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ABSTRAK

Khansa’ Ghanim Al Gabril. Tugas Akhir 2015. Analisis Balok Gedung Apartemen W/R 
Simpang Lima Semarang. Dosen Pembimbing Arie Taveriyanto S.T., M.T., Program Studi D3 
Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Negeri Semarang.

Tugas Akhir merupakan mata kuliah wajib yang memiliki bobot 4 sks yang bertujuan
untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Ahli Madya. Dalam Tugas Akhir ini penulis 
menganalisis balok gedung apartement W/R Simpang Lima Semarang untuk mengetahui
pemenuhan syarat keamanannya.

Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan adalah metode wawancara dan
kepustakaan. Metode wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada sumber yang
terpercaya di proyek, sedangkan metode kepustakaan dilakukan dengan mencatat dari 
sumber tertulis yang relevan dengan pembuatan laporan Tugas Akhir.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyimpulkan bahwa balok yang dianalisis
adalah lantai 5 portal J-I, dengan mutu beton 25 MPa ( setara K – 300 ), mutu baja 240 MPa, 
ukuran balok 400 mm dengan h = 800 dan tulangan 3 Φp 19 dan 4 Φp 25 sudah
memenuhi syarat keamanan pada SK SNI T-15-1991-03, Peraturan Pembebanan Indonesia 
untuk Gedung 1983, buku SNI Beton 1991, PBI 1971 Peraturan Beton Bertulang di 
Indonesia.
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KATA PENGANTAR
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persyaratan kelulusan pada Program Studi Diploma III Teknik Sipil Jurusan 

Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. 
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Terselesaikannya Tugas Akhir ini tentunya tak lepas dari dorongan serta 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah perbuatan –

perbuatan baiknya dan kasihnya yang tidak diketahui orang 

lain” (William Wordsworth)
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saya bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tugas Akhir ini saya 
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selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungan yang 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan dunia teknik sipil menuntut bangsa Indonesia untuk 

dapat menghadapi segala kemajuan dan tantangan. Hal itu dapat terpenuhi apabila 

sumber daya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia memiliki kualitas pendidikan 

yang tinggi. Karena pendidikan merupakan sarana utama bagi kita untuk semakin 

siap menghadapi perkembangan ini.

Dalam hal ini bangsa Indonesia telah menyediakan berbagai sarana guna 

memenuhi sumber daya manusia berkualitas. Sehingga Universitas Negeri 

Semarang sebagai salah satu lembaga pendidikan dalam merealisasikan hal 

tersebut memberikan Tugas Akhir sebuah perencanaan gedung bertingkat dengan 

maksud agar dapat menghasilkan tenaga yang bersumber daya dan mampu 

bersaing dalam dunia kerja.

Struktur bangunan pada umumnya terdiri dari struktur bawah dan struktur 

atas. Salah satu struktur atas yaitu balok. Agar balok tersebut aman dan memenuhi

syarat maka harus dianalisis terlebih dahulu yaitu dengan cara mengurai,

membedakan, memilah untuk digolongkan menurut kriteria tertentu. Saat ini

gedung Apartement merupakan bangunan tempat tinggal yang strategis yang pada

umumnya dekat dengan pusat hiburan, sekolah, perkantoran, pusat perbelanjaan

dan lain sebagainya sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebagai

contoh Gedung Apartement W/R (Warhol Recidences) Simpang Lima yang 

berada di wilayah Semarang merupakan hunian modern masyarakat masa kini

dengan desain dan arsitektur stylish mewah. Selain itu konsep Apartement ini

ramah lingkungan yaitu dengan pemanfaatan cahaya matahari untuk penyinaran 

dalam ruang, serta banyaknya bukaan. Pemilihan lokasi di Kota Semarang 

dikarenakan Semarang adalah kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia dan

merupakan salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa dengan jumlah

penduduk yang sangat padat sekitar 2 juta jiwa. Kota ini sering terjadi banjir dan

sebagian besar banjir terjadi karena luapan air laut (rob), sehingga sangat cocok
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jika disini banyak dibangun gedung-gedung bertingkat seperti Apartement W/R 

Simpang Lima Semarang. Maka dari itu saya mengambil judul Tugas Akhir 

“Analisis Balok Gedung Apartement W/R Simpang Lima”.

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, 

membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali 

menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. 

Dalam pengertian yang lain, analisis adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu 

(benda, fakta, fenomena) sampai mampu menguraikan menjadi bagian-bagian, 

serta mengenal kaitan antarbagian tersebut dalam keseluruhan. Analisis dapat juga 

diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau 

informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah 

dipahami. Jadi, dari pengertian analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis 

adalah sekumpulan aktivitas dan proses. Salah satu bentuk analisis adalah 

merangkum sejumlah besar data yang masih mentah menjadi informasi yang 

dapat diinterpretasikan. Semua bentuk analisis berusaha menggambarkan pola-

pola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan 

diterjemahkan dengan cara yang singkat dan penuh arti.

Balok adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibentuk oleh tiga pasang 

persegi atau persegi panjang, dengan paling tidak satu pasang di antaranya 

berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Balok yang 

dibentuk oleh enam persegi sama dan sebangun disebut sebagai kubus. Dalam 

dunia Teknik Sipil, Balok adalah bagian dari stuktural sebuah bangunan yang 

kaku dan dirancang untuk menanggung dan mentransfer beban menuju elemen-

elemen kolom penopang. Selain itu ring balok juga berfungsi sebagai pengikat 

kolom-kolom agar apabila terjadi pergerakan, kolom-kolom tersebut tetap bersatu 

padu mempertahankan bentuk dan posisinya semula. Ring balok dibuat dari bahan 

yang sama dengan kolomnya sehingga hubungan ring balok dengan kolomnya 

bersifat kaku tidak mudah berubah bentuk. Pola gaya yang tidak seragam dapat 

mengakibatkan balok melengkung atau terjadi defleksi yang harus ditahan oleh 

kekuatan internal material.
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Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap

yang didirikan secara permanen di suatu tempat. Bangunan juga biasa disebut 

dengan rumah dan gedung, yaitu segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam 

kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. Bangunan 

memiliki beragam bentuk, ukuran, dan fungsi, serta telah mengalami penyesuaian 

sepanjang sejarah yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bahan bangunan, 

kondisi cuaca, harga, kondisi tanah, dan alasan estetika. Bangunan mempunyai 

beberapa fungsi bagi kehidupan manusia, terutama sebagai tempat berlindung dari 

cuaca, keamanan, tempat tinggal, privasi, tempat menyimpan barang, dan tempat 

bekerja. Suatu bangunan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia khususnya 

sebagai sarana pemberi rasa aman dan nyaman.

Apartement, flat atau rumah pangsa merupakan sebuah model tempat 

tinggal yang hanya mengambil sebagian kecil ruang dari suatu bangunan. Suatu 

gedung Apartement dapat memiliki puluhan bahkan ratusan unit Apartement. 

Istilah Apartement digunakan secara luas di Amerika Utara, sementara istilah flat

digunakan di Britania Raya dan negara-negara persemakmuran. Apartement

adalah tempat tinggal (yang terdiri atas kamar duduk, kamar tidur, kamar mandi, 

dapur, dan sebagainya) yang berada pada 1 lantai bangunan bertingkat, atau

dengan kata lain Apartement adalah bangunan bertingkat yang terbagi dalam 

beberapa tempat tinggal. Jadi, Apartement merupakan sebuah model tempat 

tinggal yang hanya mengambil sebagian kecil dari suatu ruang bangunan, 

seringkali disebut “rumah-rumah”. Didalam Apartement itu ada beberapa rumah 

yang ditinggali oleh keluarga yang berbeda. Saat ini tinggal di Apartement

menjadi gaya hidup dan kebutuhan masyarakat modern masa kini karena lokasi 

Apartement yang strategis membuat banyak kalangan yang menggemari model 

hunian ini. Biasanya dibangun dekat dengan kawasan perkantoran, bisnis, 

industri, sekolah, pusat perbelanjaan, pusat hiburan serta dekat dengan akses tol, 

seperti Apartement W/R Simpang Lima yang lokasinya strategis dekat dengan

mall, hotel, bioskop, restaurant dan lain-lain.

W/R Simpang Lima adalah Apartement baru yang dibangun di jantung Kota 

Semarang ini didesain oleh Li Teck Fu dari Singapura, arsitek terkemuka dengan 
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15 tahun pengalaman dalam mendesain baik gedung komersial maupun hunian. 

Merupakan Apartement modern dan mewah dengan desain interior legenda pop 

art Andy Warhol. Berlokasi di jalan Ahmad Yani No. 137 Semarang. W/R 

Simpang Lima disiapkan sebagai hunian modern masyarakat kota besar yang 

mencerminkan gaya hidup masa kini. W/R Simpang Lima dirancang dengan 

desain dan arsitektur stylish yang mewah dipadukan dengan pengelolaan 

Apartement yang ditangani operator internasional, Ariva Management Service. 

Kedua aspek ini mampu membuat W/R Simpang Lima bernilai lebih dari sekadar 

tempat tinggal tetapi juga diharapkan mampu menjadi salah satu landmark Kota 

Semarang. Apartement W/R Simpang Lima Semarang berupa konstruksi gedung 

yang memiliki luas bangunan ± 30.545 m2. Proyek pembangunan Apartement

W/R Simpang Lima Semarang mempunyai ruang lingkup pekerjaan yang meliputi 

pekerjaan struktur bawah (sub structure) dan struktur atas (upper structure). 

Proyek ini didirikan diareal seluas 30.545 m2, dibangun dengan jenis bangunan 

gedung bertingkat yang terdiri dari bassement dengan luas lantai 462,55 m2,  4 

lantai parkir dengan luas per lantai adalah 1.297,78 m2, 15 lantai apartment dan 

condotel dengan luas per lantai 1.298,35 m2, 1 lantai manajemen dan ME dengan

luas lantai 934,54 m2, 1 lantai kolam renang dengan luas lantai 934,30 m2.

Adapun fasilitas yang ditawarkan seperti swimming pool, fitness center, sauna, 

playground, BBQ area, dan multi purpose hall. 

Kota Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia sekaligus 

kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah Jakarta, Surabaya, 

Bandung, dan Medan. Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, 

Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk yang hampir mencapai 2 juta jiwa 

dan siang hari bisa mencapai 2,5 juta jiwa. Dalam beberapa tahun terakhir, 

perkembangan Semarang ditandai pula dengan munculnya beberapa gedung 

pencakar langit di beberapa sudut kota. Sayangnya, pesatnya jumlah penduduk 

membuat kemacetan lalu lintas di dalam Kota Semarang semakin macet. Kota 

Semarang dipimpin oleh walikota Hendrar Prihadi, S.E, M.M. Kota ini terletak 

sekitar 558 km sebelah timur Jakarta, atau 512 km sebelah barat Surabaya, atau 

621 km sebalah barat daya Banjarmasin (via udara).Semarang berbatasan dengan 
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Laut Jawa di utara, Kabupaten Demak di timur, Kabupaten Semarang di selatan, 

dan Kabupaten Kendal di barat. Luas kota ini adalah 373.67 km². 

Daerah dataran rendah di Kota Semarang sangat sempit, yakni sekitar 4 

kilometer dari garis pantai. Dataran rendah ini dikenal dengan sebutan kota 

bawah. Kawasan kota bawah seringkali dilanda banjir, dan di sejumlah kawasan, 

banjir ini disebabkan luapan air laut (rob). Di sebelah selatan merupakan dataran 

tinggi, yang dikenal dengan sebutan kota atas, di antaranya meliputi Kecamatan 

Candi, Mijen, Gunungpati, Tembalang dan Banyumanik. Pusat pertumbuhan di 

Semarang sebagai pusat aktivitas dan aglomerasi penduduk muncul menjadi kota 

kecil baru, seperti di Semarang bagian atas tumbuhnya daerah Banyumanik 

sebagai pusat aktivitas dan aglomerasi penduduk kota Semarang bagian atas 

menjadikan daerah ini cukup padat. Fasilitas umum dan sosial yang mendukung 

aktivitas penduduk dalam bekerja maupun sebagai tempat tinggal juga telah 

terpenuhi. Banyumanik menjadi pusat pertumbuhan baru di Semarang bagian atas, 

dikarenakan munculnya aglomerasi perumahan di daerah ini. Dahulunya 

Banyumanik hanya merupakan daerah sepi tempat tinggal penduduk Semarang 

yang bekerja di Semarang bawah (hanya sebagai dormitory town). Namun saat ini 

daerah ini menjadi pusat aktivitas dan pertumbuhan baru di Kota Semarang, 

dengan dukungan infrastruktur jalan dan aksessibilitas yang terjangkau. Fasilitas 

perdagangan dan perumahan baru banyak bermunculan di daerah ini, seperti 

Carefour, Mall Banyumanik, Ada Swalayan, Perumahan Banyumanik, Perumahan 

Pucang Gading, dan fasilitas pendidikan baik negeri maupun swasta, seperti 

Undip, Polines, Unika, dan lain-lain dengan dukungan akses jalan tol dan terminal 

moda yang memperlancar transportasi. Cepatnya pertumbuhan di daerah ini 

dikarenakan kondisi lahan di Semarang bawah sering terkena bencana rob banjir.

1.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah:

1. Menjelaskan perhitungan balok pada gedung Apartementt W/R Simpang 

Lima.
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2. Menganalisis balok yang aman pada gedung Apartement W/R Simpang 

Lima.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana menganalisis balok yang aman dan memenuhi syarat pada 

gedung Apartement W/R Simpang Lima Semarang?

1.4 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan analisis perencanaan balok gedung 

apartment W/R Simpang Lima, adalah:

1. Untuk persyaratan mata kuliah Tugas Akhir.

2. Menerapkan dan mengembangkan ilmu yang sudah didapatkan selama 

perkuliahan.

3. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang Teknik Sipil pada 

khususnya.

4. Menganalisis perencanaan balok pada gedung apartment W/R Simpang 

Lima.

5. Mendesain balok gedung apartment W/R Simpang Lima.

1.5 Manfaat

1. Teoritis

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi secara detail 

dalam tata-cara menganalisis balok.

2. Praktis

Dari hasil analisis balok, maka diharapkan dapat diketahui 

perhitungan balok pada gedung Apartementt W/R Simpang Lima.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori Balok

Suatu bangunan gedung beton bertulang yang berlantai banyak sangat rawan 

terhadap keruntuhan jika tidak direncanakan dengan baik. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu perencanaan struktur yang tepat dan teliti agar dapat memenuhi 

kriteria kekuatan (strenght), kenyamanan (serviceability), keselamatan (safety),

dan umur rencana bangunan (durability) (Hartono, 1999). Struktur bangunan 

terutama Kolom, Balok dan Plat yang ditentukan atas dasar data pembebanan, 

yaitu beban-beban yang bekerja pada struktur seperti beban mati (dead load),

beban hidup (live load), beban gempa (earthquake load), dan beban angin (wind 

load). Hal tersebut dikarenakan beban yang ada di sekitar kita mempunyai faktor 

aman yang berbeda-beda sehingga dalam perencanaannya diperlukan kecermatan 

dalam perhitungan dimensinya. Pada perencanaan struktur atas ini harus mengacu 

pada peraturan atau pedoman standar yang mengatur perencanaan dan 

pelaksanaan bangunan beton bertulang, yaitu Standar Tata Cara Penghitungan 

Struktur Beton nomor: SK SNI T-15-1991-03, Peraturan Pembebanan Indonesia 

untuk Gedung 1983, Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia untuk 

Gedung tahun 1983, dan lain-lain (Istimawan, 1999).

Balok ataupun batang lentur adalah salah satu diantara elemen-elemen

struktur yang paling banyak dijumpai pada setiap struktur. Elemen struktur yang 

memikul beban yang bekerja tegak lurus dengan sumbu longitudinalnya. Hal ini 

menyebabkan balok itu melentur. Apabila memvisualisasikan balok (juga elemen

struktur lain) untuk melakukan analisis atau desain, akan lebih mudah bila 

memandang elemen struktur tersebut dalam bentuk idealisasi. Bentuk ideal itu 

harus dapat mempresentasikan sedekat mungkin dengan elemen struktur 

aktualnya, tetapi bentuk ideal juga harus dapat memberikan keuntungan secara 

matematis. Sebagai contoh pada gambar 2.1.1, sebuah balok ditumpu sederhana, 

tumpuan tersebut adalah sendi di ujung kiri dan rol di ujung kanan; akan 

menghasilkan suatu kondisi yang dapat diperlakukan dengan mudah secara 
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matematis, misalnya untuk mencari reaksi, momen, geser lintang dan defleksi. 

Sedangkan pada gambar 2.1.2 diperlihatkan balok kantilever yang mempunyai 

tumpuan jepit di ujung kiri. Jenis tumpuan demikian memberikan reaksi vertikal 

dan horizontal, juga tahanan rotasi. Tumpuan jepit seperti ini cukup untuk 

mempertahankan keseimbangan statis balok. Meskipun kondisi ideal pada 

umumnya tidak ada pada struktur aktual, kondisi aktual dapat mendekati kondisi 

ideal dan harus cukup dekat untuk digunakan dalam analisis atau desain.

Gambar 2.1.1 Balok ditumpu sederhana dan 2.1.2 Balok Kantilever

Menurut Vis dan Gideon (1999 : 102), tumpuan akan dianggap kaku, yaitu 

tidak dapat berdeformasi, sehingga hanya tiga syarat-syarat tumpuan yang 

dipertimbangkan :

- Tumpuan bebas (sederhana)

- Tumpuan terjepit penuh

- Tumpuan terjepit sebagian

Balok sederhana yang ditumpu bebas dapat mengalami perputaran sudut 

pada perletakan. Balok dikatakan terjepit penuh bila terdapat jepitan penuh, 

sehingga rotasi tidak mungkin terjadi. Tumpuan terjepit sebagian (parsial) adalah 

suatu keadaan di antara dua situasi tersebut yang memungkinkan tumpuan ini 

dapat sedikit berotasi. Bila sebuah balok secara teoritis dianggap bertumpu bebas, 

tetapi jenis tumpuan ini memungkinkan terjadinya jepit tak terduga, maka harus 

dipertimbangkan dengan adanya ‘momen jepit tak terduga’.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

TUGAS AKHIR “ANALISIS BALOK
GEDUNG APARTEMENT W/R SIMPANG LIMA SEMARANG” 9

Momen jepit tak terduga membutuhkan tulangan dan besar momen tersebut 

selalu dianggap sepertiga dari momen lentur yang bekerja pada bentang yang 

berbatasan.

Syarat penulangan yang baik, yaitu :

Dari segi ekonomi, berlaku peraturan praktis berikut bagi tulangan balok :

 Batasilah penggunaan beberapa diameter batang yang berbeda-beda

 Gunakan diameter-diameter berikut: 6, 8, 10, 12 14 16 19, 20 , 22, 25, 28 

dan 32 mm

 Gunakan tulangan sedikit mungkin, yaitu dengan mengambil jarak antara 

tulangan sebesar mungkin

 Gunakan panjang batang yang ada dipasaran

 Batang yang dibengkokkan harus cukup pendek; sebaiknya gunakan batang 

tulangan yang panjang hanya untuk tulangan lurus

 Bila mungkin, hanya menggunakan sengkang yang semuanya terbuat dari 

satu mutu baja dengan diameter yang sama

 Diameter batang yang dipilih dalam satu penampang disarankan jangan 

mempunyai perbedaan lebih dari satu diameter

 Usahakan agar jarak antara sepasang batang pada tulangan atas balok tidak 

kurang dari 50 mm, agar dapat terbentuk celah memanjang yang cukup 

lebar untuk pengecoran dan pemadatan; ini khusunya bila terdapat tulangan 

dua lapis. 

Konstruksi untuk balok dapat dibuat dari kayu, beton, baja dan yumen (kayu 

semen). Namun dalam proyek Apartementt W/R Simpang Lima Semarang 

menggunakan balok beton. Balok beton bertulang umumnya dicor ditempat, 

bersama-sama plat lantai dan kolom penopangnya. Dengan demikian akan 

diperoleh hubungan yang kuat yang menjadi satu kesatuan, hubungan ini disebut 

jepit-jepit. 

Balok beton bertulang lebih sering dirancang memikul momen lentur dengan 

menggunakan penampang bertulang ganda, sebab ditinjau dari mekanisme lentur 

memiliki daktilitas yang lebih besar daripada penampang bertulang tunggal.
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Balok beton bisa retak ketika menahan momen lentur. Sewaktu serat bawah 

tertarik (momen positif), beton sebenarnya bisa menahan tegangan tarik tersebut, 

tetapi seperti kita ketahui bahwa kuat tarik beton sangat kecil. Perilaku keruntuhan 

yang dominan pada struktur balok pada umumnya adalah lentur, tentu saja itu 

akan terjadi jika rasio bentang (L) dan tinggi balok (h) cukup besar. Jika rasio L/h

kecil maka digolongkan sebagai balok tinggi (deep beam), keruntuhan geser 

dominan.

2.1.1 Analisis 

Analisis balok yang terbuat dari material elastik linear, terdiri atas (1) 

tegangan lentur, (2) tegangan geser, (3) tegangan tumpu, (4) tegangan gabungan, 

(5) tegangan torsional, (6) pusat geser, (7) tegangan utaman, dan (8) defleksi.

(Scholdek, 1999).

2.1.1.1 Tegangan Lentur

Pendahuluan

Menurut Scholdek (1999 : 207), tegangan lentur yang bervariasi secara 

linear pada suatu penampang sebagai tanggapan atas aksi momen lentur eksternal 

yang ada pada balok di titik tersebut.

Besar tegangan lentur (fy) yang ada pada suatu titik tergantung pada momen 

eksternal (M) pada penampang tersebut. Besar fy juga harus sebanding dengan 

jarak (y) lokasi titik yang ditinjau ke sumbu netral balok. Tentu saja tegangan 

lentur (fy) berbanding terbalik dengan besar yang tergantung pada ukuran dan 

bentuk balok itu sendiri. Apabila ukuran balok bertambah, maka tegangan pada 

suatu titik tersebut searah I (besaran ini umum disebut sebagai momen inersia). 

Tegangan lentur hanya tergantung pada faktor-faktor tersebut di atas. Dengan 

demikian, misalnya tegangan lentur tidak dipengaruhi oleh jenis material yang 

digunakan. Aman atau tidaknya suatu elemen struktur oleh jenis suatu 

pembebanan tertentu memang memerlukan tinjauan kekuatan material.
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Karena tegangan lentur (fy) berbanding langsung dengan momen (M), 

berbanding langsung dengan parameter lokasi (y), dan berbanding terbalik dengan 

besaran penampang (I), maka tegangan tersebut dapat ditulis sebagai :

fy → { M, y, }
	 	 , 	 	 ,	 	 , 	 	 ,	 	 , 	 	 , fy → 

Perhatikan bahwa apabila suatu tegangan fy adalah Ib/in2, satuan M adalah 

in.-Ib, dan satuan y adalah in., maka satuan I adalah in4. Dengan demikian, rumus 

tegangan lentur My/I secara dimensional sudah benar. Apabila demikian, rumus 

tegangan lentur My/I secara dimensional sudah benar. Apabila satuan SI 

digunakan, maka satuan tegangan f adalah N/mm2 atau MPa, satuan M dan N-mm, 

dan satuan y adalah mm. Jadi satuan I haruslah mm4. Jadi N/mm2 = (N-

mm)(mm)/mm2.

Balok Segiempat

Menurut Scholdek (1999 : 208), tegangan tekan dan tegangan tarik 

mempunyai resultannya gaya tekan dan tarik pada suatu penampang balok. Kedua 

gaya ini kopel yang berfungsi sebagai momen tahanan internal (MR). Momen ini 

mengimbangi efek rotasional dari momen eksternal (ME) pada penampang 

tersebut. Momen tahanan internal dapat dinyatakan dalam tegangan lentur anu 

(yang belum diketahui) pada penampang itu. Tegangan internal anu akibat kopel 

gaya internal dapat diperoleh dengan menuliskan ekspresi MR = ME pada 

penampang yang sama.

Ekspresi umum untuk tegangan lentur fy pada suatu titik yang berjarak y dari 

sumbu netral juga dapat diperoleh. Dengan meninjau segitiga yang sebangun, 

jelaslah bahwa fy/y = fb/c. Dengan demikian, fb = fy(c/y). Dengan mengingat c = 

h/2 maka fy = Mc/(bh3/12). Apabila besaran bh3/12 kita sebut momen inersia (I) 

untuk penampang segiempat, maka

fy → 

Rumus ini adalah rumus lentur yang sama dengan yang telah dibahas 

sebelumnya. Besaran I yang diperoleh di atas (I = bh3/12) hanya berlaku untuk 

penampang segiempat. Perhatikan bahwa besaran tersebut mempunyai satuan in4. 

atau mm4.
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Dengan mempelajari lebih lanjut hasil di atas akan terlihat bahwa lentur 

yang timbul pada balok sangat peka terhadap perubahan tinggi balok. Untuk suatu 

harga momen tertentu, apabila tinggi balok menjadi dua kali (sementara lebarnya 

tetap), akan menyebabkan tegangan lentur, mengecil dengan faktor . Terhadap 

perubahan lebar penampang, tegangan lentur tidak begitu peka. Misalnya untuk 

momen dua kali akan memperkecil tegangan lentur menjadi setengahnya. 

Observasi pada paragraf ini didasarkan atas ekspresi f = M(bh3/6).

Teori Umum

Menurut Scholdek (1999 : 210), apabila bentuk penampang melintang rumit, 

kita sulit menentukan gaya ekuivalen dari tegangan tekan dan tarik. Untuk 

mempermudah telah banyak yang memecahkan masalah lentur untuk berbagai 

jenis penampang dan rumus lentur umum untuk digunakan adalah fy = My/I. Pada 

umumnya, ekspresi tersebut serupa dengan penampang segiempat. Dengan 

demikian, momen tahanan pada berbagai penampang balok ditentukan oleh 

tegangan yang ada pada penampang tersebut, yang pada gilirannya akan 

membentuk kopel karena mempunyai lengan momen. Untuk satu elemen kecil dA, 

gaya pada elemen tersebut sebanding dengan y [gaya = fydA = fb(y/c)dA], dan 

momennya adalah gaya dikalikan jarak [momen = yfydA = (fb/c)(y2dA)]. Jadi suku 

y2dA menunjukkan tahanan momen yang diberikan oleh luas kecil dA yang 

berlokasi y dari sumbu netral. Momen tahanan total balok tersebut merupakan 

jumlah konstribusi semua luas kecil atau : M = ∫A(fb/c)(y2dA). Jika I didefinisikan 

sebagai ∫A(y2dA), maka M = fbI/c atau fb = Mc/I, seperti diperoleh sebelumnya. 

Suku ∫A(y2dA) menunjukkan momen tahanan total yang diberikan oleh semua luas 

kecil pada penampang balok. Ekspresi ini di dalam kalkulus sering disebut 

momen kedua (second moment) dari suatu luasan. Pada mekanika struktur, 

ekspresi ini disebut momen inersia untuk suatu luasan (biasanya luasan ini adalah 

penampang elemen struktur). Momen inersia balok segiempat yang lebarnya b

dan tingginya h, misalnnya, mempunyai I = bh3/12 (sama dengan yang telah 

diperoleh dengan tinjauan keseimbangan). Untuk potongan segitiga I = bh3/16. 

Sedangkan untuk potongan lingkaran I = πd4/64.
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Ekspresi fb = Mc/I dapat digunakan untuk mengitung tegangan pada serat 

terluar yang mempunyai jarak c. Bagi tegangan pada titik sembarang yang 

jaraknya y, ekspresi tersebut menjadi fb = My/I. Jarak y, seperti juga jarak c, diukur 

dari sumbu netral balok. Dengan demikian, kita perlu mengetahui secara tepat 

terlebih dahulu dimana letak sumbu netral tersebut. Pusat berat penampang 

melintang, yang dapat didefinisikan oleh ∫AydA = 0, dapat dipandang sebagai titik 

dimana geometri luasan (penampang) tersebu seimbang.

Lokasi pusat berat juga merupakan lokasi bidang deformasi dan tegangan 

lentur sama dengan nol. Pada penampang melintang yang simetris terhadap 

sumbu horizontal, misalnya bentuk segiempat, bujursangkar, atau lingkaran, pusat 

berat (dan juga sumbu netral) selalu ditengah tinggi penampang. Deformasi dan 

tegangan lentur bervariasi secara linear pada elemen struktur dan sebanding 

dengan jarak dari sumbu netral elemen struktur tersebut.

Penampang Simetris

Pada tegangan izin terkandung faktor keamanan tertentu. Sudah jelas bahwa 

apabila tegangan aktual suatu titik melampaui tegangan izin, maka balok tersebut 

dipandang mengalami kelebihan tegangan (overstressed) pada titik tersebut, dan 

dipandang tidak dapat diterima (Scholdek, 1999).

Penentuan Balok Simetris

Menurut Scholdek (1999 : 212), proses penentuan dimensi penampang 

melintang pada balok sederhana simetris yang memikul momen lentur tidaklah 

sulit. Mula-mula bahan dipilih sehingga tegangan ijin diketahui. Selanjutnya, 

ukuran penampang yang diperlukan ditentukan berdasarkan taraf tegangan lentur 

aktual pada balok yang harus sama atau lebih kecil dari taraf tegangan lentur ijin. 

Proses didasarkan atas penggunaan rumus lentur fy = My/I. Tegangan maksimum 

terjadi apabila y maksimum (atau ymaks = c). Jadi, untuk membuat tegangan 

lentur aktual pada ymaks = c sama dengan tegangan izin, kita substitusikan saja Fb

(tegangan ijin material) untuk fy dan c untuk ymaks dan penulis selesaikan suku-

suku lain dalam hubungan fy = My/I. Dengan demikian, untuk sembarang bentuk 

penampang balok,

Sperlu =( )perlu = 
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Suku I/c disebut modulus penampang, S, dari balok. Jadi, masalahnya 

adalah mencari harga S atau I/c untuk suatu balok yang sama, atau lebih besar dari 

pada M/Fb.

Untuk balok segiempat (b = lebar, h = tinggi), Sperlu = I/c = (bh3/12)/c(h/2) 

= bh2/6. Jadi (bh2/6)perlu = M/Fb atau (bh2)perlu = 6M/Fb.

Sembarang penampang balok dengan kombinasi dimensi b dan h yang 

dihasilkan bh2 = 6M/Fb dapat memikul momen lentur yang ada.

Penampang Tak Simetris

Menurut Scholdek (1999 : 213), prinsip-prinsip umum telah dibahas di atas 

dapat juga diterapkan pada penampang tak simetris. Perbedaan nyata antara kedua 

jenis penampang itu terletak pada lokasi pusat berat, yang pada penampang tak 

simetris (misalnya bentuk T) tidak tepat di tengah tinggi penampang. Perhitungan 

momen inersia (I) untuk penampang tak simetris juga sedikit lebih rumit 

dibandingkan dengan untuk penampang simetris. Rumus I = bh3/12 hanya berlaku 

untuk segiempat. Untuk bentuk lain, seperti penampang tak simetris, kita harus 

menggunakan rumus umum I = ∫y2dA yang sering kali perlu disertai penggunaan 

terorema sumbu sejajar.

Pada balok T, pusat terletak di dekat flens atas penampang. Deformasi dan 

tegangan lentur pada balok tersebut masih tetap bervariasi secara linear dan 

sebanding dengan jarak dari sumbu netral penampang. Hal ini berarti pula bahwa 

akan lebih besar daripada ditepi atas karena jarak y yang lebih besar ke tepi 

bawah. Perbedaan tegangan antara keduanya merupakan karekteristik penampang 

tak simetris. 

2.1.1.2 Tekuk Lateral

Menurut Scholdek (1999 : 216), fenomena tekuk lateral pada balok yang 

terjadi pada rangka batang akibat ketidakstabilan dalam arah lateral yang terjadi 

karena gaya tekan yang timbul di daerah atas balok disertai tidak cukupnya 

kekakuan balok dalam arah lateral. Tekuk lateral dapat terjadi pada taraf tegangan 

yang relatif rendah.
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Pencegahan tekuk lateral dapat dilakukan dengan berbagai cara : (1) dengan 

menggunakan pengkaku/pengekang (bracing) lateral atau (2) dengan membuat 

balok cukup kaku dalam arah lateral. Apabila balok digunkan untuk menumpu 

pennutup atap atau sistem sekunder lain, pengekangan dengan sendirinya 

diberikan oleh elemen sekunder itu. Apabila balok digunakan pada situasi di mana 

jenis pengekang tersebut tidak mungkin digunakan, maka balok dapat dibuat 

menjadi kaku dalam arah lateral dengan mmeperbesar dimensi transversal di 

daerah atas balok.

Berikut dicantumkan tabel beberapa ukuran untuk memenuhi persyaratan lentur :

Ukuran balok (in.) Luas penampang 

melintang (in.2)

Perbandingan 

tinggi/lebar

Pengekangan 

lateralb H

20 5,5 110 0,27 : 1 Tidak perlu

10 7,7 77 0,77 : 1 Tidak perlu

5 11,0 55 2,1 : 1 Tidak perlu

3,5 13,1 46 3,7 : 1 Perlu

2 17,2 34,4 8,6 : 1 Perlu

Perlu diingat bahwa apabila suatu balok digunakan untuk menumpu sistem 

lantai, ukuran yang relatif dangkal (misalnya perbandingan tinggi : lebar = 2 : 1 

atau 3 : 1) tidak efisien karena sebenarnya sistem lantai itu sudah memberikan 

pengekangan lateral terhadap balok tersebut. Dengan demikian, untuk penutup 

lantai kita dapat menggunakan balok yang relatif lebih tipis (perbandingan tinggi : 

lebar antara 5 : 1 sampai 7 : 1).

2.1.1.3 Tegangan Geser

Menurut Scholdek (1999 : 218), gaya resultan dari  tegangan geser, yaitu 

gaya geser internal VR = ∫AfudA, sama besar, tetapi berlawanan arah dengan gaya 

eksternal, VE. Untuk memperoleh pengertian tentang besar dan distribusi tegangan 

geser vertikal ini, kita tinjau dahulu tegangan geser horizontal yang timbul pada 

balok.
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Adanya tegangan geser ini dapat dengan mudah divisualisasikan dengan 

memperhatikan dua balok. Balok yang pertama menggunakan bidang-bidang yang 

tak dihubungkan (serupa dengan tumpukan kartu), dan balok yang lainnya terbuat 

dari satu material utuh. Apabila dibebani, pada balok yang pertama akan terjadi 

gelincir di antara bidang-bidang pembentuk balok. Pada balok yang utuh tidak 

terjadi gelincir. Hal ini disebabkan oleh adanya tegangan geser horizontal yang 

dapat mencegah gelincir. Selama material mampu memikul tegangan geser 

horizontal ini, bidang-bidang yang bersebelahan pada balok utuh tidak akan 

menggelincir, dan balok tersebut tetap utuh.

Tegangan geser horizontal pada lapisan sejauh y dari sumbu netral dapat 

dibuktikan mempunyai bentuk fv = dimana V adalah gaya geser vertikal pada 

penampang melintang yang ditinjau, b = lebar dimana lapisan horizontaal balok 

ditinjauh, I adalah momen inersia penampang melintang, dan Q adalah momen 

pertama (atau disebut juga statika momen) terhadap sumbu berat, bagian luas di

atas lapisan horizontal (jadi, Q = ∫y dA).

2.1.1.4 Tegangan Tumpu

Menurut Scholdek (1999 : 223), tegangan yang timbul pada bidang kontak 

antara dua elemen stuktur dinamakan tegangan tumpu (bearing stress). Sebagai 

contoh, tegangan ini terjadi pada ujung-ujung balok sederhana yang terletak di

atas tumpuan ujung dengan dimensi tertentu. Besar tegangan yang timbul ini 

tergantung pada besar gaya disalurkan melalui titik kontak dan luas permukaan 

pada besar gaya yang disalurkan melalui titik kontak dan luas permukaan kontak 

antara kedua elemen. Semakin kecil luas bidang kontak, akan semakin besar 

tegangan tumpu timbul. Tegangan ini menyebabkan terjadinya deformasi pada 

kudua elemen pada titik kontak. Deformasi ini pada umumnya melibatkan bagian 

elemen hanya pada jarak yang kecil.

Besar tegangan tumpu yang timbul pada satu titik dengan mudah dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus fbg = P/A, yaitu sebesar beban yang 

disalurkan dibagi luas bidang kontak. Hal ini didasarkan atas anggapan bahwa 
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tegangan kontak terdistribusi merata diseluruh bidang kontak. Asumsi ini tidak 

tepat benar, tetapi masih dapat diterima untuk digunakan.

Banyak material, misalnya kayu, yang sangat mudah mengalami kegagalan 

akibat tegangan tumpu. Apabila beban tekan disalurkan, kegagalan tegangan tekan 

biasanya terjadi, dan hal ini ditunjukkan dengan “hancur”-nya material. 

Kegagalan ini pada umumnya dapat dilokalisasi, tetapi lebih baik apabila 

dihindari.

2.1.1.5 Torsi

Menurut Scholdek (1999 : 224), torsi adalah puntiran. Torsi dapat timbul 

pada elemen struktur apabila padanya diberikan momen puntir langsung MT atau 

secara tak langsung misalnya bebas eksentris. Sebagai contoh, menghubungkan 

suatu elemen ditepi elemen struktur lainnya dapat menimbulkan puntir karena 

adanya eksentrisitas.

Gaya yang merupakan resultan dari tegangan torsi merupakan kopel yang 

mengimbangi momen torsi eksternal. Tegangan pada suatu titik τ tergantung pada 

besar momen torsi MT, lokasi titik (yang terdefinisi jarak r dari pusat berat), dan 

besaran penampang yang disebut J. Hubungan antara parameter-parameter 

tersebut diberikan oleh τ = Mr/J. Ekspresi ini analog dengan ekspresi tegangan 

lentur (fy = Mc/I) di mana J analog dengan I dan didefinisikan sebagai J = A∫r2 dA.

Besaran J disebut sebagai momen inersia kutub.

Torsi diakibatkan oleh elemen struktur yang dihubungkan secara kaku ke 

sisi suatu balok. Tegangan torsi pada balok ini tergantung pada besarnya momen 

torsi yang terjadi, MT lokasi titik ditinjau, dan besaran penampang persegi 

panjang. Hubungannya adalah τ = α MT/b2d, dimana α tergantung pada 

perbandingan relatif b dan d. Untuk d/b = 1, α = 0,208; untuk d/b = 3,0, α = 

0,267; untuk d/b = 10, α = 0,312.

Tabung berdinding tipis dengan tebal t juga dapat dianalisis dengan mudah, 

dengan menyatakan dalam aliran geser q = τt. Umumnya, MT = ∫rq ds, di mana ds

adalah di sepanjang tepi penampang, dan r adalah jaraknya ke pusat puntir. Jadi, q 

ds memberi kontribusi dari elemen ke tahanan torsi (misalnya, untuk tabung 
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berdinding tipis: MT = q(2πr2) atau q = MT/2πr2. Lebih umum lagi, untuk 

sembarang tabung berdinding tipis, MT = ∫rq ds menjadi MT = 2Aq dan q = 

MT/2A; dimana A adalah luas yang dibatasi oleh garis tengah tabung; sehingga τ = 

q/t.

2.1.1.6 Pusat Geser

Menurut Scholdek (1999 : 226), salah satu hal penting dalam penggunaan 

elemen struktur yang penampangnya tidak simetris, yang pada umumnya 

merupakan penampang berdinding tipis (misalnya penampang C), adalah 

fenomena puntir akibat beban transversal. Pada penampang simetris hanya akan 

terjadi lendutan ke bawah. Apabila beban yang sama bekerja pada penampang tak 

simetris, akan terjadi puntir karena garis kerja beban tidak berimpit dengan pusat 

geser penampang elemen struktur tersebut. Puntir itu dapat diprediksi dengan 

meninjau lebih lanjut aksi tegangan yang ada pada elemen struktur, dan meninjau 

lebih lanjut aksi tegangan yang ada pada elemen struktur, dan dapat diterangkan 

dengan menggunakan aliran geser (shear flow).

Apabila kita menginginkan balok tidak mengalami torsi, kita dapat dengan 

mudah merencanakan agar beban yang bekerja mempunyai garis kerja melalui 

pusat geser penampang balok. Oleh karena itu harus ada gaya pada titik pada 

penampang di mana beban dapat bekerja tanpa menimbulkan puntir. Titik inilah 

yang disebut pusat geser.

2.1.1.7 Defleksi

Menurut Scholdek (1999 : 227), defleksi Δ di suatu titik pada balok 

tergantung pada beban P atau w, panjang bentang balok L, dan berbanding 

terbalik dengan kekakuan balok. Telah kita ketahui bahwa kekakuan ini 

merupakan besaran yang tergantung pada jenis material yang digunakan (dalam 

hal ini adalah modulus elastisitas E) dan besaran penampang melintang (dalam hal 

ini adalah momen inersia I). Dengan demikian, lendutan Δ bergantung pada P, w, 

L, 1/I, dan 1/E. Ingat bahwa hubungan yang berlaku adalah :

apabila w bertambah, maka Δ bertambah
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apabila L bertambah, maka Δ bertambah Δ = C1(wL4/EI)

apabila I bertambah, maka Δ bertambah Δ = C2(wL3/EI)

apabila E bertambah, maka Δ bertambah

Harga L harus dipangkatkan agar cocok secara dimensonal. Untuk beban terbagi 

rata, in. = (Ib/in.)/(Ib/in.2)(in.4) sehingga eksponen b haruslah 3. Konstanta C1 dan 

C2 tergantung pada kondisi beban dan tumpuan. Untuk balok di atas tumpuan 

sederhana yang dibebani terbagi rata, defleksi (lendutan) meksimum dapat 

dibuktikan mempunyai hubungan Δ =5wL4/384EI. Jelas bahwa lendutan sangat 

berkaitan dengan tinggi balok.

Pengontrolan defleksi selalu merupakan masalah pada desain balok. Penentu 

lendutan izin balok juga merupakan masalah sulit. Biasanya digunakan kriteria 

tujuan. Apabila suatu balok melendut sedemikian rupa sehingga mengganggu 

fungsi elemen gedung lainnya, misalnya, defleksi izin mungkin saja didasarkan 

atas toleransi yang diperkenankan terjadi pada elemen itu. Akan tetapi, penentuan 

defleksi ini sering kali lebih bersifat subjektif.

Yang menentukan besarnya defleksi izin merupakan masalah rumit. Untuk 

itu sering kali digunakan petunjuk empiris. Kriteria empiris yang digunakan untuk 

lantai adalah lendutan tidak boleh melebihi 1/360 kali bentangnya (kriteria ini 

sering ditulis Δizin = L/360 dimana L adalah bentang lantai). Biasanya kriteria 

L/360 untuk lantai berlaku untuk defleksi akibat beban hidup saja. Defleksi beban 

mati dan beban hidup umumnya dibatasi sampai L/240 bentang. Balok baja sering 

diberi lawan lendut yang besarnya sama dengan defleksi beban mati sehingga 

defleksi beban hidup terjadi tehadap balok horizontal. Pembatasan defleksi 

(lendutan) untuk atap juga hampir sama, biasanya dapat sedikit lebih besar. 

Batasan umum lendutan atap adalah L/240 untuk beban hidup dan L/180 untuk 

beban mati.

Apabila elemen struktur melendut lebih besar daripada yang dibatasi, maka 

elemen tersebut dipandang tidak dapat diterima atau digunakan. Jika demikian 

halnya, kita harus memperbesar kekakuan (memperbesar I, momen inersia) 

meskipun tegangannya menjadi jauh lebih kecil daripada tegangan izin. Kita dapat 

saja menggunakan kriteria defleksi ini untuk mencari I secara izin. (jadi, untuk 
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balok ditumpu sederhana yang dibebani merata Δizin = L/240 = 5 wL4/384 EI atau 

Iperlu = 5(246)wL4/384 EL).

Kriteria untuk lantai dan atap yang disebutkan diatas dianggap konservatif 

oleh banyak perencana dipandang dari sudut asal-usul kriteria tersebut.

2.1.1.8 Tegangan Utama

Menurut Scholdek (1999 : 229), salah satu hal yang menarik dalam analisis 

balok adalah interaksi antara tegangan lentur dan tegangan geser. Jenis-jenis 

tegangan yang mempunyai arah berbeda tidak dapat dijumlahkan secara aljabar 

begitu saja, tetapi dengan menggunakan analogi resultan gaya-gaya tak-searah 

(dengan menggunakan vektor). Pada balok interaksi antara tengana lentur dan 

tegangan geser dapat merupakan tegangan normal tekan atau tarik, yang disebut 

sebagai tegangan utama (principle stresses). Arah tegangan aksial ini pada 

umumnya berbeda dengan arah tenganan lentur maupun tegangan gesernya.

Untuk setiap elemen ada satu kumpulan (set) tegangan tarik dan tekan yang 

merupakan tegangan utama. Pada umumnya dapat dibuktikan bahwa nilai 

maksimum dan minimum untuk tegangan utama tarik dan tekan terjadi pada 

bidang yang tegangan gesernya sama dengan nol, dan tegangan geser maksimum 

terjadi pada bidang yang membentuk sudut 45̊ dengan bidang tegangan tarik dan 

tekan utama.

2.1.2 Desain

2.1.2.1 Prinsip-prinsip Desain Umum

Pendekatan

Menurut Scholdek (1999 : 231), variable utama dalam mendesain balok 

meliputi : bentang, jarak balok, jenis dan besar beban, jenis material, ukuran dan 

bentuk penampang (yang termasuk juga variasi di sepanjang bentang), serta cara 

penggabungan atau fabrikasi. Semakin banyak batasan desain, semakin mudah 

desain dilakukan. Kondisi termudah adalah apabila semuanya sudah ditentukan, 

kecuali ukuran elemen struktur, yang mana prosesnya adalah deterministik. 

Pendekatan iteratif umum dilakukan apabila beberapa desain balok untuk variabel 
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yang berbeda dikembangkan dan dibandingkan menurut kriteria yang telah 

ditentukan terlebih dahulu (misalnya segi ekonomis material, tinggi, harga, 

tampilan).

Setiap desain balok harus memenuhi kriteria kekuatan dan kekakuan untuk 

masalah keamanan dan kemampuan layan. Pendekatan desain untuk memenuhi 

kriteria ini sangat tergantung pada material yang dipilih. Balok kayu, baja dan 

beton bertulang akan dibahas secara mendalam pada sub-bab berikut ini bahkan 

pada konteks material, bisa juga hal-hal lain masuk dalam desain elemen. (1) 

ukuran dan bentuk elemen dapat ditentukan berdasarkan situasi gaya yang paling 

kritis di manapun pada balok, dan ukuran yang sama ini digunakan di seluruh 

panjang balok (meskipun level gayanya lebih kecil). Jadi, balok demikian 

memcapai kapasitas maksimumnya hanya pada satu penampang. Cara demikian 

sangat diusahakan digunakan dengan alasan kemudahan pelaksanaan. (2) dapat 

saja diusahakan merencanakan ukuran dan bentuk penampang balok disepanjang 

bentang, yang disesuaikan dengan responsnya terhadap keadaan gaya yang ada di 

lokasi-lokasi tertentu, sehingga dicapai penghematan bahan. 

Kontrol Kekuatan dan Kekakuan

Menurut Scholdek (1999 : 231), balok harus diberi ukuran dan bentuk agar 

cukup kuat untuk memikul beban yang bekerja tanpa mengalami kelebihan 

tegangan atau deformasi. Apabila desain yang dilakukan hanya dibatasi pada 

pencarian ukuran dan bentuk balok untuk beban, bentang, dan bahan yang 

ditentukan,  makan masalahnya susut menjadi yang sangat sederhana, yaitu 

mencari besaran mencari besaran penampang yang dapat memikul tegangan yang 

akan timbul pada balok di setiap titik pada taraf keamanan yang ditentukan.

Biasanya diagram momen dan geser digambar terlebih dahulu. Momen 

lentur maksimum (maks) ditentukan. Untuk elemen kayu dan baja sederhana 

dengan penampang simetris, ukuran elemen diestimasi dengan menggunakan 

konsep modulus penampang “perlu” (S). Jadi Sperlu = Mmaks/Fb. Suatu balok 

dengan modulus penampang sama dengan, atau lebih besar dari harga ini, dipilih 

sebagai ukuran coba-coba. Selanjutnya, tegangan dan defleksi dicek. Prosedur ini 

mulai dengan penentuan ukuran lemen berdasarkan lentur. Tergantung pada 
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situasi, suatu elemen coba-coba dapat ditentukan berdasarkan defleksi, atau jenis 

tegangan lainnya.

Bentuk-bentuk Penampang Melintang

Menurut Scholdek (1999 : 232), momen inersia (I) dan modulus penampang 

(S) merupakan hal penting dalam desain balok. Tujuan desain utama adalah untuk 

mencari I dan S yang diperlukan untuk memikul beban, dengan konfigurasi 

penampang melintang yang mempunyai luas sekecil mungkin. Volume total 

material yang diperlukan untuk memikul beban diusahan seminimum mungkin. 

Tujuan alternatif dalam desain adalah mengambil luas penampang tertentu, 

kemudian mencari bentuk penampang yang memberikan nilai I dan S yang 

diperlukan. Dengan demikian, akan diperoleh penampang yang memberikan 

kemampuan pikul momen eksternal (beban eksternal) semaksimum mungkin.

Prinsip dasar dalam hal mencari momen inersia untuk suatu luas yang 

diberikan adalah menggunakan definisi momen inersia I = y2dA. Kontribusi 

elemen luas kecil (dA) terhadap momen inersia penampang. Dengan demikian, 

kita harus mengusahakan agar sebanyak mungkin material terletak jauh dari 

sumbu netral. Jelas, bahwa pada umumnya balok yang mempunyai perbandingan 

tinggi-lebar akan lebih efisien dibandingkan dengan yang perbandingan kecil.

Variable Besaran Material

Selain mengatur distribusi material pada penampang, kita dapat juga 

mengatur variasi jenis material yang digunakan di dalam suatu penampang 

sehingga tercapai kecocokan antara keadaan tegangan dan karakterisktik yang 

digunakan. Prinsip ini diwujudkan dalam balok kayu berlapis dan beton bertulang 

(Scholdek, 1999).

Variasi Bentuk Balok Pada Seluruh Panjangnya

Menurut Scholdek (1999 : 233), pemberian bentuk balok disesuaikan 

dengan diagram momen dan diagram geser pada umumnya bervariasi di 

sepanjang balok.

Masalah pemberian variasi bentuk di sepanjang balok sebagai respons 

terhadap momen dan gaya geser yang telah lama dijumpai pada struktur. Pada 

tahun 1800-an, para ahli telah menemukan balok kantilever yang dibentuk pada 
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seluruh panjangnya, sesuai dengan bidang momennya. Misalkan kita akan 

mencari konfigurasi balok yang didasarkan atas kriteria tegangan lentur yang 

timbul di tepi tas dan bawah balok harus konstan di sepanjang bentang balok. Hal 

ini dilakukan dengan menuliskan ekspresi dimensi balok sebagai fungsi dari 

momen eksternal yang ada pada balok. Ekspresi momen pada balok terhadap titik 

acuan referensi juga diperlukan.

Untuk penampang persegi panjang, dimensi balok dinyatakan sebagai fungsi 

dari M :

S = =   atau  bd2 = 

Momen eksternal sebagai fungsi x.

M = Px

Dengan demikian :

= = x ( )

Apabila tinggi balok d dianggap konstan, maka lebar b bervariasi langsung 

terhadap x karena besaran k1 = 6P/d2 Fb konstan. Apabila lebar b dianggap 

konstan, maka tinggi d tergantung pada √ (yaitu d = √ ( 6 / ) = k2 √ .

Apabila dianggap bahwa balok harus berbentuk bujur sangkar (b = d, maka d3 = 

x(6P/Fb) atau d bervariasi terhadap √ .

Sekedar untuk membandingkan, sangat berguna mengulang soal di atas pada 

balok kantilever yang dibebani terbagi rata. Asumsikan pula bahwa penampang 

persegi panjang yang digunakan.

Dimensi balok sebagai fungsi M :

S = =   atau  bd2 = 

Momen eksternal sebagai fungsi x :

M = 

Dengan demikian,

= x2 ( )
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Apabila tingginya dianggap konstan, maka lebar b bervariasi terhadap x2

karena k3 = 6w/2Fbd
2 konstan. Apabila b dianggap konstan, maka d bervariasi 

langsung terhadap x :

d = x = k4x

Perlu ditekankan bahwa pemberian bentuk seperti diatas tidak selalu harus 

ditujukan sebagai respons terhadap beban tertentu. Hanya tegangan lentur yang 

kita tinjau di atas. Tinjuan tegangan geser, defleksi, dan sebagainya dapat saja 

dilakukan apabila diperlukan. 

Variasi Kondisi Tumpuan dan Kondisi Batas

Menurut Scholdek (1999 : 236), pengaturan kondisi tumpuan juga 

mempunyai pengaruh besar terhadap efisiensi penggunaan material. Tujuan 

langsung pengaturan tumpuan ini ialah mengurangi momen desain yang ada atau 

dengan mengubah menggunakan kantilever bagian meminggul (overhang) pada 

balok. Efek adanya bagian meminggul di satu bagian pada balok di atas dua 

tumpuan sederhana dibeban terbagi rata adalah mengurangi momen positif yang 

ada, sementara timbul momen negatif pada tumpuan yang diberi overhang. 

Semakin panjang daerah yang meminggul, akan semakin besar momen negatif 

yang terjadi, dan semakin kecil momen positif. Panjang kantilever yang 

digunakan dapat saja sedemikian hingga memberikan momen negatif lebih besar 

dari momen positifnya.

Yang menarik adalah : harus ada panjang meminggul sedemikian hingga 

nilai numerik momen positif sama besar dengan momen negatif.

Pada balok sederhana, memiliki berbagai kantilever pada kedua ujungnya. 

Apabila tidak ada kantilever sama sekali (x= 0), jelas bahwa momen desain 

kritisnya adalah M = 0.125 wL2 (yaitu momen positif maksimum di bagian tengan 

bentang). Apabila kedua ujungnya diberi kantilever dengan panjang tertentu, 

maka struktur dapat didesain terhadap momen sebesar M = 0,021 wL2 dibagian 

tengah bentang dan M = - 0,021 wL2  di kedua tumpuan. Kita tidak dapat 

memperoleh momen lebih kecil lagi untuk balok dan beban yang sama. 

Pengaturan momen desain ini tentu merupakan desain yang lebih ekonomis. 
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Penentuan panjang kantilever yang memberikan momen positif dan negatis sama 

ini dapat dilakukan dengan menuliskan persamaan momennya dan menggunakan 

variable x. Panjang kantilever di setiap sisi balok kira-kira seperlima dari seluruh 

panjang bentang balok.

Cara yang sama dapat dilakukan apabila hanya satu lokasi yang akan 

menggunakan bagian meminggul. Panjang kantilever optimum untuk ini adalah 

sepertiga bentang. Peninjauan di atas merupakan salah satu cara untuk melihat 

berapa jauh kantilever dapat dibuat. Sekalipun demikian, tinjauan di atas masih 

harus disertai tinjauan lain. Sebagai contoh, besar defleksi di ujung kantilever juga 

dapat menentukan berapa jauh kantilever tersebut dapat dibuat. Jenis konstruksi 

juga penting. Sebagai contoh, untuk balok prategang atau pascatarik, patokan 

berdasarkan kesamaan momen seperti di atas tidak berlaku. Akan tetapi nilai 

sepertiga atau seperlima tadi merupakan nilai yang cukup baik dipakai untuk 

balok dengan bentang sedang dan terbuat dari material homogen.

2.1.2.2 Desain Balok Kayu

Menurut Scholdek (1999 : 228), desain praktis balok kayu dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Salah satu sifat kayu adalah mempunyai kemampuan untuk 

memikul tegangan besar pada waktu singkat. Jadi, tegangan yang lebih tinggi 

diperbolehkan untuk beban yang bekerja pada waktu singkat, dibandingkan pada 

waktu panjang. Pada kondisi beban permanen, tegangan izinnya perlu direduksi 

dengan faktor beban 0,90. Faktor beban untuk angin 1,33. Beban normal 

mempunyai faktor 1,0.

Nilai modulus elastisitas dan tegangan izin yang digunakan dipenuhi oleh 

jenis dan mutu kayu, juga apakah kayu tersebut untuk penggunaan kering atau 

basah. Kondisi basah mengharuskan penggunaan faktor reduksi.

Apabila mendesain penampang balok berukuran besar (misalnya kayu 

berlapis), faktor ukuran Cf = (12/d)1/9, yang khususnya berlaku untuk lentur dan 

berfungsi mengurangi tegangan lentur izin.
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2.1.2.3 Balok Baja

Desain Elastis

Menurut Scholdek (1999 : 242), balok baja sering didesain berdasarkan 

beban kerja dan tegangan izin. Balok yang digunakan dapat digunakan dapat 

berupa penampang gilas (sayap lebar), kanal, atau tersusun atas elemen-elemen 

(plat, siku).

Desain penampang gilas mudah saja. Karena hanya ada sejumlah terbatas 

jenis dan dimensi  penampang yang digilas, maka besaran geometris dapat 

ditabulasikan dan digunakan untuk memudahkan pemilihan dalam konteks 

strutural. Umumnya, tegangan lentur yang ada dihitung dahulu, untuk kemudian 

modulus penampang ditentukan (Sperlu = M/Fb), dan balok dengan berat terkecil 

dan nilai modulus penampang sama dengan atau lebih besar daripada yang 

diperlukan dapat diperoleh. Selanjutnya, balok tersebut dicek terhadap geser, 

defleksi dan fenomena lain.

Untuk bentang atau beban yang sangat besar, penampang girder plat yang 

tersusun atas siku dan plat sering digunakan. Teknologi yang menggunakan paku 

keling telah banyak diganti dengan pengelasan. Ukuran penampang coba-coba 

ditentukan dahulu, untuk selanjutnya dihitung momen inersianya dengan terorema 

sumbu sejajar. Akhirnya balok tersebut dicek terhadap lentur, geser, defleksi dan 

sebagainya.

Desain Plastis Balok Baja

Menurut Scholdek (1999 : 243), analisis yang akan dilakukan didasarkan 

atas asumsi bahwa material balok bersifat elastis linear (yaitu tegangan sebanding 

dengan deformasi). Baja yang bersifat elastis linear hanya sampai titik tertentu 

yaitu pada saat material mulai berdeformasi secara permanen pada taraf tegangan 

relatif konstan. Apabila deformasi ini bertambah terus sampai berlebihan, maka 

material mengalami keadaan yang disebut rupture. Deformasi inilah yang disebut 

deformasi plastis.

Apabila beban eksternal pada balok masih relatif kecil, maka materialnya 

masih dalam keadaan elastis dan tegangan lenturnya terdistribusi secara linear 

pada penampang melintang. Apabila bebannya bertambah terus, maka tegangan 
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lentur juga bertambah sampai materialnya mencapai titik fy, yaitu mulai leleh dan 

masuk kedalam darah plastis. Memperbesar terus bebannya akan menyebabkan 

bertambahnya deformasi pada serat-serat balok (variasi regangan secara linear 

masih tetap terjadi karena hal ini merupakan fungsi dari geometri deformasi lentur 

di seluruh balok). Sebaliknya, variasi tegangan tidak linear lagi karena adanya 

bagian penampang yang berada dalam keadaan plastis. Pada keadaan ini masih 

ada bagian penampang di dekat sumbu netral yang tegangannya masih di bawah 

tegangan leleh Fy. Pada taraf tersebut balok masih mampu memikul beban (serat 

tepi leleh, tetapi belum terjadi rupture). Penambahan beban eksternal berikutnya 

dapat memperbesar deformasi sampai akhirnya semua bagian penampang 

mengalami leleh (berada dalam keadaan plastis penuh). Keadaan akhir beban yang 

menyebabkan tercapainya keadaan lelah pada serat terdekat ke sumbu netral 

merupakan beban maksimum yang dapat dipikul oleh balok tersebut. Dapat 

dibuktikan bahwa momen yang menyebabkan keadaan plastis penuh pada 

penampang segiempat adalah Mp = Fy(bh2/4). Tepat sampai pada taraf momen ini 

baloknya dipandang mempunyai kemampuan memperbesar kapasitas momen 

tahanan cukup untuk mengimbangi momen eksternal. Akan tetapi, apabila beban 

(dan berarti momen) eksternal diperbesar lagi, maka balok sama sekali tidak 

mempunyai tambahan kapasitas tahanan momen internal sehingga akan terjadi 

deformasi tambahan, dan akhirnya balok tersebut runtuh (collapse). Bila pada 

semua serat pada suatu penampang sudah terjadi leleh (sudah plastis penuh), kita 

sebut sudah terbentuk sendi plastis (plastic hinge) pada penampang tersebut.

Untuk bentuk segiempat, perbandingan antara momen pada saat sendi plastis 

terbentuk dengan momen pada saat leleh awal adalah Mp/My = 

Fy(bh2/4)/[Fy(bh2/6)] = 1,5. Istilah bh2/4 sering disebut sebagai modulus plastis 

penampang, Z.

Pada struktur statis tak tentu, pembentukan satu sendi plasti belum langsung 

menyebabkan terjadinya keruntuhan struktur. Sejumlah tertentu sendi plastis 

harus terbentuk dulu sebelum runtuh. Apabila beban w bertambah, maka suatu 

saat akan terjadi leleh pada ujung balok dulu di mana momennya maksimum. Jika 

bebannya bertambah terus, sendi plastis akan terbentuk pada ujung-ujung tersebut. 
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Momen ditengah bentang juga akan meningkat. Perhatikan bahwa terbentuknya 

sendi plastis pada ujung-ujung itu belum langsung menyebabkan terjadinya 

keruntuhan pada struktur karena strukturnya masih mempunyai kapasitas pikul 

momen di tengah bentang. Peningkatan beban lebih lanjut tentu saja akan 

menyebabkan terbentuknya sendi plastis juga di tengah batang. Pada saat tersebut 

terjadilah apa yang disebut mekanisme, dan balok tidak mampu memikul lagi 

tambahan beban. Terjadi keruntuhan pada balok. Beban yang meruntuhkan 

(disebut beban runtuh), wu, ini lebih besar daripada beban yang dihitung hanya 

dengan meninjau faktor bentuk. Banyak literatur telah membuktikan bahwa untuk 

balok segiempat yang dijepit, beban runtuh wu adalah dua kali beban yang 

menyebabkan leleh (wy).

Metode Desain Faktor Tahanan dan Beban

Pendekatan yang baru saja dibahas telah dikembangkan menjadi prosedur 

desain yang disebut metode LRFD (Load Resistance Factor Design) yang 

didasarkan atas konsep keadaan batas. Faktor-faktor beban ditentukan untuk 

memperbesar beban kerja, dan tegangan leleh batas digunakan. Contoh beban 

rencana dalam keadaan batas, misalnya 1,2D + 1,6L atau 1,4D. Tahanan nominal 

Rn dari suatu elemen struktur ditentukan dengan menggunakan metode desain 

plastis. Faktor tahanan, yang selalu bernilai lebih kecil dari 1, digunakan sebagai 

faktor reduksi kekuatan untuk memodifikasi tahanan nominal dari suatu elemen 

struktur. (Faktor ini serupa dengan faktor “reduksi kapasitas” di dalam desain 

kekuatan batas pada beton). Jadi, R  = ɸ Rn. Nilai ɸ adalah 0,9 untuk elemen tarik, 

0,85 untuk elemen tekan, 0,9 untuk lentur dan 0,9 untuk geser. (Scholdek, 1999)

2.1.2.4 Balok Beton Bertulang

Baja pada Balok Beton Bertulang

Menurut Scholdek (1999 : 247), beton tidak dapat digunakan sendiri pada 

balok karena sangat kecilnya kekuatan tarik, dan karena sifat getasnya (sifat 

brittle). Retak-retak yang dapat berakibat gagalnya struktur, dapat terjadi ketika 

balok beton mengalami lentur. Penambahan baja di dalam daerah tarik untuk 

membentuk balok beton bertulang dapat meningkatkan kekuatan sekaligus juga 



BAB II KAJIAN PUSTAKA

TUGAS AKHIR “ANALISIS BALOK
GEDUNG APARTEMENT W/R SIMPANG LIMA SEMARANG” 29

daktilitas. Elemen struktur beton bertulang  menggabungkan sifat yang dimiliki 

oleh beton dan baja. Hubungan seperti fy = My/I yang digunakan untuk analisis 

dan desain balok didasarkan atas asumsi bahwa material tidak retak, dan bersifat 

elastis linear. Kedua asumsi ini tidak sahih untuk penampang beton bertulang. 

Karena itu prosedur analisis dan desain didasarkan atas tinjauan langsung bahwa 

momen internal tahanan yang ada pada suatu penampang adalah mengimbangi 

momen eksternal yang ada.

Di dalam balok beton bertulang, hanya sebagian dari beton sajalah yang 

sebenarnya berpartisipasi dalam memikul beban. Baja dan beton secara rasional 

dianggap melekat satu sama lain, dan mempunyai regangan yang sama di lokasi 

yang berdekatan.

Metode Analisis dan Desain

Analisis dan desain elastis yang didasarkan atas beban kerja telah bertahun-

tahun dilakukan. Desain yang disebut desain tegangan kerja ini sebenarnya 

menggunakan asumsi yang tidak tepat, dan tidak cukup memperhitungkan 

masalah daktilitas, selain itu juga tidak dapat memprediksi kekuatan elemen 

struktur pada saat beban batas. Pada dewasa ini metode desain seperti ini sudah 

tidak digunakan. Prosedur ini didasarkan atas beban batas, bukan beban kerja, dan 

dapat merefleksikan perilaku aktual beton bertulang yang mengalami beban batas 

secara lebih baik (Scholdek, 1999).

Desain Kekuatan Batas

Pada desain kekuatan batas (ultimate strenght design = USD), beban kerja 

dibesarkan menjadi beban batas rencana. Struktur beton bertulang dianggap mulai 

gagal apabila beban ini tercapai dan dianggap memadai untuk beban bawah beban 

ini. Material dikontrol terhadap daktilitasnya, dan terhadap kegagalan beton-baja. 

Untuk beban gravitasi, faktor beban adalah U = 1,4 (beban diam) + 1,7 (beban 

bergerak). Apabila ada beban salju atau beban lateral, modifikasi terhadap beban 

diperlukan, dan faktor bebannya menjadi U = 0,75 (1,4D + 1,7L + 1,7W), U = 

0,75 (1,4D + 1,7L +1,1E), atau U = 0,9D + 1,3W, di mana D = beban mati kerja, 

L = beban hidup kerja, E = beban gempa, dan W = beban angin. Jelas bahw 
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koefisien-koefisien di atas menunjukkan ketidapastian yang ada pada estimasi 

beban, dan peluang kombinasi pembebanan. (Scholdek, 1999)

Daktilitas

Menurut Scholdek (1999 : 250), dalam desain kekuatan batas (USD) ragam 

kegagalan balok ditentukan oleh gagalnya beton atau oleh gagalnya tulangan baja. 

Bergantung pada banyaknya tulangan yang ada, kegagalan dapat tiba-tiba dan 

getas, atau dapat gagal secara daktail yang disertai dengan penyerapan energi dan 

peringatan visual sebelumnya. Terlalu banyak tulangan atau terlalu sedikit 

tulangan merupakan masalah.

Karena daktilitas dihasilkan oleh tulangan baja, maka diinginkan ragam

kegagalan yang dimulai dengan lelehnya baja, yang dapat ditahan oleh beton 

sampai bajanya mencapai kekuatan batasnya, dan akhirnya gagal. Kontrol ragam 

kegagalan seperti ini dapat dilakukan dengan memberikan tulangan baja sebanyak 

selang tertentu. Apabila jumlahnya sangat sedikit, maka tulangan akan leleh 

dahulu, tapi dengan cepat mencapai kekuatan batasnya, sehingga penyerapan 

energi hanya sedikit, dan tidak sempat ada peringatan terlebih dahulu. Kondisi ini 

dapat dicegah dengan meletakkan tulangan baja lebih dai satu batas minimum.

Keadaan ‘kelebihan tulangan’ adalah kondisi yang berbahaya dan memerlukan 

perhatian khusus, karena hal ini dikaitkan dengan penempatan tulangan baja 

secara berlebihan yang dipandang konservatif dan aman tetapi ternyata tidak 

aman. Kondisi ini dapat dicegah dengan membatasi banyaknya baja yang 

digunakan sehingga dapat leleh sebelum beton hancur.

Untuk setiap balok, ada jumlah tertentu tulangan baja yang dapat 

menyebabkan kegagalan beton dan tulangan secara bersamaan. Ini adalah kondisi 

tulangan seimbang, dan balok ini disebut balok seimbang. Meskipun banyaknya 

baja yang sama dengan tulangan seimbang diinginkan, banyak maksimum yang 

diijinkan adalah 75% dari baja seimbang. Jadi, apabila banyak tulangan tarik di 

antara batas minimum ijin dan batas maksimum ini, maka taraf daktilitas yang 

memadai akan ada pada balok.
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Kuat Lentur

Menurut Scholdek (1999 : 250) dalam desain kekuatan batas, balok didesain 

untuk mulai gagal pada beban yang diperbesar. Pada taraf ini, baja diharapkan 

telah melampaui titik lelehnya, sementara beton diharapkan telah memasuki 

daerah prastis. Diagram tegangan yang melengkung untuk beton diturunkan dari 

asumsi distribusi regangan linear dan diagram tegangan-regangan beton. Momen 

tahanan internal yang mengimbangi momen eksternal dibentuk oleh kopel gaya 

tarik T (pada keadaan batas) di dalam baja, dan gaya tekan ekuivalen C pada beton 

(berdasarkan tinjauan keseimbangan, apabila tidak ada gaya normal, keduanya 

harus sama). Momen ini merupakan kapasitas momen nominal penampang. 

Faktor reduksi ɸ diterpakan pada kapasitas momen nominal untuk mendapatkan 

kapasitas momen batas penampang. Jadi, kapasitas momen batas balok tersebut 

MU = 0,9un dimana Mun adalah kuat nominal balok. Karena beban telah diperbesar, 

faktor-faktor keamanan tidak diterapkan pada material. Tegangan leleh untuk baja 

(Fy) dan tegangan hancur untuk beton polos (fc’) digunakan. Baja dianggap 

mempunyai hubungan tegangan-regangan bilinear dan bersifat daktail. Beton 

dianggap mempunyai hubungan tegangan-regangan yang mencapai suatu puncak, 

dan kemudian turun sebelum mencapai kehancuran akhir. Hancurnya beton 

dianggap terjadi pada regangan sebesar 0,3% (0,003).

Kapasitas momen batas balok diberikan oleh kopel gaya-gaya tarik dan 

tekan yang bekerja di suatu penampang, atau Mu = ɸTjud = ɸCjud, dimana d = 

tinggi efektif penampang ke tulangan tarik, dan jud adalah lengan momen antara T

dan C. Perhatikan bahwa T = ɸAsFy, dimana As adalah luas penampang baja, maka 

Mu = ɸAsFyjud. Banyak tulangan baja seringkali dinyatakan dalam 

perbandingannya terhadap luas balok efektif, atau p = As/bd. Karena As = pbd, 

maka Mu = ɸpFybd2ju.

Nilai lengan momen ju masih belum diketahui. Asumsi “blok tegangan 

ekuivalen” sering digunakan sebagai ganti distribusi tegangan pada beton yang 

rumit, dengan ketentuan gaya tekan C yang dikaitkan dengan distribusi tegangan 

blok ekuivalen sama dengan yang dikaitkan dengan distribusi tegangan aktual. 
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Baja Tulangan

Menurut Scholdek (1999 : 251) dalam mendesain dan menganilisis balok, 

ukuran batang tulangan dan luas aktual harus digunakan. Ukuran tulangan tersedia 

dari nomor 3 sampai 11 dan 14 serta 18.

Batang tulangan Diameter (in.) Luas (in.2)

No. 2 0,250 0,050

No. 3 0,375 0,11

No. 4 0,500 0,20

No. 5 0,625 0,31

No. 6 0,750 0,44

No. 7 0,785 0,60

No. 8 1,000 0,79

No. 9 1,128 1,00

No. 10 1,270 1,27

No. 11 1,410 1,56

No. 14 1,693 2,25

No. 18 2,257 4,00

Dalam prakteknya, jarak antara tulangan harus sama dengan diameternya, 

tetapi tidak boleh kurang dari 1 in. Selimut beton digunakan untuk melindungi 

tulangan, meskipun selimut beton ini akan retak apabila mengalami tarik. Selimut 

minimum tergantung pada jenis elemen, jenis beton (cor setempat, pracetak, 

prategang), ukuran tulangan, dan kondisi eksposnya. Nila 1,5 in untuk ruang 

dalam sampai 12 in untuk ruang luar atau 3 in untuk kontak langsung dengan 

tanah. Selain itu, baja tulangan harus mempunyai panjang penyaluran dan harus 

dapat menjamin adanya penyaluran tegangan dari baja ke beton. Tulangan baja 

juga harus didesain dan diletakkan dalam betonnya terkontrol terhadap retak yang 

berlebihan. Semua kriteria ini biasanya membutuhkan lebih banyak tulangan 

kecil, buka sedikit tulangan besar dan kadangkala dari baja bermutu lebih rendah.
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Defleksi

Menurut Scholdek (1999 : 252), perhitungan defleksi elemen struktur beton 

bertulang rumit karena sifat beton, khususnya sifatnya yang tidak kuat (dan akan 

retak) apabila mengalami tarik. Menurut standar peraturan yang ada, defleksi 

dianggap masih diperkenankan apabila kelangsingan elemen tidak melampaui 

batas terendahnya, yang didasarkan atas jenis elemen dan tumpuan, seperti yang 

terlihat dalam tabel di bawah ini. Apabila kriteria kelangsingan dipenuhi, maka 

pengecekan defleksi tidak diperlukan. Perhatikan bahwa petunjuk yang sama juga 

dapat digunakan untuk mengestimasi dimensi balok atau slab.

TINGGI MINIMUM BALOK ATAU SLAB SATU ARAH

Elemen Ditumpu 

sederhana

Satu ujung 

menerus

Kedua ujung Kantilever

Slab satu arah L/20 L/24 L/28 L/10

Balok L/16 L/18,5 L/21 L/8

Desain Balok Terhadap Lentur

Menurut Scholdek (1999 : 253), mengestimasi ukuran balok untuk suatu 

kondisi beban yang diberikan merupakan hal yang sulit. Salah satu cara adalah 

dengan mengasumsikan suatu ukuran dan menyelidiki apakah ukuran tersebut 

memadai. Alternatif lain adalah dengan mengestimasi ukuran yang didasarkan 

ekpresi Mu = ɸpFybd2ju, dimana ju = 1 – 0,59 p(Fy/fc’). Besar ju dapat dinyatakan 

langsung apabila Fy dan fc’ diketahui dan p diestimasi (ingat batas maksimum p

sebesar 0,75Pb). Untuk baja 40 ksi dan beton 5 ksi, dengan memakai p = 0,0437, 

maka ju = 0,794, dan dengan menggunakan ɸ = 0,9, maka Mu = 1250bd2 ekspresi 

ini dapat dipakai untuk memperoleh bd2 untuk suatu momen batas yang diberikan. 

Nilai ini tidak eksak, karena nilai p yang dipakai hanya merupakan estimasi nilai 

dari p.

Ekspresi serupa Mu = 1250 bd2 dapat ditentukan untuk nilai-nilai fc’ dan Fy

lainnya dan sering ditulis dalam bentuk Mu = Rbd2. Perhatikan bahwa momen ini 

adalah untuk beban batas. Apabila bekerja dengan beban kerja secara langsung, 

maka R yang lebih rendah yang menunjukkan faktor keamanan pembebanan harus 
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digunakan dalam mengestimasi ukuran (misalnya Mkerja = Rbd2 atau Mlayan = 

560bd2). Hanya ukuran pendekatan yang akan diperoleh.

Baja Tulangan Tekan

Kapasitas lentur balok ditentukan oleh ukuran penampang melintang, 

kekuatas material, dan banyak maksimum tulangan tarik yang diijinkan. 

Penambahan tulangan tarik pada daerah tekan saja mempunyai sedikit pengaruh 

ke kapasitas lentur. Sebaliknya, penempatan sejumlah tulangan tarik dan tekan

secara proposional, sebagai tambahan dari tulangan tarik ijin maksimum yang 

biasanya ada, dapat meningkatkan kapasitas momen balok tanpa mengurangi 

karakteristik daktilitas balok. Perhatikan bahwa tulangan tekan mungkin tidak 

mencapai tegangan lelehnya karena regangannya tergantung pada beton 

disekelilingnya, sementara tulangan tarik selalu lelh pada beban batas. Gaya-gaya 

pada tulangan tekan selalu sama dengan pada tulangan tarik. Baja tarik dan tekan 

yang ditambahkan berperilaku serupa dengan struktur dengan aksi seperti rangka 

batang antara sejumlah yangsama baja tarik dan tekan, ditambah balok beton 

bertulang menggunakan tulangan lainnya di daerah tarik. (Scholdek, 1999)

Balok Penampang T dan I

Suatu balok T yang mengalami beban gravitasi memberikan luas beton lebih 

besar di daerah tekan, sementara di daerah tarik beton berkurang, karena memang 

diharapkan telah retak. Selama beton sudah cukup untuk menyelimuti tulangan 

baja, suatu balok berpenampang T dapat menjadi lebih ringan dan dapat 

mempunyai kekuatan sama dengan balok persegi panjang dengan lebar sama 

dengan lebar flens penampang T. Akan tetapi, didaerah dengan momen negatif, 

seperti misalnya tumpuan dari balok menerus, daerah tekan ada di bagian bawah 

dari balok dan kekuatan balok akan sangat berkurang. Balok I mungkin paling 

cocok untuk kasus demikian (Scholdek, 1999).

Desain Slab

Desain slab tidak berbeda dengan balok, kecuali bahwa desain ini umumnya 

dilakukan berdasarkan satu satuan lebar. Selain itu, tulangan minimum untuk slab 

ditentukan oleh persyaratan susut dan temperatur, juga baja minimum harus 

dipenuhi di kedua arah slab persegi panjang. Selimut beton yang diperlukan untuk 
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tulangan baja di slab lebih kecil daripada di balok untuk kondisi ekspos yang 

sama (Scholdek, 1999).

Tegangan Geser dan Retak Diagonal

Beton tak bertulang (beton polos) adalah material getas (brittle) dan kriteria 

kegagalannya didasarkan atas besar tegangan utama. Jadi, kekuatan geser beton 

tergantung pada kekuatan tarik utama, karena kekuatan tekannya sangat jauh lebih 

besar daripada kekuatan tariknya. Tegangan utama tarik terjadi sebagai interaksi 

antara tegangan geser dan tegangan lentur. Untuk balok, besar tegangan geser 

akan lebih besar di dekat tumpuan, dengan akibat retak terjadi di lokasi. Retak-

retak ini disebut retak tarik diagonal dan cukup pada balok. Untuk mencegah hal 

ini, tulangan baja digunakan (Scholdek, 1999).

Desain Terhadap Tegangan Geser

Tegangan geser biasanya lebih besar di dekat tumpuan, tetapi tegangan ini 

dicek di penampang sejauh d, tinggi efektif, dari tumpuan. Beton mempunyai 

kekuatan geser yang mungkin cukup untuk memikul tegangan geser, tanpa harus 

ada tulangan baja. Kekuatas geser beton untuk elemen struktur yang tidak 

mengalami beban aksial maupun torsional dinyatakan dengan ekspresi Vc = 

2 ′ bwd, di mana bw lebar badan dan d tinggi efektif penampang. Apabila 

kekuatan geser beton kurang dari  setengah gaya geser di suatu penampang balok, 

maka tulangan sengkang atau bentuk lain tulangan harus digunakan. Kekuatan 

leleh tulangan baja dalam geser tidak boleh melebihi 60.000 Ib/in.2. jarak 

sengkang tergantung pada besar gaya geser Vs = AvFyd/s, di mana As luas 

sengkang di dalam jarak s. Apabila kekuatan geser Vs melebihi 4 ′ (bwd), maka 

jarak antara sengkang tidak boleh melebihi d/4 atau 12 in, dan jika Vs lebih dari 

8 ′ bwd, maka penampang balok perlu diperbesar. Jadi, untuk ukuran sengkang 

yang diberikan, jarak antaranya disepanjang balok dapat berubah agar tercapai 

kekuatan geser yang cukup. Penulangan torsi pada balok terdiri atas batang 

longitudinal dan sengkang tertutup, yang ditambahkan pada persyaratan tulangan 

untuk lentur dan geser (Scholdek, 1999).
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Pretegang dan Pascatarik

Menurut Scholdek (1999 : 256), salah satu cara untuk membuat balok lebih 

efisien yang khususnya cocok untuk struktur beton adalah dengan menggunakan 

prategang (pretressing) atau pascatarik (post-tensioning). Cara-cara ini merupakan 

teknik memberikan beban permanen kepada balok secara terkontrol dengan 

maksud memberikan tegangan yang berlawanan dengan yang diakibatkan oleh 

beban kerja eksternal.

Distribusi tegangan akibat setiap gaya mempunyai bentuk fa = P/A (akibat 

gaya aksial) dan fy = My/I (akibat momen lentur). Tegangan pada setiap titik pada 

penampang merupakan kombinasi dari kedua tegangan tersebut saling 

menambahkan atau mengurangkan, tergantung pada sifat tarik atau tekannya 

tegangan. Dengan demikian, distribusi tegangan atau (c) mungkin terjadi, 

tergantung pada nilai positif-negatif tegangan akibat momen lentur dan gaya 

aksial. Pada balok demikian sumbu netral, atau bidang dengan tegangan nol, 

bukan lagi sumbu berat penampang.

Dengan menerapkan gaya aksial yang cukup besar pada balok, kita dapat 

memberikan tegangan tekan yang besarnya cukup untuk mengimbangi tegangan 

tarik akibat lentur sehingga seluruh bagian penampang hanya mengalami tekan. 

Hal ini khususnya berguna untuk material beton yang kemampuanpikulnya 

terhadap tekan jauh lebih besar daripada terhadap tarik. Jadi, dengan membuat 

seluruh penampang hanya mengalami tekan, berarti penggunaan material lebih 

efisien. Perlu diingat bahwa tegangan tekan akibat lentur dan akibat beban aksial 

yang diberikan akan saling menambahkan. Jelaslah bahwa cara prategang untuk 

material yang mempunyai kemampuan pikul tarik sama besar dengan kemampuan 

pikul tekan (seperti misalnya baja) adalah tidak efisien. Karena tegangan tekan 

gabungan akan menjadi penentu besar beban yang dapat dipikul. Apabila gaya 

aksial bekerja eksentris, tegangan yang terjadi akan berguna untuk melawan 

tegangan lentur yang akan terjadi pada kondisi beban kerja. 
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2.1.3 Persyaratan Umum

2.1.3.1 Tanah Dasar

Untuk daya dukung tanah ditentukan oleh CBR insitu sesuai dengan SNI 

03-1731-1989 atau CBR Laboratorium sesuai dengan SNI 03-1744-1989, masing 

– masing untuk perencanaan tebal perkerasan lama dan perkerasan jalan baru. Di 

sini apabila tanah dasar memiliki nilai CBR di bawah 2% maka digunakan 

pondasi bawah yang terbuat dari beton kurus setebal 15 cm sehingga tanah 

dianggap memiliki CBR 5%.

Pondasi Bawah

Untuk bahan pondasi bawah biasanya digunakan :

-  Bahan Berbutir

-  Stabilisasi atau dengan beton giling padat (Lean Rolled Concrete)

-  Campuran beton kurus (Lean-Mix Concrete)

2.1.3.2 Beton Semen

Kekuatan beton harus dinyatakan dalam nilai kuat tarik uji lentur (flexural, 

strength) umur 28 hari, yang didapat dari hasil pengujian balok dengan 

pembebanan tiga titik (ASTM C-78) yang besarnya secara tipikal sekitar 3-5 MPa 

(30-50 kg/cm2). Beton juga bisa di perkuat dengan serat baja (stell fibre) untuk 

memperkuat kuat tarik lenturnya serta mengendalikan retak pada balok khususnya 

bentuk tak lazim. 

2.1.3.3 Bahu

Bahu dapat terbuat dari bahan lapisan pondasi bawah dengan atau tanpa 

lapisan penutup beraspal atau lapisan beton semen. Bahu beton semen adalah 

bahu yang dikunci dan diikatkan dengan lajur lalu-lintas dengan lebar minimum 

1,50 m, atau bahu yang menyatu dengan lajur lalu-lintas selebar 0,60 m.

2.1.3.4 Sambungan 

Sambungan pada perkerasan beton berfungsi sebagai :
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- Membatasi tegangan dan pengendalian retak yang disebabkan oleh 

penyusutan, pengaruh lenting serta beban lalu lintas.

-   Memudahkan pelaksanaan

-   Mengakomodasi gerakan balok

Untuk polanya, sambungan beton semen memiliki batas – batas tersendiri 

diantaranya :

- Panel diusahakan sepersegi mungkin dengan perbandingan maksimum 

panjang dan lebarnya 1,25

-   Jarak maksimum sambungan memanjangnya 3-4 m

-   Jarak maksimum sambungan melintang 25 kali h balok

-  Antar sambungan harus terhubung dengan satu titik untuk menghindari 

terjadinya retak refleksi pada lajur bersebelahan

-  Sudut dari sambungan yang lebih kecil dari 60 derajat harus dihindari 

dengan mengatur 0.5 m panjang terakhir dibuat tegak lurus terhadap tepi 

perkerasan

2.1.3.5 Prosedur Perencanaan

Prosedur perencanaan perkerasan beton semen didasarkan dua model 

kerusakan yaitu :

1. Retak fatik tarik lentur.

2. Erosi pada pondasi bawah atau tanah dasar yang diakibatkan oleh 

lendutan berulang pada sambungan dan tempat retak yang direncanakan.

2.1.4 Peraturan Pembebanan Gedung

Berikut ini adalah rangkuman yang ada didalam peraturan pembebanan 

gedung di Indonesia.

Kombinasi Pembebanan :

- Pembebanan Tetap   : M + H 

- Pembebanan Sementara : M + H + A 

  : M + H + G 
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- Pembebanan Khusus : M + H + G 

        : M + H + A + K 

        : M + H + G + K

dengan, 

M = Beban Mati, DL (Dead Load) 

H = Beban Hidup, LL (Live Load) 

A = Beban Angin, WL (Wind Load) 

G = Beban Hidup, E (Earthquake) 

K = Beban Khusus

Beban  Khusus,  beban  akibat  selisih  suhu, pengangkatan dan

pemasangan, penurunan pondasi, susut, gaya rem dari keran, gaya sentrifugal, 

getaran mesin. Perencanaan komponen struktural gedung direncanakan dengan 

kekuatan batas (ULS), maka beban tersebut perlu dikalikan dengan faktor beban. 

 1 kg/cm2 = 98,0665 kPa (kN/m2)

 Faktor keamanan (SF ≥ 1,5) tinjauan terhadap guling, gelincir dan lain-lain.

Beban Mati, berat sendiri bahan bangunan komponen gedung.

Beban Hidup pada lantai gedung, sudah termasuk perlengkapan ruang 

sesuai dengan kegunaan dan juga dinding pemisah ringan (q ≤ 100 kg/m'). Beban 

berat dari lemari arsip, alat dan mesin harus ditentukan tersendiri.

Tabel Beban Hidup pada Lantai Gedung :

A Lantai dan tangga rumah tinggal, kecuali yang disebut dalam 

b.

200 kg/m2

B Lantai dan tangga rumah sederhana dan gudang-gudang tidak 

penting yang bukan untuk toko, pabrik atau bengkel.

125 kg/m2

C Lantai sekolah, ruang kuliah, kantor, toko, toserba, restoran, 

hotel, asrama dan rumah sakit.

250 kg/m2

D Lantai ruang olah raga. 400 kg/m2

E Lantai ruang dansa. 500 kg/m2
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F Lantai dan balkon dalam dari ruang-ruang untuk pertemuan 

yang lain dari pada yang disebut dalam a s/d e, seperti masjid, 

gereja, ruang pagelaran, ruang rapat, bioskop dan panggung 

penonton.

400 kg/m2

G Panggung penonton dengan tempat duduk tidak tetap atau 

untuk penonton yang berdiri.

500 kg/m2

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

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

f dan g.

500 kg/m2

J Lantai ruang pelengkap dari yang disebut dalam c, d, e, f dan 

g.

250 kg/m2

K 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

L Lantai gedung parkir bertingkat:

- untuk lantai bawah 800 kg/m2

- untuk lantai tingkat lainnya 400 kg/m2

M Balkon-balkon yang menjorok bebas keluar harus 

direncanakan terhadap beban hidup dari lantai ruang yang 

berbatasan, dengan minimum.

300 kg/m2

Beban Hidup pada atap gedung, yang dapat dicapai dan dibebani oleh orang, 

harus diambil minimum sebesar 100 kg/m2 bidang datar.

Atap dan/atau bagian atap yang tidak dapat dicapai dan dibebani oleh orang, 

harus diambil yang menentukan (terbesar) dari:

 Beban terbagi rata air hujan, Wah = 40 - 0,8 α, dengan α = sudut kemiringan 

atap, derajat ( jika α > 50o dapat diabaikan). Wah = beban air hujan, kg/m2 

(min. Wah atau 20 kg/m2).
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 Beban terpusat berasal dari seorang pekerja atau seorang pemadam 

kebakaran dengan peralatannya sebesar minimum100kg.

Balok tepi atau gordeng tepi dari atap yang tidak cukup ditunjang oleh 

dinding atau penunjang lainnya dan kantilever harus ditinjau kemungkinan adanya 

beban hidup terpusat sebesar minimum 200 kg. 

Beban Hidup Horizontal perlu ditinjau akibat gaya desak orang yang 

nilainya berkisar 5% s/d 10% dari beban hidup vertikal (gravitasi). Reduksi Beban 

Hidup pada perencanaan balok indukdan portal (beban vertical/gravitasi), untuk 

memperhitungkan peluang terjadinya nilai beban hidup yang berubah-ubah, beban 

hidup merata tersebut dapat dikalikan dengan koefisien reduksi.

2.2 Kerangka Berfikir

Untuk membuktikan bahwa balok aman dan memenuhi syarat maka harus

memperhitungkan data pembebanan, ukuran balok dan syarat-syarat tumpuan 

pada tepi. Syarat-syarat tumpuan pada tepi perlu diperhatikan untuk menentukan 

jenis perletakan dan jenis penghubung di tempat tumpuan. Data pembebanan 

tersebut harus sesuai dengan peraturan pembebanan gedung di Indonesia. Metode 

yang digunakan untuk menunjukkan bahwa balok tersebut aman dan memenuhi 

syarat adalah dengan menggunakan metode analisis struktur yaitu metode untuk 

memenuhi syarat-syarat stabilitas, kekuatan, dan kekakuan yang disebabkan 

pengaruh-pengaruh gaya-dalam pada suatu struktur dan terhadap komponen-

komponennya serta sambungannya yang diakibatkan oleh beban-beban yang 

bekerja pada struktur. Untuk melakukan pembangunan gedung dengan hasil 

sebagus mungkin dan dalam waktu secepat mungkin dilakukan metode struktur 

balok gedung, dalam hal ini Apartement W/R Simpang Lima menggunakan 

metode full precast. Alasan penggunaan metode ini karena metode ini paling 

cepat sekaligus untuk penghematan biaya proyek.

Proses yang dilakukan dalam menganalisis balok yaitu dengan cara 

perhitungan balok. Perhitungan tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut :

1. Menentukan mutu beton fc.
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2. Menentukan mutu baja fy.

3. Menentukan data pembebanan seperti beban hidup, beban mati, beban angin

maupun beban gempa.

4. Menentukan syarat-syarat batas dan panjang bentang.

5. Menentukan ukuran balok.

6. Menghitung beban-beban (beban dari balok sendiri, beban hidup, beban mati, 

beban total balok).

7. Menentukan momen yang menentukan (momen jepit tak terduga didapatkan 

sesuai tabel).

8. Menghitung tulangan (Sesuai dengan grafik dan tabel perencanaan beton 

bertulang).

9. Memilih tulangan (Sesuai tabel)

10. Memeriksa lebar retak

11. Menggambar tulangan
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BAB V

PENUTUP

5.1    Kesimpulan

Berdasarkan pembuatan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Balok Gedung 

Apartement W/R Simpang Lima Semarang” yang telah penulis buat, maka penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis dilakukan dengan cara mengurai, membedakan, memilah untuk 

digolongkan menurut kriteria tertentu dengan tujuan agar pelat lantai aman dan 

memenuhi syarat.

2. Bila momen bekerja meningkat, maka dimensi balok diperbesar dan mutu baja 

ditingkatkan dengan yang mutu lebih tinggi (menurut tabel 10 buku Ir. W.C. 

Vis dan Ir. Gideon H. Kusuma M.Eng).

3. Regangan terdistribusi secara linear pada penampang balok. Asumsi ini 

didasarkan pada prinsip Bernoulli’s yang menyatakan bahwa penampang balok 

tetap berada pada kedudukan tegak lurus terhadap garis netral penampang 

sebelum dan sesudah terjadi lenturan pada balok (Nawy, 2003).

4. Nilai momen retak akan meningkat sejalan dengan meningkatnya nilai kuat

tekan beton (Marthin D. J. Sumajouw dan Servie O. Dapas).

5. Kapasitas lentur balok meningkat sejalan dengan peningkatan rasio tulangan 

tekan, yang artinya luasan tulangan mempengaruhi kapasitas lentur. Karena 

semua balok direncanakan dengan pola keruntuhan underreinforced, maka 

peningkatan kapasitas lentur terjadi secara proporsional dengan penambahan 

luas tulangan tekan (Marthin D. J. Sumajouw dan Servie O. Dapas).

6. Tumpuan pada balok akan dianggap kaku, yaitu tidak dapat dideformasi, 

sehingga ada tiga syarat tumpuan pada balok, yaitu : tumpuan bebas, tumpuan 
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terjepit penuh dan tumpuan terjepit sebagian. (Ir. W.C. Vis dan Ir. Gideon H. 

Kusuma M.Eng).

7. Pengujian kuat tekan beton secara umum dilakukan pada waktu berumur 28 

hari, karena sebelum 28 hari kuat tekan berbeda-beda (belum maksimum).

(http://www.ilmusipil.com/tabel-konversi-beton-3-sampai-28-hari).

8. Perhitungan mutu beton f’c, menjadi K dapat dihitung dengan 

mengkonversikan benda uji kubus ke silinder, yakni 0,83 (Ir. Rony Ardiansyah, 

MT, IP-U.Praktisi HAKI (Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia).

9. Kuat tekan sampel beton dipengaruhi oleh tinggi sampel (l) dan panjang sisi 

sampel (d), semakin besar rasio (l/d) maka semakin kecil rasio kuat tekan 

(balok/kubus).(Mindess, 2003)

10. Semakin kecil rasio (h/a) maka kuat tekan beton semakin besar.(Mindess, 2003)

11. Semakin padat benda uji maka semakin besar nilai kuat tekan benda uji 

tersebut. (PBI 1971).

12. Semakin besar rasio (h/d) maka semakin kecil nilai kuat tekannya, dan 

sebaliknya semakin kecil rasio (h/d) maka semakin besar nilai kuat 

tekannya.(Mindess, 2003).

13. Semakin besar rasio (l/d) maka faktor koreksi kuat tekan juga akan semakin 

besar, sebaliknya semakin kecil rasio (l/d) maka faktor koreksi kuat tekan juga 

akan semakin kecil. (ASTM)

14. Nilai kuat tekan beton akan menurun dengan turunnya rasio (l/d). (ASTM C-

39)

15. Kuat tekan rata-rata dari 3 silinder betonnya tidak kurang dari 0,85 f’c dan kuat 

tekan masing-masing silinder betonnya tidak kurang dari 0,75 f’c.(ASTM C-39)

16. Beton mempunyai kuat tekan tinggi namun kuat tariknya rendah sekitar 9% -

15% saja. (Istimawan Dipohusodo, 1993).

17. Berat beton ditentukan dari penjumlahan berat agregat kasar (kerikil), berat 

agregat halus (pasir), semen, dan air kemudian, dijumlahkan dengan nilai 
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koreksi kadar air kemudian dikurangi nilai penyerapan air (absorpsi) dari 

agregat kasar (kerikil) serta agregat halus (pasir). (Istimawan Dipohusodo, 

1993).

18. Kekuatan beton (kuat tekan beton) diperoleh dari beban tekan maksimum 

dibagi dengan luas penampang silinder. (Jurnal FT TEKNIK SIPIL UNDIP 

Semarang)

19. Ukuran balok yang digunakan untuk lantai kamar Apartement adalah 400 mm 

dengan ragam tulangan lapangan yang dipakai 3 Φp 16 dan 4 Φp 25.

20. Fy yang digunakan adalah 240 MPa, sehingga pemeriksaan lebar retak tidak 

perlu diperiksa. (Istimawan Dipohusodo, 1993).

5.2. Saran

Berdasarkan pembuatan Tugas Akhir “Analisis Balok Gedung Apartement W/R 

Simpang Lima Semarang”yang telah penulis buat, maka perlu memperhatikan hal –

hal sebagai berikut : 

1. Suatu bangunan gedung beton bertulang yang berlantai banyak sangat rawan 

terhadap keruntuhan jika tidak direncanakan dengan baik, maka sebaiknya 

suatu perencanaan struktur harus tepat dan teliti agar dapat memenuhi kriteria 

kekuatan (strenght), kenyamanan (serviceability), keselamatan (safety), dan 

umur rencana bangunan (durability).

2. Beban yang ada di sekitar kita mempunyai faktor aman yang berbeda-beda 

maka sebaiknya dalam perencanaannya diperlukan kecermatan dalam 

perhitungan dimensinya.

3. Balok beton bertulang sebaiknya dicor ditempat, bersama-sama plat lantai dan 

kolom, sehingga akan diperoleh hubungan yang kuat yang menjadi satu 

kesatuan, hubungan ini disebut jepit-jepit.

4. Hal yang paling penting dalam menentukan tinggi balok beton adalah 

mengetahui kapasitas struktur yang menanggung beban, maka sebaiknya faktor 
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yang paling diperhatikan dalam perencanaan tinggi balok beton semen adalah 

kekuatan beton itu sendiri, panjang bentang dan mutu baja.

5. Untuk menjaga agar kedudukan tulangan pokok (pada saat pengecoran beton) 

tidak berubah dari tempat semula maka sebaiknya dipasang pula tulangan 

tambahan yang arahnya tegak lurus tulangan pokok.

6. Balok tepi atau gordeng tepi dari atap yang tidak cukup ditunjang oleh dinding 

atau penunjang lainnya dan kantilever sebaiknya ditinjau kemungkinan adanya 

beban hidup terpusat sebesar minimum 250 kg. 

7. Selain menganalisis data sebaiknya juga harus mendalami kepustakaan yang 

bertujuan mengkonfirmasi teori dan menjustifikasi terhadap teori baru yang 

ditemukan.

8. Untuk mengurangi penggunaan batang tulangan, maka pilih tulangan yang

berdiameter besar, karena semakin besar diameter tulangan maka penggunaan 

batang semakin sedikit, dan semakin kecil diameter tulangan maka penggunaan 

batang akan semakin banyak. 

9. Proyek menggunakan cor balok di tempat. Kelemahannya adalah 

membutuhkan waktu yang lama untuk pengecorannya dan kerumitan bekesting. 

Maka disarankan menggunakan desain bekesting yang khusus yang mudah 

dilepas dan mudah dipindahkan. 
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