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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Rumah susun sederhana sewa atau di singkat RUSUNAWA adalah 

merupakan sarana yang diberikan oleh pihak Universitas Muhamadyah malang 

bagi mahasiswa dan dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal bagi mahasiswa 

dan mahasiswi. 

Beton adalah suatu bahan yang mempunyai kekuatan yang tinggi terhadap 

tekan, tetapi sebaliknya mempunyai kekuatan relative sangat rendah terhadap 

tarik. Beton tidak selamanya bekerja secara efektif didalam penampang-

penampang struktur beton bertulang, hanya bagian tertekan saja yang efektif 

bekerja, sedangkan bagian beton yang retak dibagian yang tertarik tidak bekerja 

efektif dan hanya merupakan beban mati yang tidak bermanfaat. Hal inilah yang 

menyebabkan tidak dapatnya diciptakan srtuktur-struktur beton bertulang dengan 

bentang yang panjang secara ekonomis, karena terlalu banyak beban mati yang 

tidak efektif. Disamping itu, retak-retak disekitar baja tulangan bisa berbahaya 

bagi struktur karena merupakan tempat meresapnya air dan udara luar kedalam 

baja tulangan sehingga terjadi karatan. Putusnya baja tulangan akibat karatan fatal 

akibatnya bagi struktur. Dengan kekurangan-kekurangan yang dirasakan pada 

struktur beton bertulang seperti diuraikan diatas, timbullah gagasan untuk 

menggunakan kombinasi-kombinasi bahan beton secara lain, yaitu dengan 

memberikan prategangan pada beton melalui kabel baja (tendon) yang ditarik atau 

biasa disebut beton prategang. Kemajuan teknologi tinggi saat ini di dalam ilmu 
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bahan telah memungkinkan pelaksanaan dan perakitan system dengan bentang 

yang besar. ( N KRISNA RAJU ) 

Karakteristik struktur gedung yang mempunyai bentang yang besar, 

diperlukan rancangan tidak seperti bangunan konvensional pada umumnya. 

Menentukan rancangan pondasi, tembok, rangka atap, ataupun baloknya tidaklah 

sederhana. Dibandingkan beton bertulang biasa, dalam memikul beban, beban 

tarik atau beban lentur, beton prategang memiliki kelebihan, karena gaya tarik 

yang diberikan kepada beton akan memberikan momen perlawanan atau gaya 

tarik perlawanan sehingga beban sisa yang dipikul menjadi lebih kecil, oleh 

karena itu struktur beton prategang lebih cocok untuk struktur-struktur dengan 

bentang panjang dan memikul beban berat. Selain itu beton prategang lebih 

ramping dan oleh sebab itu lebih dapat disesuaikan dengan segi artistic, karena 

dapat menghasilkan banyak ruang bebas di mana dibutuhkan. ( N KRISNA RAJU ) 

Berdasarkan uraian diatas, oleh karena itulah melalui tugas akhir ini 

penulis mencoba mendesain ulang (redesign) balok prategang pada bangunan 

Rumah susun sedrhana sewa atau di singkat RUSUNAWA, dengan menggunkan 

program bantu Stadpro untuk mempermudah coba-coba dan penyesuaian, 

mengasumsikan suatu penampang untuk kemudian menganalisanya, guna mencari 

desain yang paling optimal kuat tekan dan yang paling utama kuat tariknya untuk 

menahan beban diatasnya. Sehingga tidak diperlukan tiang-tiang penyangga 

ataupun kolom yang terlalu banyak sehingga secara otomatis dapat menghemat 

biaya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis memfokuskan pada 

pembebanan ulang untuk pendesaianan ulang balok beton prategang. Adapun 

rumusan masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini antara lain: 

a. Berapa dimensi yang di butuhkan untuk mendukung gaya-gaya yang bekerja 

diatas balok prategang? 

b. Berapa kuat gaya prategang yang dibutuhkan untuk mendukung gaya-gaya yang 

bekerja di atasnya? 

c. Berapa tulanagn yang harus dipasang pada balok prategang parsial untuk 

menambah kekuatan batas? 

d. Berapa kapasitas penampang balok prategang parsial yang dibutuhkan? 

 

1.3 Ruang lingkup  

Objek penelitian mengambil bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa 2 

(RUSUNAWA). Dan permasalahan yang diangkat adalah mengenai alternatif 

perencanaan balok menggunakan balok beton prateagang parsial/sebagian. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah ini dimaksudkan untuk memberikan arah, agar 

permasalahan yang dibahas lebih mengarah pada ruang lingkup pembahasan dan 

pendekatan materi yang relevan. 

Batasan-batasan masalah yang dimaksud adalah : 

a. Ruang lingkup pembahasan hanya terbatas pada struktur atas yaitu balok atap 

ruang pada RUSUNAWA 2 
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b. Tidak membahas struktur pondasi, kolom, dan rangka atap. 

c. Tidak membahas anggaran biaya yang dibutuhkan. 

d. Tidak membahas tata cara pelaksanaan di lapangan. 

e. Perletakan di asumsikan sebagai perletakan sendi-rol 

 

1.5 Maksud dan Tujuan 

Tujuan dari studi ini adalah 

a. Untuk mengetahui bagaimana desain balok beton prategang parsial dengan 

bentang yang panjang.  

b. Untuk mengetahui berapa kuat gaya prategang untuk mendukung gaya-gaya 

yang bekerja diatasnya. 

c. Untuk mengetahui berapa dimensi yang dibutuhkan untuk mendukung gaya-

gaya yang bekerja diatasnya. 

 

1.6  Metode Pembahasan 

Pada perencanaan balok pretegang kali ini menggunakan  metode 

prategang sebagian atau partial prestresig,  Yaitu metode prategang yang 

mengalami penambahan tulangan pda tegangan tarik. Penambahan tulangan ini 

dimaksudkan untuk memberikan kekuatan batas yang lebih tinggi pada balok 

untuk memikul tegangangan tarik pada beton.   

Untuk sistem perencanaan prategang yang digunakan adalah Bonded Post-

Tensioning. System ini adalah kebalikan dari system pretension, system past-

tension adalah suatu system prategang dimana kabel prategang di tarik setelah 

beton yang mengeras, dan tendon-tendon diangkurkan pada beton tersebut segera 



5 
 

setelah gaya prategang dilakukan. Cara ini dapat dipakai pada elemen-elemen baik 

beton pracetak maupun beton yang dicetak di tempat.  

Peraturan-peraturan teknis yaitu: 

a. SK-SNI-03-2002 

b. ASTM Standard 

 

Di dalam penulisan tugas akhir ini perencanaan meliputi: 

1. Tegangan yang bekerja pada seluruh bagian struktur berdasarkan peraturan  

pembebanan (SK SNI T15 91) pada kedua kombinasi beban (keadaan awal dan 

keadan akhir). 

2. Untuk menghitung kuat lentur penampang, kuat rencana tendon ditetapkan dalam 

(SK SNI 91). 

3. Perencanaan penampang balok 

Dengan memperhatikan sifat dasar balok, maka untuk perancanaan penampang 

ditempuh tahapan sebagai berikut: 

a. Taksir tinggi balok berdasarkan beban dan bentang 

b. Taksir berat sendiri balok  

c. Akibat beban dan berat sendiri balok, hitung momen maksimum 

d. Taksir kehilangan prategang 

e. Tentukan gaya prategang 

f. Berdasarkan mutu bahan, tentukan tegangan izin keadan akhir 

g. Tentukan luas penampang perlu 
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h. Rencanakan luas penampang sesuai luas yang dibutuhkan dan tinggi taksiran dan 

hitung besaran penampang 

4. Tentukan letak atau eksentrisitas kabel 

5. Periksa tegangan awal dan tegangan akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


