
BAB IV

BAHAN PENELITIAN

4.1 Bahan Penelitian

Bahan yang dipakai dalam penelitian ini berupa kayu, baut dan pelat baja.

1.Kayu

Dalam penelitian ini digunakan jenis kayu Bangkirai ukuran 6/12, yang umum

dipakai sebagai bahan konstruksi di Indonesia.

2. Baut dan Pelat Baja

Alat sambung yang dipakai berupa pelat baja ukuran 1 mm berbentuk tabung

baja dan baut ukuran V2".

4.2 Model Benda Uji

4.2.1 Benda Uji Pendahuluan

Benda uji yang digunakan masing-masing 3 buah untuk setiap pelaksanaan

benda uji pendahuluan.

4.2.2 Benda Uji Gabled Frame Kayu

Model benda uji gabled frame menggunakan kayu berukuran 6x12,

sambungan yang digunakan adalah tabung baja dengan ketebalan 1mm dan baut.

Benda uji dibuat sebanyak tiga buah dengan perlakuan :

1. Gabledframe dengan variasi tinggi total = 80 cm, dan a = 10°
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2. Gabledframe dengan variasi tinggi total = 100 cm, dan a = 15°

3. Gabledframe dengan variasi tinggi total = 120 cm, dan a = 20°

4.3 Alat Yang Digunakan

Untuk kelancaran penelitian diperlukan beberapa peralatan yang akan dipakai

sebagai sarana untuk mencapai maksud dan tujuan dari penelitian. Adapun alat yang

dipakai adalah :

1. Mesin Uji Kuat Geser

Alat yang digunakan adalah mesin merk SHIMADZHU type UMH 30 dengan

kekuatan 30 ton.

2. Mesin Uji Kuat Tarik

Alat ini digunakan untuk mengetahui kuat tarik kayu. Alat yang dipakai UTM

merk SHIMADZHU dengan kapasitas 30 ton.

Gambar 4.1 Mesin uji kuat tarik
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7. Dial Gauge

Alat ini digunakan untuk mengetahui besar lendutan yang terjadi pada kayu

(Gambar 4.3). Untuk pengujian kekuatan sambungan baut dan tabung baja

menggunakan dial gauge merk TECLOCK. Untuk penelitian ini digunakan dial

gauge dengan kapasitas lendutan maksimum 50 mm dan ketelitian 0,01 mm, dan

dial gauge dengan kapasitas lendutan maksimum 20 - 30 mm dan ketelitian 0,01

mm.

ilimin

Gambar 4.3 Dial gauge

Loading Frame

Untuk keperluan penelitian ini telah dibuat Loading Frame dari bahan baja profil

WF 450x200x9x14 mm (Gambar 4.4). Bentuk dasar Loading Frame berupa

portal segi empat yang berdiri di atas lantai beton (rigidfloor) dengan perantara

plat dasar dari besi setebal 14 mm. Agar Loading Frame tetap stabil, plat dasar

dibaut ke lantai beton dan kedua kolomnya d'hubungkan oleh balok WF
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450x200x9x14 mm. Posisi balok portal dapat diatur untuk menyesuaikan dengan

bentuk dan ukuran model yang akan diuji dengan cara melepas sambungan baut.

Alat ini dipakai untuk menguji kuat tekan gabledframe.

WF 459*200*9x14

4

Keterangan
1 Model Baiok
2 Hydraulic Jack
3 Dukungan
4 Balok Portal (bisa diueser)

5 Balok Lintang

6 Kolom

7 Pengaku
8 Angkur
9 Plat Dasar

Gambar 4.4 Loadingframe
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9. HydraulikJack

y//////////////////////////^^^^

Gambar 4.5 Hidraulic jack

Alat ini dipakai untuk memberikan pembebanan pada pengujian kuat tekan gabled

frame skala penuh (Gambar 4.5). Dalam penelitian mi digunakan hydraulic jack

dengan kapasitas maksimum yang dimiliki adalah 30 ton dan ketelitian

pembacaan sebesar 0.5 ton.

10. Dukungan Sendi dan Rol

Untuk membuat model balok mendekati balok sederhana (simple beam), maka

pada salah satu ujung model balok dipasang dukungan rcl, sedangkan pada ujung

yang lain dipasang dukungan sendi (Gambar 4.6).
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(a) Dukungan rol (b) Dukungan sendi

Gambar 4.6 Dukungan sendi dan rol

4.4 Benda Uji

'<T 7 cm

Gambar 4.7 Model benda uji
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Tabel 4.1 Variasi tinggi total dan sudut kemiringan

Tinggi total Sudut

Variasi (cm) (a)

1 80 10°

2 100 15°

3 120 20°

4.5 Pembuatan Benda Uji
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Pembuatan benda uji penelitian dilakukan di bengkel Konstruksi Besi yang

terietak di Jl Kaliurang Km 12 Sleman, Jogjakarta. Setelah perhitungan proposi

tinggi gabledframe, sudut gabledframe dan panjang bentang gabledframe benda

uji, selanjutnya pembuatan benda uji melalui tahapan sebagai berukut:

1. Bahan-bahan disiapkan dan diukur sesuai rencana. Pada tahap ini dilaksanakan

pemotongan kayu dan pelat sesuai dengan kebutuhan. Pemotongan kayu

dilakukan sesuai dengan jenis kebutuhan yang dipakai untuk panjang batang atas,

tinggi batang kolom dan pemotongan pelat untuk alat sambung yang berbentuk

tabung. Pemotongan bahan dilakukan secara manual menggunakan gergaji untuk

kayu dan gunting besi untuk pelat.

2. Pelat yang telah dipotong dibentuk tabung menyclimuti kayu yang disambung

dengan las pada bagian bawah dan samping bawah sedangkan untuk bagian

samping atas diberi pengaku siku yang diberi lubang untuk baut guna

menyambung pelat bagian atas agar dalam kondisi rapat atau menyatu.
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3. Kayu yang telah diselimuti pelat baja dan diberi baut kemudian dirangkai

membentuk gabled frame dengan tinggi dan panjang bentang sesuai dengan

variasi.

4.6 Jumlah Benda Uji

Setelah gabled frame selesai dibuat, maka dilakukan pengujian tekan di

Laboratorium Mekanika Rekayasa, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,

Universitas Islam Indonesia.

Banyaknya benda uji yang dibuat dalam penelitian ini adalah :

1. Variasi 1 : 2 buah portal masing - masing mempunyai panjang bentang (/_,) =

3740 mm, panjang batang atas (Li) = 1900 mm, tinggi kolom (hi) =

500 mm, tinggi total (h) = 800 mm, sudut (a) = 10°.

2. Variasi 2 : 2 buah portal masing - masing mempunyai panjang bentang (Lj =

3740 mm, panjang batang atas (Li) = 1930 mm, tinggi kolom (hi) =

500 mm, tinggi total (h) = 1000 mm, sudut (a) = 15°.

3. Variasi 3 : 2 buah portal masing - masing mempunyai panjang bentang (L) =

3740 mm, panjang batang atas (Li) = 2000 mm, tinggi kolom (hi) =

500 mm, tinggi total (h) = 1200 mm, sudut (a) = 20°.

4.7 Pengujian Benda Uji

Pengujian benda uji dilakukan secara bertahap sesuai dengan banyaknya

benda uji. Sebelum melakukan pengujian gabled frame dilakukan pengujian

pendahuluan yang dilaksanakan di Laboratorium Bahan Konstruksi Teknik, Fakultas

Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia.
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4.7.1 Uji Pendahuluan

Pembuatan benda uji berdasarkan persyaratan yang terdapat dalam PKKI

1961 NI-5 peneliti memakai benda uji kayu dengan ukuran % panjang 300 mm

atau ukurannya sesuai dengan kapasitas alat uji. Uji pendahuluan ini dilaksanakan

untuk mengetahui kuat tarik, kuat desak, kuat geser, berat jenis, kadar air dari jenis

kayu yang diuji.

1. Uji Pendahuluan Kuat Tarik Kayu Sejajar Serat

Data yang diambil pada pengujian tarik kayu adalah beban maksimum.

Tegangan tarik kayu kritis didapatkan dari pembagian atas beban maksimum dengan

luas rata-rata. Dalam pengujian ini menggunakan 3 buah sampel.

.-,5 CM 34 CM

50 CM

13. CM!
-J S

o,

Gambar 4.8 Benda uji pendahuluan kuat tarik kayu sejajar serat

2. Uji Pendahuluan Kuat Desak Kayu Sejajar Serat

Data yang dipakai pada pengujian desak kayu adalah beban maksimum.

Tegangan desak kayu kritis didapatkan dari pembagian atas beban maksimum

dengan luas penampang. Dalam pengujian ini menggunakan 3 buah sampel.
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30 cm

6 cm

12 cm

Gambar 4.9 Benda uji pendahuluan kuat desak kayu sejajar serat

3. Uji Pendahuluan Kuat Geser Kayu Sejajar Serat

Data yang dipakai pada pengujian geser kayu adalah beban maksimum.

Tegangan geser kayu kritis atau maksimum didapatkan dari pembagian beban

maksimum dengan luas penampang geser. Dalam pengujian ini menggunakan 3 buah

sampel.

P
6 cm

Gambar 4.10 Benda uji pendahuluan kuat geser kayu sejajar serat

4.7.2 Uji Kuat Tekan Pada Gabled Frame

Pelaksanaan pengujian kuat tekan pada gabled frame dilakukan di

Laboratorium Mekanika Rekayasa dengan cara sebagai berikut:

1. Pengesetan benda uji yangdilakukan setelah benda uji selesai dibuat.
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2. Pemasangan benda uji padaalat penguji.

3. Pemasangan dial gauge pada sisi benda uji sebanyak 9 buah untuk mengetahui

lendutan yang terjadi pada waktu pelaksanaan pengujian kuat tekan terlihat pada

Gambar 4.11.

PIat Baja tebal 1 mm

•3.74 m

Gambar 4.1 i Perietakkan dial gauge pada gabledframe

4. Melakukan pembebanan pada benda uji secara bertahap dengan interval 100 kg.

5. Mencatat nilai yang terlihat pada dial gauge yang bekerja selama pengujian

hingga terjadi kerusakan pada sambungan.

6. Mengamati bagian yang mengalami kerusakan sebagai akibat adanya gaya yang

diterima oleh gabledframe.

7. Mengamati perubahan yang terjadi pada sambungan yang berupa baut dan tabung

baut sebagai akibat pembebanan yang terjadi.

8. Membuat grafik hubungan beban - lendutan (P -A) yang terjadi pada pengujian

gabledframe.


