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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Beton adalah material yang hampir pada setiap aspek kegiatan sehari-hari 

selalu dijumpai, baik secara langsung maupun tidak langsung. Struktur yang 

terbuat dari beton bertulang antara lain kolom, balok, lantai, atap, plat lantai jalan, 

dan jembatan, dan bangunan-bangunan gedung bertingkat. Bahan penyusun beton 

adalah semen, pasir kerikil dan air. Pada perkembangannya material beton 

digabungkan dengan baja tulangan yang sering disebut sebagai beton bertulang. 

       Tulangan yang digunakan untuk balok beton pada saat ini umumnya berupa 

tulangan memanjang dan tulangan sengkang. Pada waktu tertentu kekuatan suatu 

beton bertulang sangat dipengaruhi oleh model tulangan beton itu sendiri. Oleh 

karena itu, semakin berkembangnya variasi model penulangan rangka baja untuk 

balok maka dilakukan penelitian perbandingan antara “balok beton menggunakan 

begel model rangka” dengan “balok beton menggunakan begel biasa”. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui perbandingan kuat lentur balok bertulang 

tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

       Dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu 

seberapa besar perbandingan kekuatan lentur balok beton menggunakan begel  

model rangka dengan balok beton menggunakan begel biasa.  

 

C. Tujuan Penelitian 

       Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil 

perbandingkan kuat lentur balok beton menggunakan begel model rangka dengan 

balok beton menggunakan begel biasa. 
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D. Manfaat Penelitian 

       Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan 

kepada masyarakat tentang variasi model penulangan untuk balok beton 

bertulang. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan sumbangsih 

pemikiran tentang ilmu pengetahuan, khususnya para peneliti agar dapat 

dikembangkan lebih lanjut guna mencari variasi penulangan lebih efisien dengan 

hasil yang optimum dan biaya yang seminimal mungkin. 

 

E. Batasan Masalah 

       Penelitian ini perlu adanya suatu batasan masalah supaya pembahasan tidak 

meluas kemana-mana. Adanya bahan dan batasan penelitian dapat dirinci sebagai 

berikut : 

1). Semen yang digunakan yaitu semen Portland jenis I dengan merk Semen 

Gresik. 

2).   Pasir / Agregat halus yang digunakan berasal dari Kaliworo, Klaten. 

3).  Agregat Kasar / Split yang digunakan berasal dari Boyolali. 

4).   Air yang dipakai berasal dari Laboratorium Bahan Bangunan Jurusan Teknik 

Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

5).   Pengujian tekan berupa silinder beton berdiameter =15 cm dan tinggi =30 cm. 

6).   Pengujian lentur berupa benda uji berupa balok beton 10 x 15 x 100 cm. 

7).   Variasi diameter besi tulangan adalah 6 mm  dan 8 mm. 

8).  FAS : 0,60. 

9).   Mutu beton rencana (f’cr) = 20 MPa. 

10). Metode Mix design yang digunakan adalah ACI. 

11). Pengujian kuat tekan dan kuat lentur dilakukan ketika benda uji berumur 28 

hari. 

12). Pelaksanaan pengujian kuat tarik besi tulangan dilakukan di Laboratorium 

Las Balai Besar Latihan Kerja Industri Surakarta. 

13). Pelaksanaan pengujian kuat tekan dan pengujian kuat lentur dilakukan di 

Laboratorium Bahan Bangunan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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14). Spasi begel 50 mm. 

15). Digunakan kawat galvanis ø 2,25 mm sebagai pengikat rangka tulangan baja. 

 

F. Keaslian Penelitian 

       Pada penelitian terdahulu pernah diteliti tentang tinjauan momen lentur balok 

beton bertulang dengan penambahan kawat yang dipasang menyilang pada 

tulangan geser oleh Aris Widanarko (2010) dengan ukuran benda uji 15 cm x 20 

cm x 100 cm dan diameter tulangan menggunakan 8 mm. Bahan yang digunakan 

dalam penelitian balok beton bertulang adalah pasir, semen, krikil, air, tulangan 

baja dan kawat galvanis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mkap.uji rata-rata 

balok beton bertulang baja biasa sebesar 11,694 kN.m, sedangkan Mkap.teori rata-

rata balok bertulang baja sebesar 12,048 kN.m. Dengan demikian besarnya 

momen kapasitas secara pengujian adalah 97,06 % dari momen kapasitas secara 

teori. Mkap.uji rata-rata dengan penambahan kawat berdiameter 1,02 mm yang 

dipasang menyilang pada tulangan geser diperoleh berdasarkan hasil perhitungan 

yeng telah dilakukan sebesar 14,259 kN.m. Mkap.uji rata-rata dengan penambahan 

kawat berdiameter 1,29 mm yang dipasang menyilang pada tulangan geser 

diperoleh berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan sebesar 17,679 

kN.m. Mkap.uji rata-rata dengan penambahan kawat berdiameter 1,63 mm yang 

dipasang menyilang pada tulangan geser diperoleh berdasarkan hasil perhitungan 

yang telah dilakukan sebesar 19,941 kN.m. Sehingga selalu ada peningkatan 

momen lentur pada tiap penambahan kawat. 

 

 

 

 


