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BAB III 

LANDASAN TEORI 

A. BETON 

 

 Beton merupakan bahan dari campuran antara air, semen, agregat halus 

(pasir), dan agregat kasar (kerikil), dengan bahan tambahan yang bervariasi mulai 

dari bahan kimia tambahan, serat, sampai bahan buangan non-kimia pada 

perbandingan tertentu. Campuran bahan–bahan pembentuk beton harus ditetapkan 

sedemikian rupa, sehingga menghasilkan beton basah yang mudah dikerjakan dan 

memenuhi kekuatan tekan rencana setelah mengeras. Berdasarkan (Hadipratomo, 

1999) proporsi komposisi unsur pembentuk beton terdiri dari agregat kasar dan 

halus sebesar 60 % - 80 %, semen 7 % - 15 %, udara 1 % - 8 %, dan air 14 % – 21 

%. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 Unsur Beton 

Agregat Kasar + Agregat Halus 

( 60 % - 80 % ) 

Semen : 7 % - 15 % Air 

( 14 % - 21 % ) Udara : 1 % - 8 % 

 Sumber : Hadipratomo, 1999 

B. BAHAN PENYUSUN BETON 

 

 Beton terdiri dari beberapa material sebagai bahan penyusun beton yaitu 

berupa semen, agregat, dan air. Berikut merupakan bahan-bahan pembuatan beton 

adalah:  

1. Semen Portland 

 Menurut SNI 15-2049-2004 semen Portland adalah semen hidrolis yang 

dihasilkan dengan cara menggiling terak semen portland terutama yang terdiri atas 

kalsium silikat yang bersifat hidrolis dan digiling bersama-sama dengan bahan 

tambahan berupa satu atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium sulfat dan boleh 

ditambah dengan bahan tambahan lain. 
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Semen Portland di Indonesia menurut SNI 15-2049-2004 dibagi menjadi lima 

jenis antara lain: 

a. Jenis I: semen Portland untuk penggunaan umum yang tidak       

memerlukan   persyaratan-persyratan khusus seperti yang disyaratkan 

pada jenis-jenis lain. 

b. Jenis II: semen Portland yang dalam penggunaaanya memerlukan 

ketahan terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang. 

c. Jenis III: semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan 

kekuatan tinggi pada tahap permulaan setelah pengikatan terjadi.  

d. Jenis IV: semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan 

kalor hidrasi rendah.  

e. Jenis V: semen Portland yang dalam penggunaanya memerlukan 

ketahanan tinggi terhadap sulfat.  

2. Agregat 

 Agregat adalah butiran mineral alami yang berfungsi sebagai bahan 

pengisi dalam campuran beton. Agregat ini kira-kira menempati sebanyak 70 % 

volume beton. Walaupun namanya hanya sebagai bahan pengisi, akan tetapi 

agregat sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat betonnya, sehingga pemilihan 

agregat merupakan suatu bagian yang penting dalam pembuatan beton.  Cara 

membedakan jenis agregat yang paling banyak dilakukan ialah dengan didasarkan 

pada ukuran butir-butirnya. Agregat yang mempunyai ukuran butir-butir besar 

disebut agregat kasar, sedangkan agregat yang berbutir kecil disebut agregat 

halus. Ada dua jenis agregat, yaitu agregat halus dan agregat kasar 

(Tjokrodimuljo, 1992). 

a. Agregat halus dibedakan menjadi tiga yaitu : 

1) pasir galian yaitu pasir yang diambil dari tanah yang digali. 

2) pasir sungai yaitu pasir yang diambil dari dasar sungai. 

3) pasir laut yaitu pasir yang diambil dari pantai.  

b. Agregat kasar dibedakan menjadi dua jenis yaitu : 

1) alami, yaitu batu yang berasal dari peristiwa alami seperti agregat beku 

dan lain-lain. 

2) batu pecah, yaitu kerikil dari hasil pemecahan batu. 
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Berdasarkan (Tjokrodimuljo, 1996) faktor-faktor yang membatasi besar butir 

maksimum agregat ialah :  

a. Ukuran maksimum butir agregat tidak boleh lebih besar dari ¾ kali jarak 

bersih antarbaja tulangan atau antara baja tulangan dan cetakan. 

b. Ukuran maksimum butir agregat tidak boleh lebih besar dari 1/3 kali tebal 

pelat. 

c. Ukuran maksimum butir agregat tidak boleh lebih besar dari 1/5 kali jarak 

terkecil antara bidang samping cetakan. 

 Dengan pertimbangan tersebut, maka ukuran maksimum butir agregat 

umumnya dipakai 10 mm, 20 mm, 30 mm, atau 40 mm. 

 Gradasi agregat adalah distribusi ukuran kekerasan butiran agregat, 

sebagai pernyataan gradasi dipakai nilai persentase dari berat butiran yang 

tertinggal atau lewat didalam suatu susunan ayakan. Susunan ayakan itu ialah 

ayakan dengan ukuran lubang 76 mm; 38 mm; 19 mm; 9,6 mm; 4,80 mm; 2,40 

mm; 2,20 mm; 0,60 mm; 0,30 mm; dan 0,15 mm. Menurut peraturan SK-SNI-T-

15-1990-03, kekasaran pasir dibagi menjadi empat kelompok menurut gradasinya, 

yaitu pasir halus, agak halus, agak kasar, dan kasar, sebagaimana tampak pada 

tabel 3.2 Batas-batas tercantum dalam tabel 3.2 dibawah ini. 

Tabel 3.2 Gradasi pasir 

Lubang ayakan 

(mm) 

Persen bahan butiran yang lewat ayakan 

Daerah I Daerah II Daerah III  Daerah 

IV 

10 100 100 100 100 

4,8 90 – 100 90 – 100 90 -1 00 95 – 100 

2,4 60 – 95 75 – 100 85 – 100 95 – 100 

1,2 30 – 70 55 – 90 75 – 100 90 – 100 

0,6 15 – 34 35 – 59 60 – 79 80 – 100 

0,3 5 – 20 8 – 30 12 – 40 15 – 50 

0,15 0 - 10 0 - 10 0 - 10 0 - 15 

Sumber: SK-SNI-T-15-1990-03  
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Keterangan:   

Daerah I : pasir kasar 

Daerah II : pasir agak kasar 

Daerah III : pasir agak halus  

Daerah IV : pasir halus 

C. SELF HEALING CONCRETE 

 

1. Identification Self Healing 

 Tim peneliti di Sekolah Pertambangan dan Teknologi South Dakota 

mengembangkan bakteri yaitu sistem kaca-manik yang diyakini meningkatkan 

kekuatan beton sampai 24 persen. Sayangnya, penerapan teori itu tidak pernah 

dibawa ke masyarakat luas karena kurangnya minat antara sektor rekayasa 

komersial pada saat itu (Deb, 2012). 

 Self healing concrete adalah produk biologis yang menghasilkan kapur 

untuk menyembuhkan retakan yang muncul pada permukaan struktur beton. Jenis 

khusus dipilih dari bakteri genus Bacillus, bersama dengan kalsium berbasis 

nutrisi yang dikenal sebagai kalsium laktat, nitrogen dan fosfor, ditambahkan ke 

bahan beton apabila dicampur. Agen penyembuhan diri ini dapat aktif dalam 

beton hingga 200 tahun. Namun, ketika struktur beton rusak dan air mulai 

merembes melalui celah-celah yang muncul dalam beton, spora bakteri 

berkecambah pada kontak dengan air dan nutrisi. Setelah diaktifkan, bakteri mulai 

memakan laktat kalsium sebagai makanan bakteri oksigen yang dikonsumsi dan 

kalsium larut laktat dikonversi ke batu kapur larut. Kapur membeku pada 

permukaan retak. Kondisi ini meniru proses keadaan patah tulang dalam tubuh 

manusia secara alami yang disembuhkan oleh sel osteoblas yang termineralisasi 

ke mereformasi perbaikan  tulang (Deb, 2012). Pemakaian oksigen selama 

konversi bakteri kalsium laktat untuk kapur memberikan keuntungan yang lebih. 

Oksigen merupakan elemen penting dalam proses korosi baja dan ketika aktivitas 

bakteri telah dikonsumsi semua itu meningkatkan daya tahan baja diperkuat 

konstruksi beton. Dua agen penyembuhan diri (spora bakteri dan kalsium 

lactatebased nutrisi) diperkenalkan dengan beton dalam piringan tanah liat 
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diperluas 2-4 mm luasan, yang menjamin bahwa agen tidak akan diaktifkan 

selama proses pencampuran semen. Hanya ketika retak membuka piringan dan air 

yang masuk membawa kalsium laktat ke dalam kontak dengan bakteri yang ini 

menjadi aktif. Pengujian telah menunjukkan bahwa ketika air merembes ke beton, 

bakteri tersebut berkecambah dan berkembang biak dengan cepat. Mereka 

mengkonversi nutrisi ke batu kapur dalam waktu tujuh hari di laboratorium. Di 

luar, di suhu yang lebih rendah, proses memakan waktu beberapa minggu.  

 

2. Mekanisme kerja Self Healing 

 Pengendapan kalsium karbonat yang diinduksi secara mikrobiologis 

(MICP) adalah teknik baru yang sampai tingkat tertentu telah menyebabkan 

penurunan porositas struktur beton, dan juga menawarkan kekuatan yang lebih 

tinggi, meningkatkan daya tahan, ketahanan yang baik terhadap korosi dan telah 

mengurangi permeabilitas air. MICP adalah proses bio-geokimia yang 

menginduksi pengendapan kalsium karbonat dalam matriks beton. Proses tersebut 

terdapat dalam kelompok ilmu pengetahuan yang lebih luas yang disebut bio 

mineralisasi. Bio mineralisasi didefinisikan sebagai pengendapan yang diinduksi 

secara biologis dimana organisme menciptakan daerah lingkungan mikro, dengan 

kondisi yang memungkinkan pengendapan bahan kimia ekstraseluler yang 

optimal. Penggunaan konsep bio mineralogi ini mengarah pada penemuan 

potensial dari bahan baru beton bakteri dan sebuah biomaterial perbaikan yang 

melekat dan memperbaiki diri yang dapat memperbaiki retakan dan celah pada 

beton. 

 Pengendapan  CaCO₃ yang diinduksi secara mikrobiologis dihasilkan dari 

serangkaian reaksi biokimia kompleks yang dijelaskan di bawah ini. Enzim 

mikroba urease mengkatalisis hidrolisis urea menjadi amonium dan karbonat, 

Karena adanya peningkatan amonia pH di sekitarnya maka persaamanya dapat 

dilihat pada persamaan (3.1). Adapun mekanisme kerja dari bakteri Bacillus Sp 

yaitu terjadinya reaksi kimia yang menghasilkan reaksi berupa produk yang dapat 

memulihan secara mandiri keretakan beton yang dapat dilihat pada persamaan 

dibawah ini. 

CO(NH₂)₂+H₂O ---> NH₂COOH + NH₃ ………………………………………………….(3.1) 
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Senyawa tersebut terbentuk kemudian secara spontan menghidrolisis menjadi 

amonia dan asam karbonat yang mengarah pada pembentukan ion bikarbonat dan 

hidroksil  yang dapat dilihat pada persamaan (3.2), (3.3), (3.4). 

NH₂COOH + H₂O ---> NH₃ + H₂CO₃ ……………………………………… (3.2) 

2NH₃COOH + H₂O <---> 2NH⁺₄ + 2OH⁻ ………………………………………………. (3.3) 

H₂CO₃ <---> HCO⁻₃ + H⁺ ………………………………………………………………….... (3.4) 

Produksi ion hidroksida menghasilkan peningkatan pH, yang pada perubahannya 

dapat menggeser keseimbangan bikarbonat, menghasilkan pembentukan ion 

karbonat yang tertera pada persamaan (3.5) 

HCO⁻₃ + H⁺ + 2NH⁺₄ + 2OH⁻ <---> CO₃⁻² + 2NH⁺₄ + 2H₂O ……………... (3.5) 

ion karbonat yang dihasilkan endapan di hadapan ion kalsium sebagai kristal 

kalsium karbonat yang tertera pada persamaan (3.6). 

Ca⁺² + CO₃²⁻ <---> CaCO₃↓ ……………………………………………......... (3.6) 

Pembentukan monolayer dari kalsit lebih meningkatkan afinitas bakteri, sehingga 

produksi beberapa lapisan kalsit. 

 

3. Bakteri Bacillus Sp 

Bacillus sp merupakan bakteri berbentuk batang, tergolong bakteri garam positif, 

motil, menghasilkan spora yang biasanya resisten pada panas, bersifat aerob 

(beberapa spesies bersifat anaerob fakultatif), katalase positif, dan oksidasi 

bervariasi. Tiap spesies berbeda dalam penggunaan gula, sebagian melakukan 

fermentasi dan sebagian tidak (Barrow, 1993). Ditambahkan Claus & Barkeley 

(1986) genus Bacillus mempunyai sifat fisiologis yang menarik karena tiap-tiap 

jenis mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, diantaranya:  

a. mampu mengdegradasi senyawa organik seperti protein, pati, selulosa, 

hidrokarbon dan agar.  

b. mampu menghasilkan antibiotik.  

c. berperan dalam nitrifikasi dan dentrifikasi.  

d. pengikat nitrogen. 

e. bersifat khemolitotrof, aerob atau fakutatif anaerob, asidofilik, psikoprifilik, 

atau 
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thermofilik. Menurut Bergey's Manual of Determinative Bacteriology, 8 th 

editions dalam Hadioetomo (1985) klasifikasi Bacillus Sp. adalah sebagai 

berikut: 

1) Kingdom : Procaryotae 

2) Divisi : Bacteria 

3) Kelas : Schizomycetes 

4) Bangsa : Eubacteriales 

5) Suku : Bacillaceae 

6) Marga : Bacillus 

7) Jenis : Bacillus spp. 

 

D. KUAT TARIK BAJA TULANGAN 

 

 Berdasarkan SNI 07-2052-2002 tentang metode pengujian kuat tarik baja 

beton menunjukkan bahwa metode ini dimaksudkan sebagai pegangan dan acuan 

untuk melakukan pengujian kuat tarik baja tulangan beton. Tujuan metode ini 

adalah untuk mendapatkan nilai kuat tarik baja tulangan beton dan mengetahui 

beban ultimate maksimum. 

Kuat tarik baja tulangan dapat dilihat pada persamaan 3.7 

𝐹
y

=  
𝑃

y

𝐴
 …………………………………………………………………… (3.7) 

Keterangan: 

𝐹
y
   = Kuat tarik baja (Mpa) 

𝑃
y
   = Gaya tarik (N) 

A      = Luas penampang (mm²) 

 Dari pengujian kuat tarik baja didapatkan suatu diagram hubungan 

tegangan regangan tipikal untuk batang baja tulangan diketahui bahwa terdapat 

empat fase kurva tegangan-regangan dari baja tulangan, dimulai dari titik awal 

(tegangan = 0, regangan= 0), kemudian secara kontinyu beban terus ditingkatkan 

hingga akhirnya baja mengalami keruntuhan (putus). Dalam proses pengujiannya 

baja tulangan akan berada dalam empat fase yaitu fase elastis, fase plastis, fase 
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strain hardening, dan fase necking (Setiawan, 2013). Didalam perencanaan atau 

analisis beton bertulang umumnya nilai tegangan luluh baja tulangan diketahui 

atau ditentukan pada awal analisis. Keempat fase tersebut tertera pada grafik 

hubungan tegangan dan regangan yang dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

.  

Gambar 3.1 Hubungan tegangan dan regangan  

(Andrian, 2012) 

 

E. KUAT TEKAN BETON 

 

 Kekuatan tekan beton merupakan kemampuan beton dalam menerima 

gaya tekan persatuan luas. Walaupun terdapat tegangan tarik yang kecil dalam 

beton diasumsikan semua tegangan tekan didukung oleh beton tersebut. Pengujian 

kuat tekan beton dilakukan berdasarkan SNI 1974:2011. Hasil pengujian dapat 

digunakan sebagai dasar untuk pengendalian mutu dari komposisi campuran 

beton, proses pencampuran dan kegiatan pengecoran beton, penentuan hasil 

pekerjaan yang memenuhi spesifikasi, dan evaluasi keefektifan bahan tambah 

serta pengendalian kesetaraan penggunaanya. Hitungan kuat tekan benda uji 

dinyatakan dengan membagi beban maksimum yang diterima oleh benda uji 

selama pengujian dengan luas penampang melintang rata dan hasilnya dibulatkan 

ke 1 angka desimal dengan satuan 0,1 MPa seperti yang tertera pada persamaan 

(3.7). 
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𝑓 c

′
=

𝑃

𝐴
 ……………………………………………………………………… (3.8) 

 

Keterangan: 

𝑓 c

′
 = Kuat tekan beton (MPa) 

P     = Gaya tekan aksial (N) 

A     = Luas penampang melintang benda uji (mm²) 

 

F. KUAT LENTUR BALOK 

 

 Berdasarkan SNI 4431:2011 tentang metode pengujian kuat lentur normal 

dengan dua titik pembebanan. Kuat lentur beton adalah kemampuan balok beton 

yang diletakkan pada dua perletakan untuk menahan gaya dengan arah tegak lurus 

sumbu benda uji, yang diberikan kepadanya, sampai benda uji patah, dinyatakan 

dalam Mega Pascal (Mpa) gaya per satuan luas. Rumus-rumus perhitungan yang 

digunakan adalah: 

a. Untuk pengujian dimana bidang patah terletak di daerah pusat (daerah 1/3 

jarak titik perletakan bagian tengah), balok dengan patahan 1/3 bentang dari 

jarak titik perletakan bagian tengah dapat dilihat pada Gambar 3.2 dan 

perhitungan kuat lentur beton dihitung menurut persamaan 3.9 sebagai 

berikut: 

σ i =
𝑃.𝐼

𝑏.ℎ²
 …………………………………………………………… (3.9) 

 

Gambar 3.2 Balok dengan patahan 1/3 bentang dari jarak titik 

perletakan bagian tengah.  

(SNI 4431: 2011) 

keterangan: 

σ i  = Kuat lentur benda uji (MPa) 
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P   = Beban tertinggi yang terbaca pada mesin uji (N) 

L = Jarak (bentang) antar dua garis perletakan (mm) 

b = Lebar tampang lintang patah arah horizontal (mm) 

h = Lebar tampang lintang patah arah vertikal (mm) 

b. Untuk pengujian dimana patahnya benda uji ada diluar pusat ( daerah 1/3 jarak 

titik perletakkan bagian tengah), dan jarak antar titik pusat dan titik patah 

kurang dari 5%  dari jarak antara titik perletakan. Balok pada patahan diluar 

1/3 bentang tengah dan garis patah pada < 5 % dari bentang dapat dilihat pada 

Gambar 3.3 dan perhitungan kuat lentur beton dihitung menurut persamaan  

3.10 sebagai berikut: 

𝜎 i =
𝑃.𝑎

𝑏.ℎ²
 ………………………………………………………….. (3.10) 

 

Gambar 3.3 Balok pada patahan di luar 1/3 bentang tengah dan garis patah 

pada < 5 % dari bentang 

(SNI 4431: 2011) 

Keterangan: 

σ i  = Kuat lentur benda uji (MPa) 

p   = Beban tertinggi yang terbaca pada mesin uji (N) 

L  = Jarak (bentang) antara dua garis perletakan (mm) 

b   = Lebar tampang lintang patah arah horizontal (mm) 

h   = Lebar tampang lintang patah arah vertikal (mm) 

a   = Jarak rata-rata antara tampang lintang dan tumpuan luar yang terdekat 

diukur pada empat tempat pada sudut dari bentang (mm). 

c. Benda uji balok yang patahannya diluar pusat (daerah 1/3 jarak titik 

perletakan bagian tengah) dan jarak antara titik pembebanan dan titik 

patah lebih dari 5% bentang, maka hasil pengujian tidak digunakan. Balok 
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pada patahan diluar 1/3 bentang tengfah dan garis patah pada > 5 % dari 

bentang dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Balok pada patahan di luar 1/3 bentang tengah dan garis patah 

pada > 5 % dari bentang  

(SNI 4431: 2011) 

Keterangan: 

𝜎1 = kuat lentur benda uji (MPa) 

𝑃  = Beban tertinngi pada mesin uji 

𝑙   = Jarak (bentang) antara dua garis perletakan (mm) 

𝑏   = Lebar tampang lintang patah arah horizontal (mm) 

ℎ   = Lebar tampang lintang patah arah vertikal (mm) 

𝑎   = Jarak rata-rata antara tampang lintang patah dan tumpuan luar yang   

    terdekat, diukur pada 4 tempat pada sudut dari bentang (mm). 

 

G. PEMBEBANAN DUA TITIK PADA BALOK 

 

 Balok beton bertulang dibuat dari kombinasi kekuatan beton dan baja 

tulangan. Balok beton bertulang adalah balok yang tidak homogen namun 

demikian prinsip-prinsip yang digunakan pada pokoknya adalah sama dengan 

yang homogen.  Pada setiap penampang terdapat  gaya  dalam  yang  dapat  

diuraikan  menjadi  komponen-komponen  gaya  tegak lurus  penampang  

berfungsi  untuk  menahan  momen  lentur  dan  komponen  gaya  yang 

menyinggung permukaan penampang dan  berfungsi untuk menahan gaya geser 

atau gaya transversal (Winter, 1993). 
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 Mekanisme lentur balok homogen berbeda dengan balok beton bertulang. 

Menurut Winter (1993) pada balok beton bertulang, tegangan tekan yang terjadi di 

bagian atas balok akan ditahan oleh beton sedangan tegangan tarik di bagian 

bawah balok akan ditahan oleh tulangan baja. Peningkatan beban pada balok akan 

menyebabkan tulangan meleleh secara tiba-tiba dan muncul deformasi berupa 

lendutan. Pada bagian bawah balok yang mengalami tarik akan muncul retak yang 

terus menjalar ke bagian atas balok seiring dengan makin besarnya lendutan yang 

terjadi. Pada saat tulangan sudah meleleh maka kekuatan sepenuhnya tergantung 

pada kesetimbangan gaya yang dihasilkan dari beton yang tertekan dan tulangan 

baja yang tertarik Wang (1993). Gaya yang muncul dari beton (C) dan dari 

tulangan baja (T) harus memenuhi syarat kesetimbangan sebgaia berikut :  

 Suatu keadaan pembebanan terhadap lentur murni adalah bila penampang 

hanya dibebani momen lentur, maka terdapat keadaan keseimbangan seperti pada 

persamaan berikut :  

Cc = Ts ……………………………………………………………………..  (3.11)  

 

Syarat rasio penulangan untuk komponen lentur adalah :  

 
p min = 

1,4

𝑓𝑦
 …………………………………………………………………….. (3.12) 

 

p maks = 0,75. p b  ……………………………………………………………... (3.13) 

 

p b  = {(0,85.𝑓𝑐.𝛽 1 )

𝑓𝑦
}{ 600

(600+𝑓𝑦)
} ………………………………………………. (3.14) 

 
Monen Nominal (Mu) adalah : 

 

Mn = Cc . z = 0,85. f’c . b . a . (d - 
𝑎

2
) ………………………………………. (3.15) 

Mn = Ts . z = As . fy (d - 
𝑎

2
) …………………………………………………  (3.16) 

 

Momen Ultimit (Mu) adalah : 

M u =  
1

6
.P.L ………………………………………………………………     (3.17) 

 

Keterangan : 

Cc = Gaya pada daerah tekan penampang  

Ts = Gaya Tarik baj  

As = Luas tulangan baj 
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b = Lebar balok 

L = Paanjang balok 

P = Beban  

d = Tinggi efektif balok 

a = Tinggi blok tegangan 

p min  = Rasio penulangan minimum 
p maks  = Rasio penulangan maksimum 

p b   = Rasio penulangan dalam keadaan seimbang 

f’c  = Kuat tekan beton 

fy  = Tegangan luluh baja 

 

𝛽 1  = 0,85               f’c < 30 

 

 

Gambar 3.5 Hubungan antara pembebanan, momen, dan geser 

 

Dapat dinyatakan bahwa regangan tekan beton dan batas leleh baja yang 

siisyaratkan tercapai bersamaan yang digambarkan pada gambar 3.6  

 
Gambar 3.6  Diagram regangan penampang balok persegi tulangan tarik tunggal 

 

Kelengkungan adalah ukuran seberapa tajam suatu balok melentur (Timoshenko, 

2000). Pada suatu potongan balok kelengkungan dapat ditentukan dengan 

pendekatan metode central difference dengan memanfaatkan tiga titik diskrit yang 
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berurutan (Chapra dan Camale, 1989). Mengacu kepada Gambar 3.7 Dan dari 

deret taylor : 

 
 

β1 = 0,85 → f’c ≤ 30 

 

Gambar 3.7 Lendutan Balok Tumpuan Sederhana Akibat Beban Terpusat 

(Sumber : Chapra dan Canale, 1989) 

 

H. POLA KERUNTUHAN 

 

Menurut Nawy (1998), ada 3 jenis keruntuhan balok yaitu: 

1. Keruntuhan Lentur 

Keruntuhan lentur adalah retak vertikal memanjang dari sisi tarik balok dan 

mengarah ke atas sampai daerah sumbu netralnya. Pola keruntuhan lentur dapat 

dilihat pada Gambar 3.8  

 

Gambar 3.8 Pola keruntuhan lentur. 

(Timoshenko, 1987) 

2. Keruntuhan geser 

Keruntuhan geser terjadi pada bagian web balok beton bertulang baik sebagai 

retak bebas atau perpanjangan retak lentur. Pola keruntuhan geser dapat dilihat 

pada Gambar 3.9 
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Gambar 3.9 Pola keruntuhan geser. 

(Timoshenko, 1987) 

3. Keruntuhan geser-lentur 

Pola keruntuhan geser-lentur umumnya terjadi pada balok pra tegangang dan non 

prategang. Pola keruntuhan geser-lentur dapat dilihat pada Gambar 3.10 

 

Gambar 3.10 Pola keruntuhan geser-lentur. 

(Timoshenko, 1987) 



 
 

 
 

 


