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ABSTRAK
Pada bangunan yang menggunakan beton sebagai pembentuk struktur seperti pada balok, sering dijumpai adanya
lubang pada balok tersebut yang diperlukan untuk berbagai hal seperti untuk ducting mechanical atau electrical.
Apabila ukuran lubang yang diperlukan kecil, maka tidak akan mempengaruhi kekuatan struktur dan tidak perlu
desain yang khusus pada balok tersebut. Tetapi, apabila ukuran lubang yang diperlukan besar, maka akan
mempengaruhi kekuatan struktur atau terjadi perlemahan pada balok tersebut akibat pengurangan kekakuan balok
di sekitar lubang, timbulnya gaya-gaya yang lebih kompleks dan pemusatan tegangan pada sudut-sudut lubang,
kekuatan geser berkurang pada lubang dekat tumpuan (gaya geser besar, momen lentur kecil), dimana tulangan
geser pada daerah lubang tereliminasi, kekuatan lentur berkurang pada lubang tengah bentang (momen lentur
murni), sehingga perlu didesain secara khusus agar mampu memikul gaya-gaya yang terjadi. Balok tinggi
berlubang (Deep Beam With Opening) merupakan salah satu contoh daerah terganggu (Disturb Region) pada
elemen struktur. Pada D-region, teori balok (beam theory) tidak tepat diterapkan. Oleh karena itu diperlukan suatu
metode yang rasional untuk diterapkan pada daerah-daerah tersebut. Metode Strut and Tie Model (STM)
merupakan pengembangan dari analogi rangka. Strut-and-Tie Model berbeda dengan perencanaan yang umum;
dimana tulangan lentur, geser dan torsi direncanakan terpisah, dalam penggunaan metode ini semua gaya yang
bekerja dianalisis secara bersama-sama. Metode ini digunakan untuk mendesain balok beton berlubang adalah
untuk lebih mempermudah atau menyederhanakan cara perencanaan tulangan balok tersebut.
Kata kunci : Balok Tinggi, Strut And Tie Model, Beton Bertulang, Lubang

ABSTRACT
The building using concrete as structure former like at beam is often met by the existence of hole at the beam which
needed to matters like for the ducting of electrical or mechanical. If small needed hole size measure, hence will not
influence strength of structure and needn't special desain at the beam. But, if big needed hole size measure, hence
will influence strength of structure or happened weakening at the beam effect of reduction inertia of beam around
hole, incidence of more complex style and concentration of tension at hole angle corner, strength shift to decrease
at hole of is near by fulcrums (style shift is big, small limber momen), where bone shift is at hole eliminated area,
limber strength decrease at middle hole unfold (limber momen of purification), so that need designed peculiarly so
that can shoulder style that happened. Holey deep beam (Deep Beam With Opening) representing one of the area
example of annoyed (Disturb Region) at structure element. At D-Region, log theory (beam theory) applied
imprecise. Therefore needed a rational method to be applied at the area. Method Strut And Tie Model ( STM)
represent development from frame analogy. Strut-And-Tie Model differs from common planning; where limber
bone, shift and torsi planned is separate, in use of all these method of laboring style analysed by together. This
method is used for the design of holey concrete log is to more watering down or making moderate the way of the
beam bone planning..
Keywords : Deep Beam, Strut And Tie Model, Reinforced Concrete., Hole

1. PENDAHULUAN
Balok tinggi (deep beam) adalah suatu balok yang diperuntukkan memikul beban yang besar, yang mana beban
yang signifikan tersebut diteruskan ke tumpuan oleh suatu dorongan gaya tekan yang merupakan hasil gabungan
darl beban luar dan gaya reaksi. Secara khusus, balok tinggi dapat dijumpai pada balok transfer (transfer girder) dari
bangunan tinggi yang dapat berupa bentang tunggal maupun bentang menerus. Suatu balok transfer menopang
beban dari satu atau beberapa kolom, dan meneruskan gayanya secara lateral ke kolom lain. Balok tinggi dapat juga
dijumpai dalam struktur pendukung turbo-generator, bangunan infrastuktur lainnya, dan aksi balok tinggi tersebut
dapat pula terjadi pada dinding pondasi (foundation wall), topi pancang (pile cap) dan dinding geser (shear wall).

Balok tinggi dapat dibangun sebagai satu kesatuan sistem balok dinding yang ditunjang oleh kolom dan
membentang pada lantai dasar, balok-balok ini dapat disusun sejajar dengan sumbu memanjang bangunan, dapat
juga membentuk fasade pembungkus apabila denah bangunan kurang lebih bujur sangkar atau bisa juga melintang
bangunan pada kedua arah sehingga membentuk sangkar tiga dimensi yang kaku. ACI Bagian 11.8.2 mengenai
balok tinggi memberikan syarat yang sama. Kedua bagian peraturan ini menetapkan bahwa balok tinggi didisain
dengan menggunakan analisis non-linier ataupun dengan menggunakan model strut-and-tie. Perilaku dan
karakteristik balok tinggi sangat berbeda dengan perilaku dan karakteristik balok yang mempunyai perbandingan
normal (konvensional). Pada balok tinggi akan dominan terjadi keruntuhan akibat tegangan geser. Untuk itu,
perencanaan tulangan geser menjadi sangat penting pada desain balok tinggi. Tulangan geser tidak hanya
meningkatkan kapasitas geser balok, tetapi juga daktalitasnya sehingga tulangan geser mereduksi resiko terjadi
keruntuhan getas.

2. LATAR BELAKANG
Dalam mendisain suatu ruang pada sebuah bangunan bertingkat seorang perencana dituntut untuk lebih bisa
memanfaatkan ruang (space) yang ada. Hal ini bisa dilakukan dengan mengurangi interiornya tanpa banyak
mengurangi segi keindahan bangunan tersebut sehingga biaya pembangunannya akan lebih ekonomis. Dalam hal ini
pengurangan interior untuk gedung bertingkat bisa dilakukan dengan tidak menggunakan plafon untuk menutupi
lantai diatasnya. Dengan tidak mengunakan plafon secara otomatis tinggi ruang/lantai akan tampak lebih tinggi
sehingga akan mengurangi biaya atau lebih ekonomis.
Namun hal tersebut akan berakibat utilitas pada bangunan bertingkat terutama bangunan tinggi yang banyak
dijumpai seperti pipa dan service duct dibutuhkan seperti : supply air, pembuangan air kotor, instalasi AC sentral,
jaringan listrik, telepon dan jaringan komputer. Instalasi pipa dan ducting mechanical dan electrical tersebut tidak
jarang ditempatkan di bawah balok sehingga akan mengurangi tinggi efektif ruangan suatu bangunan. Menambah
ketinggian ruangan akan mengurangi jumlah tingkat dari bangunan dimana ketinggian bangunan tersebut harus
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, selain itu pada space bangunan tidak tampak rapi sehingga akan
menimbulkan kesan yang kurang baik.
Untuk bangunan tidak bertingkat, penambahan ketinggian bangunan guna instalasi pipa dan ducting ini tidak cukup
berarti terhadap penambahan biaya secara keseluruhan, akan tetapi untuk bangunan bertingkat banyak (multistory
building) sangat berarti terhadap penambahan biaya apabila dikalikan dengan jumlah tingkat.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dibuat suatu alternatif lain yang dapat digunakan untuk memperkecil
biaya dan penambahan ketinggian bangunan. Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah dengan membuat
lubang pada balok.
Penggunaan struktur beton bertulang sangat memungkinkan untuk mendesain struktur baloknya menjadi balok
berlubang yang berfungsi sebagai pendukung konstruksi utilitas pada bangunan tersebut
Lubang pada pemasangan pipa-pipa yang berukuran kecil yang diperhitungkan tidak mengurangi kekuatan struktur
balok beton bertulang maka pipa-pipa tersebut dapat diizinkan tertanam pada balok. Tetapi apabila lubang tersebut
berukuran besar karena dipasang pada balok tinggi akan dapat mengurangi kekuatan struktur balok atau terjadi
perlemahan pada balok, maka perlu dilakukan peninjauan design terhadap struktur balok beton tersebut.
Komponen struktur dapat dibagi ke dalam dua bagian yang disebut sebagai B-Region, dimana teori balok dapat
diterapkan, termasuk distribusi regangan linier dan lainnya, dan bagian lain yang disebut sebagai daerah diskontinu
atau D-region, yang berada dalam keadaan diskontinu atau terganggu, dimana teori balok tidak berlaku. D-region
dapat berupa diskontinuitas geometri, seperti karena adanya lubang, terjadi perubahan tampang, atau arah, ataupun
diskontinu secara statik, yaitu daerah yang berada di dekat beban terpusat dan reaksi.
Balok tinggi beton bertulang berlubang (Reinforced Deep Beam With Opening) [Jimmy, S.2005] merupakan salah
satu contoh daerah terganggu (Disturb Region) pada elemen struktur. Pada D-region, teori balok (beam theory) tidak
tepat diterapkan oleh karena itu diperlukan suatu metode yang rasional untuk diterapkan pada daerah-daerah
tersebut. Strut and Tie Model (STM) merupakan pengembangan dari analogi rangka, telah diakui cukup baik
diterapkan pada daerah-daerah tersebut. Pada tugas akhir ini diuraikan keakuratan dari metode STM dalam
menganalisa dan menghitung tulangan tarik balok tinggi beton bertulang.
Dalam Tugas Akhir ini yang dibahas adalah analisa balok tinggi berlubang dengan metode strut-and-tie yang
memodelkan balok tinggi berlubang ke dalam suatu struktur rangka batang dan akan diuraikan keakuratan dari
metode strut-and-tie dalam menganalisa dan menghitung gaya-gaya dalam dan tulangan tarik balok tinggi beton
berlubang.

3. PEMBATASAN MASALAH
Mengingat banyaknya permasalahan dalam pemeriksaan balok tinggi berlubang, maka pada jurnal ini diberikan
pembatasan masalah sebagai berikut :
1) Balok ditumpu secara sederhana yaitu sendi dan rol di tepi kedua ujung balok.
2) Beban yang bekerja pada balok adalah dua beban terpusat yaitu beban terfaktor.
3) Bentuk balok adalah persegi dan beban akibat berat sendiri diabaikan.
4) Bentuk lubang pada balok adalah empat persegi dengan letak atau posisi lubang pada balok bervariasi yaitu di
tengah bentang (daerah lentur murni), di bawah dua beban terpusat, dan diantara beban dan tumpuan (daerah
tarik diagonal atau daerah tekan akibat geser).
5) Ketentuan mengenai Metode Strut-and-Tie didasarkan kepada peraturan ACI 318M-02 tanpa meninjau peraturan
negara lain.
6) Untuk keseragaman, ketentuan-ketentuan tentang pembatasan tulangan dan pengangkuran juga didasarkan
kepada peraturan ACI 318-02.
7) Perhitungan gaya dalam untuk rangka batang dilakukan dengan menggunakan bantuan program SAP2000.
8) Pembahasan dalam Tugas Akhir ini hanya mencakup penyelesaian perhitungan gaya dalam rangka batang serta
perencanaan tulangan pada balok tinggi berlubang.

4. D-REGION DAN B-REGION
Dalam perencanaan struktur beton diketahui bahwa penentuan dan penempatan baja tulangan pada bagian tertentu
struktur (dalam hal ini disebut ‘daerah-B’) dapat dengan mudah dihitung berdasarkan analisa penampang biasa,
tetapi ada bagian-bagian lain (dalam hal ini disebut ‘daerah-D’) harus didasarkan pada persyaratan empiris tertentu
(rule of thumbs atau judgement) dari pengalaman sebelumnya. Istilah awam untuk itu adalah ‘mengikuti standar
detail’. [Dipohusodo, Istimawan. 1994]
Padahal bagian-bagian tersebut (daerah-B dan D) mempunyai peran yang sama pentingnya. Oleh karena itu, suatu
cara perencanaan yang merata (unified) dan konsisten untuk semua tipe struktur serta semua bagian struktur sangat
diperlukan. Agar memuaskan maka konsep tersebut harus didasarkan pada model fisik yang realistis.
Agar dapat menerapkan metode s.t.m dengan baik maka perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan
‘daerah B’ atau ‘daerah D’ dari suatu elemen struktur. Daerah B (dari huruf depan ‘beam’ atau ‘Bernoulli’) adalah
bagian struktur yang penampangnya mempunyai distribusi regangan linier sehingga teori balok lentur klasik dapat
diterapkan. Daerah D (dari huruf depan ‘disturb’ atau ‘discontinue’ atau ‘detail’) yaitu bagian struktur yang
mengalami perubahan geometri (adanya lubang atau perubahan ukuran yang menyolok) atau bisa juga bagian yang
ditempati beban terpusat yang menyebabkan pada bagian tersebut mempunyai distribusi regangan non-linier
sehingga teori balok lentur klasik tidak bisa diterapkan lagi.
Daerah B dan D dari beberapa tipe balok dapat diberi beban terpusat dan beban merata. Terlihat sekali bahwa daerah
D atau daerah B yang terbentuk dipengaruhi oleh :
a). rasio tinggi ÷ bentang;
b). adanya perubahan geometri struktur yang menyolok;
c). tipe beban;
d). lokasi tumpuannya.

5. DAERAH KONTINUI (D-REGION)
Komponen struktur dapat dibagi ke dalam dua bagian yang disebut sebagai B-region, dimana teori balok dapat
diterapkan, termasuk distribusi regangan linier dan lainnya, dan bagian lain yang disebut sebagai daerah diskontinu
atau D-region, yang berada dalam keadaan diskontinu atau terganggu, dimana teori balok tidak berlaku. D-region
dapat berupa diskontinuitas geometri, seperti karena adanya lubang, terjadi perubahan tampang, atau arah, ataupun
diskontinu secara statik, yaitu daerah yang berada di dekat beban terpusat dan reaksi.
Selama beberapa tahun, disain untuk D-region menggunakan cara praktis, dengan menggunakan metode empirik.
Tiga buah makalah dari Professor Schlaich dari Universitas Stuttgart dan rekan-rekannya telah mengubah hal ini.

Prinsip St.Venant menyarankan bahwa efek lokal dari gangguan terjadi pada sekitar satu kali tinggi komponen
struktur dari titik gangguan. Pada dasar ini, D-region diasumsikan terjadi di sepanjang satu kali tinggi komponen
struktur pada tiap arah dari diskontinuitas. Prinsip ini bersifat konseptual tidak pasti. Namun, hal ini memberikan
suatu petunjuk untuk memilih dimensi D-region.

Gambar 5.1 B-Region dan D-Region

Gambar 5.2 Tegangan dan Gaya Pada Potongan D-Region

6. MODEL STRUT-AND-TIE
Strut-and-Tie Model merupakan suatu “Engineering Model” yang mendasarkan pada asumsi bahwa aliran gayagaya dalam struktur beton dan terutama pada daerah yang mengalami distorsi dpat didekati dengan suatu rangka
batang yang terdiri dari Strut (batang tekan atau penunjang) dan Tie (batang tarik atau pengikat). [Rogowsky, D. M.,
and MacGregor, J. G]
Sebuah model strut-and-tie adalah model dari suatu bagian struktur yang memenuhi syarat berikut :
1. Terdiri dari suatu sistem gaya yang berada dalam keseimbangan dengan memberikan suatu set beban-beban, dan
2. Gaya terfaktor dari komponen strutkur pada tiap bagian di dalam strut, tie, dan zona nodal tidak melampaui
kekuatan struktur terfaktor untuk bagian yang sama.
Batas bawah dari teori plastis menyatakan bahwa kapasitas dari sistem komponen struktur, tumpuan, dan gaya
yang bekerja yang memenuhi baik poin (1) dan (2) adalah batas bawah dari kekuatan struktur.
3. Sebagai batas bawah teori yang akan digunakan, struktur harus memiliki daktilitas yang cukup untuk
menghasilkan transisi dari prilaku elastis hingga prilaku plastis yang cukup untuk meredistribusikan gaya dalam
terfaktor ke dalam beberapa gaya yang dapat memenuhi poin (1) dan (2).
Kombinasi dari beban terfaktor yang bekerja pada struktur dan distribusi gaya dalam terfaktor adalah batas bawah
kekuatan struktur, dimana tidak ada komponen struktur yang dibebani hingga melebihi kapasitasnya. Untuk alasan
ini, model strut-and-tie dipilih agar gaya dalam di dalam strut, tie, dan zona nodal berada di antara distribusi elastik
hingga mencapai gaya dalam plastis penuh.

6.1 STRUT
Dalam model strut-and-tie, strut mewakili daerah tekan beton dengan tegangan tekan bekerja sejajar strut. Walaupun
kadang sering diidealisasikan sebagai bentuk prismatik atau tampang non-prismatik yang mengecil secara seragam
(tapered member), seperti tampak pada Gambar 6.1.1. Ini dikarenakan daerah tekan beton lebih lebar di bentang
tengah strut daripada ujungnya.
Strut yang berubah lebarnya disepanjang bentang kadang diidealisasikan sebagai bentuk botol (bottle-shaped) sesuai
dengan bentuknya seperti tampak pada Gambar 6.1.1. Penyebaran gaya tekan memberikan peningkatan gaya tarik
transversal dalam strut yang dapat mengakibatkan retak memanjang. Suatu strut tanpa tulangan transversal akan
gagal akibat terjadinya retak ini. Jika terdapat cukup tulangan transversal yang terpasang, kekuatan strut akan
ditentukan oleh hancurnya strut.
Analisis oleh Adebar dan Zhou menyarankan bahwa distribusi tegangan tarik pada kedua ujung strut akan terpisah
secara keseluruhan ketika l/a melampaui sekitar 3.5 dan akan saling bertindih sepenuhnya ketika l/a berada antara
1.5 hingga 2. Dengan mengasumsikan suatu distribusi berbentuk parabola dari tegangan tarik transversal tersebar
sepanjang 1.6bef di dalam strut dengan panjang 2bef dan dengan menyamakan suatu gaya tarik sebesar 2T yang
mengindikasikan beban minimum, Cn, pada saat retak adalah 0.51 hingga 0.57 at f’c untuk strut dengan a/bef = ½.
Analisis ini menyarankan bahwa retak memanjang dari strut akan menjadi masalah jika gaya pikul pada ujung strut
melampaui :
0.55

′

(1)

dimana at adalah area yang dibebani pada ujung strut.
Dalam tes silinder yang dibebani secara aksial melalui suatu pelat pikul berbentuk lingkaran dengan
diameter yang lebih kecil dari silinder, kegagalan terjadi pada 1.2 hingga 2 kali beban retak.

Gambar 6.1.1 Strut Berbentuk Botol

6.1.1 Kegagalan Tekan dari Strut
Kekuatan hancur dari beton dalam suatu strut disebut sebagai kekuatan efektif,
′

(2)

dimana v adalah faktor efisiensi yang bernilai antara 0 hingga 1. ACI bagian A.3.2 menyebut fcu sebagai kekuatan
tekan efektif. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan nilai dari faktor efisiensi ini. Faktor utama
yang mempengaruhi kekuatan tekan efektif adalah :
 Kekuatan beton. Beton menjadi semakin getas dan v akan semakin menurun seiring dengan bertambahnya
kekuatan beton.
 Efek durasi beban. Kekuatan dari balok dan kolom beton cenderung lebih kecil dari pada kekuatan silinder, f’c.
Berbagai sebab diberikan untuk kekuatan yang lebih kecil ini, termasuk penelitian reduksi kekuatan tekan
dibawah beban yang bekerja, bagian beton yang lebih lemah di dekat puncak dari komponen akibat peristiwa
bleeding selama pembuatan beton, dan perbedaan bentuk zona tekan dan test silinder. Untuk komponen lentur,
ACI bagian 10.2.7.1 memperhitungkan hal ini dengan mengambil tegangan maksimum adalah sama dengan blok
tekan segiempat sebagai 0.85f’c. Untuk strut, efek durasi beban diperhitungkan dengan menulis kembali
persamaan 3.5 sebagai fcu = 0.85βsf’c. Titik nodal diperlakukan sama kecuali βs diganti menjadi βn.
 Tegangan tarik yang ditransfer ke strut, hasil dari gaya tarik di dalam tulangan yang memotong retakan.
Dalam uji panel beton yang ditarik secara seragam, tegangan demikian didapatkan dapat mengurangi kekuatan
tekan dari panel.
 Strut yang retak. Strut yang dilalui oleh retak yang memotong aksis strut akan menjadi semakin lemah. ACI
bagian A.3.1 [ACI Committee 318 .(2002)] memberikan nilai nominal kekuatan tekan strut sebagai :
(3)
dimana simbol n = nominal, s = strut, Ac adalah luas tampang pada ujung strut, dan fcu adalah :
0.85

′

(4)

6.2 TIE
Komponen utama yang kedua dari model strut-and-tie adalah tie. Tie mewakili satu atau beberapa lapis tulangan
dalam arah yang sama. Disain tie berdasarkan kepada

dimana subskrip t melambangkan tie, dan Fnt adalah kekuatan nominal dari tie, dinyatakan sebagai
∆

(5)

Suku kedua dari persamaan di ruas kanan adalah untuk tie prategang. Nilainya diabaikan bila tie tidak diberikan
prategangan.
ACI bagian A.4.2 mensyaratkan bahwa aksis dari tulangan di dalam tie harus segaris dengan aksis dari tie. Di dalam
model strut-and-tie, tie terdiri dari tulangan ditambah suatu prisma beton konsentrik dengan tulangan memanjang
tersusun membentuk tie. Lebar dari prisma beton yang mengelilingi tie tergantung kepada lebar efektif dari tie, wt.
ACI bagian A.4.2 dan R.A.4.2 memberikan batasan untuk wt. Batas bawahnya adalah suatu lebar sama dengan dua
kali jarak dari permukaan beton ke titik berat tulangan tie. Dalam suatu titik nodal hidrostatik C-C-T, tegangan pada
semua permukaan dari titik nodal harus sama. Sebagai hasilnya, batas atas dari lebar tie diambil sama dengan
,

/

(6)

Beton diperhitungkan di dalam tie untuk menghasilkan lebar muka titik nodal yang bekerja pada tie. Beton di dalam
tie tidak memikul beban. Perannya hanya dalam membantu mentransfer beban-beban dari strut ke tie atau dari area
pemikul melalui ikatan dengan tulangan. Beton yang mengelilingi baja tie meningkatkan kekakuan aksial dari tie
melalui pengakuan tarikan. Kekakuan tarikan dapat digunakan di dalam memodelkan kekakuan aksial tie dalam
analisis kemampuan layan.
Tie dapat gagal akibat kegagalan dalam pengangkuran ujung. Pengangkuran tie di dalam zona nodal adalah bagian
besar dari disain D-region menggunakan model strut-and-tie. Tie ditunjukkan sebagai garis utuh di dalam model
strut-and-tie.

7

PROSEDUR DISAIN METODE STRUT-AND-TIE

Disain struktur dengan menggunakan metode strut-and-tie akan mengikuti ketentuan yang ditentukan di dalam
appendiks ACI 318-02. Langkah-langkah prosedur disainnya adalah sebagai berikut :
¾ Langkah 1

:

Cek kapasitas daya pikul pada daerah pembebanan dan tumpuan.

¾ Langkah 2

:

Tentukan model strut-and-tie.

¾ Langkah 3

:

Hitung gaya-gaya yang diperlukan oleh rangka batang.

¾ Langkah 4

:

Disain zona nodal.

¾ Langkah 5

:

Cek kekuatan strut dan lebar strut perlu.

¾ Langkah 6

:

Menentukan tulangan tie.

¾ Langkah 7

:

Cek pengangkuran.

¾ Langkah 8

:

Hitung kebutuhan tulangan minimum untuk kontrol retak.

¾ Langkah 9

:

Menggambarkan layout penulangan balok.

8. APLIKASI
Dalam bab ini akan diberikan contoh perhitungan balok beton bertulang dengan menggunakan metode Strut-and-Tie
Model. Model yang akan digunakan dalam aplikasi ini adalah model balok beton bertulang utuh dan balok beton
bertulang berlubang dengan tiga variasi lubang berbentuk persegi pada badan yaitu lubang di tengah beban, lubang
di bawah beban dan lubang diantara beban dan tumpuan. Dua beban terpusat sebesar P = 100 kN bekerja pada
balok. Mutu beton yang digunakan adalah beton dengan f’c = 30 MPa sedangkan baja yang digunakan adalah
tulangan non-prategang dengan tegangan leleh fy = 400 MPa. Tebal balok adalah B = 300 mm, tinggi balok H = 600
mm dan panjang bentang L = 6000 mm.
Adapun data-data lain yang dipergunakan dalam analisa ini adalah :
1) Dimensi balok

:

= 300 mm ;

= 600 mm

2) Dimensi lubang

:

= 800 mm ;

= 300 mm ;

3) Panjang bentang efektif

:

= 6000 mm

= 250 mm

4) Beban terpusat

:

5) Mutu beton

= 100 kN

: ′ = 30 MPa
= 400 MPa

6) Mutu baja

:

7) Selimut beton

: = 40 mm

8) Faktor reduksi kekuatan untuk strut,
tie dan nodal zone

:

= 0.75

Variasi lubang pada balok yang digunakan :
A. Balok Utuh (Balok Tanpa Lubang)

P = 100 K N

2000

P = 100 K N

2000

2000

6000

B. Balok berlubang type 1 : Balok beton bertulang dengan satu lubang di tengah bentang dimana jarak lubang
½ jarak bentang ke tumpuan, yang dipengaruhi oleh momen lentur
P = 100 KN

P = 100 KN

250

800

3000

3000

C. Balok berlubang type 2 : Balok beton bertulang dengan dua lubang dimana jarak lubang 1/3 jarak bentang
ke tumpuan.

D. Balok berlubang type 3 : Balok beton berlubang dengan dua lubang terletak di antara beban dan tumpuan
dimana jarak lubang 1/6 jarak bentang ke tumpuan, daerah dimana terjadi gaya lintang besar dengan
momen yang kecil.
P = 1 00 K N

P = 1 00 K N

250

250

800

800

30 00

30 00

9. PEMBAHASAN
No
1.

2.

Keterangan
Tulangan Lentur
- tulangan tekan
- tulangan tarik
- bagian atas lubang
- bagian bawah lubang
Tulangan Geser
- tulangan pokok
- bagian atas lubang
- bagian bawah lubang
- sisi kiri lubang
- sisi kanan lubang

Balok
Utuh

6D19

Balok
Berlubang
Type I

Balok
Berlubang
Type II

Balok
Berlubang
Type 3

4D13
6D19

4D19
6D19
4D16
4D19

3D16
4D16
4D19
6D16

D8-200
D10-200
D8-200
2D16
D10

D8-200
D13-250
D13-300
2D19
2D19

2D13
D8-200

D8-200
D10
D10

Hasil perencanaan tulangan yang dipakai dalam desain adalah :
Tulangan Lentur
-

Tulangan tekan
Tidak diperlukan pada balok utuh, jumlah dan diameter tulangan maksimum adalah pada saat beban berada
pada titik tengah bagian atas lubang (balok berlubang type 2), jumlah dan diameter tulangan yang paling
minimum adalah pada posisi lubang yang lebih dekat ke tumpuan (balok berlubang type 3)

-

Tulangan Tarik
Jumlah dan diameter tulangan adalah sama untuk balok utuh, balok berlubang type 1 dan balok berlubang
type 2, tetapi jumlah dan tulangan berkurang pada balok berlubang type 3 (posisi lubang lebih dekatke
tumpuan)

-

Bagian Atas Lubang
Tulangan pada balok berlubang type 1 tidak diperlukan, diameter tulangan bertambah antara balok berlubang
type 2 dengan balok berlubang type 3 (posisi lubang semakin dekat ke tumpuan)

-

Bagian Bawah Lubang
Jumlah dan diameter tulangan bertambah antara balok berlubang type 1 dengan balok berlubang type 2 dan
type 3 (posisi lubang semakin dekat ke tumpuan)

Tulangan Geser
-

Tulangan Pokok
Tulangan pokok adalah sama untuk balok utuh dan semua type bakok berlubang

-

Bagian Atas Lubang
Tulangan bagian atas dan bawah lubang pada balok berlubang type 1 tidak diperlukan, diameter dan jarak
antar tulangan bertambah antara balok berlubang type 2 dengan balok berlubang type 3.

-

Bagian Bawah Lubang
Tulangan bagian atas dan bawah lubang pada balok berlubang type 1 tidak diperlukan, diameter dan jarak
antar tulangan bertambah antara balok berlubang type 2 dengan balok berlubang type 3 (posisi lubang
semakin dekat ke tumpuan).

-

Sisi Kiri Lubang
Jumlah dan diameter tulangan bertambah antara balok berlubang type 1 dengan balok berlubang type 2,
diameter tulangan bertambah pada balok berlubang type 3.

-

Sisi Kanan Lubang
Jumlah dan diameter tulangan antara balok berlubang type 1 dengan balok berlubang type 2 adalah sama,
jumlah dan diameter tulangan bertambah pada balok berlubang type 3.

Metode analisis dengan menggunakan model strut-and-tie adalah suatu metode yang sangat ideal untuk
menganalisis balok tinggi berlubang. Tulangan lentur akan maksimum jika posisi titik tengah lubang berada di
bawah beban dan tulangan lentur akan lebih maksimum pada posisi lubang lebih dekat ke tumpuan (pengaruh geser)
daripada tulangan lentur pada posisi lubang di tengah bentang (pengaruh momen). Tulangan geser semakin
bertambah jika posisi lubang semakin mendekati tumpuan. Pengambilan model rangka batang untuk analisis dengan
metode strut-and-tie didasarkan kepada trayek tegangan pada komponen struktur. Berbeda dengan balok tinggi pada
umumnya, pada balok tinggi yang berlubang, tulangan tarik yang diperlukan lebih banyak karena terdapat daerah
kritis retak tidak hanya pada dasar balok, namun pada bagian atas dan bawah lubang juga.
10. KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
1.

Yang dimaksud dengan balok tinggi adalah komponen balok yang seluruh bentangnya merupakan daerah DRegion dimana teori balok biasa tidak berlaku.

2.

Metode analisis dengan menggunakan model strut-and-tie adalah suatu metode yang sangat ideal untuk
menganalisis balok tinggi berlubang.

3.

Tulangan lentur akan maksimum jika posisi titik tengah lubang berada di bawah beban dan tulangan lentur akan
lebih maksimum pada posisi lubang lebih dekat ke tumpuan (pengaruh geser) daripada tulangan lentur pada
posisi lubang di tengah bentang (pengaruh momen).

4.

Tulangan geser semakin bertambah jika posisi lubang semakin mendekati tumpuan.

5.

Pengambilan model rangka batang untuk analisis dengan metode strut-and-tie didasarkan kepada trayek
tegangan pada komponen struktur.

6.

Berbeda dengan balok tinggi pada umumnya, pada balok tinggi yang berlubang, tulangan tarik yang diperlukan
lebih banyak karena terdapat daerah kritis retak tidak hanya pada dasar balok, namun pada bagian atas dan
bawah lubang juga.

SARAN
1.

Perlunya studi yang lebih mendalam dan pengertian yang cukup mengenai balok tinggi berlubang (trayektori
tegangan utama) dan tulangan (syarat-syarat penulangan, penyaluran dan penyambungan tulangan, mutu dan
kekuatan tulangan pada balok) di dalam mata kuliah teknik sipil agar mahasiswa dapat lebih memahami studi
secara struktural dan aplikasi di dalam dunia lapangan kelak.

2.

Tidak terluput juga dari pembahasan metode strut-and-tie model (stm) karena merupakan suatu metode yang
sangat penting dalam menganalisis balok tinggi terutama balok tinggi berlubang ditingkatkan agar pengenalan
dasar dan filosofi dari konsep struktur lebih mudah dipahami.

3.

Dalam penggunaan metode ini diharapkan menguasai truss truss analogi yang benar yaitu di dalam
memodelkan rangka batang yang tepat sesuai dengan pola aliran gaya untuk transfer beban ke masing-masing
tumpuan dan dalam keadaan seimbang, terutama pada balok di sekitar lubang.

4.

Kemiringan batang tekan diagonal diusahakan seragam (idealnya 45º) dan pengambilan jarak antara tepi terluar
beton dengan rangka batang sejajar balok tidak terlalu besar, untuk menghasilkan desain tulangan yang
minimum.
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