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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Beton merupakan salah satu material struktur yang saat ini cukup dominan 

peranannya dalam pembangunan. Material penyusun beton umumnya terdiri atas 

campuran pasta semen serta agregat pengisi yang berupa pasir dan kerikil. Sebagai 

material struktur, umumnya beton dikombinasikan dengan baja tulangan sehingga 

mampu memberikan paduan kekuatan tekan dan tarik yang cukup besar. Karena material 

struktur tersebut merupakan kombinasi antara beton dan tulangan, maka beton struktur 

biasa disebut dengan beton bertulang. Beberapa keuntungan yang diperoleh dengan 

pemakaian material beton, diantaranya : 

1). Memiliki kuat tekan yang tinggi. 

2). Harga relatif murah, karena bahan-bahan penyusun beton kebanyakan menggunakan 

bahan dasar lokal kecuali semen portland. 

3). Memiliki ketahanan yang cukup bagus, baik akibat pengaruh cuaca maupun terhadap 

zat-zat kimia. 

4). Beton segar mudah diangkut maupun dicetak sesuai dengan model struktur yang 

direncanakan. 

5). Karena memiliki kuat tekan yang tinggi, jika dikombinasikan dengan baja tulangan 

yang memiliki kuat tarik yang tinggi, maka akan menghasilkan paduan material yang 

mampu menahan struktur yang berat. 

Diantara sekian banyak keuntungan yang terdapat pada material beton, ada juga 

beberapa sifat kekurangan dari material ini, antara lain : 

1). Memiliki kuat tarik yang rendah. 

2). Beton segar akan mengalami pengerutan pada saat kering dan beton yang keras akan 

mengembang bila dalam keadaan basah. 
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3). Sulit untuk dapat kedap air dengan sempurna, sehingga memungkinkan dimasuki air 

yang membawa kandungam garam yang dapat merusak tulangan maupun betonnya 

sendiri. 

4). Bersifat getas (tidak daktail), sehingga harus dihitung dengan seksama terutama pada 

struktur yang direncanakan tahan terhadap beban gempa. 

Kelemahan material beton yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan, 

yaitu tidak dapat didaur ulang. Dengan kata lain material struktur beton tidak dapat 

digunakan kembali sebagai material struktur, bila struktur bangunannya dibongkar.  

Salah satu elemen pokok dalam suatu struktur adalah balok. Struktur bangunan 

yang elemen-elemen pokoknya didominasi oleh balok, misalnya struktur jembatan. Pada 

umumnya balok-balok yang terdapat pada struktur jembatan memiliki bentangan yang 

cukup panjang. Untuk balok jembatan yang terbuat dari struktur baja panjang bentangan 

tidak banyak menimbulkan masalah, karena secara umum struktur baja banyak terdapat 

sambungan yang cukup mudah untuk dibuat sekaligus dilaksanakan, akan tetapi struktur 

baja dinilai memiliki nilai ekonomis yang rendah karena harga yang relatif tinggi, baik 

untuk pembuatan maupun perawatannya. Material struktur beton boleh dikatakan 

memiliki nilai ekonomis yang lebih besar dibandingkan dengan material struktur baja. 

Hanya saja untuk struktur beton, kebanyakan sistem fabrikasi atau pembuatan dilakukan 

pada lokasi proyek, meskipun ada juga beberapa elemen struktur dari beton yang dibuat 

di pabrik, atau yang dikenal dengan istilah beton pra cetak. Pada sistem beton pracetak 

yang selama ini dikembangkan pada struktur, sistem penyambungan yang 

dikembangkan hanya sebatas pada sistem penyambungan antar buhul. Disamping itu 

pada elemen-elemen struktur beton pra cetak yang dibuat, baik untuk balok maupun 

kolom, hanya sebatas pada ukuran dengan bentangan yang tidak begitu panjang. Untuk 

elemen yang memiliki bentang yang tidak begitu panjang masih memungkinkan mudah 

dalam pengangkutan, tetapi untuk elemen yang memiliki bentang melebihi kapasitas 

panjang alat angkutan cukup menimbulkan masalah.  

Sistem penyambungan pada elemen balok beton, terutama  pada bagian yang 

direncanakan mampu menahan momen lentur sekaligus gaya geser, saat ini belum 
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banyak diteliti. Penyambungan semacam ini memungkinkan dapat memberikan 

kemudahan dalam hal pengangkutan, pemasangan, serta yang terpenting yaitu struktur 

masih mampu menahan beban yang bekerja sesuai yang direncanakan.  Disamping itu,  

memungkinkan juga struktur  balok model ini dapat dipasang kembali apabila struktur 

secara keseluruhan dibongkar. Mengingat kondisi yang demikian, perlu dilakukan suatu 

penelitian yang mencoba memecahkan masalah penyambungan balok yang memiliki 

beban momen lentur serta geser yang cukup besar, terutama pada struktur jembatan yang 

elemen balok memanjangnya memiliki bentangan yang cukup besar.  Jika sistem 

pembuatan model balok  semacam ini berhasil, maka problem dari kelemahan beton 

dalam hal tidak dapat didaur ulang akan teratasi khususnya pada struktur balok 

jembatan.  

 

B. Rumusan Masalah 

Balok yang merupakan elemen  struktur yang memiliki fungsi memikul beban 

dengan arah tegak lurus terhadap sumbu longitudinal. Gaya-gaya dalam yang dihasilkan 

dari suatu balok dengan pembebanan tegak lurus, yaitu berupa momen lentur (bending 

moment) dan gaya geser (shear force). Akibat momen lentur, pada bagian atas balok 

mengalami tegangan tekan dan bagian bawah mengalami tegangan tarik. Sedangkan 

akibat adanya gaya geser pada balok akan terjadi retak diagonal. Penyambungan pada 

bagian balok beton dimungkinkan mengurangi kekuatan balok yang ada. Salah satu 

upaya untuk mempertahankan kemampuan balok dalam mendukung beban pada bagian 

sambungan momen dan geser, yaitu dibuat sistem penyambungan dengan menggunakan 

pasak beton pada sisi tengah balok, serta menyambung bagian tulangan tariknya dengan 

baut, seperti terlihat pada Gambar I.1. Sistem ini dibuat dengan harapan model balok 

yang direncanakan mampu menahan beban yang bekerja sekaligus apabila struktur  

balok dibongkar dari struktur bangunannya, maka balok tersebut masih dimungkinkan 

dimanfaatkan kembali untuk struktur bangunan yang lain. 
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Gambar  I.1. Model sambungan balok beton 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

 Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah untuk : 

a). Mengetahui jenis keruntuhan yang terjadi pada balok utuh dan balok yang 

disambung akibat beban yang bekerja. 

b). Mengetahui seberapa besar beban maksimum yang bekerja pada balok utuh dan 

balok yang disambung. 

c). Membandingkan besarnya beban maksimum yang dapat didukung oleh balok utuh 

dan balok yang disambung. 

  

2. Manfaat penelitian 

Manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini diantaranya : 

a). Bagi perancang struktur, diharapkan dapat memberikan gambaran serta alternatif 

model struktur yang akan dirancang, khususnya untuk perancangan struktur elemen 

balok yang memiliki bentangan cukup panjang. 

b). Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan, secara 

khusus di bidang teknik sipil dan terutama pada perkembangan teknologi ilmu 

mekanika bahan dan struktur beton.  
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D. Batasan Penelitian 

 Agar tidak terjadi permasalah yang melebar pada penelitian ini, maka lingkup 

penelitian dibatasi oleh beberapa hal berikut ini : 

a). Bahan susun beton yang meliputi semen Portland type I produksi PT. Semen Gresik, 

pasir yang berasal dari Kaliworo Klaten, batu pecah ukuran 10/20 mm dari 

Karanganyar dan air yang diambil di Laboratorium Teknik Spil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

b). Mutu beton rencana sebesar 22,5 MPa 

c). Mutu baja rencana sebesar 300 MPa 

d). Benda uji balok utuh dan balok disambung berdimensi 120/280 x 2000 mm 

e). Material beton, baik untuk benda uji silinder, balok utuh, balok disambung dan pasak 

beton dianggap memiliki modulus elastisitas yang sama, sesuai mutu beton yang 

digunakan.  

f). Pengujian balok utuh dan balok disambung hanya berupa uji lentur murni dengan 

pembebanan statik, yaitu berupa beban titik di tengah bentang balok dengan 

tumpuan sendi-rol. 

g). Analisis teoritis dihitung berdasarkan hasil uji pembebanan yang dilakukan. 

h). Pengujian silinder dan balok beton dilakukan pada umur minimal 28 hari, di 

Laboratorium Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk uji tekan 

silinder beton, sedangkan pengujian lentur balok beton dilaksanakan di 

Laboratorium Struktur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta.  

i). Kajian statistik tidak dilakukan, dikarenakan jumlah benda uji yang terbatas. 

 

E. Keaslian Penelitian 

 Penelitian tentang sambungan momen dan geser pernah dilakukan oleh Ningsih 

(2004) dengan judul : Penggunaan Pasak Kayu Bentuk Ekor Burung Sebagai 

Sambungan Momen dan Geser Pada Balok Kayu, serta penelitian Ujianto (2004) tentang 

balok beton berlubang dengan judul : Perilaku Balok Beton Berlubang Dengan Lubang 

Segi Empat Akibat Beban Siklik. Dari kedua penelitian tersebut dicoba dilakukan suatu 
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penelitian tentang penyambungan balok dengan material beton pada bagian yang 

menahan momen lentur dan gaya geser (pada posisi antara 1/4 hingga 1/3 bentangan 

balok) dengan alat sambung  berupa model pasak segi empat dari beton bertulang. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ningsih, yaitu dari jenis material serta model 

pasak yang digunakan, sedangkan perbedaan dengan penelitian Ujianto, secara prinsip 

lubang yang ada pada penelitian Ujianto ditutup oleh pasak beton sebagai alat sambung. 
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