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ABSTRAK 
 

Wahyu Satria Atmaja, 2020. Studi Eksperimen Kapasitas Lentur dan Defleksi 

Balok Beton Dengan Tulangan Puntir Plat Baja Segi Empat, Dosen Pembimbing: 

Drs. Henry Apriyatno, M.T. 

Skripsi. Jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang. 

 

Balok lentur beton bertulang dan struktur komposit yang difungsikan 

untuk menahan beban tekan dan tarik secara bersamaan. Ketika balok beton 

menerima beban lentur, akan terjadi defleksi atau lendutan pada balok. Hal ini 

berkaitan dengan kekuatan lentur atau daktalitas balok terhadap beban. Salah satu 

faktor yang mempengarui besarnya kapasitas lentur balok adalah mekanisme bond 

antara tulangan dengan matriks beton dimana mekanisme terbentuk dari adanya 

adhesi, friksi dan interlocking. Penggunaan tulangan plat baja yang dipuntir pada 

penelitian bertujuan untuk meningkatkan kapasitas interlocking antara tulangan 

dengan matriks beton sehingga dapat memperkecil terjadinya bondslip. 

Metode yang digunakan pada penelitian meliputi pengujian kuat tekan 

beton dan kuat tarik belah beton pada sampel beton silinder diameter 150 mm, 

tinggi 300 mm, pengujian kuat tarik plat baja dengan tebal 3 mm, lebar 30 mm, 

panjang 400 mm, pengujian pull out dengan plat baja tebal 3 mm, lebar 30 mm, 

panjang 1000 mm yang dipuntir 0x, 3x, 4x, 5x, dan 6 x puntiran yang ditanam 

pada silinder beton dengan panjang penyaluran 300 mm, dan pengujian 

pembebanan dua titik pada balok beton bertulang lebar 150 mm, tinggi 150 mm, 

panjang 1000 mm dengan masing-masimg balok menggunakan 2 buah tulangan 

puntir plat baja segi empat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, regangan sebesar 18,79 %, kuat 

tekan beton sebesar 16 MPa, kuat geser beton sebesar 1,7636 MPa. Uji pull out P 

= c . As . fv dengan nilai c berpengaruh signifikan terhadap interlocking yaitu 

sebesar 79,4 % dimana nilai c untuk masing-masing jumlah puntiran 0x, 3x, 4x, 

5x, dan 6x sedangkan 20,6 % dipengaruhi oleh faktor lain seperti adhesi, friksi, 

dan kualitas beton. Hasil pengujian defleksi menunjukkan bahwa defleksi hasil uji 

kurang dari defleksi hasil perhitungan secara analitis. Sedangkan besar kapasitas 

momen hasil uji lebih besar dari kapasitas momen hasil perhitungan analitis dan 

terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah puntiran pada plat. 

 

Kata kunci: Lentur, Defleksi, Tulangan Puntir Plat Baja Segi Empat, Interlocking 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 1.1

Beton merupakan material yang paling banyak digunakan dalam bidang 

konstruksi. Beberapa alasan yang mendasari penggunaan material  karena, 

bahan dasar pembuatnya sangat mudah didapatkan di sekitar kita. Beton 

dibuat dengan cara mencampur agregat halus, gregat kasar, semen, air, dan 

terkadang dengan bahan tambahan hingga keras. Komposisi dan cara 

pembuatanya mempengaruhi kualitas beton yang dibuat. 

Beton memiliki kelebihan serta kekurangan. Beton mampu menahan gaya 

tekan yang tinggi hingga titik keruntuhanya. Beton mudah dibuat serta mudah 

dibentuk, utuk membentuk beton seperti yang diinginkan dengan bantuan 

bekisting. Namun selain kelebihan tersebut, beton juga memiliki beberapa 

kelemahan. Di antara kelemahan tersebut, beton lemah dalam menahan gaya 

tarik. Untuk mengatasi kelemahan beton terhadap gaya tarik, maka beton 

diberi tulangan. 

Struktur beton bertulang merupakan struktur komposit yang merupakan 

penggabungan antara  beton (struktur tekan) dengan baja (struktur tarik). 

Dalam analisis pembebanan struktur, lendutan (defleksi) terjadi pada dinding 

beton bertulang saat mencapai kekuatan batas dapat di kontribusi oleh 

lendutan akibat lentur, geser, dan bond slip. Bond slip terjadi karena hilangnya 

lekatan antara matrik beton (bond) dengan tulangan. Sedangkan kuat lekat 

beton di pengaruhi oleh banyak hal. 

Kuat lentur suatu setruktur sangatlah penting, karena mempengaruhi 

kekuatan suatu setruktur itu sendiri. Kuat lentur suatu setruktur akan 

bertamabah jika setruktur tersebut diberi perkuatan. Dikarenakan adanya 

penambahan kekuatan (kekuatan tarik) pada suatu setruktur tersebut, sehingga 

beban yang dipikul setruktur lebih besar dan lendutan semakin kecil. Beton 

merupakan material yang relatif kuat terhadap beban tekan, tetapi lemah 

terhadap beban tarik (Asroni, 2010;23) 
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Baja yang digunakan untuk penulangan konstruksi beton atau yang lebih 

dikenal sebagai beton bertulang. Beton bertulang yang mengandung batang 

tulangan dan direncanakan berdasarkan anggapan bahwa bahan tersebut 

bekerja sama dalam memikul gaya-gaya. Tulangan menyediakan gaya tarik 

yang tidak dimiliki beton dan mampu menahan gaya tekan. Ada 2 jenis baja 

tulangan, yaitu tulangan polos (plain bar) dan tulangan ulir (deformed bar). 

Dalam penelitian, yang digunakan tulangan plat baja dengan tebalan 3 mm, 

lebar 30 mm dan panjang 1000 mm. 

Tulangan yang digunakan berjumlah 36 batang dengan tulangan plat baja 

puntir dengan ketentuan puntiran, 3 puntiran 9 batang, 4 puntiran 9 batang, 5 

puntiran 9 batang dan 6 puntiran 9 batang. Tulangan tersebut berfungsi untuk 

menahan gaya tarik pada benda yang akan diuji, dengan benda uji silinder. 

Kekuatan lekatan material beton dengan luas permukaan baja tulangan 

(interlocking) sangat menentukan kesempurnaan interaksi kerja sama antara 

beton dan tulangan saat konstruksi menerima beban. Sifat beton jika 

mengalami pembebanan tekan dapat diketahui melalui kuat tekan beton (mutu 

beton), dan kuat tarik baja saat menerima beban tarik dapat di ketahui melalaui 

kuat tarik baja (kuat tarik baja)  sedangkan interkasi baja beton tergantung dari 

kuat lekatan (bond)  permukaan baja terhadap beton, tegangan regangan baja 

tulangan, dan porositas/kekasaran luas selimut tulang baja, dan diameter. 

 

 Identifikasi Masalah 1.2

Dari penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dengan ini 

didapatkan identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Tulangan plat baja yang dipuntir berbentuk spiral belum dikembangan 

pada struktur beton bertulang meskipun diperkirakan memiliki geometri 

lebih baik dalam mekanisme interlocking pada bond struktur beton 

bertulang. 

2. Tulangan plat baja yang dipuntir berbentuk spiral belum dapat diketahui 

besar kuat tariknya sehingga perlu dilakukan pengujian tarik. 
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3. Jumlah puntiran mempengaruhi mekanisme interlocking dan 

mempengaruhi luas bidang lekat antara tulangan dengan beton untuk 

menahan slip. 

 Perumusan Masalah 1.3

Berdasarkan identifikasi masalah, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui seberapa besar defleksi balok beton bertulang dengan tulangan 

puntir segi empat dengan ketebalan 3 mm, 30 mm dan panjang 1000mm 

dibandingkan tulangan nominal dengan mutu beton yang sama dengan 

klasifikasi puntiran, 3 puntiran 9 batang, 4 puntiran 9 batang, 5 puntiran 9 

batang dan 6 puntiran 9 batang dengan mutu beton yang sama? 

2. Apa pengaruh yang signifikan pada tulangan puntir segi empat dengan 

ketebalan 3 mm, 30mm dan panjang 1000mm terhadap defleksi beton 

bertulang? 

 Batasan Masalah 1.4

Dikarenakan luasnya ruang lingkup permasalahan dan terbatasnya waktu 

serta kemampuan maka dilakukan pembatasan masalah yaitu: 

1. Pengujian hanya dilakukan untuk mengetahui besarnya lendutan pada 

balok beton bertulang dengan tulangan segi empat yang dipuntir dan 

besarnya interlocking tulangan terhadap beton. 

2. Uji tarik plat baja dilakukan sesuai SNI 07 – 2529 – 1991 dan SNI 07-

0408-1989 dengan benda uji menggunakan tulangan spiral hasil 

pemuntiran plat baja segi empat. 

3. Ukuran plat baja ditentukan yakni memiliki ketebalan 3 mm dan lebar 30 

mm dengan panjang 1000 mm. Jumlah puntiran ditentukan yaitu 0x, 3x, 

4x, 5x, dan 6x puntiran dimana satu puntiran sebesar 360˚. 

4. Kualitas beton ditentukan yaitu beton struktur dengan kuat tekan sebesar 

20 MPa. 

5. Pengujian defleksi balok beton sesuai dengan SNI 4431 : 2011. 

6. Pengujian kuat lekat tulangan sesuai dengan SKSNI T15-1991-03. 
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 Tujuan Penelitian 1.5

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar defleksi balok beton bertulang 

dengan tulangan plat yang di puntir 

2. Mengetahui pengaruh tulangan plat baja segi empat ukuran 3 mm, 

30mm, 1000 mm terhadap defleksi beton bertulang. 

 Manfaat Penelitian 1.6

Manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini diantaranya, 

bertambahnya wawasan, pengetahuan dan memahami permasalahan teknologi 

beton, khususnya mengenai beton bertulang dengan menggunakan tulangan 

plat baja segi empat yang dipuntir (sepiral) sbagai tulangan beton
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2 BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 
 

  Beton dan Beton Bertulang 2.1

Beton adalah suatu campuran yang terdiri dari pasir, kerikil, batu pecah, 

atau agregat-agregat lain yang dicampur menjadi satu dengan suatu pasta yang 

terbuat dari semen dan air membentuk suatu massa mirip batuan. Beton bertulang 

adalah suatu kombinasi antara beton dan baja di mana tulangan baja berfungi 

menyediakan kuat tarik yang tidak dimiliki oleh beton (McCormac, 2000). 

 Bahan Penyusun Beton 2.1.1

2.1.1.1 Semen 

Fungsi semen adalah untuk merekatkan butiran-butiran agregat agar 

menjadi suatu massa yang kompak, padat dan kuat. Selain itu semen juga  

berfungsi untuk mengisi rongga-rongga diantara butiran agregat. Semen yang  

dimaksud dalam konstruksi beton adalah bahan yang mengeras jika bereaksi 

dengan air dan lazim. dikenal dengan semen hidraulik (hydraulic cement). Salah 

satu jenis semen yang biasa dipakai dalam pembuatan beton ialah semen portland 

(portland cement). 

Semen Portland adalah semen hidrolis yang dihasilkan dengan  

menghaluskan klinker terutama terdiri dari atas silikat calsium yang bersifat 

hidrolis, dengan gips sebagai bahan tambahnya. Semen portland diperoleh  

dengan membakar secara bersamaan suatu campuran dari calcareous(yang 

mengandung kalsium karbonat atau batu gamping) dan argillaceous (yang  

mengandung alumina) dengan perbandingan tertentu. Secara mudahnya  

kandungan  semen portland adalah kapur, silika, dan alumina. Ketiga bahan tadi 

dicampur dan dibakar dengan suhu 1550oC dan menjadi klinker. Setelah itu 

kemudian dikeluarkan, didinginkan, dan dihaluskan sampai halus seperti bubuk. 

Biasanya lalu klinker digiling halus secara mekanis  sambil  ditambahkan  gips  

atau  kalsium  sulfat  (CaSO4)  kira-kira  2-4% sebagai  bahan  pengontrol  waktu  

pengikatan.  Bahan  tambah  lain  kadang ditambahkan untuk membentuk semen 

khusus (Tjokrodimuljo, 1996).  
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2.1.1.2 Agregat 

Agregat adalah butiran mineral alami yang berfungsi sebagai bahan 

pengisi dalam campuran  beton.  Agregat  menempati  70-75%  dari  total  volume  

beton,  maka kualitas agregat  akan  sangat  mempengaruhi  kualitas  beton,  tetapi  

sifat-sifat  ini lebih bergantung pada faktor-faktor seperti bentuk, dan ukuran 

butiran pada jenis batuannya. Berdasarkan butiran, agregat dapat  dibedakan  

menjadi  2  jenis,  yaitu agregat halus dan agregat kasar. 

a. Agregat halus 

Agregat halus merupakan agregat yang lolos ayakan 4,75 mm. Agregat 

halus pada beton dapat berupa pasir alam atau pasir buatan. Pasir alam didapatkan 

dari hasil disintegrasi alami dari batu-batuan (pasir gunung atau pasir sungai). 

Pasir buatan adalah pasir yang dihasilkan oleh alat-alat pemecah batu atau 

diperoleh dari hasil sampingan dari stone crusher. Pasir (fine aggregate) berfungsi  

sebagai pengisi pori-pori yang ditimbulkan oleh agregat yang lebih besar (agregat 

kasar/coarse aggregate). Kualitas pasir sangat mempengaruhi kualitas beton  yang 

dihasilkan. 

b. Agregat kasar 

Agregat kasar adalah agregat yang mempunyai ukuran lebih dari 4,75 mm  

dan ukuran maksimumnya 40 mm. Agregat ini harus memenuhi syarat kekuatan, 

bentuk, tekstur maupun ukuran. Agregat kasar yang baik bentuknya bersudut dan 

pipih (tidak bulat/blondos). 

2.1.1.3 Air 

Air merupakan bahan dasar pembuatan beton yang penting namun  

harganya murah. Air diperlukan untuk bereaksi dengan semen, serta untuk 

menjadi bahan pelumas antara butir-butir agregat  agar  mudah  dikerjakan  dan  

dipadatkan.  Sifat dan  kualitas air yang digunakan  dalam  campuran  beton  akan  

sangat mempengaruhi proses, sifat serta mutu beton yang dihasilkan. 

Menurut Tjokrodimuljo (1996) untuk bereaksi dengan semen, air yang 

diperlukan hanya sekitar 25% dari berat semen, namun dalam kenyataanya nilai 

f.a.s yang dipakai sulit kurang dari 0,35 karena beton yang mempunyai proporsi 

air yang sangat kecil menjadi kering dan sukar dipadatkan. Oleh kerena itu 
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dibutuhkan tambahan air untuk menjadi pelumas campuran agar mudah 

dikerjakan. Akan tetapi penembahan air harus memperhatikan proporsi karena air 

akan  menguap  ketika  beton mengering dan meninggalkan rongga pada beton. 

2.1.1.4 Baja Tulangan 

Baja yang digunakan untuk penulangan konstruksi beton atau yang lebih 

dikenal sebagai beton bertulang. Beton bertulang yang mengandung batang 

tulangan dan direncanakan berdasarkan anggapan bahwa bahan tersebut bekerja 

sama dalam memikul gaya-gaya. Tulangan menyediakan gaya tarik yang tidak 

dimiliki beton dan mampu menahan gaya tekan. Ada 2 jenis baja tulangan, yaitu 

tulangan polos (plain bar) dan tulangan ulir (deformed bar), yaitu : 

a. Tulangan ulir 

Berdasarkan SNI ( dalam Wahyudi, 1999 :33), digunakan simbol D untuk 

menyatakan diameter tulangan ulir. Sebagai contoh, D-10 dan D-19 menunjukkan 

tulangan ulir berdiameter 10 mm dan 19 mm. Tulangan ini tersedia mulai dari 

diameter 10 hingga 32 mm, meskipun ada juga yang lebih besar, tetapi umumnya 

diperoleh melalui pesanan khusus. 

Bedasarkan ketentuan SNI T-15-1991-03 pasal 3.5 (dalam Wahyudi, 1999 

: 33) baja tulangan ulir labih diutamakan pemakaiannya untuk batang tulangan. 

Salah satu tujuan dari ketentuan ini adalah agar struktur beton bertulang tersebut 

memiliki keandalan terhadap efek gempa, Karena antara lain terdapat lekatan 

yang lebih baik antara beton dengan tulangannya. 

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh baja tulangan ulir menurut Wahyudi, 

Rahim, & A, (1999) antara lain : 

 Mutu dan cara uji harus sesuai dengan SII-0136-86 atau ekivalen JLS. G. 

3112 

  Baja tulangan ulir mempunyai kuat leleh lebih besar dari 400 KN/cm2 boleh 

dipakai asalkan adalah tegangan yang memberikan regangan 0,30 %. 

 Baja tulangan beton yang dianyam harus memilih ASTM AIG4 “Spesification 

For Fabricated Deform Steel Bar Mats For Concrete Reinforcement”. 
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Tabel 2.1 Dimensi Nominal Tulangan Ulir 

 

 

 

 

 

 

b. Tulangan polos  

Baja tulangan ini tersedia dalam beberapa macam diameter tetapi karena 

ketentuan SNI hanya memperkenankan pemakaiannya untuk sengkang dan tulang 

spiral, pemakiannya terbatas. Saat ini tulangan polos yang mudah dijumpai adalah 

hingga diameter 16 mm, dengan panjang standar 12 meter. 

Tabel 2.2 Dimensi Efektif Tulangan Polos 

 

 

Untuk melindungi tulangan terhadap bahaya kebakaran dan korosi 

disebelah luar tulangan harus diberi tebal minimum beton. Tebal selimut beton 

bervariasi tergantung pada tipe konstruksi dan kondisi lingkungan. Berdasarkan 

pasal 3.16.7 SNI, tebal selimut beton bertulang yang tidak langsung berhubungan 

Diameter 

(mm) 

Berat 

(kg/m) 

Keliling 

(cm) 

Luas Penampang 

(cm2) 

10 0,67 3,14 0,785 

13 1,04 4,08 1,33 

16 1,58 5,02 2,01 

19 2,23 5,96 2,84 

22 2,98 6,91 3,80 

25 3,85 7,85 4,91 

32 6,31 10,05 8,04 

36 7,99 11,30 10,20 

40 9,87 12,56 12,60 

Diameter 

(mm) 

Berat 

(kg/m) 

Keliling 

(cm) 

Luas penmpang 

(cm2) 

6 0,222 1,88 0,283 

8 0,395 2,51 0,503 

10 0,617 3,14 0,785 

12 0,888 3,77 1,13 

16 1,58 5,02 2,01 
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dengan cuaca atau tanah adalah tidak boleh lebih kecil dari 20 mm untuk pelat, 

dinding, dan pelat berusuk yang menggunkan diameter tulangan lebih kecil dari 

D-36, serta 40 mm untuk balik dan kolom. Jika beton tersebut berhubungan 

langsung dengan tanah, tebal selimut minimum adalah 40-50 mm, tergantung dari 

diameter tulangannya, tetapi jika beton tersebut dicor langsung ditanah tanpa 

adanya lapisan dasar atau lantai kerja, tebal selimut beton minimum 70 mm.  

 

Gambar 2.1 Jenis-jenis Baja Tulangan 

Dalam penelitian saya, tulangan yang digunakan adalah tulangan plat 

dengan panjang 1000 mm, tebal 3 mm dan lebar 30 mm. Dengan kreasi tulangan 

puntur, jumlah puntiran 3 puntiran, 4 putiran, 5 puntiran dan 6 puntiran. 
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Gambar 2.2 Tulangan Plat yang Dipuntir 

 Kuat Tekan Beton 2.1.2

Pengujian kuat tekan beton, benda uji berupa silinder beton berdiameter 15 

cm dan tingginya 30 cm ditekan dengan beban P sampai runtuh. Karena ada beban 

tekan P, maka terjadi tegangan tekan pada beton ( fc ) sebesar beban (P) dibagi 

dengan luas penampang (A), sehingga dirumuskan:  

fc = P/A dengan: 

fc = tegangan tekan beton, MPa 

P = besar beban tekan, N 

A = luas penampang beton, mm2 

Beban P  juga mengakibatkan bentuk fisik silinder beton berubah menjadi 

lebih pendek, sehingga timbul regangan tekan pada beton (ɛc’) sebesar 
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perpendekan beton ( L) dibagi dengan tinggi awal silinder beton (L0), ditulis 

dengan rumus:  

ɛc’ = L/L0 

dengan: 

ɛc’ = regangan tekan beton 

L = perpendekan beton, mm 

L0 = tinggi awal silinder, mm. 

 Kuat Tarik Belah Beton 2.1.3

 Pengunjian tarik belah beton menggunakan benda uji berbentuk silinder. 

kekuatan tarik belah beton relatif rendah, kira-kira 10% sampai 15 % dari 

kekuatan tekan beton. Kekuatan ini lebih sulit untuk diukur dan hasilnya berbeda-

beda dari satu bahan percobaan ke bahan percobaan lain dibandingkan untuk 

silinder tekan. 

 Kuat tarik belah beton terbagi atas 2 kondisi yaitu tarik belah yang 

dilakukan dengan split cylinder test dan tarik lentur kekuatan tarik beton akibat 

momen (modulus of rupture). Rumus yang digunakan untuk perhitungan kuat 

tarik belah beton adalah : 

fct = 2P/π.d.l 

dimana : 

fct = kuat tarik belah  MPa 

P = beban pada waktu belah N 

d = diameter benda uji silinder mm 

l = panjang benda uji silinder mm 

 Defleksi (Lendutan) pada Balok Beton Bertulang 2.1.4

Defleksi atau lendutan adalah perubahan bentuk pada balok dalam arah y 

akibat adanya pembebanan vertikal yang diberikan pada balok atau batang 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Deflection_engineering). Deformasi pada balok 

secara sangat mudah dapat dijelaskan berdasarkan bentuk fisik balok dari 

posisinya sebelum mengalami pembebanan. Defleksi diukur dari permukaan 

netral awal ke posisi netral setelah terjadi deformasi. Konfigurasi yang 

diasumsikan dengan deformasi permukaan netral dikenal dengan kurva elastisitas. 



12 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Mekanisme Defleksi Pada Balok Beton 

Jarak perpindahan y didefinisikan sebagai defleksi balok. Dalam 

penerapannya, kadang kita harus menentukan defleksi pada setiap nilai x 

disebanjang bentang balok. Hubungan ini dapat ditulis dalam bentuk persamaan 

yang sering disebut dengan persamanan defleksi kurva (kurva elastis) dari balok. 

Sistem struktur yang di letakan horizontal dan yang terutama di 

peruntukkan memikul beban lateral, yaitu beban yang bekerja tegak lurus sumbu 

aksial batang (Binsar Hariandja, 1996). Beban semacam ini khususnya muncul 

sebagai beban gravitasi, seperti misalnya bobot sendiri, beban hidup vertikal, 

beban keran (crane) dan lain-lain. Sumbu sebuah batang akan terdeteksi dari 

kedudukannya semula bila benda dibawah pengaruh gaya terpakai. Dengan kata 

lain suatu batang akan mengalami pembebanan transversal baik itu beban terpusat 

maupun terbagi merata akan mengalami defleksi. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya defleksi pada balok 

diantaranya: 

a. Kekakuan balok 

Semakin kaku suatu batang maka besarnya defleksi balok semakin kecil. 

b. Besar kecil gaya yang diberikan 

Besar kecilnya gaya yang diberikan pada balok terutama kaya vertikal 

berbanding lurus dengan besarnya defleksi yang terjadi pada balok. Dengan 

kata lain, semakin besar beban yang diberikan pada balok maka defleksinya 

akan semakin besar. 

c. Jenis tumpuan 

Jumlah reaksi dan arah pada setiap jenis tumpuan berbeda beda. Oleh karena 

itu, besarnya defleksi pada penggunaan tumpuan yang berbeda beda tidaklah 
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sama. Semakin banyak reaksi dari tumpuan yang melawan gaya dari beban 

maka defleksi yang terjadi pada tumpuan rol lebih besar dari tumpuan pin 

(sendi) dan defleksi yang terjadi pada tumpuan pin lebih besar dari tuumpuan 

jepit. 

d. Jenis beban yang terjadi pada batang 

Beban terdistribusi merata dengan beban titik memiliki kurva defleksi yang 

berbeda. Pada beban terdistribusi merata slope yang terjadi pada bagian 

batang yang paling dekat lebih besar dari slope titik. Hal ini dikarenakan 

sepanjang batang mengalami beban sedangkan pada beban titik hanya terjadi 

pada beban titik tertentu saja (Binsar Hariandja 1996). 

 Lendutan terjadi pada dinding beton bertulang pada saat mencapai 

kekuatan batas dapat dikontribusikan oleh lendutan akibat lentur, geser, dan bond 

slip. Bond slip terjadi ketika hilangnya ikatan antara beton dan baja tulangan, 

menyebabkan disribusi tegangan menjadi terganggu. Hal ini menghasilkan 

lendutan tambahan pada dinding beton bertulang. 

 Tegangan Lekat 2.1.5

Salah satu persyaratan dasar dalam konstruksi beton bertulang adalah 

lekatan (bond), lekatan disini adalah hubungan kerja sama antara baja tulangan 

dengan beton disekelilingnya. Agar beton bertulang dapat berfungsi dengan baik 

sebagai bahan komposit, dimana batang baja tulangan saling bekerja sama 

sepenuhnya dengan beton. Untuk menjamin hal ini diperlukan adanya lekatan 

yang baik antara beton dengan tulangan yang pada akhirnya akan menghindarkan 

dari terjadinya slip antara tulangan dengan beton di sekelilingnya. 

Park dan Paulay (1975) menjelaskan bahwa tegangan lekatan (bond stress) 

adalah tegangan geser pada permukaan beton, tempat terjadinya transfer beban 

antara baja tulangan dan beton disekelilingnya sehingga memodifikasi tegangan 

baja tulangan. Lekatan ini disalurkan secara efektif dan memungkinkan dua buah 

material membentuk sebuah struktur komposit. 

 Pada umumnya penggunaan tulangan pokok pada struktur beton bertulang 

adalah untuk mengganti kapasitas tarik dari material beton yang sangat lemah. 

Tegangan tarik yang terjadi pada beton selanjutnya disalurkan ke tulangan melalui 
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mekanisme bond sehingga kedua material tersebut yaitu beton dan tulangan dapat 

bekerja sama menjadi satu kesatuan material komposit (Nuroji, 2004). 

Menurut Azizanamini dkk (1993) dan Mac Gregor (1992) menjelaskan 

bahwa mekanisme bond antara beton dan tulangan terdiri dari 3 mekanisme 

1. Adhesi 

Adhesi merupakan ikatan kimiawi yang tebentuk pada seluruh bidang kontak 

antara beton dan tulangan akibat adanya proses reaksi pengerasan antara 

semen dengan air. 

2. Friksi 

Mekanisme ini terbentuk karena adanya permukaan yang tidak rata dan tidak 

beraturan pada bidang kontak antara beton dengan tulangan sehingga mampu 

menahan gaya geser atau slip. 

3. Interlocking 

Mekanisme ini terbentuk karena adanya interaksi antara ulir tulangan dengan 

matriks betob disekitarnya. Mekanisme ini sangat bergantung pada kekuatan 

material beton, geometri tulangan, dan diameter tulangan. 

Pada tulangan polos, bond antara beton dan tulangan hanya dibentuk oleh 

adhesi dan friksi semata. Pada pembebanan awal adhesi dan friksi bekerja 

bersama sama sampai mencapai beban maksimum. Setelah adhesi rusak, bond 

antara beton dan tulangan hanya dipikul oleh friksi. Kapasitas bond kemudian 

berangsur angsur turun seiring dengan berkurangnya bidang kontak antara beton 

dan tulangan akibat slip. Pada kasus dimana tulangan mencapai leleh adhesi dan 

friksi dapat hilang secara cepat, hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari 

pengecilan diameter tulangan akibat poissons ratio. Atas dasar alasan ini maka 

tulangan polos pada umumnya tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai tulangan 

pokok. 

Berbeda dengan mekanisme bond pada tulangan polos, mekanisme bond 

pada tulangan ulir dibentuk oleh adhesi, friksi dan interlocking antara ulir 

tulangan dan matriks beton sekitarnya. Bahkan kontribusi terbesar dalam 

pembentukan bond antara beton dan tulangan didominasi oleh interlocking antara 
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ulir tulangan dengan matriks beton disekitarnya, sedangkan pengaruh adhesi dan 

friksi relatif kecil disbanding interlocking. 

Sementara itu Lundgren (1999) mengatakan bahwa ketika gaya ditransfer 

dari tulangan ke beton oleh bond menimbulkan tegangan-tegangan miring akibat 

bearing action. Tegangan miring ini mempunyai komponen radial yang 

menyatakan normal stress atau splitting stress. 

 

Gambar 2.4 Mekanisme Perpindahan Gaya Oleh Bond Pada Tulangan Ulir 

Gambar di atas menggambarkan mekanisme penyaluran gaya dari tulangan 

ke beton, mekanisme ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 Gaya tarik P yang bekerja pada tulangan disalurkan ke beton melalui ulir-ulir 

tulangan sehingga beton di depan ulir mengalami tegangan tekan p seperti 

ditunjukan dalam gambar (a). tegangan tekan beton di depan ulir harus 

mampu menahan dua komponen tegangan arah longitudinal h dan tegangan 

arah radial v. 

 Akibat dari desakan tegangan arah radial v seperti terlihat pada gambar (b), 

beton mengalami tegangan tarik pada arah keliling. 
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 Jika tegangan tarik pada arah keliling telah melampaui kapasitas tegangan 

tarik beton maka akan terjadi retak radial dan jika retak radial terus 

berkembang maka akan mengakibatkan splitting failure pada beton. 

Splitting failure umumnya terjadi karena ketebalan cover beton tidak 

sukup untuk menahan tegangan tarik keliling. Adanya retak radial atau splitting 

failure mengakibatkan menurunnya kapasitas interlocking antara ulir tulangan dan 

matriks beton disekitarnyayang secara keseluruhan juga berakibat pada 

menurunnya bond antara beton da tulangan. 

ACI dan SKSNI menganggap bahwa tegangan lekat (bond stress) antara 

beton dan tulangan bekerja secara merata sepanjang penyaluran, dimana panjang 

penyaluran adalah panjang tulangan tertanam minimum yang diperlukan untuk 

menahan gaya tarik dari baja tulangan hingga mencapai leleh. 

Untuk mencari besarnya interlocking yang dapat diketahui dengan 

melakukan pengujian cabut dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Jika luas permukaan nominal plat polos segi empat  adalah As=2(t+b) Ld  

sehingga kuat interlocking  plat polos adalah : 

1. Gaya plat polos yang dapat dipikul akibat geser (adhesi dan friksi) 

F = As . fv 

2. Tegangan geser silinder beton sebagai kuat lekat tulangan terhadap beton 

Fv = (0,30√fc) 

dimana 

fv = Tegangan geeser yang disumbangkan beton (MPa) 

    berperan sebagai kuat lekat tulangan terhadap beton 

fc = Kuat tekan beton yang diisyaratkan (MPa) 

Ld = Kedalaman tanam tulangan (tinggi silinder beton 30 cm) 

L Wahyudi, 1999, 168 

3. Sehingga kuat interlocking plat polos 

F = As . Fv 

dimana As luas selimut tulangan polos As = 2 (t+b) Ld 

4. Kuat interlocking tulangan spiral sebesar 

F = Ass . Fv 
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Ass = Luas slug tulangan segi empat dipuntir / tulangan segi empat 

 = c . As = c . 2 (t+b) Ld 

c = Konstanta yang belum diketahui / dicari dari hasil penelitian 

Fv = Tegangan geser beton 

Jika tegangan geser beton Fv = (0,30√fc) sama dengan tegangan interlocking 

tulangan spiral adalah : 

5. F = c . As . Fv = c . 2 (t+b) Ld . 0,30√fc 

atau 

   
 

  (   )            
 

 

 

   

(a)  (b)  

Gambar 2.5 Penyaluran tulangan plat sebelum (a) dan sesudah dilakukan 

pemuntiran (b)     
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 Dasar-Dasar Perencanaan Beton Bertulang 2.2

 Asumsi dasar untuk perencanaan beton bertulang adalah bahwa sama 

sekali tidak boleh terjadi slip pada tulangan terhadap beton disekitarnya. Dengan 

kata lain, tulangan dan beton sebaiknya tetap bersatu atau melekat sehingga 

mereka akan bekerja sebagai satu kesatuan. Jika tidak ada lekatan antara kedua 

material ini dan jika tulangan tidak diangkur pada ujungnya, tulangan akan 

menarik beton. Akibatnya, balok beton akan bekerja seperti beton tidak bertulang 

dan mengalami runtuhan mendadak segera setelah beton retak. 

  Sangat jelas bahwa besar tegangan lekatan dalam balok beton bertulang 

akan berubah ketika momen lentur balok berubah. Semakin tinggi tingkat 

perubahan momen lentur (terjadi pada lokasi dengan geser yang tinggi) akan 

semakin besar pula tingkat perubahan tarik tulangan dan demikian pula tegangan 

lekatan. 

  Hal yang mungkin belum terlalu jelas adalah fakta bahwa tegangan lekatan 

juga dipengaruhi secara drastis oleh perkembangan retak tarik dalam beton. Pada 

titik dimana retak terjadi, seluruh tarik longitudinal akan ditahan oleh tulangan. 

Pada jarak yang pendek di sepanjang tulangan pada sebuah titik jauh dari retak., 

tarik longitudinal akan ditahan oleh tulangan dan beton yang tidak retak. Pada 

jarak yang pendek ini bisa terjadi perubahan tarik tulangan yang besar akibat 

beton yang tak retak yang sekarang menerima tarik. Jadi tegangan lekatan pada 

beton disekitarnya, dimana besarnya sama dengan nol pada daerah retak, akan 

berubah secara drastis dalam jarak yang pendek ketika tarik dalam tulangan 

berubah. 

 Berikut adalah ketentuan-ketentuan dalam perhitungan perencanaan beton 

bertulang berdasarkan SKSNI T15-1991-03: 

1. Secara umum ukuran balok cukup diperkirakan dengan h = 1/10 l atau 1/15 l. 

Nilai ini berlaku untuk balok yang kedua tepinya ditumpu bebas dan besarnya 

1/10 l (hmin adalah 1/16 l atau 1/21 l, bergantung pada fy). Sedangkan untuk 

balok yang kedua ujungnya menerus pada tumpuan berlaku 1/15 l (hmin 

adalah 1/21 l atau 1/28 l ). 
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2. Pemilihan lebar balok sangat tergantung pada besarnya gaya lintang. Yaitu 

sebesar b = 1/2 sampai 2/3 h. 

3. Analisis momen lentur murni pada balok beton bertulang disebabkan karena 

adanya pembebanan langsung berupa beban terpusat. 

 

Gambar 2.6 Penggambaran Momen yang Terjadi Akibat Pembebanan 

Berikut langkah-langkah perhitungannya : 

1. Tentukan syarat batas dan panjang bentang. 

Meliputi :  Mutu beton f’c 

   Mutu baja fy 

   Dimensi balok ( lebar (b) dan tinggi (h)) 

2. Perhitungkan beban beban yang ditumpu oleh balok 

   WU = 1,2 WD + 1,6 WL 

Dimana WD merupakan berat mati dari balok sendiri (atau penambahan lain) 

   WL merupakan berat beban hidup yang ditentukan 

3. Perhitungan tulangan 

Perhitungan tulangan di pengaruhi oleh : 

a. Tinggi balok (h) 

b. Tebal penutup beton (p) 

c. Taksiran diameter tulangan utama ϕp  

d. Diameter sengkang yang diambil ϕs 

Kemudian menghitung tinggi efektinya dengan rumus : 

   d = h - p - ϕs - 1/2 . ϕp 

a 
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Momen lapangan diperoleh dengan rumus: 

   ML = P . a 

Dari nilai ML yang diperoleh kita dapat nilai ρ berdasarkan pada 5.2a “Buku 

Grafik dan Tabel Perencanaan Beton Bertulang” dimana: 

   ρmin < ρl < ρmax 

Nilai ρmin dan ρmax dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.3 Nilai ρmin dan ρmax 

 

     Sedangkan besarnya defleksi maksimum balok beton dapat dihitung dengan 

rumus: 

   
   

      
 (       ) 

Dimana P : Besar Pembebanan 

  a : jarak tumpuan dengan titik pembebanan 

  E : modulus elastisitas baja 

  I : momen inersia balok 

  L : panjang bentang balok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρmin ρmax ρmin ρmax ρmin ρmax ρmin ρmax ρmin ρmax

240 (2400) 0,0025 0,0242 0,0029 0,0323 0,0032 0,0404 0,0035 0,0484 0,0038 0,0538

400 (4000) 0,0015 0,0122 0,0017 0,0163 0,0019 0,0203 0,0021 0,0244 0,0023 0,0271

35 (350)

f ’c Mpa (kg/cm2)

15 (150) 20 (200) 25 (250) 30 (300)
f y Mpa 

(kg/cm2)



 

 

62 

5 BAB V 

PENUTUP 

 Simpulan 5.1

 Berdasarkan pada hasil analisis  kuat lekat tulangan dengan panjang 

penyaluran 300 mm dan defleksi balok beton bertulang dengan dimensi panjang 

1000 mm lebar 150 mm dan tinggi 150 mm dengan menggunakan plat baja tebal 3 

mm lebar 30 mm panjang 1000 mm dipuntir sebanyak 0x, 3x, 4x, 5x, dan 6 x 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Untuk hasil kuat tarik plat baja memiliki kuat tarik rata-rata sebesar 216,67  MPa. 

 Beton yang digunakan pada penelitian ini menggunakan ready mix dengan 

kuat tekan rata-rata 199,5487 Kg/cm2 atau sebesar 16,563 MPa sehingga 

memenuhi kekuatan tekan rencana yaitu sebesar 16 MPa. 

 Untuk hasil pengujian kuat lekat beton dengan tulangan menunjukkan 

bahwa semakin banyak jumlah puntiran maka semakin besar juga kapasitas 

interlocking dan tegangan lekat antara tulangan dengan matriks beton. Hal ini 

dapat diketahui pula dengan semakin besarnya nilai koefisien c sebanding dengan 

semakin banyaknya jumlah pemuntiran. 

 Hasil pengujian defleksi balok menunjukkan bahwa semakin banyak 

jumlah pemuntiran maka kuat tekan balok terhadap defleksi semakin besar. Hal 

ini dapat diketahui besarnya kuat tekan balok dengan tulangan 6 puntiran 

mencapai batas tekan ultimate sebesar 5000 Kg. Dari seluruh sampel yang diuji 

menunjukkan bahwa besarnya defleksi lebih kecil dari besarnya defleksi hasil 

perhitungan analisis. Sementara itu, berdasarkan ketentuan nilai daktalitas balok 

beton bertulang, dengan adanya pertambahan jumlah pemuntiran menyebabkan 

peningkatan kekakuan balok. 

 Perhitungan nilai koefisien C hasill uji pullot yang di analisis dengan 

metode anova menunjukkan bahwa jumlah pemuntiran berpengaruh signifikan 

terhadap nilai C. Dengan melakukan analisis perbandingan terhadap nilai C hasil 

perhitungan momen dan defleksi menunjukkan hal yang serupa. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai C hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan. 
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Dapat ditentukan bahwa besar interlocking tulangan dengan matriks beton dengan 

tulangan plat baja yang dipuntir dapat dihitung dengan rumus  berikut: 

Jumlah 

Pemuntiran 
C 

Rumus Interlocking 

F = C . As . Fv = C . 2(t+b) Ld . Fv 

0 1,00 F0 = As . Fv = 2(t+b) Ld . Fv 

3 1,15 F3 = 1,04 As . Fv = 2,26(t+b) Ld . Fv 

4 1,22 F4 = 1,11 As . Fv = 2,48(t+b) Ld . Fv 

5 1,31 F5 = 1,24As . Fv = 2,72(t+b) Ld . Fv 

6 1,33 F6 = 1,32As . Fv = 3,06(t+b) Ld . Fv 

 

 Saran 5.2

 Menjadikan acuan penelitian ini untuk penelitian selanjutnya mengenai 

perihal kuat lekat dan defleksi balok beton bertulang. 

Dalam pelaksanaan penelitian kuat tarik plat baja yang telah dipuntir ditemukan 

kesulitan berupa ketidak tersediaan dan kemampuan alat uji sehingga perlu 

adanya pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan hasil penelitian yang 

lebih relevan. 

 Dalam perhitungan tegangan dan regangan dapat dikembangkan dengan 

menggunakan software abacus dan finite element 

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan sehingga mampu menghasilkan data yang 

lebih aktual. 
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