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Abstract
Riau University Education Hospital was built to support lectures and as a tool in research in the field of
health. Teaching Hospital was built using U-Shell precast blocks with consideration of time and cost
efficiency in project implementation. U-Shell beams are made at the project site and the method of lifting
precast beams is generally recommended from the factory. While the U-Shell beam is made at the project
site, it is necessary to calculate the lifting distance so that the beam when moved does not occur due to
moment damage. U-Shell beam lifting calculation is done with several alternatives, namely the position of 1 /
3L, 1 / 4L and pedestal xL. The result of the moment calculation shows the moment value for each
alternative, namely in the beam with dimensions of 350 mm x 800 mm position 1 / 3L M1 of -1242 Kgm and
M2 of -931.5 Kgm, at position 1 / 4L M1 of -698.63 Kgm and M2 of 0, at position 1 / 5L M1 of -478.97 Kgm
and M2 of 480.64 Kgm. As for the beam with dimensions of 300 mm x 700 mm position 1 / 3L M1 of -460.8
Kgm and M2 of -345.6 Kgm, at position 1 / 4L M1 of -256.2 Kgm and M2 of 0, at position 1 / 5L M1 of 177.7 kg and M2 of 178.32 kg. From the three alternatives we get an effective lifting position, which is 1 / 5L.
Keywords : U-Shell beam, lifting position, moment

Abstrak
Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau dibangun untuk mendukung perkuliahan dan sebagai sarana
dalam penelitian-penelitian bidang kesehatan. Rumah Sakit Pendidikan dibangun dengan menggunakan
balok pracetak U-Shell dengan pertimbangan efisiensi waktu dan biaya pelaksanaan proyek. Balok U-Shell
dibuat di lokasi proyek dan cara pengangkatan balok precast umumnya direkomendasikan dari pabrik.
Sedangkan balok U-Shell dibuat di lokasi proyek maka perlu dihitung jarak angkat agar balok tersebut pada
saat dipindahkan tidak terjadi kerusakan akibat momen. Perhitungan pengangkatan balok U-Shell dilakukan
dengan beberapa alternatif yaitu dengan posisi tumpuan 1/3L, tumpuan 1/4L dan tumpuan xL. Hasil
perhitungan momen menunujukkan nilai momen untuk masing-masing alternatif yaitu pada balok dengan
dimensi 350 mm x 800 mm posisi 1/3L M1 sebesar -1242 Kgm dan M2 sebesar -931,5 Kgm, pada posisi 1/4L
M1 sebesar -698,63 Kgm dan M2 sebesar 0, pada posisi 1/5L M1 sebesar -478,97 Kgm dan M2 sebesar
480,64 Kgm. Sedangkan untuk balok dengan dimensi 300 mm x 700 mm posisi 1/3L M1 sebesar -460,8 Kgm
dan M2 sebesar -345,6 Kgm, pada posisi 1/4L M1 sebesar -256,2 Kgm dan M2 sebesar 0,pada posisi 1/5L
M1 sebesar -177,7 Kgm dan M2 sebesar 178,32 Kgm. Dari tiga alternatif maka didapatkan posisi
pengangkatan yang efektif yaitu pada posisi 1/5L.
Keywords : Balok U-Shell, posisi pengangkatan, momen

Pendahuluan
Latar Belakang
Pemilihan suatu metode sangat penting dalam
pelaksanaan suatu proyek konstruksi karena
metode pelaksanaan yang tepat dapat memberikan
hasil yang maksimal terutama jika ditinjau dari

segi biaya maupun waktu. Dengan adanya
kemajuan teknologi yang semakin pesat dalam
dunia konstruksi, para pengelola proyek
memungkinkan untuk memilih salah satu metode
pelaksanaan konstruksi tertentu dari beberapa
alternatif metode pelaksanaan konstruksi yang ada.
Salah satu metode pelaksanaan konstruksi yang
dapat digunakan adalah beton pracetak, dimana
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balok, kolom, tiang pancang dan sebagainya
dicetak terlebih dahulu sebelum dipasang. Beton
pracetak dianggap lebih ekonomis dibandingkan
dengan pengecoran di tempat dengan alasan
mengurangi biaya pemakaian bekisting, mereduksi
durasi pelaksanaan proyek sehingga overhead yang
dikeluarkan menjadi lebih kecil. Selain itu, bekerja
di permukaan tanah jauh lebih mudah dan lebih
aman untuk dilakukan,
seperti cetakan,
pengecoran, perapian permukaan, perawatan dan
penggunaan bekisting yang dapat berulang kali
(Wulfram, 2006).
Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau
dibangun untuk mendukung perkuliahan dan
sebagai sarana dalam penelitian-penelitian bidang
kesehatan. Rumah Sakit Pendidikan dibangun
dengan menggunakan balok pracetak U-Shell
dengan pertimbangan waktu pelaksanaan proyek.
Beton pracetak balok U-Shell di proyek
Pembangunan
Rumah
Sakit
Pendidikan
Universitas Riau dilakukan pencetakan langsung di
lokasi proyek. Balok dipindahkan dari stock yard
ke posisinya di struktur bangunan pada umur
beton 7 hari. Sesuai kondisi pemasangan, analisis
kekuatan balok dilakukan dengan memodelkan
balok U-Shell sebagai balok diatas dua tumpuan.
Pengangkatan balok U-Shell menggunakan tower
crane akan mempengaruhi momen yang bekerja
pada balok sebelum balok dirangkai di struktur.
Balok U-Shell harus didesain sedemikian rupa
dengan memperhitungkan beban dan momen yang
bekerja saat pengangkatan. Pengangkatan balok UShell harus memperhatikan posisi tali/kabel
pengangkat sebagai tumpuan dari tower crane,
karena jika posisinya tidak diperhitungkan maka
akan dapat membuat balok pada tumpuan pecah
atau balok tidak seimbang pada saat pengangkatan.
Posisi pengangkatan biasanya direkomendasikan
oleh pabrik precast tetapi karena balok precast UShell dibuat langsung di lokasi proyek maka perlu
diperhitungkan kembali posisi yang optimal dalam
pengangkatan balok U-Shell.
Landasan Teori
Beton
Beton adalah suatu campuran yang terdiri dari
agregat halus (pasir), agregat kasar (kerikil/batu
pecah), bahan perekat semen portland dan air,
guna keperluan reaksi kimia selama proses
pengerasan dan perawatan beton berlangsung.
Terkadang, satu atau lebih bahan additive
ditambahkan untuk menghasilkan beton dengan
karakteristik
tertentu,
seperti
kemudahan
pengerjaan (workability), durabilitas, dan waktu
pengerasan (Mulyono, 2003).
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Beton merupakan material konstruksi yang banyak
dipakai di Indonesia, jika dibandingkan dengan
material lain seperti kayu dan baja. Hal ini bisa
dimaklumi, karena bahan-bahan pembentukannya
mudah terdapat di Indonesia, cukup awet, mudah
dibentuk dan harganya relatif terjangkau. Ada
beberapa aspek yang dapat menjadi perhatian
dalam sistem beton konvensional, antara lain
waktu pelaksanaan yang lama dan kurang bersih,
kontrol kualitas yang sulit ditingkatkan serta
bahan-bahan dasar cetakan dari kayu dan triplek
yang semakin lama semakin mahal dan langka.
Sistem konstruksi beton konvensional (cast in situ
atau cast in place) adalah system konstruksi dari
suatu bangunan yang pengecorannya dilakukan di
tempat dimana elemen-elemen struktur tersebut
harus berada. Untuk bangunan bertingkat banyak
di Indonesia, biasanya kontraktor pelaksana
mensubkontrakkan
pekerjaan
ini
kepada
perusahaan beton ready-mix. Jarang sekali
kontraktor mau mengerjakan pekerjaan ini sendiri.
Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko yang
bisa timbul akibat beton tidak sesuai dengan
spesifikasi yang diharapkan. Selain itu juga untuk
menghindari penumpukan material beton (semen,
pasir dan kerikil) di lokasi proyek.
Sistem beton pracetak dapat diartikan sebagai
suatu proses produksi elemen struktur/arsitektural
bangunan pada suatu tempat/lokasi yang berbeda
dengan
tempat/lokasi
di
mana
elemen
struktur/arsitektural tersebut akan digunakan
(Wulfram, 2006). Konstruksi beton pracetak telah
mengalami perkembangan yang sangat pesat di
dunia, termasuk di Indonesia dalam dekade
terakhir ini, karena sistem ini mempunyai banyak
keunggulan dibanding sistem konvensional.
Menurut Nurjaman dan Sidjabat khusus di bidang
gedung bertingkat medium seperti Rumah Susun
Sederhana, Sistem Pracetak telah terbukti dapat
mendukung pembangunan rumah susun dan rumah
sederhana yang berkualitas, cepat dan ekonomis.
Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi,
peneliti, penemu, lembaga penelitian, dan industri
pada bidang ini telah menghasilkan puluhan sistem
bangunan baru hasil karya putra-putra bangsa yang
telah dipatenkan dan diterapkan secara aktif.
Beton shell
Pada dasarnya shell diambil dari beberapa bentuk
yang ada di alam seperti kulit telur, tempurung
buah kelapa, cangkang kepiting, cangkang keong,
dan sebagainya. Shell adalah bentuk structural tiga
dimensional yang kaku dan tipis yang mempunyai
permukaan lengkung. Shell harus didirikan dari
material yang dapat dilengkungkan seperti beton
bertulang, kayu, logam, bata, atau batu.
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Cara yang baik untuk mempelajari prilaku
permukaan shell yang dibebani adalah dengan
memandangnya seperti analogi dari membrane
yaitu elemen permukaan yang sedemikian tipisnya
hingga hanya gaya tarik yang timbul padanya.
Membran yang memikul beban tegak lurus dari
permukaannya akan berdeformasi secara tiga
dimensional disertai adanya gaya tarik pada
permukaan membrane. Yang terpenting adalah
adanya dua kumpulan gaya internal pada
permukaan membrane yang mempunyai arah
saling tegak lurus. Hal yang juga penting adalah
adanya tegangan geser tangensial pada permukaan
membrane yang juga berfungsi memikul beban.
Suatu struktur shell harus mempunyai tiga syarat,
yaitu sebagai berikut:
1. Harus memiliki bentuk lengkung, tunggal,
maupun ganda (single or double curved)
2. Harus tipis terhadap permukaan atau
bentangannya
3. Harus dibuat dari bahan yang keras, kuat,
ulet dan tahan terhadap tarikan dan
tekanan.
Untuk memprediksikan perlakuan struktur
membran sebaik kemungkinan konstruksinya,
tidak hanya saja yang harus kita tahu, tetapi juga
fisik alamiah dari permukaan dan karakteristik
perlakuan yang lain. Kurva merupakan properti
fundamental dari permukaan. Sebuah permukaan
dapat didefinisikan oleh banyak kurva berbeda,
oleh karena itu beberapa lengkungan (curvature)
khusus harus diidentifikasi: lengkung utama,
lengkung Gaussian, dan lengkung tengah.
Lengkungan ini memberi karakteristik permukaan
sebagai system lengkung tunggal atau ganda,
dimana permukaan lengkung ganda secara lebih
jauh dibagi menjadi permukaan synclastik dan
anticlastic.
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Crane
Alat pengangkutan vertikal atau alat pengangkat
yang biasa digunakan di dalam proyek konstruksi
adalah crane. Cara kerja crane sebagai alat angkat
adalah dengan mengangkat secara vertikal material
yang akan dipindahkan kemudian memindahkan
secara horizontal dan menurunkan material di
tempat yang diinginkan. Selain untuk pekerjaan
pengangkatan material crane juga dapat dipakai
untuk penggalian dan pemasangan tiang dengan
memasangkan alat yang berbeda.
Momen
Momen adalah kecenderungan sebuah gaya untuk
memutar sebuah benda di sekitar sumbu tertentu
dari benda tersebut. Berarti kecenderungan suatu
benda berputar dipengaruhi oleh garis kerja serta
besarnya gaya yang bekerja terhadap benda
tersebut (Wesli, 2010).
Salah satu syarat kesetimbangan benda yaitu sigma
dari momen gaya-gaya yang bereaksi pada benda,
dihitung terhadap suatu sumbu haruslah nol. Jika
gaya-gaya
dinyatakan
dalam
komponenkomponennya, momen gaya tersebut terhadap
suatu sumbu dapat diperoleh dengan menghitung
momen dari komponen-komponen secara terpisah,
masing-masing dengan lengan momen yang
bersangkutan dan menjumlahkan hasilnya.
Kondisi pertama dalam perhitungan pengangkatan
balok adalah saat pengangkatan balok pracetak
untuk dipasang pada tumpuannya. Pada kondisi ini
beban yang bekerja adalah berat sendiri balok
pracetak yang ditumpu oleh angkur pengangkatan
yang menyebabkan terjadinya momen pada tengah
bentang dan pada tumpuan. Ada dua hal yang
harus ditinjau dalam kondisi ini, yaitu kekuatan
angkur pengangkatan (lifting anchor) dan kekuatan
lentur penampang beton pracetak. Berdasarkan
SNI beton 03-2847-2002 perhitungan pembebanan
balok sebagai berikut:

Merupakan bidang beton dengan bentuk U yang
mampu menahan gaya lentur yang bekerja pada
saat pengangkatan. Pembentukan bentuk U lebih
diutamakan pertimbangan gaya pada saat beton
diangkat.

Gambar 2. Sket perhitungan balok
F = 1/2. q. L

Gambar 1 Sket Bentuk U-Shell

Dimana: F = gaya angkat balok anak (ton)
q = berat sendiri balok pracetak terfaktor,
dengan faktor beban φ=1.2 (ton)
L = bentang balok pracetak (m)
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Momen maksimum yang terjadi :
0 < X1 ≤ L1,
M1 = -½.q.L12
L1 < X2 ≤ L2,

M2 = ½.q.L2.X2 - ½.q.L12 –
½.q.X22

Untuk menentukan nilai x optimal dihitung dengan
menurunkan persamaan (M1) dengan (M2)
sehingga momen yang terjadi dengan jarak sebesar
x dapat dihitung.

Metode
Data Perhihitungan
Dalam penelitian menentukan posisi yang efektif
dalam pengangkatan balok U-Shell digunakan
data-data berikut ini :
1. Balok U-Shell
Mutu material struktur menggunakan beton
bertulang K-300 (fc’= 25 MPa) dan mutu baja fy =
400 MPa. Balok yang akan menjadi sampel dalam
penelitian adalah sebagai berikut :
a. Balok dengan dimensi 350 mm x 800 panjang
bentang 9 m.
Balok menggunakan tulangan pokok D22 dan D10
sebagai sengkang dan tulangan pinggang.
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dipegang/digantungkan
pada
bangunan
sehingga bisa tumbuh seiring dengan
bertambahnya tinggi bangunan proyek.
b) Jangkauan maksimum 60 meter.
c) Daya angkut maksimum 300 tonmeter
Pembebanan crane tower mengikuti prinsip
300 tonmeter. Maksudnya apabila beban
berada sejauh 30 meter dari tiang, maka
beban yang diperbolehkan sebesar 10 ton.
Apabila beban berada sejauh 50 meter, maka
beban yang diperbolehkan sebesar 6 ton.
d) Alat penyeimbang (counterweight) 20 ton.
Perhitungan momen pada balok U-Shell dengan
meggunakan beberapa alternatif yaitu :
a. Pengangkatan balok U-Shell dengan jarak
tumpuan 1/3 L

Gambar 5. Pengangkatan balok 1/3L
b.

Pengangkatan balok U-Shell dengan jarak
tumpuan 1/4L

Gambar 3. Balok U-Shell dimensi 350 x 800 mm
Gambar 6. Pengangkatan balok 1/4L
b. balok dimensi 300 mm x 700 mm panjang
bentang 6 m.
Balok menggunakan tulangan pokok D19 dan D10
sebagai sengkang dan tulangan pinggang.

c.

Pengangkatan balok U-Shell dengan jarak
tumpuan x L

Gambar 7. Pengangkatan balok xL

Hasil dan Pembahasan
Gambar 4. Balok U-Shell dimensi 300 x 700 mm
2. Crane Tower
Tipikal tower crane memiliki spesifikasi sebagai
berikut :
a) Tinggi maksimum berdiri sendiri 80 meter.
Crane tower bisa saja memiliki tinggi lebih
dari 80 meter hanya jika crane tower

Hasil Perhitungan Momen
Berdasarkan dari hasil perhitungan momen maka
didapat hasil pada masing-masing alternatif yaitu :
1. Posisi Tumpuan 1/3L
Dari hasil perhitungan pada bab III pengaruh
momen terhadap posisi pengangkatan balok Ushell momen maksimum yang terjadi adalah -931,5
Kgm untuk balok dengan dimensi 350 mm x 800
mm dan -345,6 Kgm untuk balok dengan dimensi
300 mm x 700 mm. Momen yang terjadi tidak
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seimbang antar momen pada tumpuan dan momen
pada tengah bentang. Hal ini akan dapat
mempengaruhi tulangan yang ada pada balok Ushell.
2. Posisi Tumpuan 1/4L
Dari hasil perhitungan pada bab III pengaruh
momen terhadap posisi pengangkatan balok Ushell momen maksimum yang terjadi adalah 0
Kgm pada kedua jenis balok yang dijadikan smpel.
Momen yang terjadi akan dapat mempengaruhi
tulangan yang ada pada tumpuan balok U-shell
sehingga perlu dilakukan analisis ulang terhadap
tulangan agar tidak terjadi momen berlebihan pada
bagian tumpuan.
3. Posisi Tumpuan xL
Dari hasil perhitungan pada bab III pengaruh
momen terhadap posisi pengangkatan balok Ushell momen maksimum yang terjadi adalah
480,653 Kgm pada balok dengan dimensi 350 mm
x 800 mm dan 178,32 Kgm pada balok dengan
dimensi 300mm x 700mm.
Momen yang terjadi pada tumpuan dan tengah
bentang hampir mendekati seimbang yaitu pada
posisi 0,207L atau 1/5L. Posisi pengangkatan
dengan jarak 1/5L tersebut merupakan posisi
pengangkatan yang optimal karna momen yang
terjadi
hampr
seimbang
sehingga
tidak
mempengaruhi tulangan yang ada pada balok.
Tabel 1 Hasil Perhitungan Momen

Tumpuan

Balok U-Shell dimensi 350 mm x Balok U-Shell dimensi 300 mm
800 mm (Kgm)

x 700 mm (Kgm)

M1

M2

M1

M2

1/3L

-1242

-931,5

-460,8

-345,60

1/4L

-698,63

0

-256,2

0

xL (1/5L)

-478,97

480,65

-177,70

178,32

paling optimal adalah pada jarak tumpuan 1/5L
dengan nilai momen pada M1 dan M2 hampir
berimbang sehingga tidak perlu memperhitungkan
kebutuhan tulangan tambahan akibat momen. Hasil
dari perhitungan momen tersebut dapat dilihat
pada Gambar 8 dan Gambar 9 berikut :

Gambar 9. Grafik hubungan momen dan posisi
pengangkatan balok 300 mm x 700 mm
Perbandingan Momen
Dari gambar 8 dan gambar 9 perbandingan
diagram momen terlihat bahwa untuk balok
precast pengangkatan dengan crane sebaiknya
harus diperhatikan posisi yang paling efektif. Hasil
perhitungan balok precast terhadap dua jenis
sampel balok didapat jarak posisi efektif
pengangkatan 1/5L dari ujung balok karena
besarnya momen positif dan negative pada bentang
balok seimbang sehingga besarnya momen yang
ada akan saling menghilangkan yaitu 0. Momen
yang tidak berimbang maka perlu dibuat
penambahan tulangan agar balok tidak pecah
ataupun retak.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil perhitungan momen pada kedua
dimensi balok U-Shell maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :
1.

2.
Gambar 8. Grafik hubungan momen dan posisi
pengangkatan balok 350 mm x 800 mm
Berdasarkan dari Tabel 1 tersebut dapat
disimpulkan bahwa posisi pengangkatan yang
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Berdasarkan perhitungan momen maka
didapatkan nilai momen yaitu pada balok
dengan dimensi 350 mm x 800 mm posisi
1/3L didapat nilai momen pada tumpuan
(M1) sebesar -1242 Kgm dan nilai momen
pada tengah bentang (M2) sebesar -931,5
Kgm, pada posisi 1/4L didapat nilai momen
pada tumpuan (M1) sebesar -698,63 Kgm dan
nilai momen pada tengah bentang (M2)
sebesar 0, pada posisi 1/5L didapat nilai
momen pada tumpuan (M1) sebesar -478,97
Kgm dan nilai momen pada tengah bentang
(M2) sebesar 480,64 Kgm.
Balok dengan dimensi 300 mm x 700 mm
posisi 1/3L didapat nilai momen pada
tumpuan (M1) sebesar -460,8 Kgm dan nilai
momen pada tengah bentang (M2) sebesar 345,6 Kgm, pada posisi 1/4L didapat nilai
momen pada tumpuan (M1) sebesar -256,2
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3.
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Kgm dan nilai momen pada tengah bentang
(M2) sebesar 0,pada posisi 1/5L didapat nilai
momen pada tumpuan (M1) sebesar -177,7
Kgm dan nilai momen pada tengah bentang
(M2) sebesar 178,32 Kgm.
Berdasarkan dari perhitungan terhadap
masing-masing alternatif maka posisi
pengangkatan yang paling efektif adalah pada
jarak 1/5L dari ujung balok.

Saran
Saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Pengangkatan balok U-Shell di lapangan
hendaknya
memperhatikan
posisi
pengangkatan agar tidak terjadi kerusakan
pada balok.
2. Penelitian lebih lanjut agar memperhitungkan
beban akibat angin pada saat pengangkatan
35
balok U-Shell dengan menggunakan crane
tower serta memperhitungkan tulangan akibat
momen..
3. Penelitian lebih lanjut agar memperhitungkan
posisi lengan crane pada saat pengangkatan.
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