen dibuat dari bahan dasar yang sama, tapi sifat-
sifatnya diubah sedemikian dengan cara mencampurkan 
bahan-bahan dasarnya, seringkali lempung dan batu gamping 
(limestone) dan dibakar sebelum menjadi bubuk semen. 

 Agregat, yang mana mengisi lebih kurang 75% dari 
volume beton, biasanya terdiri atas kerikil atau batu pecah. 
Agregat lolos saringan No.4 dengan lubang ayak berukuran 
1/4“ (6.4 mm) diklasifikasikan sebagai agrgat halus. Agregat 
yang lebih besar diklasifikasikan sebagai agregat kasar. Karena 
keberadaan debu atau unsur kimia dapat melemahkan ikatan 
antara pasta semen dan agregat, maka beton yang kuat dan 
tahan lama membutuhkan agregat yang bersih dan keras. 

 Beton tanpa tulangan yang dibuat dengan batu atau 
kerikil biasanya diasumsikan memiliki berat sekitar 2320 
kg/m3. Bila tulangan ditambahkan beratnya berubah dan 
diperkirakan sebesar 2400 kg/m3 untuk beton yang 
menggunakan agregat normal. Bila perancang ingin 
mengurangi berat elemen beton yang tidak diperuntukkan 
pemakaian berat atau abrasi, maka agregat ringan yang dibuat 
dari variasi serpihan terak/ampas, dapat digunakan untuk 
menggantikan agregat batu atau kerikil yang lebih berat. Beton 
yang memiliki kuat tekan pada umur 28 hari lebih besar atau 
sama dengan 17 MPa dan berat kering satuan 1840 kg/m3 
dikategorikan beton ringan struktural. Bila semua agregat 
(halus dan kasar) adalah ringan, beton disebut beton ringan 
semua (all-ligtweight). Bila agregat kasar ringan dan agregat 
halus menggunakan pasir beton dikategorikan sebagai beton 
ringan berpasir (sand lightweight concrete)  

Kecuali bila dalam pelaksanaan dilapangan menunjukkan 
bahwa beton dengan ukuran agregat tertentu dapat 
ditempatkan dan dipadatkan dengan sempurna untuk 
mencegah rongga atau sarang madu, maka SNI mensyaratkan 
ukuran agregat maksimum tidak dilampaui yaitu: 

- 1/5 dari dimensi terkecil cetakan/begisting 

- 1/3 tebal pelat 

- ¾ minimum jarak bersih antar tulangan 
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Untuk beton dapat mencapai tegangan tekan 
maksimumnya, SNI mensyaratkan bahwa beton harus dirawat 
yaitu menjaga secara terus menerus selalu basah atau lembab 
dan suhu dipertahankan diatas 50oF selama kurang lebih 7 hari 
sejak pertama kali dibuat. Bila semen Type III (yang cepat 
mengeras), periode perawatan dapat direduksi menjadi tiga 
hari. Adanya kelembaban, mengijinkan semen yang tidak 
bereaksi terhadap hidrasi lanjut untuk menghasilkan 
penambahan gel semen. Perawatan dapat dieffektifkan dengan 
menyemprot secara terus menerus, menutup beton dengan 
lembaran anti air (seperti plastik mika), menyemprotkan 
pelapis, atau meninggalkan cetakan dan membungkus 
permukaan-permukaan yang terekspose. 

 

 

Gambar 2-2. Pengaruh umur perawatan pada kuat tekan 

Gambar 2-2 adalah hasil uji tekan standar silinder 
menurut waktu yang menunjukkan peningkatan kuat tekan 
beton seiring waktu. Hasil uji tekan silinder beton dengan 
campuran yang sama namun berbeda perlakuan yang 
diberikan, silinder A (kurva A) secara terus menerus 
dilembabkan hingga pengujian sedangkan silinder B (kurva B) 
diijinkan mengering di udara. Seperti ditunjukkan oleh gambar 
tersebut setelah 6 bulan, kuat tekan silinder dari beton yang 
dirawat (kurva A) lebih besar dua kali dari silinder beton yang 
tidak dirawat (kurva B). 
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2.3 Workabilitas 

Untuk menghasilkan beton mutu tinggi, air yang cukup 
ditambahkan untuk membuat beton encer sehingga dapat 
dikerjakan dengan mudah pada begisting yang telah dibuat. 
Tetapi, bila terlalu banyak air yang ditambahkan, salah satu 
kelemahan, beton akan mengalami kembang susut yang tinggi. 
Saat ini bahan tambah (agent) untuk mengurangi jumlah air 
pada beton telah tersedia yang disebut superplasticizer yang 
mana mengijinkan para insinyur untuk membuat campuran 
beton menjadi encer dengan pengurangan signifikan jumlah 
air. 

 

Gambar 2-3. Pengujian slump 

Pengujian slump seperti dalam Gambar 2.3 merupakan 
pengujian umum di lapangan untuk megontrol 
kelecakan/workabilitas dan kualitas beton. Peralatan dalam tes 
slump ini menggunakan kerucut terpancung dari pelat baja 
dengan diameter bawah 305 mm yang diisi dengan beton segar 
yang dipadatkan dengan batang tongkat. Setelah bagian 
permukaan merata, kerucut slump diangkat perlahan-lahan. 
Dengan berkurangnya dukungan lateral, beton merosot. 
Perbedaan tinggi yang diukur antara puncak beton dan puncak 
kerucut disebut Slump. Beton biasanya dihasilkan dengan 
slump berkisar antara 51 sampai 152 mm (2 sampai 6 inchi). 
Nilai Slump yang besar dispesifikasikan untuk konstruksi yang 
menggunakan begisting sempit yang berisi tulangan dengan 
jarak yang rapat. 
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2.4 Durabilitas 

Durabilitas diartikan sebagai kemampuan material beton 
untuk menahan kerusakan karna lingkungan. Dalam hal ini 
elemen struktur beton diharapkan memiliki kemampuan untuk 
mempertahankan fungsi, stabilitas dan estetika akibat 
pengaruh lingkungan sehingga tidak menimbulkan biaya 
perawatan dan perbaikan yang besar selama umur layan yang 
direncanakan. 

Bila beton terkena cuaca, air laut atau air garam, maka 
ketahanan dan intensitas tegangan harus selalu menjadi 
pertimbangan ketika kekuatan beton terbentuk. Berkurangnya 
ketahanan beton oleh faktor-faktor tersebut dapat secara 
signifikan ditingkatkan dengan cara perawatan yang baik dan 
pemadatan yang hati-hati. 

Struktur beton tidak hanya perlu terlindung terhadap 
kelembaban tetapi juga terhadap pembekuan (freezing) dan 
pencairan (thawing). Keberadaan es pada permukaan yang 
berongga dan retak mikro bisa menciptakan tekanan internal 
dan meyebabkan beton hancur dengan cepat kecuali beton 
memang dibuat dengan spesifikasi beton mutu tinggi dengan 
kandungan udara yang ditentukan. Batas yang disyaratkan 
pada kandungan udara dalam beton yang terpapar suhu beku 
dan kelembaban merupakan suatu fungsi dari ukuran 
maksimum agregat kasar. Nilai kandungan volume udara 
dalam beton disyaratkan dalam rentang 6 sampai dengan 7.5% 
untuk beton yang dibuat dengan agregat berukuran kecil 
(diameter 9.5 mm) dan 3.5 hingga 4.5% untuk beton dengan 
agregat kasar berukuran besar (diameter 75 mm).      

Untuk menjamin kecukupan kandungan semen, SNI 
mensyaratkan bahwa faktor air semen (fas) dalam 
perbandingan berat dari beton normal tidak lebih dari 0.5. Jika 
beton dibuat dengan agregat ringan, maka minimum kuat 
tekan f’c sebesar 28 MPa (ACI) disyaratkan. Untuk beton ringan 
kuat tekan lebih menjadi faktor penentu ketimbang faktor air 
semen mengingat agregat ringan memiliki daya serap air yang 
tinggi sehingga besar fas menjadi tidak menentu. 
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Faktor air semen (fas) merupakan variable utama yang 
mempengaruhi kekuatan dan ketahanan beton. Bilamana fas 
besar maka yang dihasilkan adalah beton yang encer, susut 
tinggi dan gel yang lemah. Beton yang mengandung gel yang 
demikian memiliki kekuatan rendah dan kurang tahan 
terhadap kerusakan akibat pelapukan. Kuat tekan terhadap 
variasi fas ditunjukkan pada Gambar 2-4 berikut ini. 

 

Gambar 2-4. Kuat tekan pada variasi fas 

2.5 Kuat Tekan 

Untuk keperluan struktural sifat yang penting dari beton 
adalah kuat tekannya. Kuat tekan karakteristik beton di dalam 
peraturan didefinisikan sebagai kuat tekan silinder berdiameter 
150 mm dan tinggi 300 mm. Kuat tekan silinder ini 
didefinisikan pada kondisi hasil tes silinder yang dilakukan 
pada silinder berukuran tersebut diatas dalam umur benda uji 
28 hari. 

Nilai karakteristik ini adalah nilai yang berada 5% 
dibawah kemungkinan hasil terburuk dari sampel yang diuji 
dan dirumuskan oleh:  

1.64
k m

f f S= −   (2-1) 

dimana: 

fk = nilai kuat tekan karaktristik 

fm= nilai kuat tekan rata-rata 
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S = Standar deviasi 

2.6 Kuat Tarik 

Kuat tarik beton merupakan faktor penting yang 
mempengaruhi ukuran lebar dan panjang retak struktur beton. 
Pengujian kuat tarik langsung tidak memungkinkan untuk 
dilaksanakan, karena itu kuat tarik dapat didekati nilainya 
dengan dua model pengujian yaitu uji kuat tarik belah dan uji 
modulus runtuh seperti diuraikan berikut ini. 

2.6.1 Kuat Tarik belah 

Kuat tarik yang ditentukan dengan kuat tarik belah 
diperoleh dengan menggunakan uji belah silinder beton seperti 
terlihat pada Gambar 2.5 dibawah ini dan nilainya diperoleh 
dengan menggunakan Persamaan (2-2). 

 
2

ct

P
f

Ld
=                                      (2-2) 

 

Gambar 2-5. Uji belah silinder beton 

Nilai kuat tarik ini bervariasi antara 10-15% dari nilai 
kuat tekannya dan dirumuskan seperti dibawah ini masing-
masing Persamaan (2-3) untuk beton normal  dan Persamaan 
(2-4) untuk beton ringan. 
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0 5 0 6' '

ct c cf . f . f=  sampai  untuk beton normal   (2-3) 

0 4 0 5' '

ct c cf . f . f=  sampai  untuk beton ringan     (2-4) 

Perlu diketahui bahwa kuat tarik belah ini tidak 
memberikan hasil yang sama dengan hasil yang diberikan bila 
beton diuji dengan tarik langsung. Namun mengingat tarik 
langsung sangat sulit dilakukan dan tidak menghasilkan 
korelasi yang lebih baik antara kuat tarik dan perilaku lentur 
yang menghasilkan retak pada balok misalnya. Dalam 
perancangan struktur untuk alasan keamanan biasanya 
tegangan tarik beton diasumsikan sama dengan nol. 

2.6.2 Modulus runtuh 

Modulus runtuh diperoleh dengan melakukan tes standar 
pada balok beton tanpa tulangan berukuran penampang 
100x100 dan panjang 400 mm yang dibebani sampai runtuh 
dengan beban terpusat ditengah bentang atau dua beban titik 
yang ditempatkan pada 1/3 bentang. Kuat tarik beton yang 
kecil berarti bahwa kegagalan tarik lentur selalu terjadi dekat 
dengan tengah bentang (lihat Gambar 2.6). 

 

Gambar 2-6. Uji modulus runtuh beton 

Asumsikan bahwa balok berperilaku elastis dan tegangan 
lentur bervariasi linier dari sumbu netral penampang, tegangan 
tarik maksimum pada permukaan bawah, yang dinamakan 
modulus runtuh, fr, dapat dihitung dengan memasukkan nilai 
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eksperimen dari momen kedalam persamaan umum tegangan 
lentur pada bagian atas dan bawah permukaan balok seperti 
berikut ini. 

r

M c
f

I
=  

Berdasarkan data empiris, SNI menetapkan persamaan untuk 

memprediksi tegangan tarik lentur yaitu dihubungkan dengan 

kuat tekannya seperti dalam Persamaan (2-5). 

'0.7r cf f=  (MPa) (2-5) 

dimana f’c adalah kuat tekan beton pada umur 28 hari dalam 

MPa. 

Jika agregat halus dan agregat kasar beton keduanya 
adalah material ringan, fr dalam Persamaan (2-5) direduksi 
sebesar 0.75. Jika agregat halusnya adalah pasir dan agregat 
kasarnya material ringan maka fr direduksi dengan angka 0.85. 

Bila yang tersedia adalah hasil uji belah beton ringan fct, 
maka modulus runtuhnya dapat dihitung dari hubungan 
berikut ini. 

( ) '0.7 1.8        0.7r ct cf f f=    (2-6) 

Gambar 2-7. Variasi modulus runtuh menurut kuat tekan 

Gambar 2-7 menunjukkan hasil uji modulus runtuh beton 
normal yang dihubungkan dengan kuat tekan silindernya. 
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Terlihat variasi hasil data yang sangat acak (Leet and Bernal, 
1997), sehingga nilai modulus runtuh disederhanakan sebagai 
Persamaan (2-5).  

2.7 Hubungan Tegangan-regangan 

Kuat lentur penampang beton bertulang ditentukan dari 
hubungan regangan-tegangan dari kedua material 
pembentuknya yaitu beton dan baja. Tipikal kurva regangan-
tegangan beton ditunjukkan seperti pada Gambar 2-8 dibawah 
ini.  

Gambar 2-8. Variasi kurve tegangan-regangan uni-axial beton 

Kurva pada gambar tersebut merupakan kurva non-linier 
dengan tegangan puncak terjadi pada nilai regangan kurang 
lebih 0.002 (tergantung mutu/nilai kuat tekan beton) dengan 
regangan maksimumnya terjadi pada nilai 0.003. Tidak ada 
batasan elastis yang jelas yang menunjukkan tegangan 
berbanding lurus dengan regangannya. Kurve tegangan-
regangan yang demikian merupakan ciri dari material yang 
mudah runtuh (getas). 

2.8 Modulus Elastis Beton 

Nilai modulus elastisistas beton bervariasi tergantung 
pada kuat tekannya. Nilai ini diperoleh dari grafik hubungan 
tegangan-regangan beton (Gambar 2-8) dan didefinisikan 
sebagai ditunjukkan pada Gambar 2-9. Dalam gambar terlihat 
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bahwa batas elastis diasumsikan terjadi sampai dengan nilai 
tegangan sekitar 50% kuat tekan sehingga nilai modulus elstis 
beton, Ec dapat diperoleh dengan membagi 50% f’c dengan nilai 
regangan yang korespon dengannya. Dengan pendekatan ini 
dan banyaknya variasi data nilai Ec yang ada, maka secara 
empiris untuk beton normal nilai Ec ditentukan dengan 
Persamaan (2-7). 

'

4700c
c

E f=   (2-7) 

Untuk selain beton normal, Ec dapat dihitung dari rumus 
1 50 043 .

c c cE . w f '=  dengan wc adalah berat satuan beton 

dalam kg/m3 dan f’c dalam MPa. 

 

Gambar 2-9. Diagram tegangan-regangan untuk menghitung Ec 

Untuk menentukan nilai Ec secara eksperimen ASTM 
C469 memberikan petunjuk menggunakan batas linier kurva 
Gambar 2-9 pada 40% f’c dengan regangan minimum 0.00005 
dan diformulasikan seperti Persamaan (2-8). 

'

1

2

0.4

0.00005

c
c

f S
E



−
=

−
  (2-8) 

dimana S1 adalah tegangan sesuai dengan regangan arah 

longitudinal sebesar 0,00005 dan 2  adalah regangan 

longitudinal akibat tegangan '0.4 cf . 
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2.9 Baja Tulangan 

Baja tulangan yang umum digunakan untuk struktur 
beton disajikan dalam Tabel 2-2 dan Tabel 2-3 berturut-turut 
untuk baja tulangan polos dan baja tulangan sirip berikut ini. 

Tabel 2-2. Ukuran baja tulangan polos 

No. Penamaan
Diameter 

nominal (mm)

Luas penampang 

nominal (mm2)

Berat nominal 

(kg/m)

1 P 6 6 28.27                      0.22

2 P 8 8 50.27                      0.39

3 P 10 10 78.54                      0.62

4 P 12 12 113.10                    0.89

5 P 14 14 153.94                    1.21

6 P 16 16 201.06                    1.58

7 P 19 19 283.53                    2.23

8 P 22 22 380.13                    2.98

9 P 25 25 490.87                    3.85

10 P 28 28 615.75                    4.83

11 P 32 32 804.25                    6.31  

 

Tabel 2-3. Ukuran baja tulangan beton sirip 

min maks

mm mm2 mm mm mm mm mm kg/,

1 S. 6 6 28.27            5.50              0.30              0.60              4.20              4.70              0.22

2 S. 8 8 50.27            7.30              0.40              0.80              5.60              6.30              0.39

3 S. 10 10 78.54            8.90              0.50              1.00              7.00              7.90              0.62

4 S. 13 13 132.73         12.00            0.65              1.30              9.10              10.20            1.04

5 S.16 16 201.06         15.00            0.80              1.60              11.20            12.60            1.58

6 S. 19 19 283.53         17.80            0.95              1.90              13.30            14.90            2.23

7 S. 22 22 380.13         20.70            1.10              2.20              15.40            17.30            2.98

8 S. 25 25 490.87         23.60            1.25              2.50              17.50            19.70            3.85

9 S.29 29 660.52         27.20            1.45              2.90              20.30            22.80            5.19

10 S.32 32 804.25         30.20            1.60              3.20              22.40            25.10            6.31

11 S.36 36 1,017.88      34.00            1.80              3.60              25.20            28.30            7.99

12 S.40 40 1,256.64      38.00            2.00              4.00              28.00            31.40            9.86

13 S. 50 50 1,963.50      48.00            2.50              5.00              35.00            39.30            15.41

Jarak sirip 

melintang 

(maks)

Lebar rusuk 

memanjang 

(maks)

Berat 

nominal

Tinggi sirip melintang

No. Penamaan

Diameter 

nominal 

(d)

Luas 

penampang 

nominal 

(mm2)

Diameter 

dalam 

nominal (do)
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2.9.1 Kuat leleh baja, fy 

Tulangan baja terdiri dari berbagai macam bentuk seperti 
baja bulat (polos) dan baja deform/sirip atau baja yang diprofil. 
Gambar 2-10 menunjukkan contoh baja yang ada dipasaran 
dengan kode yang menunjukkan diameter nominalnya dan 
Standar yang diacu.  

 

Gambar 2-10. Contoh baja tulangan yang ada di pasaran 

Adapun tegangan leleh baja profil ini diberikan dalam 
Tabel 2-4 yang dirangkum dalam sifat mekanis baja tulangan 
yang diadopsi dari SNI 2052:2017 tentang baja tulangan beton. 

Tabel 2-4. Sifat mekanis baja tulangan (SNI 2052:2017) 

Kelas baja 
tulangan 

Uji tarik Uji lengkung 

Rasio 
TS/YS 

(Hasil Uji) 

Kuat 
luluh/leleh 

(YS) 

Kuat tarik 
(TS) 

Regangan dalam 
200 mm, Min sudut 

lengkung 

diameter 
pelengkung 

MPa MPa % mm 

BjTP 280 
Min. 280 

Maks. 405 
Min. 350 

11 (d ≤ 10 mm) 180o 3.5 d (d ≤ 16 mm) 
- 

12 (d ≥ 12 mm) 180o 5 d (d ≥ 19 mm) 

BjTS 280 
Min. 280 

Maks. 405 
Min. 350 

11 (d ≤ 10 mm) 180o 3.5 d (d ≤ 16 mm) 
Min. 1,25 

12 (d ≥ 13 mm) 180o 5 d (d ≥ 19 mm) 

BjTS 420A 
Min. 420 
Maks 545 

Min. 525 

9 (d ≤ 19 mm) 180o 3.5 d (d ≤ 16 mm) 

Min. 1,25 
8 (22 ≤ d ≤ 25 mm) 180o 5d (19 ≤ d ≤ 25 mm) 

7 (d ≥ 29 mm) 
180o 7d (29 ≤ d ≤ 36 mm) 

90o 9d (d >36 mm) 

BjTS 420B 
Min. 420 
Maks 545 

Min. 525 

14 (d ≤ 19 mm) 180o 3.5d (d ≤ 16 mm) 

Min. 1,25 12 (22 ≤d ≥ 36 mm) 180o 5d (19 ≤ d ≤ 25 mm) 

10 (d >36 mm) 180o 7d (29 ≤ d ≤ 36 mm) 



Struktur Balok Beton 
 

34 Akmaluddin dan Suryawan Murtiadi 

 

Kelas baja 
tulangan 

Uji tarik Uji lengkung 

Rasio 
TS/YS 

(Hasil Uji) 

Kuat 
luluh/leleh 

(YS) 

Kuat tarik 
(TS) 

Regangan dalam 
200 mm, Min sudut 

lengkung 

diameter 
pelengkung 

MPa MPa % mm 

90o 9d (d >36 mm) 

BjTS 520 
Min. 520 
Maks 675 

Min. 650 

7 (d ≤ 25 mm) 180o 5d ( d ≤ 25 mm) 

Min. 1,25 
6 (d ≥ 29 mm) 

180o 7d (29 ≤ d ≤ 36 mm) 

90o 9d (d >36 mm) 

BjTS 550 
Min. 550 

Maks. 675 
Min. 687,5 

7 (d ≤ 25 mm) 180o 5d ( d ≤ 25 mm) 

Min. 1,25 
6 (d ≥ 29 mm) 

180o 7d (29 ≤ d ≤ 36 mm) 

90o 9d (d >36 mm) 

BjTS 700 
Min. 700 

Maks. 825 
Min. 805 

7 (d ≤ 25 mm) 180o 5d ( d ≤ 25 mm) 

Min. 1,15 
6 (d ≥ 29 mm) 

180o 7d (29 ≤ d ≤ 36 mm) 

90o 9d (d >36 mm) 

 

2.9.2 Modulus elastis baja, Es 

Modulus elastisitas merupakan salah satu sifat mekanik 
bahan yang perlu dipelajari. Nilainya dapat diperoleh dari 
pengujian tarik bahan tersebut. Tipikal hasil uji tarik material 
baja disajikan dalam Gambar 2-11 berikut ini. 

 

Gambar 2-11. Tipikal hasil uji tarik baja tulangan 
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Hasil uji tarik baja memperlihatkan hasil seperti pada 
Gambar 2-11, dimana diawali dengan proporsionalitas antara 
tegangan dan regangan (yang membentuk sudut θ) sampai 
dengan nilai tertentu sehingga kurva menunjukkan perubahan 
arah. Titik perubahan ini yang dikenal sebagai titik leleh dan 
korespond dengan tegangan/kuat leleh, fy dari baja. 
Selanjutnya bila beban terus ditingkatkan maka tegangan masih 
meningkat namun dengan regangan yang relatif besar sehingga 
pada beban tertentu akan menghasilkan tegangan maksimum. 
Setelah itu kurva akan menurun dan putus yang disebut 
sebagai tegangan runtuh baja.  

Modulus elastis tulangan baja diambil dari nilai tan θ, 
dimana θ adalah sudut yang dibentuk oleh garis linear pada 
kurva tegangan-regangan seperti diperlihatkan pada Gambar 2-
11. Menurut SNI, nilai modulus elastisitas baja rata-rata diambil 
sebesar 200 kN/mm2 (200 GPa) atau 200000 MPa (SNI 
2847:2013). 
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3 BALOK LENTUR 

3.1 Perilaku Balok yang Mengalami Lentur 

Perhatikan sebuah balok beton tanpa tulangan 
berpenampang segi empat yang ditumpu sederhana pada 

ujungnya dan dibebani merata seperti Gambar 3-1.  

 

Gambar 3-1. Balok tanpa tulangan 

Balok pada Gambar 3-1 diatas akan melendut atau 
mengalami deformasi sedemikian rupa, Gambar 3-2, karena 
momen dan geser yang timbul akibat adanya beban luar yang 
bekerja. 

 

Gambar 3-2. Deformasi Balok non tulangan 

Merujuk pada Gambar 3-2 diperoleh: 

- Bentang balok sebelum deformasi = L 
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- Bentang balok bagian atas setelah deformasi = L-2δt 
(Perpendekan) 

- Bentang balok bagian bawah setelah deformasi = L+2δb 
(Perpanjangan) 

Jelas bahwa bila ujung-ujung balok diasumsikan tetap 
tegak lurus terhadap sumbu balok maka bagian atas dari balok 
tersebut mengalami perpendekan atau dalam kondisi tertekan 
dan sebaliknya bagian bawahnya mengalami perpanjangan 
atau dalam kondisi tertarik. Selama regangan didalam bahan 
berbanding lurus terhadap jarak yang diukur dari sumbu 
netral, maka retak lentur (flexural cracking) akibat balok tertarik 
akan terjadi pada bagian bawah dan dimulai dari bagian balok 
yang paling ekstem mengalami tarikan dan menjalar menuju 
sumbu netralnya seperti diperlihatkan pada Gambar 3-3. 

 

Gambar 3-3. Balok yang mengalami retak lentur 

Bentuk hurup V terbalik seperti pada Gambar 3-3 diatas 
merupakan ciri dari retak lentur yang terjadi pada material 
beton. Tegangan tarik selain terjadi akibat lentur (Momen) juga 
terjadi tegangan tarik diagonal yang diakibatkan oleh geser 
(Gaya lintang) seperti ditunjukkan pada Gambar 3-4. 

 

Gambar 3-4.Tegangan tarik diagonal 
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Identik seperti sebelumnya dimana retak terbentuk dalam 
arah tegak lurus terhadap tegangan yang terjadi, maka retak 
akibat gaya lintang mempunyai arah tegak lurus terhadap 
tegangan tarik diagonalnya, ditunjukkan seperti Gambar 3-5 
dibawah ini. 

 

Gambar 3-5. Retak geser diagonal 

Selain jenis retak yang diakibatkan oleh beban langsung 
retak dapat juga tejadi karena beberapa faktor seperti 
pergeseran tumpuan, variasi suhu dan/atau perubahan 
regangan. Retak diklasifikasikan mulai dari retak yang terjadi 
hanya dibagian permukaan atau dikenal sebagai retak rambut 
(0.13 mm lebar) dan ini biasanya diabaikan, sampai dengan 
retak dengan kondisi yang paling berat berkisar antara 15 mm 
sampai 25 mm lebar. Retak dengan kondisi yang paling 
terakhir ini merupakan retak yang menunjukkan bahwa 
struktur sudah rusak atau struktur sudah dalam kondisi tidak 
stabil. 

Retak yang disebabkan oleh lentur pada balok beton 
tanpa tulangan pada Gambar 3-1 mengakibatkan kegagalan 
lentur pada beban yang sangat rendah. Hanya 10% dari kuat 
tekan beton yang digunakan. 

Pengenalan tulangan  baja pada bagian tarik balok beton 
memungkinkan untuk meningkatkan beban w yang bisa 
dipekerjakan. Beban ini dapat ditingkatkan terus sampai 
tulangan mengalami tegangan lelehnya pada bagian bawah 
balok dan beton mengalami kehancuran pada bagian atas balok 
tersebut. Hal ini ditunjukkan seperti Gambar 3-6. Perlu dicatat 
bahwa garis netral pada kondisi keruntuhan berpindah dari 
posisi semula pada Gambar 1 mendekati bagian atas dari balok 
yang tertekan. 
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Gambar 3-6. Balok beton bertulang 

Jumlah tulangan yang dibutuhkan pada penampang yang 
diberikan tergantung pada besarnya momen lentur yang terjadi 
pada penampang tinjauan. 

 Untuk retak geser yang tejadi seperti pada Gambar 3-7 
dapat dicegah dengan memberikan/menyediakan tulangan 
yang mengelilingi penampang balok dan dikenal dengan istilah 
begel atau tulangan geser. 

 

Gambar 3-7. Balok dengan tulangan geser 

Jarak tulangan geser pada Gambar 3-7 diatas tergantung 
pada besarnya gaya lintang yang terjadi akibat beban yang 
bekerja dan tinggi dari penampang balok tinjauan. Pada posisi 
gaya geser yang besar atau pada bagian tumpuan balok, 
tulangan geser memiliki jarak yang lebih rapat dibandingkan 
dengan tulangan geser pada bagian tengah bentang balok. 
Persyaratan detail berkaitan dengan perhitungan besar dan 
jarak tulangan geser diberikan oleh Standar perhitungan beton 
bertulang Indonesia yang dikenal dengan SNI-03-2847-2002. 
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3.2 Mode Keruntuhan 

Bila sebuah balok dibebani sampai mengalami 
kehancuran maka ada tiga kemungkinan mode kegagalan 
lentur  yang terjadi. Mode tersebut ditentukan oleh jumlah atau 
banyaknya tulangan baja yang berada pada daerah beton yang 
tertarik (mengalami tarik). Dua diantarnya adalah kehancuran 
brittle dan sisanya adalah daktail. Oleh karena perhatian 
perancang adalah untuk menghasilkan balok yang daktail 
dengan kapasitas penyerapan energi yang tinggi, balok beton 
harus proporsional untuk menjamin bahwa mode kegagalan 
daktail yang terjadi. 

Kasus 1. Balok over-reinforced dan moda kegagalannya 
adalah terjadi secara men-dadak, rapuh, dimana konstruktor 
(engineer) harus berhati-hati terhadap disain. Bila balok beton 
overreinforced dibebani hingga hancur, kehancuran diawali 
dengan runtuhnya beton yang diikuti oleh kehancuran 
mendadak daerah tekan beton sementara tegangan belum 
mencapai tegangan lelehnya. Untuk mencegah keruntuhan 
yang demikian tulangan baja harus terlebih dahulu 
mengalami/mencapai lelehnya sedangkan regangan pada 
daerah tekan beton lebih kecil dari regangan maksimumnya 
yaitu 0.003. 

Kasus 2. Beton dengan tulangan sedang (moderate) 
dalam kisaran 1%. Moda kegagalan yang terjadi adalah 
pertama-tama ditandai dengan lelehnya baja sementara 
regangan tekan beton relatif rendah. Balok dengan kondisi 
demikian masih terus dapat dibebani dan menghasilkan 
lendutan yang besar sebelum akirnya keruntuhan total terjadi. 
Moda kegagalan ini adalah satu-satunya moda yang dapat 
diterima. 

Kasus 3. Balok diberi tulangan rendah dengan persentase 
luas besi yang kecil sekali, moda keruntuhannnya juga rapuh 
“brittle”. Bila kuat tarik beton melampaui modulus runtuhnya 
(tegangan tarik betonnya) beton akan retak dan secara tiba-tiba 
melepas gaya tarik yang dipikulnya yang selanjutnya tugas ini 
beralih ketulangan baja untuk memikul penambahan beban 



Struktur Balok Beton 
 

42 Akmaluddin dan Suryawan Murtiadi 

 

berikutnya. Jika luas tulangan yang ada kecil sekali untuk 
menahan beban tambahan maka tulangan akan patah yang 
akhirnya penampang beton akan mengalami kehancuran secara 
mendadak. 

Untuk menjamin keruntuhan yang daktail, batas atas dan 
batas bawah luas tulangan dibuat. Batas bawah dimaksudkan 
untuk menjamin bahwa tersedia cukup tulangan untuk 
mencegah tulangan baja patah secara tiba-tiba yang 
mengakibatkan balok beton menjadi belah. Batas atas tulangan 
dimaksudkan untuk mencegah balok hasil rancangan menjadi 
balok yang overreinforced. 

 Oleh karena keberadaan tulangan geser memiliki 
pengaruh yang kecil terhadap kapasitas momen penampang, 
geser tidak ikut diperhitungkan dalam desain batang/elemen 
lentur. 

3.3 Keadaan Tulangan didalam Balok 

Sebelum menurunkan persamaan-persamaan untuk balok 
beton bertulang terlebih dahulu perlu mendifinisikan istilah-
istilah yang berhubungan dengan jumlah tulangan baja yang 
digunakan di dalam balok. Istilah-istilah tersebut adalah 
sebagai berikut: Rasio tulangan seimbang (balanced steel ratio), 
balok bertulangan kurang (under-reinforced) dan balok dengan 
tulangan lebih (over-reionforced). 

 Sebuah balok yang memiliki rasio tulangan seimbang 
adalah balok yang mana secara teoritis tulangan tarik akan 
mulai leleh dan pada saat yang bersamaan bagian tekan 
penampang beton akan mecapai regangan ultimit pada beban 
yang sama besar. Bila balok memiliki jumlah tulangan lebih 
kecil dari jumlah tulangan balok kondisi seimbang dikatakan 
sebagai balok under-reinforced sebaliknya sebagai over-reinforced. 

 Bila balok bertulangan kurang dan beban ultimit 
didekati, tulangan baja akan mulai mencapai lelehnya 
meskipun beton yang tertekan masih dibawah tegangan 
ulimitnya. Jika beban terus ditingkatkan tulangan akan terus 
bertambah panjang yang menyebabkan defleksi balok semakin 
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bertambah dan retak yang nampak semakin membesar pada 
bagian beton yang tertarik. Dengan demikian pengguna 
struktur diberikan peringatan dini bahwa beban harus 
dikurangi kalau tidak tentu akan terjadi kerusakan yang parah 
bahkan kehancuran struktur. Bila beban terus ditingkatkan 
(ditambahkan) retak pada bagian tarik akan terus semakin 
membesar dan bahkan tegangan tekan beton akan melampaui 
tegangan ijinnya sehingga kegagalan struktur terjadi. 

 Bila balok over-reinforced tulangan baja tidak akan leleh 
sebelum struktur gagal/hancur. Karena semakin beban 
ditingkatkan defleksi balok tidak akan terlihat semakin 
membesar meskipun kekuatan beton telah mencapai kekuatan 
tekan ultimitnya, dan kegagalan terjadi secara tiba-tiba tanpa 
adanya peringatan terhadap pengguna. Penampang balok segi 
empat akan hancur pada kondisi tekan bila nilai regangannya 
antara 0.003 sampai 0.004 untuk beton normal. 

 Jelas bahwa kelebihan pembesian merupakan suatu 
kondisi yang harus dihindari, dengan demikian Standar 
membatasi persentase tulangan tarik yang dapat digunakan 
didalam balok untuk memastikan bahwa balok didesain under-
reinforced dengan kegagalan tipe daktail yang memberikan 
cukup waktu bagi penghuni untuk menghindar bila terjadi 
kegagalan struktur. 

3.4 Penurunan Persamaan Balok 

Hasil pengujian pada balok beton bertulang menyatakan 
bahwa regangan bervariasi proportional terhadap jarak diukur 
dari garis netral (sumbu balok) sekalipun pada bagian balok 
yang mengalami tarik bahkan pada kondisi beban ultimit. 
Tegangan tekan bervariasi lebih kurang berbentuk garis lurus 
sampai mencapai tegangan maksimum sebesar 0.5 f’c Bila beban 
ultimit dicapai, regangan dan tegangan bervariasi seperti 
digambarkan pada Gambar 3-8. 
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Gambar 3-8. Beban Ultimit 

Gambar 3-8 menunjukkan variasi regangan dan tegangan 
yang terjadi pada penampang beton. Gambar 3-8c 
menunjukkan bentuk tegangan aktual, namun untuk 
memudahkan perhitungan Whitney telah menyederhanakan 
bentuk parabolik tersebut menjadi bentuk segi empat dengan 
intensitas tegangan atau kuat tekan 0.85 f’c dan tinggi a = β1×c 
seperti terlihat pada Gambar 3.9c.  

Gambar 3-9. Beberapa bentuk distribusi tegangan 

Luas blok tegangan pada Gambar 3-9c tersebut tentu saja 
harus sama dengan bentuk tegangan parabolik (Gambar 3-8b 
atau 3-9c) dan posisi garis netral sejajar. Dengan demikian 
faktor β1 diperkenalkan untuk menyesuaikan tinggi blok 
tegangan sehingga menghasilkan luas blok tegangan aktual dan 
blok tegangan whitney bernilai sama. Hasil penelitian 
menyebutkan bahwa nilai β1 bervariasi dan tergantung pada 
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nilai kuat tekan beton. Standar Indonesia (SNI) memberikan 
rumusan seperti Persamaan (3-1) atau dalam bentuk Grafik 
seperti dalam Gambar 3-10. 

( )

'

' '

1

'

0.85                                     untuk 30 MPa

0.85 0.008 30         untuk 30 < 55 MPa

0.65                                     untuk 55 MPa

c

c c

c

f

f f

f



 


= − − 




       (3-1) 

 

Gambar 3-10. Variasi nilai β1 menurut kuat tekan beton 

Berdasarkan pada asumsi blok tegangan segi empat, 
persamaan statik dapat dengan mudah ditulis untuk jumlah 
gaya-gaya horisontal dan momen tahanan yang dihasilkan oleh 
gaya kopel. Kemudian ekspresi persamaan-persamaan tersebut 
dapat diselesaikan secara terpisah untuk memperoleh nilai a 
dan Mn. 

Untuk tidak membingungkan diingatkan bahwa Mn 
didefinisikan sebagai momen tahanan teoritis atau momen 
nominal dari penampang. Identik dengan pernyataan bahwa 
tegangan perlu (usable strength) sama dengan tegangan teoritis 
kali faktor reduksi tegangan atau dalam kasus ini setara dengan 

nM . Kuat lentur perlu dari penampang balok didefinisikan 

sebagai momen perlu Mu. 

u nM M=  

β1 = 0.85 - 0.008 (f’c -30) 

β1 = 0.65 

β1 = 0.85 

β1 
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Gambar 3-11. Penampang balok dengan diagram gayanya 

Untuk menurunkan persamaan balok digunakan Gambar 
3.11 sebagai rujukan. Dengan menyamakan gaya-gaya 
horisontal C dan T lalu diselesaikan untuk nilai a, diperoleh 

0 85 '

c s y. f a b A f=  sehingga: 
 

' '0.85 0.85

s y y

c c

A f f d
a

f b f


= =                   (3-2) 

dimana
db

As= = rasio/persentase tulangan 

Oleh karena tulangan baja dibatasi sampai sedemikian 
rupa agar leleh dengan sempurna sebelum beton mecapai 
tegangan ultimitnya, nilai momen nominal Mn dapat ditulis 
seperti persamaan berikut ini 

2 2
n s y

a a
M T d A f d

   
= − = −   

   
                       (3-3) 

dan momen perlu Mu adalah 

2
u n s y

a
M M A f d 

 
= = − 

 
                      (3-4) 

Dengan memasukkan nila a pada persamaan yang 
diperoleh sebelumnya memberikan bentuk lain dari momen 
perlu seperti dibawah ini. 
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1
1

1.7

y

u s y

c

f
M A f d

f




 
= − 

 

  (3-5) 

Bila '

y cq f f=  disebut sebagai indeks tulangan tarik 

(ukuran kekuatan tulangan) maka Persamaan (3-5) dapat 
ditulis menjadi 

( )' 2 1 0.59u cM f bd q q= −                            (3-6) 

Gambar 3-12 berikut menunjukkan data variasi kuat 
lentur yang dihubungkan dengan indeks tulangan (Leet and 
Bernal, 1997). 

 

Gambar 3-12. Variasi kuat lentur dengan indeks penulangan 

3.5 Luas tulangan maksimum 

Bila balok dengan tulangan seimbang digunakan, secara 
teoritis akan gagal secara tiba-tiba tanpa ada peringatan dini. 
Oleh karena itu Standar, SNI, membatasi persentase tulangan 
baja yang digunakan untuk balok bertulangan tunggal (tanpa 
beban aksial) sebesar 0.75 kali persentase tulangan yang 
menghasilkan kondisi regangan seimbang. 

Pada bagian ini diturunkan rumusan untuk b  yang 

merupakan persentase tulangan yang disyaratkan untuk 
perancangan balok kondisi seimbang. Pada beban batas untuk 



Struktur Balok Beton 
 

48 Akmaluddin dan Suryawan Murtiadi 

 

balok tersebut beton akan gagal secara teoritis pada kondisi 
regangan 0.003 dan pada saat yang bersamaan tulangan baja 
mencapai regangan lelehnya (lihat Gambar 3-13) 

Letak garis netral dapat diketahui dari hubungan 
diagram regangan Gambar 3-13b. Dengan mengambil bahwa Es 
untuk baja tulangan setara dengan 200000 MPa maka dari 
diagram regangan Gambar 3-13 didapatkan 

( )
0.0030 0.003

0.003 ( / 200000)0.0030 /

b

yy s

c

d ff E
= =

++
 

Persamaan diatas disusun dan disederhanakan untuk cb 
menghasilkan 

600

600
b

y

c d
f

=
+

                                   (3-7) 

Gambar 3-13. Kegagala seimbang balok persegi:  (a) penampang, (b) 
regangan, (c) tegangan, (d) kopel gaya dalam, (e) kurva tegangan regangan; 

titik-titik pada kurva menandakan level tegangan saat keruntuhan pada 
baja dan serat atas penampang beton 

Pada bagian sebelumnya telah diturunkan besaran nilai a 
dengan menyamakan C dan T. Identik dengan itu sehingga 
nilai a menjadi ab. Nilai ini dapat dikonversi ke nilai cb dengan 

membaginya dengan faktor 1  

'0.85

b y

b

c

f d
a

f


=     (3-8) 
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'

1 10.85

b yb
b

c

f da
c

f



 
= =  (3-9) 

Sekarang terdapat dua persamaan untuk cb dan kedua 
persamaan disamakan satu dengan yang lainnya untuk 
memperoleh persentase tulangan. Disini persentase tulangan 

yang dimaksud adalah tulangan seimbang 
b  

'

1

600

0.85 600

b y

c y

f d
d

f f




=

+
 

 
'

1
0.85 600

600

c

b

y y

f

f f


 =

+
                         (3-10) 

Balok dengan tulangan lebih akan gagal dengan cara 
hancur bagian beton, sedangkan balok bertulangan kurang 
(underreinforced) akan gagal dengan cara daktail. Untuk 
mencoba memastikan bahwa hanya kegagalan daktail yang 
terjadi Standar membatasi, seperti telah disebutkan 
sebelumnya, batas maksimum persentase tulangan sebagai 
berikut: 

bmaks  75.0=    (3-11) 

Nilai-nilai maksb  ,  dapat dengan mudah dihitung untuk 

berbagai macam nilai f’c dan fy dan hasilnya seperti terlihat pada 
Tabel 3-1. 

Tabel 3-1. Rasio tulangan maksimum balok 

f’y (MPa) 
f’c (Mpa) 

20 30 40 50 

300 0.024 0.036 0.044 0.049 

350 0.020 0.029 0.036 0.040 

400 0.016 0.024 0.030 0.033 

500 0.012 0.018 0.022 0.024 
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3.6 Luas Tulangan Minimum 

Penjelasan singkat tentang mode keruntuhan telah 
dibahas pada bagian sebelumnya. Namun kadang-kadang 
karena kebutuhan fungsi arsitektur yang harus dipenuhi 
dimensi balok didesain lebih besar dari yang dibutuhkan untuk 
lentur. Desain balok yang demikian secara teori membutuhkan 
jumlah besi yang sedikit sekali. 

Ada kemungkinan lain moda kegagalan yang terjadi 
pada balok dengan tulangan yang sangat kecil. Bila momen 
tahanan ultimit penampang balok lebih besar dari momen 
retaknya, penampang akan runtuh bila retak terjadi. Tipe 
kegagalan seperti ini bisa terjadi tanpa adanya peringatan dini. 
Untuk mencegah kemungkinan seperti ini, Standar (SNI) 
memberi petunjuk untuk menggunakan sejumlah tulangan 
minimum pada setiap penampang balok. 

db
f

f
A w

y

c

s
4

'

min =  tidak boleh kurang dari db
f

w

y

4.1
    (3-12) 

atau 

y

c

f

f

4

'

min = dan tidak kurang dari 
yf

4.1
            (3-13)

 

dimana f’c = kuat tekan beton, bw = lebar badan balok dan 
d adalah tinggi efektif penampang. 

3.7 Kegagalan Balok Over dan Under-reinforced 

Untuk mempelajari kegagalan lentur balok beton yang 
ditumpu sederhana digunakan Gambar 3-15 untuk mengetahui 
perilakunya. Bila balok dibebani hingga runtuh seperti Gambar 
3-15a maka keruntuhan akan terjadi pada penampang dengan 
momen yang paling maksimum dimana menghasilkan 
tegangan yang paling besar. Deformasi, regangan dan tegangan 
yang akan didiskusikan disini semuanya berhubungan dengan 
momen maksimum. Diketahui bahwa posisi garis netral pada 
penampang balok beton merupakan fungsi dari luas tulangan 
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baja. Sehingga pada balok bertulangan lebih (over-reinforced) 
garis netral akan mendekati baja tulangan tarik (Gambar 3-15d). 

 

Gambar 3-14. Kegagalan balok over-reinforced: (a) balok dengan beban 
runtuh, (b) diagram tegangan-regangan yang menunjukkan tegangan 

dalam tulangan baja dan tegangan maksimum pada beton saat runtuh, (c) 
pot. A-A, (d) distribusi regangan saat runtuh, (e) tegangan-tegangan 

Karena beban yang bekerja, balok akan melengkung dan 
penampang balok akan berputar pada garis sumbunya (garis 
netral). Deformasi yang berhubungan dengan regangan lentur 
akan sama dengan Nol pada garis netral dan bervariasi secara 
linier dengan jarak bila diukur dari garis netral. Regangan 
tekan maksimum beton terjadi pada bagian atas penampang 
yang mengalami tekan. Regangan ini jauh lebih besar 
dibandingkan dengan tegangan tarik pada bajanya karena 
permukaan beton yang tertekan berada lebih jauh dari garis 
netral dibandingkan dengan letak baja tulangan. Bila regangan 
beton pada bagian permukaan atas mencapai 0.003, maka 
keruntuhan terjadi. Ini ditunjukkan dengan hancurnya bagian 
tekan beton secara cepat sementara tulangan baja masih elastis 
(regangannya jauh dibawah regangan lelehnya) seperti 
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digambarkan pada Gambar 3-15b. Bila baja tulangan tidak 
dirancang untuk mencapai tegangan lelehnya maka hasil disain 
tidak akan ekonomis karena potensi baja tulangan tidak 
digunakan sepenuhnya. 

Kesimpulannya, kegagalan balok over-reinforced diawali 
dengan keruntuhan beton, pada saat ini defleksinya relatif kecil 
dan belum muncul retak-retak besar/ekstensif pada bagian 
tarik. Sebelum keruntuhan terjadi, lendutan dan retak yang 
terjadi kecil karena regangan rendah pada kedua bahan baik 
beton maupun baja. Karena beton adalah material getas, 
kegagalan akan terjadi secara tiba-tiba dan akan muncul 
dengan peringatan visual yang terbatas. Bila beton runtuh dan 
berjatuhan, kapasitas tahanan balok hilang. Kerusakan 
setempat seperti ini dapat berbahaya karena bagian beton yang 
mengalami kegagalan ini menerima beban lebih dari bagian-
bagian lain struktur sehingga kegagalan struktur terjadi dengan 
cepat pada komponen yang lain. 

 

Gambar 3-15. (a) Perbandingan perilaku antara balok underreinforced (b) 
dan balok overreinforced (c) dengan ukuran penampang yang sama 
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Perbedaan perilaku antara balok under-reinforced dan over-
reinforced ditunjukkan dengan kurva beban-defleksi seperti 
pada Gambar  3-16a diatas. Kecuali jumlah luas baja tulangan, 
kedua balok dengan tumpuan sederhana pada Gambar 3-16b 
dan 3-16c memiliki dimensi yang sama. Pada nilai beban 
rendah, sebelum beton mengalami hancur, kedua balok 
melendut dengan nilai kurang lebih sama karna perilaku 
ditentukan utamanya oleh properti luas kotor penampang 
beton. 

Untuk mencegah rancangan balok over-reinforced, Standar 
(SNI) menetapkan batas maksimum luas tulangan-tarik yang 
dapat dimasukkan kedalam balok. Dengan membatasi 
persentase luas tulangan baja menggeser posisi garis netral 
kearah daerah tekan. Akibatnya, regangan baja akan meningkat 
secara cepat dibanding regangan beton, dan balok akan gagal 
secara daktil dengan melelehnya baja tulangan sebelum beton 
hancur. Balok yang seperti ini dikenal dengan istilah balok 
under-reinforced. 
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4 KUAT LENTUR PENAMPANG 

4.1 Analisis Penampang Bertulangan Tunggal  

Analisis penampang beton bertulangan tunggal 
dimaksudkan untuk memeriksa atau mengecek apakah 
penampang yang telah ditentukan (penampang hasil disain) 
memiliki kapasitas atau kemampuan untuk menahan beban 
atau gaya luar yang bekerja pada penampang tersebut. 

Gambar 4-1. Penampang balok persegi bertulangan tunggal 

Kapasitas tahanan penampang balok dapat diperoleh dari 
diagram gaya pada gambar 4-1(c) diatas. Jumlah gaya-gaya 
dalam penampang sama dengan nol, dengan demikian 

C T= dimana '0.85 cC f b a=  dan s sT A f= sehingga: 
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'0.85 c s sf b a A f=
 

'0.85

s s

c

A f
a

f b
=   (4-1) 

Selanjutnya kapasitas tahanan penampang balok, Mn, 
adalah sebagai berikut: 

         2
n

a
M T d

 
= − 

   

2
n s s

a
M A f d

 
= − 

 
 (4-2) 

Tegangan fs pada Persamaan (4-2) tersebut bervariasi 
tergantung tipe keruntuhan/kegagalan penampang balok. 
Keruntuhan tersebut bergantung pada hubungan antara 
regangan beton dan regangan tulangan baja. Karena itu ada 
tiga tipe keruntuhan yang terjadi seperti telah diuraikan pada 
bagian sebelumnya. Tipe-tipe keruntuhan tersebut 
mengkategorikan jenis penampang balok menjadi: 

1. Penampang bertulangan seimbang 
2. Penampang dengan tulangan lebih dan 

3. Penampang dengan tulangan kurang 

4.1.1 Penampang balanced 

Bila keruntuhan penampang balok terjadi pada saat beton 
mencapai regangan maksimumnya = 0.003 bersamaan dengan 
baja mencapai regangan lelehnya (εs=εy) maka penampang 
tersebut dikategorikan sebagai penampang bertulangan 
seimbang (balanced). Gambar 4-2 dapat digunakan sebagai 
ilustrasi penampang dimaksud. Merujuk pada Gambar 4-2(b) 
maka perbandingan diagram regangannya dapat dilakukan 
seperti uraian dibawah ini:  

0.003

0.003
 dimana 

yb
y

y s

fc

d E



= =

+
 

Bila Es = 200000 MPa maka:  
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Sehingga: 
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y

a d
f

=
+

 (4-3) 

 

Gambar 4-2. Penampang bertulangan seimbang 

Persamaan (4-1) dapat ditulis kembali untuk menyatakan 
ab dengan mengganti fs=fy dan As = Asb. Sehingga: 

'0.85

sb y

b

c

A f
a

f b
=  

Bila sb
b

A

b d
 =  maka: 

'0.85

b y

b

c

f d
a

f


=   (4-4) 

Bila Persamaan (4-3) dan (4-4) dihubungkan maka 
diperoleh persamaan sebagai berikut: 
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  (4-5) 

4.1.2 Penampang under-reinforced 

Penampang under-reinforced (bertulangan kurang, diukur 
relative terhadap tulangan seimbangnya) diartikan sebagai 
penampang balok yang mengalami kegagalan dengan tulangan 
baja mencapai regangan lelehnya lebih dahulu sebelum beton 
mencapai regangan maksimumnya (εc<0.003). Pada 
kenyataannya balok semacam ini, sebelum mencapai kegagalan 
akan mengalami defleksi yang besar atau balok dalam keadaan 
daktail. Kegagalan balok semacam ini yang sangat diharapkan 
sehingga memberi kesempatan kepada penghuni untuk 
menyelamatkan diri bila balok mengalami kegagalan pada 
struktur bangunan. 

Untuk mendapatkan penampang yang demikian maka 
luas tulangan, As, dibatasi oleh peraturan (Standar) hingga 
tidak melampaui 75% luas tulangan seimbang, 0.75Asb. Dengan 

kata lain: bmaks  75.0=  

Nilai-nilai maks dapat dengan mudah dihitung untuk 

berbagai macam nilai f’c dan fy seperti disajikan pada Table 4-1 
berikut ini. 

Tabel 4-1. Nilai ρmaks penampang tulangan tunggal 

fy 
f'c (MPa) 

20 25 30 35 40 45 50 

250 0.031 0.038 0.046 0.051 0.055 0.059 0.062 

300 0.024 0.030 0.036 0.040 0.044 0.047 0.049 

350 0.020 0.024 0.029 0.033 0.035 0.038 0.040 

400 0.016 0.020 0.024 0.027 0.029 0.031 0.033 
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Ada kemungkinan lain, mode kegagalan yang terjadi 
pada balok dengan tulangan yang sangat kecil. Bila momen 
tahanan ultimit penampang balok lebih besar dari momen 
retaknya, penampang akan runtuh bila retak terjadi. Tipe 
kegagalan seperti ini bisa terjadi tanpa adanya peringatan dini. 
Untuk mencegah kemungkinan seperti ini, Standar memberi 
petunjuk untuk menggunakan sejumlah tulangan minimum 
pada setiap penampang balok. 

'

min
4

c

s w

y

f
A b d

f
=  namun tidak boleh kurang dari 

1.4
w

y

b d
f

   (4-6) 

atau 

'

min
4

c

y

f

f
 = dan tidak kurang dari 

1.4

yf
               (4-7) 

4.1.3 Penampang over-reinforced 

Penampang over-reinforced (bertulangan lebih) adalah 
kebalikan dari penampang under-reinforced. Penampang balok 
yang mengalami kegagalan dengan beton mencapai regangan 
maksimumnya (εc=0.003) sedangkan tulangan bajanya belum 
leleh (εs<εy). Secara fisik balok semacam ini akan runtuh secara 
tiba-tiba tanpa menunjukkan tanda-tanda lebih awal. Karena 
itu harus dihindari disain balok semacam ini. Hal ini terjadi 
karena balok memiliki tulangan lebih besar dibandingkan 

tulangan maksimumnya, maks   

Selanjutnya metode analisis penampang tulangan tunggal 
dirangkum dalam bentuk diagram alir seperti Gambar 4-3 
berikut ini. 
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Gambar 4-3. Flowchart analisa penampang tulangan tunggal 
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4.2 Contoh Analisis Tulangan Tunggal 

Pada bagian ini kuat lentur disain, Mu, balok dihitung 
menggunakan rumus-rumus yang telah diuraikan pada bagian 
sebelumnya. Soal ini juga diselesaikan dengan metode grafik 
yang telah dibangun seperti pada Gambar 4-5. 

Soal 

Tentukan kapasitas momen ultimit maksimum yang diijinkan 

dari penampang pada Gambar 4-4 dibawah ini. Jika fc’= 20 MPa 

dan fy = 400 MPa 

 

Gambar 4-4. Soal penampang balok persegi panjang 

 

Penyelesaian 

1516
0.0129

300 390
 = =


  

ρmaks dari tabel diperoleh 0.016 > 0.0129 → Ok 

'

min

20
0.00279

4 4 400

c

y

f

f
 = = =


 

tapi tidak boleh kurang dari 
1.4

0.0035 0.0129
400

=   → Ok. 

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa kegagalannya 
adalah tulangan tarik leleh dahulu atau penampang under-
reinforced seperti yang diharapkan sehingga: 
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'

1516 400
118.90

0.85 0.85 20 300
 mm

s y

c

A f
a

f b


= = =

 
 

118.90
0.8 1516 400 390

2 2
u s y

a
M A f d

   
= − =   −   

   
 

160356416 Nmm = 160. 36 kNmuM =  

 

Gambar 4-5. Grafik ρ vs k 

Persoalan diatas dapat juga diselesaikan dengan 
menggunakan grafik yang dibangun berdasarkan uraian pada 
bagian 3.4. Persamaan (3-5) ditulis kembali: 

'

1
1

1.7

y

u s y

c

f
M A f d

f




 
= − 

 

 

Bila As pada persamaan diatas diganti dengan b d , hasil 

ekspresi dapat diselesaikan untuk 2

uM bd  sebagai berikut: 

'

1
1

1.7

y

u y

c

f
M bd f d

f


 

 
= − 

   

dan dari sini diperoleh hubungan 

2 '
1 0.59

yu
y

c

fM
f

bd f
 



 
= − 
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Jelas bahwa fungsi ruas kanan persamaan diatas hanya 
bergantung pada satu variable yaitu ρ, karena fungsi f’c dan fy 
sudah ditetapkan. Dengan demikian hubungan antara ruas kiri 
(disebut k) dan ρ dapat digambarkan dalam grafik hubungan 
seperti Gambar 4-5. untuk berbagai variasi f’c dan fy. 

Untuk kasus ini diperoleh nilai k = 4.39 sehingga: 

2 2 64.39 0.8 300 390 10 160.25 kNmuM k bd −= =     =  

Metode lain disajikan untuk memastikan bahwa tegangan 
baja tulangan tarik tidak melampaui ¾ tegangan tekan balok 
pada kondisi seimbang (balance). Meskipun metode ini tidak 
benar-benar menambah teori ¾ ρb yang telah disajikan namun 
ini sebagai alternative prosedur yang dengan mudah dapat 
diingat dan dapat dilakukan tanpa melihat table atau 
persamaan yang rumit. Selanjutnya, metode ini sangat 
bermanfaat untuk diaplikasikan pada balok dengan bentuk 
penampang yang lain seperti balok T yang akan diuraikan 
nanti pada bagian lain. 

 

Gambar 4-6. Diagram regangan kondisi balance contoh soal 

Untuk kasus soal diatas, kondisi regangan seimbang 
diasumsikan seperti ditunjukkan pada Gambar 4-6. Regangan 
pada serat tekan beton diasumsikan mencapai maksimum 
sebesar 0.003 dan regangan pada tulangan tarik mencapai 
regangan lelehnya yaitu fy/Es=0.002 

Berdasarkan diagram regangan pada Gambar 4-6, nilai c 
dapat ditentukan: 
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0.003
390 234

0.003 0.002
c

 
= = 

+ 
 mm sehingga, 

1 0.85 234 198.9a c= =  =  mm 

Jika a = 198.9 mm, maka luas penampang balok bagian 
tekan (Ac) pada tegangan 0.85f’c sama dengan a b 

198.9 300 59670cA =  =  mm2  

'0.85 0.85 20 59670 1014.39c cC f A= =   =  kN 

Tmaks = ¾ C pada kondisi seimbang = ¾ (1014.39) = 760.79 kN 

Taktual = As fy = 1516 (400) = 606.4 kN < 760.79 kN → Ok, balok 
under-reinforced. 

Untuk persentase luas tulangan baja ρ dan kuat tekan 
beton, f’c dan kuat leleh baja fy yang ditentukan, nilai 

2/uk M bd= dapat dihitung dan ditabelkan, selanjutnya dapat 

juga digambarkan dalam bentuk grafik seperti Gambar 4-5 

diatas. Begitu nilai 2/uk M bd=  diketahui, nilai uM  dapat 

dihitung seperti dalam alternative penyelesaian contoh soal 
diatas. 

4.3 Disain Penampang Persegi Tulangan Tunggal 

4.3.1 Pendekatan dimensi balok 

Untuk komponen struktur satu arah yang tidak menahan 
atau bersatu dengan suatu partisi atau konstruksi lain yang 
dapat rusak akibat lendutan yang besar, maka persyaratan 
tinggi/tebal elemen dapat menggunakan persyaratan dalam 
Tabel 4-2 dibawah. Persyaratan ini merupakan batasan 
minimum dari dimensi komponen struktur, kecuali bila 
perhitungan lendutan menunjukkan bahwa ketebalan (tinggi) 
yang lebih kecil dapat digunakan tanpa menimbulkan 
pengaruh yang merugikan. Dalam hal ini lendutan harus 
dihitung berdasarkan metode atau formula standar untuk 
lendutan elastis, dengan memperhitungkan pengaruh retak dan 
tulangan terhadap kekakuan komponen struktur. 
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Tabel 4-2. Batasan minimum tinggi balok (SNI 03-2847-2002) 

Komponen 
struktur 

Tebal minimum, h (mm) 

Dua 
tumpuan 

Satu 
ujung 

menerus 

Kedua 
ujung 

menerus 
Kantilever 

Komponen tidak mendukung atau menyatu dengan 
partisi atau konstruksi lain yang akan rusak karena 

lendutan yang besar 

Pelat solid 
satu arah 

L/20 L/24 L/28 L/20 

Balok atau 
Pelat rusuk 
satu arah 

L/16 L/18.5 L/21 L/8 

Catatan: L dalam mm 
Nilai yang diberikan berlaku untuk beton normal dan baja dengan 
fy = 400 MPa.Untuk kondisi lain, nilai tersebut harus dimodifikasi 
sebagai berikut: 
(a). Untuk beton ringan dengan wc 1500 – 2000 kg/m3 nilai tersebut 

dikalikan dengan [1.65-0.0003wc] tetapi tidak kurang dari 1.09 
(b) untuk fy selain 400 MPa, nilai tersebut harus dikalikan dengan 

(0.4+fy/700) 
 

4.3.2 Pendekatan disain 

Permasalahan dalam disain balok segi empat bertulangan 
tunggal adalah dalam hal penentuan besaran dimensi b, d dan 

luas tulangan As yang tergantung pada nilai n uM M =  yang 

diperlukan dengan karakteristik material f’c dan fy yang telah 
ditentukan. 

Dalam pembahasan diawal telah diketahui bahwa 
terdapat 2 (dua) persamaan kesetimbangan penampang balok 
yaitu: 

C T=                                        (4-8) 

dan 

( )
2

 atau n

a
M C T d

 
= − 

 
                  (4-9) 
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Oleh karena ada 3 (tiga) bilangan yang tidak diketahui 
sementara hanya tersedia dua persamaan kesetimbangan maka 
terdapat beberapa kemungkinan penyelesaian. Bila rasio 

tulangan ρ disajikan dalam bentuk sA

bd
 = maka Persamaan 

(4-8) menjadi: 

'0.85 c yf b a b d f= sehingga 

'0.85

y

c

f
a d

f

 

=  
 

  (4-10) 

Dengan mensubstitusi Persamaan (4-10) kedalam 
Persamaan (4-9) menghasilkan 

'2 0.85

y

n y

c

f
M b d f d d

f




  
= −  

   
  (4-11) 

Bila membagi Persamaan (4-11) dengan 2bd  diperoleh 
suatu nilai yang disebut koefisien tahanan Rn. Dengan 

menyederhanakan bentuk 
'0.85

y

c

f
m

f
=  pada Persamaan (4-11) 

selanjutnya diperoleh: 

( )1
22

1n
n y

M
R f m

bd
 = = −   (4-12) 

Selanjutnya hubungan antara ρ dan Rn untuk berbagai 
variasi nilai f’c dan fy disajikan dalam bentuk grafik seperti 
Gambar 4-7. 

Seringkali nilai b dan d ditetapkan terlebih dahulu yang 
berarti juga menetapkan Rn, lalu diikuti dengan menentukan 
nilai ρ. Nilai ρ dapat diperoleh dengan menyelesaikan 
persamaan kuadrat Persamaan  (4-12). 

Dengan demikian 

( )1
2

1n yR f m = −  

Menghasilkan nilai   seperti Persamaan (4-13). 
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21
1 1 n

y

m R

m f


 
= − − 

 
 

                   (4-13) 

 

Gambar 4-7. Grafik untuk disain penampang tulangan tunggal 

 

4.3.3 Rangkuman disain tulangan tunggal 

Prosedur perencanaan balok segi empat bertulangan 
tunggal terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Asumsikan nilai ρ ≤  ρmaks = 0.75 ρb dimana 
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'

10.85 600

600

c
b

y y

f

f f




 
=   +   

dengan 

( )

'

' '

1

'

                          

0.85                                 untuk 30 MPa

0.85 0.008 30   untuk 30 < 55 MPa   

0.65                                 untuk 55 MPa

                 

c

c c

c

f

f f

f



 


= = − − 




         

2. Tentukan bd2 dari  

2  perlu
 perlu n

n

M
bd

R
=  

dimana ( )1
2

1n yR f m = −  dan 
'0.85

y

c

f
m

f
=  

3. Pilih nilai b dan d sehingga 2b d yang dihasilkan setara 
2b d yang diperlukan. (Ingat d disesuaikan/diperoleh 

dari h dalam bentuk bilangan bulat). 

4. Tentukan nilai ρ yang baru setelah menghitung 

2

n
n

M
R

bd
= untuk penampang yang dipilih dengan 

menggunakan: 

• Rumus  

21
1 1 n

y

m R

m f


 
= − − 

 
 

 

• Grafik (Gambar 4-7) 

• Dengan perbandingan (bila Rn yang baru < Rn 
lama) sehingga 
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baru
lama

lama

n

n

R

R
   

5. Hitung As 

baru aktual   sA b d=    

6. Pilih tulangan dan periksa kekuatan penampang 
sehingga memenuhi : 

n uM M   

4.4 Contoh disain tulangan tunggal 

Disainlah suatu balok segi empat yang menahan momen 
total sebesar 350 kNm. Mutu beton dan baja tulangannya 
adalah berturut-turut 25 MPa dan 400 MPa. 

Penyelesaian: 

Mu = 350 kN m 

350 / 0.8 437.5  kN m

n uM M =

= =  

Batasan-batasan tulangan: 

min

1.4
0.0035

yf
 = =  

'

10.85 600 0.85 25 0.85 600

600 400 600 400

0.0271

c
b

y y

f

f f




     
= =    + +  

=

 

ρmaks = 0.75 ρb = 0.75 x 0.0271 = 0.02032 

Ambil ρ = 0.5 ρmaks = 0.01016 

'

400
18.823

0.85 0.85 25

y

c

f
m

f
= = =


 



Struktur Balok Beton 
 

70 Akmaluddin dan Suryawan Murtiadi 

 

( ) ( )1
2

1 0.01016 400 1 0.5 0.01016 18.823

3.674 MPa

n yR f m = − =  −  

=
 

2

3
3437.5 10

0.119034
3.674

 yang diperlukan

 m

n

n

M
bd

R
=


= =

 

Coba b = 0.5 d maka 3d = 0.23807 m3 

Jadi d = 0.62 m dan b = 0.31 m 

Ambil dimensi penampang b = 300 mm dan h = 650 mm 

Rn yang diperlukan = Mn yang diperlukan/ 2bd yang 
disediakan 

2

6

2

 yang diperlukan

437.5 10
4.059 MPa

300 (650 50)

n
n

M
R

bd
=


= =

 −

 

21
1 1

1 2 18.823 4.059
1 1

18.823 400

0.1136

n

y

m R

m f


 
= − − 

 
 

  
= − −  

 

=

 

Jadi 

2

0.1136 300 600

2045.3 mm

sA b d=

=  

=

 

Dicoba tulangan S-19 dengan luas 283 mm2, sehingga 
jumlah tulangan yang diperlukan: 

n = 2045.2/283 = 7.2 dibulatkan jadi 8S19 = 2268 mm2 

Tulangan ditempatkan 6 dilapisan bawah dan 2 dilapisan 
atas, sehingga d yang baru = 650 – 63 = 587 mm. 
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Nilai baru ρ = 2268/(300x587) = 0.01287 < 0.0203 (Ok) 

Selanjutnya lengan momen a adalah: 

'0.85

2268 400

0.85 25 300

142.3 mm

s y

c

A f
a

f b
=


=

 

=  

6

( )
2

2268 400 (587 142.3 / 2) 10

467.97 kN m

n s y
aM A f d

−

= −

=   − 

=  

Mn > Mn yang diperlukan = 437.5 kN m. 

 

Ulasan tata cara disain penampang bertulangan tunggal 
selanjutnya dirangkum dalam bentuk flowchart seperti 
disajikan dalam Gambar 4-8. 
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Gambar 4-8. Flowchart disain penampang tulangan tunggal 
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4.4.1 Balok kantilever 

 

Ref. Uraian Perhitungan Hasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Direncanakan : 
 Diameter sengkang 8 mm 
 Diameter tulangan pokok 25 mm 
(As=490,625 mm2) 
Tebal selimut beton 40 mm 
 
1. Estimasi tinggi balok 

 
h ≥ hmin  = L/8 = 5000/8 = 625 mm 
   dicoba h = 650 mm dan b = 300 mm 

 
2. Pembebanan: 
 

Berat sendiri = 0,30×0,650×24 = 4,68 
kN/m’ 
Beban terfaktor 
qu = 1,2×qD + 1,6×qL 
= 1,2×(16+4,68)+1,6×20 = 56,816 kN/m’ 

 
3. Momen perlu 
 

21

2
=u uM q L  = 1/2×56,816×52 = 710,2 kNm 

 
4. Momen nominal,  

    Faktor reduksi, 0,8 =  

 
 
 
 
 
 
 
 
Trial 1 
b = 300 mm  
h = 650 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D = 16 kN/m 
L = 20 kN/m 

5 m 

ρ = ρmaks 
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Ref. Uraian Perhitungan Hasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data 
soal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

u
n

M
M


=  = 710,2/0,8 = 887,75 kNm 

 
5. Rasio tulangan seimbang 
 

'

1

0,85 600

600

c
b

y y

f

f f
 

  
=   

  +  
 

   β1 = 0,85  
 

0,85 25 600
0,85 0,0271

400 600 400
b

  
= =  

+  
 

 

6. ρ dibatasi hingga ρ = ρmaks = 0,75 ρb = 
0,75×0,0271=0,02 

 
7. Koefisien tahanan penampang 
 

'
1 0,59

0,02 400
0,02 400 1 0,59

25

y

n y

c

f
R f

f




 
= − 

 

 
=  − 

 

 

Rn = 6,48 MPa 

 
8. Estimasi tinggi efektif balok, d 
    b ≈ 0,5d 

6
3 887,75 10

0,5
6,48

n

n

M
d

R


= = =136998456,8 

mm3 
d = 649,5 mm ≈ h percobaan (650 mm) 

      dibulatkan d = 650 mm, sehingga  

b = 0,5 x d = 0,5x650 = 325 mm diambil 
b=350 mm 

Estimasi dimensi awal diubah menjadi: 
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Ref. Uraian Perhitungan Hasil 

 
 
Ulangi 
langkah 
2, 3 dan 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b = 350 dan h = 700 mm. 

sehingga diperoleh Mn baru = 910,25 kNm 

                              atau  Mu baru = 728,2 kNm 

 

9. Luas tulangan As 

    As = ρbd = 0,02×350×650 = 4550 mm2 

Jumlah tulangan yang dibutuhkan = 
4550/490,625 = 9,3 

Dipakai 10D25 = (10x490,625 = 4906,25 
mm2) 

 

10. Pengaturan penempatan tulangan 

      minimal spasi = 25 mm 

Direncanakan 6D25 dilapisan luar dan 
4D25 dilapisan  dalam 

      Spasi tulangan > 25 mm (lapisan luar) 

 

2( )

( 1)

350 2(20 8) 6 25
28,8 25  Ok

6 1

s s bb t d nd
s

n

s

− + −
=

−

− + − 
= =  

−

 
 
11.Sketsa penampang rancangan 
 

Perubahan 
d = 650 mm  
b = 350 mm 
h = 700 mm 
Mn= 910,25 
kNm 
Mu=728,2 
kNm 
 
 
As=4906,25 
mm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Struktur Balok Beton 
 

76 Akmaluddin dan Suryawan Murtiadi 

 

Ref. Uraian Perhitungan Hasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil 
langkah 
No. 8 

 
Dari gambar diperoleh: 
dak = 700-(6y1+4y2)/10 = 
     = 700-
{6*(40+8+25/2)+4*(40+8+25+25+25/2)}/
10  
     = 700-80.5 = 619.5 mm   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daktual = 
619.5 mm 
 
 
 
 
 

a 

a 

Pembesian memanjang 

balok 

(tidak diskala) 
10D25 

350 

700 619,5 

Potongan a-a 

(tidak diskala) 
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Ref. Uraian Perhitungan Hasil 

12. Kontrol kekuatan penampang 
rancangan 
 

  Luas tulangan aktual, As= 4906,25 mm2 
 
      Tinggi blok tegangan, a 

'0,85

4906,25 400

0,85 25 350

=


=

 

s y

c

A f
a

f b
 

a = 263,87 mm 
 

Momen nominal 

2

263,87
4906,25 400 619,5

2

n s y

a
M A f d

 
= − 

 

 
=  − 

 

 

Mn = 956,85 kNm > 910,25 kNm 
atau 
Mu= 765,47 kNm > 728,2 kNm  → Ok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a=263,87 
mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mu=765,47 
kNm 
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4.4.2 Balok sederhana satu ujung menerus 

 

Ref. Uraian Perhitungan Hasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Direncanakan : 
 Diameter sengkang 8 mm 
 Diameter tulangan pokok 25 mm 
(As=490,625 mm2) 
Tebal selimut beton 20 mm 
 
1. Estimasi tinggi balok 

 
   h ≥ hmin  = L/18,5 = 12000/18,5 = 649 mm 
   dicoba h = 700 mm dan b = 300 mm 

 
2.Pembebanan: 
 

Berat sendiri = 0,30×0,700×24 = 5,04 
kN/m’ 
qu = 1,2×qD + 1,6×qL 
     = 1,2×(20+5,04)+1,6×30 = 78,1 kN/m’ 

 
3.Momen perlu 

3 12
(3 12) ( )

2

12

78,1 15 7,5
732,19 kN

12

u

A

q

R

+
 + 

=

 
= =

 

21
2

( 3)x u AM q x R x= − + −  

 

 

 

 

 

 

 

Coba_1 

b = 300 mm  

h = 700 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D = 20 kN/m, L = 30 kN/m 

12 m  3 m 

A B 
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Ref. Uraian Perhitungan Hasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data 
soal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0     9,375 mx A

x u

M R
x

d q


=  = =  

Mu positip(lapangan) 
21

( ) 2
78,1 (9,375)

732,19(9,375 3)

1235,56 kNm

u maksM = −   +

−

=  

Mu negative (tumpuan) 

2 2

( )

1 1
78,1 3

2 2

351,45 kNm

u maks uM q x= − = −  

=  

4.Momen nominal, 0,8 =  

    Positip 

u
n

M
M


=  = 1235,56/0,8 = 1544,45 kNm 

 
5. Rasio tulangan seimbang 
 

'

1

0,85 600

600

c
b

y y

f

f f
 

  
=   

  +  
 

 

0,85 25 600
0,85 0,0271

400 600 400
b

  
= =  

+  
 

6. ρ dibatasi hingga ρ = ½ ρmaks  
= 0,5×0,75 ρb 
                                     
=0,5×0,75×0,0271=0,01016 

 
7. Koefisien tahanan penampang 

'
(1 0,59 )

0,01016 400
0,01016 400(1 0,59 )

25

y

n y

c

f
R f

f


= −


=  −

 

Rn = 3,674 MPa 
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Ref. Uraian Perhitungan Hasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulangi 
langkah 
2,3 dan 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.Estimasi tinggi efektif balok, d 
     b ≈ 0.5d 

6
3 1544,45 10

0,5 0,5 3,674

n

n

M
d

R


= =


 

       = 846189439,3 mm3 
d = 945,8 mm >h percobaan (700 mm) 

    digunakan d = 946 mm, sehingga  
b = 0,5 x d = 0,5x946 = 473 mm ≈ 500 mm 

Estimasi dimensi awal diubah 
menjadi: 

b = 500 dan h = 1000 mm. 
   sehingga diperoleh Mn baru = 1594,69 
kNm    atau  Mu baru = 1275,75 kNm 
 
9.Luas tulanganAs 

 

    As = ρbd = 0,01016×500×946 = 4805,68 
mm2 
Jumlah tulangan yang dibutuhkan  
n = 4805,68/490,625 =9,79 
Dipakai 10S25 = (10x490,625 = 4906,25 
mm2) 
 
10.Pengaturan penempatan tulangan 
 
      minimal spasi = 25 mm 

Direncanakan 8D25 dilapisan luar dan 
2D25 dilapisan  dalam 

      Spasi tulangan > 25 mm (lapisan luar) 
 

2( )

( 1)

500 2(20 8) 8 25

8 1

s s bb t d nd
s

n

s

− + −
=

−

− + − 
=

−

 

     s = 34,86 mm > 25 mm   Ok 
 
 
 
 

 

 

 
Perubahan 
d = 946 mm  
b = 500 mm 
h = 1000 mm 
Mn= 1594,69 
Nm 
Mu=1275,75  
kNm 

 

 

 

 
 
As= 4906,25 
mm2 
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Ref. Uraian Perhitungan Hasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.Sketsa penampang rancangan 
 

 
Dari gambar sketsa diatas diperoleh 
daktual = 1000- 20-8-25/2-(2×(25+25)/10) = 
949,5 mm 
 
12.Kontrol kekuatan penampang 
rancangan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d aktual = 

949,5 mm  

 

 

 

 

b 

b a 

a 

a 
Pembesian memanjang balok 

(tanpa skala) 

Gambar 1. Sketsa Pembesian balok 

(satuam dalam mm) 

10D25 

500 500 

4D25 

949,5 
1000 

Pot. b-b Pot. a-a 
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Ref. Uraian Perhitungan Hasil 

Hasil 
langkah 
No. 9 

      Luas tulangan aktual 
As= 4906,25 mm2 
 
Tinggi blok tegangan, a 
 

'0,85

4906,625 400

0,85 25 500

s y

c

A f
a

f b
=


=

 

 

a =184,72 mm 
 
Momen nominal 
 

2

184,72
4906,25 400 949,5

2

n s y

a
M A f d

 
= − 

 

 
=  − 

 

 

Mn = 1682,14 kNm > 1549,68 kNm 
atau 
Mu= 1382,03 kNm > 1275,75 kNm     → Ok 
 
Pembesian Tumpuan 
Mtump./Mlap. = 486/1275,75=0,38 
Sehingga jumlah luas tulangan yang 
dibutuhkan pada tumpuan 
As = 0,38×4906,25=1864,38 mm2 
Dibutuhkan 4D25 = 1962,5 mm2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a=184,72 
mm 
 

 

 

 

 

 

 

 
Mu=1382,03 
kNm 
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4.4.3 Balok ditumpu sederhana dengan variasi beban 

 

Ref.  Uraian Perhitungan Hasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Direncanakan : 
 Diameter sengkang 8 mm 
 Diameter tulangan pokok 22 mm 
(As=380,13 mm2) 
 Tebal selimut beton 40 mm 
1. Estimasi tinggi minimum balok 

h ≥ hmin  = L/16 = 12000/16 = 750 mm 
   dicoba h = 850 mm dan b = 400 mm 
2.Pembebanan: 

Berat sendiri = 0,40×0,85×24 = 8,16 
kN/m’ 
qu = 1,2×qD + 1,6×qL 
    = 1,2×(20+8,16) + 1,6×0 = 33,79 
kN/m’ 
Pu = 1,2×PD + 1,6×PL 
     = 1,2×0 + 1,6×80 = 128 kN 

3.Momen perlu 
    Mu(maks) 

21 1
( ) 8 4

21 1
8 4

( )

33,79 12 128 12

992,22 kNm

u max u uM q L P L=  +

=   +  

=

 

 
Selanjutnya ikuti langkah 4 s/d 12 
pada jawaban No.1  atau No. 2 

 
 
 
 
 
b = 400 
mm  
h = 850 
mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L= 80 kN 

D = 20 kN/m  

12 m  
6 m  6 m  

ρ= ½ ρb 
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4.4.4 Balok kantilever dengan variasi beban 

 

Ref. Uraian Perhitungan Hasil 

 
 
 
 
Ps.3.16.7(c) 
 
 
SK SNI 
Tabel 
3.2.5(a) 
 
 
 
SK SNI 
Persamaan 
(3.2-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Direncanakan : 
 Diameter sengkang 8 mm 
 Diameter tulangan pokok 22 mm 
(As=380,13 mm2) 
Tebal selimut beton 20 mm 
1. Estimasi tinggi balok 

h ≥ hmin  = L/8 = 6000/8 = 750 mm 
   dicoba h = 800 mm dan b = 350 mm 
2.Pembebanan: 

Berat sendiri = 0,35×0,80×24 = 6,72 
kN/m’ 
qu = 1,2×qD + 1,6×qL 
    = 1,2×(8+8,16) + 1,6×10 = 35,39 
kN/m’ 
Pu = 1,2×PD + 1,6×PL 
= 1,2×0 + 1,6×60 = 96 kN 

3.Momen perlu 
    Mu(maks) 

21
( ) 2

21
2

(3 3) 3

35,39 6 96 3

925,02 kNm

u max u uM q P=  + + 

=   + 

=

 

 
Selanjutnya ikuti langkah 4 s/d 12 
pada jawaban No.1  atau No. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
b = 350 
mm  
h = 800 
mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L= 60 kN D = 8 kN/m 
L = 10 kN/m 

3 m 3 m 

ρ= ½ ρmaks 
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4.5 Penampang dengan Tulangan Rangkap 

Untuk menganalisis, menentukan Mn, penampang 
persegi bertulangan rangkap dapat dilakukan dengan cara 
membagi penampang tersebut menjadi dua bagian (lihat  
Gambar 4-9a), yaitu: 

1. Gambar 4-9b: penampang beton persegi bertulangan 
tunggal yang memberikan kuat  penampangMn1. 

2. Gambar 4-9c: penampang dengan luas beton fiktif 
(imajiner) dengan luas tulangan tekan dan tarik yang 
sama besar menghasilkan kuat penampang Mn2.  

Dengan demikian kapasitas total penampang Mn menjadi 

1 2n n nM M M= +  atau ( )1 2u n n nM M M M = = + .  

 

Gambar 4-9. Idealiasasi penampang persegi bertulangan rangkap 

Penampang pada Gambar 4-9 diatas memiliki gaya-gaya 
dalam seperti diuraikan pada Gambar 4-10. 

Diagram gaya dalam penampang pada Gambar 4-9(b) 
dan 4-9(c) berturut-turut ditunjukkan pada Gambar 4-10(b) dan 
4-10(c). 

Bila tulangan tarik dan tekan penampang pada gambar 
diatas dianggap leleh maka gaya-gaya dalamnya menjadi: 

'0.85c cC f a b= ; '

s s yC A f= ; dan 1 2 s yT T T A f= + =  
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Gambar 4-10. Gaya-gaya dalam penampang bertulangan rangkap 

Dari keseimbangan gaya dalam horizontal diperoleh
 

1 2c sC C T T T+ = + = sehingga: 

' '0.85 c s y s yf a b A f A f+ =  

( )'

'0.85

s s y

c

A A f
a

f b

−
=                     (4-14) 

Momen tahanan nominal penampang menjadi 

( )

( )

'

' ' '

2

0.85
2

n c s

c s y

a
M C d C d d

a
f a b d A f d d

 
= − + − 

 

 
= − + − 

 

              (4-15) 

atau 

( )

( )

'

1 2

' ' '

2

( )
2

n

s s y s y

a
M T d T d d

a
A A f d A f d d

 
= − + − 

 

 
= − − + − 

 

             (4-16) 

Bila mana tulangan tarik tidak leleh, tulangan tekan 
sudah pasti tidak leleh, maka analisa penampang dihentikan 
dan disimpulkan penampang bertulangan lebih atau over-
reinforced. Sedangkan bila tulangan tarik leleh maka ada dua 
kemungkinan yaitu tulangan tekan leleh, pembahasannya telah 
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diuraikan pada bagian diatas, dan tulangan tekan belum 
mencapai tegangan lelehnya. 

Oleh karena itu diperlukan pengetahuan mengenai 
batasan-batasan tulangan maksimum penampang bertulangan 
rangkap dan batasan leleh tidaknya tulangan tarik maupun 
tulangan tekan. 

Dibawah ini akan diuraikan mengenai batasan-batasan 
tersebut yang diturunkan berdasarkan diagram regangan 
penampang pada Gambar 4-11. 

Gambar 4-11(b) menunjukkan diagram regangan pada 
penampang kondisi seimbang (balance) yaitu beton mencapai 
regangan hancur, ε’c = 0.003, dan baja mencapai regangan 
lelehnya,  εs = εy.  

 

Gambar 4-11. (a) Penampang tulangan rangkap  dan diagram regangannya: 
(b) kondisi seimbang;  (c) kondisi  under-reinforced  dan  (d) kondisi over-

reinforced  

Selanjutnya dari perbandingan segitiga diagram regangan 
balance pada Gambar 4-8(b) diatas diperoleh: 

0.003
            0.003s

s

c d c

d c c




−
= ⎯⎯→ =

−
 

dan 

'
'

' '

0.003
           0.003s

s

c c d

c d c




−
= ⎯⎯→ =

−
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Bila 
1a c=  

10.003s

d a

a




−
=   (4-17) 

'
' 10.003s

a d

a




−
=   (4-18) 

Kondisi kedua tulangan leleh maka: 
'   dan   s y s y      

sehingga: 

10.003
y

s

s

fd a

a E




−
=    (4-19) 

'
' 10.003

y

s

s

fa d

a E




−
=    (4-20) 

Bila Persamaan (4-19) tidak terpenuhi, regangannya 
seperti Gambar 4-11(d) berarti tulangan over-reinforced, analisa 
penampang dihentikan. 

Bila hanya Persamaan (4-20) yang tidak terpenuhi maka 
Persamaan (4-15) atau (4-16) dapat digunakan dengan 
mengganti fy pada komponen tekannya menggunakan 
tegangan aktualnya, f’s. Dengan demikian Persamaan (4-15) 
atau (4-16) dapat ditulis kembali masing-masing menjadi 
Persamaan (4-21) dan (4-22). 

( )' ' ' '0.85
2

n c s s

a
M f a b d A f d d

 
= − + − 

 
                 (4-21) 

atau 

( )' ' ' ' '( )
2

n s y s s s s

a
M A f A f d A f d d

 
= − − + − 

 
             (4-22) 

dengan nilai f’s dapat diperoleh dari hasil kali Es dengan 

regangan tekan baja menurut Persamaan (4-18) seperti berikut 

ini. 

'
' ' 10.003s s s s

a d
f E E

a




 −
= =  

 
                         (4-23) 
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Nilai Es untuk baja setara dengan 200000 MPa maka 
Persamaan(4-23) diatas dapat disederhanakan menjadi 

'
' 1600 1s

d
f

a

 
= − 

 
     (4-24) 

dan nilai a pada Persamaan (4-24) diatas diperoleh dari 
keseimbangan gaya dalam Gambar 4-10, identik seperti Pers 
(4-14). Sehingga  

' '

'0.85

s y s s

c

A f A f
a

f b

−
=                     (4-25) 

4.5.1 Pembatasan Baja Tulangan 

Seperti telah dijelaskan diatas bahwa tulangan harus 
dikontrol terhadap batas maksimum untuk menghindari 
kondisi penampang over-reinforced (keruntuhan tekan, 
tulangan tarik tidak leleh) maupun untuk mengetahui apakah 
tulangan tekan sudah leleh atau belum. 

4.5.1.1 Tulangan tarik leleh 

Kita tulis kembali Pers (4-19) kembali 

10.003
y

s

s

fd a

a E




−
=   

( )10.003 s yE d a f a −  ; 

Dengan Es = 200000 MPa memberikan 

1600 600yd f a a  +  

1600

600 y

d
a

f




+
  (4-26) 

Substitusi a pada Persamaan (4-14)  kedalam Persamaan (4-26) 
diperoleh: 

'

1

'

( )600

600 0.85

s s y

y c

A A fd

f f b

 −


+
                            (4-27) 
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Bila ρ dan ρ’ masing-masing merepresentasikan /sA bd   dan 
' /sA bd  maka Persamaan (4-27) dapat disederhanakan menjadi: 

'
'

1

600
0.85

600

c

y y

f

f f
  − 

+
                           (4-28) 

Terlihat bahwa kompononen ruas kanan Persamaan 
(4-28) adalah rasio tulangan seimbang penampang tunggal, ρb, 
yang telah dibahas pada analisa penampang tulangan tunggal 
sebelumnya. 

Identik dengan penampang tulangan tunggal, untuk 
syarat daktilitas maka jumlah tulangan tidak boleh melampaui 
75% tulangan seimbang, jadi Persamaan  (4-28) menjadi 

'
'

1

' '

600
0.75 0.85

600

0.75      0.75 +

c

y y

b b

f

f f
  

     

−  
+

−  → 

 

yang berarti   

'0.75maks b  = +   (4-29) 

Dengan kata lain bila bila ' 0.75 b  −  terpenuhi 

berarti tulangan tarik leleh dan sebaliknya. 

4.5.1.2 Tulangan tekan leleh 

Untuk mengetahui apakah tulangan tekan telah leleh atau 
belum dapat dicari dengan menguraikan Persamaan(4-20) 
sedemikian rupa 

( )
'

'1
10.003 0.003

y

s y

s

fa d
E a d a f

a E




−
 −  atau  

bila Es = 200000 MPa maka dari persamaan diatas 
diperoleh nilai a seperti Persamaan (4-30) berikut ini. 

'

1600

600 y

d
a

f




−
  (4-30) 

Substitusi Persamaan (4-14) kedalam Persamaan (4-30) 
menghasilkan Persamaan (18) berikut ini.   
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( )' '

1

'

600

0.85 600

s s y

c y

A A f d

f b f

−


−
                               (4-31) 

Bila notasi As dan A’s masing-masing diganti dengan ρ 
dan ρ’ dengan membagi As dan A’s masing-masing dengan bd 
diperoleh: 

'
' '

1

0.85 600

600

c

y y

f
d

f d f
  − 

−
  (4-32) 

Persamaan (4-32) diatas merupakan batasan untuk 
mengetahui kondisi tulangan tekan. Bila persamaan tersebut 
terpenuhi maka tulangan tekan leleh berarti f’s = fy, bila tidak, 
f’s harus dihitung dari Persamaan (4-24) dan (4-25). 

Selanjutnya uraian analisis penampang tulangan rangkap 
diringkas dalam flowchart seperti disajikan pada Gambar 4-12. 
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Gambar 4-12. Flowchart analisis penampang tulangan rangkap 

 

MULAI 

INPUT: b, d, d’, As, A’s,f’c, fy, Es 

' 30 MPacf   β1 = 0.85 

β1 = 0.65 f’c >55 MPa 

'

1 0.85 0.008 ( 30)Cf = − −  

' '
'

1

600
;     ;    0.85

600

s s c
b

y y

A A f

bd bd f f
   = = =

+
 

'0.75 b   +  STOP 

' '
'

1

600
0.85

600

c

y y

f d

f d f
  − 

−
 

( )

( )

'

'

' ' '

0.85

( )
2

s s y

c

n s s y s y

A A f
a

f b

a
M A A f d A f d d

−
=

 
= − − + − 

 

 

( )

'
' 1

' '

'

' ' ' '

600 1

0.85

0.85
2

s

s y s s

c

n c s s

d
f

a

A f A f
a

f b

a
M f a b d A f d d

 
= − 

 

−
=

 
= − + − 

 

 

SELESAI 

Ya 
Tidak 

Ya 

Tidak 

Ya 

Tidak 

Ya Tidak 
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4.5.2 Contoh analisis penampang 

Balok dengan ukuran 300 x 500 mm dibuat dengan beton 
mutu f’c = 20 MPa dan baja tulangan fy = 300 MPa. Jumlah 
tulangan tarik terpasang 4D-25 dan jarak sumbu tulangan 
terhadap serat terluar 50 mm. Hitung Mn bila: 

a. tulangan tekan 2D-12 

b. tulangan tekan 3D-19 

Penyelesaian: 

a. Tulangan tekan 2D12 

2 24 1/ 4 25 1963 mmsA =    =  

' 2 22 1/ 4 12 226 mmsA =    =  

1963
0.0145

300 450

sA

b d
 = = =


   

'
' 226

0.00167
300 450

sA

b d
 = = =


 

Kontrol tulangan tarik: 

'

'
'

1

0.75

600
0.75 0.85

600

200 600
0.75 0.85 0.85 0.00167

300 600 300

0.0256

maks b

c

y y

f

f f

  

 

= +

   
=   +   

  +    

   
=   +   

+   

=

 

Karena ρ < ρmaks maka keruntuhan diawali dengan melelehnya 

tulangan tarik. Berarti fs = fy 

Kontrol kondisi tulangan tekan; 

'
' '

1

0.85 600

600

c

y y

f
d

f d f
  

  
−    

  −  
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0.85 20 600
0.0145 0.00167 0.85 50

300 450 600 300

  
−     

 −  
  

0.0128 0.011  → Pertidaksamaan terpenuhi berarti tulangan 
tekan leleh 

Jadi ' '

s s y s yf f  = = =   sehingga      

( )

( )

'

'0.85

1963 226 300

0.85 20 300

102.19 mm

s s y

c

A A f
a

f b

−
=

− 
=

 

=

 

( )' ' '

6

0.85
2

102.19
0.85 20 102.18 300 450 226.19 300 (450 50)

2

235.05 10  Nmm

235.05 kN m

n c s y

a
M f a b d A f d d

 
= − + − 

 

 
=     − +   − 

 

= 

=

 

b. Tulangan tekan 3D-19 

' 2 23 1/ 4 19 851 mmsA =    =   

1963
0.0145

300 450

sA

b d
 = = =


    

'
' 851

0.0063
300 450

sA

b d
 = = =


 

Periksa tulangan tarik: 

'

'
'

1

0.75

600
0.75 0.85

600

maks b

c

y y

f

f f

  

 

= +

   
=   +   

  +    
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200 600
0.75 0.85 0.85 0.0063

300 600 300

0.0304

maks
   

=   +   
+   

=

 

Karena ρ < ρmaks maka keruntuhan diawali dengan 
melelehnya tulangan tarik, sehingga  fs = fy 

Periksa tulangan tekan; 

'
' '

1

0.85 600

600

0.85 20 600
0.0145 0.0063 0.85 50     

300 450 600 300

c

y y

f
d

f d f
  

  
−    

  −  

  
−     

 −  

 

0.0082 0.011  → Pertidaksamaan tidak terpenuhi berarti 
tulangan tekan tidak leleh 

Jadi 
' '

s s sf E =   

'
' 1600 1s

d
f

a

 
= − 

 
       

' '

'0.85

s y s s

c

A f A f
a

f b

−
=  

( )

'
' 1

'

'
' ' 1

' '
' ' 1

' 2 ' ' '

1

600 1

0.85

0.85 600 1

600
0.85 600

0.85 600 600 0

s y s

c

c s y s

s
c s y s

c s y s s

d
A f A

a
a

f b

d
f b a A f A

a

A d
f b a A f A

a

f b a A f A a A d









  
 − −  

  
=

 
=  − − 

 


=  − +

−  − −  =

  

Persamaan kuadrat diatas diselesaikan dan menghasilkan: 
73.38 mma =  sehingga f’s = 252.5 MPa yang memberikan 

kapasitas penampang Mn sebagai berikut: 
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( )' ' ' '

6

0.85
2

73.38
0.85 20 73.38 300 450 226 252.5 (450 50)

2

240.59 10  Nmm

n c s s

a
M f a b d A f d d

 
= − + − 

 

 
=     − +   − 

 

= 

Diskusikan hasil pertanyaan a dengan b. 

4.6 Disain Tulangan Rangkap 

Dalam perancangan balok tulangan rangkap sebaiknya 
dilakukan dengan memecah momen internal menjadi dua 
bagian. Momen kopel yang pertama M1 (Gambar 4-13c) 
mewakili kuat lentur nominal dengan tulangan maksimum (As1 
= 3/4 Asb) tanpa tulangan tekan. Momen kopel yang kedua, M2, 
mewakili kuat lentur nominal yang dihasilkan oleh gaya tekan 
tulangan baja dan tambahan tulangan tarik As2 yang 
dimaksudkan untuk mengimbangi tulangan tekan seperti 
diperlihatkan pada Gambar 4-13d. 

Total kapasitas momen, ( )1 2nM M M = +  dimana ϕ = 

0.8, Momen kopel akibat kontribusi beton M1 = T1 (d-a/2), dan 
Momen kopel tulangan M2 = T2 (d-d’) 

 

Gambar 4-13. Penampang tulangan rangkap 

Selanjutnya prosedur perancangan diringkas sebagai 
berikut: 

1. Tentukan momen 1M  yang dapat ditahan balok 

dengan menggunakan 3
1 4s sbA A=  dimana Asb 
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merepresentasikan tulangan seimbang penampang 
tulangan tunggal. 

2. Momen sisa 
2M  adalah selisih momen perlu Mu dan 

momen kopel rencana 1M  yang akan ditahan oleh 

momen kopel tulangan (dari luas tulangan tekan dan 
tulangan tarik). 

3. Untuk menghitung luas tulangan baja, harus 
diasumsikan penampang under reinforced sehingga 
tulangan tarik pasti leleh lebih dahulu sehingga fs = fy. 
Untuk tulangan tekan f’s ≤ fy. Untuk menhitung f’s 
hitung regangan tekan ε’ menggunakan distribusi 
regangan pada kondisi runtuh. Lokasi garis netral dapat 

didekati dengan aproksimasi tulangan seimbang ( 3
4 sbA ) 

lihat Gambar 4-13b. 

4. Tentukan besar gaya tarik internal, T2, dari momen 
kopel tulangan tekan dengan menjumlahkan momen-
momennya dan menyamakannya dengan M2. 

2
2

'

M
T

d d
=

−
  dimana

2 1
uM

M M


= −   

5. Hitung luas tambahan tulangan tarik As2 dan luas 
tulangan tekan A’s. Pada bagian bawah: 

2 2s yA T f= , 

pada bagian atas ' '

s s sA C f=  dimana Cs = T2 

6. Pemeriksaan kapasitas momen balok tulangan rangkap 

Langkah 1. Periksa bahwa balok dalam kondisi 
underreinforced 

3
4 c s

smaks

y

C C
A

f

+
  

dimana Cc adalah gaya tekan beton dan Cs gaya tekan 
baja bila penampang diberi tulangan seimbang Asb. 
(lihat Gambar 4-13d) 

Langkah 2. Oleh karena keseimbangan horizontal 

mensyaratkan total gaya tekan = total gaya tarik. 
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' ' '( . )0 85s c s s cT C C A f a b f= + = +  

Persamaan diatas memiliki dua parameter yang tidak 

diketahui yaitu f’s dan a. karena sumbu netral harus 

berada sedemikian rupa agar gaya-gaya Cs dan Cc dalam 

bagian tekan harus sama dengan T pada bagian tarik, 

prosedur coba-coba dibawah ini dapat dilakukan untuk 

memberikan penyelesaian sederhana untuk dua 

parameter yang tidak diketahui tersebut. 

Dengan prosedur coba-coba mengikuti tahapan berikut: 

1. Perkirakan nilai a untuk c, jarak antara garis netral dan 
sisi tekan terluar penampang. 

2. Hitung tinggi blok tegangan dengan menggunakan a = 
β1×c. Berikutnya hitung ε’s dari geometri distribusi 
regangan. Dengan mengetahui ε’s hitung f’s. 

3. Hitung ' '  s s sC f A= and '(0.85 )c c cC A f=  dimana Ac adalah 

luas blok tegangan beton. 

4. Bandingkan T dengan jumlah Cc + Cs. Oleh karena 
bagian dari komponen gaya dalam maka gaya-gaya 
memiliki nilai yang sama. 

Bila Cc + Cs < T, berarti c yang diasumsikan terlalu kecil 
(naikkan nilai c dan ulangi Tahap 2 sampai 4) 

Bila Cc + Cs > T, berarti c yang diasumsikan terlalu besar 
(turunkan nilai c dan ulangi Tahap 2 sampai 4) 

Bila Cc + Cs = T, berarti c diasumsikan tepat/benar 
berarti posisi garis netral telah diasumsikan berada pada 
lokasi yang tepat. 

Begitu lokasi garis netral telah didapat, kapasitas momen 
dapat dihitung dengan menjumlahkan momen terhadap T dari 
Cs dan Cc. 

Karena Cs dan Cc seringkali terletak kurang lebih pada 
elevasi yang sama, kapasitas momen penampang tidak 
sensitive terhadap besar kedua gaya sepanjang mereka sama 
dengan gaya tarik T. Oleh karena itu metode coba-coba hanya 
perlu dilakukan pada suatu titik dimana jumlah Cs dan Cc tidak 
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lebih dari 4 atau 5 % dari nilai T. Pada titik tersebut nilai Cs 
dapat di tetapkan dan gaya tekan beton Cc dihitung dari 
hubungan Cc = T - Cs. Kapasitas lentur penampang kemudian 
ditentukan dengan membangun tinggi blok tegangan untuk 
mengevaluasi lengan momen antara Cc dan T dan 
menjumlahkan momen dari gaya-gaya Cc dan Cs terhadap T. 

4.6.1 Contoh soal disain: 

Hitung kebutuhan tulangan balok dengan dimensi b = 
250 mm dan h = 500 mm untuk menahan momen ultimit 290 
kNm, jika baja tulangan yang tersedia memiliki fy = 400 MPa 
dan kuat tekan beton ditetapkan f’c = 25 MPa. 

Penyelesaian: 

b = 250 mm, h = 500 mm, d = 450 mm (d’ diambil 50 mm) 

Cek balok sebagai tulangan tunggal menggunakan ρ = ρmaks 

ρb = 0.0271 

ρmaks = 0.75 ρb = 0.75×0.0271= 0.02032 

2

0.02032 250 450
2286 mm

smaks maksA b d=

=  
=

 

Merujuk tabel daftar tulangan diatas, ambil tulangan 
diameter 22 sebanyak 6 batang sehingga diperoleh As = 2280.8 
mm2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 113.10    226.19         339.29        452.39          565.49     678.58     791.68     904.78     1,017.88 1,130.97 

16 201.06    402.12         603.19        804.25          1,005.31 1,206.37 1,407.43 1,608.50 1,809.56 2,010.62 

19 283.53    567.06         850.59        1,134.11      1,417.64 1,701.17 1,984.70 2,268.23 2,551.76 2,835.29 

20 314.16    628.32         942.48        1,256.64      1,570.80 1,884.96 2,199.11 2,513.27 2,827.43 3,141.59 

22 380.13    760.27         1,140.40    1,520.53      1,900.66 2,280.80 2,660.93 3,041.06 3,421.19 3,801.33 

25 490.87    981.75         1,472.62    1,963.50      2,454.37 2,945.24 3,436.12 3,926.99 4,417.86 4,908.74 

32 804.25    1,608.50      2,412.74    3,216.99      4,021.24 4,825.49 5,629.73 6,433.98 7,238.23 8,042.48 

Luas (mm2)

Diameter n
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Tinggi blok tegangan tekan beton a, 

'0.85

2280.8 400

0.85 25 250

171.73 mm

s y

c

A f
a

f b
=


=

 

=  

Momen maksimum: 

( )

( ) 6

0.8
2

0.8 2280.8 400 450 171.73 / 2 10

265.76 kNm

maks n s y
aM M A f d

−

= =  −

=    − 

=  

Karena momen maksimum penampang tulangan lebih kecil 
dibandingkan dengan momen perlu (Mu=290 kNm), maka 
terdapat momen sisa yang perlu ditahan oleh tulangan 
tambahan dalam hal ini adalah tulangan tekan. 

Besar momen (momen sisa) yang harus ditahan tulangan tekan 
adalah: 

2

290 265.76

24.24 kNm

n u maksM M M = −

= −

=

 

( )' '

2n s yM A f d d = −  

( )
' 2

'

6

2

24.24 10

0.8 400 (450 50)

189.375  mm

n
s

y

M
A

f d d




=

−


=

  −

=

 

Dengan demikian As yang diperlukan menjadi = 2280.6 + 
189.375 = 2469.975 mm2 
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Digunakan tulangan diameter 22 sebanyak 7 batang (7S22) dan 
tulangan tekan diameter 12 sebanyak 2 batang (2S12) 

Selanjutnya dilakukan analisis hasil disain mengikuti langkah 
analisis pada bagian materi analisis penampang tulangan 
rangkap (lihat Gambar 4-12). 

4.7 Penampang Non Persegi 

 Balok T dan L adalah penampang balok persegi dengan 
sayap yang sering dijumpai di lapangan. Balok-balok ini 
terbentuk karena pelat lantai dan balok pendukungnya di cor 
secara bersamaan (monolit) seperti diperlihatkan pada Gambar 
4-14. Dengan adanya flens/sayap tersebut kekakuan dan 
kekuatan balok menjadi bertambah.  

 

Gambar 4-14. Lebar efektif flens balok T dan L 

Berdasarkan hasil pengujian yang mendalam dan 
pengalaman bertahun-bertahun para praktisi di lapangan 
diasumsikan bahwa bagian dari lantai dapat dianggap 
berprilaku sebagai satu kesatuan dengan balok. Dalam hal 
penampang komposit, bila balok dan pelat menerus selama 
masa pelaksanaan (tumpuan menerus), lantai dan balok dapat 
dianggap bekerja bersama-sama dalam mendukung beban, 
termasuk berat sendirinya. Namun, jika balok tidak dicor 
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bersamaan, balok harus menahan beratnya sendiri ditambah 
dengan berat pelat selama dalam masa pengerasan. Setelah 
pelat mengeras/mengering, balok dan pelat secara bersama-
sama menahan beban tambahan. 

SNI (2002) memberikan petunjuk untuk mengestimasi 
lebar efektif sayap balok T dan L untuk keperluan perancangan. 
Petunjuk dalam pasal SNI tersebut kalau diterjemahkan 
nampak seperti pada Gambar 4-15 dibawah ini. 

 

Gambar 4-15. Lebar efektif flens balok T dan L 

 

Balok T 

Lebar efektif  be ≤ 16 hf + bw 

  be ≤  Ln + bw 

  be ≤ ¼ L dengan L adalah bentang balok 

Balok L 

Lebar efektif be ≤ 6 hf + bw 

  be ≤  ½ Ln + bw 

  be ≤ 1/12 L dengan L adalah bentang balok 

Untuk balok tunggal yang flensnya diperlukan hanya 
untuk menambah daerah tekan, tebal flens ini tidak boleh 
kurang dari ½ kali lebar badan balok, dan lebar efektif flens 
tidak lebih dari 4 kali lebar badan balok. 

  hf ≥ 0,5 bw  dan  be ≥ 4 bw 
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4.7.1 Analisa balok T dan L 

Ambillah balok T yang disajikan dalam Gambar 4-14 
untuk keperluan analisis, balok tersebut disajikan ulang dengan 
potongannya yang nampak seperti Gambar 4-16 berikut. 
Penampang dengan sayap sering dijumpai sebagai satu 
kesatuan penampang pada tengah bentang seperti ditunjukkan 
dalam Gambar 4-16c. Penampang tersebut berlaku bila bagian 
sayap mengalami tekan sehingga akan memberi kontribusi 
kekuatan pada penampang balok ditengah bentang tersebut. Di 
daerah tumpuan, sayap mengalami tarikan, akibatnya, 
keberadaan sayap tidak diikutkan dalam perhitungan kekuatan 
lentur balok. Dengan kata lain, penampang tumpuan menjadi 
kebalikan dari penampang lapangan dan identik sebagai 
penampang persegi dengan tulangan rangkap dengan tulangan 
tekan As’ dibagian bawah dan tulangan tarik As di bagian atas 
(Gambar 4-16b). 

 

Gambar 4-16.Tampak dan potongan balok menerus: (a) tampak balok; (b) 
potongan tumpuan B-B (kebalikan penampang tulangan rangkap); (c) 

potongan lapangan A-A (balok T) 
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Gambar 4-17. Idealisasi penampang balok T 

Prinsip dasar yang digunakan untuk analisis balok 
persegi juga berlaku untuk balok T. Perbedaan utama antara 
penampang persegi dan penampang T adalah pada 
perhitungan gaya tekan Cc (lihat Gambar 4-17). 

Berdasarkan tinggi garis netral c, kondisi-kondisi 
penampang T dapat diidentifikasi. 

Kondisi 1: Garis netral c kurang dari tebal pelat hf (lihat 
Gambar 4-18) 

Kondisi seperti ini dapat diperlakukan sama dengan cara 
perhitungan penampang persegi biasa dimana tinggi blok 
tegangan a lebih kecil dari tebal pelat dan lebar b yang 
digunakan dalam perhitungan analisa adalah lebar sayap, be. 

 

Gambar 4-18. Penampang balok T dengan garis netral didalam sayap (c < 
hf); (a) panampang; (b) regangan; (c) gaya 
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Dengan merujuk pada Gambar 4-17 untuk keseimbangan 
gaya-gaya, dimana Cc sama dengan T memberikan: 

'

'
0.85   atau 

0.85

s y

c e s y

c e

A f
f b a A f a

f b
= =  

Kuat momen nominal menjadi ( )2n s yM A f d a= − . 

Persamaan ini sama dengan persamaan untuk penampang 
persegi biasa oleh karena kontribusi gaya dari beton pada 
bagian tarik, sayap sekalipun, diabaikan. 

Kondisi 2: Tinggi garis netral, c lebih besar dari tebal pelat hf, 
(Gambar 4-19) 

Dalam hal ini, c > hf, tinggi blok tegagan a bisa jadi lebih 
kecil atau lebih besar dari tebal pelat hf. Jika c lebih besar dari hf 
dan a lebih kecil dari hf, analisa penampang masih sama dengan 
analisa penampang balok persegi biasa. Dengan demikian 
prosedur perancangan yang dijelaskan pada Kondisi 1 masih 
berlaku. 

Gambar 4-19. Distribusi tegangan dan regangan pada balok T 

Jika keduanya c dan a lebih besar dari hf, penampang 
harus diperhitungkan sebagai penampang T. Balok T ini (a > hf) 
dapat diperlakukan dengan cara yang sama dengan 
penampang balok dengan tulangan rangkap (Gambar 4-19). 
Kontribusi gaya tekan dari sayap dianggap analog dengan 
kontribusi tulangan tekan imajiner (fiktif). Pada Gambar 4-19, 
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gaya tekan Cn sama dengan kuat tekan rata rata beton dikalikan 
dengan luas penampang sayap. 

Dengan demikian ' ' '2 0,85 0,85 ( )n c c w fC r f f b b h=  = −  dimana 

r’ adalah lebar masing-masing sayap pada sisi badan. Untuk 
keseimbangan, gaya tekan Cn harus sama dengan gaya tarik Tn 

sedemikian ( )n sf yT A f=   dimana Asf merepresentasikan luas 

tulangan tekan imajiner yang mana kemampuan gaya-gayanya 
sebanding dengan kapasitas gaya tekan yang diberikan oleh 
sayap. Dengan demikian, luas ekivalen tulangan tekan, Asf  

'0,85 ( )c e w f

sf

y

f b b h
A

f

−
=   (4-33) 

Sebuah balok dapat dianggap sebagai balok T nyata bila gaya 
tarik As fy yang dihasilkan oleh baja harus lebih besar dari gaya 
tekan yang dihasilkan oleh luas total sayap (0,85 fc’ b hf), 
sehingga 

'0,85

sf y

f

c

A f
a h

f b
=    (4-34) 

atau  

(1.18 )fh d a =   (4-35) 

dimana
 

'( ) ( )s y cA b d f f =  

Blok tegangan beton dalam kenyataannya berupa 
parabola dengan tinggi c. Dengan demikian secara teoritis, bila 
menggunakan blok parabola ini Persamaan (4-35) diatas untuk 
balok T bisa ditulis sebagai 

1

1.18
f

d
h




   (4-36) 

Untuk menjamin perilaku tarik, rasio c/d’ ≤ 0.375 dan 
lebih disukai yang lebih kecil misalnya 0.30. Dalam hal ini 
regangan, εt, pada tulangan tarik lebih besar dari 0.005. 

Dapatkan ( )0.003 1t d c = − . Begitu regangan εt diverifikasi 
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menjadi lebih besar dari 0.005, kuat momen nominal dihitung 
dengan menggunakan Persamaan (4-39).  

Pemeriksaan kompatibilitas regangan tidak diperlukan 
karena luas imajiner tulangan tekan Asf dianggap leleh dalam 
semua kasus. Agar balok tidak berperilaku sebagai balok tanpa 
tulangan maka tulangan minimal yang disyaratkan harus 
diikuti, untuk tulangan positif menggunakan persamaan 

'

min

0,0211,4 cs

w y y

fA

b d f f
 =                    (4-37) 

Untuk tulangan negative dan penampang T dengan 
sayap dibagian tarik 

'

min

0,042 1,4c

y y

f

f f
     (4-38) 

Perlu diingat bahwa bw yang digunakan dalam 
Persamaan (4-37) sebagai ganti lebar b yang dipergunakan 
dalam penyelesaian balok bertulangan tunggal atau rangkap. 

Seperti halnya analisis dan perancangan penampang 
bertulangan rangkap, tulangan pada bagian tarik dianggap 
sebagai dua bagian luas tulangan yaitu As1 untuk mengimbangi 
blok tegangan tekan beton dengan luas bw × a, dan As2 untuk 
mengimbangi luas tulangan tekan imajiner Asf. Dengan 
demikian, kuat momen nominal total untuk penyelesaian 
bagian 1 dan 2 adalah 

1 2

1 1

2 2

( ) ( ) ( )
2 2

( ) ( )
2 2

n n n

n s y s sf y

f f

n s y sf y

M M M

a a
M A f d A A f d

h h
M A f d A f d

= +

= − = − −

= − = −

               (4-39) 

Kuat momen rancangan, ϕMn, paling kurang harus sama 
dengan momen luar terfaktor, Mu, sehingga 
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( ) ( ) ( )
2 2

f

u n s sf y sf y

ha
M M A A f d A f d 

 
= = − − + − 

 
        (4-40) 

Diagram alir pada Gambar 4-20 berikut menunjukkan 
tahapan perhitungan untuk analisa penampang balok T dan L. 
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Gambar 4-20. Flowchart analisis balok non-persegi 
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4.7.2 Pembatasan baja tulangan 

Untuk memperoleh kondisi batas tulangan atau tulangan 
maksimal balok T maka diperlukan pemahaman kondisi 
seimbang penampang T seperti uraian Gambar 4-21 berikut ini. 

 

Gambar 4-21. Penampang T dengan tulangan seimbang 

Perhatikan Gambar 4-21(b), diagram regangan kondisi tulangan 
seimbang diperoleh hubungan: 

0.003

0.003

b

y

c

d 
=

+
 

1 1

0.003

0.003
b b

y

a c d 


= =
+

 

Keseimbangan gaya-gaya horisontal, 0H =  (Perhatikan 

Gambar 4-20(c dan d) 

1 2

' '

' '

( ) 0.85 0.85 ( )

0.85 0.85 ( )

w f

sb sf y sf y c b w c f e w

c b w c f e w

sb

y

T T C C

A A f A f f a b f h b b

f a b f h b b
A

f

+ = +

− + = + −

+ −
=

 

Bila 

'0.85 ( )
 ;    ;  dan    

sf c e w fs b
w f b

w w w y w

A f b b hA A

b d b d b d f b d
  

−
= = = =  

Maka diperoleh 
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' '

''

1

_

0.85 0.85 ( )

0.85 ( )0.003
0.85

0.003

c b w c f e w

b

w y

c f e wc
b

y y w y

b b f

f a b f h b b

b d f

f h b bf

f b d f



 


  

+ −
=

−
= +

+

= +

 

Batas tulangan maksimum adalah 0.75maks b = , sehingga 

diperoleh: 

 
_

0.75 bmaks f  
 

= + 
 

                    (4-41) 

4.7.3 Contoh soal analisis T 

Beberapa contoh soal analisis berikut ini menggambarkan 
kuat momen nominal untuk perhitungan tipikal precast balok 
T. 

a. Tentukan nilai momen nominal
nM balok T seperti yang 

terdapat pada Gambar 4-22. Digunakan beton mutu 
'

cf  = 

17.5 MPa dan baja fy = 400 MPa dengan tulangan sA  adalah 

12S25 = 5890 mm2. 

Gambar 4-22. Penampang balok T 
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Penyelesaian: 

Anggap persyaratan lebar efektif dipenuhi. 

Periksa posisi sumbu netral: 

0,85 ' 0,85 17,5 1150 17.106c eC f b a a a= =    =    

Keseimbangan 5890 400 2356000 Ns yC T A f= = =  =    

Maka, 
2356000

138 mm
17.106

a =   

Harga a melampaui tebal flens hf= 120 mm, maka balok 
dianalisis sebagai penampang T dengan 400wb = , 1150eb = , 

dan ' 17.5cf =  MPa, 

 maka 

'

1 0.85 5950c wC f b a a= =   N 

( )'

2 0.85 c e w fC f b b h= − =  1 338 750 N 

sehingga, 

2356000 1338750
171 mm

5950
a

−
= =  

dan 

1 5950 171 1017450 NC =  =  

1 2

1 1

2 2
n fM C d a C d h

   
= − + −   

     

= 1017450 (600 – 171/2) + 1338750 (600 – 120/2) Nmm x 10-6 

= 1246 kNm 

Jadi, momen ultimit penampung: 

0.8 1246 997 kNmu nM M= =  =   

b. Suatu balok T prefab seperti Gambar 4-23 memiliki ukuran 
flens 750 mm dan tebal 150 mm dicor monolit dengan 
bagian badan balok tersebut. Tulangan tarik terdiri dari 
10S25 yang ditempatkan dalam dua lapis. Jarak garis 
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sumbu tulangan dari bidang atas adalah 650 mm. bila 

digunakan beton mutu 
'

cf = 20 MPa dan baja 400yf =  

MPa, hitunglah momen kapasitas balok. 

 

Gambar 4-23. Penampang balok T pracetak 

Penyelesaian: 

sA  = 4900 mm2, 400yf = MPa. 

4900
0,0251

300 650

S

w

A

b d
 = = =


 

Periksa 
maks : 

( )0.75maks b f  = +   

'

10,85 600 0,85 0,85 20 600
0,021675

600 400 600 400

c
b

y y

f

f f




        
= = =       + +         

 

( ) ( )'0,85 0,85 20 750 300 150
0,0147

400 300 650

c e w f

f

y w

f b b h

f b d


−  − 
= = =

 
  

( )0,75 0,0217 0,0147 0,0273maks  + =   

maks  → Ok 

Periksa lokasi sumbu netral dengan asumsi sebagai balok 
segiempat: 
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'

4900 400
154

0,85 0,85 20 750

S y

c e

A f
a

f b


= = =

 
mm 

Karena melampaui tebal flens, dianalisis sebagai balok T. 

Dari persamaan (4-33)  

( ) 2
0.85 20 750 300 150

2868 mm
400

SfA
  − 

= =   

Momen internal pada bagian sayap, dari Persamaan (4-39): 

( )1
1502868 400 650 659.640

2nM =  − =  kNm 

Bagian badan (web): 

( )4900 2868 400
160

0,85 20 300
a

− 
= =

 
 mm 

Sehingga, 

( ) ( )2
1604900 2868 400 650 463.296

2nM =   − = kNm  

Jadi, total momen nominal: 

1 2 1122,936n n nM M M= + = kNm 

Momen ultimit: 0,8 1122,936 898,348uM =  =  kNm 

c. Hitunglah kekuatan momen nominal dan momen ultimit 
suatu balok seperti tampak pada Gambar 4-24, digunakan 

' 20cf =  MPa dan baja 400yf = MPa  serta 4560sA = mm2. 

Jarak sumbu ke sumbu balok 2,5 m dan bentang balok 6 m. 

Penyelesaian: 

100fh =
mm; 350wb =  mm 

Lebar efektif sayap balok: 

16 100 350 1950 mm

2500 mm

6000 / 4 1500 mm

e

e

e

b

b

b

=  + =

=

= =   
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diambil nilai yang terkecil, be = 1500 mm. 

 

Gambar 4-24. Penampang balok T (semu) 

Periksa maks   : 

( )0,75maks b f  =  +  

'

10,85 600 0,85 0,85 20 600
0,021675

600 400 600 400

c
b

y y

f

f f




        
= = =       + +         

  

( ) ( )'0,85 0,85 20 1500 350 100
0,02793

400 350 500

c e w f

f

y w

f b b h

f b d


−  − 
= = =

 
  

Maka, 

( ) ( )0,75 0,75 0,021675 0,02793 0,0372maks b f  =  + =  + =   

dan 
min

1.4 1.4
0,0035

400yf
 = = =   

Periksa persentase tulangan As = 4560 mm2 

min

4560
0,0260

350 500

S
w

w

A

b d
 = = = 


  

0,0260 maks =   (0,0372) 

Posisi garis netral: 

'

4560 400
72

0,85 0,85 20 1500

S y

c e

A f
a

f b


= = =

 
mm < hf (analisa sebagai 

balok persegi)  
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Jadi, 

 ( ) ( )/ 2 4660 400 500 72 / 2 846,336n S yM A f d a= − =  − =  kNm 

dan 0.8 846.336 677,068u nM M= =  =  kNm 

4.7.4 Desain balok berpenampang T 

Data yang harus tersedia dalam desain adalah besar 
momen luar, yaitu momen yang bekerja pada penampung 
akibat gaya-gaya luar; tebal flens hf dari penampang sebagai 
tebal pelat lantai sesuai dengan keperluan dan persyaratan 
untuk pelat. Berdasarkan informasi ini, ukuran dan jumlah 
tulangan yang diperlukan untuk suatu penampang T harus 
ditetapkan. 

Langkah-langkah yang diperlukan dijabarkan dalam 
uraian berikut (perlu diperhatikan bahwa ukuran penampang 
T atau L pada umumnya lebih kecil daripada penampang 
segiempat) : 

a. Ambil tebal fh berdasarkan keperluan tebal slab 

b. Tentukan lebar efektif slab eb   

c. Tentukan dimensi web bw dan tinggi d berdasarkan: 
- momen lentur negatif (jika bentang menerus) 
- gaya geser 
- keperluan jarak penempatan tulangan 

d. Hitung perkiraan As1 dengan asumsi a ≤ hf 
e. Dengan informasi tersebut, periksa apakah harga a < hf. 

Jika tidak, berarti analisis sebagai balok T dan revisi As 

f. Periksa apakah ρ ≤ ρmaks dan ρ≥ ρmin, dengan min 1.4 / yf =   

g. Hitung sfA  untuk bagian gantung di kiri-kanan balok 

h. Hitung 1nM  dan 2nM , jika perlu, ulangi langkah tersebut 

diatas hingga harga ( )1 2n nM M +  sedikit lebih besar 

dari harga momen luar uM .  

Selanjutnya langkah-langkah tersebut dirangkum dalam diagram 

alur Gambar 4-25 berikut ini. 
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Gambar 4-25. Flowchart disain balok non-persegi 
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4.7.5 Contoh soal disain  balok T 

Rancanglah tulangan balok T dalam system lantai yang 
ditunjukkan dalam Gambar 4-26, yang mana bw dan d diberikan 
ukurannya. MD = 68 kNm, ML = 135 kNm, f’c=30 MPa, fy =400 
MPa dan panjang bentang 6 m. Catatan: semua satuan dalam 
gambar adalah mm. 

 

Gambar 4-26. Disain penampang T  

Penyelesaian 

Lebar efektif sayap 

16 100 300 1900 mm

2500 mm

6000 / 4 1500 mm

e

e

e

b

b

b

=  + =

=

= =

 

Momen 

1.2 1.6u D LM M M= +   

1.2 68 1.6 135

297.6 kNm

uM =  + 

=  

297.6
372 kNm

0.8

u
n

M
M


= = =

 

Asumsikan lengan momen z lebih besar dari 0.9d atau (d-hf/2) 

0.9 0.9 457 411.3 mmz d= =  =  

2 457 100 / 2 407 mmfz d h= − = − =  

Digunakan nilai z =411.3 mm 

hf = 100 

d = 457 

3000 3000 
3000 

300 
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Coba luas tulangan (Trial 1) 

s y nA f z M=
  

6
2372 10

2261.123 mm
400 411.3

n
s

y

M
A

f z


= = =


  

Hitung nila a dan z  

'

2

'

0.85

2261.123 400
35468.6 mm

0.85 0.85 30

c c s y

s y

c

c

f A A f

A f
A

f

=


= = =


  

35468.6
23.65 mm

1500

c

e

A
a

b
= = =

 → garis netral didalam sayap 

Sehingga 

23.65
457 445.18 mm

2 2

a
z d= − = − =

 

Hitung  As dengan revisi nilai z tersebut: (Trial 2) 

6
2372 10

2089.06 mm
400 445.18

n
s

y

M
A

f z


= = =


  

Hitung ulang nila a dan z  

'

2

'

0.85

2089

0
3

.06 400
 mm

0.85 .8 0
2769 51

5 3
,

c c s y

s y

c

c

f A A f

A f
A

f

=


= = =


  

 mm
150

8
0

32769.51
       21. 5c

e

A
a

b
= = =

 → garis netral didalam sayap 

dan  

21.85
457  mm

2 2
     446.08

a
z d= − = − =

 

Hitung  As dengan revisi nilai z terbaru: (Trial 3) 
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6
2372 10

2084.84 mm
400 446.08

n
s

y

M
A

f z


= = =


→ Ok, nilai As sudah 

mendekati nilai As sebelumnya. 

Periksa tulangan minimum 

'

min

0,0211,4 cs

w y y

fA

b d f f
 =  

 

'

2

min

2

min

0.021 0.021 30
300 457 39.42 mm

400

1.4 1.4
300 457 479.85 mm

400

c

s w

y

s w

y

f
A b d

f

A b d
f

= =   =

= =   =

 

Kedua nilai Asmin < As =2084.84 mm2   → Ok 

Periksa tulangan maksimum 

_

0.75 bmaks f  
 

= + 
   

''

1

0.85 ( )600
0.75 0.75 0.85

600

30 600 0.85 30 100 (1500 300)
0.75 0.85 0.85

400 600 400 300 457 400

0.0662

c f e wc
maks b

y y w y

f h b bf

f f b d f
  

 −
= = + 

 + 

   − 
=     + 

+   

=

max max

2

0.0662 300 457

9080.60 mm

s wA b d=

=  

=

 

 As < 2084.8 < Asmax → Ok 
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5 GESER PADA BALOK 

5.1 Pendahuluan 

Tujuan dari perancangan struktur beton bertulang adalah 
menghasilkan komponen struktur (balok) yang daktail guna 
memberi peringatan lebih awal akan terjadinya kegagalan 
struktur. Untuk mencapai tujuan ini, Standar (Peraturan) 
memberikan angka keamanan untuk geser jauh lebih besar 
dibandingkan angka keamanan untuk lentur. 

Kegagalan balok beton bertulang akibat geser memiliki 
perilaku yang berbeda dibanding dengan kegagalan struktur 
akibat lentur. Kegagalan geser terjadi secara tiba-tiba tanpa 
adanya peringatan terlebih dahulu. Oleh karena itu balok 
biasanya dirancang untuk mengalami kegagalan lentur akibat 
beban yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan beban yang 
mengakibatkan kegagalan geser. Dengan demikian, balok-
balok beton bertulangan kurang (under-reinforced) akan 
mengalami kehancuran secara daktail yang ditandai dengan 
timbulnya retak atau bahkan melengkung sedemikian rupa bila 
dibebani melampaui beban rencana namun tidak akan sampai 
terjadi keruntuhan. Namun tidak demikian halnya jika balok-
balok tersebut mengalami kegagalan geser. 
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5.2 Tegangan Geser Beton 

Gambar 5-1 memperlihatkan balok dibebani merata dan 
ditumpu sederhana dari bahan homogen dan elastis. Tegangan 
yang terjadi pada setiap bagian balok berbanding lurus dengan 
regangannya. Tegangan-tegangan tersebut diakibatkan oleh 
momen dan gaya lintang yang bekerja, dan berturut-turut 
disebut sebagai tegangan lentur dan tegangan geser. 

 

Gambar 5-1. Balok homogen dibebani merata 

Tegangan-tegangan pada penampang balok tersebut 
dapat dihitung dengan menggunakan persamaan-persamaan 
berikut:  

Mc
f

I
=   (5-1) 

V Q
v

I b
=    (5-2) 

dimana :  
f = tegangan lentur 

M M 

V V 

a 

a 

b 

b 

M M + 
dM V 

V 

dx 

 dM
V

dx
=

Free body diagram balok, pot. a-a 

Elemen balok, pot.a-a dan b-b 
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v = tegangan geser 
M = momen lentur 
V = gaya geser/lintang 
 c = jarak garis netral terhadap serat tekan luar penampang 
Q = momen tahanan 
 I = momen inersia 
 b = lebar badan balok. 

 Kombinasi dari tegangan-tegangan tersebut 
menghasilkan tegangan utama yang diekspresikan sebagai 

2 21
2

( )
2

p

f
f f v=  + . 

Sayangnya Persamaan (5-2) tidak dapat diaplikasikan 
pada penampang balok beton bertulang dengan alasan sebagai 
berikut: 

a. Beton bertulang yang terdiri dari gabungan dua 
material yang memiliki tegangan dan kekakuan yang 
sangat berbeda jelas bukan merupakan bahan yang 
homogen. 

b. Beton mengalami creep (rangkak) oleh karenanya 
bersifat tidak elastis 

c. Penampang ada kemungkinan retak dan tidak merata 
sepanjang balok, oleh karena itu tidak dapat ditetapkan 
besar luasan, inersia maupun momen tahanannya secara 
pasti. Oleh karena retak yang tidak dapat diprediksikan 
terjadi maka luas penampang efektif mempengaruhi 
besar gaya dalam penampang beton. 

Dengan alasan-alasan tersebut, maka perhitungan analitis 
tegangan geser balok beton bertulang secara tepat menjadi 
tidak mungkin atau sulit dilakukan. Oleh karena itu Standar, 
SNI, mengadopsi prosedur sederhana untuk memperoleh 
besaran tegangan geser rata-rata penampang balok yaitu 
dengan membagi gaya geser V dengan luas penampang efektif 
bw d seperti disajikan pada Persamaan (5-3) berikut ini. 

w

V
v

b d
=   (5-3) 
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Persamaan tersebut selanjutnya, khusus untuk beton, 
diekspresikan sebagai: 

c
c

w

V
v

b d
=   (5-4) 

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa tegangan geser 
beton vc meningkat seiring dengan meningkatnya kuat tekan f’c. 
Selanjutnya tegangan geser maksimum yang mampu ditahan 
beton diperoleh dan disederhanakan seperti persamaan 
dibawah ini. 

'1

6
c cv f=  (MPa) (5-5) 

yang menghasilkan gaya geser yang disumbangkan 
beton, Vc menjadi: 

'1

6
c c wV f b d=  (N) (5-6) 

5.3 Tahanan Geser Tulangan Vertikal 

Gambar 5.2 menunjukkan mekanisme transfer gaya geser 
pada balok beton bertulang dengan tulangan geser. Dengan 
mengambil kesetimbangan jumlah gaya-gaya vertikal sama 
dengan nol, maka: 

u cz ay d sV V V V V= + + +    (5-7) 

dimana Vu   = gaya geser eksternal akibat beban 

Vcz = gaya geser yang terjadi pada daerah tekan beton 

Vay = komponen vertikal gaya geser akibat interlocking 
agregat diantara dua bidang retak. 

Vd   = gaya geser yang disumbangkan tulangan tarik 

Vs   = gaya geser tulangan geser 

Tiga parameter utama pada Persamaan (5-7), Vcz, Vay, dan 
Vd, adalah murni kontribusi dari beton seperti ditunjukkan 
pada Gambar 5-2a. Parameter-parameter tersebut selanjutnya 
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diringkas sebagai kontribusi penampang beton yang 
diekspresikan dengan Vc, sehingga Persamaan (5-7) menjadi: 

u c sV V V= +                                  (5-8) 

 

 

Gambar 5-2. Gaya-gaya dalam balok beton bertulang (a) tanpa tulangan 
geser; (b) dengan tulangan geser 

Ruas kanan persamaan (5-8) diatas didefinisikan sebagai 
kuat geser nominal penampang beton dengan tulangan geser 
dan dinotasikan sebagai Vn. Sehingga 

n c sV V V= +    (5-9) 

Diketahui bahwa besaran Vu merupakan gaya geser yang 
ditimbulkan akibat beban terfaktor oleh karena itu, standar 
mensyaratkan bahwa gaya geser tersebut harus lebih kecil atau 
sama dengan hasil kali faktor reduksi dengan gaya geser 
nominal penampang, Persamaan (5-9). Dengan demikian: 

( )
u n

c s

V V

V V







 +
  (5-10) 
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Persamaan (5-10) diatas merupakan persamaan dasar 
yang digunakan dalam mendisain tulangan geser, dimana gaya 
geser atau kontribusi tulangan geser dapat diperoleh dari: 

s v yV n A f=   (5-11) 

dimana   n  = jumlah tulangan geser 

Av = luas tulangan geser (tergantung dari formasi 
tulangan) 

 fy  = tegangan leleh tulangan geser. 

Retak yang terjadi pada balok secara konservatif 

diasumsikan membentuk sudut 045  oleh karena itu proyeksi 
horizontal retak tersebut sama dengan tinggi efektif 
penampang seperti ditunjukkan pada Gambar 5-3.  

 

Gambar 5-3. Free body diagram gaya geser akibat tulangan badan 

Dari gambar tersebut diperoleh jumlah sengkang 
(tulangan badan) yang melintang pada bagian retak diagonal 
tersebut: 

d
n

s
=   (5-12) 

dimana s merupakan jarak antar tulangan geser. Bila 
Persamaan (5-12) diatas disubstitusikan kedalam Persamaan 
(5-11) maka diperoleh: 

v y

s

A f d
V

s
=   (5-13) 

Vu 

d 

Av fy 

T 

d 

s s s C 

Av fy 

Av fy 
Av fy 
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Biasanya perancang menetapkan jenis tulangan geser 
yang dipakai dan cenderung fokus pada penetapan jarak 
tulangan geser.Oleh karena itu jarak tulangan geser dapat 
diperoleh dengan mengatur kembali Persamaan (5-13) menjadi 
Persamaan (5-14) berikut ini. 

v y

s

A f d
s

V
=   (5-14) 

Perlu diingat bahwa Av tergantung pada bentuk tulangan 
geser yang dipasang.Untuk lebih jelasnya diilustrasikan pada 
Gambar 5-4 dibawah ini. 

 

Gambar 5-4. Defnisi luas tulangan badan Av 

Vs pada Persamaan (5-14) dapat diperoleh dari 
Persamaan (5-10) dengan mengubah pertidaksamaan menjadi 
persamaan seperti Persamaan (5-15). 

u
s c

V
V V


= −   (5-15) 

5.4 Tahanan Geser Tulangan Miring 

Jika serangkaian batang tulangan horisontal dimiringkan 
dengan spasi s sedemikian rupa digunakan sebagai penguat 
geser (Gambar 5-5), maka kapasitas geser Vs sebagaimana 
diberikan oleh Persamaan(5-13) dimodifikasi dengan 

  2v sgA A=   3v sgA A= 

(b). 3 tulangan badan (a). 2 tulangan badan 
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memasukkan faktor ( )sin cos +  yang memberikan 

Persamaan. (5-16). Persamaan tersebut dapat pula diturunkan 
dari Gambar 5-5 dimana gaya 

 ( )
(1 cot )

1 cotv y v y

d
F n A f A f

s




+ 
= + =  

   

 

sehingga gaya geser yang ditahan sengkang adalah komponen 
vertikal F yaitu sinF  , sehingga menghasilkan Persamaan 
(5-16). 

 ( )sin coss v y

d
V A f

s
 = +                 (5-16) 

 

Gambar 5-5. Tulangan geser miring 

Untuk menentukan jarak s tulangan miring identik 
dengan tulangan geser vertikal seperti dinyatakan dalam 
Persamaan (5-14) dengan mengganti parameter-parameter yang 
sesuai. 

5.5 Daktilitas Balok Berdasarkan Kreteria Geser 

Agar terjadi kegagalan struktur yang bersifat daktail 
maka SNI mensyaratkan ketentuan sebagai berikut: 

1. Agar keruntuhan tekan tidak terjadi maka 
'2

3
 atau 4s c w s cV f b d V V    

2. Untuk menjamin retak diagonal diisi minimal tiga 
sengkang (stirrups) maka jarak maksimum sengkang, 
Smaks: 
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'1
3

' '1 2
3 3

2
2

4

s c w s c

s c w s c w

d
s V f b d V V

d
s V f b d V f b d

=  

=  

        bila       atau  

        bila       tapi   

 

3. Luas minimum tulangan geser untuk menjamin 
tulangan geser bekerja menahan retak diagonal. 

min
3

w
v

y

b s
A

f
=  

5.6 Rangkuman Prosedur Desain Geser 

Berikut ini adalah prosedur singkat cara disain tulangan geser 
balok: 

1. Gambar bidang geser (gaya lintang, Vu) 

2. Sket bidang u
n

V
V


=  

3. Hitung Vn pada jarak d dari muka tumpuan 

4. Hitung '1

6
c c wV f b d=  

5. Periksa   
2

c
u

V
V  ? Bila ya, tulangan geser diperlukan 

6. Periksa 
2

c
u c

V
V V


  , bila ya, gunakan jarak 

maksimum 
2

d
s =  

7. Periksa '2
3

    dan    u c s c wV V V f b d   bila terpenuhi 

hitung u
s c

V
V V


= −  dan 

v y

s

A f d
s

V
=  

8. Jarak minimum tulangan geser = 75 mm.  

9. Jarak maksimum  
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'1
3

' '1 2
3 3

2
2

4

s c w s c

s c w s c w

d
s V f b d V V

d
s V f b d V f b d

=  

=  

        bila       atau  

        bila       tapi   

 

5.6.1 Latihan soal disain geser 

Sebuah balok T (penampang seperti gambar) ditumpu 
sederhana memikul beban merata yang terdiri dari beban mati 
termasuk berat sendiri 20 kN/m’ dan beban hidup sebesar 24 
kN/m’. Rancang tulangan badan balok tersebut bila f’c = 25 
MPa,  fy = 400 MPa dan fy tulangan badan 250 MPa. 

 

Penyelesaian: 

qu = 1.2 qD + 1.6 qL = 1.2 x 20 + 1.6 x 24 = 62.4 kN/m’ 

0.5 0.5 62.4 10 312 kNu uV q L= =   =   

312
416 kN

0.75

u
n

V
V


= = =  

be =900 mm 

460 mm 

300 

150 mm 

610 mm 
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1. Sket diagram bidang D atau Vu dan diagram Vn seperti 
gambar dibawah. 

 

2. Vn  pada jarak d  dari muka tumpuan. 

Dari diagram segitiga gambar gaya lintang diatas 
diperoleh: 

0.5 0.5 10 0.61 4.39 mx L d= − =  − =  

416 4.39
365.25 kN

0.5 0.5 10

n
n d

V x
V

L
−


= = =


 

2. Periksa apakah tulangan geser dibutuhkan 

' 31 1
25 300 610 10 152.5 kN

6 6
c c wV f b d −= =    =  

152.5
76.25 kN

2 2

cV
= =  

Vn > Vc/2 → 365.25 > 76.25 kN → Tulangan geser 
diperlukan. 
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Direncanakan tulangan geser diameter 10 mm dengan dua 
kaki, sehingga 

21
4

2 10 157vA =   = .1  mm2 

3. Periksa 
2

c
u c

V
V V


   atau 

2

c
n c

V
V V   

Pasang sengkang dengan jarak s maksimum pada bentang 

rank 
2

c
n c

V
V V   

610
305 mm

2 2
maks

d
s = = =  

Dengan menggunakan 

Asmin,
3 3 250 157.1

392.7 mm
300

y v

maks

w

f A
s

b

 
= = =  

Digunakan smaks = 300 mm. dipasang sepanjang zone 

1

152.5 4.39
1.84 m

365.25

c

n d

V x
x

V −


= = =

2

/ 2 76.25 4.39
0.92 m

365.25

c

n d

V x
x

V −


= = =  

1 2 1.84 0.92 0.92 mx x− = − =  (zone 1)  

4. Periksa Vn > ½ Vc 

Digunakan smaks yang diperoleh dari Avmin. 

smaks = 393 mm. 

dipasang sengkang dengan jarak 350 mm. (zone 2) 

5. Periksa Vn > Vc dan '2
3s c wV f b d  

365.25 152.5 213 kNsV = − =  

' 32 2
25 300 610 10 610 kN

3 3
c wf b d −=    =  

→ 213< 610 kN (ok)  
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v y

s

A f d
s

V
=   

157 250 610
112.5 mm

213
s

 
= =  

dipasang tulangan badan dengan jarak 100 mm pada zone 
3. 

6. Untuk alasan ekonomis, tentukan batas pemasangan 
tulangan geser dengan jarak s = 200 mm. (Ini biasanya 
tergantung desainer). 

157 250 610
119.7 kN

200

v y

s

A f d
V

s

 
= = =  

200 152.5 119.7 272.2 kNn c sV V V− = + = + =  

200
3

272.2 4.39
3.27 m

365.25

n

n d

V x
x

V

−

−


= = =  

dipasang tulangan badan dengan jarak 200 mm pada zone 
4  

7. Untuk alasan praktis seringkali desainer memasang dua 
macam variasi jarak sengkang yaitu sengkang perhitungan 
dan sengkang dengan jarak 200 mm. 

8. Sket amplop gaya geser nominal dan tulangan geser 

Zone s 
Vs 

(kN) 
Vc (kN) Vn (kN) Vn aktual (kN) 

Selisih 
(kN) 

3 100 239.43 152.5 391.9 365.25 26.7 

4 200 119.71 152.5 272.2 272.2 0.0 

1 300 79.81 152.5 232.3 152.5 79.8 

2 350 68.41 152.5 220.9 76.25 144.7 
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6 SOAL-SOAL EVALUASI 

Berikut ini disajikan beberapa soal yang mencakup semua 
materi dalam buku ajar ini sebagai bagian dari kegiatan 
evaluasi hasil belajar. 

1. Diketahui : 

- balok dengan tumpuan sederhana dan 
penampangnya seperti potongan a-a (Gambar 6-1) 

- Kuat tekan beton, f’c = 17 MPa dan kuat leleh baja  
fy = 400 MPa 

- Tebal selimut beton ditetapkan 40 mm 
- Tulangan geser yang digunakan diameter 8 mm. 

Ditanya: 

- Berapakah kapasitas penampang balok tersebut? 

- Hitung beban ultimate qu yang diijinkan pada 
balok tersebut (selain berat sendiri)  

Gambar 6-1. Balok satu ujung menerus dan penampangnya 
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2. Rencanakan penulangan balok persegi Gambar 6-2 
dibawah untuk menahan momen luar MD=200 kNm dan 
ML=300 kNm dengan kuat tekan beton f’c=30 MPa dan kuat 
leleh baja, fy=400 MPa. Parameter lain yang dianggap perlu 
dapat ditentukan sendiri dengan mengacu pada Standar 
SNI. 

 

Gambar 6-2. Penampang balok persegi 

 

3. Rencanakan pembesian balok persegi dengan dimensi 
seperti pada Gambar 6-3 dibawah ini untuk menahan 
momen luar MD = 330 kNm dan ML = 540 kNm dengan 
kuat tekan beton f’c = 27.5 MPa dan kuat leleh baja, fy = 
400  MPa. 

 

Gambar 6-3. Penampang dengan tulangan rangkap 
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4. Sebuah balok persegi biasa (250 mm x 400 mm) ditumpu 
sederhana seperti dalam Gambar 6-4, memikul beban-
beban seperti pada gambar. Rancang tulangan lentur dan 
geser balok tersebut bila f’c = 25 MPa, fy = 400 MPa 
(tulangan pokok) dan fy = 250 MPa (tulangan geser). Beban 
qD sudah termasuk berat sendiri. 

 

Gambar 6-4. Balok ditumpu sederhana dengan beban bervariasi 

5. Rencanakan penulangan balok persegi Gambar 6-5 
dibawah untuk menahan momen luar MD=200 kNm dan 
ML=300 kNm dengan kuat tekan beton f’c=30 MPa dan kuat 
leleh baja, fy=400 MPa. 

 

Gambar 6-5. Penampang dengan tulangan rangkap 

6. Sebuah balok T (penampang seperti Gambar 6-6) ditumpu 
sederhana dengan bentang 9 m dan memikul beban merata 
yang terdiri dari beban mati diluar berat sendiri 20 kN/m’ 
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dan beban hidup sebesar 24 kN/m’. Rancang tulangan 
lentur dan geser balok tersebut bila f’c = 35 MPa, fy = 400 
MPa dan fy tulangan badan = 250 MPa. 

 

Gambar 6-6. Balok dengan penampang T 

1. Bila fy = 400 MPa dan f’c = 30 MPa. Rancang pembesian 
balok AB untuk sistem lantai pada Gambar 6-7 dibawah 
ini. Beban hidup yang bekerja 2.5 kN/m2 sedangkan 
tambahan beban mati terhadap berat beton sebesar 2.00 
kN/m1. Berat beton per m3 = 24 kN. Tebal pelat ditetapkan 
120 mm, d = 600 mm, bw = 400 mm. 

 

Gambar 6-7. Denah lantai dan potongannya 
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2. Bila fy = 400 MPa dan f’c = 27,5 MPa. Rancang pembesian 
balok AB untuk sistem lantai pada Gambar 6-8 dibawah 
ini. Beban hidup yang bekerja 4.78 kN/m2 sedangkan 
tambahan beban mati terhadap berat beton sebesar 2.87 
kN/m2. Berat beton diasumsikan 24 kN/m3. Tebal pelat 
ditetapkan 100 mm, d = 600 mm, bw = 400 mm. Rencanakan 
pula tulangan gesernya bila diberikan fy = 250 MPa. 

 
 

Gambar 6-8. Denah lantai tumpuan menerus dan potongannya 
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