
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

 Beton adalah elemen struktur yang telah banyak digunakan dan 

dimanfaatkan pada bangunan gedung sampai sekarang. Beton juga telah 

banyak mengalami perkembangan – perkembangan agar selalu mampu beban 

yang menimpanya. Perkembangan yang bisa dikatakan sukses ialah kombinasi 

material beton dan baja tulangan yang menjadi satu kesatuan selanjutnya 

dikenal dengan nama beton bertulang. 

 Kombinasi ini dikatakan sukses karena pada beton memiliki kuat tekan 

yang cukup besar untuk menahan beban, tetapi lemah untuk menahan kuat 

tarik sehingga jika dikombinasikan dengan tulangan yang memiliki kuat tarik 

besar akan menjadi kesatuan yang memiliki kuat tekan dan kuat tarik yang 

cukup besar. Beton betulang ini yang sampai sekarang digunakan sebagai 

elemen struktur bangunan gedung meliputi : sloof, kolom, ring balok, plat 

lantai, dan plat atap. 

 Sebagai elemen balok, beton bertulang harus diberi tulangan yang berupa 

tulangan lentur (tulangan memanjang) dan tulangan geser. Tulangan lentur 

sebagai tulangan yang berguna untuk menahan momen lentur yang terjadi 

pada balok beton bertulang. Tulangan geser sebagai tulangan yang berguna 

untuk menahan gaya geser yang terjadi pada balok beton bertulang. 

Penulangan geser ini biasa disebut penulangan sengkang. Bentuk penulangan 

geser ini ada 3 macam yaitu penulangan geser vertikal, penulangan geser 

miring, penulangan geser spiral. Ketiga macam penulangan tersebut yang 

sering digunakan dalam dunia konstruksi sehingga dikenal sebagai tulangan 

konvensional. 

  Tulangan konvensional dikenal dengan konsep perhitungan tulangan pada 

bagian sengkang yang digunakan untuk menahan gaya geser hanyalah bagian 

vertikal, sedangkan yang bagian horisontal (atas – bawah) sebagai pendukung 

saja. Hal ini terbukti dengan kebanyakan retak geser yang terjadi pada balok 
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beton bertulang dari tumpuan menjalar ke tengah balok secara vertikal – 

horisontal atau yang lebih dikenal retak miring. Keretakan geser tesebut dapat 

mengakibatkan balok terbelah menjadi dua jika sengkang tidak mampu 

menahan gaya geser yang terjadi. Tulangan sengkang vertikal berfungsi 

sebagai pengikat tulangan pokok atas dan bawah, sehingga bila sengkang 

direncanakan dengan baik, keretakan pada balok tidak akan terjadi. Tulangan 

horisontal di sini berfungsi sebagai pendukung untuk mengikat tulangan 

pokok kiri dan kanan sehingga dapat digunakan salah satu yaitu sengkang 

horizontal atas atau bawah dan tidak semua sengkang horizontal digunakan di 

setiap sengkang pada satu balok beton bertulang. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa tulangan sengkang 

vertikal harus ada di setiap sengkang, sedangkan tulangan sengkang horizontal 

bisa dibuat variasi. Kombinasi penulangan ini selanjutnya diberi istilah 

sengkang alternatif untuk sengkang vertikal tanpa atas – bawah dan sengkang 

“u” atau “n” untuk tulangan vertikal dengan menggunakan salah salah satu 

sengkang horisontal atas atau bawah. 

  

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang menjadi topik utama dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Seberapa besar beban geser maksimal yang dapat ditahan oleh kombinasi 

sengkang alternatif dengan sengkang “u” atau “n” dan sengkang 

konvensional pada balok beton sederhana. 

2. Seberapa besar kuat geser kombinasi sengkang alternatif dengan sengkang 

“u” atau “n” dan sengkang konvensional pada balok beton sederhana. 

3. Apakah ada perbedaan dan seberapa besar perbedaan kuat geser pada 

kombinasi sengkang alterrnatif dengan sengkang “u” atau “n” dan 

sengkang konvensional. 
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C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Besarnya beban geser maksimal yang dapat ditahan oleh kombinasi 

sengkang alternatif dengan sengkang “u” atau “n” dan sengkang 

konvensional pada balok beton sederhana. 

2. Besarnya kuat geser kombinasi sengkang alternatif dengan sengkang “u” 

atau “n” dan sengkang konvensional pada balok beton sederhana. 

3. Ada perbedaan kuat geser atau tidak pada kombinasi sengkang alternatif 

dengan sengkang “u” atau “n” dan sengkang konvensional pada balok 

beton sederhana. Jika ada berapa besar perbedaan kuat geser tersebut. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ada dua yaitu: 

1. Manfaat secara teoritis, dapat memberikan analisis secara ilmiah tentang 

kuat geser kombinasi sengkang alternatif dengan sengkang “u” atau “n” 

dan sengkang konvensional pada balok beton sederhana. 

2. Manfaat secara praktis, untuk bahan refrensi di lapangan bentuk 

penulangan sengkang kombinasi sengkang alternatif dengan sengkang “u” 

atau “n” sehingga dapat memberikan efisiensi bahan dan biaya. 

 

E. Batasan Masalah 

 Pembatasan masalah dilakukan agar pokok permasalahan tidak meluas dan 

terfokus pada masalah utama yang akan diungkapkan. Adapun batasan 

masalah yang dibuat dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1) Bahan – bahan yang dipergunakan dalam pnelitian ini antara lain : 

a) Semen Portland jenis I merk Gresik 

b) Pasir, berasal dari klaten, Jawa tengah. 

c) Kerikil, berasal dari wonogiri 

d) Air, berasal dari Laboratorium Bahan Bangunan Teknik Sipil UMS 



4 
 

 

e) Tulangan baja berdiameter 8 dan 6 mm, berasal dari toko bahan bangunan 

di Surakarta. 

f) Bekesting untuk cetakan balok beton bertulang digunakan kayu sengon. 

2) Pengujian di Laboratorium Bahan Bangunan Teknik Sipil UMS, dengan 

macam pengujiannya adalah : 

a) Pengujian Kuat Tekan Beton 

b) Pengujian Kuat Tarik Baja Tulangan 

c) Pengujian Kuat Geser Sengkang Balok Beton Bertulang 

3) Baja tulangan direncanakan dengan mutu sebesar fy = 240 MPa. 

4) Beton direncanakan dengan mutu (kuat tekan) sebesar f’c = 20 MPa. 

5) Perencanaan campuran adukan beton dengan menggunakan metode 

SNI-90, dengan faktor air semen sebesar 0,5. 

6) Bentuk penampang balok beton bertulang adalah persegi empat. 

7) Tulangan sengkang yang diteliti adalah jenis tulangan sengkang vertikal. 

8) Beban yang bekerja pada benda uji adalah beban arah vertikal saja. 

9) Benda uji berupa silinder beton, baja tulangan dan balok beton sederhana. 
 

F. Keaslian Penelitian 
Penelitian ini meneruskan penelitian yang sebelumnya, yaitu: 

1) Basuki, dan Nurul H., 2008. Rekayasa tulangan sengkang vertikal pada 

balok beton bertulang, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, Surakarta. 

2) Puspitasari, 2010. Rekayasa penulangan geser balok beton bertulang 

dengan menggunakan sengkang vertikal model “U”, Fakultas Teknik, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta. 

Penelitian ini mengkombinasikan keduanya dengan terfokus untuk 

menguji kuat tekan beton, menguji kuat geser sengkang balok beton 

sederhana. 


