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BAB II  

DASAR TEORI 

2.1 Beton  

Campuran semen portland atau semen hidrolis lainnya, agregat 

halus,agregat kasar, dan air, dengan atau tanpa bahan campuran tambahan. 

(BSNI-2847:2013). 

Untuk beton struktur, fc’ tidak boleh kurang dari 17 MPa. Nilai maksimum 

fc’ tidak dibatasi kecuali bilamana dibatasi oleh ketentuan Standar tertentu. 

(BSNI-2847:2013). 

 Menurut (Dipohusodo,1991), Nilai kuat tekan beton relatif  tinggi 

dibandingkan dengan kuat tariknya, dan beton merupakan bahan bersifat 

getas. Nilai kuat tariknya hanya berkisar 9%-15% saja dari kuat tekannya.  

Regangan beton dan tulangan baja berbanding lurus jaraknya terhadap garis 

netral (distribusi regangan dianggap linier). Asumsi ini berdasarkan 

hipotesis bernouli, yaitu penampang yang datar sebelum mengalami lentur 

akan tetap datar dan tegak lurus terhadap garis netral setelah mengalami 

lentur. Dari hipotesis tersebut dapat digambarkan diagram beton dan 

tulangan baja adalah berbentuk segitiga (gambar 1) dimana Regangan Beton 

(Ec) adalah regangan tekanan. Sedangkan tulang baja (Es) menerima 

regangan tarik.  
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Gambar 2.1: Diagram hubungan tegangan dan regangan beton dan tulangan baja 

(Analisa dan perencanaan beton bertulang ,2005) 

 

 Dimana : 

As = tulangan tarik 

c = garis netral penampang 

d = tinggi efektif penampang 

a = tinggi balok tegangan eqivalen beton 

h = tinggi penampang 

b = lebar penampang  

Ec = regangan tekan beton 

Es = regangan tarik baja 

C = gaya tekan beton 

T = gaya tarik baja 

fc’ = tegangan karakteristik beton 

Z = lengan momen dalam atau kopel momen penampang 
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Regangan batas pada tepi terluar pada penampang beton tertekan 

adalah Ec = 0,003. Nilai regangan ini diambilkan dari diagram tegangan 

regangan beton dimana pada saat regangan beton mencapai 0,003 harga 

tegangan beton adalah sebesar 0,85 fc’ (0,85 dari tegangan hancur beton), 

Seperti diperlihatkan pada gambar 2. Karena nilai regang sebesar 0,003 

terletak disebelah kanan diagram (sudah melewati tegangan hancur beton) 

maka sudah terjadi retak di daerah tarik beton, sehingga di dalam analisa 

dan perencanaan, retak yang terjadi di daerah tarik harus dibatasi. 

fc'  maksimum

regangan (mm/mm)

20

25

30

35

40

tegangan
(MPa)

0.001 0.002 0.003 0.004

 

Gambar 2.2: Diagram hubungan tegangan dan regangan pada beton (Analisa dan 

perencanaan beton bertulang ,2005). 

2.2 Balok 

Balok adalah elemen struktur yang menyalurkan beban – beban dari pelat 

slab ke kolom. Pada umumnya elemen balok dicor secara monolit dengan 

pelat / slab, dan secara struktural diberi tulangan di bagian bawah dan atas 

dari penampang. Karena balok dicor secara monolit dengan pelat maka 

penampang tersebut membentuk penampang balok T (untuk lajur tengah) 

dan penampang balok L untuk tepi. Balok T dan Balok L dipakai dalam 

σ = 
�

�
 

 Σ= 
∆�

�
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perencanaan beton pada kondisi dimana bagian pelat mengalami tegangan 

tekan dan bagian bawah balok mengalami tegangan tarik (pada daerah 

tumpuan), perencanaan balok menggunakan penampang persegi. Penentuan 

dimensi dimensi balok berdasarkan pengalaman dapat diambil sebesar 1/12 

sampai dengan 1/15 dari bentang balok, sedangkan lebar balok dapat 

diambil sebesar ½ sampai dengan 2/3 dari tinggi balok tergantung dari 

besarnya beban yang bekerja diatasnya. (Yunan R dan Zamzami S.R: Analisa 

dan Perencanaan Beton Bertulang, 2005). 

 

 Apabila penampang berupa balok T maka perlu diperhitungkan lebar 

manfaat bagian pelat yang dapat bekerja sama dengan balok untuk memikul 

beban yang bekerja pada penampang T (untuk balok tengah) dan 

penampang L (untuk balok tepi). Lebar manfaat balok T dan balok L seperti 

diperlihatkan pada gambar 3, dimana lebar pelat yang dapat dimanfaatkan 

untuk memikul beban tergantung dari bentang balok L, jarak antar balok 

Ln, tebal pelat dan lebar badan balok 

 

Gambar 2.3: Lebar flens efektif balok T dan L 

 

Lebar efektif balok T dan L menurut SNI-2847-2013 pasal 8.12 adalah: 
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Lebar efektif : be < 16hf + bw 

   : be < ln 

   : be < ¼ L dengan L adalah bentang balok 

 

Jika untuk Balok L 

Lebar efektif : be < 6hr + bw 

   : be < 0,5ln + bw 

   : be < 1/12L + bw 

Dimana:  

bw : lebar balok 

L : bentang balok 

Ln : jarak bersih antar balok 

Hf : tebal pelat 

 

2.3 Kolom 

Kolom merupakan elemen vertikal dari sistem struktur yang 

memikul beban yang berasal dari pelat. Elemen kolom merupakan elemen 

yang mengalami tekan dan pada umumnya disertai dengan momen lentur. 

Bentuk penampang kolom umumnya berbentuk persegi, bujur sangkar dan 

lingkaran. Pada lentur balok, banyaknya tulangan yang terpasang dapat 

direncanakan agar balok berperilaku daktail, tetapi pada kolom biasanya 

gaya normal tekan adalah dominan sehingga keruntuhan yang bersifat tekan 

sulit dihindari. (Yunan R dan Zamzami S.R: Analisa dan Perencanaan Beton 

Bertulang, 2005). 
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2.4 Baja Tulangan 

 Tulangan baja sering digunakan untuk memperkuat daerah tekan pada 

penampang balok. Tulangan baja juga dapat berfungsi untuk mengurangi 

lendutan jangka panjang akibat beban-beban yang bekerja. Di dalam beton 

bertulang dikenal dua jenis batang tulangan yaitu batang tulangan polos dan 

batang tulangan berulir, diagram tegangan regangan baja diperoleh dari 

hasil uji tarik batang baja tulangan dan hasilnya dapat digambarkan seperti 

pada gambar 3, adalah menggambarkan hubungan tegangan regangan baja. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4: Diagram hubungan tegangan dan regangan baja (Analisa dan perencanaan 

beton bertulang ,2005). 

 

  Pada saat awal, bahan masih dalam keadaan elastic dengan besarnya 

modulus elastisitas (modulus young) Es = 2,0 x 105 mpa. Pada kondisi 

elastic, tegangan baja sebanding dengan regangannya. Ini diperlihatkan 

pada kurva yang berbentuk linier. Bagian kedua adalah diagram yang 

horizontal dimana regangan baja bertambah sedangkan tegangan baja tidak 

bertambah. Kondisi yang demikian dikatakan baja sudah mengalami leleh 
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sedangkan tegangan yg terjadi disebut tegangan leleh (fy). Setelah 

mengalami leleh, maka tegangan akan bertambah lagi (diperlihatkan pada 

kurva berbentuk melengkung) dan mencapai kondisi maksimum (tegangan 

ultimate). Kemudian turun pada suatu titik yang mempunyai nilai tegangan 

lebih rendah dimana batang baja akan putus. Pada gambar 4 diperlihatkan 

diagram tegangan regangan dari berbagai mutu baja. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5: Diagram hubungan tegangan dan regangan baja (Analisa dan perencanaan 

beton bertulang ,2005). 

2.5 Kriteria pembebanan 

Dalam standar SNI 2847-2013 pasal 2 ayat 2 memberikan 

pengertian dari beberapa pembebanan yaitu: 

2.5.1. Beban mati 

Beban mati adalah berat semua bagian dari suatu gedung yang bersifat 

tetap, termasuk segala beban tambahan, finishing mesin-mesin serta 

peralatan tetap yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gedung 
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tersebut. Bebat mati yang ditumpu oleh komponen struktur, sebagaimana 

didefinisikan oleh tata cara bangunan gedung umum dimana Standar ini 

merupakan bagiannya (tanpa faktor beban). 

2.5.2. Beban hidup 

Beban hidup adalah semua beban yang terjadi akibat pemakaian dan 

penghunian suatu gedung, termasuk beban-beban pada lantai yang berasal 

dari barang-barang yang dapat berpindah dan atau beban akibat air hujan 

pada atap. Beban hidup yang ditetapkan oleh tata cara bangunan gedung 

umum dimana Standar ini merupakan bagiannya (tanpa faktor beban). 

2.5.3 Beban terfaktor 

Beban, dikalikan dengan faktor beban yang sesuai, yang digunakan untuk 

memproporsikan komponen struktur dengan metoda desain kekuatan 

Standar ini. 

 

Pada standar SNI 2847-2013 pasal 9 memberikan ketentuan agar 

struktur dan komponen struktur memenuhi syarat kekuatan dan laik pakai 

terhadap bermacam-macam kombinasi beban maka harus dipenuhi 

ketentuan dari faktor berikut ini : 

U = 1,4D 

U = 1,2D + 1,6L + 0,5(Lr atau R) 

U = 1,2D + 1,6(Lr atau R) + (1,0L atau 0,5W) 

U = 1,2D + 1,0W + 1,0L + 0,5(Lr atau R) 

U = 1,2D + 1,0E + 1,0L 

U = 0,9D + 1,0W 

U = 0,9D + 1,0E 
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a. Kuat perlu U yang menahan beban mati D paling tidak harus sama dengan 

U = 1,4 D Kuat perlu U untuk menahan beban mati D, beban hidup L, dan 

juga beban atap A, atau beban air hujan R, paling tidak harus sama dengan 

U = 1,2 D + 1,6 L + 0,5 ( Lr atau R ) 

b. Bila ketahanan struktur terhadap beban angin W harus diperhitungakan 

dalam perencanaan, maka pengaruh kombinasi beban D, L dan W berikut 

harus ditinjau untuk menentukan nilai U yang terbesar yaitu : 

U = 1,2 D + 1,0 L ± 1,6 W + 0,5 ( Lr atau R ) 

Kombinasi beban harus diperhitungkan kemungkinan beban hidup L yang 

penuh dan kosong untuk mendapatkan kondisi yang paling berbahaya yaitu 

U = 0,9 D ± 1,6 W. 

Dengan catatan bahwa untuk setiap kombinasi beban D, L dan W kuat perlu 

U tidak boleh kurang dari persamaan pada butir satu. 

c. Bila ketahanan struktur terhadap beban gempa (beban E) harus 

diperhitungkan dalam perencanaan, maka nilai U harus diambil sebagai 

berikut :  

U = 1,2 D + 1,0 L ± 1,0 E   atau   U = 0,9 D ± 1,0 E 

Dalam hal ini nilai E ditetapkan berdasarkan ketentuan SNI 1726-2012  

tentang tata cara perencanaan ketahanan  gempa untuk struktur bangunan 

gedung dan non gedung. 
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2.6 Dasar-dasar perencanaan Pelat 

2.6.1 Plat satu arah 

Struktur bangunan gedung umumnya tersusun atas komponen pelat 

lantai, balok anak, balok induk dan kolom, yang ada pada umumnya dapat 

menyatu satu kesatuan monolit atau terangkai seperti halnya pada sistem 

pracetak. Pelat dibatasi oleh balok anak pada kedua sisi panjang dan balok 

induk pada sisi pendek. Apabila perbandingan sisi panjang terhadap sisi 

pendek yang saling tegak lurus lebih besar dari dua, pelat dapat dianggap 

hanya bekerja sebagai pelat satu arah dengan lenturan utama pada arah sisi 

yang lebih pendek, sehingga struktur plat satu arah dapat didefinisikan 

sebagai plat yang didukung pada dua tepi yang berhadapan, sehingga 

lenturan timbul hanya dalam satu arah saja, yaitu pada arah yang tegak lurus 

terhadap arah dukungan tepi. (Dipohusodo,1991),  

2.6.2 Struktur plat dua arah 

Sistem pelat dua arah dapat terjadi pada pelat tunggal maupun 

menerus, asal perbandingan panjang bentang kedua sisi memenuhi. 

Persyaratan jenis pelat lantai dua arah jika perbandingan dari bentang 

panjang terhadap bentang pendek kurang dari dua. Beban pelat lantai pada 

jenis ini disalurkan ke empat sisi pelat atau  ke empat balok pendukung, 

akibatnya tulangan utama pelat diperlukan pada kedua arah sisi pelat.  

Apabila pelat dimana perbandingan sisi panjang (ly) dan sisi 

pendeknya (lx) lebih dari 2 dapat dipakai penulangan satu arah, sedangkan 

bila perbandingan sisi panjang (ly) dan sisi pendek (lx) pelat kurang dari 2 
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dapat dipakai sistem penulangan 2 arah. (Analisa dan perencanaan beton 

bertulang,2005) 

 

2.6.3 Pembatasan tebal plat 

Penentuan tebal plat terlentur satu arah tergantung pada beban atau 

momen lentur yang bekerja, defleksi yang terjadi, dan kebutuhan kuat geser 

yang dituntut. Standar SNI 2847-2013 pasal 9 ayat 5.2 menentukan kriteria 

tinggi balok dan plat dikaitkan dengan bentangnya dalam rangka usaha 

membatasi lendutan besar yang berakibat mengganggu kemampuan 

kelayanan kinerja atau kinerja struktur pada beban kerja. 

 

Table 2.1: Tebal minimum h 

 Tabel minimum ,h 

Komponen 

Sturktur 

Dua 

tumpuan 

Satu ujung 

Menerus 

Kedua ujung 

Menerus 

Kantiveler 

 Komponen tidak mendukung atau menyatu dengan partisi 

atau kontruksi lain yang akan rusak karena lendutan yang 

besar 

Plat solit Satu 

Arah 

1/20                         1/24                           1/28                 

1/10 

Plat Atau Plat 

Jalur Satu Arah 

1/16                         1/8,5                          1/21                 1/8 
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Peraturan SNI-2847-2013 pasal 9 ayat 5.3.3 memberikan persyaratan tebal 

minimum yang dapat digunakan dalam perencanaan sistem lantai dua arah 

dalam pengendalian lendutan, sebagai berikut: 

1. Tebal minimum pelat tanpa balok interior yang  menghubungkan tumpuan-

tumpuannya harus memenuhi table 1 dan tidak boleh kurang dari: 

a. Pelat tanpa penebalan (drop panel) ……… 125 mm 

b. Pelat dengan penebalan ………………….. 100 mm. 

2. Tebal pelat dengan balok yang menghubungkan tumpuan ada semua sisinya 

harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. Untuk αm yang sama besar atau lebih kecil dari 0,2 harus mengunakan tebal 

plat pada point 1. 

b. Untuk αm lebih besar dari 0,2 tapi tidak lebih besar dari 2,0 ketebalan pelat 

minimum harus memenuhi: 

h=
��	��,�	�

��

	����
�

��	� 	��	(∝� ��,�)
   

tetapi tidak boleh kurang dari 125 mm. 

c. Untuk αm lebih besar dari 2,0 ketebalan pelat minimum tidak boleh kurang 

dari: h=
����,��	

��

����
�

��	���
  dan tidak boleh kurang dari 90 mm. 

 

2.7 berbagai bentuk balok grid  

Dari bentuk dan sistem balok silang yang membentuk segmen–

segmen wafel, maka pelat dengan sistem grid mempunyai kekakuan jauh 
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lebih besar dibandingkan dengan pelat datar biasa. Gambar 2 menunjukkan 

perbedaan antara sistem grid dengan pelat datar dan sistem rangka ruang. 

 

 

 

 

Dari bentuk dan posisi silang baloknya, struktur grid dapat dibedakan 

menjadi: 

a. Sistem Grid Persegi 

b. Sistem Grid Miring/ Diagonal 

c. Sistem Grid Majemuk 

 

2.7.1 Sistem Grid Persegi 

Sistem grid persegi dibentuk oleh dua buah balok yang saling 

bersilang tegak lurus satu terhadap yang lain. Dapat terdiri dari hanya 

satu balok atau beberapa balok, yang mempunyai sifat utama 

mendistribusi beban dalam dua arah atau lebih. Bentuknya dapat dilihat 

pada gambar 3 

Gambar 2.6:  Berbagai struktur plat lantai (Sumber: Puspantoro, 1993: 25) 
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Balok 1 (balok-atas, garis penuh) dianggap terletak di atas balok 2 

(balok-bawah, garis putus-putus). Kedua balok dapat mempunyai 

panjang yang sama atau berbeda (11, 12). Beban bekerja pada titik silang 

pertemuan kedua balok, Pada balok atas bekerja gaya (P-X) sedang pada 

balok bawah bekerja gaya X. 

 

2.7.2 Sistem Grid Miring/ Diagonal 

Pada sistem ini arah balok tidak saling tegak lurus, tetapi miring 

sehingga membentuk diagonal yang saling berpotongan. Balok–balok 

diagonal ini walaupun mempunyai panjang yang tidak sama (11 ≠ 12 ), tapi 

selalu mempunyai panjang bentang yang sebanding. Pada gambar 4 dapat 

dilihat bahwa sisi EG/AB sebanding dengan sisi EF/CD. 

 

 

Gambar 2.7: Sistem grid persegi (Sumber: Puspantoro, 1993: 26) 
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Balok-balok dengan bentang lebih pendek yang mempunyai  kekakuan lebih 

besar, diasumsikan mendukung balok-balok dengan bentang yang lebih 

besar. Beban dianggap sebagai beban titik yang bekerja pada titik 

pertemuan masing – masing balok diagonal. 

2.7.3 Sistem Grid Majemuk 

Pada sistem grid majemuk seperti yang ditunjukkan pada gambar 5. 

satu titik simpul dapat dilewati oleh lebih dari satu balok atas atau 

balok bawah. Dengan demikian beban terpusat yang bekerja pada titik 

simpul akan menjadi P/n untuk masing-masing balok (n = jumlah balok 

atas yang lewat titik simpul tersebut). 

Gambar 2.8:  Sistem grid miring (Sumber: Puspantoro, 1993: 27) 

Gambar 2.9: Sistem grid majemuk (Sumber: Puspantoro, 1993: 27) 
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Pada gambar 5 (a )  dapat dilihat bahwa pada titik 1 bertemu tiga balok. 

Jadi masing-masing balok mendukung beban sebesar P/3. P ada titik 2 

ada dua balok dengan panjang 3a dan satu balok dengan panjang 4a. 

U ntuk analisisnya, balok dengan panjang 4a adalah balok  atas, sedang 

balok dengan panjang 3a merupakan balok bawah. 

 


