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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Dasar-dasar Teori 

2.1.1 Definisi Besi Beton 

Besi beton adalah besi yang difungsikan pada penulangan kekuatan 

struktur konstruksi atau biasanya juga dikenal sebagai baja tulangan beton. Baja 

berbentuk batang bulat yang digunakan untuk pembesian beton, yang dihasilkan 

dari  canai panas (hot rolling)  dengan bahan dasar billet (SNI-07-2052-2017). 

Beton lemah dalam menahan gaya tarik tanpa retak-retak. Oleh karena itu, 

beton perlu diberi bantuan kekuatan penulangan untuk meningkatkan kekuatan 

gay tarik akibatk beban yang timbul dalam suatu system. (Gatot Setya Budi, 

2011). 

Besi beton akan mengalami perubahan dalam segi kekuatan, kondisi fisik 

dan kekakuan akibat dari aksi seperti pemanasan dan perubahan tersebut tidak 

sepenuhnya pulih setelah suhu kembali semula. Besi beton yang ditutup atau 

dilindungi oleh selimut beton, peningkatan suhu terjadi melalui transfer panas. 

Perlu diketahui bahwa suhu besi beton tidak selalu sama dengan suhu bagian luar 

yang terbakar. Besi yang terekspos ke sumber panas akan menerima panas lebih 

banyak dibandingkan besi yang tertutup  (Christian Eko Wior, 2015). 

2.1.2 Jenis-jenis Besi Beton 

 Berdasarkan bentuk, besi tulangan beton dibagikan menjadi 2 (dua) jenis 

yaitu, baja tulangan beton polos dan baja tulangan beton sirip.  

1. Baja tulangan beton polos  
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Baja tulangan beton polos adalah baja tulangan beton 

berpenampang bundar dengan permukaan rata tidak bersirip, disingkat 

BjTP. 

2. Baja tulangan beton sirip  

Baja tulangan beton sirip adalah baja tulangan beton dengan 

bentuk dimana memiliki sirip melintang dan rusuk memanjang pada 

permukaan besi yang bertujuan untuk memberi daya lekat lebih dan fungsi 

menahan gerakan membujur dari batang secara relatif terhadap beton, 

disingkat BjTS. 

2.1.3 Bahan Baku Besi Beton 

Besi beton beton terbuat dari billet baja tuang kontinyu dengan komposisi 

kimia seperti pada Tabel 2.1 

 
Tabel 2.1 Komposisi kimia billet baja tuang kontinyu (ladle analysis)  

Sumber : SNI-2052-2017 
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2.1.4 Syarat Mutu Besi Beton 

1. Sifat Tampak 

Baja tulangan beton tidak ada cerna, gelombang, lipatan, serpihan 

dan hanya diperbolehkan karat ringan pada permukaan. 

2. Bentuk 

a. Baja tulangan beton polos 

Batang baja tulangan beton berpenampang bulat dan permukaan 

harus rata tidak bersirip/berulir sesuai Gambar 2.1. 

 

b. Baja tulangan beton sirip/ulir  

Permukaan batang baja tulangan beton sirip/ulir harus 

bersirip/berulir secara teratur. Setiap batang dapat mempunyai 

sirip/ulir memanjang yang searah tetapi harus mempunyai sirip-sirip 

dengan arah melintang terhadap sumbu batang (lihat Gambar 2.2.a, 

Gambar 2.2.b & Gambar 2.2.c). 

 

 

Gambar 2.1 Baja tulangan beton polos (BjTP) 

Sumber : SNI-2052-2017 
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Gambar 2.2.b Baja tulangan beton sirip/ulir curam 

Sumber : SNI-2052-2017 

 

Gambar 2.2.a Baja tulangan beton sirip/ulir bambu 

Sumber : SNI-2052-2017 
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2.1.5 Ukuran & Toleransi Besi Beton 

1. Diameter dan berat 

Berat per meter dan diameter baja tulangan beton polos seperti 

tercantum pada Tabel 2.2. Ukuran diameter, berat per meter, dan ukuran 

seperti  tercantum pada Tabel 2.3. 

Gambar 2.2.c Baja tulangan beton sirip/ulir tulang ikan 

Sumber : SNI-2052-2017 
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Tabel 2.2 Ukuran baja tulangan beton polos 

Sumber : SNI-2052-2017 
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2. Toleransi diameter , panjang dan berat 

Toleransi diameter baja tulangan beton polos seperti pada Tabel 

2.4. 

Tabel 2.3 Ukuran baja tulangan beton sirip/ulir 

Sumber : SNI-2052-2017 

 

Kalvin Che, Metode Pelaksanaan Konstruksi dan Quality Control Besi Beton Pada Pelat Lantai di Proyek Pembangunan 
Apartemen One Residence Batam Center, 2018,  
UIB Repository©2018



 
 
 

 14                     Universitas Internasional Batam  
 

 

  

 Toleransi ukuran panjang baja tulangan beton adalah 0 mm; dengan 

maksimum lebih 70 mm. Toleransi berat per batang ditetapkan seperti tercantum 

dalam Tabel 2.5. 

 

 

2.1.6 Sifat Mekanis Besi Beton 

Sifat mekanis baja tulangan beton ditetapkan seperti tercantum pada Tabel 

2.6. 

Tabel 2.4 Ukuran dan toleransi diameter 

Sumber : SNI-2052-2017 

 

Tabel 2.5 Toleransi berat per batang BjTS 

Sumber : SNI-2052-2017 
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2.1.7 Peruntukan Besi Beton 

Besi beton biasanya ditemukan dalam pembangunan gedung, karena 

material ini sangat umum sehingga mudah didapatkan dan dari segi biaya juga 

lebih ekonomis disbanding lainnya. Besi beton atau beton bertulang dapat 

dikatakan sebagai material konstruksi yang utama karena diperuntukkan dalam 

berbagai bentuk struktur baik besar maupun kecil seperti jembatan, jalan, 

bendungan, terowongan, bangunan drainase, dan sebagainya. 

Bangunan gedung bertingkat tinggi, besi beton digunakan dalam 

pembesian strukutr pelat, sloof, kolom, balok, dinding, dan besi poer.  

 

Tabel 2.6 Sifat Mekanis 

Sumber : SNI-2052-2014 
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2.2 Tinjauan Umum 

2.2.1 Definisi Pelat Lantai 

 Pelat lantai merupakan salah satu komponen dalam konstruksi bangunan 

dimana beban yang pertama kali dibebankan adalah dibagian pelat tersebut, baik 

beban hidup maupun beban mati yang kemudian beban ditransfer ke balok dan 

diteruskan ke kolom yang berakhir di pondasi. Ketebalan pelat lantai ditentukan 

dari besarnya defleksi atau lendutan sesuai desain, lebarnya bentangan atau jarak 

antar balok, material konstruksi dan jenis pelat lantai. Pelat lantai biasanya 

didukung oleh balok yang bertumpu pada kolom bangunan. 

2.2.2 Fungsi Pelat Lantai 

 Adapun fungsi pelat lantai adalah sebagai berikut  : 

1. Sebagai pemisah lantai bawah dan lantai atas. 

2. Sebagai tempat penghuni menginjak. 

3. Penempatan kabel listrik dan lampu pada lantai bawah. 

4. Meredam suara dari lantai bawah maupun lantai atas. 

5. Memberi kekauan secara arah horizontal pada bangunan. 

2.2.3 Jenis-jenis Pelat Lantai 

 Pelat lantai terdiri dari berbagai jenis diantaranya : 

1. Pelat Kayu 

Pelat lantai kayu terbuat dari material kayu yang disusun dan 

disatukan menjadi kuat. Pelat kayu sendiri memiliki kelebihan dan 

kekurangan yaitu 
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1. Kelebihan 

1. Harga yang sangat terjangkau 

2. Ukurang pondasi menjadi lebih kecil karena kayu ringan 

3. Gampang diaplikasikan 

2. Kekurangan 

1. Hanya diperuntukan untuk konstruksi ringan 

2. Mudah terbakar 

3. Mudah bocor 

4. Rentan terhadap cuaca seperti panas dan hujan 

2. Pelat Beton 

Pelat lantai beton ini umumnya bertulang dan di cast in-situ (cor di 

lokasi), bersama dengan balok tumpuan dan kolom pendukung. 

Perencanaan dan perhitungan pelat lantai beton sudah diatur oleh 

pemerintah yang terdapat didalam buku SNI 03-2847-2013 - Tata Cara 

Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung yang mencakup 

beberapa hal, antara lain : 

a) Jaringan saluran dan pipa yang ditanam dalam pelat  

1) Penanaman saluran, pipa, dan selubung diperbolehkan dengan 

syarat materialnya tidak berbahaya untuk beton dan masuk 

dalam batasan-batasan dengan persetujuan perencana struktur 

asalkan tidak dianggap merubah bagian struktural bagian beton 

yang dipindahkan. 

2) Material yang terbuat dari aluminium tidak diperbolehkan 

untuk ditanam dalam beton kecuali dibungkus atau dilapis 

Kalvin Che, Metode Pelaksanaan Konstruksi dan Quality Control Besi Beton Pada Pelat Lantai di Proyek Pembangunan 
Apartemen One Residence Batam Center, 2018,  
UIB Repository©2018



 
 
 

 18                     Universitas Internasional Batam  
 

dengan baik yang memiliki maksud untuk mencegah adanya 

reaksi aluminium dengan beton atau baja dengan aluminium. 

3) Tidak boleh mengurangi kekuatan struktural berlebihan dari 

menembusnya saluran, pipa, dan selubung. 

4) Saluran dan pipa, bersama kaitnya, yang ditanam pada kolom 

dibatasi  maksimal 4  persen  dari luas  penampang  yang  

diperlukan  untuk  kekuatan dan perlindungan pada kebakaran. 

5) Terkecuali disetujui oleh perencana struktur untuk penanaman 

saluran, pipa, dan selubung, selain itu harus memenuhi 

ketentuan dibawah ini :  

a. Dimensi luar maksimal 1/3 tebal total pelat dimana 

penanaman bahan tersebut. 

b. Dilarang pemasangan spasi sumbu ke sumbu lebih kecil 

daripada 3 kali diameter atau lebar..  

c. Bahan tidak diperkenankan memberi perlemahan yang 

berlebihan pada kekuatan struktur. 

6) Saluran, pipa, dan selubung boleh diterima dimana mengganti 

secara struktural dari beton yang dipindahkan asalkan  

a. Bahan-bahan terlindungi dari karat dan kerusakan lainnya  

b. Bahan tersebut dari besi yang tidak digalvanisasi dan lebih 

tipis dari pipa baja standar.  

c. Diameter tidak lebih dari 50 mm dan dipasang dengan 

jarak tidak kurang dari 3 diameter dari sumbu ke sumbu. 
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7) Pipa dan kaitnya harus direncanakan dapat menahan pengaruh 

material, tekanan, dan suhu yang akan dialaminya. 

8) Tidak boleh mengisikan ke dalam pipa dalam cairan, gas, atau 

uap, kecuali air yang suhunya maksimal 30 °C dengan 

tekanannya maksimal 0,3  MPa, sampai beton sudah mencapai 

kekuatan rencana.  

9) Untuk pemipaan pada pelat masif, kecuali adanya pemanasan 

radiasi, maka dipasang diantara tulangan atas dan bawah.  

10) Selimut beton untuk pipa, saluran, dan kaitnya minimal 40 mm 

untuk beton yang kontak langsung terhadap cuaca atau tanah, 

minimal 20 mm untuk yang tidak kontak langsung dengan 

tanah atau cuaca.  

11) Untuk pembesian yang luasnya tidak kurang dari 0,002 kali 

luas penampang beton harus disediakan tegak lurus terhadap 

pemipaan. 

12) Pemipaan dan saluran dipasang dan difabrikasi sedemikian 

hingga tidak adanya pindah, potong, atau menekuk besi dari 

tempatnya. 

b) Detail penulangan 

1. Kait standar 

Pembengkokan tulangan harus memenuhi ketentuan sebagai 

berikut:  

a. Untuk bengkokan 180° diberi penambahan panjang 4db, 

dengan minimal panjang 60 mm pada ujung bebas kait.  
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b. Bengkokan 90° diberi penambahan panjang 12db pada 

ujung bebas kait.  

c. Untuk sengkang dan kait pengikat:  

i. Batang  kecil dari sama dengan D-16,  bengkokan  

90° diberi penambahan panjang 6db pada ujung 

bebas kait, atau  

ii. Batang D-19 sampai dengan D-25, bengkokan 90° 

diberi penambahan panjang 12db pada ujung bebas 

kait, atau  

iii. Batang lebih besar dari D-25,  bengkokan  135°  

diberi penambahan panjang 6db pada ujung bebas 

kait. 

2. Diameter bengkokan minimum 

a. Diameter  bengkokan diukur bagian dalam dengan batas 

minimal dalam Tabel 2.7. Ketentuan ini dikecualikan D-

10 hingga D-16 untuk sengkang dan sengkang ikat.  

b. Diamter dalam dari bengkokan untuk sengkang dan 

sengkang ikat minimal 4db  untuk batang lebih kecil sama 

dengan D-16. Untuk lebih besar dari D-16, diameter 

bengkokan harus memenuhi Tabel 2.7.  

c. Diameter dalam pada bengkokan jarring kawat baja las 

untuk sengkang minimal 4db  untuk kawat ulir ukuran 

lebih besar dari D-7 dan 2db  untuk kawat lainnya. 

Terkakhir, bengkokan yang diameter dalam kecil dari 8db  
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tidak boleh berada kecil dari 4db  dari bagian persilangan 

las terdekat. 

Keterangan : db = diameter besi 

 

 

3. Metode pembengkokan besi beton 

a. Tulangan harus dalam kondisi dingin untuk 

pembengkokan, kecuali diizinkan lain oleh pengawas 

lapangan.  

b. Tulangan yang tertanam didalam beton tidak boleh 

dibengkokkan di lapangan, kecuali diizinkan oleh 

pengawas lapangan, atau didesain dalam gambar rencana. 

4. Kondisi permukaan baja tulangan 

a. Tulangan harus bebas dari segala bahan yang dapat 

mengurangi kapasitas lekat terhadap beton saat 

pengecoran. Yang dimaksud bahan tersebut diantara lain 

kotoran lumpur, minyak, sampah. 

5. Penempatan Tulangan 

a. Pemasangan tulangan harus sesuai dengan lokasi dan 

ditumpu secukupnya, serta tulangan harus dijaga supaya 

Tabel 2.7 Diameter Bengkokan Minimum 

Sumber : SNI 03-2847-2013 
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tidak melewati batas toleransi pergeseran yang diizinkan 

dalam poin b dibawah ini. 

b. Jika tidak ada ketentuan lain dari pengawas lapangan, 

maka mengacu pada toleransi penempatan tulangan 

sebagai berikut : 

i. Tinggi d dan tebal selimut beton dalam struktur 

dinding, lentur dan tekan sebagai berikut pada Tabel 

2.8. 

 

 

kecuali  adanya penentuan toleransi untuk jarak neto 

pada sisa-dalam cetakan sebesar -6 mm dan selimut 

beton tidak lebih dari -1/3 kali selimut beton 

minimal yang direncanakan.  

ii. Letak longitudinal dari bengkokan dan ujung 

tulangan ditoleransikan sebesar ± 50 mm, kecuali  

pada ujung tidak menerus dari struktur dimana 

toleransinya sebesar ± 13 mm. 

iii. Jaring  kawat  las tidak lebih dari P6 dan D6 dengan 

bentang pelat tidak lebih dari 3 m diizinkan untuk 

Tabel 2.8 Toleransi untuk tinggi selimut beton 

Sumber : SNI 03-2847-2013 
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dilengkungkan dari titik dekat sisi atas pelat di atas 

tumpuang hingga titik dekat sisi bawah pelat pada 

tengah bentan, dengan catatan tulangan menerus 

atau dikunci dengan baik di tumpuan. 

iv. Sambungan tulangan yang bersilangan tidak boleh 

menggunakan las kecuali diizinka pengawas 

lapangan. 

6. Batasan spasi tulangan 

a. Jarak bersih tulangan sejajar minimal db  ataupun 25 mm. 

b. Bila tulangan sejajar dipasang lebih dari satu, tulangan 

untuk atas harus ditempatkan tepat di atas tulangan 

bawahnya dengan jarak antar lapisan minimal 25 mm. 

c. Jarak bersih antar tulangan longitudinal minimal 1,5db  

ataupun 40 mm pada kompnen tulangan spiral atau 

sengkang. 

d. Batas jarak bersih antar sambungan lewatan sama dengan 

jarak bersih antar batang tulangan. 

e. Dinding dan pelat lantai yang bukan pelat rusuk, tulangan 

lentur utama wajib diberi jarak tidak lebih dari tiga kali 

tebal dinding ataupun pelat lantai, atauapun 500 mm. 

f. Bundel tulangan:   

i. Satu bundle tidak boleh lebih dari 4 tulangan, 

kumpulan bundle diikat sehingga menjadi kesatuan.  
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ii. Bundel tulangan harus dilingkupi oleh sengkang 

atau sengkang pengikat.  

iii. Untuk balok, tulangan tidak boleh dibundel untuk 

ukuran lebih dari D-36.  

iv. Untuk tulangan dalam satu bundle pada tulangan 

terakhir pada bentang komponen struktur lenutr 

harus diakhiri pada titik lain, paling sedikit jarak 

40db  secara selang seling.  

v. Pembatasan jarak dan selimut beton minimal 

didasarkan pada diameter tulangan db, maka satu 

unit bundel tulangan dianggap sebagai tulangan 

tunggal dengan diameter dari luas ekivalen 

penampang gabungan. 

7. Pelindung beton untuk tulangan 

Untuk  beton  bertulang,  tebal  selimut  beton  minimum  

harus memenuhi ketentuan berikut Tabel 2.9. 
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c) Pelat Baja 

Konstruksi pelat lantai baja ini biasanya digunakan pada bangunan 

yang komponen-komponen strukturnya adalah mayoritas baja. Pada tahap 

ini pelat lantai baja digunakan pada bangunan semi permanen seperti 

workshop, gudang,  townhouse, dan lain-lain. 

2.2.4 Metode Pembesian Pelat Lantai  

Pelaksanaan pembesian pelat lantai dilaksanakan setelah bekisting balok, 

pelat lantai dan pembesian balok selesai dikerjakan, pemasangan besi pelat lantai 

pada lapisan bawah disusun berjejeran dengan jarak antar besi sesuai gambar 

kerja, jarak antar besi lapisan bawah dengan bekisting ditumpu menggunakan tahu 

Tabel 2.9 Tebal selimut beton minimum untuk beton bertulang 

Sumber : SNI 03-2847-2013 
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beton dengan ketebalan sesuai dengan gambar kerja,  kemudian besi diletakkan 

tepat diatas besi lapisan pertama tetapi disusun bersinggungan dan diikat setiap 

pertemuan besi dengan kawat ikat. Besi lapisan atas disusun dibawah 2,5 cm dari 

rencana top cor pelat. Ini akan membuat jarak dengan besi lapisan bawahnya yang 

ditumpu menggunakan besi berbentuk C. Pembesian selesai dilaksanakan. 

2.2.5 Quality Control 

 Quality control adalah salah satu dari manajemen mutu yang lebih 

diutamakan dalam memenuhi syarat seperti memantau, mengurangi potensi 

masalah dan kejanggalan yang teridentifikasi.  

 Sukses tidak suskesnya pencapaian tujuan suatu proyek dikendalikan oleh 

peran pengendalian dan pengawasan. Proyek yang berlangsung pasti ada 

penyimpangan dari rencana yang disetujui maka perlunya pengawasan dan 

pengendalian dalam pelaksanaan. Pengawasan dalam hal ini merupakan usaha 

yang berkelanjutan dilaksanakan dengan acuan apakah proyek masih berjalan 

sesuai sesuai dengan yang disepakati. Masukan langsung bagi pengendalian mutu 

adalah keluaran dari penjaminan mutu antara lain (Rivelino & Anton Soekiman, 

2016) : 

1. Administrasi kontrak 

2. Spesifikasi teknis 

3. Gambar kerja 

4. Rencana mutu kontrak 

5. Dokumen administrasi lainnya.  
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2.3 Tinjauan Khusus 

2.3.1 Syarat Penandaan Besi Beton 

 Setiap besi beton harus diberi pengenal dengan huruf timbul yang 

menunjukkan merek pabrik produksi dan ukuran diameter besi. Setiap besi beton 

yang memenuhi standar harus diberi tanda warna yang tidak mudah hilang sesuai 

dengan kelas baja seperti Tabel 2.10 pada ujung-ujung penampangnya  

 

  

Setiap kemasan harus diberi label dengan mencantumkan : 

1. Nama dan merek dari pabrik pembuat 

2. Ukuran (diameter dan panjang) 

3. Kelas baja 

4. Nomor leburan (No. Heat ) 

5. Tanggal, bulan dan tahun produksi 

2.3.2 Metode Pengujian Besi Beton 

 Pengujian besi beton terdiri dari berbagai metode yaitu  

1. Pengujian sifat tampak besi beton 

Tabel 2.10 Tanda kelas baja tulangan beton 

Sumber : SNI-2052-2017 
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  Pengujian dengan sifat tampak besi beton yaitu pengambilan 

contoh secara acak dan uji secara penglihatan tanpa bantuan alat untuk 

memeriksa adanya cacat seperti retakan, gelombang, cerna, retakan, 

serpihan, dan hanya diperbolehkan karat ringan pada permukaan. 

 

2. Pengujian ukuran, berat dan bentuk 

a. Baja tulangan beton polos 

Pengujian ukuran pada baja tulangan beton polos dilakukan 

pada 3 (tiga) tempat yang berbeda dalam 1 (satu) contoh uji dan 

diambil rata-ratanya. Pengukuran kebundaran diukur pada satu 

tempat untuk penentuan diameter minimum dan maksimum 

b. Baja tulangan beton sirip/ulir 

Pengujian ukuran pada baja tulangan beton sirip/ulir diukur 

pada jarak sirip/ulir, tinggi sirip/ulir, lebar sirip/ulir membujur, 

sudut sirip/ulir dan berat dengan mengambil 1 (satu) contoh uji 

secara acak 

i. Berat     : Pengukuran dilakukan 

dengan cara menimbang benda uji  

ii. Jarak sirip/ulir   : mengukur 10 (sepuluh) 

jarak sirip/ulir yang berderet kemudian diambil rata-

ratanya. 

iii. Tinggi sirip/ulir  :  mengukur 3 (tiga) buah 

sirip/ulir dan dihitung nilai rata-ratanya. 
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iv. Lebar sirip/ulir membujur :   mengukur dua sisi masing-

masing tiga titik pengukuran pada sirip membujur 

kemudian dihitung nilai rata-ratanya. 

v. Sudut sirip/ulir  : membuat gambar yang 

diperoleh dengan cara mengelindingkan potongan uji di 

atas permukaan lempengan lilin atau kertas, kemudian 

dilakukan pengukuran sudut sirip pada gambar lempengan 

tersebut. 

 

3. Pengujian sifat mekanis 

a. Uji Tarik  

Benda uji diambil secara acak sebanyak 1 (satu) contoh 

dengan ukuran tidak kurang dari 225 mm, harus lurus dan 

utuh/tidak boleh dibubut. Bentuk potongan benda uji tarik seperti 

Gambar 2.3 

Gambar 2.3 Benda uji tarik baja tulangan beton 

Sumber : SNI-2052-2017 
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Pelaksanaan uji tarik dilakukan sesuai SNI 8389-2017 yang 

merupakan revisi dari SNI 07-0408-1989 untuk menghitung 

kekuatan tarik dan luluh besi tulangan beton polos dan sirip/ulir 

digunakan luas penampang yang dihitung dari diameter nominal 

benda uji yaitu : 

1. Prinsip pengujian dengan penarikan batang uji secara terus 

menerus dengan gaya yang bertambah besar sampai putus 

dengan tujuan menentukan nilai-nilai tarik. 

2. Bentuk dan ukuran batang uji tarik sesuai Gambar 2.3. 

3. Peralatan mesin uji tarik harus dapat membaca pembebanan, 

beban maksimum, dan beban putus dan mesin uji harus 

dikalibrasi menurut ketentuan kalibrasi mesin uji yang berlaku 

dan syarat tingkat tertentu. 

4. Penjepit batang uji harus sedemikian rupa, sehingga waktu 

pengujian, beban tarik harus segaris lurus dengan sumbu 

batang uji yang dijepit. 

5. Suhu uji dilakukan pada suhu standar ruangan , jika ada 

ketentuan lain maka suhu harus dicantumkan pada laporan 

hasil uji. 
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6. Kecepatan uji diatur sebelum mencapai batas ulur, kecepatan 

uji diatur tidak lebih dari 1 kgf/mm
2
/kali (9.8 N/mm

2
 / kali). 

Nilai kuat luluh/leleh ditentukan dengan salah satu dari 

metode berikut:  

a. Jika baja tulangan beton mempunyai titik luluh/leleh yang 

jelas, nilai kuat luluh/leleh ditentukan dengan turunnya 

atau berhentinya bacaan dari mesin uji tarik  

b. Jika baja tulangan beton tidak mempunyai titik luluh/leleh 

yang jelas, nilai kuat luluh/leleh ditentukan dengan metode 

offset 0,2 % 

b. Uji lengkung  

Benda uji diambil secara acak sebanyak 1 (satu) contoh 

dengan ukuran tidak kurang dari 150 mm, harus lurus dan 

utuh/tidak boleh dibubut.memperkecil diameter. Pelaksanaan uji 

lengkung dilakukan sesuai SNI 07-0410-1989 berikut ini : 
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1. Prinsip  batang uji dengan ditumpu pada jarak tempa tertentu 

oleh dua buah rol penumpu yang dapat berputar, kemudian 

ditekan di tengahnya dengan duri pelengkung  sampai 

mencapai sudut lengkung tertentu. 

2. Peralatan mesin uji harus mampu melengkungkan batang uji 

secara teratur sampai mencapai sudut lengkung yang 

ditentukan. 

3. Duri pelengkung harus memiliki lebar minimum sama dengan 

lebar batang uji, ujung duri pelengkung berbentuk silindris 

dengan diameter sesuai dengan syarat-syarat bahan yang diuji, 

Gambar 2.4 Pengujian lengkung dengan rol 

Sumber : SNI-07-0410-1989 
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penumpu terdiri dari dua buah rol baja yang dikeraskan dapat 

berputar pada sumbunya, dengan garis tengah minimum 20 

mm dan jarak tumpu L = D + 3a. Kedudukan sumbu-sumbu rol 

penumpu dan sumbu silinder ujung duri pelengkung harus 

sejajar. 

4. Suhu uji dilakukan pada suhu ruang, jika diisyaratkan lain, 

suhu harus dicantumkan pada laporan hasil uji. 

5. Letak batang uji diletakkan di atas rol-rol penumpu, tegak 

lurus terhadap rol-rol penumpu, ditambah 3 dimensi. 

6. Jika sudut lengkung tekan harus 180
o
, pelengkungan di atas rol 

pelengkung dilakukan sampai 170
o
, selanjutnya pelengkungan 

dapat dilanjutkan dengan menekan ke dalam kedua sisi luar 

batang uji lengkung, yaitu dengan meletakkan batang uji di 

antara dua buah pelat penekan, celah-celahnya diisi dengan 

pelat setebal duri pelengkung seperti Gambar 2.5. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Uji lengkung dengan pelat penekan 

Sumber : SNI-07-0410-1989 
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7. Nilai uji selesai dilengkung ditentukan nilai sifat mampu 

lengkung benda uji dengan memeriksa sifat tampak dan 

permukaan batang uji yang mengalami tegangan tarik. 

Hasil pengujian dinyatakan lulus uji jika contoh yang diambil 

tersebut memenuhi syarat-syarat mutu besi beton dan syarat penandaan 

besi beton. Apabila hasil pengujian pertama tidak lulus uji maka dapat 

diuji ulang dengan contoh uji sebanyak 2 (dua) kali jumlah contoh uji yang 

pertama yang berasal dari kelompok yang sama. Apabila hasil kedua uji 

ulang semua syarat-syarat terpenuhi, kelompok dinyatakan lulus uji. 

Kelompok dinyatakan tidak lulus uji kalau salah satu syarat pada uji ulang 

tidak dipenuhi.  
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