
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Jembatan

Jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi meneruskan jalan melalui

suatu rintangan yang permukaannya lebih rendah. Rintangan ini dapat berupa

jalan lain, rel kereta api, irigasi, sungai, laut, dan lain-lain. Jembatan

merupakan investasi tertinggi dari semua elemen yang dapat dijumpai pada

sistem jalan raya. Setiap kerusakan pada konstruksi jembatan dapat

menyebabkan timbulnya gangguan-gangguan dalam kelancaran perputaran

roda ekonomi dan dapat menimbulkan kecelakaan bagi manusia. Macam-

macam jembatan berdasarkan jenis daerah yang dilaluinya dapat dilihat pada

Gambar 2.1, Gambar 2.2, Gambar 2.3. dan Gambar 2.4.

Gambar 2.1 Jembatan diatas jalan. Gambar 2.2 Jembatan diatas rel kereta api.

Gambar 2.3 Jembatan diatas sungai. Gambar 2.4 Jembatan diatas laut.
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B. Klasifikasi Jembatan

Jenis jembatan berdasarkan fungsi, lokasi, bahan konstruksi, dan tipe struktur

sekarang ini telah mengalami perkembangan pesat sesuai dengan

perkembangan jaman dan teknologi, mulai dari konstruksi yang sederhana

sampai pada konstruksi yang mutahir.

Berdasarkan fungsinya, jembatan dapat dibedakan sebagai berikut

 Jembatan jalan raya (highway bridge)

 Jembatan jalan kereta api (railway bridge)

 Jembatan pejalan kaki atau penyeberangan (pedestarian bridge)

Berdasarkan lokasinya, jembatan dapat dibedakan sebagai berikut :

 Jembatan diatas sungai, danau, atau laut

 Jembatan diatas lembah

 Jembatan diatas jalan yang ada (flyover)

 Jembatan diatas saluran irigasi/drainase (culvert)

 Jembatan di dermaga (jetty)

Berdasarkan bahan konstruksinya, jembatan dapat dibedakan sebagai berikut :

 Jembatan kayu (log bridge)

 Jembatan beton (concrete bridge)

 Jembatan beton prategang (presstresed concrete bridge)

 Jembatan baja (steel bridge)

 Jembatan komposit (composite bridge)

Berdasarkan tipe strukturnya, jembatan dapat dibedakan menjadi beberapa

macam antara lain :
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 Jembatan pelat (slab bridge)

 Jembatan pelat berongga (voided slab bridge)

 Jembatan gelagar (girder bridge)

 Jembatan rangka (truss bridge)

 Jembatan pelengkung (arch bridge)

 Jembatan gantung (suspension bridge)

 Jembatan kabel (cable stayed bridge)

 Jembatan kantilever (cantilever bridge)

C. Pembagian Elemen Struktur Jembatan

Elemen struktur utama penyusun jembatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Struktur Atas (Superstructures)

Struktur atas jembatan merupakan bagian yang menerima beban langsung

yang meliputi berat sendiri, beban mati, beban mati tambahan, beban lalu

lintas kendaraan, gaya rem, beban pejalan kaki, dan lain-lain Struktur atas

jembatan umumnya terdiri dari :

a. Trotoar

1) Sandaran dan tiang sandaran

2) Peninggian trotoar (kerb)

3) Lantai trotoar

b. Lantai kendaraan

c. Gelagar induk

d. Balok diafragma
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e. Ikatan pengaku (ikatan angin dan ikatan melintang)

f. Tumpuan (Bearing)

2. Struktur Bawah (Substructures)

Struktur bawah jembatan berfungsi untuk memikul seluruh beban struktur

atas dan beban lain yang ditimbulkan oleh tekanan tanah, aliran air dan

hanyutan, tumbukan, gesekan pada tumpuan dan sebagainya. Struktur

bawah jembatan umumnya meliputi :

a. Pangkal Jembatan (Abutmen)

1) Dinding belakang (Back wall)

2) Dinding penahan (Retaining wall)

3) Dinding sayap (Wing wall)

4) Oprit, plat injak (Approach slab)

5) Konsol pendek untuk jacking (Corbel)

6) Tumpuan (Bearing)

b. Pilar Jembatan (Pier)

1) Kepala pilar (Pier head)

2) Pilar (Pier), yang berupa dinding, kolom atau portal

3) Konsol pendek untuk jacking (Corbel)

4) Tumpuan (Bearing)

3. Pondasi (Foundation)

Pondasi jembatan berfungsi untuk meneruskan seluruh beban jembatan ke

tanah dasar. Jenis pondasi abutmen atau pier jembatan diantaranya :
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a. Pondasi setempat (Spread footing)

b. Pondasi sumuran (Caisson)

c. Pondai tiang (Pile foundation)

1) Tiang pancang kayu (Log Pile)

2) Tiang pancang baja (Steel Pile)

3) Tiang pancang beton (Reinforced Concrete Pile)

4) Tiang pancang beton prategang (Prestessed Concrete Pile)

5) Tiang Pancang komposit (Compossite Pile)

D. Pembebanan Pada Jembatan

Dalam merencanakan sebuah jembatan, terdapat tiga macam beban yang biasa

digunakan dalam perhitungan. Dari beban inilah yang pada akhirnya akan

menimbulakan gaya-gaya yang akan didistibusikan pada struktur dibawahnya.

Beban-beban tersebut diantaranya :

 Beban akibat aksi tetap

 Beban akibat aksi lalu lintas

 Beban akibat aksi lingkungan

1. Beban Akibat Aksi Tetap

Aksi tetap terjadi dari beban sendiri, beban mati tambahan, beban akibat

pengaruh susut dan rangkak, beban pengaruh prateganng, beban tekanan

tanah, dan beban pengaruh pelaksanaan tetap.

a. Beban Sendiri
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Beban sendiri adalah berat dari bagian jembatan dan elemen-elemen

struktural lain yang dipikulnya. Termasuk beban ini adalah berat bahan

dari bagian jembatan yang merupakan elemen struktural, ditambah

dengan elemen non-struktur yang dianggap tetap (RSNI T-02-2005).

b. Beban Mati Tambahan

Beban mati tambahan adalah berat seluruh bahan yang membentuk suatu

beban pada jembatan yang merupakan elemen bukan struktural, dan

besarnya dapat berubah selama umur jembatan (RSNI T-02-2005).

Dalam hal tertentu harga faktor beban untuk beban mati tambahan (KMA)

yang telah berkurang boleh digunakan dengan persetujuan instansi yang

berwenang. Hal ini bisa dilakukan apabila instansi tersebut mengawasi

beban mati tambahan sehingga tidak dilampaui selama umur jembatan

(RSNI T-02-2005)

Kecuali ditentukan lain oleh instansi yang berwenang, semua jembatan

harus direncanakan untuk bisa memikul beban mati tambahan yang

berupa aspal beton setebal 50 mm untuk pelapisan kembali dikemudian

hari. Pelapisan kembali yang diizinkan adalah merupakan beban nominal

yang dikaitkan dengan faktor beban untuk mendapatkan beban rencana

(RSNI T-02-2005).

c. Beban Akibat Pengaruh Susut dan Rangkak

Pengaruh rangkak dan penyusutan harus diperhitungkan dalam

perencanaan jembatan beton. Pengaruh ini dihitung dengan
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menggunakan beban mati dari jembatan. Apabila rangkak dan

penyusutan bisa mengurangi pengaruh muatan lainnya, maka harga dari

rangkak dan penyusutan tersebut harus diambil minimum, misalnya pada

waktu transfer dari beton prategang (RSNI T-02-2005).

d. Beban Akibat Pengaruh Prategang

Gaya prategang akan menyebabkan pengaruh sekunder pada komponen-

komponen yang terkekang pada bangunan statis tidak tentu. Pengaruh

sekunder tersebut harus diperhitungkan baik pada batas daya layan

ataupun batas ultimit. Prategang harus diperhitungkan sebelum (selama

pelaksanaan) dan sesudah kehilangan tegangan dalam kombinasinya

dengan beban-beban lainnya. Pengaruh utama dari prategang adalah

sebagai berikut :

1) Pada keadaan batas daya layan, gaya prategang dapat dianggap

bekerja sebagai suatu sistem beban pada unsur jembatan. Nilai

tersebut harus diperhitungakan dengan menggunakan faktor beban

daya layan sebesar 1.0

2) Pada keadaan batas ultimit, pengaruh utama dari prategang tidak

dianggap sebagai beban yang bekerja, melainkan harus tercakup

dalam perhitungan kekuatan unsur (RSNI T02-2005).



11

2. Beban Akibat Aksi Lalu Lintas

Beban lalu lintas untuk perencanaan jembatan terdiri atas beban Lajur “D”

dan beban Truk “T’. Pembagian beban tersebut dapat dilihat pada Gambar

2.5

Gambar 2.5 Pembagian Beban Akibat Aksi Lalu Lintas

(Sumber : RSNI-02-2005)

a. Beban Lajur “D”

Beban lajur “D” terdiri dari beban tersebar merata (BTR) yang

digabungkan dengan beban garis (BGT) seperti terlihat pada Gambar 2.6

Gambar 2.6 Beban lajur “D” (Sumber : RSNI T-02-2005)

Beban terbagi rata (BTR) mempunyai intensitas q kPa, dimana besarnya

q tergantung pada panjang total yang dibebani L seperti berikut ini :
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Untuk L ≤ 30m, q = 9,0 kPa….........................................................(1)

Untuk L > 30m, q = 9,0 (0,5 + 15/l) kPa……………………..........(2)

q = Intensitas BTR dalam arah memanjang jembatan

L = Panjang total jembtan yang dibebani (meter)

Besarnya nilai BTR secara grafis ditunjukkan pada Gambar 2.7

Gambar 2.7 Beban “D” : BTR vs Panjang yang dibebani (Sumber RSNI

T-02-2005)

Beban garis (BGT) dengan intensitas p kN/m harus ditempatkan tegak

lurus terhadap arah lalu lintas pada jembatan. Besarnya intensitas p

adalah 49,0 kN/m (RSNI T-02-2005). Untuk mendapatkan momen lentur

negatif maksimum pada jembatan menerus, BGT kedua yang identik

harus ditempatkan pada posisi dalam arah melintang jembatan pada

bentang lainnya. Alternatif penempatan beban BGT dan BTR untuk

mendapatkan kondisi yang paling menentukan dalam arah melintang

jembatan ditunjukkan pada Gambar 2.8, sedangkan penempatan beban

dalam arah memanjang ditunjukkan pada Gambar 2.9, Gambar 2.10, dan

Gambar 2.11
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Gambar 2.8 Penyebaran beban pada arah melintang
(Sumber : RSNI T-02-2005)

Gambar 2.9 Momen lentur positif - bentang 1 , 3 , 5
(Sumber : RSNI T-02-2005)

Gambar 2.10 Momen lentur positif - bentang 2 , 4
(Sumber : RSNI T-02-2005)

Gambar 2.11 Momen lentur negatif pada pilar
(Sumber : RSNI T-02-2005)
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Beban lajur “D” bekerja pada seluruh lebar jalur kendaraan dan

menimbulkan pengaruh pada jembatan yang ekuivalen dengan suatu

iring-iringan kendaraan yang sebenarnya. Jumlah total beban lajur “D”

yang bekerja tergantung pada lebar jalur kendaraan itu sendiri.

Beban truk “T” adalah satu kendaraan berat dengan 3 as yang

ditempatkan pada posisi dalam lajur lalu lintas rencana. Tiap as terdiri

dari dua bidang kontak pembebanan yang dimaksudkan sebagai simulasi

pengaruh roda kendaraan berat. Hanya satu beban truk “T” diterapkan

perlajur lalu lintas rencana.

Secara umum, beban “D” akan menjadi beban penentu dalam

perhitungan jembatan yang mempunyai bentang sedang sampai panajang,

sedangkan beban truk “T” digunakan untuk bentang pendek dan lantai

kendaraan (RSNI T-02-2005). Lajur lalu lintas rencana harus mempunyai

lebar 2,75 m. Jumlah maksimum lajur lalu lintas yang digunakan untuk

berbagai lebar jembatan bisa dilihat dalam Tabel 2.1 Lajur lalu lintas

rencana harus disusun sejajar dengan sumbu memanjang jembatan.

Tabel 2.1 Lebar jembatan berdasarkan jumlah lajur (Sumber : RSNI T-

02-2005)

Tipe
Jembatan

Lebar Jalur
Kendaraan

(m)

Jumlah
Lajur Lalu

Lintas
Rencana

(n)
Satu
lajur 4,0 – 5,0 1

Dua
Arah
Tanpa

Median

5,5 – 8,25 2 (3)
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11,3 – 15,0 4
Banyak

arah 8,25 – 11,25 3

11,3 – 15,0 4
15,1 – 18,75 5
18,8 – 22,5 6

Catatan (1) Untuk jembatan tipe lain, jumlah lajur lalu
lintas rencana harus ditentukan oleh instansi yang
berwenang.
Catatan (2) Lebar jalur kendaraan adalah jarak minimum
antara kerb atau rintangan untuk satu arah atau jarak antara
kerb/rintangan/median dengan median untuk banyak arah.
Catatan (3) Lebar minimum yang aman untuk dua lajur
kendaraan adalah 6,0 m.
Lebar jembatan antara 5,0 m sampai 6,0 m harus dihindari
oleh karena hal ini akan memberikan kesan kepada
pengemudi seolah-olah memungkinkan untuk menyiap.

b. Beban Truk “T”

Pembebanan truk “T” terdiri dari kendaraan truk semi-trailer yang

mempunyai susunan dan berat as seperti terlihat dalam Gambar 2.12.

Gambar 2.12 Pembebanan truk “T’ 500 kN (Sumber RSNI T 02-2005).

Berat masing-masing as disebarkan menjadi 2 beban merata sama besar

yang merupakan bidang kontak antara roda dengan permukaan lantai.
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Jarak antara 2 as tersebut bisa diubah-ubah antara 4,0 m sampai 9,0 m

untuk mendapatkan pengaruh terbesar pada arah memanjang jembatan.

c. Gaya Rem

Pengaruh ini diperhitungkan senilai dengan gaya rem sebesar 5% dari

beban lajur D yang dianggap ada pada semua jalur lalu lintas. Besar gaya

rem per lajur 2,75 m dapat dilihat pada Gambar 2.13

Gambar 2.13 Gaya Rem (Sumber RSNI T-02-2005)

Gaya rem tersebut dianggap bekerja horizontal dalam arah sumbu

jembatan dengan titik tangkap setinggi 1,8 m di atas permukaan lantai

kendaraan.

3. Beban Akibat Aksi Linkungan

a. Beban Angin

Gaya nominal ultimit dan daya layan jembatan akibat angin tergantung

kecepatan angin rencana seperti berikut ini :

TEW = 0,0006 Cw (Vw)2 Ab …………………………………………...(3)

Dengan : TEW = Kecepatan angin rencana (kN)
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Vw = Kecepatan angin rencana (m/s) untuk keadaan batas

yang ditinjau

Cw = Koefisien Seret

Ab = Luas koefisien bagian samping jembatan (m2)

Kecepatan angin rencana harus diambil seperti yang diberikan dalam

Tabel 2.3. Luas ekuivalen bagian samping jembatan adalah luas total

bagian yang massif dalam arah tegak lurus sumbu memanjang jembatan.

Untuk jembatan rangka luas ekivalen ini dianggap 30% dari luas yang

dibatasi oleh batang-batang bagian terluar.

Angin harus dianggap bekerja secara merata pada seluruh bangunan atas,

apabila suatu kendaraan sedang berada diatas jembatan, beban garis

merata tambahan arah horisontal harus diterapkan pada permukaan lantai

seperti diberikan dengan rumus :

TEW = 0,0012 Cw (Vw) Ab ……………………………………...........(4)

Dengan :

Cw = 1,2

Besarnya koefisien seret dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2 Koefisien Seret Cw (Sumber : RSNI T-02-2005)

Tipe Jembatan C
Bangunan atas massif
(1), (2)
b/d = 1,0
b/d = 2,0
b/d ≥ 3,0

2,1 (3)
1,5 (3)
1,25 (3)

Bangunan atas rangka 1,2
Catatan (1)
b = lebar keseluruhan jembatan dihitung dari sisi luar
sandaran
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d = tinggi bangunan atas, termasuk tinggi sandaran yang
massif

Catatan (2)
Untuk harga antara dari b/d bisa di interpolasi linier

Catatan (3)
Apabila bangunan atas mempunyai superelevasi, Cw harus
dinaikkan sebesar 3% untuk setiap derajat superelevasi,
dengan kenaikan maksimum 2,5%

Sedangkan besarnya kecepatan angin dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3 Kecepatan Angin Rencana (Vw) (Sumber : RSNI T-02-2005)

Keadaan

Batas Layan

Lokasi

Sampai 5

km dari

pantai

> 5 km dari

pantai

Daya layan 30 m/s 25 m/s

Ultimit 35 m/s 30 /s

b. Beban Akibat Gempa

Besarnya beban dinamis akibat gempa dihitung dengan rumus :

T*BQ = Kh*I............................................................................................(5)

Kh = C*S.............................................................................................(6)

Dengan :

T*BQ = Gaya Geser Dasar total dalam arah yang ditinjau (kN)

Kh = Koefisien beban gempa horisontal

C = Koefisien beban dasar untuk daerah, waktu dan kondisi

setempat yang sesuai

I = Faktor Kepentingan
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S = Faktor tipe bangunan

WT = Beban total nominal bangunan yang mempengaruhi

percepatan gempa, diambil sebagai beban mati ditambah beban mati

tambahan (kN)

E. Gelagar Induk Jembatan

Gelagar induk jembatan merupakan struktur atas pada jembatan yang berfungsi

untuk memikul pembebanan akibat aksi tetap, aksi lalulintas, maupun aksi

lingkungan. Gelagar induk dari jembatan telah mengalami perkembagan dari

teknologi yang sederhana sampai pada gelagar dengan teknologi yang mutahir,

sehingga diperoleh bentang yang cukup panjang dengan dimensi yang lebih

kecil.

Jenis gelagar induk jembatan diantaranya :

 Gelagar kayu

 Gelagar T, I, dan kotak beton bertulang

 Gelagar Baja

 Gelagar Komposit

 Gelagar beton prategang T,I (I girder), Kotak (box girder), dan V

Sesuai dengan RSNI T-12-2004 Pasal 6.5, perencanaan struktur beton

prategang perlu didasarkan pada cara Perencanaan berdasarkan Beban dan

Kekuatan Terfaktor (PBKT). Namun untuk perencanaan komponen beton

prategang, khususnya beton prategang penuh, terhadap lentur yang

mengutamakan suatu pembatasan tegangan kerja, baik pada tegangan tekan

maupun tarik, atau yang ada keterkaitan dengan aspek lain yang dianggap
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sesuai kebutuhan perilaku deformasinya, dapat digunakan cara Perencanaan

berdasarkan Batas Layan (PBL). Adapun langkah-langkah dalam perencanaan

gelagar induk beton prategang adalah sebagai berikut :

1. Asumsi Perancangan Beton Prategang Berdasarkan Batas Layan (PBL)

Dalam hal perencanaan berdasarkan batas layan, dipakai anggapan bahwa

struktur berperilaku elastis linier untuk semua kombinasi beban rencana

yang bekerja.

Dalam hal ini, sifat penampang harus dihitung berdasarkan anggapan:

 Regangan pada tulangan dan beton berbanding lurus dengan jarak ke

garis netral.

 Beton tidak menahan tarik.

 Perbandingan modulus elastisitas untuk perhitungan transformasi luas

tulangan, n=Es/Ec, dapat diambil sebagai bilangan bulat yang terdekat

tetapi tidak kurang dari 6.

Gambar 2.14 Diagaram tegangan regangan pada beton prategang

Berdasarkan asumsi dan Gambar 2.14 diatas diperoleh persamaan tegangan

pada balok beton prategang sebagai berikut :
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Tegangan serat bawah balok (ft) :

0
I

Mn.Yb
I

Me.Yb
A
Pef t  .............................................................. (7)

Tegangan serat atas balok (fca) :

0
I

Mn.Yb
I

Me.Yb
A
Pef t  ............................................................... (8)

2. Tegangan Izin Beton

Menurut Peraturan Perencanaan Struktur Beton Untuk Jembatan (RSNI T-

12-2004) Pasal 4.4.1.2 Tegangan izin pada beton adalah sebagai berikut :

a. Tegangan ijin prategang pada kondisi beban sementara (sebelum

terjadinya kehilangan tegangan sebagai fungsi waktu) tidak boleh

melampaui nilai berikut :

1) Tegangan serat tekan terluar, sebesar 0,60 f’ci

2) Tegangan serat tarik terluar pada ujung-ujung komponen struktur di

atas perletakan sederhana, sebesar 0,50 f’ci

3) Tegangan serat tarik terluar kecuali seperti yang diizinkan dalam

(2.a.1)) dan (2.a.2)), sebesar 0,25 f’ci

Bila tegangan tarik terhitung melampaui nilai tersebut di atas, maka harus

dipasang tulangan tambahan (non-prategang atau prategang) dalam

daerah tarik untuk memikul gaya tarik total dalam beton, yang dihitung

berdasarkan asumsi suatu penampang utuh yang belum retak.
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b. Tegangan beton pada kondisi beban layan (sesudah memperhitungkan

semua kehilangan prategang yang mungkin terjadi) tidak boleh

melampaui nilai berikut:

1) Tegangan serat tekan terluar akibat pengaruh prategang, beban mati

dan beban hidup tetap, sebesar 0,45 f’c

2) Tegangan serat tekan terluar akibat pengaruh prategang, beban mati

dan beban hidup total, sebesar 0,60 f’c

3) Tegangan serat tarik terluar dalam daerah tarik yang pada awalnya

mengalami tekan, sebesar 0,5 f’c

c. Tegangan izin beton dalam (1.a.) dan (1.b.) boleh dilampaui bila dapat

ditunjukkan dengan pengujian atau analisis bahwa kemampuan

strukturnya tidak berkurang dan lebar retak yang terjadi tidak melebihi

nilai yang disyaratkan.

3. Tegangan Ijin Tendon Prategang

Sesuai dengan Peraturan Perencanaan Struktur Beton Untuk Jembatan RSNI

T-12-2004 Pasal 4.4.3.2 tegangan tarik tendon prategang tidak boleh

melebihi nilai berikut ini :

a. Tegangan ijin pada kondisi transfer gaya prategang

Tegangan tarik baja prategang pada kondisi transfer tidak boleh

melampaui nilai berikut:



23

1) Akibat gaya penjangkaran tendon, sebesar 0,94 fpy tetapi tidak lebih

besar dari 0,85 fpu atau nilai maksimum yang direkomendasikan oleh

fabrikator pembuat tendon prategang atau jangkar.

2) Sesaat setelah transfer gaya prategang, sebesar  0,82 fpy tetapi tidak

lebih besar dari 0,74 fpu

b. Tegangan ijin pada kondisi batas layan

Tegangan tarik baja prategang pada kondisi batas layan tidak boleh

melampaui nilai berikut:

1) Tendon pasca tarik, pada daerah jangkar (angkur) dan sambungan,

sesaat setelah penjangakaran (pengangkuran) tendon, sebesar 0,7 fpu

2) Untuk kondisi layan sebesar, sebesar 0,6 fpu

4. Kehilangan Gaya Prategang

Kehilangan gaya prategang dalam tendon untuk setiap waktu harus diambil

sebagai jumlah dari kehilangan seketika dan kehilangan yang tergantung

waktu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Bila dianggap perlu, nilai perkiraan harus direvisi untuk kehilangan gaya

prategang pada kondisi yang tidak biasa atau bila digunakan proses atau

material baru. Kehilangan prategang dapat dinyatakan dalam bentuk

kehilangan gaya atau kehilangan tegangan di dalam tendon.Kehilangan gaya

prategang ini antara lain :
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a. Akibat perpendekan elastik beton

Kehilangan gaya prategang akibat perpendekan elastis beton, harus

memperhitungkan secara cermat nilai modulus elastisitas beton pada saat

transfer tegangan, modulus elastisitas baja prategang, dan tegangan beton

pada titik berat baja prategang yang diakibatkan oleh gaya prategang dan

beban mati segera setelah transfer.

Kehilangan gaya prategang pada metode pasca tarik (post tension) dapat

ditentukan dengan persamaan sebagai berikut :

c

i
cp A

n.P
'ΔfΔf  ..................................................................................... (9)

c

s

E
E

n 

c

s
p E

E
0,5Δf 

Dimana : pΔf = kehilangan prategangan

fc’ = tegangan pd penampang beton pada level baja

prategang.

Pi = gaya prategang awal

Ac = luas penampang beton

Es = modulus elastisitas kabel/baja prategang

Ec = modulus Elastisitas beton

b. Akibat geseran (friksi) sepanjang lengkungan baja prategang

Pada struktur beton prategang dengan tendon yang dipasang melengkung

ada gesekan antara sistem penarik (jacking) dan angkur, sehingga
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tegangan yang ada pada tendon atau kabel prategang sehungga akan lebih

kecil dari pada bacaan pada alat baca tegangan (pressure gauge).

Kehilangan prategang akibat gesekan pada tendon akan sangat

dipengaruhi oleh :

1) Efek gerakan/goyangan dari selongsong (wobble) kabel prategang,

untuk itu dipergunakan koefisien wobble K .

2) Kelengkungan tendon/kabel prategang, untuk itu digunakan koefisien

geseran μ.

Gambar 2.15 Kehilangan gaya prategang akibat friksi

Kehilangan Gaya Prategang total akibat geseran disepanjang tendon

yang dipasang melengkung sepanjang titik 1 dan 2 adalah :

R
LααPμPP 121  .................................................... (10)

Sehingga :
R
LPμPP 121  ....................................................... (11)

Untuk pengaruh gerakan/goyangan selongsong ( wobble ) seperti yang

telah dijelaskan di-atas, disubstitusikan : K.L = μ.α pada persamaan

(11), sehingga didapat :

P1 - P2 = K.L.P1 ................................................................................ (12)
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Menurut SNI 03 – 2874 – 2002 kehilangan gaya prategang akibat

geseran pada tendon post tension (pasca tarik) harus dihitung dengan

rumus :

Ps = P.eK.Lx + µ.α ............................................................................... (13)

bila (K.Lx + μ.α) tidak lebih besar dari 0,30, maka pengaruh

kehilangan akibat friksi boleh dihitung sebagai berikut :

Ps = Px.(1 + K.Lx + μ.α) ................................................................. (14)

Tabel 2.4 Koefisien friksi tendon pasca tarik untuk digunakan pada

persamaan (13) atau persamaan (20)

Jenis
Baja

Prategang

Koefisien
Wobble

(K)

Koefisien
friksi (μ)

Tendon kawat 0,0033 -0,0049 0,15 - 0,25

batang

kekuatan

tinggi
0,0030 - 0,0020 0,08 - 0,30

strand 7 kawat 0,0016 - 0,0066 0,15 - 0,25

Te
nd

on
 ta

np
a 

le
ka

ta
n Mastic

Coated

Tendon kawat 0,0033 - 0,0066 0,05 - 0,15

strand 7 kawat 0,0033 - 0,0066 0,05 - 0,15

Pregreassed
Tendon kawat 0,0010 - 0,0066 0,05 - 0,15

strand 7 kawat 0,0010 - 0,0066 0,05 - 0,15

c. Akibat slip pada saat pengangkuran/dudukan angker

Pada komponen pasca tarik, kehilangan prategang saat transfer gaya

prategang dari alat penegang ke angkur harus diperhitungkan,

berdasarkan panjang pengaruh tendon yang diperkirakan mengalami
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pengaruh perubahan tegangan akibat slip pengangkuran. Besar

kehilangan dari hasil perhitungan harus diperiksa di lapangan pada saat

pra-penegangan, dan harus dilakukan penyesuaian di mana perlu.

Pada Peraturan Perencanaan Beton Untuk Struktur Jembatan dan

Peraturan Perencanaan Beton Untuk Struktur gedung hal ini tidak

dijelaskan secara khusus, namun pada buku Beton Prategang Jilid 1

(Edward G. Nawy) nilai slip ini secara umum diestimasi sebesar 6,35 mm

sampai 9,53 mm.

Besarnya perpanjangan total tendon adalah :

Es
fcΔL  .............................................................................................. (15)

Kehilangan gaya prategang akibat slip :

%100
L

S
ANC rata-rata 


 ....................................................................... (16)

Dimana : ANC = prosentasi kehilangan gaya prategang akibat slip

diangkur.

ΔL = deformasi pada angkur

fc’ = tegangan pada beton

ES = modulus elastisitas baja/kabel prategang

L = panjang kabel

Srata2 = harga rata-rata slip diangkur

Kehilangan gaya prategang akibat pemindahan gaya dapat digambarkan

seperti Gambar 2.16 dibawah ini :
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Gambar 2.16 Diagram kehilangan teg. sesaat dan sesudah pengangkuran

Garis ABC adalah tegangan pada baja prategang ( tendon ) sebelum

pengangkuran dilaksanakan. Garis DB adalah tegangan pada tendon

setelah pengangkuran tendon dilaksanakan.

Disepanjang bentangan L terjadi penurunan tegangan pada ujung

pengangkuran dan gaya geser berubah arah pada suatu titik yang berjarak

X dari ujung pengangkuran. Karena besarnya gaya geser yang berbalik

arah ini tergantung pada koefisien geseran yang sama dengan koefisien

geseran awal, maka kemiringan garis DB akan sama dengan garis AB

akan tetapi arahnya berlawanan.

Perpendekan total tendon sampai X adalah sama dengan panjang

penyetelan angker (anchorage set) d, sehingga kehilangan tegangan pada

ujung penarikan kabel dapat dituliskan sebagai berikut :

X
d2EPs p .......................................................................................... (17)

Dimana : Ps = Gaya prategang pada ujung angkur

Ps = Px . e – ( μ _ + K Lx )

Px = Tegangan pada baja prategang pada ujung

pengangkuran.
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L = Panjang bentang, atau jarak yang ditentukan

sepanjang kabel (dengan asumsi kabel ditarik dari

satu sisi saja).

K = Koefisien wobble

μ = Koefisien geseran tendon

Lx = Panjang tendon dari angkur sampai titik yang ditinjau.

d = Penyetelan angkur ( Anchorage Set )

Ep = Modulus Elastisitas Baja Prategang

Nilai X tergantung dari tegangan pada tendon akibat gaya penarikan

tendon Px dan karateristik gesekan dari tendon (λ) yang didapat pada

Tabel 3.3. dibawah ini :

Tabel 2.5. Nilai λdan X untuk Berbagai Profil Tendon (Naaman,1982)

Kehilangan tegangan sepanjang L : Z = Px – Ps(L)
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d. Akibat rangkak (creep) dalam beton

Rangkak merupakan deformasi yang terjadi pada beton dalam keadaan

tertekan akibat beban mati permanen. Kehilangan tegangan pada tendon

akibat rangkak pada beton sebesar:

Kehilangan Gaya Prategang yang diakibatkan oleh rangkak (creep) dari

beton ini merupakan salah satu kehilangan gaya prategang yang

tergantung pada waktu (time dependent loss of stress) yang diakibatkan

oleh proses penuaan dari beton selama pemakaian.

Ada 2 cara dalam menghitung kehilangan gaya prategang akibat rangkak

beton ini, yaitu :

1) Dengan metode regangan batas

Besarnya kehilangan tegangan pada baja prategang akibat rangkak

dapat ditentukan dengan persamaan :

.fc'.EsεΔf ceCR  .............................................................................. (18)

Dimana : ΔfCR = Kehilangan tegangan akibat creep ( rangkak )

εce = Regangan elastis

fc’ = Tegangan beton pada posisi baja prategang.

Es = Modulus elastisitas baja prategang.

2) Dengan metode koefisien rangkak

Besarnya kehilangan tegangan pada baja prategang akibat rangkak

dapat ditentukan dengan persamaan :

c

c
crcecrcr

ce

cr
cr E

'f
.Kε.Kε

ε
ε

K 
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c

s

E
En 

'f.
E
E

.K
E

'f
.KE.εΔfcr c

c

s
cr

c

c
crscr 

'f.n.KΔfcr ccr ................................................................................ (19)

Dimana : Δfcr = Kehilangan tegangan akibat rangkak

Kcr = Koefisien rangkak

εcr = regangan akibat rangkak

εcr = regangan elastis

Es = modulus elastisitas baja prategang

Ec = modulus elastisitas beton

n = Angka rasio modular

fc’ = Kuat tekan beton pada posisi baja prategang

Rangkak pada beton ini terjadi karena deformasi akibat adanya

tegangan pada beton sebagai fungsi dari waktu. Pada struktur beton

prategang, creep (rangkak) mengakibatkan berkurangnya tegangan

pada penampang.

Untuk struktur dengan lekatan yang baik antara tendon dan beton

(bonded members) kehilangan tegangan akibat rangkak dapat

diperhitungkan dengan persamaan :

)f(f.
E
E

.KΔfcr cdci
c

s
cr  ................................................................ (20)

Dimana : Δfcr = Kehilangan tegangan akibat rangkak

Kcr = Koefisien rangkak yang besarnya :
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 2 Untuk Pre Tension

 1,6 Untuk Post Tension

Es = Modulus elastisitas baja prategang

Ec = Modulus elastisitas beton

fci = Tegangan beton pada posisi/level baja

prategang sesaat

fcd = Tegangan beton pada pusat tendon akibat beban

mati

Untuk struktur dimana tidak terjadi lekatan yang baik antara tendon

dan beton (unbonded members), besarnya kehilangan gaya prategang

dapat ditentukan dengan persamaan :

cp
c

s
cr f.

E
E

.KΔfcr  ............................................................................ (21)

Dimana : Δfcr = Kehilangan tegangan akibat rangkak

Kcr = Koefisien rangkak yang besarnya :

 2 Untuk Pre Tension

 1,6 Untuk Post Tension

Es = Modulus elastisitas baja prategang

Ec = Modulus elastisitas beton

fcp = Tegangan tekan beton rata-rata pada pusat berat

tendon
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e. Akibat susut dalam beton

Pada struktur beton prategang, susut beton harus diperhitungan sebagai

faktor yang mempengaruhi kehilangan gaya prategang, yang besarnya

tergantung pada waktu. Penyusutan beton dipengaruhi oleh :

1) Rasio antara volume beton dan luas permukaan beton.

2) Kelembaban relatif waktu antara akhir pengecoran dan pemberian

gaya prategang.

Kehilangan tegangan akibat penyusutan beton dapat dihitung dengan

persamaan :

scsSH E.εΔf  ................................................................................... (22)

Dimana : SHΔf = Kehilangan tegangan akibat susut beton

sE = Modulus elastisitas baja prategang

csε = Regangan susut sisa total beton, yakni

 csε = 610300  Untuk Pre Tension

 csε =
2)(tlog

10200

10

6


 

Untuk Post Tension

Kehilangan tegangan akibat penyusutan beton dapat juga dihitung

dengan menggunakan koefisien susut, seperti pada persamaan

dibawah ini :

shsshSH K.E.εΔf  ............................................................................ (23)

 RH10
S
V0,061108,2ε 6

sh 





   ............................................ (24)

Dimana : SHΔf = Kehilangan tegangan akibat susut beton
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sE = Modulus elastisitas baja prategang

shε = Susut efektif

V = Volune beton dari suatu komponen struktur

beton prategang

S = Luas permukaan dari komponen struktur beton

prategang

RH = Kelembaban udara relatif

shK = Koefisien susut beton yang tergantung waktu

antara akhir pengecoran dan pemberian gaya

prategang.

Tabel 2.6 Koefisien Susut (Ksh)

Selisih antara
pengecoran dan
prategang

1 3 5 7 10 20 30 60

shK 0,92 0,85 0,80 0,77 0,73 0,64 0,58 0,45

f. Akibat relaksasi baja prategang

Relaksasi baja prategang terjadi pada baja prategang dengan

perpanjangan tetap selama suatu periode yang mengalami pengurangan

gaya prategang. Pengurangan gaya prategang ini akan tergantung pada

lamanya waktu berjalan dan rasio antara prategang awal (fpi) dan

prategang akhir (fpy).

Besarnya kehilangan tegangan pada baja prategang akibat relaksasi baja

prategang dapat dihitung dengan persamaan dibawah ini :
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  ESCRSHreCE ΔfΔfΔfJK.CΔf  ............................................. (25)

Dimana : CEΔf = Kehilangan tegangan akibat ralaksasi baja prategang

SHΔf = Kehilangan tegangan akibat susut beton

SHΔf = Kehilangan tegangan akibat rangkak (creep)

SHΔf = Kehilangan tegangan akibat perpendekan elastis

beton

C = Faktor relaksasi yang besarnya tergantung jenis

kawat baja prategang

reK = Koefisien relaksasi yang tergantung jenis kawat

baja prategang

J = Faktor waktu

Tabel 2.7 Nilai faktor relaksasi baja prategang (C)

(Sumber : Desain Struktur Beton Prategang Jilid 1 TY Lin

Ned, H Burns)

fpi /
fpu

Strand
atau

kawat
stress

relieved

Batang stress relieved
atau

Strand atau kawat
relaksasi rendah

0,80 1,28
0,79 1,22
0,78 1,16
0,77 1,11
0,76 1,05
0,75 1,45 1,00
0,74 1,36 0,95
0,73 1,27 0,90
0,72 1,18 0,85
0,71 1,09 0,80
0,70 1,00 0,75
0,69 0,94 0,70
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0,68 0,89 0,66
0,67 0,83 0,61
0,66 0,78 0,57
0,65 0,73 0,53
0,64 0,68 0,49
0,63 0,63 0,45
0,62 0,58 0,41
0,61 0,53 0,37
0,60 0,49 0,33

Tabel 2.8 Nilai faktor waktu (J) dan koefisien relaksasi baja prategang

(Kre). (Sumber : Desain Struktur Beton Prategang Jilid 1 TY

Lin Ned, H Burns)

Tipe Tendon Kre J
Strand atau kawat stress
relieved
derajat 1860 Mpa

138 0,150

Strand atau kawat stress
relieved
derajat 1720 Mpa

128 0,140

Kawat stress relieved
derajat 1655 Mpa atau
1620 Mpa

121 0,130

Strand relaksasi rendah
derajat 1860 Mpa 35 0,040

Kawat relaksasi rendah
derajat 1720 Mpa 32 0,037

Kawat relaksasi rendah
derajat 1655 Mpa atau
1620 Mpa

30 0,035

Batang stress relieved
rendah
derajat 1000 Mpa atau

41 0,050

5. Perancangan beton prategang berdasarkan beban dan kekuatan

terfaktor

Prinsip perencanaan disini didasarkan pada batas-batas tertentu yang dapat

dilampaui oleh suatu sistim struktur. Batas-batas ini ditetapkan terutama
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terhadap kekuatan, kemampuan layan, keawetan, ketahanan terhadap beban,

api , kelelahan dan persyaratan-persyaratan khusus yang berhubungan

dengan penggunaan struktur tersebut. Dalam menghitung beban rencana

maka beban harus dikalikan dengan suatu faktor beban (load factor),

sedangkan kapasitas bahan dikalikan dengan suatu faktor reduksi kekuatan

(reduction factor). Tahap batas (limit state) adalah suatu batas tidak

diinginkan yang berhubungan dengan kemungkinan kegagalan struktur.

Perhitungan kekuatan dari suatu penampang yang terlentur harus

memperhitungkan keseimbangan dari tegangan dan kompatibilitas

regangan, serta konsisten dengan anggapan:

 Bidang rata yang tegak lurus sumbu tetap rata setelah mengalami lentur

 Beton tidak diperhitungkan dalam memikul tegangan tarik

 Distribusi tegangan tekan ditentukan dari hubungan tegangan-regangan

beton

 Regangan batas beton yang tertekan diambil sebesar 0,003

 Hubungan antara distribusi tegangan tekan beton dan regangan dapat

berbentuk persegi, trapezium, parabola atau bentuk lainnya.

 Bila hubungan antara distribusi tegangan dan regangan beton

diasumsikan berbentuk tegangan beton persegi ekuivalen, maka dipakai

nilai tegangan beton sebesar 0,85.fc’ yang terdistribusi secara merata

pada daerah tekan ekuivalen (seperti Gambar 3.4) yang dibatasi oleh tepi

penampang dan suatu garis lurus yang sejajar garis netral yang sejarak a

= β1.c dari serat tekan maksimal.
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 Faktor β1 harus diambil sebesar :

 Untuk fc’ ≤ 30 Mpa β1 = 0,85

 Untuk fc’ > 30 Mpa β1 = 0,85 – (0,05.( (fc’ – 30) / 7 ))

Tetapi β1 tidak boleh kurang dari 0,65

Gambar 2.17 Diagram regangan dan tegangan pada balok bertulangan

tunggal

a. Perencanaan untuk kekuatan lentur

Berdasarkan SNI 03 – 2874 – 2002 pasal 20.7 kekuatan lentur

penampang beton prategang dapat dihitung dengan metode kekuatan

batas seperti pada perecanaan beton bertulang biasa. Dalam perhitungan

kekuatan, tegangan pada tendon prategang diambil sebesar fps, sebagai

gantinga fy, dimana fps adalah tegangan pada tendon prategang pada saat

tercapainya kekuatan nominal penampang. Nilai fps dapat dihitung

dengan metoda kompatibilitas regangan. Sebagai alternatif jika tegangan

efektif ( setelah kehilangan prategangan ) fse kurang dari 0,5 fpu, maka

fps dapat dihitung sebagai berikut :

1) Untuk tendon dengan lekatan penuh

 
























 ω'ω
d
d

'f
f

ρ
β
γ

1ff
pc

pu
p

1

p
pups ..................................... (26)
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p

ps
p d.b

A
ρ 

d.b
A

ρ
'f

f.ρ
ω s

c

y 

d.b
A

ρ
'f

f.ρ
ω s

c

y 

Dimana :

psf = Tegangan pada tendon saat penampang mencapai kuat

nominalnya (Mpa)

puf = Kuat tarik tendon yang disyaratkan (Mpa)

sef = Tegangan efektif pada baja prategang sesudah

memperhitungkan total kehilangan prategang (Mpa)

pyf = Kuat leleh tendon prategang (Mpa)

pγ = Suatu faktor yang memperhitungkan tipe tendon prategang

0,55γ0,80
f
f

:Untuk p
u

py 

0,40γ0,85
f
f

:Untuk p
u

py 

0,28γ0,90
f
f

:Untuk p
u

py 

d = Tinggi efektif penampang (jarak dari sekan serat terluar

dari garis netral ke pusat tulangan tarik non prategang (mm)

pd = Jarak dari sekan serat terluar ke pusat tendon prategang

pρ = Rasio penulangan prategang

psA = Luas penampang baja prategang
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b = Lebar efektif flens tekan dari komponen struktur

sA = Luas penulangan tarik non-prategang

'As = Luas penulangan tekan non-prategang

Jika pengaruh tulangan tekan diperhitungkan pada saat menghitung fps

dengan persamaan 3.A.20, maka nilai  












 ω'ω
d
d

'f
f

ρ
pc

pu
p harus

diambil tidak kurang dari 0,17 dan d' tidak lebih dari 0,15dp.

2) Untuk tendon tanpa lekatan

 Dengan ratio antara bentangan dan tinggi komponen ≤ 35

p

c
seps ρ.700

'f
70ff  .............................................................. (27)

tetapi nilai fps dalam persamaan 3.A.21 tidak boleh diambil lebih

besar dari fy ataupun (fse + 400)

 Dengan ratio antara bentangan dan tinggi komponen > 35

p

c
seps ρ.700

'f
70ff  .............................................................. (28)

tetapi nilai fps dalam persamaan 3.A.22 tidak boleh diambil lebih

besar dari fy ataupun (fse + 200)

Untuk menjamin terjadinya leleh pada tulangan non prategang, maka

SNI membatasi indeks tulangan sebagai berikut :

 Untuk komponen struktur dengan tulangan prategang saja

'f
f

ρωβ.0,36ω
c

ps
pp1p  .................................................. (29)
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 Untuk komponen struktur dengan tulangan prategang, tulangan

tarik dan tekan non-prategang :

'f
f

ρωβ.0,36)ω'(ωω
c

ps
pp1p 

3) Untuk penampang bersayap

  1
p

wwpw β.0,36
d
d'ωωω  ....................................................... (30)

Dimana :

'ωdan,ω,ω wwpw adalah indeks tulangan untuk penampang yang

mempunyai flens, dihitung sebagai ω'danω,,ωw dengan b sebesar

lebar badan

b. Proses desain penampang

Dalam desain komponen struktur prategang terhadap lentur , harus bisa

menjamin agar batasan tegangan ijin tidak dilanggar ( dilampaui ),

defleksi atau lendutan yang terjadi masih dalam batasan yang di-ijinkan

dan kompomen struktur mempunyai kekuatan yang cukup.

Adapun skema penampang dalam keadaan lentur adalah sebagai berikut :

Gambar 2.18 Diagram tegangan dan regangan pada penampang beton



42

prategang

Keseimbangan gaya pada penampang adalah :

spcs TT'C'C  ................................................................................. (31)

Dimana : 'Cs = 'C'A ss 

'Cc = ab'f0,85 c

pT = psp fA 

sT = ys fA 

Keseimbangan momen terhadap garis berat (titik berat) penampang

adalah :







 






 






 






 

2
hdT

2
hdTd'

2
h'C

2
a

2
h'CM ppsscn ................. (32)

Apabila penulangan tekan diabaikan, maka momen luar hanya ditahan

oleh tulangan tarik dan baja prategang, yaitu sebesar :

nM = ps ZZ  ps TT

nM = 





 






 

2
adT

2
adT pps .......................................................... (33)

Dimana : 





 

2
adTs adalah momen nominal yang dipikul oleh

tulangan tarik







 

2
adT pp adalah momen nominal yang dipikul oleh baja

prategang
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Apabila penanampang merupakan beton prategang penuh :







 

2
ad'TM ppn ................................................................................ (34)

Persentase prategang adalah sebesar :

100%

2
adT

2
adT

2
adT

ρ
sp

p

p 






 






 







 

 ................................................... (35)

Dimana : a : blok tekan beton

'Cs : gaya pada tulangan tekan

cC : gaya pada tekan pada beton

piε : regangan awal pada beton prategang

sT : gaya pada pada tulangan tarik

pT : gaya pada tulangan tarik

X : Jarak garis netral dari serat tekan terluar

piε : regangan kabel prategagan

Untuk mendekati nilai batas dan untuk menjamin bahwa baja prategang

akan sedikit lagi mencapai daerah leleh, maka indeks penulangan adalah :

0,3
f'

fρ
ω

c

psp
p 


 .............................................................................. (36)

dimana:
db

A
ρ ps

p 
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c. Perencanaan balok terhadap gaya geser (shear force)

Pada SNI T-12-2004 Pasal 6.8.10 dijelaskan bahwa analisis geser balok

prategang harus dilakukan dengan cara Perencanaan berdasarkan Beban

dan Kekuatan Terfaktor (PBKT).

Perencanaan penampang terhadap geser harus didasarkan pada :

un VΦV  .............................................................................................. (37)

Vu adalah gaya geser terfaktor pada penampang yang ditinjau dan Vn

adalah kuat geser nominal yang disumbangkan oleh beton (Vc) dan

tulangan geser (Vs) dalam penampang komponen struktur yang ditinjau,

yakni :

scn VVV  .......................................................................................... (38)

Kekuatan geser batas beton Vc yang tanpa memperhitungkan adanya

tulangan geser, tidak boleh diambil melebihi dari nilai terkecil yang

diperoleh dari 2 kondisi retak, yaitu retak geser terlentur (Vci) dan retak

geser badan (Vcw), kecuali jika penampang yang ditinjau mengalami retak

akibat lentur, di mana dalam kondisi tersebut hanya kondisi retak geser

terlentur yang berlaku.

1) Kuat geser yang disumbangkan oleh beton prategang

 Kondisi retak geser terlentur

Kuat geser Vci harus dihitung dari:

maks

cri
dw

c
ci M

MV
Vdb

20
'f

V  ............................................. (398)
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dimana : 









 dpe

c
cr ff

2
'f

ZM ....................................... (40)

ty
IZ  .................................................................... (41)

Dalam persamaan diatas, nilai-nilai Mmaks dan Vi harus dihitung

dari kombinasi beban yang menimbulkan momen maksimum pada

penampang yang ditinjau.

Nilai ciV tidak perlu diambil kurang dari db
7

'f
w

c 

 Kondisi retak geser bagian badan ( cwV )

Kuat geser Vcw harus dihitung dengan persamaan sebagai berikut :

cwV = pt VV 

=   ppcc Vd.bwff'0,3  .............................................. (42)

dengan : 









 dpe

c
cr ff

2
'f

ZM ........................................... (43)

Dalam persamaan (3.A.36), fpc menyatakan tegangan tekan rata-

rata pada beton akibat gaya prategang efektif saja, sesudah

memperhitungkan semua kehilangan gaya prategang yang terjadi.

Bila penampang yang dianalisis merupakan komponen struktur

komposit, maka tegangan tarik utama harus dihitung dengan

menggunakan penampang yang memikul beban hidup.
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2) Kuat geser yang disumbangkan oleh tulangan geser

Sumbangan tulangan geser tegak dan miring terhadap kekuatan geser

batas, Vs, ditentukan dengan persamaan berikut:

 Untuk tulangan geser tegak lurus

s
dfA

V yv
s  ............................................................................ (44)

 Untuk tulangan geser miring

 
s

dcosαsinαfA
V yv

s


 ....................................................... (45)

Dimana α menyatakan besarnya sudut antara sengkang miring dan

sumbu longitudinal komponen struktur, dan d adalah jarak dari

serat tekan terluar terhadap titik berat tulangan tarik longitudinal,

tapi tidak perlu diambil kurang dari 0,8h.

3) Tulangan geser minimum

Luas tulangan geser minimum adalah

y

v
v 3f

sb
A  ..................................................................................... (46)

Bila gaya prategang efektif tidak kurang dari 40% dari kekuatan tarik

tulangan, tulangan geser minimum dapat dihitung dengan persamaan

di atas atau persamaan berikut:

vy

pups
v b

d
d
s

f
f

80
A

A  .................................................................... (47)
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4) Syarat tulangan geser

Persyaratan untuk tulangan geser berikut ini harus diterapkan dalam

perencanaan geser:

 Jika gaya geser rencana terfaktor Vu tidak melebihi kekuatan geser

rencana balok dengan tulangan geser minimum, Vu ≤ φVn.min, maka

hanya perlu dipasang tulangan geser minimum.

Syarat pemasangan tulangan geser minimum ini pada balok bisa

diabaikan jika Vu ≤ φVc dan tinggi total komponen struktur tidak

melebihi nilai terbesar dari 250 mm dan setengah lebar badan.

Ketentuan mengenai tulangan geser minimum ini dapat diabaikan

bila menurut pengujian yang mensimulasikan pengaruh perbedaan

penurunan, susut, rangkak dan perubahan suhu yang mungkin

terjadi selama masa layan, komponen dapat mengembangkan kuat

lentur dan geser nominal yang diperlukan.

 Jika Vu > φVn.min, maka harus dipasang tulangan geser dengan

kuat geser batas Vs.

 Jika komponen vertikal gaya prategang Vp lebih besar dari gaya

geser rencana, Vp>Vu, maka gaya geser rencana semula harus

dimodifikasi menjadi

Vu = 1,2Vp – Vu awal dan untuk perhitungan selanjutnya Vp

dianggap nol.
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F. Pilar Jembatan

Pilar atau kolom adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya

meyangga beban aksial tekan vertikal dengan bagian tinggi yang tidak ditopang

paling tidak tiga kali dimensi lateral terkecil. Jika komponen struktur yang

menahan beban aksial vertikal dengan rasio bagian tinggi dengan dimensi

lateral terkecil kurang dari tiga disebut pedestal (SNI 03-2847-2002 pasal 3.25

dan 3.26).

Pilar jembatan memiliki dua tugas pokok, yaitu menyalurkan beban

superstruktur (struktur atas), dan menahan beban horizontal yang terjadi pada

struktur jembatan.

Ada beberapa tipe pilar yang biasa digunakan pada jembatan diantaranya, pilar

solid, hollow, pilar bulat, oktagonal, heksagonal, rectangular dan lain-lain.

Macam-macam bentuk pilar sesuai kegunaannya dapat dilihat pada Gambar

2.19 dan Gambar 2.20, sedangkan pilar berdasarkan tingginya dapat dilihat

pada Tabel 2.21.

Gambar2.19 Tipe pilar jembatan penyeberangan viaduct dan darat

(Sumber : Duan, L. dan Chen, W.F 2003)
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Gambar 2.20 Tipe pilar jembatan penyeberangan sungai dan waterway

(Sumber : Duan, L. dan Chen, W.F 2003).

Tabel 2.9 Tipe pilar disesuaikan berdasarkan hubungan antara
tinggi dan kesesuaian tipe jembatan
(Sistem Manajemen Jembatan, 1993).

JENIS PILAR
Tinggi Tipikal (m)

0    10    20   30

PILAR BALOK CAP TIANG SEDERHANA
Dua baris tiang adalah umumnya minimal

PILAR KOLOM TUNGGAL
Dianjurkan kolom sirkular pada aliran arus

PILAR TEMBOK
Ujung bundar dan alinemen tembok sesuai
arah aliran membantu mengurangi gaya
aliran dan gerusan lokal

PILAR PORTAL SATU TINGKAT (KOLOM
GANDA ATAU MAJEMUK)

5 15

5 25

5 15
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Gambar 2.20 Tipe pilar jembatan penyeberangan sungai dan waterway

(Sumber : Duan, L. dan Chen, W.F 2003).

Tabel 2.9 Tipe pilar disesuaikan berdasarkan hubungan antara
tinggi dan kesesuaian tipe jembatan
(Sistem Manajemen Jembatan, 1993).

JENIS PILAR
Tinggi Tipikal (m)

0    10    20   30

PILAR BALOK CAP TIANG SEDERHANA
Dua baris tiang adalah umumnya minimal

PILAR KOLOM TUNGGAL
Dianjurkan kolom sirkular pada aliran arus

PILAR TEMBOK
Ujung bundar dan alinemen tembok sesuai
arah aliran membantu mengurangi gaya
aliran dan gerusan lokal

PILAR PORTAL SATU TINGKAT (KOLOM
GANDA ATAU MAJEMUK)

5 15

5 25

5 15



50

Dianjurkan kolom sirkular pada aliran arus

Pemisahan kolom dengan 2D atau lebih
Membantu kelancaran aliran arus

PILAR PORTAL DUA TINGKAT

PILAR TEMBOK – PENAMPANG
Penampang ini mempunyai karakteristik
Tidak baik terhadap aliran arus dan
Dianjurkan untuk penggunaan didarat

Setiap perancangan bentuk pilar memiliki tujuan dan fungsi masing-masing.

Perancangan pilar dengan bentuk dan jumlah pilar tertentu memiliki alasan

tersendiri terhadap pemilihan pilar tersebut.

Dalam penelitian ini akan dibahas perhitungan pilar ganda tipe pilar bulat

(circle) dengan struktur kepala pilar (pier head) adalah berbentuk balok

persegi.

1. Asumsi Dalam Perencanaan Pilar (Kolom) Jembatan

Sama seperti perancangan struktur beton bertulang lainnya, dalam

perancangan pilar (kolom) jembatan, dipakai asumsi sebagai berikut (lihat

Gambar 2.21) :

15 25

25
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a. Distribusi regangan pada tulangan dan beton harus diasumsikan

berbanding lurus dengan jarak dari sumbu netral, seperti pada Gambar

3.6.

b. Tidak terjadi slip antara tulangan dan beton.

c. Regangan maksimum yang dapat dimanfaatkan pada serat beton terluar

harus diambil sebesar 0,003.

d. Dalam perhitungan aksial dan lentur beton bertulang kuat tarik beton

harus diabaikan

e. Tegangan baja tulangan tarik maupun tekan (fs maupun fs’) yang belum

mencapai leleh (< fy) dihitung sebesar modulus elastisitas baja tulangan

(Es) dikalikan dengan regangannya (εs maupun εs’).

f. Hubungan antara distribusi tegangan tekan beton dan regangan beton

boleh diasumsikan berbentuk persegi, trapezium, parabola atau bentuk

lainnya yang mengahasilkan perkiraan kekuatan yang cukup baik bila

dibandingkan dengan hasil pengujian.

g. Bila hubungan antara distribusi tegangan dan regangan beton

diasumsikan berbentuk tegangan beton persegi ekuivalen, maka dipakai

nilai tegangan beton sebesar 0,85.fc’ yang terdistribusi secara merata

pada daerah tekan ekuivalen (seperti Gambar 2.21) yang dibatasi oleh

tepi penampang dan suatu garis lurus yang sejajar garis netral yang

sejarak a = β1.c dari serat tekan maksimal.

h. Faktor β1 harus diambil sebesar :

Untuk fc’ ≤ 30 Mpa β1 = 0,85

Untuk fc’ > 30 Mpa β1 = 0,85 – (0,05.( (fc’ – 30) / 7 ))
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Tetapi β1 tidak boleh kurang dari 0,65

Gambar 2.21 Diagram tegangan dan regangan pada beton bertulangan

rangkap

2. Kententuan dalam perancangan

Beberapa ketentuan yang penting diperhatikan dalam perancangan kolom

antara lain :

a. Luas tulangan total (Ast)

Menurut Pasal 12.9.1 SNI 03-2847-2002, luas total (Ast) tulangan

longitudinal (tulangan memanjang) kolom harus memenuhi syarat

sebagai berikut :

0,01 Ag < Ast < 0,08 Ag

Dimana : Ast = Luas total tulangan memanjang, mm

Ag = Luas bruto penampang kolom, mm

b. Diameter tulangan geser (begel atau sengkang)

Diameter tulangan geser (Øbegel) pada kolom disyaratkan :
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10 mm ≤ Ø begel ≤16 mm

c. Gaya tarik dan gaya tekan pada penampang kolom

Pada Gambar 3.6 dapat disimpulkan bahwa jika kolom menahan beban

eksentris Pn, maka pada penampang kolom sebelah kiri menahan beban

tarik yang akan ditahan oleh baja tulangan, sedangkan sebelah kanan

menahan beban tekan yang akan ditahan oleh beton dan baja tulangan.

Gaya tarik pada bagian kiri ditahan tulangan memanjang, sebesar :

sss .fAT  ............................................................................................ (48)

Gaya tekan yang ditahan beton bagian kanan , sebesar :

.a.b0,85.f'C cc  ................................................................................... (49)

Sedangkan gaya tekan yang ditahan oleh tulangan bagian kanan, sebesar

 Jika luas tekan beton diperhitungkan, maka :

 cssc -0,85.f'f'.A'C  ...................................................................... (50)

 Jika luas tekan beton tidak diperhitungkan, maka :

sss .f'A'C  ...................................................................................... (51)

Persamaan (3.C.3) merupakan persamaan yang paling mudah dan paling

banyak dipakai dalam perancangan.

Selanjutnya dengan memperhatikan kesetimbangan gaya vertikal pada

Gambar (3.6), diperoleh gaya aksial :

sscn TCCP  ................................................................................. (52)
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d. Nilai regangan dan tegangan baja tulangan

Besarnya regangan baja tulangan dapat ditentukan berdasarkan

perbandingan dua segita sebangun yang ada pada Gambar 2.21

Untuk regangan tarik baja tulangan sebelah kiri, dihitung sebagai berikut:

εs

d - c
= εc'

c
sehingga diperoleh

'.ε
c

cdε cs


 ....................................................................................... (53)

Untuk regangan tekan baja tulangan sebelah kanan, dihitung sebagai

berikut :

εs'
c - ds'

=
εc'
c

sehingga diperoleh

'.ε
c
dc

'ε c
s

s


 ...................................................................................... (54)

Untuk baja tulangan tarik maupun tekan yang sudah leleh, maka nilai

regangannya (εy) dapat dihitung dengan persamaan dibawah ini :

Mpa200000Edimana
E
f

ε s
s

y
y 

Selanjutnya tegangan baja tulangan tarik dan tekan dihitung sebagai

berikut :

 tarik)baja(tegangan.Eεf sss  ........................................................ (55)

 tekan)baja(tegangan'.Eεf sss ' ..................................................... (56)

Jika εs atau εs’ > εy, maka tulangan sudah leleh, dipakai :

yss f'fatauf 
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e. Kolom dengan beban aksial tekan kecil

Sesuai pasal 11.3.2.2 SNI 03-2847-2002 untuk komponen struktur yang

memakai fy ≤ 400 Mpa dengan tulangan simetris dan dengan (h - ds -

ds’)/h ≥ 0,7 boleh dianggap hanya menahan beban lentur saja apabila

nilai Ø.Pn kurang dari 0,10.fc’.Ag, sedangkan untuk kolom yang lain,

dimana fy > 400 Mpa dan dengan (h - ds - ds’)/h < 0,7 boleh dianggap

hanya menahan momen lentur saja apabila nilai Ø.Pn kurang dari nilai

terkecil dari nilai 0,10.fc’.Ag dan Ø.Pnb (dengan Ø = 0,65 untuk kolom

dengan tulangan sengkang dan Ø = 0.7 untuk kolom dengan tulangan

kolom spiral).

Jadi menurut pasal tersebut dapat dikatakan, bahwa untuk semua kolom

dengan beban kurang dari “Ø.Pn kecil” (kurang dari nilai terkecil antara

nilai 0,10.fc’.Ag atau Ø.Pnb), nilai Ø dapat ditingkatkan menjadi Ø = 0,8

(hanya menahan momen lentur saja).

Jika diambil nilai “Ø.Pn kecil” = Ø.Puφ, maka :

Ø.Puφ diambil nilai terkecil dari nilai 0,10.fc’.Ag atau Ø.Pnb

Untuk kolom dengan tulangan sengkang berlaku persamaan sebagai

berikut :

 Jika beban Pu (Pu = Ø.Pn) ≥ Pnφ maka nilai Ø = 0,65

 Jika beban Pu (Pu = Ø.Pn) < Pnφ,

Maka nilai
uΦ

u

P
0,15.P

0.8Φ  .......................................................... (57)

Untuk kolom dengan tulangan spiral berlaku persamaan sebagai berikut :

 Jika beban Pu (Pu = Ø.Pn) ≥ Pnφ maka nilai Ø = 0,70
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 Jika beban Pu (Pu = Ø.Pn) < Pnφ,

Maka nilai
uΦ

u

P
0,10.P

0.8Φ  .......................................................... (58)

Dimana :

Pu = Gaya aksial tekan perlu atau gaya aksial tekan terfaktor, kN

Pnφ = Gaya aksial tekan terfaktor pada batas Ø yang sesuai, kN

Pnb = Gaya aksial nominal pada kondisi regangan penampang

seimbang (balance), kN

Ø = Faktor reduksi kekuatan

Ag = Luas bruto penampang kolom, mm2

f. Penempatan tulangan kolom

Tulangan kolom ditempatkan/diatur seperti pada Gambar 2.22 dibawah

ini :

Gambar 2.22 Penempatan tulangan

sb = lapis lindung beton, Pasal 9.7.1 SNI 03-2847-2002

= ≥ 50 mm bila berhubungan lansung dengan cuaca dan D ≥ 19

mm

= 40 mm, jika tidak berhubungan dengan tanah atau cuaca dan D

< 19 mm
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Sn = Jarak bersih antar tulangan (Pasal 9.6.3 SNI 03-2847-2002)

tidak boleh kurang

dari 1,5 D ataupun 40 mm

ds1 = sb + Øbegel + D/2

ds2 = Sn + D

g. Jumlah tulangan memanjang (longitudinal) dalam satu baris

Jumlah tulangan memanjang maksimal tiap baris dirumuskan sebagai

berikut :

n

s1

SD
2db

m



 ......................................................................................... (59)

dengan :

m = Jumlah tulangan memanjang perbaris (dibulatkan kebawah, jika

angka desimal

> 0,81 dapat dibulatkan keatas)

b = lebar penampang kolom, mm

ds1 = Jarak decking pertama sebesar, sb + Øbegel + D/2, mm

Sn = Jarak bersih antar tulangan menurut Gambar 3.7, mm

D = Diameter tulangan memanjang, mm

3. Pengaruh beban aksial pada penampang kolom

Keadaan beban aksial yang bekerja pada penampang kolom dibedakan atas

2 macam, yaitu beban sentris dan beban eksentris. Untuk beban eksentris

masih dibedakan lagi menjadi 4 macam kondisi yaitu :

 Penampang kolom pada kondisi beton tekan menentukan
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 Penampang kolom pada kondisi seimbang (balance)

 Penampang kolom pada kondisi tulangan tarik menentukan

 Penampang kolom dengan eksentrisitas beban yang sangat besar,

sehingga beban Pn dianggap nol (Pn = 0)

a. Penampang kolom pada posisi beban sentris

Pada penampang kolom dengan kondisi beban sentris, beban yang

bekerja berada tepat pada sumbu (as) memanjang kolom, sehingga beton

dan baja tulangan semuanya menahan beban tekan.

Kekuatan kolom dengan kondisi sentris ditentukan dengan menganggap

bahwa semua baja tulangan sudah mencapai leleh, dimana fs = fs’ = fy

dan regangan tekan beton sudah mencapai kondisi maksimal, dimana εc =

εcu’ = 0,003.

Pada kondisi beban sentris Po dapat dianalisis sebgai berikut :

Gaya tekan beton (Cc) = 0,85.fc’.An

Gaya tekan tulangan (C1) = A1.fy

(C2) = A2.fy

Dengan memperhatikan keseimbangan gaya vertikal diperoleh :

Po = Cc + C1 + C2

= (0,85.fc’.An) + (A1.fy) + (A2.fy)

= 0,85.fc’.(Ag-Ast) + (A1+A2).fy

yststgc .fA)A-(A'0.85.fPo  ....................................................... (60)

Pada kenyataannya kondisi beban yang sentris jarang sekali ditemui atau

hampir tidak ada, sehingga pada Pasal 12.3.5 SNI 03-2847-2002

memberi batasan kuat tekan nominal maksimal sebesar 80% untuk kolom
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persegi dan 85% untuk kolom bulat. Dengan demikian persamaan (60)

menjadi :

Pn maks = 0,80.Po (kolom dengan tulangan sengkang)

Pn maks = 0,85.Po (kolom dengan tulangan spiral)

Kuat rencana dihitung dengan memasukkan faktor reduksi kekuatan (ϕ)

pada kuat nominalnya. Sehingga kuat rencana pada penampang kolom

dengan kondisi beban sentris dihitung dengan persamaan sebagai berikut

:

sengkang)tulangandengan(kolomP0,8.ΦΦ.P omaksn . ................. (61)

spiral)tulangandengan(kolomP0,85.ΦΦ.P omaksn . ...................... (62)

b. Penampang kolom pada kondisi seimbang (balance)

Pada penampang kolom dengan kondisi seimbang, maka tulangan tarik

mencapai leleh (εs = εy) bersamaan dengan regangan beton tekan

mencapai batas ultimit (εc = εcu = 0,003). Diagram tegangan regangan

pada kondisi balance dapat dilihat pada Gambar 2.23 dibawah ini :

Gambar 2.23 Distribusi regangan pada kondisi balance

Dari Gambar 2.23 dengan menggunakan kesetimbang segitiga maka

diperoleh :
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scu

cu
b

scucu

b

ε'ε
'.dε

csehingga
ε'ε

d
'ε

c







Dengan memasukkan nilai /200000fε ys  dan 0,003ε cu 

Maka diperoleh
y

b f600
600.dc




.cβa 1b 

cc 'a.b.0,85.fC 

yss .fAT 

 csss 0,85.f'f'.A'C' 

Apabila: ys ε'ε'  maka digunakan sss Eε'f' 

ys ε'ε'  maka digunakan yff's 

Dari gambar 3.8, kuat tekan nominal dan kuat momen nominal kolom

adalah :

sscnb TCCP 







 






 






  ssss

b
cnb d

2
hTd'

2
hC

2
a

2
hCM

Keruntuhan balance (seimbang) terjadi sehingga bcc  , bPPn  ,

bMnMn 

c. Penampang kolom dengan kuat tekan menentukan

Pada penampang kolom dengan kondisi beton tekan menentukan

regangan beton telah mencapai ultimit (εs = 0,003), tulangan tekan As’

telah mencapai leleh (fs’ = fy) tetapi tulangan tarik belum leleh (εs < εy

dan fs < fy).
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Keruntuhan tekan terjadi sehingga bcc  , bPPn  , bMnMn 

Selanjutnya untuk menghitung nilai Pn dan Mn pada kondisi desak dapat

dilakukan seperti kolom pada kondisi regangan seimbang.

d. Penampang kolom pada kondisi tulangan tarik menentukan

Pada penampang kolom dengan kondisi tarik menentukan, luas

penampang beton tekan akan semakin kecil dan regangan tulangan tarik

akan melebihi batas leleh, sehingga kekuatan penampang ditentukan

berdasarkan kuat leleh tulangan tarik.

Keruntuhan tekan terjadi sehingga bcc  , bPPn  , bMnMn 

Selanjutnya untuk menghitung nilai Pn dan Mn pada kondisi desak dapat

dilakukan seperti kolom pada kondisi regangan seimbang.

e. Penampang kolom pada kondisi beban Pn = 0

Penampang kolomm dengan kondisi beban Pn = 0, maka kolom hanya

menerima momen lentur saja, sehingga dapat dianalisis seperti balok

biasa.

Proses perhitungan dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut

(Asroni 2007) :

1) Menghitung nilai a, amin leleh, amaks leleh

 
b.'f.0,85
.f'AA

a
c

yss 

y

s1
lelehmin f600

'dβ600
a




y

d1
lelehmaks f600

d.β.600
a
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2) Menghitung nilai a, amin leleh, amaks leleh

Kontrol kondisi tulangan tekan untuk mendapatkan nilai a yang benar

 Jika a ≥ amin leleh maka tulangan tekan sudah leleh, dan nilai a yang

digunakan seperti pada persamaan sebelumnya sudah benar

 Jika a < amin leleh maka tulangan tekan belum leleh, dan nilai a

dihitung dengan persamaan seperti dibawah ini :

'.b1,7.f
.fA'600.A

p
c

yss  ..................................................................... (63)

'.b0,85.f
''.A.d600.βq

c

ss1 ....................................................................... (64)

  pqpa 2  ........................................................................ (65)

600
a

'.dβ-a
'f s1

s  .................................................................... (66)

3) Dikontrol kondisi tulangan tarik

Syarat kondisi tulangan tarik sudah leleh dimana a ≤ amaks leleh

4) Menghitung momen nominal (Mn) dan momen rencana (Mr)

Mnc =  a/2d'.a.b.0,85.f c  ........................................................... (67)

Mns =  'dd'.'.fA sss  .................................................................... (68)

Mn = nsnc MM  .......................................................................... (69)

Mr = nφ.M .................................................................................. (70)

4. Diagram Interaksi Kolom

Hubungan antara beban aksial dan momen lentur yang digambarkan dalam

sebuah diagram disebut diagram interaksi kolom M-N. Manfaat dari

diagram interaksi kolom ini adalah untuk memberikan kekuatan penampang
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kolom yang ditinjau. Pada suatu penampang kolom terdapat 3 diagram

interaksi, yakni diagram interaksi kolom untuk kuat rencana, diagram

interaksi untuk kuat nominal dan diagram interaksi kolom untuk kuat batas

(kapasitas). Pada penelitian ini akan digunakan 2 diagram interaksi kolom

yaitu diagram interaksi kolom untuk kuat rencana dan diagram interaksi

kolom untuk kuat nominal.

Diagram interaksi dibuat dengan menggunakan pertolongan 2 buah sumbu

yang saling tegak lurus, yaitu sumbu vertikal untuk menggambarkan besar

beban aksial P atau gaya normal N dan sumbu horizontal untuk

menggambarkan besar momen lentur M yang dapat ditahan oleh kolom.

Prosedur pembuatan diagram interaksi ini dilakukan dengan

memperhitungkan kekuatan kolom berdasarkan 5 macam kondisi beban

pada suatu kolom seperti yang telah dijelaskan pada BAB II.F.3

Gambar 2.24 Diagram Interaksi Kolom M-N

G. Perancangan Kepala Pilar (Pier Head) Jembatan

Kepala pilar pada struktur jembatan berfungsi sebagai tumpuan gelagar induk.

Seluruh beban yang diterima gelagar induk ditransfer terhadap kepala pilar,

sebelum diteruskan pada pilar jembatan.
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Dalam penelitian ini akan digunakan kepala pilar berupa balok beton bertulang

dengan penampang persegi yang terhubung secara langsung dengan kolom.

1. Asumsi dalam perancangan kepala pilar

Dalam merencankan kepala pilar beton bertulang, asumsi yang digunakan

sama seperti perencanaan balok beton bertulang yaitu :

 Bidang rata yang tegak lurus sumbu tetap rata setelah mengalami lentur

 Beton tidak diperhitungkan dalam memikul tegangan tarik

 Distribusi tegangan tekan ditentukan dari hubungan tegangan-regangan

beton

 Regangan batas beton yang tertekan diambil sebesar 0,003

 Hubungan antara distribusi tegangan tekan beton dan regangan dapat

berbentuk persegi, trapezium, parabola atau bentuk lainnya.

 Bila hubungan antara distribusi tegangan dan regangan beton

diasumsikan berbentuk tegangan beton persegi ekuivalen, maka dipakai

nilai tegangan beton sebesar 0,85.fc’ yang terdistribusi secara merata

pada daerah tekan ekuivalen (seperti Gambar 3.1 (x)) yang dibatasi oleh

tepi penampang dan suatu garis lurus yang sejajar garis netral yang

sejarak a = β1.c dari serat tekan maksimal.

 Faktor β1 harus diambil sebesar :

 Untuk fc’ ≤ 30 Mpa β1 = 0,85

 Untuk fc’ > 30 Mpa β1 = 0,85 – (0,05.( (fc’ – 30) / 7 ))

Tetapi β1 tidak boleh kurang dari 0,65
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2. Analisa dan perancangan balok beton bertulang

Balok direncanakan untuk menahan tegangan tekan dan tegangan tarik yang

diakibatkan oleh beban lentur yang bekerja pada balok tersebut. Karena sifat

beton yang kurang mampu dalam menahan tegangan tarik, maka diperkuat

dengan tulangan baja pada daerah dimana tegangan tarik itu bekerja.

Selain gaya lentur, hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam perencanaan

balok diantaranya adalah kapasitas geser balok, defleksi, retak, dan panjang

penyaluran tulangan yang harus sesuai dengan persyaratan.

a. Perencanaan lebar dan tinggi balok

Sesuai dengan SNI 03-2847-2002 Pasal 11.5.2 Tabel 8 tinggi balok (h)

minimum diatas berbagai macam tumpuan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10 Tebal Minimum Pelat Beton

Komponen
Struktur

Tebal Minimum (h)
Dua Tumpuan

Sederhana
Satu Ujung

Menerus
Kedua Ujung

Menerus
Kantilever

Komponen yang tidak menahan atau tidak disatukan
dengan partisi atau konstruksi lain yang mungkin
akan rusak oleh lendutan yang besar

Pelat Masif
Satu Arah L/20 L/24 L/28 L/10

Balok atau
Pelat Rusuk
Satu Arah

L/16 L/18.5 L/21 L/8

Catatan :
Panjang bentang dalam mm
Nilai yang diberikan harus digunakan langsung untuk komponen
struktur dengan beton normal (wc = 2400 kg/m3) dan tulangan
BJTD 40. Untuk kondisi lain, nilai di atas harus dimodifikasikan
sebagai berikut:

 Untuk struktur beton ringan dengan berat jenis di antara 1500 kg/m3

sampai 2000 kg/m3, nilai tadi harus dikalikan dengan [1,65 -
(0,0003)wc] tetapi tidak kurang dari 1,09, dimana wc adalah berat
jenis dalam kg/m3.
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 Untuk fy selain 400 MPa, nilainya harus dikalikan dengan (0,4 +
fy/700).

Untuk dimensi lebar balok (b) dapat ditentukan dengan nilai :

0,3h < b < 0,7h ...................................................................................... (71)

b. Penulangan Balok Persegi

1) Balok Persegi bertulangan tarik (bertulangan tunggal)

Gambar 2.25 Diagram regangan dan tegangan pada balok

bertulangan tunggal

Untuk keadaan berimbang, secara geometris diperoleh :

d
cb =

ycu

cu

εε
ε


=

s

y

E
f

0,003

0,003


=

yf600
600


....................................... (72)

Dimana sE = 200.000 MPa dan cuε = 0,003

Gaya-gaya dalam pada persamaan (3.B.1) dan persamaan(3.B.2)

menjadi :

bC = b.a.f.0,85 b
'

c = b.a..βf.0,85 b1
'

c ........................................... (73)

bT = ysb f.A .................................................................................... (74)
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Keterangan :

bρ =
d.b

Asb ........................................................................................ (75)

Dengan menggunakan bC dan bT , dan dengan mengingat persamaan

(3.B.2), diperoleh :

bρ = 










 y
1

y

'
c

f600
600β

f
f.0,85

............................................................. (76)

Tulangan yang diberikan oleh persamaan (3.B.6) dinamakan tulangan

didalam keadaan berimbang. Penampang yang tulangan tariknya lebih

besar dari persamaan (3.B.6) disebut sebagai bertulangan kuat.

Didalam keadaan ini keruntuhan balok akan terjadi dengan tiba-tiba,

tanpa disertai dengan lendutan/deformasi yang berfungsi sebagai aba-

aba terhadap keruntuhan.

Sebaliknya, penampang yang bertulangan lebih kecil dari (3.B.6)

disebut sebagai bertulangan lemah, yang mempunyai daktilitas tinggi

(deformasi plastis sebelum runtuh). Oleh karena tulangan yang

diberikan oleh persamaan (3.B.6) relatif tinggi, maka untuk menjamin

pola keruntuhan yang daktail, tulangan tarik dibatasi sehingga tidak

boleh lebih besar dari 0,75 kali tulangan pada keadaan berimbang.

maksρ bρ0,75 .................................................................................. (77)

Untuk komponen balok yang menahan beban gempa, jumlah tulangan

 disyaratkan tidak melebihi 0,5 bρ , sehingga dapat dijamin

daktilitas yang lebih tinggi.
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Tulangan minimum untuk balok adalah sebesar :

minρ =
yf

1,4
....................................................................................... (78)

Dimana yf dinyatakan dalam MPa, hal ini sesuai untuk

memperhitungkan adanya tegangan-tegangan akibat susut, rangkak

dan perubahan temperatur, sedangkan minρ untuk pelat akan dijelaskan

kemudian.

Dari persamaan (3.B.2) sampai persamaan (3.B.6) di muka, analisis

penampang persegi bertulangan tunggal dapat ditulis dalam bagan alir,

seperti diperlihatkan didalam Gambar 3.6. Untuk perencanaan atau

pemeriksaan penampang, tentunya lebih disukai menggunakan rumus-

rumus yang telah terorganisir (dan sederhana)

Dari persamaan (3.B.1) dan (3.B.2) diperoleh :

a = d.
f0,85

f
.ρ '

c

y








........................................................................... (79)

Dimana : d.b
Aρ s . Dengan menggunakan persamaan (3.14)

kedalam persamaan (3.5) diperoleh :

m).ρ2
1(1f.d.b.ρM y

2
n  .......................................................... (80)

Dimana :

'
c

y

f0,85
f

m  ...................................................................................... (81)

Disini didefinisikan suatu koefisien lawan nR yang diberikan oleh :
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nR = 2d.b
Mn

= m.ρ2
1(1f.ρ y  ) .................................................... (82)

Perhatikan bahwa nR hanya tergantung dari pada yf,ρ dan '
cf . Untuk

b dan d yang diketahui, maka  dapat dihitung dengan menggunakan

rumus :

yf
Rnm21(1

m
1ρ  ) ................................................................. (83)
















y
1

y

'
c

b f600
600β.

f
f0,85ρ .............................................................. (84)

2) Balok Persegi bertulangan tarik dan tekan (bertulangan rangkap)

Gambar 2.26 Diagram tegangan dan regangan pada beton bertulangan

rangkap

Tulangan tarik dianggap terdiri dari dua bagian sebagaimana

ditunjukkan dalam Gambar 2.26.

Bagian pertama, adalah bagian yang bertulang tunggal dengan luas

tulangan tariknya )A(AA '
sss1  , termasuk juga balok segi empat

ekuivalen seperti dibahas dalam pasal 3.2, sehingga membentuk kopel

Ts1 dan Cc. Bagian kedua, adalah tulangan tarik dan tulanagn tekan
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yang luasnya sama, yaitu As2 = As = (As – As1), sehingga membentuk

kopel Ts2 dan Cs.

Dengan menjumlahkan momen untuk bagian pertama dan kedua

terhadap tulangan tarik, diperoleh :

nM = n2n1 MM  .............................................................................. (85)

n1M = )2
a(df)A(A y

'
ss 

Dimana :

a     =
bf0,85
f)A(A

'
c

y
'

ss  .......................................................................... (86)

)d(dfAM '
y

'
sn2  ......................................................................... (87)

n2n1totaln MMM  .......................................................................... (88)

Dimana ;

totalnu φ.MM  .................................................................................. (89)

3. Ketentuan dalam perancangan kepala pilar

Lebar kepal pilar (pier head) yang memikul konstruksi diatasnya ditentukan

berdasarkan jumlah lane atau jalur lalu lintas yang akan dilayani oleh

jembatan, sedangkan jumlah lane ditentukan berdasarkan Lalu Lintas Harian

Rata-Rata (LHR) yang berlaku pada jembatan. Hubungan antara LHR

dengan lebar jembatan dan jumlah lane dapat dilihat pada Tabel 2.11.
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Tabel 2.11 Hubungan antara LHR dengan lebar jembatan dan jumlah lane

(Sumber : Ditjend. Bina Marga, 1993)

LHR LEBAR JEMBATAN
(M) JUMLAH LANE

LHR < 2000 3,5 – 4,5 1
2000 < LHR <

3000
4,5 – 6,0 2

3000 < LHR <
8000

6,0 – 7,0 2

8000 < LHR <
20.000

7,0 – 14,0 4

LHR > 20.000 > 14,0 >4

Pada penelitian ini akan direncanakaan LHR lebih besar dari 8000 tetapi

lebih kecil dari 20000, sehingga digunakan lebar jembatan flyover 18,5 m.

Berdasarkan BMS, jarak antar gelagar yang berada diatas kepala pilar

minimum 400 mm, sehingga diperoleh ruangan untuk melakukan

perbaikan pada jembatan, dan juga menghindari tumbukan antar gelagar

yang berdekatan saat menerima beban horizontal.


