
BALOK L atau T - SKSNI Ps 10.10



Dalam pelaksanaannya di lapangan, balok hampir selalu dicor monolit
(b t t ) d l t l t i ( l b) K di(bersamaan atau menyatu) dengan pelat lantai (slab). Karena dicor
monolit, maka mau tidak mau,  sehingga perilaku balok juga
dipengaruhi oleh pelat yang ada di sekitarnya.



Sewaktu menahan momen positif, serat atas akan mengalami tekan.
Jika pada balok persegi, bagian yang memikul tegangan tekanp p g , g y g g g
hanya sebesar lebar balok, maka pada balok T, bagian yang
memikul tekan lebih lebar lagi. Karena plat dicor monolit kecuali
sambungan misalnya ada construction joint maka diperlukansambungan, misalnya ada construction joint, maka diperlukan
dilakukan analisis balok T.
Namun bagian pelat yang ikut menahan tekan itu ada batasan
lebarnya yg dinamakan lebar efektif (be). Di dalam SNI-Beton-2002,
batas lebar efektif ini sudah diberikan dengan jelas. Ada perbedaan
besar lebar efektif antara balok T dan balok L.



•Untuk balok T ( )8 tpplattebalb ≤Untuk balok T, ( )

)(.
2
1

.8

Wbalokantarbersihjarak

tpplattebalbe

≤

≤

)(
4
1 Lbalokngbenta≤

•Untuk balok L, 



Perhitungan balok T pada dasarnya sama dengan balok persegi, yaitu :
1.Tentukan momen ultimit . Mu
2.Tentukan dimensi balok b  dan h dan juga tebal selimut. 
3 Hit l t l l3.Hitung luas tulangan perlu

4. Tentukan diameter tulangan dan jumlahnya, hitung luasnya ( As)
5. Hitung tinggi blok tekan a



Naaah… di sini bedanya. Persamaan di atas kan diturunkan dari rumus kesetimbangan
antara gaya tarik dari tulangan yang dianggap leleh (kondisi balance atau under‐
reinforced) dengan resultan gaya tekan dari segiempat ekivalen blok tekan beton.



Nilai a  ini harus dicek, apakah masih berada di area tebal pelat atau
tidak.

Jika a < tebal plat 

Maka, penyelesaiannya sama dengan balok persegi, yaitu :
1. Hitung Jd = d – (a/2)
2. Hitung ρ =As/ (bw.d) dan ρb. Pastikan kondisinya under‐

reinforced atau balanced, agar asumsi tulangan sudah leleh
adalah benar. Kenapa harus under‐reinforced ? Karena SNI‐p
Beton mensyaratkat bahwa ρ tidak boleh melampaui 0,75
ρb. Sementara kondisi under‐reinforced adalah dimana ρ < 
ρbρb

3. Hitung Ǿ Mn= Ǿ As fy jd



Jika a > tebal plat 
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