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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar belakang 

Konsol pendek (corbel) adalah kantilever berpenampang tidak prismatis yang 

terdapat di muka dalam dari kolom, berfungsi memikul beban terpusat atau reaksi 

balok yang cukup besar. Corbel pada umumnya digunakan untuk memikul balok - 

balok pracetak, juga memikul system struktur lainnya. 

Strut and tie adalah suatu teknik permodelan yang berdasarkan pada asumsi 

bahwa aliran gaya-gaya dalam struktur beton dan terutama pada daerah yang 

mengalami distorsi dapat didekati sebagai suatu rangka batang yang terdiri dari strut 

(batang tekan atau penunjang) dan tie (batang tarik atau pengikat). Strut and tie 

merupakan resultante dari medan tegangan (stress field), dimana pada strut yang 

bekerja adalah betonnya, sedangkan tie yang bekerja adalah tulangan baja terpasang.  

Strut and tie berawal dari “Truss analogy-model” yang pertama kali 

diperkenalkan oleh Ritter (1899), Morsch (1902). Dengan memperhatikan pola retak 

yang terjadi pada balok beton bertulang akibat beban F. Morsch menggunakan model 

rangka batang (Truss) untuk menjelaskan aliran gaya (load path) untuk transfer beban 

F ke tumpuan, yang terjadi pada struktur beton bertulang dalam keadaan retak 

(cracked condition). 

Rangka batang yang diusulkan Morsch terdiri dari batang tekan dan tarik, 

sejajar dengan arah memanjang dari balok, batang tekan diagonal dengan sudut 45 
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dan batang tarik vertical. Batang tekan dan batang tarik yang sejajar diperlukan untuk 

memikul momen lentur, yang kita peroleh dari standar penulangan lentur. Tinggi dari 

rangka batang ini ditentukan oleh jarak lengan momen dalam yaitu jd, yang dihitung 

untuk posisi dengan momen maksimum. Batang tarik vertical adalah penulangan 

geser yang dipasang untuk memikul gaya lintang, sedangkan batang tekan diagonal 

akan dipikul oleh betonnya sendiri. 

Perancangan yang didasarkan pada Truss-Model belum dapat meliputi 

keseluruhan struktur, terutama untuk struktur yang secara statika dan geometri tidak 

kontiniu seperti daerah sekitar struktur yang mengalami beban terpusat, join pada 

rangka-rangka portal, struktur berlubang atau dengan bukaan, konsol pendek (corbel), 

beton pracetak, batang-batang penerus dengan penampang berbeda, balok tinggi 

(deep beam) termasuk dinding geser serta balok perangkai dinding (coupling beam), 

lantai-lantai sebagai diapraghma dan pondasi. 

Berbagai truss model dan strut and tie model telah dikembangkan oleh 

Schlaich Schafer dan Jennewein (1982-1993) kedalam suatu bentuk/model truss-

analogy yang lebih umum dan konsisten yang kemudian dikenal sebagai “Strut and 

Tie-Model”.  
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1.2 Rumusan masalah 

1. bagaimana desain perencanaan konsol pendek pada jembatan dengan 

menggunakan metode strut and tie model. 

2. Bagaimana bentuk konfigurasi tulangan untuk konsol pendek dengan metode 

strut and tie model. 

 

1.3  Batasan masalah 

Adapun batasan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan konsol pendek menggunakan metode strut and tie menggunakan 

ACI Appendix A.  

2. Digunakan study kasus pada jembatan kalilanang desa pandan rejo kecamatan 

bumiaji kota Batu. 

3. Perhitungan pada jembatan hanya mencakup beban mati dan beban hidup 

yang diterima oleh corbel. 

 

1.4   Tujuan 

1. Untuk mengetahui desain perencanaan konsol pendek pada jembatan dengan 

menggunakan metode strut and tie model. 

2. Untuk mengetahui bentuk konfigurasi model rangka untuk konsol pendek. 

 


