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BABV
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAR.t\SAN
 

5.1. Hasil Pengajian Kuat Tarik Baja 

Untuk mengetahui ku~litas dari profil baja yang akan diuji maka 

diadakan pengujian tarik baja yang dilakukan di Lab BKT UII. Renda uji yang 

diuji ada dua buah dengan hasil pengujian terlihat pada tabeJ 5.1 

Tabel 5.1. Hasil Pengujian Kuat Tarik Baja 

Beban max I Luas (em') Fy KeteranganBeban lelehNo I Benda uji 

(leN) (leN) (leN) (leN/em2) 

I I 0.520.25 25.70 40.5 badan 

2 II 20.80 30.90 0.6 34.667 sayap 

Dari hasil pengujian tank baja diatas maka da:rat diketahui tegangan 

leleh rata-rata benda uji yaitu : 37.5833 kN/cm2 

5.2. HasH Pengujian Kuat Lentur Baja Prom Castella 

5.2.1. Hubungan Beban Lendutan 

5.2.1.1. Hubungan Beban Lendutan Hasil Penelitian 

Pelaksanaal1 pengujian kuat letur balok castella ditakukan di laboratorium 

struktur Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan UII, foto-foto peJaksanaan 

pengujian, serta data pengujian clapat dilihat pada lampiran. Dari pengujian kuat 
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lentur dapat diperoleh grafik hubungan beban lendutan dan grafik hubungan 

momen kelengkungan. 

Hubungan bebanlendutan 
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Gambar 5.1 Grafik Hubungan Beban Lendutan. 
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Pada pengujian lentur ini, benda uji balok berbadan terbuka diberi beban 

setiap sepertiga bentang. Secara bertahap beban dinaikkan dengan interval 300 kg 

(0.3 kN), data lendutan yang terjadi dicatat. Data hasil pengujiar disajikan dalam 

bentuk grafik hubungan beball lendutan seperti terlihat pada gambar 5. 1. Pada 

Tabel 5.2 dapat dilihat beban rnaksirnum yang rnampu ditahan oleh rnasing 

rnasing benda uj i. 

Tabel 5.213eban Maksirnum benda Uji 

SampelNo 

1 

2 

3 

4 

5 

Castella Perkuatan tiap 3
 

lubang (SII)
 

Castella Perkuatan pada tengah
 

bentang dan dibawah beban
 

terpusat
 

Castella Perkuatan dibawah
 

'I beban terpusat 
I, 

Castella Tanpa perkuatan
 

Profil I (teoritis)
 

P max (kN) P 'max (%) (terhadap 

castella tanpa perkuatan) 

42 140 

39 130 

36 120 

30 100 

21.74 72.5 

5.2.1.1.Analisa Data Hubungan Beban Lendutan 

Dari data hasil pengamatan grafik hubungan beban-Iendutan pada Garnbar 

(5.1) dapat disirnpulkan tentang kekakuan balok badan terbuka pada beban ultirnit 

dalarn Tabel (5.3). ...., ,;.::,.~:~~~ 
'/ ..\.~"/:. '~\i~i,:K -;--. ..~~~ 
1'~i.W~~'~,~~'~~~ ; ~ ;\\",\~\>,~..~. -?~\-~ ~!~~~'<l:~'!~t'~~\,,\&~~i~i--
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Tabel 5.3. Analisa kekakuan dari hubungan beban-lendutan 

Benda uji 

Perkuatan tiap 3 
lubang 

Perkuatan pada 
beban terpusat dan 
tengah bentang 

Beban 
(P) 
kN 

Lendutan 
(~y) 

mm 

Kekakuan 
(P/i\y) 
kN/m 

Kekakuan 
(%) 

42 36.41 1153.53 125.73 

39 34.17 1141.35 124.43 

Perkuatan pada 
beban terpusat 

f------~---_._-._. 

Tanpa perkuatan 

36 

._------ ._----
30 

31.9 1128.53 123.09 

27.34 917.43 100 

Dari data dalam Tabel (5.3) dapat diamati dan diteliti pengaruh pelat 

perkuatan pada kekuatan lentur balok castella dan lendutan yang terjadi pada 

benda uji. Selain itu, dari Gambar (5.1) dapat dicari dakt&:litas lendutan yang' 

disajikan dalam Tabel (5.4). 

Tabel 5.4. Analisa daktilitas lendutan dari hubungan beban-lendutan 

Benda uji Beban 
(P) 
kN 

Lendutan 
(i\y) 
mm 

Lend. maks. 
(i\u) 
mm 

I Daktahtas 
(L\ulL\y) 

Daktalitas 
(%) 

Perkuatan 
lubang 

tiap 3 42 36.41 44.23 1.215 110.45 

Perkuatan pada 
beban terpusat dan 
tengah bentang 
Perkuatan pada 
beban terpusat 

39 

36 

34.17 

31.9 

40.82 

35.27 

1.195 

1.12 

lOfl.6 

101.8 

Tanpa perkuatan 30 27.34 30.15 1.1 100 
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5.2.2. Hubungan Momen Kelengkungan 

5.2.2.1.Hubungan Momen Kelengkungan Hasil Penelitian 

Dan data hasil pe::lelitian diperoleh grafik hubungan beban-Iendlltan (P

,1) sehingga dapat dieari momen (M) dan kelengkungan (rfJ ). Hubungan grafik 

M-rfJ dapat digunakan untuk mencari nilai kekakuan. DaTi data hasil pengujian 

pada keempat sampel balok castella dapat dibuat grafik hubungan momen

kelengkungan seperti pada Gambar (5.2). 

hublJngan momen kelengkungan 
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5.2.2.2.Analisa Data Hubungan Momen Kelengkungan 

Dari hasil pengamatan Grafik hubungan momen-kelengkungan pada 

Gambar (5.2) dapat dicari kekakuan balok badan terbuka , seperti pada Tabe! 

(5.5). 

Tabel 5.5. Analisa keJ<akuan dari hubungan momen-kelengkungan 

Benda uji Momen IKelengkungan 
(M) (<p) 
kNm 11m 

EI = M/<jl 

')

KNm-

EI 
% 

Perkuatan tiap 3 
lubang 

7.56 9.94E-O.3 2281.6901 146.48 

Perkuatan pada 
beban terpusat dan 
tengah bcnt~ 

7.02 9.79E-0.3 2155.3577 138.37 

Perkuatan pada 
beban terpusat 

6.48 0.0101 1924.7525 123.56 

Tanpa perkuatan 5.4 0.0104 1557.6923 100 

Dari Gambar (5.2) juga dapat dicari daktalitas kelengkungan balok badan terbuka 

seperti dalam Tabel (5.6). 

Tabel 5.6. Analisa daktilitas kelengkungan dari hubungan momen-kelengkungan 

Benda uji M 
KNm 

<Py 
11m 

<Pu 
11m 

.... Daktilitas I Daktalitas 

cl>u IcI>v % 
Perkuatan tiap 3 
lubang 

Perkuatan pada 
beban terpusat 
dan tengah 
bentang 
Perkuatan pada 
beban terpusat 

7.56 

7.02 

6.48 

9.94E-0.3 

9.79E-0.3 

0.000101 

0.000147 

0.00013 

0.000129 

1.475 

1.33 

1.27 

._. ~ 

126.07 

113.67 

108.55 

Tanpa perkuatan 5.4 0.000104 0.000122 1.17 100 

-
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5.3. Analisa Kerusakan 

Kerusakan yang terjadi pada balok castella adalah terjadinya tekllk lateral 

pada balok. 

5.4. Pembahasan 

5.4.1. Kuat Lentur Balok Berdasarkan Hubnngan Beban Lendutan 

Dengan mengamati grafik hubungan beban-Iendutan keempat benda uji, 

dapat dilihat bahwa keempat benda uji memiliki perilaku kuat lentur yang harnpir 

sarna. Mulai dari titik pangkal koordinat sampai pada titik leleh, k'Jrva masih 

tarnpak linier, setelah itu kurva tampak datar dengan beban tetap sedangkan 

lendutannya mengalarni peningkatan. 

Balok castella dengan perkuatan mempunyai kuat lentur yang lebih baik 

dari balok castella tanpa perkuatan. Hal ini dapat dilihat dan grafik hubungan 

beban lendutan (gambar 5.1). Dan gambar ~ersebut dapat diketahui bahwa balok 

castella tanpa perkuatan mampu menahan beban sebesar 30 kN, 3edangkan balok 

castella dengan perkuatan mampu menahan beban lebih besar yaitu 36 kN (8 4), 

39 kN (8 1),42 kN (8 2). 

Dari tabel hubungan beban lendutan dapat juga dicari kekakuan balok 

castella, sehingga dapat diketahui pengaruh perkuatan pada kekakuan balok 

castella. 

Untuk 8 1 (perkuatan pada beban terpusat dan tengah bentang ), beban 

maksirnum adalah 39 kN, aer..gan nilai kekakuan 1141,35 kN/m, sedang untuk 82 

(perkuatan tiap 3 lubang) mampu menahan beban maksimum sebesar 42 kN dan 

kekakuan sebesar 1153,53 kN/m, 83 (tanpa p\~rkuatan) beban maksimum adalah 
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30 kN dan kekakuan Rdalah 917,43 kN/m, dan 84 (perkuatan pada beban terpusat
 

beban maksimum adalah 36 kN dan kekakuan adalah 1128,53 kN/m~ Dari data
 

diatas serta dengan mengambil balok castella tanpa perkuatan sebagai
 

pembanding maka dapat di~etahui bahwa balok castella dengan perkuatan
 

mengalami peningkatan kemampuan menahan beban. Kenaikan ini bervariasi
 

untuk setiap benda uji. Peningkatan terbesar terjadi pada balok castella dengan
 

. perkuatan setiap tiga lubang yaitu sebesar 140 % untuk beban maksimum,
 

sedangkan kekakuan mengalami peningkatan sebesar 125.73 % 

5.4.2. Daktilitas Simpangan ]Htinjau Dari Bubungan Beban Lendutan 

Berdasarkan pengamatan dari grafik hubungan beban-Iendutan yang 

kemudian dianahsa seperti ditampilkan p~da Tabel (5.4), dapat dilihat daktalitas 

balok castella tanpa perkU2.tan dan dengan perkuatan kemudian daktalitas balok 

castella tersebut dapat dibandingkan. 

Pada balok castella tanpa perkuatan nilai daktilitas adalah 1,1 sedangkan 

untuk balok castella dengan perkuatan yang terdin dan tiga variasi letak perkuatan 

daktilitas terbesar adalah 1,215 yaitu untuk perkuatan tiap 3 lubang kemudian 

berturut-turut nilai daktilitas adalah 1,195 (perkuatan pada tengah bentang dan 

beban terpusat) dan 1,12 (pt;rkuatan pada beban terpusat). 

Dengan balok castella tanpa perkuatan sebagai nilai pernbanding dapat 

dilihat bahwa balok castella dengan perkuatan mengalami penimgkatan nilai 

daktilitas simpangan karena beban lendutan. Kenaikan nilai daktilitas simpangan 

karena beban lendutan tertinggi terjadi pada balok castella dengan pe;-kuatan 

setiap tiga lubang yaitu 110.45 %. 
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5.4.3. Kuat Lentur Balok Berdasarkan Hubungan Mornen Kelengkungan 

Dengan rnengarnati grafik hubungan rnornen-kelengkunga1'1 keernpat· 

benda uji Garnbar (5.2), dapat dilihat bahwa keernpat benda uji rnerniliki perilaku 

kuat lentur yang hampir sarna. Mu1ai dari titik pangkal koordinat sarnpai pada titik 

leleh kurva rnasih tampak lini~r sete1ah itu kurva tampak datar dengan rnornen 

tetap sedangkan kelcngkungannya rnengal~rni peningkatan. 

Balok castella dengan perkuatan yang terdiri dari 3 variasi letak perkuatan 

rnarnpu rnenahan rnomen yang 1ebih besar dibandingkan ba10k castella tanpa 

perkuatan. Mornell yang dapat ditahan oleh bp.l~k castella tanpa perkuatan ada1ah 

5.4 kN.rn sedangxan balok castella rnampu menahan rnomen sebesar 7.56 kN.rn 

(perkuatan tiap tiga lubang). 

Dari data tabel hubungan mornen-kelengkungan dapat dipakai juga untuk 

mencan kekakuan, sehingga diperoleh kekakuan pada baleI<: castella tanpa 

perkuatan dan balok castella dengan perkuatan, seperti ditunjukkan dalam Tabel 

(5.5), kemudian dengan rnengambil balok castella dengan perkuatan tiap tiga 

luhang scbagai pt.'rnbandingnYll mllkll dapat dikctahui prm:entase penunm8n 

kekakuan balok castella. 

Ba10k castella tanpa perkuatan rnernpunyai factor kekakuan sebesar 

1557.6923 kN.rn2 
. Sedangkan balok castella dellgan perkuatan rnempunyai factor 

kekakuan 2281.6981 kN.m (perkuatan tiap tiga lubang ), 2155.3577 

kN.rn(perkuatan tengah bentang dan beban terpusat), 1924.7524 kN.rn (perkuatan 

pada beban terpusat). 



52
 

5.4.4. Daktilitas Simpangan Ditinjau dnri Hubungan Momen Kelengkungan 

Berdasarkan pengamatan pada grafik hubungan momen- . 

kelengkunganyang kemudian di analisa seperti ditampilkan pada Tabd (5.6), 

dapat dilihat daktalitas balok castella dengan perkuatan dan tanpa perkuatan 

tanpa perkuatan) dan kemudian daktalitas dari masing-masing bendauji tersebut 

dapat dibandingkan. 

Untuk balok castella tanpa perknatall didapat nilai daktilitas sebesar 1.17, 

sedangkan untuk balok castella dengan perkuatan nilai daktilitas dari masing 

masing benda uji adalah 1.47 (perkuatan tiap tiga lubang), 1.33 (perkuatan pada 

tangah bentang dan beban terpusat), 1.27 (perkuatan pada beban terpusat. 

Dengan balok castella tanpa perkuatan sebagai nilai pembanding dapat 

dilihat bahwa balok castella dengan perkuatan mengalami penimgkatan nilai 

daktilitas simpangan karena momen kelengkungan. Kenaikan nilai daktilitas 

simpangan karena momen kelengkungan tertinggi terjadi pada balok castella 

dengan perkuatan setiap tiga lubang yaitu 125.64 % 

~~~-~. 


