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Balok persegi pada umumnya dicor monolit dengan pelat
beton, membentuk aksi komposit penuh antara pelat dengan
balok.
Pada daerah momen positif dari sebuah pertemuan balokpelat, tegangan tekan dialami oleh pelat, sementara
tulangan bawah balok mengalami tegangan tarik.
Umumnya potongan melintang efektif sebuah balok memiliki
bentuk monolit “T” yang terdiri dari balok persegi sebagai
bagian badan dan sebagian lebar pelat sebagai sayapnya.
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 Lebar sayap untuk balok-T tidak boleh lebih dari
seperempat (1/4) bentang balok L.
 Lebar efektif pelat pada masing-masing sisi harus tidak lebih
dari 8 kali tebal pelat hf atau setengah jarak bersih ln ke
badan balok berikutnya.
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Jika gaya tarik pada tulangan melebihi
dari gaya tekan pada keseluruhan
tebal pelat, maka garis netral akan
terletak di bawah pelat, di mana
penampang akan berperilaku sebagai
balok-T tulen.

Untuk itu analisis balok-T harus
memperhatikan suatu kondisi
perlu bahwa gaya tarik pada
tulangan > gaya tekan pada
bagian sayap:
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Momen kapasitas nominal balok-T dapat dihitung dengan menjumlahkan kedua
komponen

dengan:
dan
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Batasan tulangan pada komponen struktur lentur
Rasio antara baja tulangan pratekan dan baja
tulangan non-pratekan yang
digunakan untuk
perhitungan kekuatan momen suatu komponen
struktur beton pratekan, harus sedemikian hingga

harus tidak boleh lebih besar dari 0,36 1.
Apabila persyaratan di atas dilampaui, maka SNI
menetapkan bahwa kekuatan momen rencana tidak
boleh melebihi kekuatan momen yang dihitung
berdasarkan bagian tekan dari momen kopel.
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Keamanan terhadap geser
Perancangan keamanan geser pada komponen
struktur beton pratekan harus didasarkan pada
prinsip Perencanaan Beban dan Kekuatan Terfaktor
(PBKT):

Vc = kuat geser nominal yang disumbangkan oleh beton yang dipratekan
Vs = kuat geser nominal yang disumbangkan oleh tulangan geser
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Lokasi geser maksimum untuk perancangan gaya geser ultimit
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Kuat geser yang disumbangkan oleh beton yang dipratekan Vc
tergantung pada perilaku beban yang bekerja pada komponen
struktur tersebut, boleh dihitung berdasarkan ketentuan di
bawah ini, dengan syarat Vc harus diambil sebagai nilai yang
terkecil di antara Vci dan Vcw.
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tetapi nilai Vci tidak perlu diambil kurang dari

, dengan

Mmax dan Vi didapat dari kombinasi beban yang menimbulkan
momen maksimum pada penampang yang ditinjau.
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2

Vcw juga dapat dihitung sebagai gaya geser yang berkaitan
dengan beban mati ditambah beban hidup yang menimbulkan
tegangan tarik utama sebesar (1/3)
pada sumbu pusat
komponen struktur, atau pada perpotongan sayap. Pada
komponen struktur komposit, tegangan tarik utama harus
dihitung dengan menggunakan besaran penampang melintang yang
memikul beban hidup.
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Nilai d dalam persamaan di atas harus diambil sebagai
besaran jarak dari serat tekan terluar ke pusat baja
pratekan atau 0,8h, mana yang paling besar di antara
keduanya.
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Diagram geser balok beton pratekan

C
L
Wu = 1,2D + 1,6L

y

dp

h

c.g.s
Gaya
geser V h/2

x

bw
Bagian yang diarsir
menyatakan perlu
tulangan geser

(Vu/f - Vc) = (Vu/f - Vcw)
(Vu/f - Vc) = (Vu/f - Vci)

Vcw

Vci

Vu/f

Vmin=
x
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Penampang yang jaraknya kurang daripada h/2 dari muka
tumpuan boleh direncanakan terhadap gaya geser Vu yang
nilainya sama dengan gaya geser yang dihitung pada titik
sejarak h/2.
Tulangan geser harus dipasang pada daerah di mana Vu/f tidak
dapat dipikul hanya oleh Vci maupun Vcw (tampak pada bagian
yang diarsir).
Tulangan geser dapat dihitung dengan cara perhitungan yang
telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, berdasarkan nilai Vs
yang besarnya dihitung dari:

atau
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Tulangan geser dapat berupa tulangan longitudinal yang dibengkokkan
(miring), sengkang tegak (vertikal), sengkang miring, atau kombinasinya.
Tulangan yang dibengkokkan harus membentuk sudut sedikitnya 300
dengan tulangan longitudinal dan sengkang miring dengan sudut sedikitnya
450 untuk memberikan ketahanan terhadap tegangan tarik diagonal.
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Kekuatan geser yang disumbangkan tulangan geser

.

Jika Vu < ½ fVc

tidak perlu tulangan geser

Jika ½ fVc < Vu < fVc

tulangan geser minimum

Jika Vu > fVc

perlu tulangan geser

Vs = Vu/f – Vc, perlu dipikul oleh tulangan geser dengan:
Sengkang vertikal:

Sengkang miring:
di mana Av adalah luas tulangan geser yang dipasang dengan jarak s
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Spasi tulangan geser tidak boleh melampaui
maksimum yang ditetapkan oleh peraturan.

batas

SNI menetapkan batas spasi maksimum sebesar ¾h atau
600 mm (mana yang terkecil) untuk sengkang vertikal.
Sengkang
miring
dan
tulangan
longitudinal
yang
dibengkokkan harus dipasang minimal satu batang tulangan
yang memotong setiap garis yang ditarik antara tengah
tinggi penampang (d/2) dan tulangan tarik longitudinal
dengan kemiringan 45.
Untuk tulangan longitudinal miring (dibengkokkan), hanya
bagian tengah dari 3/4 bagian miring yang diasumsikan
efektif dalam menahan geser, maka pembatasan spasi
maksimum tulangan sebesar 0,375 d (1+cot ) untuk
tulangan longitudinal yang dibengkokkan, sedangkan untuk
sengkang miring, spasi maksimum tulangan dapat dibatasi
sebesar 0,5 d (1+cot  )
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Spasi tulangan geser maksimum untuk tulangan miring,
sengkang tegak dan sengkang miring.
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Jika Vs >
spasi
tulangan
direduksi menjadi setengahnya.

maksimum

harus

Batasan:
Vs
Jika perencanaan membutuhkan Vs yang melebihi dari
batasan yang telah ditentukan, maka diperlukan luas
penampang beton yang lebih besar (diperbesar) untuk
meningkatkan konstribusi ketahanan geser beton.
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Kehilangan gaya pratekan
Untuk menentukan nilai tegangan pratekan efektif
fse harus diperhitungkan kehilangan tegangan
pratekan akibat beberapa hal berikut:
 Friksi akibat kelengkungan yang disengaja atau
tidak disengaja dalam tendon pasca-tarik.
 Slip angkur pada saat penyaluran gaya.
 Perpendekan elastis beton.
 Rangkak beton.
 Susut beton.
 Relaksasi tegangan tendon pratekan.
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Kehilangan gaya pratekan
Kehilangan akibat friksi pada tendon pasca-tarik:
Pengaruh kehilangan akibat friksi pada tendon
pasca-tarik harus dihitung dari

Px = Ps e –(ma + Kx)
bila (ma + Kx) tidak lebih besar dari 0,30,
maka pengaruh kehilangan akibat friksi boleh
dihitung sebagai berikut:

Px = Ps [1 – (ma + Kx)]
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di mana: Px = gaya tendon pratekan pada penampang yang
ditinjau (sejarak x dari angkur), yang
mengalami kehilangan akibat friksi [N]
Ps = gaya tendon pratekan pada ujung angkur [N]

 = koefisien friksi akibat kelengkungan tendon
[1/rad]

 = sudut

kelengkungan dari profil tendon
pratekan, dihitung dari ujung angkur ke titik
x [rad]

K

= koefisien friksi wobble per meter panjang
tendon pratekan [1/meter]

lx = panjang bagian komponen
ditinjau friksinya [meter]

struktur

yang
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Kehilangan akibat friksi harus didasarkan pada
koefisien friksi akibat wobble K dan kelengkungan
yang ditentukan secara eksperimental, dan harus
dibuktikan pada saat pelaksanaan penarikan tendon
dilakukan.
Nilai
koefisien
friksi
akibat
wobble
dan
kelengkungan yang dipakai dalam perhitungan
perencanaan harus dicantumkan dalam gambar
perencanaan.
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Tabel koefisien friksi tendon pasca tarik
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Pengaruh kehilangan akibat slip angkur
terjadi pada saat pengangkuran kabel pada
tegangan tinggi setelah proses penarikan
tendon. Kehilangan akibat slip angkur
terbesar terjadi pada daerah pengangkuran
hingga jarak tertentu ke arah panjang
komponen beton, yang menurun secara
proporsional sesuai dengan besaran friksi
tendon
pratekan.
Panjang
pengaruh
kehilangan gaya pratekan akibat slip angkur
tergantung pada jenis angkur dan cara
penarikan tendon.
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Kehilangan akibat slip angkur
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Pengaruh kehilangan gaya pratekan akibat
perpendekan elastis beton terjadi sesaat
setelah penyaluran gaya pratekan, khususnya
pada komponen beton pratekan dari jenis pratarik. Pada komponen beton pratekan pascatarik bertendon tunggal, tidak ada pengaruh
kehilangan gaya pratekan akibat perpendekan
elastis beton yang perlu diperhitungkan.
Namun demikian, untuk komponen pasca-tarik
bertendon
banyak
yang
ditarik
tidak
berbarengan, akan tetap ada kehilangan gaya
pratekan akibat perpendekan elastis beton,
tapi besar pengaruhnya relatif lebih kecil dari
jenis pratarik, dan tidak sama besar
kehilangan pada masing-masing tendon.
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Kehilangan gaya pratekan akibat perpendekan elastis
beton dapat dihitung berdasarkan prinsip deformasi elastis
dari Hukum Hooke.

di mana:
ES

=

Kes

=

fcsi

=

Es
Eci

=
=

kehilangan tegangan pratekan akibat elastic
shortening
1.0 untuk pre-tensioned
0.5 untuk post-tensioned
tegangan pada beton di titik berat kabel, pada
keadaan transfer.
modulus elastisitas baja prategang
modulus elastisitas beton saat transfer
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Kehilangan gaya pratekan akibat rangkak dan susut
dapat dihitung dengan mengacu pada perpendekan yang
terjadi pada beton akibat rangkak dan susut.
Pengaruh relaksasi baja pratekan dapat dihitung dengan
mengacu kepada spesifikasi relaksasi yang dikeluarkan
oleh fabrikatornya. Untuk meminimalkan pengaruh
kehilangan gaya pratekan oleh perilaku relaksasi, dapat
digunakan baja dari jenis relaksasi rendah.
Bila kehilangan gaya pratekan dalam suatu komponen
struktur terjadi akibat komponen struktur tersebut
menyatu dengan komponen struktur lain disekitarnya,
misalnya akibat kolom kaku yang menyatu dengan balok,
maka kehilangan gaya
pratekan tersebut harus
diperhitungkan dalam perancangan.
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Rangkak

28

Susut

29

Steel Relaxation
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Perancangan Untuk Puntir
(Torsi)
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Analogi Perumusan & Perhitungan
dan

di mana:

Acp = luas yang dibatasi oleh keliling
luar penampang beton (mm2)
A0 = luas yang dibatasi oleh ”garis
shear flow” di dalam penamanalogi silinder berongga
pang beton (mm2)
berdinding tipis
pcp = keliling luar penampang beton
(mm)
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dengan:

syarat:

pengaruh puntir beton
bertulang diabaikan
jika:
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Ketentuan untuk beton pratekan

Abaikan perhitungan
keamanan puntir
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Ketentuan Acp dan pcp untuk komponen monolit:

Jika momen puntir terfaktor Tu pada suatu komponen
struktur diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan
struktur, dan nilainya melebihi nilai minimum yang
diberikan, maka komponen struktur tersebut harus
direncanakan
untuk
memikul
momen
puntir
dengan
ketentuan-ketentuan kuat lentur puntir dan persyaratan
tulangan puntir minimum.
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Syarat dimensi beton pada puntir geser
Untuk menentukan kuat puntir geser suatu penampang, di mana
bekerja momen puntir terfaktor Tu dan gaya geser terfaktor
Vu, SNI-2002 mensyaratkan bahwa dimensi penampang
melintang beton, yang mempunyai kuat tekan beton fc’ dan kuat
geser beton Vc, harus memenuhi ketentuan berikut ini:
 Untuk penampang penuh (utuh):

 Untuk penampang berongga:
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Aoh adalah luas bagian yang dibatasi oleh
garis pusat tulangan puntir transversal
tertutup (atau sengkang) terluar.
ph adalah panjang keliling yang dibatasi
oleh
garis
pusat
tulangan
puntir
transversal terluar tersebut.
Apabila tebal dinding penampang bervariasi
di
seputar
garis
keliling
penampang
berongga, maka persamaan untuk dinding
berongga harus ditinjau pada lokasi di mana
mencapai maksimum.
Sedangkan bila tebal dinding t < Aoh/ph, maka suku kedua harus
diambil sebesar

di mana t adalah tebal dinding penampang berongga pada lokasi yang
tegangannya diperiksa.
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Pada struktur konsol seperti pada gambar di atas,
momen puntir yang terjadi pada balok akibat beban
pelat
atap
konsol
harus
dihitung
secara
keseluruhan di dalam perhitungan ketahanan puntir
balok.
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Pada struktur statis tak tentu seperti di atas, dapat terjadi
pengurangan momen puntir pada komponen strukturnya yang
disebabkan oleh redistribusi gaya-gaya dalam akibat adanya
keretakan, karenanya momen puntir ultimit Tu dapat direduksi
menjadi:
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Dalam hal ini, nilai-nilai momen lentur dan geser yang
telah diredistribusi pada komponen struktur yang
berhubungan dengan komponen struktur beton pratekan
yang ditinjau harus digunakan dalam perancangan
komponen struktur tersebut.
Penampang-penampang yang berada dalam jarak h/2
dari muka tumpuan dapat dirancang terhadap momen
puntir Tu yang bekerja pada penampang sejarak h/2
dari muka tumpuan. Jika terdapat beban puntir
terpusat yang bekerja di dalam rentang jarak h/2,
maka penampang kritis untuk perancangan dapat diambil
pada muka tumpuan.
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Kuat Rencana Puntir
Seperti persyaratan geser, kuat leleh rencana untuk tulangan
puntir (di SNI disebutkan untuk komponen non-pratekan) tidak
boleh melebihi 400 MPa, dan dipakai asumsi bahwa kuat
nominal puntir dari suatu komponen beton bertulang hanya
disumbangkan oleh tulangan puntir saja, yang harus memenuhi
syarat keamanan puntir:

di mana: Tu = momen puntir terfaktor pada penampang yang
ditinjau
Tn = kuat momen puntir nominal penampang
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Untuk menghitung tulangan puntir transversal atau sengkang
penahan puntir, SNI-2002 mensyaratkan untuk memenuhi
hubungan:

di mana:
At = luas satu kaki sengkang tertutup yang menahan puntir
dalam spasi sejarak s, dan (kecuali ditentukan lain
berdasarkan analisis),
fyv = kuat leleh tulangan puntir transversal tertutup,
 = sudut kompresi diagonal di dalam analogi rangka untuk
puntir (truss analogy), yang nilainya harus berada dalam
rentang 30<<60.
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Nilai  dapat diambil sebesar:
a) 45 untuk komponen struktur non-pratekan atau komponen
struktur pratekan dengan nilai pratekan yang besarnya
kurang dari 40% kuat tarik tulangan pratekan longitudinal;
b) 37,5 untuk komponen struktur pratekan dengan gaya
pratekan efektif yang besarnya tidak kurang dari 40%
kuat tarik tulangan pratekan longitudinal.
SNI-2002 juga mensyaratkan keharusan pengadaan tulangan
longitudinal tambahan yang diperlukan untuk menahan puntir,
yang besarnya tidak boleh kurang dari:

dengan: At/s
s =
fyl =
 =

dihitung dari persamaan Tn
jarak spasi tulangan
kuat leleh tulangan puntir longitudinal
nilai yang sama dengan nilai yang digunakan di
dalam persamaan Tn
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Tulangan
puntir
baik
transversal
maupun
longitudinal harus disediakan sebagai tambahan
terhadap tulangan yang diperlukan untuk menahan
gaya-gaya geser, lentur, dan aksial yang bekerja
secara kombinasi dengan gaya puntir, yang harus
pula memenuhi persyaratan jarak spasi dan
penempatan tulangan.
Peraturan juga membolehkan luas tulangan puntir longitudinal
dapat dikurangi pada daerah tekan lentur sebanyak:

Mu/(0,9dfyl)
dengan Mu adalah momen terfaktor yang bekerja
penampang secara kombinasi dengan momen puntir Tu.

pada

Namun tulangan yang disediakan tidak boleh kurang dari jumlah
tulangan yang dibutuhkan berdasarkan ketentuan tulangan puntir
minimum dan spasi maksimum tulangan puntir.
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Tulangan longitudinal total termasuk tendon pada tiap
penampang harus mampu menahan momen lentur
terfaktor pada penampang tersebut ditambah dengan
gaya tarik longitudinal konsentris tambahan yang
besarnya sama dengan Alfyl, yang didasarkan pada
momen puntir terfaktor pada penampang tersebut.
Untuk komponen balok pratekan, diperbolehkan untuk
mengurangi luas tulangan puntir longitudinal pada bagian
sisi komponen struktur yang berada dalam kondisi
tekan (akibat lentur) menjadi lebih kecil daripada yang
dibutuhkan berdasarkan persyaratan di atas, dan yang
sesuai dengan persyaratan pengurangan tulangan puntir
longitudinal sebanyak Mu/(0,9dfyl) seperti disebutkan
dalam slide sebelumnya.
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Tulangan puntir minimum
Luas minimum tulangan puntir harus disediakan pada daerah di
mana momen puntir ultimit Tu melebihi nilai batas untuk
mengabaikan puntir.
 Luas minimum tulangan sengkang tertutup harus dihitung:
dan

 Luas minimum tulangan puntir longitudinal yang disyaratkan:
dengan
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Jarak spasi tulangan puntir
Di dalam SNI-2002 ditetapkan pula beberapa ketentuan spasi
tulangan puntir seperti di bawah ini:
1) Spasi tulangan sengkang puntir tidak boleh lebih dari nilai terkecil
antara ph/8 atau 300 mm.
2) Tulangan longitudinal yang dibutuhkan untuk menahan puntir harus
didistribusikan di sekeliling perimeter sengkang tertutup dengan
spasi tidak melebihi 300 mm. Batang atau tendon longitudinal
tersebut harus berada di dalam sengkang, dan di setiap sudut
sengkang tertutup harus ditempatkan minimal satu batang
tulangan atau tendon longitudinal. Diameter batang tulangan
puntir longitudinal haruslah minimal sama dengan 1/24 spasi
sengkang, tetapi tidak kurang dari 10 mm.
3) Tulangan puntir harus dipasang melebihi jarak minimal (bt + d) di
luar daerah di mana tulangan puntir dibutuhkan secara teoritis,
dengan pengertian bt adalah lebar dari bagian penampang yang
tertutup oleh tulangan sengkang puntir.

47

Tata Cara Evaluasi Dan
Penerimaan Beton
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Evaluasi dan Penerimaan Beton
Tidak ada sebelumnya dalam SKSNI-1991.
Berisi tata cara evaluasi dan penerimaan beton yang diproduksi
untuk suatu pekerjaan kontruksi beton, sehingga seringkali
menimbulkan ketidak-pastian mengenai aturan mana yang bisa
diterapkan di lapangan pekerjaan.
7.6 Evaluasi dan penerimaan beton
1)
2)
3)
4)
5)

Beton harus diuji dengan ketentuan Butir 7.6(2) hingga 7.6(5)
Frekuensi pengujian
Benda uji yang dirawat di laboratorium
Perawatan benda uji di lapangan
Penyelidikan untuk hasil uji kuat tekan beton yang rendah
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Evaluasi dan Penerimaan Beton
1)

Beton harus diuji dengan ketentuan Butir 7.6(2) hingga
7.6(5). Teknisi pengujian lapangan yang memenuhi kualifikasi
harus melakukan pengujian beton segar di lokasi konstruksi,
menyiapkan contoh-contoh uji silinder yang diperlukan dan
mencatat suhu beton segar pada saat menyiapkan contoh uji
untuk pengujian kuat tekan. Teknisi laboratorium yang
mempunyai kualifikasi harus melakukan semua pengujianpengujian laboratorium yang disyaratkan.

2)

Frekuensi pengujian
(4) Suatu uji kuat tekan harus merupakan nilai kuat tekan
rata-rata dari dua contoh uji silinder yang berasal dari
adukan beton yang sama dan diuji pada umur beton 28
hari atau pada umur uji yang ditetapkan untuk penentuan
fc ’ .
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3)

Benda uji yang dirawat di laboratorium
(3) Kuat tekan suatu mutu beton dapat dikategorikan
memenuhi syarat jika dua hal berikut dipenuhi:
(a) Setiap nilai rata-rata dari tiga uji kuat tekan yang
berurutan mempunyai nilai yang sama atau lebih
besar dari fc’
(b) Tidak ada nilai uji kuat yang dihitung sebagai nilai
rata-rata dari dua hasil uji contoh silinder
mempunyai nilai di bawah fc’ melebihi dari 3,5 MPa

Tata cara penerimaan mutu beton di SNI-2002 juga merevisi ”draft
peraturan” yang pernah diusulkan dalam Draft Pedoman Beton 1988
(yang pada akhirnya tidak ditetapkan sebagai bagian dari SKSNI-1991),
yang pada saat itu disebutkan sebagai berikut:
(a)

Setiap nilai rata-rata dari tiga uji kuat tekan yang berurutan
mempunyai nilai yang sama atau lebih besar dari fc’ + 0,82s

(b)

Tidak ada nilai uji kuat yang dihitung sebagai nilai rata-rata dari
dua hasil uji contoh silinder mempunyai nilai di bawah 0,85 fc’
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Bila salah satu persyaratan dalam Butir 7.6(3(3)) tidak
terpenuhi, maka harus diambil langkah-langkah untuk
meningkatkan hasil uji kuat tekan rata-rata pada pengecoran
beton berikutnya, berdasarkan target kuat perlu rata-rata yang
sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7.3(2) sebagai berikut
(diambil nilai yang terbesar):

(semua dalam satuan MPa)
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5)

Penyelidikan untuk hasil uji kuat tekan beton yang rendah
(4) Beton pada daerah yang diwakili oleh uji beton inti harus
dianggap cukup secara struktur jika kuat tekan rata-rata
dari tiga beton inti adalah minimal sama dengan 0,85 fc’ dan
tidak ada satupun beton inti yang kuat tekannya kurang
dari 0,75 fc’. Tambahan pengujian beton inti yang diambil
dari lokasi yang memperlihatkan hasil kekuatan beton inti
yang tidak beraturan diperbolehkan.
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Langkah-langkah untuk meningkatkan hasil uji kuat tekan pada
pengecoran berikutnya pada dasarnya perlu mempertimbangkan
kondisi permasalahan lapangan yang dihadapi, namun ada beberapa
tindakan yang pada prinsipnya dapat dilakukan, antara lain:
1)

Meningkatkan kadar semen dalam adukan beton. Namun jumlah
semen sebaiknya dibatasi maksimum 480 – 500 kg/m3 beton,
agar dapat menghindari potensi terjadinya retak susut akibat
panas hidrasi yang tinggi.

2)

Memperbaiki proporsi campuran beton, seperti faktor air
semen, proporsi agregat, atau kadar udara/void di dalam
adukan beton.

3)

Memperpendek waktu angkutan beton segar atau waktu tunggu
pengecoran beton.

4)

Meningkatkan mutu pengujian beton, karena mungkin saja
kesalahan terletak pada prosedur pengujian beton, yang
kurang mengikuti standar pengujian yang berlaku.
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