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Ketentuan mengerjakan : 
1. Jawaban diutamakan dalam bentuk ketikan ataupun dapat juga tulisan tangan.  
2. Selain penilaian terhadap proses mengerjakan dan hasil yang diperoleh, ada juga nilai usaha (effort) mahasiswa terhadap hasil 

jawaban yang diunggah. 
3. Jawaban diunggah melalui elita.untidar.ac.id dalam format *.pdf (bagi mahasiswa yang memilih menggunakan tulisan tangan 

diijinkan menggunakan aplikasi cam scanner agar dapat mengirim file dalam format *.pdf). 
4. Batas waktu unggah adalah 7 (tujuh) hari atau tanggal 29 Juni 2020 pukul 23.59.  
5. Keterlambatan mengunggah akan langsung mengurangi nilai hasil penilaian. 
6. Pastikan keseragaman satuan yang digunakan dalam rumus yang dipakai. 
 
Jawablah pertanyaan berikut ini! 
 
1. Jelaskan perbedaan mekanisme kerja beton prategang sistem pra tarik dan sistem pasca tarik! 
 
2. Sebuah beton prategang dengan penampang segiempat 300 x 320 mm sepanjang 8 m. Luas penampang satuan baja 

prategang sebesar 1121 mm2 sejumlah 7 buah. Kuat tekan beton sebesar 40 MPa. Gaya prategangan awal 776 kN. 
Beban mati kerja sebesar 2,00 kN/m’ dan beban hidup kerja 5,00 kN/m’. Baja prategang terletak 295 mm dari serat 
tepi terluar. Tentukan tegangan lentur yang terjadi! 

 
3. Sebuah beton prategang dengan penampang segiempat 350 x 550 mm sepanjang 9 m. Kehilangan tegangan total 

yang terjadi sebesar 225 MPa. Luas total baja prategang sebesar 1335 mm2 terdiri dari 5 buah tulangan. Kuat tekan 
beton sebesar 35 MPa. Gaya prategangan awal 750 kN. Beban mati kerja sebesar 5 kN/m’ dan beban hidup kerja 
sebesar 7,5 kN/m’. Baja prategang terletak 520 mm dari serat tepi terluar. Tentukan tegangan lentur akhir yang 
terjadi! 

 
4. Beton prategang dengan metode pra-tarik memiliki panjang balok 8 m. Dimensi beton tersebut adalah 450 x 450 mm. 

Luas tulangan baja prategang sebesar 1250 mm2 yang ditarik dengan tegangan sebesar 1050 MPa. Modulus elastisitas 
beton sebesar 30000 MPa dan modulus elastisitas baja prategang sebesar 200000 MPa. Tentukan kehilangan gaya 
prategangan akibat elastisitas beton prategang metode pra tarik tersebut! 

 
5. Beton prategang dengan metode pasca tarik memiliki panjang balok 8 m. Dimensi beton tersebut adalah 450 x 450 

mm. Luas tulangan baja prategang sebesar 1250 mm2 yang terdiri dari 5 buah tendon. Kabel prategang tersebut 
ditarik satu persatu dengan tegangan tegangan sebesar 1050 MPa. Modulus elastisitas beton sebesar 30000 MPa dan 
modulus elastisitas baja prategang sebesar 200000 MPa. Tentukan kehilangan gaya prategangan akibat elastisitas 
beton prategang metode pasca tarik tersebut! 

 
Segala hal yang tidak terdapat pada soal ini, dapat diasumsikan sendiri… 

Selamat mengerjakan, semoga sukses… 
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