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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Beton 

 Beton adalah suatu material yang terbentuk dari campuran mortar (campuran antara 

semen, air dan fine aggregat) dengan agregat kasar (coarse aggregat), yang bisa ditambahkan 

suatu bahan additive tertentu sesuai kebutuhan untuk mencapai kinerja (performance) yang 

diinginkan. Karena kondisi bahan campurannya yang sebagian besar bersifat alami sehingga 

tidak homogen, maka beton merupakan suatu material yang bersifat heterogen secara internal. 

 Sifat-sifat Beton: 

 Beton adalah material bangunan yang paling banyak digunakan dalam pembangunan oleh 

manusia, dan sudah sangat tua sejarahnya. Dari dulu hingga sekarang, beton disukai oleh para 

ahli struktur untuk digunakan sebagai material bangunan karena beberapa keunggulannya, antara 

lain: 

-Bahan campurannya mudah didapat secara alami di banyak tempat. 

-Mudah dibuat dan dilaksanakan. 

-Mudah dibentuk untuk keperluan aspek struktural maupun arsitektural dari berbagai komponen 

  bangunan sesuai keinginan perencananya. 

-Memiliki tingkah laku deformasi yang relatif kaku. 

-Memiliki ketahanan yang relatif baik terhadap suhu tinggi/kebakaran. 

-Memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap abrasi dan penggerusan. 

-Memiliki ketahanan korosi dan keawetan jangka panjang yang cukup baik. 

-Biaya pelaksanaan dan perawatan bangunan yang relatif murah. 

 Beton, yang terdiri dari campuran semen portland, aggregat halus, aggregat kasar, dan air 

sebagai material bangunan masih mempunyai segi yang kurang menguntungkan. Hal ini harus 

dipahami oleh para perencana dan konstruktor, karena pengertian akan hal ini dapat mencegah 

kesulitan-kesulitan dalam segi pembiayaan bangunan, dan juga terhadap kelemahan konstruksi 

lainnya, pelayanan, dan umur dari bangunan. 
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Kekurangan dan hal-hal yang membatasi pemakaian beton secara umum ialah : 

1. Kekuatan tarik yang rendah.  

Bagian dari konstruksi yang menderita gaya tarik harus diperkuat dengan batang atau 

anyaman batang baja. 

2. Rambatan suhu  

selama pengikatan dan pengerasan suhu beton naik. Hal ini disebabkan oleh hidrasi semen, 

dan kemudian secara berangsur-angsur turun kembali. Perubahan suhu ini dapat 

mengakibatkan muai-susut akibat suhu yang cukup besar dan retak-retak ringan. Beton yang 

telah mengeras dapat memuai dan menyusut sesuai dengan suhu pada kecepatan yang sama 

dengan baja. Sambungan untuk pemuaian dan penyusutan harus disediakan agar bangunan 

tidak rusak. 

3. Penyusutan kering dan perubahan kadar air.  

Beton menyusut bila mengalami kekeringan dan bahkan ketika terjadi pengerasan, memuai, 

dan menyusut bilamana basah dan kering. Perubahan-perubahan ini mengharuskan untuk 

disediakannya suatu sambungan-konstraksi pada suatu interval-interval agar tidak terjadi 

retak-retak yang tidak terlihat. 

4. Rayapan.  

Beton mengalami perubahan bentuk secara berangsur-angsur bilamana mengalamai 

pembebanan, perubahan bentuk yang ditimbulkan oleh rayapan-rayapan beton ini tidak dapat 

kembali seperti semula bilamana beban dihilangkan. Rayapan ini hal yang sangat penting 

terutama yang berhubungan dengan beton prategang. Rayapan dan penyusutan sulit 

dipisahkan di dalam pengukuran perubahan bentuk selama pengujian. 

5. Kerapatan terhadap air.  

Beton yang paling baik sekalipun tidak dapat secara sempurna rapat terhadap air dan 

kelembaban, serta mengandung senyawa-senyawa yang mudah larut serta terbawa keluar 

oleh air yang jumlahnya berubah-ubah. Bilamana diperlukan perhatian khusus terhadap 

konstruksi ini, perlu adanya sambungan yang bisa membentuk semacam saluran untuk aliran 

air tersebut. Kerapatan terhadap air merupakan hal yang sangat penting pada beton bertulang 

dimana perhatian utama adalah perlindungan terhadap karat pada baja tulangan. 
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 Dalam pembahasan tugas akhir ini, berhubungan dengan salah satu kelemahan diatas 

yaitu kelemahan beton terhadap tarik. Pada beton bertulang kekuatan tarik diasumsikan dipikul 

sepenuhnya oleh tulangan tarik sehingga mendapatkan jumlah penulangan tarik yang berbeda-

beda untuk setiap kebutuhan perancangan struktur. 

 

2.2 Teori Analisa Penampang Beton Bertulang 

Asumsi-asumsi dalam analisis beton (keadaan batas) : 

 1. Penampang yang semula rata akan tetap rata setelah terjadi deformasi atau 

 perubahan bentuk sampai beton mengalami kehancuran dan tetap tegak lurus pada 

 sumbu konstruksi . (asas Bernouli)   

 2. Regangan-regangan di dalam penampang dianggap berbanding lurus dengan 

 jaraknya ke garis netral (asas Navier) 

 3. Pada keadaan batas tegangan tekan beton tidak sebanding dengan regangannya. 

 bentuk dari blok tegangan tekan beton (dilihat pada penampang) berupa garis 

 lengkung yang dimulai  pada garis netral dan berakhir pada serat tepi yang tertekan, 

 dimana tegangan tekan maksimum sebagai kekuatan tekan lentur beton pada 

 umumnya tidak terjadi pada serat tepi. 

     4. Ikatan antara beton dan tulangan akan tetap dipertahankan sampai saat kehancuran.  

     dalam hal ini berarti regangan yang terjadi di dalam beton sama dengan regangan yang    

     terjadi di dalam baja tulangan (εc = εs). 

     5.  Diagram tegangan – regangan beton sesuai pada grafik dan regangan maksimum    

     yang terjadi di dalam beton,  εec ( max. ) adalah 0,003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Grafik tegangan-regangan beton dan besi 

ε
ε

εc max 0,003 

f’c 
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6. Didalam perencanaan, kemampuan tegangan tarik beton bernilai 9% - 15% dari kuat   

tekannya, biasanya diambil sebesar 10%.untuk beton dengan  menggunakan 

tulangan,   tegangan tarik dianggap nol. 

      Atau tegangan tarik sepenuhnya di bebankan pada tulangan tarik. 

Bila  regangan εs lebih kecil dari εy ( regangan leleh ) diperoleh hubungan linier antara tegangan 

dan regangan : 

 ƒ’y     =     s x Es     untuk               s ≤ y 

Setelah dicapai titik leleh berlaku rumus  

 ƒ’c     =     ƒ’y                     untuk    s > y   

Tegangan di dalam tulangan tidak boleh melebihi tegangan leleh besi / baja  

Suatu penampang dengan kondisi seperti di bawah  : 

                   
Gambar 2.2 Diagram regangan-tegangan beton bertulang tanpa beban 

 Segera setelah tegangan tarik hancur beton tercapai pada serat balok yang tertarik, retak 

rambut akan terbentuk diawali dari dasar balok dan menjalar sampai pada penampang netral. 

gaya normal yang bekerja pada penampang berupa tegangan tekan beton f’c di atas garis netral 

dan tegangan tarik tulangan fy dibawah garis netral. 

 
Gambar 2.3 Diagram regangan-tegangan beton bertulang sebelum runtuh 
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pada kondisi inilah yang merupakan beban terbesar yang dapat dipikul balok, dan penampang 

dikatakan telah mencapai kondisi kekuatan batasnya. 

Letak garis netral “ c “ yang tidak diketahui, dan dapat dihitung dengan keseimbangan gaya 

dalam 

     T = C 

 

bila anggapan tulangan meleleh maka T =As x fy, sedangkan gaya tekan didalam beton dapat 

dihitung dengan menggunakan integral luasan diagram tegangan. 

 

   C =   = .    =   

 

penyelesaian menggunakan integral selain rumit juga membutuhkan waktu lama, hingga dalam 

praktiknya sering digunakan suatu penyederhanaan distribusi tegangan berupa stress block. 

  adalah luas diagram tegangan yag digantikan oleh stress block dengan tegangan merata 

sebesar 0,85 f’c serta kedalaman a dari serat blok teratas nilai merupakan fungsi dari jarak garis 

netral yang sebenarnya. 

a = β1.c    dimana 0< β1<1 

koefisien β1 ini diperoleh dengan mempersamakan luas stress block dengan luas diagram 

sebenarnya. gaya tekan beton C pun dapat dihitung : 

 

     = a (0,85.f’c) = β1.c (0,85.f’c) 

  C = b   = ab (0,85.f’c) atau C = β1.c.b (0,85.f’c) 

 

letak titik tangkap gaya tekan C pada diagram yang sebenarnya merupakan pula titik tangkap 

gaya tekan pada stress block, dan berjarak ½ a = ½ β1.c dari serat teratas. 

nilai koefisien β1 tergantung pada nilai mutu beton, β1 = 0,85 untuk mutu beton f’c < 30 Mpa. 

jika f’c > 30 Mpa maka digunakan rumus empiris sebagai berikut : 

 

  β = 0,85 – ( ƒ’  )*(0,005) 
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letak garis netral  yang ditentukan, perbandingan antara regangan baja dengan beton maksimum 

ditetapkan berdasarkan distribusi regangan linier. 

letak garis netral tergantung pada jumlah tulangan baja tarik yang dipasang pada suatu 

penampang. 

 Pada saat beton dalam keadaan underreinforced  dimana tulangan baja tarik kurang dari 

yang diperlukan, maka εs yang diperoleh akan lebih besar dari regangan leleh atau  kehancuran 

balok diawali dengan melelehnya tulangan. Letak garis netral pada kondisi underreinforced 

berada diatas garis netral pada keadaan seimbang. 

 Pada kondisi overreinforced  dimana tulangan baja tarik yang dipasang lebih besar dari 

yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan,  letak garis netral bergeser ke bawah. 

kehancuran beton pada kondisi overreinforced akan terjadi keruntuhan secara mendadak. 

 

 
Gambar 2.6 Variasi letak garis netral 

Pada saat beton hancur, selalu mencapai tegangan     fc = 0.85 f’c, penambahan  luas tulangan 

akan mengakibatkan perbesaran T dan garis netral akan bergeser ke bawah atau sebaliknya. 
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2.3 Teori Underreinforced, Overreinforced Dan Balance Steel Ratio 

 Sebuah balok yang memiliki perbandingan tulangan yang seimbang adalah balok yang 

tulangan tariknya secara teoritis akan mulai meleleh dan beton tekannya (compression concrete) 

mencapai tegangan ultimate pada tingkat beban yang persis sama. Jika balok mempunyai lebih 

sedikit tulangan daripada yang diperlukan untuk suatu perbandingan seimbang, balok itu disebut 

underreinforced, jika tulangannya lebih banyak maka balok disebut balok overreinforced. 

Jika sebuah balok berada dalam keadaan underreinforced dan beban ultimate sudah hampir 

tercapai, baja akan mulai meleleh meskipun tegangan pada beton tekan masih belum mencapai 

tegangan ultimate-nya. Jika beban terus diperbesar, baja akan terus memanjang sehingga 

mengakibatkan lendutan dan retak besar pada beton tarik. akibatnya, pengguna struktur akan 

mengetahui bahwa beban harus dikurangai atau jika tidak struktur akan rusak parah bahkan bisa 

runtuh. Jika beban ditingkatkan lebih jauh lagi, retak tarik akan menjadi lebih besar lagi dan pada 

akhirnya beton tekan akan mengalami kelebihan tegangan dan runtuh. 

 Jika sebuah balok berada dalam keadaan overreinforced, tulangan tarik tidak akan 

meleleh sebelum keruntuhan terjadi. Ketika beban bertambah, tidak akan terjadi lendutan 

meskipun beton tekan telah mengalami kelebihan tegangan sehingga keruntuhan akan terjadi 

secara tiba-tiba tanpa peringatan bagi para pengguna struktur. balok persegi akan runtuh pada 

daerah tekan ketika regangan yang terjadi sekitar 0,003 sampai 0,0035 untuk mutu beton biasa. 

 Oleh karena itu situasi overreinforced harus dihindari sebisa mungkin, sehingga para 

perencana menggunakan situasi underreinforced agar jenis daktail dari keruntuhan akan 

memberikan “waktu menghindar” yang cukup. 

 

2.4 Geser Dan Lentur Dalam Beton Bertulang 

 Tujuan perencanaan beton bertulang bertujuan untuk menghasilkan batang daktil yang 

memberikan peringatan dari keruntuhan mendadak. keruntuhan balok bertulang dalam geser 

adalah sangat berbeda dengan dengan keruntuhan lentur, keruntuhan geser terjadi secara tiba-tiba 

dengan peringatan kecil atau tanpa peringatan sebelumnya. Oleh karena itu balok direncanakan 

runtuh dalam lentur, sehingga balok underreinforced akan runtuh secara daktail. Pada balok 

beton bertulang tegangan sebanding dengan regangan, terjadi dua macam tegangan yaitu, 

tegangan lentur dan tegangan geser. Dan dapat dihitung dengan rumus berikut:  
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Gambar 2.7 hubungan beban dan reaksi 

ƒ =   

ν  =   

 

 Suatu elemen dari balok yang tidak terletak pada serat terekstrim atau sumbu netral akan 

menerima tegangan lentur dan geser. Tegangan ini merupakan gabungan dari tegangan tekan dan 

tarik yang miring disebut tegangan utama, arah dari tegangan utama dapat ditentukan dengan 

rumus berikut dengan α sebagai kemiringan dari tegangan terhadap sumbu balok: 

 

     tan 2α =  

 

 Tentu saja pada setiap posisi yang berbeda sepanjang balok nilai v dan f akan berubah, 

jadi arah dari tegangan utama berubah. dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa pada sumbu 

netral tegangan utama akan berada pada sudut 45˚ dengan sumbu horizontal. 
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2.4.1 Rumusan Gaya Geser Dalam Balok Beton Bertulang. 

contoh suatu keadaan balok dengan pembebanan sebagai berikut :                      

                               
Gambar 2.8 Reaksi Vu 

 

 Jika Vu dibagi dengan luas balok rata-efektif bwd, hasilnya adalah tegangan geser rata-

rata. Tegangan ini tidak sama dengan tegangan tarik diagonal tetapi hanya sebagai indikator 

besarannya, jika nilai indikator ini melampaui nilai tertentu, tulangan geser dianggap 

perlu.kekuatan geser teoritis batang dilambangkan dalam bentuk Vn, Vn merupakan kontribusi 

dari kekuatan yang diberikan beton dan tulangan geser.tegangan geser rata-rata harus dikalikan 

dengan luas balok efektif untuk mendapatkan gaya geser. 

 

Vn = Vc + Vs………………dimana Vc = kekuatan geser nominal sumbangan beton 

             Vs = kekuatan geser nominal sumbangan tulangan geser 

     Vc = 1/6  *bw*d….vc = Vc / bw.d 

     Vs =   …….s = L / (n-1) 
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2.4.2 Pola Retak Dalam Balok Beton Bertulang. 

    
Gambar 2.9 pola retak pada balok 

 

 Pada gambar diatas, tampak pola-pola retak akibat dari lebihnya muatan beban rencana. 

dalam perencanaan biasanya direncanakan untuk terjadi retak lentur, tetapi retak miring dapat 

terjadi pada balok beton bertulang sebagai kelanjutan dari retak lentur atau kadang-kadang 

sebagai retak independen (karena tidak dipasangnya tulangan geser). Retak geser kadang-kadang 

terjadi pada titik-titik belok dari balok menerus atau dekat tumpuan sederhana (seperti halnya 

pada percobaan). Ditempat-tempat teresebut sering terjadi momen kecil dan geser tinggi, dan 

pada sumbu netral jika tegangan lentur adalah nol maka geser mencapai nilai maksimum.oleh 

karena itu tegangan geser akan menentukan apa yang terjadi dengan retak ditempat itu. 

 Setelah retak berkembang, balok akan runtuh kecuali jika penampang beton yang retak 

dapat menahan gaya yang bekerja. Jika tidak ada tulangan geser atau sengkang, bagian yang 

dapat menstransfer geser adalah sebagai berikut : 

1. Kekuatan geser dari penampang tak retak diatas bagian yang retak (diperkirakan 20%-

40%) dari kekuatan total. 

2. Kuncian agregat, yaitu friksi yang terjadi akibat kuncian agregat pada permukaan beton 

di sisi retak yang berlawanan (diperkirakan 33%-50% dari total). 

3. Kekuatan tulangan longitudinal terhadap gaya friksi, yang sering disebut gaya pengait 

atau dowel action (diperkirakan 15%-25%). 

4. Perilaku jenis pengikat lengkung yang terjadi dalam balok tinggi yang dihasilkan oleh 

tulangan longitudinal yang bekerja sebagai pengikat dan dari beton tak retak diatas dan 

disisi retak yang bekerja sebagai pelengkung. 
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2.5 Pengujian Lentur Balok Beton. 

1. Menggunakan Simple Beam dengan Third-Point Loading. 
 

 
 

Gambar 2.10 Pengujian lentur dengan 3 titik 
 

Modulus of Rupture: 
σMR = PL / bh2   (Mpa)         
  
dimana : 
P = beban maksimum diterapkan ditunjukkan oleh pengujian 
L = panjang balok 
b  =  lebar balok       
h  = tinggi balok…………………………….sebagai catatan berat balok diabaikan. 
 

Pada pengujian peneliti menggunakan metode ini. 
 

2. Menggunakan Simple Beam dengan One-Point Loading 
 

 
Gambar 2.11 Pengujian lentur dengan 1 titik 
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Modulus of Rupture: 
σMR = 3PL / 2bh2   (Mpa)         
  
dimana : 
P = beban maksimum diterapkan ditunjukkan oleh pengujian 
L = panjang balok 
b  =  lebar balok       
h  = tinggi balok…………………………….sebagai catatan berat balok diabaikan. 
 

2.6 Metode-Metode Mix Design 

 Kriteria perencanaan campuran beton merupakan suatu hal yang komplek jika dilihat dari 

perbedaan sifat dan karakteristik bahan penyusunnya. Karena bahan penyusun tersebut akan 

menyebabkan variasi dari produk beton yang dihasilkan. Kriteria dasar perancangan beton adalah 

kekuatan tekan yang berhubungan dengan FAS atau faktor air semen yang digunakan. kriteria ini 

sebenarnya kontradiktif dengan kemudahan pengerjaan karena menurut Abraham, 1920 (Neville, 

1981) untuk menghasilkan kekuatan yang tinggi penggunaan air dalam campuran beton harus 

minimum. Jika air yang digunakan sedikit, akan timbul kesulitan dalam pengerjaan sesuai dengan 

pendapat Feret (1896) yang mempertimbangkan pengaruh rongga (voids). 

Kriteria perencanaan dapat dibagi menjadi 2 aspek yaitu : 

1. Variabilitas, secara umum rumusan mengenai kekuatan tekan dengan mempertimbangkan 

variabilitas ditulis sebagai     f’cr = f’c + k.S   dimana f’cr adalah kekuatan tekan rata-

rata, f’c adalah kekuatan tekan rencana, S nilai standar deviasi dan k adalah suatu 

konstanta yang diturunkan dari distribusi normal kekuatan tekan yang diijinkan biasanya 

diambil sebesar 1,64. nilai k di USA adalah 1,645, di Inggris dibulatkan menjadi 1,64, 

sedang di Australia 1,65. 

2. Kemampuan dan Umur Rencana, nilai keamanan dalam perancangan beton dicerminkan 

dari batas yang diijinkan ditolak sebesar 5%, yang merupakan suatu nilai variabilitas 

dikalikan dengan nilai standar penyimpangan yang diduga terjadi. Nilai keamanan dalam 

perancangan beton dinamakan suatu nilai tambah (margin). 

           Kekuatan tekan rencana dalam perancangan didasarkan atas kekuatan tekan maksimum 

yang terjadi selama masa pengerasan. Kekuatan tekan beton maksimum biasanya terjadi setelah 

umur 28 hari,sehingga umur 28 hari ini dijadikan sebagai umur rencana. 
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2.6.1 Metode American Concrete Institute (ACI). 

Metode campuran beton ini berasal dari Amerika yang berdasarkan benda uji silinder dengan 

ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. 

Kelebihan dan kekurangan : 

- Cara ini merupakan cara coba-coba/eksperimental untuk memperoleh proporsi bahan yang 

menghasilkan konsistensi. Jika dipakai agregat yang berbeda akan menyebabkan konsistensi 

yang berbeda pula. 

- Nilai (Modulus Halus Butir) MHB sebenarnya kurang menggambarkan gradasi agregat yang 

tepat, untuk agregat dengan berat jenis yang berbeda perlu diadakan koreksi. 

 

2.6.2 Metode Road Note No.4. 

cara mix design ini didapat dari hasil penelitian Glanville.,et.al, yang ditekankan pada pengaruh 

gradasi agregat terhadap kemudahan pengerjaan (workability). 

kelebihan dan kekurangan : 

- gradasi menggunakan empat kurva, sehingga sulit dikerjakan dilapangan. 

- bentuk agregat agak sulit dibedakan (antara bulat dengan tidak teratur), kesulitan lain jika 

digunakan campuran antara agregat alami dengan batu pecah. 

 

2.6.3 Metode Development Of Environment (DOE). 

Metode ini diabsorbsi sebagai metode yang kita sering dengar yaitu metode pekerjaan umum 

yang tertuang dalam SK.SNI.”Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton”. Pada prinsipnya 

menggunakan dasar kuat tekan kubus beton berukuran 15cm x 15cm. 

Kelebihan dan kekurangan : 

- Jenis agregat hanya ditetapkan dari batu pecah dan alami saja, dan kadang agregat alami 

berbentuk tidak bulat atau halus. Hal ini berpengaruh pada jumlah air yang dibutuhkan sehingga 

dibutuhkan koreksi terhadap jumlah air yang dibutuhkan. 

- Diagram proporsi agregat sulit dipenuhi. 
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2.6.4 Metode Portland Cement Association (PCA). 

Metode desain campuran Portland Cement Association (PCA) pada dasarnya serupa dengan 

metode ACI sehingga secara umum hasilnya akan saling mendekati. Mengenai metode ini 

dijelaskan lebih lanjut dalam “Design and Control of Concrete Mixture 12th edition”. 

Kelebihan dan kekurangan : 

Sama dengan metode American Concrete Institute (ACI). 

 

2.6.5 Metode Trial And Error. 

Metode ini berusaha mendapatkan pori-pori yang minimum atau kepadatan beton yang 

maksimum, artinya kebutuhan aggregate halus maksimum untuk mendapatkan kebutuhan semen 

yang minimum. Prinsipnya, metode ini membuat campuran beton dengan perbandingan bahan 

penyusun yang berbeda-beda sehingga mendapatkan komposisi dengan workabilitas tertentu. 

Cara ini membutuhkan waktu lama dan sering tidak mencapai target mutu beton. 

Kelebihan dan kekurangan : 

Cara ini memiliki kelemahan dalam pencampuran agregat. jika pemadatan terlalu kuat, agregat 

akan cepat turun sehingga agregat halus akan turun kebawah dan interlocking yang baik tidak 

tercapai. 

 

2.6.6 Metode Modulus Halus Butir (MHB). 

Metode modulus kehalusan dari Prof. Duff Abraham (Lemis Institute Chicago) ini pada 

prinsipnya menggunakan tabel perbandingan bahan. 

kelebihan dan kekurangan : 

-cara ini tidak selalu menjamin hasil yang benar karena sifat agregat yang dipakai tidak selalu 

tetap. 

 

 Dalam uji eksperimental, digunakan metode DOE karena metode ini paling baik dan 

menjadi acuan yaitu SNI. Metode DOE hanya mempunyai kelemahan dalam koreksi air, dan 

dirasa cukup mudah dilakukan di laboratorium maupun dilapangan. 

 


