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ABSTRACK 
 Heating in concrete due to fire would result in a fundamental change of its nature. The concrete will be 
cracked, spalled, and loss of its strenght. Loss of strenght occurs because the chemical composition changes gradually 
in the cement paste. A fire would caused a fears of the collapse of a building, because the construction of the building is 
not safe anymore. Therefore the reinforcement of concrete beams need to be reinforced with additional steel bars are 
fitted crosswise to add the strenght flexure of its and reduce the risk of crack increment. This research is aims to 
determine the flexure strenght of reinforced beams with the addition of steels are fitted crosswise before and after 
burned and to compare the flexure srtenght of reinforced concrete beams are testing in laboratory experiments and 
analytically. Materials used in this study are sand, cement, gravel, water, and steel reinforcement. The conctrete plans 
based on a comparison of the cement, sand, and gravel is 1:2:3 that produce f’c = 16,26 Mpa. The factor of cement 
water (f.a.s) used is 0,5. In this research, variations of burning time is 0, 30, 60, 90, and 120 minute. The 
result showed that moment capacity of concrete beams without burning is 15,532  kN.m, moment capacity of 
concrete beams after burned for 30 minute is 14,531 kN.m, moment capacity of concrete beams after burned for 60 
minute is 12,495 kN.m, moment capacity of concrete beams after burned for 90 minute is 8,859 kN.m, moment capacity 
of concrete beams after burned for 120 minute is 7,207 kN.m. Analitically, the result of moment capacity of concrete 
beams without burning is 14,876 kN.m, moment capacity of concrete beams after burned for 30 minute is 14,534 kN.m, 
moment capacity of concrete beams after burned for 60 minute is 13,975 kN.m, moment capacity of concrete beams 
after burned for 90 minute is 13,794 kN.m, and moment capacity of concrete beams after burned for 120 minute is 
13,424 kN.m. the result also showed that there is always a decline in the flexure strenght of reinforced beams with 
increasing time of fuel. 
Key word : Reinforced concrete beams, Post-combustion, moment capacityof beam 

 
ABSTRAKSI 

Pemanasan yang dialami beton akibat terbakar akan mengakibatkan perubahan mendasar dari sifat-sifat beton. 
Beton akan mengalami retak, terkelupas (spalling), dan kehilangan kekuatan. Kehilangan kekuatan terjadi karena 
perubahan komposisi kimia secara bertahap pada pasta semennya. Peristiwa kebakaran akan meninggalkan ketakutan 
akan runtuhnya suatu bangunan akibat tidak dapat diyakini suatu kondisi dimana bangunan tersebut masih aman 
atau tidak dari sudut kontruksi bangunan. Oleh karena itu tulangan balok perlu diperkuat dengan penambahan baja 
tulangan yang dipasang menyilang yang bertujuan untuk menambah kekuatan lentur balok dan mengurangi resiko 
pertambahan retak memanjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kuat lentur balok beton bertulang 
dengan penambahan baja tulangan yang dipasang menyilang sebelum dan sesudah dibakar dan perbandingan kuat lentur 
balok beton bertulang secara pengujian dengan kuat lentur balok beton bertulang secara analisis. Bahan yang digunakan 
dalam penelitian balok beton bertulang ini adalah pasir, semen, krikil, air,dan tulangan baja. Perencanaan beton dengan 
berdasarkan perbandingan antara semen, pasir, dan kerikil adalah  1:2:3 yang menghasilkan f’c = 16,26 MPa. Faktor air 
semen (f.a.s) yang digunakan adalah 0,5. Dalam penelitian ini,varisasi waktu pembakaran adalah 0, 30, 60, 90, 120 
menit. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa momen kapasitas balok beton bertulang tanpa pembakaran 
sebesar 15,532  kN.m., momen kapasitas balok beton bertulang dengan pembakaran selama 30 menit 14,531 kN.m, 
momen kapasitas balok beton bertulang dengan pembakaran selama 60 menit 12,495 kN.m, momen kapasitas 
balok beton bertulang dengan pembakaran selama 90 menit 8,859 kN.m, momen kapasitas balok beton bertulang 
dengan pembakaran selama 120 menit 7,207 kN.m Hasil momen kapasitas secara teoritis balok beton bertulang 
tanpa pembakaran 14,876 kN.m, momen kapasitas balok beton dengan pembakaran selama 30 menit 14,534 kN.m, 
momen kapasitas balok beton bertulang dengan dengan pembakaran selama 60 menit 13,975 kN.m, momen 
kapasitas balok beton bertulang dengan pembakaran selama 90 menit 13,794 kN.m, momen kapasitas balok beton 
bertulang dengan pembakaran selama 120 menit 13,424 kN.m. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa selalu 
terjadi penurunan kekuatan lentur balok bertulang seiring dengan bertambahnya waktu pembakaran. 
. 
Kata kunci : Balok beton bertulang, Pasca bakar, Momen kapasitas balok 



 
 
PENDAHULUAN 

Beton dan baja merupakan dua jenis material 
struktur yang umum digunakan dalam konstruksi suatu 
bangunan. Kedua jenis material tersebut kadang kala 
saling membantu satu sama lain, namun bisa juga 
berdiri sendiri-sendiri, sehingga banyak struktur 
dengan bentuk dan fungsi yang serupa dapat dibangun 
dengan beton atau baja. 

Gabungan antara besi dan beton pada beton 
bertulang, akan menghasilkan material kontruksi 
yang dapat diandalkan. Bangunan sangat rawan 
terhadap bahaya kebakaran yang dapat 
mengakibatkan terjadinya perubahan suhu dalam 
waktu yang singkat. Beton bertulang tidak terbakar 
atau tidak menghasilkan titik api tetapi menyimpan 
panas, sehingga  air yang terjebak dalam pori akan 
menguap. Secara teoritis air  menguap pada suhu  
100 oC akan tetapi karena terjebak pori, diperkirakan 
menguap pada suhu 200oC , hingga pada kondisi ini 
beton belum terpengaruh kuat tekannya. Pada 
kondisi kebakaran akan menimbulkan suhu yang 
tidak terkontrol dan memungkinkan suhu melebihi 
200oC, pada kondisi ini yang akan mempengaruhi 
kekuatan struktur beton bertulang. 

Pemanasan yang dialami beton akibat terbakar 
akan mengakibatkan perubahan mendasar dari sifat-
sifat beton. Beton akan mengalami retak, terkelupas 
(spalling), dan kehilangan kekuatan, sehingga akan 
mengakibatkan penurunan kapasitas lentur. Peristiwa 
kebakaran akan meninggalkan ketakutan akan 
runtuhnya suatu bangunan akibat tidak dapat 
diyakini suatu kondisi dimana bangunan tersebut 
masih aman atau tidak dari sudut kontruksi 
bangunan. Oleh karena itu tulangan balok akan 
diperkuat dengan penambahan baja tulangan yang 
dipasang menyilang yang diharapkan akan 
memberikan kontribusi yaitu menambah kekuatan 
lentur balok dan mengurangi resiko pertambahan 
panjang retak.  
Pokok pikiran penelitian ini berorientasi pada 
pengaruh penambahan baja tulangan yang dipasang 
menyilang pada balok beton setelah dibakar dengan 
variasi waktu bakar 0, 30, 60, 90, 120 menit, ditinjau 
dari kekuatan lenturnya. Bahan yang digunakan 
dalam penelitian  ini adalah pasir, semen, krikil, air, 
dan tulangan baja. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 

Beton adalah campuran yang terdiri dari 
semen, agregat halus (pasir), agregat kasar (kerikil/batu 
pecah) dan air. Semen berfungsi sebagai bahan 
pengikat/perekat agregat kasar dan agregat halus yang 
merupakan komponen utama kekuatan tekan beton, 
sedangkan air sebagai bahan pembantu reaksi kimia 
selama proses pengerasan dan perawatan beton 
berlangsung.Kekuatan, keawetan dan sifat beton yang 
lain tergantung pada sifat-sifat bahan-bahan dasar, nilai 
perbandingan bahan-bahannya, cara pengadukan 
maupun cara pengerjaan selama penuangan adukan 

beton, cara pemadatan, dan cara perawatan selama 
proses pengerasan. Oleh karena itu cara pembuatannya 
perlu diketahui dengan benar agar sesuai dengan 
ketersediaan bahan dasarnya di lapangan maupun 
persyaratan pemakaiannya. Perilaku beton terhadap 
perubahan suhu sangat dipengaruhi sifat material 
pembentuk yang tidak menimbulkan titik api, atau 
tidak dapat terbakar akan tetapi dapat menyerap dan 
menyimpan panas dalam satuan waktu tertentu 
Perubahan sifat fisis material pembentuk beton akibat 
peningkatan suhu pada kejadian kebakaran akan 
mengakibatkan perubahan sifat mekanis beton, dalam 
hal ini kuat tekan beton. Beberapa penelitian yang 
dilakukan para ahli menunjukan penurunan kuat tekan 
beton dimulai setelah suhu di atas 200oC, selanjutnya 
penurunan sangat drastis setelah suhu di atas  500oC. 
Balok beton bertulang menahan beban  yang 
mengakibatkan timbulnya momen lentur, maka akan 
terjadi deformasi lentur didalam balok tersebut. Pada 
kejadian momen lentur positif, tegangan tekan terjadi 
pada bagian atas dan regangan tarik terjadi di bagian 
bawah dari penampang, besarnya kuat lentur beton dari 
benda uji dihitung dengan rumus:  
Mpengujian =  P.L +  q.L²
 .......……….........................(1) 
dengan :  
 M = Momen pengujian kuat lentur, (kN.m) 
 P = Beban maksimum, (kN). 
 L = Jarak antar tumpuan, (mm). 
 q = Berat sendiri beton, (kN/mm). 

Bahan yang dipergunakan sebagai tambahan 
perkuatan balok beton yaitu   tulangan baja. Fungsi 
utama dari besi tulangan adalah menahan gaya tarik ( 
meskipun kuat juga terhadap gaya tekan ) dan 
mencegah retak beton agar tidak melebar. Besi 
tulangan ini memperoleh kekuatan dari daya lekat 
beton, hal ini sangat dipengaruhi perubahan panas, 
yang sangat dipengaruhi oleh panas jenis dan daya 
hantar panas besi. Pada penelitian ini baja tulangan 
yang dipasang menyilang menggunakan baja tulangan 
dengan ukuran ø 6. Penambahan tulangan baja yang 
dipasang menyilang ini bertujuan untuk menambah 
kuat lentur balok beton dan mngurangi resiko retak 
yang melebar. 
 
LANDASAN TEORI 

Penampang beton bertulang pada penelitian 
ini dirancang mengalami keretakan di tengah bentang 
(pada momen maksimum) dan dihindari adanya 
keretakan akibat geser dekat tumpuan. Apabila beban 
bertambah terus, maka retak-retak di tengah bentang 
bertambah dan retak awal yang sudah terjadi semakin 
lebar dan semakin panjang menuju sumbu netral 
penampang. Hal ini bersamaan dengan semakin 
besarnya lendutan di tengah bentang. Besarnya momen 
maksimal adalah besarnya momen akibat beban. Pada 
balok terjadi keruntuhan di daerah tarik. Besarnya 
momen maksimal dapat dihitung sebagai berikut : 



3a). Momen kapasitas balok beton 
bertulang baja dengan tambahan baja tulangan yang 
dipasang menyilang sebelum dan sesudah dibakar 
secara hasil uji.  Pengujian momen maksimal balok 
persegi dimaksudkan untuk mengetahui besarnya 
momen yang dapat ditahan oleh balok. Besarnya 
momen maksimal oleh beban luar pada benda uji dapat 
diuraikan sebagai berikut : 

makM = 
2

maks Lq..
8
1L.P.

4
1


 

….....…..…………...(2) 
3b). Momen kapasitas balok beton tulangan 

baja  secara teoritis. Untuk perhitungan gaya -gaya 
yang ditimbulkan oleh tulangan baja dapat dihitung 
menggunakan persamaan di bawah ini :  
Cs  =  
A’s.f’s......………...............................….......….(3) Cc  
=  0,85.f’c.a.b.

   

………...…...…………..…….(4) 
Karena a > amin leleh sehingga nilai a dihitung lagi 

dengan : 
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Mkap1 = Cc.(d-
a/2).........................................................(9) 
 
dengan : 
A’s = Luas longitudinal tarik, (mm2). 
As= Luas longitudinal tekan, (mm2). 
Cc= Gaya tekan beton, (N). 
ds’= Jarak antara pusat berat tulangan tarik pada baris 
paling dalam dan tepi serat beton tekan. 
fy = Kuattarikbaja, (N). 
f’c= tegangan beton yang disyaratkan pada umur    

        28 hari, (MPa). 
a= tinggi balok tegangan beton tekan persegi    

    ekivalen, (mm) 
b= lebar penampang balok, (mm) 
d= tinggi efektif penampang balok, (mm) 



 
 
 
METODE PENELITIAN 
Desain benda uji 

 

I

I
Ø  6  m m  -  8 0  m m

2 0  c m

1 0 0  c m

T u la n g a n  m e m a n ja n g  b a ja

2 0  c m

1 5  c m

3  c m

T u la n g a n  b a ja  2 d  Ø  8  m m

B e g e l   Ø  6  m m  -  8 0  m m

T a m p a k  s a m p in g

P o t .  I  -  I

3 d  Ø  8  m m

2 d  Ø  8  m m

T u la n g a n  b a ja  3 d  Ø  8  m m

 
Gambar 1. Pemasangan tulangan pada benda uji balok. 

 
Tahapan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dalam 5 tahap yang dijelaskan sebagai berikut: 
1. TahapI : Persiapan bahan – bahan dan alat – alat penelitian. 
2. TahapII  : Pemeriksaan kualitas bahan – bahan penelitian. 
3. TahapIII : Penyediaan benda uji 

a. Perencanaan campuran (mixdesign), pembuatan adukan beton dan sampel pengujian kuat tekan beton 
berbentuk silinder berukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm sebanyak 10 buah 

b. Pembuatan rangkaian tulangan baja dapat dilihat pada Gambar IV.1 
c. Pembuatan sampel balok beton bertulang dengan penambahan baja tulangan yang dipasang menyilang  

berukuran100 x 20 cm dengan tebal 15cm  tanpa pembakaran sebanyak 2 buah 
d. Pembuatan sampel balok beton bertulang dengan penambahan baja tulangan yang dipasang menyilang  

berukuran100 x 20 cm dengan tebal 15cm  dengan pembakaran selama 30 menit sebanyak 2 buah. 
e. Pembuatan sampel balok beton bertulang dengan penambahan baja tulangan yang dipasang menyilang  

berukuran100 x 20 cm dengan tebal 15cm  dengan pembakaran selama 60 menit sebanyak 2 buah 
f. Pembuatan sampel balok beton bertulang dengan penambahan baja tulangan yang dipasang menyilang  

berukuran100 x 20 cm dengan tebal 15cm  dengan pembakaran selama 90 menit sebanyak 2 buah. 
g. Pembuatan sampel balok beton bertulang dengan penambahan baja tulangan yang dipasang menyilang  

berukuran100 x 20 cm dengan tebal 15cm  dengan pembakaran selama 120 menit sebanyak 2 buah 
4. TahapIV : Pengujian, meliputi : kuat tekan beton dan kuat lentur balok beton bertulang sederhana. 
5. TahapV : Analisis data dan pembahasan. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Penelitian ini dilakukan sesuai dengan berbagai tahap, seperti yang telah dijabarkan dalam tahap -tahap penelitian. 
Pengujian Kuat Lentur Balok Beton 

1. Hasil perhitungan kuat lentur balok secara pengujian. Berdasarkan hasil pengujian dan perhitungan, momen 
kapasitas yang terjadi pada balok beton bertulang baja dapat dilihat pada tabel.





 

Tabel .1 .Momen kapasitas balok beton dari hasil pengujian 

No 
Waktu Bakar P first crack P maks q L Muji Mkap.rata-rata 

(menit) (kN) (kN) (kN/m) (m) (kNm) (kNm) 

1 0 34 70 0,07 0,9 15,757 
15,532 

2 0 31 68 0,07 0,9 15,307 

3 30 29 65 0,07 0,9 14,632 
14,351 

4 30 27,5 62,5 0,07 0,9 14,07 

5 60 25 58 0,07 0,9 13,057 
12,495 

6 60 23 53 0,07 0,9 11,932 

7 90 21,5 41 0,07 0,9 9,232 
8,859 

8 90 20 38 0,07 0,9 8,557 

9 120 19 40 0,07 0,9 9,007 
7,207 

10 120 17,5 24 0,07 0,9 5,407 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Hasil perhitungan kuat lentur balok secara teoritis. Berdasarkan hasil perhitungan secara teoritis, momen kapasitas yang terjadi pada balok 
beton bertulang baja dapat dilihat pada tabel.2 
 

 

Tabel V.20 .Momen kapasitas balok beton dari hasil perhitungan secara teoritis 

No 
Waktu bakar b h ds  d ø baja ø baja f'c fy fkap As  A's a p q a' f's M.nc M.ns M.n 

(menit) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (MPa) (MPa) (MPa) (mm2) (mm2) (mm)     (mm) (Mpa) (kN.m) (kN.m) (kN.m) 

1 0 150 200 30 170 8 6 16,269 403,333 504,166 198,493 100,480 23,822 -9,590 741,140 38,470 202,287 12,031 2,845 14,876 

2 0 150 200 30 170 8 6 16,269 403,333 504,166 198,493 100,480 23,822 -9,590 741,140 38,470 202,287 12,031 2,845 14,876 

3 30 150 200 30 170 8 6 12,59 403,333 504,166 198,493 100,480 30,784 

 

-12,392 957,712 45,728 265,416 10,800 3,734 14,534 

4 30 150 200 30 170 8 6 12,59 403,333 504,166 198,493 100,480 30,784 

 

-12,392 957,712 45,728 265,416 10,800 3,734 14,534 

5 60 150 200 30 170 8 6 8,34 403,333 504,166 198,493 100,480 46,471 

 

-18,708 1445,755 61,083 349,524 9,058 4,197 13,975 

6 60 150 200 30 170 8 6 8,34 403,333 504,166 198,493 100,480 46,471 -18,708 1445,755 61,083 349,524 9,058 4,197 13,975 

7 90 150 200 30 170 8 6 7,36 403,333 504,166 198,493 100,480 52,659 -21,199 1638,261 66,889 371,264 8,571 5,223 13,794 

8 90 150 200 30 170 8 6 7,36 403,333 504,166 198,493 100,480 52,659 -21,199 1638,261 66,889 371,264 8,571 5,223 13,794 

9 120 150 200 30 170 8 6 5,8 403,333 504,166 198,493 100,480 66,822 -26,900 2078,897 79,839 408,364 7,860 5,744 13,424 

10 120 150 200 30 170 8 6 5,8 403,333 504,166 198,493 100,480 66,822 -26,900 2078,897 79,839 408,364 7,860 5,744 13,424 

 
 



 
1. Perbandingan Momen Kapasitas Teori dengan Hasil uji balok beton tanpa pembakaran. Perbandingan antara 

momen kapasitas secara pengujian dan momen kapasitas secara teori. 

Berdasarkan Tabel.1diperoleh Mkap.uji rata- rata sebesar 15,532 kN.m sedangkan Mkap.teori rata-rata diperoleh 

berdasarkan Tabel.2 yaitu sebesar 14,876 kN.m. Ini menunjukan bahwa hasil penelitian sudah ideal karena jarak antara 

Mkap.uji  dan Mkap.teori tidak terlalu jauh. 

2. Perbandingan Momen Kapasitas Teori dengan Hasil uji untuk balok beton dengan pembakaran selama 30 

menit. Perbandingan antara momen kapasitas secara pengujian dan momen kapasitas secara teori. 

Berdasarkan Tabel.1 diperoleh Mkap.uji rata- rata sebesar 14,351 kN.m sedangkan Mkap.teori rata-rata diperoleh 

berdasarkan Tabel.2 yaitu sebesar 14,534 kN.m. Ini menunjukan bahwa hasil penelitian perlu untuk dikoreksi karena 

seharusnya kondisi yang ideal Mkap.teori lebih kecil dari  Mkap.uji  Hal ini bisa terjadi karena adanya kelemahan-kelemahan 

atau kekurangan-kekurangan yang terjadi saat pelaksanaan pembuatan benda uji seperti proses pembakaran dan saat 

proses pengujian. 

3. Perbandingan Momen Kapasitas Teori dengan Hasil uji untuk balok beton dengan pembakaran selama 60 

menit. Perbandingan antara momen kapasitas secara pengujian dan momen kapasitas secara teori. Hal ini bisa 

terjadi karena adanya kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang terjadi saat pelaksanaan 

pembuatan benda uji seperti proses pembakaran dan saat proses pengujian. 

Berdasarkan Tabel.1 diperoleh Mkap.uji rata- rata sebesar 12,495 kN.m sedangkan Mkap.teori rata-rata diperoleh 

berdasarkan Tabel.2 yaitu sebesar 13,97 kN.m. Ini menunjukan bahwa hasil penelitian perlu untuk dikoreksi karena 

seharusnya kondisi yang ideal Mkap.teori lebih kecil dari  Mkap.uji  Hal ini bisa terjadi karena adanya kelemahan-kelemahan 

atau kekurangan-kekurangan yang terjadi saat pelaksanaan pembuatan benda uji seperti proses pembakaran dan saat 

proses pengujian. 

4. Perbandingan Momen Kapasitas Teori dengan Hasil uji untuk balok beton dengan pembakaran selama 90 

menit. Perbandingan antara momen kapasitas secara pengujian dan momen kapasitas secara teori. 

Berdasarkan Tabel .1 diperoleh Mkap.uji rata- rata sebesar 8,859 kN.m sedangkan Mkap.teori rata-rata diperoleh 

berdasarkan Tabel .2 yaitu sebesar 13,79 kN.m. Ini menunjukan bahwa hasil penelitian perlu untuk dikoreksi karena 

seharusnya kondisi yang ideal Mkap.teori lebih kecil dari  Mkap.uji  Hal ini bisa terjadi karena adanya kelemahan-kelemahan 

atau kekurangan-kekurangan yang terjadi saat pelaksanaan pembuatan benda uji seperti proses pembakaran dan saat 

proses pengujian. 

5. Perbandingan Momen Kapasitas Teori dengan Hasil uji untuk balok beton dengan pembakaran selama 120 

menit. Perbandingan antara momen kapasitas secara pengujian dan momen kapasitas secara teori. 

Berdasarkan Tabel.1 diperoleh Mkap.uji rata- rata sebesar 7,207 kN.m sedangkan Mkap.teori rata-rata diperoleh 
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6. Tabel momen kapasitas balok beton bertulang dengan penambahan baja tulangan yang dipasang menyilang 

dengan pembakaran selama 0, 30, 60, 90, 120 menit secara pengujian dan teoritis. 
Tabel.3. Momen kapasitas balok beton secara pengujian laboratorium dan    teoritis 

No  
Waktu Bakar 

( menit ) 

Mkap.uji  rata- rata    

 (kN.m) 

Mkap.teori rata- rata 

            (kN.m) 

Penurunan Mkap terhadap 
balok tanpa pembakaran ( 

% ) 

uji teori 

1 0 15,532 14,876 - - 

2 30 14,351 14,534 7,60 % 2,33 % 

3 60 12,495 13,975 19,55 % 6,05 % 

4 90 8,859 13,794 42,96 % 7,27% 

5 120 7,207 13,424 53,59 % 9,76% 

 
 

7. Grafik perbandingan antara M.kapasitas pengujian dengan M.kapasitas teoritis.  

 
 

Grafik 1. Perbandingan antara momen kapasitas teori dengan penelitian laboratorium 
 

 
8. Momen Kapasitas beton semakin menurun sejalan dengan penambahan suhunya. Ini dikarenakan 

penambahan suhu terhadap beton sangat berpengaruh terhadap momen kapasitas dan porositas beton 
                  Penurunan Momen kapasitas di sebabkan oleh beberapa hal antara lain : 

1. Terjebaknya uap air dalam pori beton sehingga menyebabkan adanya tekanan dari dalam beton. Semakin lama 
dibakar, seiring dengan bertambahnya temperature, maka semakin tinggi pula tekanan dari dalam. Tekanan 
inilah yang menyebakan terjadinya explosive spalling ( rompal disertai ledakan ) 

2. Terjadinya reaksi friksi antara material penyusun beton akibat perbedaan koefisien muai thermal yang cukup 
besar. Jika perbedaan koefisien muai agregat dan pasta semen terlalu besar maka apabila terjadi perubahan 
suhu dapat mengakibatkan perbedaan gerakan sehingga dapat melepaskan lekatan antara agregat dan pasta, 
akibatnya beton akan mudah retak dan momen kapasitasnya juga akan berkurang.
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KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan perhitungan 
yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil pengujian dan perhitungan 
yang dilakukan,dapat disimpulkan sebagai berikut:. 
1. Besarnya kuat lentur balok berdasarkan hasil 

pengujian. 
a) Kuat lentur balok beton bertulang dengan 

penambahan baja tulangan yang dipasang 
menyilang tanpa pembakaran  sebesar 15,532  
kN.m. 

b) Kuat lentur balok beton bertulang dengan 
penambahan baja tulangan yang dipasang 
menyilang dengan pembakaran selama 30 menit 
sebesar 14,531 kN.m mengalami penurunan 
sebesar 7,6% dari balok beton dengan 
penambahan baja tulangan yang dipasang 
menyilang tanpa pembakaran. 

c) Kuat lentur balok beton bertulang dengan 
penambahan baja tulangan yang dipasang 
menyilang dengan pembakaran selama 60 menit 
sebesar 12,495 kN.m mengalami penurunan 
sebesar 19,55% dari balok beton dengan 
penambahan baja tulangan yang dipasang 
menyilang tanpa pembakaran. 

d) Kuat lentur balok beton bertulang dengan 
penambahan baja tulangan yang dipasang 
menyilang dengan pembakaran selama 90 menit 
sebesar 8,859kN.m mengalami penurunan 
sebesar 42,96% dari balok beton dengan 
penambahan baja tulangan yang dipasang 
menyilang tanpa pembakaran. 

e) Kuat lentur balok beton bertulang dengan 
penambahan baja tulangan yang dipasang 
menyilang dengan pembakaran selama 120 
menit sebesar 7,207kN.m mengalami penurunan 
sebesar 53,59% dari balok beton dengan 
penambahan baja tulangan yang dipasang 
menyilang tanpa pembakaran. 

2. Perbandingan momen lentur pengujian dengan 
momen lentur analitis.  

a) Hasil pengujian dan perhitungan balok beton 
bertulang yang dipasang baja tulangan 
menyilang tanpa pembakaran diperoleh Mkap.uji 
rata- rata sebesar 15,532 kN.m sedangkan 
Mkap.teori rata-rata diperoleh  sebesar 14,876 
kN.m.  

b) Hasil pengujian dan perhitungan balok beton 
bertulang yang dipasang baja tulangan 
menyilang dengan pembakaran selama 30 menit 
diperoleh Mkap.uji rata- rata sebesar 14,531 kN.m 
sedangkan Mkap.teori rata-rata diperoleh sebesar 
14,534 kN.m.  

c) Hasil pengujian dan perhitungan balok beton 
bertulang yang dipasang baja tulangan 
menyilang dengan pembakaran selama 60 menit  
diperoleh Mkap.uji rata- rata sebesar 12,495kN.m 
sedangkan Mkap.teori rata-rata diperoleh sebesar 
13,975  kN.m. 

d) Hasil pengujian dan perhitungan balok beton 
bertulang yang dipasang baja tulangan 
menyilang dengan pembakaran selama 90 menit 
diperoleh Mkap.uji rata- rata sebesar 8,859kN.m 
sedangkan Mkap.teori rata-rata diperoleh sebesar 
13,794 kN.m.  

e) Hasil pengujian dan perhitungan balok beton 
bertulang yang dipasang baja tulangan 
menyilang dengan pembakaran selama 120 
menit diperoleh Mkap.uji rata- rata sebesar 
7,207kN.m sedangkan Mkap.teori rata-rata 
diperoleh sebesar 13,424  kN.m. 

3. Analisis kelayakan beton normal tanpa bakar 
terhadap beton pasca bakar: 

Ditinjau dari nilai perhitungan kuat tekan beton 
(f’c) yang direncanakan untuk pembuatan beton 
struktur dengan nilai f’c 10 MPa – 20 Mpa 
menunjukkan bahwa nilai kuat tekan beton 
normal tanpa pembakaran 16,26 MPa dan beton 
dengan pembakaran 30 menit sebesar 12,59 
MPa masih layak digunakan sebagai beton 
struktur, sedangkan nilai kuat tekan beton 
dengan waktu pembakaran 60 menit sebesar 
8,34 MPa, waktu pembakaran 90 menit sebesar 
7,36 MPa, dan waktu pembakaran 120 menit 
sebesar 5,80 MPa tidak layak digunakan sebagai 
beton struktur karena nilai f’c kurang dari 10 
Mpa. 
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