
BABVI
 

KESIMPULAN DAN SARAN
 

Dari penjelasan serta uraian dalam pembahasan Tugas Akhir 1m, 

kesimpulan dan saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: 

6.1 KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, kuda-kuda rangka 

dengan batang tepi sejajar profil Lipped Channel bentukan dingin dengan variasi 

jarak batang vertical (LI) yaitu pada L l /L = 0,167, L]/L = 0,125, L]/L = 0,1 dan 

LdL = 0,083,adalah meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1.	 Rasio kekuatan pada L]/L = 0,167, L]/L = 0,125, L]/L = 0,1 dan L]/L = 0,083 

adalah 1: 1,05 : 1,14 :1,40. Rasio Kekakuan pada L]/L = 0,167, LdL = 0,125, 

L]/L = 0,1 dan L]/L = 0,083 adalah 1: 1,09 : 1,21 :1,26. Rasio faktor kekakuan 

pada L]/L '"" 0,167, L1/L = 0,125, L]/L = 0,1 dan LdL = 0,083 adalah 1: 1,20 : 

1,40 :1,31. 

2.	 Terjndi tckuk lokal pada clemen tekan yang menahan hehan l.erht:slu dianlara 

seluruh elemen tekan panyusun tampang dan tegangan kritis pada elemen 

yang mengalami tekuk rnlatif keci! yaitu 76,514 kN/mm2 pada bIlL 0,167, 

80,201 kN/mm2 pada L]/L = 0,125, 87,285 kN/mm2 pada LtiL = 0,1 dan 

107,458 kN/mm2 pada T'lIT, = 0,083 . 

3.. Nilai koefisien tekuk plat profillipped dumnel hasil uji lentur, berkisar antara 

k = 0,142 sampai k = 0,2. 

4.	 Kekakuan rangka batang anahsis SAP 2000 memiliki nilai yang lebih besar 

dari kekakuan hasil penelitian, hal ini disebabkan pada analisis SAP tidak 

dimungkinkan terjadi tekuk lokal pada struktur rangka batang, maka pada 

analisis SAP rangka batang cenderung memiliki kekakuan yang lebih besar. 
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Rangka batang tepi sejajar memiliki kekakuan dan faktor kekakuan yang 

optimum pada rasio jarak batang vertikal terhadap bentang (L1/L) = 0,1, karena 

untuk L1/L lebih keeil dari 0,1 kekakuan cenderung stabil dan faktor kekakuan 

eenderung menurun. 

6.2 SARAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan beserta 

kesimpulan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1.	 Untuk aplikasi lapangan : 

Pada penggunaan rangka batang tepi sejajar sebagai struktur 

rangka atap sebaiknya rasio jarak batang vertikal terhadap bentang 

(L1/L) yang digunakan adalah 0,1. 

2.	 Untuk penelitian selanjutnya : 

a.	 Pengaruh variasi jarak pengekang lateral terhadap kekuatan kuda

kuda batang tepi sejajar. 

b.	 Pengaruh rasio jarak antar batang tepi terhadap panjang bentang 

kuda-kuda batang tepi sejajar (HIlL). 
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