
BAB III Lentur pada Penampang 4 Persegi

III.1 Notasi dan Simbol

Notasi dan simbol yang akan banyak dipergunakan pada perkuliahan ini adalah :

• Tulangan : baja yang tertanam pada beton (dicor bersamaan

dengan beton).

• As : total luas tulangan tarik pada bagian penampang yang

tertarik, mm2.

• A′

s : total luas tulangan tekan pada bagian penampang yang

tertekan, mm2.

• b : lebar bagian penampang yang tertekan, mm.

• bw : lebar bagian badan penampang, mm.

• d : Jarak dari ujung serat penampang yang tertekan ke pusat

kumpulan tulangan tarik, mm.

• dt : Jarak dari ujung serat penampang yang tertekan ke

lapisan tulangan tarik terjauh, mm.

• D : diameter tulangan yang digunakan.

• 2D22 : artinya 2 buah tulangan memanjang dengan diameter masing-masing 22

mm.

• f ′

c : Tegangan tekan beton pada umur 28 hari (mutu beton

yang digunakan), Mpa.

(1 Mpa = 1 N/mm2 = 10 kg/cm2).

• fs : tegangan pada tulangan tarik, Mpa.

• fy : tegangan leleh baja (mutu baja yang digunakan), Mpa.

• Es : modulus elastisitas baja tulangan, Mpa.
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• h : tinggi total penampang.

• jd : lengan momen gaya tahanan dalam penampang, yaitu

jarak antara resultan gaya tekan dan resultan gaya tarik.

• ǫcu : asumsi regangan terbesar dari bagian penampang yang

tertekan pada saat pas akan runtuh.

• ǫs : regangan pada pusat tulangan tarik.

• ǫt : regangan pada tulangan tarik terjauh.

• ρ : rasio tulangan tarik : As

bd

III.2 Teori Dasar

III.2.1 Elemen Lentur

Gambar III.1. Elemen Lentur

Pandang elemen lentur empat persegi yang diarsir pada Gambar III.1. Akibat gaya-

gaya luar yang bekerja pada elemen tersebut, maka timbul gaya-gaya dalam pada

potongan A seperti terlihat pada Gambar III.2.
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Gambar III.2. Gaya-gaya Dalam pada Elemen Lentur 4 Persegi
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Sesungguhnya, perlawanan material terhadap gaya-gaya luar tersebut pada penampang

A meliputi seluruh bagian dari penampang, yakni berupa tegangan.

Jika material masih elastis, maka bentuk blok tegangan akibat momen lentur pada

potongan A tersebut seperti pada Gambar III.3 sbb :

Gambar III.3. Blok Tegangan Material Elastik

Padahal Beton bersifat elastis hanya pada kekuatan dibawah 30 % dari kekuatan penuh

yang dapat dikerahkannya.

Gambar III.4. Hubungan Tegangan-Regangan Beton

Dan kemampuan tarik beton lebih kecil dari kemampuan tekan beton, sehingga perlu

tulangan sebagai pemikul gaya tarik pada penampang.
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III.2.2 Perilaku Lentur Beton Bertulang

Gambar III.5. Step Retak, Regangan dan Tegangan Balok Beton Bertulang

Gambar III.6. Momen vs Kelengkungan
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III.2.3 Teori Lentur Beton Bertulang

Teori lentur pada Beton Bertulang didasari pada asumsi-asumsi berikut (berdasarkan

SNI Beton) :

1. Bidang penampang yang tadinya tegak lurus terhadap sumbu lentur elemen, akan

tetap tegak lurus setelah mengalami lentur akibat beban.

2. Regangan pada tulangan sama dengan regangan beton pada serat yang sama

(Tidak terjadi slip antara beton dan tulangan).

3. Tegangan pada beton atau baja dapat dihitung dari kurva hubungan Tegangan-

Regangan untuk beton atau baja.

4. Untuk perhitungan kekuatan lentur penampang, kekuatan tarik beton diabaikan.

5. Beton diasumsikan runtuh pada saat regangan tekannya mencapai regangan batas

tekan, dapat diambil = 0.003.

6. Hubungan tegangan-regangan beton dapat diasumsikan persegi, trapesium atau

parabola atau lainnya, sepanjang cocok dengan hasil pengujian yang dapat diper-

tanggung jawabkan.

III.2.4 Blok Tegangan Beton

Selain menggunakan persamaan Hognestad, bentuk diagram tegangan pada gambar

III.7

Gambar III.7. Blok Tegangan Beton

6



cukup mewakili diagram tegangan-regangan beton sesungguhnya pada kondisi ultimit,

dan lebih mudah untuk diterapkan pada perhitungan kekuatan penampang beton,

dimana

• k3 = rasio tegangan maksimum f ′′

c pada bagian penampang

tertekan terhadap tegangan tekan silinder f ′

c, nilai k3
∼= 0.85

• k1 = rasio tegangan tekan rata-rata terhadap tegangan maksimum,

(rasio bagian blok yang dihitamkan terhadap luas segi empat

ck3f
′

c) .

• k2 = rasio jarak antara serat tekan ekstrim (terjauh dari garis

netral) ke resultan gaya tekan C terhadap tinggi daerah tekan.

Selanjutnya SNI Beton pasal 12.2.7 mengizinkan penggunaan diagram tekan yang lebih

sederhana lagi, yakni diagram tekan persegi ekivalen seperti gambar berikut,

Gambar III.8. Blok Tegangan Beton Ekivalen

Blok tegangan ekivalen tersebut didefinisikan sbb :

1. Suatu tegangan tekan merata sebesar α1f
′

c (α1 = 0,85) diasumsikan bekerja dis-

epanjang zona tekan setinggi a = β1c mulai dari serat tekan terluar (ekstrim).

2. Jarak c dari posisi serat tekan terluar ke sumbu netral penampang diukur tegak

lurus terhadap sumbu netral tersebut.

3. Nilai β1 diambil sebagai berikut ,
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• Untuk f ′

c ≤ 30 Mpa ⇒ β1 = 0, 85

• Untuk 30Mpa < f ′

c < 58Mpa ⇒ β1 = 0, 85 −
0,05

7
(f ′

c − 30)

• Untuk f ′

c ≥ 58 Mpa ⇒ β1 = 0, 65

SNI Beton 2002 ps. 12.2.7.3 :

Faktor β1 harus diambil sebesar 0,85 untuk beton dengan nilai kuat tekan f ′

c

lebih kecil daripada atau sama dengan 30 Mpa. Untuk beton dengan nilai kuat

tekan lebih dari 30 Mpa, β1 harus direduksi sebesar 0,05 untuk setiap kelebihan

7 Mpa di atas 30 Mpa, tetapi β1 tidak boleh diabil kurang dari 0,65.

Berdasarkan distribusi tegangan ekivalen tersebut, maka resultan kekuatan tekan beton

adalah :

C = α1f
′

cab = 0.85f ′

cab

Gambar III.9. Blok Tegangan Beton 3 Dimensi

III.2.5 Analisis Versus Disain

Ada 2 macam perhitungan yang perlu dilakukan dalam mempelajari permasalahan

beton bertulang :

1. Analisis.

Pada perhitungan analisis, suatu penampang dengan data-data yang sudah dike-

tahui, antara lain

• ukuran penampang : lebar, tinggi.
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• data tulangan : diameter dan jumlah tulangan.

• mutu beton.

• mutu baja.

ingin dicari kapasitas/kemampuan/kekuatan penampang menerima beban.

Kekuatan ini selanjutnya disebut sebagai kekuatan nominal penampang.

Kekuatan nominal penampang yang menerima beban lentur balok adalah

momen nominal (Mn).

2. Disain.

Pada perhitugan ini, dengan data-data gaya-gaya yang bekerja pada penampang

akibat beban (beban yang sudah dikalikan faktor keamanan), setelah ditetapkan

kekuatan/mutu beton dan baja yang akan digunakan, dicari ukuran penampang

yang cocok serta tulangan yang diperlukan agar struktur dijamin dapat menahan

beban-beban tersebut.

III.3 Analisis Balok Tulangan Tunggal

III.3.1 Kompatibilitas dan Keseimbangan

Ada 2 hal yang harus dipenuhi dalam analisis maupun disain elemen beton bertulang

:

1. Kompatibilitas Tegangan dengan Regangan.

Tegangan pada setiap tempat pada elemen harus berhubungan dengan regangan-

nya (sesuai dengan diagram tegangan-regangannya, baik beton maupun baja).

Untuk baja misalnya, jika baja belum mencapai tegangan lelehnya, berlaku

hubungan :

fs = Esǫs, dimana Es = modulus elastisitas baja

2. Keseimbangan.

Gaya-gaya dalam yang bekerja pada penampang harus seimbang, yang terdiri

dari :

• Keseimbangan gaya.
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• Keseimbangan momen.

III.3.2 Prosedur Umum Perhitungan Momen Nominal Balok

Tulangan Tunggal (Cara 1)

Ada 4 langkah yang diperlukan dalam menghitung kapasitas momen nominal suatu

penampang balok dengan tulangan tunggal (hanya ada tulangan tarik),

1. Asumsikan bahwa tulangan tarik balok sudah leleh sebelum beton hancur, atau

fs = fy, sehingga

T = Asfy (III.1)

2. Dari keseimbangan gaya C = T , maka tinggi blok tegangan ekivalen a dapat

dihitung.

a =
Asfy

0.85f ′

cb
(III.2)

3. Cek asumsi langkah pertama, dengan menghitung regangan tulangan tarik yang

terjadi dari diagram regangan berdasarkan nilai a yang diperoleh pada langkah

kedua.

4. Kapasitas Momen nominal penampang dapat dihitung dari persamaan kesim-

bangan momen,

Mn = T x jd = Asfy (d − a/2) atau (III.3)

Mn = C x jd = 0.85f ′

cab (d − a/2) (III.4)

III.3.2.1 Contoh Kasus 1

III.3.3 Kasus 2

Langkah ke 1 dan 2 sama dengan Cara 1.

1. Asumsikan bahwa tulangan tarik balok sudah leleh sebelum beton hancur, atau

fs = fy, sehingga

T = Asfy
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Gambar III.10. Contoh Kasus 1

2. Dari keseimbangan gaya C = T , maka tinggi blok tegangan ekivalen a dapat

dihitung.

3. Cek asumsi langkah pertama, dengan menghitung regangan tulangan tarik yang

terjadi dari diagram regangan berdasarkan nilai a yang diperoleh pada langkah

kedua.

4. Jika ǫs < ǫy, berarti tulangan tarik belum leleh (tulangan tarik masih dalam

kondisi elastik), sehingga berlaku hubungan,

fs = Esǫs (III.5)

Dari keseimbangan gaya arah horizontal,

C = T

diperoleh

0, 85f ′

cba = Asfs (III.6)

Substitusi pers. (III.5) ke pers. (III.6) didapatkan

0, 85f ′

cba = AsEsǫs (III.7)
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Jika ρ = As

bd
, atau As = ρbd, maka pers. (III.7) menjadi

0, 85f ′

cba = ρbdEsǫs atau

0, 85f ′

ca = ρdEsǫs (III.8)

Dari kompatibiltas regangan, diketahui

ǫs = ǫcu

(

d − c

c

)

(III.9)

Dengan a = β1c, atau c = a
β1

, maka pers. (III.9) menjadi,

ǫs = ǫcu

(

d −
a
β1

a
β1

)

atau

ǫs = ǫcu

(

β1d − a

a

)

(III.10)

Substitusi ǫs dari pers. (III.10) ke pers. (III.8), dihasilkan

0, 85f ′

ca = ρdEsǫcu

(

β1d − a

a

)

atau

0, 85f ′

ca
2 = ρEsǫcuβ1d

2
− ρEsǫcuad atau

(

0, 85f ′

c

ρEsǫcu

)

a2 + d a − β1d
2 = 0 (III.11)

Dengan rumus abc, maka a dapat dihitung.

5. Akhirnya kapasitas momen nominal penampang dapat dihitung dari persamaan

kesimbangan momen,

Mn = T x jd atau

Mn = C x jd dimana jd = d − a/2

III.4 Jenis Keruntuhan Lentur

Dengan data-data penampang, mutu beton dan tulangan yang digunakan, ada 3 ke-

mungkinan jenis keruntuhan yang mungkin terjadi,

1. Keruntuhan Tarik

Pada kasus ini tulangan mencapai tegangan lelehnya (fy) terlebih dahulu, setelah
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itu baru beton mencapai regangan batasnya ( ǫcu ), dan selanjutnya struktur run-

tuh. Pada kasus ini terlihat ada tanda-tanda berupa defleksi yang besar sebelum

terjadi keruntuhan.

2. Keruntuhan Tekan Keruntuhan type ini terjadi akibat tulangan terlalu banyak,

sehingga beton yang tertekan hancur terlebih dahulu (beton mencapai kekuatan

batasnya terlebih dahulu). Keruntuhan ini terjadi secara tiba-tiba (brittle fail-

ure).

3. Keruntuhan Seimbang Pada type keruntuhan ini, saat terjadi keruntuhan ( be-

ton mencapai regangan batasnya, ǫcu ), tulangan juga pas mencapai tegangan

lelehnya (fy) . Keruntuhan ini terjadi secara tiba-tiba.

13



III.4.1 Pemeriksaan Jenis Keruntuhan

Jenis keruntuhan yang akan terjadi pada suatu penampang dengan karakteristik (uku-

ran penampang, tulangan, mutu beton dan mutu baja) tertentu dapat diketahui dengan

membandingkan rasio a
d

penampang tersebut dengan ab

d
pada kondisi keruntuhan seim-

bang.

Dari perbandingan segitiga pada diagram regangan untuk kodisi keruntuhan seimbang

pada gambar di atas diperoleh,

cb

d
=

ǫcu

ǫcu + ǫy

=
ǫcu

ǫcu + fy

Es

=
0, 003

0, 003 + fy

20000

cb

d
=

600

600 + fy

(fy dalam Mpa)

Sedangkan ab = β1cb atau cb =
ab

β1

, sehingga

ab

d
= β1

(

600

600 + fy

)

(III.12)

Jika
(a

d

)

<
(ab

d

)

→ keruntuhan tarik → fs = fy

Jika
(a

d

)

>
(ab

d

)

→ keruntuhan tekan → fs < fy
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III.4.2 Momen-Kelengkungan

III.4.3 Rasio Tulangan Balance

Dari keseimbangan gaya arah horizontal, tinggi blok tegangan ekivalen pada kerun-

tuhan seimbang ini adalah :

ab =
Asfy

0.85f ′

cb
=

ρbfyd

0.85f ′

c

; dimana ρb =
As

bd
atau As = ρbbd

sehingga
ab

d
=

ρbfy

0.85f ′

c

(III.13)

Dengan menyamakan persamaan III.12 dengan persamaan III.13, diperoleh rasio tu-

langan pada kondisi keruntuhan seimbang :

ρb =
0, 85β1f

′

c

fy

(

600

600 + fy

)

(III.14)

III.5 Betuk Umum Momen Nominal Tul. Tunggal

Jika tulangan tarik sudah leleh, maka T = Asfy, sehingga keseimbangan gaya arah

horizontal : C = T , menghasilkan,

0, 85f ′

cba = Asfy (III.15)
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sehingga

a =
Asfy

0, 85f ′

cb
(III.16)

Jika ρ = As

bd
, dan ω = ρfy

f ′

c
, maka pers. (III.16) menjadi

a =
ωd

0, 85
(III.17)

Momen nominal yang dapat dipikul penampang (Mn) dapat dihitung dari 2 pendekatan

berikut :

• Mn = TJd

Mn = Asfy

(

d −
a

2

)

(III.18)

• Mn = CJd

Mn = 0, 85f ′

cab
(

d −
a

2

)

= 0, 85f ′

c

ωd

0, 85
b

(

d −
ωd

2x0, 85

)

Mn = f ′

cbd
2ω (1 − 0, 59ω) (III.19)
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