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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tinjauan Umum 

 Struktur bangunan memiliki rintangan dalam mendesain untuk 

pembangunan strukturnya, terutama apabila berada di wilayah faktor resikonya 

cukup besar terhadap pengaruh gempa. Oleh sebab itu dalam perancangan sebuah 

struktur bangunan gedung haruslah memperhatikan unsur-unsur dasar bangunan. 

Unsur-unsur tersebut adalah (Schueller, 1989): 

1. Unsur Linear yang berupa balok dan kolom.  

2. Unsur Permukaan yang terdiri dari dinding dan plat. 

Berikut faktor perencanaan sistem pembangunan struktur bangunan bertingkat 

tinggi: 

1. Pertimbangan umum ekonomi. 

2. Kondisi tanah. 

3. Rasio tinggi lebar suatu bangunan. 

4. Pertimbangan tingkat bahaya kebakaran. 

5. Pertimbangan mekanis (sistem utilitasnya). 

6. Ketersediaan dan harga bahan konstruksi utama (Schueller, 19). 
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2.2  Pengertian Beton 

Beton adalah bahan konstruksi yang merupakan hasil campuran dari 

agregat, air dan semen. Beton yang sudah memadat bisa dikatakan sebagai batuan 

tiruan dengan rongga antara butiran yang besar, diisi oleh batuan dengan butiran 

yang lebih kecil, dan pori-pori halus antara agregat halus diisi oleh semen dan air. 

Pada campuran beton juga dicampurkan beberapa bahan kimia 

(admixtures), hal ini berfungsi untuk mencapai beberapa sifat yang diinginkan. 

Berikut merupakan beberapa tipe bahan campuran kimia (admixtures): 

1. Bahan campuran tipe Water Reducing Admixtures 

2. Bahan campuran tipe Retarding Admixtures 

3. Bahan campuran tipe Accelarator Admixtures 

4. Bahan campuran tipe Water Reducing and Retarding Admixtures 

5. Bahan campuran tipe Water Reducing and Accelarating Admixtures 

6. Bahan campuran tipe Water Reducing and High Range Admixtures 

7. Bahan campuran tipe Water Reducing and High Range Retarding 

Admixtures 

Pada penggunaan beton, kekuatan beton sangatlah dipengaruhi oleh umur 

beton. Kekuatan beton akan naik sesuai dengan bertambahnya umur beton. 

Kekuatan beton akan meningkat secara linear pada umur ke-28 hari dan sehabis 

itu kenaikan kuat tekan beton kecil. 
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2.2.1  Keunggulan dan Kerugian Beton 

 Seiring dengan perkembangan zaman, beton semakin banyak digunakan 

oleh masyarakat didunia maupun negara maju ataupun negara yang masih 

berkembang. 

Berikut merupakan keunggulan dari penggunaan beton, antara lain: 

1. Mudah di cetak 

Beton yang segar lebih mudah diangkat dan dicetak dalam bentuk 

apapun sesuai dengan keinginan. 

2. Ekonomis 

Biaya pelaksanaan yang relatif murah dan biaya perawatan yang lebih 

rendah. 

3. Awet dan tahan lama 

Tekanan kekuatan pada beton sangat tinggi, serta mempunyai sifat bahan 

terhadap perkaratan dan pembusukan. 

4. Tahan terhadap panas 

Beton dapat bertahan dengan temperatur yang tinggi, sehingga cost 

perawatan termasuk rendah. 

5. Dapat dicor ditempat 

Beton dapat dipompa atau dituangkan ditempat yang sulit dijangkau 

dengan menggunakan alat bantu. 

6. Memiliki nilai estetika yang tinggi 

Dapat dibuat menjadi bentuk apapun sesuai dengan bekisting yang telah 

dirakit sehingga dapat menghasilkan bentuk yang unik dan indah. 
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Adapun kerugian pada penggunaan beton sebagai struktur bangunan, yaitu: 

1. Berat beton sendiri yang sangat berat (2.400 kg/m³) 

2. Kuat tarik pada beton sangat minim, sehingga dapat terjadinya retak. 

Maka perlu diberi tulangan baja didalamnya. 

3. Beton segar dapat mengecil  pada saat terjadi pengeringan dan beton 

yang mengeras akan mengembang apabila terkena basah, sehingga 

diperlukan dilatasi pada beton yang panjang untuk memberi ruang untuk 

kembang susut beton. 

4. Beton bersifat getas, sehingga harus direncanakan sedemikian rupa agar  

dapat menahan beban luar yang besar terutama beban gempa. 

 

2.3   Tinjauan Khusus 

2.3.1  Pengertian Balok 

 Balok merupakan bagian dari struktur horizontal yang sifatnya kaku dan 

mentransferkan beban yang diterima dari plat lantai ke kolom yang menopang dan 

kemudian diteruskan ke pondasi. Dalam mendesain suatu balok pada bangunan, 

langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung beban yang dipikul 

oleh balok tersebut yang berasal dari kombinasi beban yang terjadi. 

 Secara garis besar, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan 

jenis-jenis balok yaitu: 

a. Ketersediaan material 

b. Besarnya beban yang akan diterima 

c. Panjang bentangan balok 

d. Waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek 
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e. Nilai estetika bangunan 

 

2.3.2  Balok Beton 

 Balok beton pada umumnya sering juga disebut sebagai balok beton 

bertulang dikarenakan dalam balok beton terdapat tulangan besi yang menerima 

beban tarik yang diterima dari beban atasnya yang tidak dapat dipikul oleh beton 

dan juga besi tulangan sengkang yang memikul gaya geser yang terjadi pada 

balok. 

 

2.3.3  Jenis-Jenis Balok Berdasarkan Tumpuannya 

2.3.3.1   Balok Tumpuan Sederhana 

 Balok yang bertumpu pada ujung kolom, bebas berotasi dan tidak 

memiliki momen tahan atau yang lebih sering disebut satunya bertumpuan sendi 

(dua arah gaya horizontal dan vertikal) dan satunya bertumpuan roll (gaya berarah 

horizontal).  

2.3.3.2   Balok Kantilever 

 Balok kantilever adalah batang stuktur horizontal yang hanya memiliki 

salah satu tumpuan yaitu jepit/fix (3 arah, gaya horizontal, vertikal dan momen) 

dan ujung yang lain bebas. Balok kantilever yang menopang beban gravitasi 

menerima momen negatif pada seluruh panjang balok. Oleh karena itu penulangan 

pada balok kantilever membutuhkan besi yang lebih banyak tergantung pada 

besarnya beban yang diterima. 
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2.3.3.3   Balok Teritisan (Overhanging) 

 Balok teritisan adalah balok yang memanjang di tumpuan kolom. Balok 

dengan ujungnya yang tetap terkait kuat guna untuk menopang besarnya gaya 

translasi dan rotasi yang dikarenakan beban sendiri maupun beban luar. 

2.3.3.4   Balok Kontinu 

  Balok kontinu adalah balok yang memiliki tumpuan diantara tumpuan 

yang paling terluarnya dan tersusun secara berlanjutan pada jarak tertentu. Balok 

kontinu ini sering digunakan dikarenakan apabila menggunakan balok beton atau 

baja hanya memiliki panjang efektif bentang sebesar 6 meter – 8 meter. Untuk itu 

diperlukan tumpuan pada tengah bentang balok guna untuk menambah kekuatan 

juga dapat memperkecil penampang balok yang digunakan. 

 

2.3.4  Syarat dan Prinsip Perancangan Balok 

2.3.4.1  Syarat Perancangan Balok 

  Berikut merupakan persyaratan perancangan penampang balok (PBBI 

1997. No1-.2 hal.91) antara lain: 

1. Lebar badan balok tidak boleh diambil kurang dari 1/50 kali bentang 

bersih.Tinggi balok harus dipilih sedemikian rupa hingga dengan lebar 

badan yang dipilih. 

2. Untuk semua jenis baja tulangan, diameter (diameter pengenal) batang 

tulangan untuk balok tidak boleh diambil kurang dari 12mm sedapat 

mungkin harus dihindari pemasangan tulangan balok dalam lebih dari 2 

lapis, kecuali pada keadaan-keadaan khusus. 
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3. Tulangan tarik harus disebar merata didaerah tarik maksimum dari 

penampang. 

4. Pada balok-balok yang lebih tinggi dari 90cm pada bidang-bidang 

sampingnya harus dipasang tulangan samping dengan luas minimum 10% 

dari luas tulangan tarik pokok. Diameter batang tulangan tersebut tidak 

oleh diambil kurang dari 8mm pada jenis baja lunak dan 6mm pada jenis 

baja keras. 

5. Pada balok senantiasa harus dipasang sengkang. Jarak sengkang tidak 

boleh diambil lebih dari 30cm dibagian balok yang sengkang-sengkang 

bekerja sebagai tulangan geser. Atau jarak sengkang tersebut tidak boleh 

diambil lebih dari 2/3 dari tinggi balok. Diameter batang sengkang tidak 

boleh diambil kurang dari 6mm pada jenis baja lunak dan 5mm pada jenis 

baja keras. 

2.3.4.2  Prinsip Perancangan Balok 

Berikut hal yang harus diperhatikan pada saat perancangan balok, yaitu: 

1. Panjang bentang balok. 

2. Jarak antar balok. 

3. Besarnya beban yang dipikul oleh balok. 

4. Jenis material yang digunakan. 

5. Bentuk dan ukuran penampang balok. 

6. Metode pekerjaan dilapangan (fabrikasi dan penggabungan). 
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 Dalam tahap mendesain suatu penampang balok semakin banyak batasan 

atau syarat dan prinsip, maka semakin mudah desain dilakukan. Setiap desain 

harus memenuhi kriteria kekuatan dan kekakuan untuk dapat menahan beban 

dalam maupun beban luar yang terjadi. kriteria desain bergantung dengan jenis 

material yang dipilih (balok kayu, beton atau baja). Berikut faktor yang 

merupakan prinsip-prinsip umum dalam perencanaan balok, yakni: 

1. Besarnya kekuatan dan kekakuan pada stuktur. 

2. Variasi besaran material. 

3. Variasi bentuk dan besar penampang balok. 

4. Variasi kondisi tumpuan dan kondisi batas. 

 

2.4  Analisa Struktur 

 Analisa struktur sebuah bangunan menggunakan program SAP2000. 

Berbagai kombinasi pembebanan atau gaya-gaya yang bekerja di struktur elemen 

ini dimasukkan ke dalam perhitungan analisis struktur. Kombinasi pembebanan 

untuk gaya yang diakibatkan oleh kekuatan gempa mengikuti ketentuan  yang 

telah ditetapkan dalam SNI tentang “Tata Cara Pelaksanaan Ketahanan Gempa 

untuk Bangunan Gedung”, sedangkan untuk kombinasi faktor pembebanan dan 

perencanaan elemen struktur mengikuti ketentuan SNI tentang “Tata Cara 

Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung”. Hasil gaya perhitungan 

terhadap seluruh kombinasi pembebanan tersebut digunakan untuk menganalisis 

perhitungan penulangan elemen struktur seperti pondasi, sloof, kolom, balok, plat 

lantai dan tangga. 
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2.4.1  Peraturan dan Ketentuan yang digunakan 

 Perencanaan elemen struktur bangunan ini dilakukan berdasarkan atas 

peraturan dan ketentuan umum yang berlaku di Indonesia yaitu: 

1. Persyaratan Umum Badan Bangunan Indonesia (PUBI) tahun 1982. 

2. Metode Perancangan pada Struktur Beton untuk Bangunan Gedung, SNI 

tahun 2002 dari Badan Standarisasi Nasional (BSN). 

3. Metode  Perancanagan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung, SNI 

03-1726-2002 dari Badan Standarisasi Nasional. 

4. Baja Tulangan Beton, SNI 07-2052-2002 dari Bahan Standarisasi 

Nasional. 

5. Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia (PPBBI) tahun 1983. 

6. Peraturan dan ketentuan lain yang relavan untuk mendukung perencanaan 

bangunan ini, seperti ACI 318-14. 

2.4.2  Ketentuan Mutu Bahan 

Mutu beton yang dipakai dalam perencanaan struktur bangunan adalah : 

1. Mutu beton struktur kolom dan balok : K-350 , K-500 (Lantai 3) 

2. Mutu beton struktur plat lantai   : K-350 

3. Mutu beton pile cap & tie beam : K-400 

4. Mutu baja tulangan  

a. Besi ulir    : fy 500 Mpa 

b. Besi Polos      : fy 260 Mpa 
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2.4.3  Pembebanan 

 Beban-beban pada struktur bangunan gedung dapat dibagi menjadi dua 

menurut arah kerjanya, yaitu: (PPI, 1983) 

1. Beban Vertikal (Gravitasi) 

 (Dead Load) 

 (Live Load) 

 Beban Air Hujan 

2. Beban Horizontal (Lateral) 

 (Wind Load) 

Pada perencanaan konstruksi bangunan Gedung Grand Mall Batam, 

beban beban yang di perhitungkan Dead Load, Life Load dan Wind Load. 

1. Beban Mati (Dead Load) 

Beban mati adalah berat dari semua bagian dari suatu gedung yang bersifat 

tetap, termasuk segala unsur tambahan, penyelesaian-penyelesaian (finishing), 

mesin-mesin serta peralatan tetap yang merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari gedung (PPI, 1983). 

2. Beban Hidup (Live Load) 

Beban hidup adalah semua beban yang terjadi akibat penghunian atau 

penggunaan suatu gedung, dan termasuk beban-beban pada lantai yang 

berasal dari barang-barang yang berpindah, mesin-mesin serta peralatan yang 

tidak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gedung dan dapat diganti 

selama masa hidup dari gedung itu, sehingga mengakibatkan perubahan 

dalam pembebanan atap dan lantai tersebut (PPI, 1983). 
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3. Beban Angin (Wind Load) 

Beban angin minimum diperhitungkan berdasarkan kecepatan arah angin, 

rapat massa di udara dan ketinggian di atas permukaan tanah. 

 

2.5  Analisa Balok 

2.5.1  Tegangan Lentur 

 Pada balok secara umumnya tegangan lentur terjadi bervariasi secara 

linear pada suatu penampang. Hal ini dikarenakan aksi momen lentur yang terjadi. 

Untuk besaran momen tertentu, bila tinggi balok menjadi dua kali (sementara 

lebarnya tetap), akan menyebabkan tegangan lentur mengecil dengan faktor ¼. 

Tegangan lentur tidak terlalu peka terhadap perubahan lebar penampang. Untuk 

momen dan tinggi penampang konstan, memperlebar penampang dua kali akan 

memperkecil tegangan lentur menjadi setengahnya. Untuk penampang tak 

simetris, penentuan lokasi pusat berat tidak tepat ditengah tinggi penampang. 

 Proses penentuan dimensi penampang melintang pada balok sederhana 

ditentukan oleh jenis material yang digunakan, dikarenakan setiap material 

memiliki tegangan ijin yang berbeda-beda. Ukuran penampang yang diperlukan 

ditentukan berdasarkan taraf tegangan lentur aktual pada balok yang harus sama 

atau lebih kecil dari taraf tegangan lentur ijin. Apabila tegangan aktual pada titik 

itu melampaui tegangan ijin, maka balok tersebut dipandang mengalami kelebihan 

tegangan (overstressed) dan hal ini tidak diijinkan.  

2.5.2  Tekuk Lateral Pada Balok 

 Balok yang mengalami pembebanan dari beban sendiri maupun beban 

luar dapat terjadi tekuk lateral dan terjadi keruntuhan sebelum seluruh kekuatan 
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penampang tercapai. Tekuk lateral terjadi dikarenakan oleh ketidakstabilan dalam 

arah lateral yang timbul diatas balok serta tidak cukupnya kekakuan balok dalam 

arah lateral. Diasumsikan bahwa jenis kegagalan tekuk lateral ini dapat terjadi dan 

tergantung pada penampang balok, pada taraf tegangan yang relatif rendah. 

Pencegahan tekuk lateral dapat dilakukan dengan cara: 

1. Membuat balok yang cukup kaku dalam arah lateral. 

2. Menggunakan pengaku lateral (lateral bracing). 

2.5.3  Tegangan geser 

 Tegangan geser merupakan gaya resultan dari gaya geser eksternal yang 

berupa gaya aksi dari beban yang diterima oleh komponen struktur balok dan gaya 

geser internal yang berupa gaya reaksi yang berasal dari kekuatan struktur itu 

sendiri guna melawan gaya eksternal tersebut. Tegangan geser maksimum pada 

penampang balok adalah 1,5 kali tegangan geser rata-rata penampang balok segi 

empat. 

2.5.4  Tegangan tumpu 

 Tegangan tumpu (bearing stress) merupakan tegangan yang timbul pada 

bidang kontrak antara dua elemen struktur. Contohnya adalah tegangan yang 

terjadi pada ujung-ujung balok sederhana yang terletak di atas tumpuan ujung 

dengan dimensi tertentu. Banyak material misalnya kayu yang sangat mudah 

mengalami kegagalan akibat tegangan tumpu. Apabila beban akan disalurkan, 

kegagalan tegangan tekan biasanya terjadi dan hal ini ditunjukkan dengan 

hancurnya material. Kegagalan ini biasanya dilokalisasikan dan lebih baik 

dihindari. 
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2.5.5  Torsi 

 Torsi merupakan puntiran yang muncul pada elemen struktur apabila 

diberikan momen puntiran langsung atau secara tidak langsung. Tegangan geser 

torsional timbul pada elemen struktur tersebut sebagai akibat dari momen torsi 

yang bekerja padanya. 

2.5.6  Pusat Geser 

 Pada penampang tidak simetris, pemberian beban dapat menyebabkan 

terjadinya puntiran. Dengan menerapkan beban melalui pusat geser balok, maka 

hanya akan terjadi lentur tanpa ada syarat punter. Pusat geser penampang tidak 

simetris sering kali terletak diluar penampang. 

2.5.7  Defleksi 

 Defleksi pada bentangan balok disebabkan adanya lendutan balok akibat 

beban. Defleksi pada suatu titik tergantung pada beban, panjang balok, dan 

berbanding terbalik dengan kekakuan balok. Faktor yang memengaruhi defleksi 

yaitu kapasitas pada struktur yang meliputi modulus elastisitas dan momen inersia 

pada penampang. 

2.5.8  Tegangan Utama 

 Pada balok interaksi antara tegangan lentur dan tegangan geser dapat 

merupakan tegangan normal tekan atau tarik yang disebut sebagai tegangan utama 

(principle stress). Arah tegangan aksial ini pada umumnya berbeda dengan arah 

tegangan lentur maupun tegangan gesernya.  
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