
BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Pengujian

Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi pengujian pendahuluan

yaitu uji kuat tarik kayu sejajar serat, uji desak kayu sejajar serat, uji geser kayu

sejajar serat dan uji kuat tekan pada gabledframe dengan berbagai variasi

5.1.1 Hasil Uji Pendahuluan

Sebelum melakukan pengujian pada gabledframe, terlebih dahulu dilakukan

beberapa pengujian pendahuluan yang meliputi pengujian kuat tarik kayu sejajar

serat, kuat desak kayu sejajar serat dan kuat geser kayu sejajar serat. Pengujian

pendahuluan dilakukan di Laboratorium Bahan Konstruksi Teknik, Fakultas Teknik

Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, dengan masing - masing

pengujian menggunakan 3 benda uji.

1. Hasil Pengujian Kuat Tarik Kayu Sejajar Serat

Hasil dari pengujian kuat tank kayu sejajar serat dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Untuk hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3.
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Tabel 5.1 Rangkuman hasil pengujian kuat tarik kayu sejajar serat

Keterangan CTtrker

(kg/cm2)

Kadar air

(%)

Bj. Kering udara

(gr/cm3)

Bj. Kering oven

(gr/cm3)

Benda uji 1

Benda uji 2

Benda uji 3

1098.7674

1160.8609

911.502

12.069

13.3574

10.1399

0.934

0.864

1.088

0.966

0.9272

1.1942

Rata - rata 1057.0435 11.8554 0.962 1.0291
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2. Hasil Pengujian Kuat Desak Kayu SejajarSerat

Hasil dari pengujian kuat desak kayu sejajar serat dapat dilihat pada Tabel

5.2. Untuk hasil selengkapnya dapatdilihat pada lampiran 4.

Tabel 5.2 Rangkuman hasil pengujian kuat desak kayu sejajar serat

Keterangan tfdskcr Kadar air Bj. Kering udara Bj. Kering oven E

(kg/cm2) (%) (gr/cm3) (gr/cm3) (kg/cm2)
Benda uji 1 571.0051 17.5482 0.9988 0.9483 126825.5

Benda uji 2 611.4819 17.5376 0.9816 0.9451 127717.2

Benda uji 3 575.3077 19.582 0.9976 0.9074 124142.6

Rata - rata 585.9316 18.2226 0.9927 0.9336 126228.4333

3. Hasil Pengujian Kuat Geser Kayu Sejajar Serat

Hasil dari pengujian kuat geser kayu sejajar serat dapat dilihat pada Tabel

5.3. Untuk hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5.

Tabel 5.3 Rangkuman hasil pengujian kuat geser kayu sejajar serat

Keterangan

Benda uji 1

Tgsrcr

(kg/cm2)

317073

Kadar air

(%)

4.1522

Bj. Kering udara

(gr/cm3)

0.735

Bj. Kering oven

(gr/cm3)

0.797



Lanj utan

Benda uji 2

Benda uji 3

72.5085

48.534

18.885

17.6471

1.053

1.097

1.1726

0.9825

Rata - rata 51.2499 13.5614 0.9617 1.0291
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5.1.2 Hasil Pengujian Gabledframe

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mekanika Rekayasa, Fakultas

Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia. Pada benda uji gabled

frame yang menggunakan kayu Bangkirai dengan sambungan baut dan tabung baja,

dua buah gabled frame dites secara bersamaan dengan jarak antar gabledframe 20

cm dan diberi pengaku berupa kayu rcng dengan ukuran 75. Pembebanan dilakukan

pada titik puncak gabled frame dengan perletakan beban secara simetris, dial gauge

digunakan sebanyak 9 buah dengan 7 dial gauge diletakkan secara vertikal dan 2 dial

gauge diletakkan secara horizontal. Hasil pengujian gabledframe berupa hubungan

beban - lendutan dapat dilihat pada Tabel 5.4, Tabel 5.5 dan Tabel 5.6. Untuk hasil

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2.

Pis Bajatebal 1 mm

3.74 m

Gambar 5,1 Perletakkan dial gauge pada gabledframe
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Tabel 5.4 Pembacaan dial gabledframe sampel 1

Beban Dial 1 Dial 2 Dial 3 Dial 4 Dial 5 Dial 6 Dial 7 Dial 8 Dial 9

Kg 10" mm 10"' mm 10" mm 10" mm 10" mm 10" mm 10"2mm 10'2mm 10'' mm

0 0 o 0 0 0 0 0 0 0

50 0 -1.5 -1.3 -1.48 -1.95 -0.73 -1 -0.2 -1.7

100 0.43 -1.65 -1.6 -2.1 -2.38 -1.12 -1.21 -0.28 -1.93

150 0.76 -1.95 -2.13 -3.08 -3.2 -1.73 -1.64 -0.28 -2.14

200 0.92 -2.49 -3.15 -4.26 -4 -2.98 -2.4 -0.94 -2.24

250 1.08 -3.5 -5.14 -7.24 -8.3 -5.31 -4.82 -1.28 -4.96

300 1.87 -4.86 -7.65 -10.57 -12.62 -8.34 -5.66 -2.28 -6.28

350 2.94 -6.9 -9.41 -17.63 -15.56 -10.45 -7.96 -2.9 -7.76

400 3.59 -7.19 -15.89 -23.56 -19.94 -12.1 -11.71 -4.48 -14.19

450 4.6 -9.02 -18.26 -28.84 -26.6 -16.15 -13.96 -5.21 -15.75

450 4.86 -10.19 -24.62 -29.4 -36.76 -22.08 -14.16 -5.39 -17.28

450 5.5 -10.73 -26.01 -30.36 -48.5 -23.1 -15.95 -5.47 -18.46

Beban maksimum yang dapat ditahan oleh sampel 1 ( 1 gabledframe) adalah

450 kg, beban tidak dapat mengalami kenaikan lagi setelah beban mencapai 450 kg.

Tabel 5.5 Pembacaan dial gabled frame sampel 2

Beban Dial 1 Dial 2 Dial 3 Dial 4 Dial5 Dial 6 Dial? Dial 8 Dial 9

Kg 10"2mm 10"2 mm 10"2mm 10"2mm 10"" mm 10"2mm 10"2 mm 10"2 mm 10"2mm

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 0.4 0 -1.5 -0.15 -1.01 -0.65 -0.12 -2.12 -0.4

100 0.59 0 -1.55 -1.16 -1.02 -0.68 -0.15 -2.13 -0.45

150 0.24 -0.39 -2.37 -2.25 -2.12 -1.6 -0.75 -2.27 -1.43

200 0.24 -0.86 -3.22 o.j>5 -3.8 -2.53 -1.38 -2.41 -2.45

250 0.24 -1.45 -4.28 -5.2 -5.23 -3.79 -2.09 -3.6 -3.74

300 0.24 -2.85 -6.66 -8.48 -9.8 -6.54 -3.53 -3.79 -6.58

350 0.24 -j.j5 -8.87 -11.25 -13.4 -9.12 -5.83 -3.88 -9.17
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Lanjutan

400 0.5 -4.78 -9.24 -13.2 -15.02 -10.7 -6.68 -3.93 -10.81

450 1.2 -5.65 -12.24 -16.15 -19.25 -14 -9.02 -4.2 -13.84

450 1.2 -5.65 -12.24 -16.15 -19.25 -14 -9.02 -4.2 -13.84

450 1.2 -5.65 -12.24 -16.15 -19.25 -14 -9.02 -4.2 -13.84

500 1.79 -7.89 -14.4 -20.29 -25.25 -18.55 -1 1.29 -4.37 -18.53

500 1.91 -8.64 -17.25 -21.41 -28.12 -19.7 -11.33 -5.4 -19

500 2.35 -9.56 -17.44 -21.61 -30.05 -20.48 -12.72 -5.53 -21

Beban maksimum yang dapat ditahan oleh sampel 2 (1 gabledframe) adalah

500 kg, beban tidak dapat mengalami kenaikan lagi setelah beban mencapai 500 kg.

Tabel 5.6 Pembacaan dial gabledframe sampel 3

Beban Dial 1 Dial 2 Dial3 Dial 4 Dial 5 Dial 6 Dial 7 DialS Dial 9

Kg 10~2 mm 10"2 mm 10'2mm 10" mm 10" mm 10"2mm 10" mm 10"2 mm 10"2 mm

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 0 -1.13 -0.38 -1.54 -0.61 -0.47 -0.19 -0.2 -0.1

100 0.01 -1.4 -1.9 -2.26 -1.22 -0.87 -0.37 -0.3 -0.75

150 0.25 -2.9 -2.1 -4.06 -2.91 -1.91 -0.75 -0.6 -2.69

200 0.47 -3.97 -4.78 -6.37 -5.15 -3.29 -1.25 -0.6 -3.21

250 0.63 -5.45 -7.64 -10.57 -9.55 -4.51 -2.3 -0.88 -9.78

300 0.78 -6.19 -9.31 -14.81 -14.9 -8.01 -3.35 -1.52 -15.08

350 1.22 -7.92 -10.54 -17.3 -17.57 -9.52 -4 -1.88 -17.67

400 1.18 -9.11 -17.62 -19.15 -26.91 -9.6 -6.18 -2.32 -19.43

450 1.39 -9.77 -18.72 -19.83 -28.48 -9.87 -6.54 -2.46 -20.46

450 1.39 -9.77 -18.72 -19.83 -28.48 -9.87 -6.54 -2.46 -20.46

450 1.39 -9.77 -18.72 -19.83 -28.48 -9.87 -6.54 -2.46 -20.46

500 1.83 -10.92 -23.26 -24.77 -29.72 -12.39 -8.78 -2.96 -33.15

500 2.4 -11.33 -24.25 -25.48 -41.02 -12.7 -9.35 -3.15 -36.62

500 2.4 -11.33 -24.25 -25.48 -49.9 -12.7 -9.35 -3.15 -36.62
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Beban maksimum yang dapat ditahan oleh sampel 3 (1 gabled frame) adalah

500 kg, beban tidak dapat mengalami kenaikan lagi setelah beban mencapai 500 kg.

5.2 Pembahasan

5.2.1 Uji Pendahuluan

1. Uji Pendahuluan Kuat Tarik Kayu Sejajar Serat

Pengujian kuat tarik kayu sejajar serat dilakukan sebanyak 3 kali dengan 3

benda uji. Hasil pengujian diperoleh kuat tarik kritis, kadar air dan berat jenis. Kelas

kuat kayu dapat dilihat pada tabel 5.7 dengan melihat berat jenis kering udara rata -

rata yang terdapat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.7 Kekuatan Kayu (Lampiran 2 PKKI NI - 5 1961)

Kelas kuat kayu Berat jenis Kekuatan lengkung Kuat tekan

absolut (kg/cm2) absolut (kg/cm2)

I >0,9 >1100 >650

II 0,9 - 0,6 1100 - 725 650-425

III 0,4 - 0,6 500 - 360 425-215

IV <0,3 <360 <215

Kelas kuat berdasarkan lampiran 2 PKKI NI - 5 1961 yang tampak pada

Tabel 5.7 pada penelitian kuat tarik kayu sejajar serat adalah termasuk kelas kuat I

dengan berat jenis kering udara rata ~ rata dari 3 pengujian benda uji adalah 0,962

gr/cm3.

2. Uji Pendahuluan Kuat Desak Kayu Sejajar Serat

Pengujian kuat desak kayu sejajar serat dilakukan sebanyak 3 kali dengan 3

benda uji. Pengujian diperoleh untuk mengetahui kuat desak kritis, kadar air, berat
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jenis dan modulus elastis. Kelas kuat kayu dapat dilihat pada Tabel 5.7 dengan

melihat berat jenis kering udara rata - rata yang terdapat pada Tabel 5.2.

Kelas kuat berdasarkan lampiran 2 PKKI NI - 5 1961 yang tampak pada

Tabel 5.7 pada penelitian kuat desak kayu sejajar serat adalah termasuk kelas kuat I

dengan berat jenis kering udara rata - rata dari 3 pengujian benda uji adalah 0,9927

gr/cm . Modulus elastis dapat dilihat pada Tabel 5 8 dengan melihat modulus elastis

(E) rata - rata yang terdapat pada Tabel 5.2.

Tabel 5,8 E kayu sejajar serat (Daftar I PKKI NI - 5 1961)

Ell

Kelas kuat kayu (kg/cm2)

I 125000

11 100000

III 80000

IV 60000

Modulus elastis (E) berdasarkan daftar I PKKI NI - 5 1961 yang tampak

pada Tabel 5.8 pada penelitian kuat desak kayu sejajar serat adalah termasuk kelas

kuat I dengan modulus elastis rata - rata dari 3 pengujian benda uji adalah

126228.4333 kg/cm2.

3. Uji Pendahuluan Kuat Geser Kayu Sejajar Serat

Pengujian kuat geser kayu sejajar serat dilakukan sebanyak 3 kali dengan 3

benda uji. Pengujian diperoleh untuk mengetahui kuat geser kritis, kadar air dan

berat jenis. Kelas kuat berdasarkan lampiran 2 PKKI NI - 5 1961 yang tampak pada

Tabel 5.7 pada penelitian kuat geser kayu sejajar serat adalah termasuk kelas kuat I
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dengan berat jenis kering udara rata rata dari 3 pengujian benda uji adalah 0.9617

gr/cm3.

5.2.2 Pengujian Gabled Frame

1. Tegangan Kritis (Per)

Gambar 5.2 Defleksi gabled frame pada saat pengujian

Menurut PKKI NI - 5 1961

Beban maksimum (Per) pada saat pengujian dimasukkan di SAP sehingga

didapat momen dan gaya aksial, setelah momen dan gaya aksial didapat maka

tegangan yang terjadi dapat dicari dengan persamaan 5.1 dibawah ini. Untuk mencari

tegangan yang terjadi dapat dilihat pada Tabel 5.9, 5.11 dan 5.13 dengan asumsi

sendi - rol dan Tabel 5.10, 5.12 dan 5.14 dengan asumsi sendi - sendi berdasarkan

gambar 5.2 atau untuk perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7.

co.P M
a=~7~ + —- aknUsL,b

A, A

(5.1)
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Abr = bxh = 6x\2 = 12cm2 (didapatkan dari luas tampang propertis kayu

berukuran 6x12 pada pengujian gabled frame)

. —xbx/f .. ,

S = - = H = -bxh2 = -A-6.vl22 = 144cm3
6V O.Sxh 6

a,

571.0051 + 611.4819 + 575.3077
ritiskib

= 5%5.93\bkglcm2 (didapatkan

dari perhitungan tegangan kritis rata - rata dari pengujian kuat desak kayu sejajar

serat, dapat dilihat pada Tabel 5.2.

a. Sampel 1

Batang atas —> X
L 190

/.,.;.. 0.289a-I 2
= 54.7866 —> X dimasukkan pada daftar

III PKKI NI - 5 1961 atau dapat dilihat pada lampiran 6 kemudian di interpolasi

sehingga didapatkan co - 1.5757

Kolom —> A = —L
3U

>mi„ 0.289*12
14.4175 —» X dimasukkan pada daftar III

PKKI NI - 5 1961 atau dapat dilihat pada lampiran 6 kemudian di interpolasi

sehingga didapatkan ©=1.1042

Scielali a. dikeiahui maka tegangan yang terjadi dapat dihitung setelah gaya aksial

uaii iilOiilcn uit;an ui SAP.

• i *• r\ t^

i auei ^.y l egangan miiis yang icijaui paua pengujian gauieajrame sampei l

(asumsi sendi - roi)

Batang | Aksial i Momen | atcriadi i akrius

14.1562

653.4704

585.9316

585.9316



Lanjutan

CD 123.12 93711.74 653.4704 585.9316

DE 923.06 0 14.1562 585.9316

Tabel 5.10 Tegangan kritis yang terjadi pada pengujian gabledframe sampel 1
(asumsi sendi sendi)

Batang Aksiai Momen ^terjadi ^kritis

AB 958.18 42286.84 308.3534 585.9316

BC 958.18 42286.84 314.6281 585.9316

CD 958.18 42286.84 314.6281 585.9316

DE 958.18 42286.84 308.3534 585.9316

S7

Berdasarkan Tabel 5.9 dengan asumsi sendi - rol batang BC dan CD yaitu

batang atas mengalami kerusakan saat beban mencapai maksimum pada saat

pengujian yaitu sebesar 450 kg. Secara teoritis batang BC dan CD dengan tegangan

yang terjadi (aleT)adi) pada masing - masmg batang sebesar 653.4704 kg/cm2 lebih

besar dari tegangan kritis (a^) laboratorium yaitu sebesar 585.9316 kg/cm2,

karena tegangan yang terjadi lebih besar dari tegangan kritis laboratorium maka pada

batang BC dan CD mengalami kerusakan berdasarkan perhitungan secara teoritis.

Pada batang AB dan DE yaitu pada kolom tidak terjadi kerusakan saat beban

mencapai maksimum pada saat pengujian yaitu sebesar 450 kg. Secara teoritis

batang AB dan DE dengan tegangan yang terjadi (c^ad,) pada masing - masing

batang sebesar 14.1562 kg/cm2 lebih kecil dari tegangan kritis (a^u,) laboratorium

yaitu sebesar 585.9316 kg/cm2, karena tegangan yang terjadi lebih kecil dari
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tegangan kritis laboratorium maka pada batang AB dan DE tidak mengalami

kerusakan berdasarkan perhitungan secara teoritis.

Berdasarkan Tabel 5.10 dengan asumsi sendi - sendi batang BC dan CD

yaitu batang atas mengalami kerusakan saat beban mencapai maksimum pada saat

pengujian yaitu sebesar 450 kg. Secara teoritis batang BC dan CD dengan tegangan

yang terjadi (cWjadO pada masing - masing batang sebesar 314.6281 kg/cm" kurang

dari tegangan kritis (a^tis) laboratorium yaitu sebesar 585.9316 kg/cm", karena

tegangan yang terjadi kurang dari tegangan kritis laboratorium maka pada batang BC

dan CD iiuak mengaiami kerusakan berdasarkan perhitungan secara teoritis. Pada

batang AB dan DE yaitu pada kolom tidak terjadi kerusakan saat beban mencapai

maksimum pada saat pengujian yaitu sebesar 450 kg. Secara teoritis batang AB dan

DE dengan tegangan yang terjadi (aterjadi) pada masing - masing batang sebesar

308.3534 kg/cm2 lebih kecil dari tegangan kritis (akntis) laboratorium yaitu sebesar

585.9316 kg/cm2, karena tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan kritis

laboratorium maka pada batang AB dan DE tidak mengalami kerusakan berdasarkan

perhitungan secara teoritis.

Berdasarkan hasil laboratorium saat beban mencapai maksimum pada saat

pengujian yaitu sebesar 450 kg, batang alas yaitu batang BC dan CD mengalami

kerusakan, kolom yaitu batang AB dan DE tidak mengalami kerusakan. Kerusakan

yang terjadi pada batang atas yaitu kayu mengalami retak pada saat beban

maksimum sebesar 450 kg. Hasil pengujian di laboratorium sesuai dengan asumsi

sendi - rol berdasarkan perhitungan secara teoritis.
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b. Sampel 2

Batang atas —» X
L 193

/ 0.289jc12
- 55.6517 —» X dimasukkan pada daftar

III PKKI NI - 5 1961 atau dapat dilihat pada lampiran 6 kemudian di interpolasi

sehingga didapatkan co = 1.5930

h 50
Kolom -> X = —— = = 14.4175 —> X dimasukkan pada daftar III

',„,„ 0.289x12

PKKI NI - 5 1961 atau dapat dilihat pada lampiran 6 kemudian di interpolasi

sehingga didapatkan co = 1.1042

Setelah X diketahui maka tegangan yang terjadi dapat dihitung setelah gaya aksial

dan momen dicari di SAP.

Tabel 5,11 Tegangan kritis yang terjadi pada pengujian gabledframe sampel 2
(asumsi sendi - rol)

_

Batang Aksial Momen CTterjadi CTkritis

1039.16 15.9367 585.9316

BC 226.58 105389.8 736.8868 585.9316

CD 226.58 105389.8 736.8868 585.9316

DE lujy. Iv 15.9367 585.9316

Tabel 5.12 Tegangan kritis yang terjadi pada pengujian gabledframe sampel 2
(asumsi sendi sendi)

Batang Aksiai Momen ^terjadi ^kritis

AR 1 A40 4Q 10.Q 1A\ e ^Ss Cmf

BC 1042.49 42228.59 316.3192 585.9316

CD i 042.49 42228.59 316.3192 585.9316

1042.49 1AO 14 10
JU7.L1 1 O 585.9316
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Berdasarkan Tabel 5.11 dengan asumsi sendi rol batang BC dan CD yaitu

batang atas mengalami kerusakan saat beban mencapai maksimum pada saat

pengujian yaitu sebesar 500 kg. Secara teoritis batang BC dan CD dengan tegangan

yang terjadi (0^^,) pada masing - masing batang sebesar 736.8868 kg/cm2 lebih

besar dari tegangan kritis (Gkmis) laboratorium yaitu sebesar 585.9316 kg/cm ,

karena tegangan yang terjadi lebih besar dari tegangan kritis laboratorium maka pada

batang BC dan CD mengalami kerusakan berdasarkan perhitungan secara teoritis.

Pada batang AB dan DE yaitu pada kolom tidak terjadi kerusakan saat beban

mencapai maksimum pada saat pengujian yaitu sebesar 500 kg. Secara teoritis

batang AB dan DE dengan tegangan yang terjadi (c^adO pada masing masing

batang sebesar 15.9367 kg/cnr lebih kecil dari tegangan kritis (okntis) laboratorium

yaitu sebesar 585.9316 kg/cm", karena tegangan yang terjadi lebih kecil dari

tegangan kritis laboratorium maka pada batang AB dan DE tidak mengalami

kerusakan berdasarkan perhitungan secara teoritis.

Berdasarkan Tabel 5.12 dengan asumsi sendi - sendi batang BC dan CD

yaitu batang atas mengalami kerusakan saat beban mencapai maksimum pada saat

pengujian yaitu sebesar 500 kg. Secara teoritis batang BC dan CD dengan tegangan

yang terjadi (CTter,adi) pada masing - masing batang sebesar 316.3192 kg/cm2 kurang

dari tegangan kritis (cjknti.s) laboratorium yaitu sebesar 585.9316 kg/cm2, karena

tegangan yang terjadi kurang dari tegangan kritis laboratorium maka pada batang BC

dan CD tidak mengalami kerusakan berdasarkan perhitungan secara teoritis. Pada

batang AB dan DE yaitu pada kolom tidak terjadi kerusakan saat beban mencapai

maksimum pada saat pengujian yaitu sebesar 500 kg. Secara teoritis batang AB dan
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DE dengan tegangan yang terjadi (G!B!-judi) pada masing - masing batang sebesar

309.2418 kg/cm2 lebih kecil dari tegangan kritis (<3rkritis) laboratorium yaitu sebesar

585.9316 kg/cm\ karena tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan kritis

laboratorium maka pada batang AB dan DE tidak mengalami kerusakan berdasarkan

perhitungan secara teoritis.

Berdasarkan hasil laboratorium saat beban mencapai maksimum pada saat

pengujian yaitu sebesar 500 kg, batang atas yaitu batang BC dan CD mengalami

kerusakan, kolom yaitu batang AB dan DE tidak mengalami kerusakan. Kerusakan

yang terjadi pada batang alas yaitu kayu mengalami relak pada saat beban

maksimum sebesar 500 kg. Hasil pengujian di laboratorium sesuai dengan asumsi

sendi - rol berdasarkan perhitungan secara teoritis.

c. Sampel 3

Batang atas —» X = -^ = = 57.6701 -> X dimasukkan pada daftar
/mm 0.289x12

III PKKI NI - 5 1961 atau dapat dilihat pada lampiran 6 kemudian di interpolasi

sehingga didapatkan co = 1.6234

Kolom —> X - —- = '- = 14.4175 -» X dimasukkan pada daftar III
/,mn 0.289x12

PKKI NI - 5 1961 atau dapat dilihat pada lampiran 6 kemudian di interpolasi

sehingga didapatkan to = 1.1042

Setelah X diketahui maka tegangan yang terjadi dapat dihitung setelah gaya aksial

dan momen dicari di SAP.



57

Tabel 5.13 Tegangan kritis yang terjadi pada pengujian gabledframe sampel 3
(asumsi sendi - rol)

Batang Aksial Momen Clci.jadi Cfkrilis

AB 1058.94 0 16.24 585.9316

BC 314.44 107238.7 751.8029 585.9316

CD 314.44 107238.7 751.8029 585.9316

DE 1058.94 0 16.24 585.9316

Tabel 5.14 Tegangan kritis yang terjadi pada pengujian gabled frame sampel 3
(asumsi sendi sendi)

Batang Aksial Momen O'lerjadi ^krilis

AB 1058.94 38423.65 283.0709 585.9316

BC 1034.15 38423.65 290.1481 585.9316

CD 1034.15 38423.65 290.1481 585.9316

DE 1058.94 38423.65 283.0709 585.9316

Berdasarkan Tabel 5.13 dengan asumsi sendi - rol batang BC dan CD yaitu

batang atas mengalami kerusakan saat beban mencapai maksimum pada saat

pengujian yaitu sebesar 500 kg. Secara teoritis batang BC dan CD dengan tegangan

yang terjadi (otCrjadi) Pada masing - masing batang sebesar 751.8029 kg/cm2 lebih

besar dari tegangan kritis (cikntis) laboratorium yaitu sebesar 585.9316 kg/cm',

karena tegangan yang terjadi lebih besar dari tegangan kritis laboratorium maka pada

batang BC dan CD mengalami kerusakan berdasarkan perhitungan secara teoritis.

Pada batang AB dan DE yaitu pada kolom tidak terjadi kerusakan saat beban

mencapai maksimum pada saat pengujian yaitu sebesar 500 kg. Secara teoritis

batang AB dan DE dengan tegangan yang terjadi (<7wrjadi) pada masing - masing
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batang sebesar 16.24 kg/cm" lebih kecil dari tegangan kritis (aknus) laboratorium

yaitu sebesar 585.9316 kg/cm2, karena tegangan yang terjadi lebih kecil dari

tegangan kritis laboratorium maka pada batang AB dan DE tidak mengalami

kerusakan berdasarkan perhitungan secara teoritis.

Berdasarkan Tabel 5.14 dengan asumsi sendi - sendi batang BC dan CD

yaitu batang atas mengalami kerusakan saat beban mencapai maksimum pada saat

pengujian yaitu sebesar 500 kg. Secara teoritis batang BC dan CD dengan tegangan

yang terjadi (alcnadi) pada masing - masing batang sebesar 290.1481 kg/cirT kurang

dari tegangan kritis (o^-iiis) laboratorium yaitu sebesar 585.9316 kg/cm\ karena

tegangan yang terjadi kurang dari tegangan kritis laboratorium maka pada batang BC

dan CD tidak mengalami kerusakan berdasarkan perhitungan secara teoritis. Pada

batang AB dan DE yaitu pada kolom tidak terjadi kerusakan saat beban mencapai

maksimum pada saat pengujian yaitu sebesar 500 kg. Secara teoritis batang AB dan

DE dengan tegangan yang terjadi (cjierjadi) pada masing - masing batang sebesar

283.0709 kg/cm lebih kecil dari tegangan kritis (Okntis) laboratorium yaitu sebesar

585.9316 kg/cm", karena tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan kritis

laboratorium maka pada batang AB dan DE tidak mengalami kerusakan berdasarkan

perhitungan secara teoritis.

Berdasarkan hasil laboratorium saat beban mencapai maksimum pada saat

pengujian yaitu sebesar 500 kg, batang atas yaitu batang BC dan CD mengalami

kerusakan, kolom yaitu batang AB dan DE tidak mengalami kerusakan. Kerusakan

yang terjadi pada batang atas yaitu kayu mengalami retak pada saat beban
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maksimum sebesar 500 kg. Hasil pengujian di laboratorium sesuai dengan asumsi

sendi - rol berdasarkan perhitungan secara teoritis.

Menurut Donald E. Breyer

Beban maksimum (Per) pada saal pengujian dimasukkan di SAP sehingga

didapat momen dan gaya aksial, setelah momen dan gaya aksial didapat maka dapat

dicek dengan persamaan 5.2 dibawah ini, dapat dilihat pada Tabel 5.15, 5.17 dan

5.19 dengan asumsi sendi - rol dan Tabel 5.16, 5.18 dan 5.20 dengan asumsi sendi -

sendi berdasarkan gambar 5.2 atau untuk perhitungan selengkapnya dapat dilihat

pada lampiran 8.

fc+. h
K- FbJf

<1.0 (5.2)

Abr - bxh - 6x12 = 12cm2 (didapatkan dari luas tampang propertis kayu

berukuran 6x12 pada pengujian gabledframe)

1

K

v 0.5x/2 6

- —xbxh* , ,
S = - = H- = -bxh2 = -x6xl22 = 144cw3

Fc = Fb = 585.9316 kg/cm4 (dapat dilihat pada Tabel 5.2)

E = 126228.4333 kg/cm2 ( dapat dilihat pada Tabel 5.2)

a. Sampel 1

Tabel 5.15 Combined Bending and Compression pada pengujian gabledframe
sampel 1 (asumsi sendi - rol)

Batang Aksial Mdrileri fc=P/A (L/d)y (L/d)x K FL, fb=M7S cs ck Fb J Combined

Sresses

Batas

Nilai

AB=DE

BC=CD

923.06

123.12

0

93711.74

12.8203

1.71

7.9167

7.9167

31.1667

31.1667

10.3814

10.3814

38.9849

38.9849

0

650.776

15.4713

15.4713

11.3692

11.3692

371.7743

371.7743

1

1

0.3289

1.8024

1

1
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Tabel 5.16 Combined Bending and ('ompression pada pengujian gabled frame
sampel 1 (asumsi sendi - sendi)

Batang Aksial Momen t;.=i-VA 1 \ 1 -J \ (LAl).s „

lv H,—ivl/o
r1

N-k i'h J CoiTibiilcu

Sresses

Batas

Nilai

AB=DE

BOCD

958.18

958.18

42286.84

42286.84

13.308!

13.3081

7.9167

7.9167

31.! 667

31.1667

10.3814

10.3814

38.9849

38.9849

293.659

293.659

15.4713 11.3692

15.4713J1 1.3692
371.7743

371.7743

1

1

1.1606

1.1606

1

1

Berdasarkan Tabel 5.15 dengan asumsi sendi rol batang BC dan CD yaitu

batang atas mengalami kerusakan saat beban mencapai maksimum pada saat

pengujian yaitu sebesar 450 kg. Secara teoritis batang BC dan CD mampu manahan

tekan karena Fc>fc tetapi tidak mampu menahan lentur karena Fb<ft>, kombinasi

tegangan pada masing - masing batang sebesar 1.8024 atau lebih besar dari batas

nilai yang disyaratkan yaitu sebesar 1 maka pada batang BC dan CD mengalami

kerusakan berdasarkan perhitungan secara teoritis. Pada batang AB dan DE yaitu

kolom tidak mengalami kerusakan saat beban mencapai maksimum pada saat

pengujian yaitu sebesar 450 kg. Secara teoritis batang AB dan DE mampu manahan

tekan karena Fc->fc dan mampu menahan lentur karena Fb>fv„ kombinasi tegangan

pada masing - masing batang sebesar 0.3289 atau kurang dari batas nilai yang

disyaratkan yaitu sebesar 1 maka pada batang AB dan DE tidak mengalami

kerusakan berdasarkan perhitungan secara teoritis.

Berdasarkan Tabel 5.16 dengan asumsi sendi - sendi batang BC dan CD

yaitu batang atas mengalami kerusakan saat beban mencapai maksimum pada saat

pengujian yaitu sebesar 450 kg. Secara teoritis batang BC dan CD mampu manahan

tekan karena Fc->fc dan mampu menahan lentur karena Ft1>fb, kombinasi tegangan

pada masing - masing batang sebesar 1.1606 atau lebih besar dari batas nilai yang
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disyaratkan yaitu sebesar 1 maka pada batang BC dan CD mengalami kerusakan

berdasarkan perhitungan secara teoritis. Pada batang AB dan DE yaitu kolom tidak

mengalami kerusakan saat beban mencapai maksimum pada saat pengujian yaitu

sebesar 450 kg. Secara teoritis batang AB dan DE mampu manahan tekan karena

Fc->f0 dan mampu menahan lentur karena Fj>f0, kombinasi tegangan pada masing

masing batang sebesar 1.1606 atau lebih besar dari batas nilai yang disyaratkan yaitu

sebesar 1 maka pada batang AB dan DE mengalami kerusakan berdasarkan

perhitungan secara teoritis.

Berdasarkan hasil laboratorium saat beban mencapai maksimum pada saat

pengujian yaitu sebesar 450 kg, batang alas yaitu batang BC dan CD mengalami

kerusakan, kolom yaitu batang AB dan DE tidak mengalami kerusakan. Kerusakan

yang terjadi pada batang atas yaitu kayu mengalami retak pada saat beban

maksimum sebesar 450 kg. Hasil pengujian di laboratorium sesuai dengan asumsi

sendi ro! berdasarkan perhitungan secara teoritis.

b. Sampel 2

Tabel 5.17 Combined Bending and Compression pada pengujian gabledframe
sampel 2 (asumsi sendi - rol)

Batang Aksial Momen fc=P/A (L/d)y (L/d)x K FC' fb-M/S cs ck Fb J Combined

Sresses

Batas

Nilai

AB=DE

BC=CD

1039.16

226.58

0

105389.8

14.4328

3.1469

8.0417

8.0417

31.1667

31.1667

10.3814

10.3814

38.9849

38.9849

0

731.874

15.4713

15.4713

11.3692

11.3692

366.8181

366.8181

1

1

0.3702

2.0932

1

1

Batang

Tabel 5.18 Combined Bending and Compression pada pengujian gabledframe
sampel 2 (asumsi sendi - sendi)

Aksial Momen fc=P/A (L/d), (L/d)x K fb=M/S C, c,k I Combined

Sresses

Batas j

Nilai i
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AB=DE

BC=CD

o r\ i *. -i \ •> *. ! ^cIMr1. ini ihci f'.s i^lln.T grille * -r i -. ! i i -> {r\*\O.UH I / Jl. lOU/l lU.jb IHIJO-^OtVl zVj.ZJt | IJ.H / 1J I I .JOVi

4.479 8.0417 31.1667 10.3814 38.9849(293.254 15.4713 11.3692
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1042.49 42228.59 366.8181

l.iUJ /

1.2037
J_

Berdasarkan Tabel 5.17 dengan asumsi sendi rol batang BC dan CD yaitu

batang atas mengalami kerusakan saat beban mencapai maksimum pada saat

pengujian yaitu sebesar 500 kg. Secara teoritis batang BC dan CD mampu manahan

tekan karena Fc->fc tetapi tidak mampu menahan lentur karena Fb<fi„ kombinasi

tegangan pada masing - masing batang sebesar 2.0932 atau lebih besar dari batas

nilai yang disyaratkan yaitu sebesar 1 maka pada batang BC dan CD mengalami

kerusakan berdasarkan perhitungan secara teoritis. Pada batang AB dan DE yaitu

kolom tidak mengalami kerusakan saat beban mencapai maksimum pada saat

pengujian yaitu sebesar 500 kg. Secara teoritis batang AB dan DE mampu manahan

tekan karena F0 >fc dan mampu menahan lentur karena Fb>fb, kombinasi tegangan

pada masing - masing batang sebesar 0.3702 atau kurang dan batas nilai yang

disyaratkan yaitu sebesar 1 maka pada batang AB dan DE tidak mengalami

kerusakan berdasarkan perhitungan secara teoritis.

Berdasarkan Tabel 5.18 dengan asumsi sendi - sendi batang BC dan CD

yaitu batang atas mengalami kerusakan saat beban mencapai maksimum pada saat

pengujian yaitu sebesar 500 kg. Secara teoritis batang BC dan CD mampu manahan

tekan karena Fc•>fc dan mampu menahan lentur karena Fh>fb, kombinasi tegangan

pada masing - masing batang sebesar 1.2037 atau lebih besar dari batas nilai yang

disyaratkan yaitu sebesar 1 maka pada batang BC dan CD mengalami kerusakan

berdasarkan perhitungan secara teoritis. Pada batang AB dan DE yaitu kolom tidak
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rtKbiai mOiucn IC=P; A
! | ! I T 1 •

K Fc- j fh~M/S Cs j Ci | Fb

isi!
j (. oniuiheu

Sresses

1

Batas |

Nilai i

ad—rur

BC=CD

1058.94

314.44

o

107238.7

!il 707 >

4.3672

i '
8.3333 31.1667

10.3814 38.9849! 0 15.4713 11.3692 354.9663

10.3814j38.9849 744.713 J15.4713J11.3692 354.9663
i

1

0.3773

2.2361

j

1

Tflh*»! ^ l.(\ (^nmhinpii Ytarirli.no rtv.d Cnmnrtxtv.inr* narln rv»naiiiinn oahtpd fmmr-

comnf
—' yuouiiui jviiui jvnuiy

1 r-
i batang rvrvalcll

\ * ! 1* n .' A
iviuiucii ic—i /rv

I.' ! r? ! i* \ « 'CIV 1 c- j 1^—171/ 0 <-s I <-k ^.umui/tcu
D.......I
uaiaa 1

1 i ! ! 1 Sresses Nilai j

1AKn=nn 1058.94 38423.65114.7075 8.3333 !3 1.1667 !0.38!4 3S.9S49! 266.831 15.4713' 11.3692 354.9663 1 1.1615 ! I

BC=CD 1034.15 38423.65J14.3632 8.3333 31.1667 10.3814 38.9849 266.831 15.4713 11.3692 354.9663 1 1.1525 1
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Berdasarkan Tabel 5.19 dengan asumsi sendi rol batang BC dan CD yaitu

batang atas mengalami kerusakan saat beban mencapai maksimum pada saat

pengujian yaitu sebesar 500 kg. Secara teoritis batang BC dan CD mampu manahan

tekan karena Fc->fc tetapi tidak mampu menahan lentur karena Fb<fl->, kombinasi

tegangan pada masing masing batang sebesar 2.2361 atau lebih besar dari batas

nilai yang disyaratkan yaitu sebesar 1 maka pada batang BC dan CD mengalami

kerusakan berdasarkan perhitungan secara teoritis. Pada batang AB dan DE yaitu

kolom tidak mengalami kerusakan saat beban mencapai maksimum pada saat

pengujian yaitu sebesar 500 kg. Secara teoritis batang AB dan DE mampu manahan

tekan karena Fc->fc dan mampu menahan lentur karena Fn>fb, kombinasi tegangan

pada masing - masing batang sebesar 0.3773 atau kurang dari batas nilai yang

disyaratkan yaitu sebesar 1 maka pada batang AB dan DE tidak mengalami

kerusakan berdasarkan perhitungan secara teoritis.

Berdasarkan Tabel 5.18 dengan asumsi sends - sendi batang BC dan CD

yaitu batang atas mengalami kerusakan saat beban mencapai maksimum pada saat

pengujian yaitu sebesar 500 kg. Secara teoritis batang BC dan CD mampu manahan

tekan karena Fc>f0 dan mampu menahan lentur karena Fb>fb, kombinasi tegangan

pada masing - masing batang sebesar 1.1525 atau lebih besar dari batas nilai yang

disyaratkan yaitu sebesar 1 maka pada batang BC dan CD mengalami kerusakan

berdasarkan perhitungan secara teoritis. Pada batang AB dan DE yaitu kolom tidak

mengalami kerusakan saat beban mencapai maksimum pada saat pengujian yaitu

sebesar 500 kg. Secara teoritis batang A3 dan DE mampu manahan tekan karena

Fc >fc dan mampu menahan lentur karena Fb>fD, kombinasi tegangan pada masing -
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masing batang sebesar 1.1615 atau lebih besar dari batas nilai yang disyaratkan yaitu

sebesar 1 maka pada batang AB dan DE mengalami kerusakan berdasarkan

perhitungan secara teoritis.

Berdasarkan hasil laboratorium saat beban mencapai maksimum pada saat pengujian

yaitu sebesar 500 kg, batang atas yaitu batang BC dan CD mengalami kerusakan,

kolom yaitu batang AB dan DE tidak mengalami kerusakan. Kerusakan yang terjadi

pada batang atas yaitu kayu mengalami rctak pada saat beban maksimum sebesar 500

kg. Hasil pengujian di laboratorium sesuai dengan asumsi sendi - rol berdasarkan

perhitungan secara teoritis.

2. Kerusakan pada Benda Uji Gabled Frame

Kerusakan pada pengujian gabled frame yang terjadi di laboratorium adalah

retaknya kayu pada saat mencapai beban maksimum, sampel satu kayu terjadi retak

pada saat beban mencapai 450 kg, sampel dua kayu terjadi retak pada saat beban

mencapai beban 500 kg, dan sampel tiga kayu terjadi retak pada saat beban mencapai

beban 500 kg. Terjadinya retak pada kayu disebabkan kekuatan kayu lebih kecil dari

kekuatan pelat. Pelat yang seharusnya dipakai mempunyai ketebalan 0,07 mm yang

sangat sulit didapat dipasaran, sehingga pelat yang dipakai pada penelitian memiliki

ketebalan 1 mm. Contoh perhitungan tebal pelat yang dipakai:

Kekuatan kayu = Kekuatan pelat

i

'l2v6.vl23vl50 _ 51.46804x2447.31
6 ~ 6.035

21600*20871.29229
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Lendutan hasil pengujian laboratorium mengalami lendutan yang lebih besar

dari lendutan yang dihasilkan perhitungan SAP. Perbandingan secara numeris hasil

nerhitunaan SA.P dan hasil nen"u'ian laboratorium danat dilihat nada Tabel 5.21

menurut PKKI - NI 5 1961 dan Tabe! 5.22 menurut Donald E. Breyer.

Menurut PKKI - NI 1961

Tabe! 5.21 Perbandingan Data SAP dan Laboratorium (ivlenurut PKKI-Ml 1961)

Benda uji Hloi j Sudut Per (SAP) Beban Lendutan (A) Lendutan Kekakuan Kekakuan

cm

jkemiringan

1
t

KN maks.

(KN)

4.4145

SAPUrmm lab.

10"2 mm

SAP (P/A) lab. |
sendi-rol 1sc

j
ndi-scndi

3.924

1sendi-rol Isendi-sendi sendi-rol sendi-sendi P/A |

Sijnv^c! 1 80 1 io 3.924
I

1 10.2893! 1.7403 48.5 0.3814 2.2548 0.09! !

Saiiipel 2 100 1 '"' 3.6788
1

i
_

•4.4143 4.903
1 !j 9.9899 i i .4683

_

jCi.Cjj 0.3683
n n 1
0.1608 j

Sampei 3 120 | 20 3.4335 4.905 4.905 9.8019 | ] .2759 49.9 0.3503 3.8443 0.0983

ouu

I 52 I
! ;s 400 j

"S 200 -I

0 i

0

PERBANDINGAN BEBAN KRITIS SAP
rv * ivr i 4 onn t taoii t\m
IViY;t| L.VUUIVVIUIMU.TI

(menurut PKKI - NI 1961)

10 15

sudut kemirinsan

20 25

-»— SAP (sendi - roi) ji
-•— SAP (sendi - sendi) jj
-A— Laboratorium !!

Gambar 5.3 Grafik perbandingan beban kritis SAP dan laboratorium (Menurut
PKKI-NI 1961)
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Berdasarkan Tabe! 5.21 menurut PKKI - NI 1961 data SAP dengan asumsi

sendi - rol menunjukkan bahwa gabledframe dengan sudut kemiringan kecil atau

10° dapat menahan beban yang lebih besar dibanding gabled frame dengan sudut

trtmirintron lr»l-\irt r\r>oor- oton /(l® oc.irv.ot con/11 — rr\l Korlo.i'Qnon rlr>i-wTOr. lonmci cf^nrtt
t^WUMI IllgUtl lWLy.il iyW.Jt.ti UtUU i- W , UJU111J1 JW1IU1 1U1 UV.1 1U..U11UU U^llgUll UJU111J1 JU11U1

ITV.lMl V v»i vvt HVIIIMI."
weir ciiHiit VptYiinnaqn trrthh-'fl /r"m<^ rn^lVq cprnciVitt J"*PC^r

KpKqn v^l"l<* nari5^^" /ilt^n^*"* rtocil nonnnuon A\ UkArntnrnim monnninH^an |~tol-*\woUVl/lUl VtJ.ii^ V^UtJCiL UllLtilU.t, 11UJ1I LJVll^UJltlll %J1 lUUUlUlU.IUlll itivtiuiil alt-ivull LyiiiltYLJ.

semakin besar sudut kemirinsan maka semakin besar beban vana dapat ditahan oleh

cabled 'frame tani nada sudut kemiriniran 20° beban kritis vann mamnu ditahan sama

HpTiaqn cuHnt 1^° ephpeflr SflO Lo L-nr^rm norln cn?it r\^nmman cnHnt Lr£»mirincJQ.n 90°
~-..0~-- "——v- •- —-~—..— ..0 .— r„~~~ ...»~. t._..c_J—.. .,„„„» .._ «o"" —

beban tidak danat mensalami kenaikan hasil neniTu'ian di laboratorium dapat

diasumsikan sebagai sendi - sendi. Perbandingan beban kritis SAP dan laboratorium

dapat dilihat pada Gambar 5.3. Tabe! 5.21 menunjukkan bahwa semakin besar sudut

kemiringan maka semakin kecil lendutan yang dihasilkan berdasarkan perhitungan

SAP asumsi sendi - rol dan sendi - sendi. Hasil lendutan yang dihasilkan pada saat

pengujian tidak sesuai dengan asumsi sendi - rol dan sendi sendi.

Menurut Donald E. Breyer

Tabe! 5,22 Perbandingan Data SAP dan Laboratorium (Menurut Donald E. Breyer)

Htot Sudut pcr ''SAP! Beban Ler.dutar. Lendutan Kekakuan

cm

kemiringan KN

sendi-rol | sendi-sendi

maks.

(KN)

SAP iO"2 mm lab.

10"" mm

SAP (P/A)
1

lab.

sendi-rol jsendi-sendi sendi-rol [ sendi-sendi P/A |

Samnel 1 80 10 24525 36788 i 4.4145 6 4308 16315 485 0 3814 2 2549 0 091

c ~,.l -.
JOill|JWl i

i t\i\
1UU

i c ~) 1AT2 1 1 mj i ,t 1\{\Z c nmn i i ino •2 A (\Z n i/;oi 1 -a /.A£1
i

n i£nu I
U. 1 UUU :

Sampel 3 120 20 1.962 1 4.1693 4.905 3.6011 1.0840 49.9 0.3303 j 3.8441 0.0983
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PERBANDINGAN BEBAN KRITIS SAP

DAN LABORATORIUM

(menurut Donald E. Breyer)

10 15

sudut kemiringan

20 25

-♦-SAP (sendi -rol)

-•—SAP (sendi - sendi)

-A— Laboratorium

Gambar 5.4 Grafik perbandingan beban kritis SAP dan laboratorium (Menurut
Donald E. Breyer)

Berdasarkan Tabe! 5.22 menurut Donald E. Breyer data SAP dengan asumsi

sendi - rol menunjukkan bahwa gabled frame dengan sudut kemiringan kecil atau

10° dapat menahan beban yang lebih besar dibanding gabled frame dengan sudut

kemiringan lebih besar atau 20°, asumsi sendi rol berlawanan dengan asumsi sendi

sendi yaitu semakin besar sudut kemiringan gabled frame maka semakin besar

beban yang dapat ditahan, hasil pengujian di laboratorium menunjukkan bahwa

semakin besar sudut kemiringan maka semakin besar beban yang dapat ditahan oleh

gabledframe tapi pada sudut kemiringan 20° beban kritis yang mampu ditahan sama

dengan sudut 15° sebesar 500 kg karena pada saat pengujian sudut kemiringan 20°

K^K^Tl finc»V dqnqt rn^rxrolorpi VpnGil/Qn Vi-acil n^nmiii Qtl Ai 1qKnrqtAril irri rlonQf*-/wUv«.iA l**_*M«x v*t*pv*i liivii^alulin rvwiit4liYU.il, HU..J11 pviii^Uijiu-Ji \ul iclUUI CilwiiUiii Uttpdl

diasumsikan sebagai sendi - sendi. Perbandingan beban kritis SAP dan laboratorium
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dapat dilihat pada Gambar 5.4. Tabel 5.22 menunjukkan bahwa semakin besar sudut

kemiringan maka semakin kecil lendutan yang dihasilkan berdasarkan perhitungan

SAP asumsi sendi - rol dan sendi - sendi. Hasil lendutan yang dihasilkan pada saat

pengujian tidak sesuai dengan asumsi sendi - rol dan sendi - sendi.

4. Hubungan P - a

H total

L-3.74 m

Gambar 5.5 Hubungan Beban - Sudut Kemiringan

Berdasarkan gambar 5.5 variasi sudut kemiringan , panjang Li dan beban

yang dapat ditahan oleh gabledframe saat pengujian dapat dilihat pada Tabel 5.23

menurut PKKI - NI 1961 dan Tabel 5.24 menurut Donald E. Breyer. Pada Tabel

5.23 dan Tabel 5.24 dapat dihitung kekakuan sampel 1, sampel 2 dan sampel 3.
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Menurut PKKI - NI 1961

Tabe! 5.23 Hubungan beban dan sudut kemiringan nada variasi "abled frame
(Menurut PKKI - NI 1961)

sampei M a aeoan °terjadi 0~kritis Lendutan Kekakuan Kasio

cm cm

(P)

KN

kg/cm2

kg/cm"

(A)

10"" mm P/A

kekakuan

thd sampei 2sendi-roi j sendi-sendi

Sampel 1 190 80 10 4 4145 653.4704 314 6281 585.9316 48.5 0091 0.5659

Sampel 2 193 100 15 0.905 736.8868 316.3192 585.9316 30.05 0.1608 1

Sampel 3 200 120 20 4.905 751.8029 290.1481 585.9316 49.9 00983 0.6113

3.9 ,

3.51 I

3.12 -j
2.73 -I

a !
a 2,34 -j

-* 195 J
$ I
jg 1.56 J

1.17 -j

0.78 -I

0.39 |
o!
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KEKAKUAN PADA GABLED FRAME

(Menurut PKKI - NI 1961)

« + ♦

J, «r
*

10 15 20

dut kemiringan

25

-*—SAP (sendi - rol)

-•—SAT (sendi - sendi)

-*— Laboratorium

Gambar 5.6 Kekakuan pada gabledframe (Menurut PKKI NI 1961)

Berdasarkan Tabel 5.23 menurut PKKI - NI 1961 menunjukkan bahwa

semakin besar sudut kemiringan atau a berarti semakin tinggi gabled frame. Pada

saat pengujian beban maksimum yang diterima sampel 1 sebesar 450 kg, sampel 2

sebesar 500 kg dan sampel 3 sebesar 500 kg. Tegangan yang terjadi pada saat

pengujian berdasarkan asumsi sendi - rol pada batang atas secara teoritis yaitu
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sampel 1sebesar 653.4704 kg/' cm2, sampel 2 sebesar 736.8868 kg/' cm" dan sampel 3

sebesar 751.8029 kg/ cm2, tegangan yang terjadi pada ketiga sampel gabledframe

dengan asumsi sendi - rol lebih besar dari tegangan kritis laboratorium sebesar

585.9316 kg/' cm2. Tegangan yang terjadi pada saat pengujian berdasarkan asumsi

sendi - sendi pada batang atas secara teoritis yaitu sampel 1 sebesar 314.6281 kg/

"> "> *)

cnr, sampel 2 sebesar 316.3192 kg/ cm" dan sampel 3 sebesar 290.1481 kg/' cm",

tegangan yang terjadi pada ketiga sampel gabledframe dengan asumsi sendi •-= sendi

kurang dari tegangan kritis laboratorium sebesar 585.9316 kg' cm'. Hasil pengujian

di laboratorium sesuai dengan asumsi sendi ro! berdasarkan perhitungan secara

teoritis. Secara teoritis berdasarkan asumsi sendi - rol semakin besar sudut

kemiringan (a) maka semakin tidak kaku, berdasarkan asumsi sendi - sendi semakin

besar sudut kemiringan (a) maka akan semakin kaku atau dapat dilihat pada Tabel

5.21. Hasil pengujian di laboratorium menunjukkan kekakuan terbesar terjadi pada

sampel 2 bukan pada sampel 3 yaitu sebesar 0.1608. Kekakuan yang terjadi pada

saat pengujian dapat diasumsikan sebagai sendi - sendi. Kekakuan pada gabled

frame dapat dilihat pada Gambar 5.6. Pada saat pengujian sampel 3 beban tidal

dapat mengalami kenaikan dan lendutan yang dihasilkan lebih kecil dari sampel 2

yang mempunyai ketinggian lebih rendah disebabkan pada rol kayu dalam keadaan

tidak stabil karena kayu keluar dari dudukannya. Rasio kekakuan terhadap sampel 2

pada sampel 1 sebesar 0.5659, sampel 2 sebesar 1 dan sampel 3 sebesar 0.6113.
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Menurut Donaid E. Breyer

TahfM ^ ").A t-fuhiinaan hp'nnn nan ciinnf k-pmirintr^n nnnn vi'i'ii'i aahip/i frnmr-
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KEKAKUAN PADA GABLED FRAME

10 15

sudut kemiringan

-*— SAP (sendi - rol)

•*— SAP (sendi - sendi)

-*— Laboratorium

uambar 5.7 Kekakuan pada gabledframe (Menurut uonaid E. Breyer)

Berdasarkan Tabel 5.24 meiiurui Donald E. Breyer menunjukkan bahwt

semakin besar sudut kemiringan atau a berarti semakin tinggi gabled jrame. Pada

saat pengujian beban maksimum yang diterima sampei 1 sebesar 450 kg, sampe! 2

rAA lseuesar ?k>k\ Kg Ciaii ssnipei -1 scOcsai 500 Kg. Comoined stresses vani> icfiadl nada

saat pengujian berdasarkan asumsi sendi - rol pada batang atas secara teoritis yaitu



sampel 1 sebesar 1.8024, sampel 2 sebesar 2.0932 dan sampel 3 sebesar 2.2361,

tegangan yang terjadi pada ketiga sampel gabledframe dengan asumsi sendi - rol

lebih besar dari batas nilai yang disyaratkan yaitu 1. Combined stresses yang terjadi

pada saat pengujian berdasarkan asumsi sendi - sendi padabatang atas secara teoritis

yaitu sampel 1 sebesar 1.1606, sampel 2 sebesar 1.2037 dan sampel 3 sebesar 1.1525,

tegangan yang terjadi pada ketiga sampel gabledframe dengan asumsi sendi sendi

lebih besar dari batas nilai yang disyaratkan yaitu I. Hasi! pengujian di laboratorium

sesuai dengan asumsi sendi - rol berdasarkan perhitungan secara teoritis. Secara

teoritis berdasarkan asumsi sendi - rol semakin besar sudut kemiringan (a) maka

semakin tidak kaku, berdasarkan asumsi sendi sendi semakin besar sudut

kemiringan (a) maka akan semakin kaku atau dapat dilihat pada Tabel 5.22. Hasil

pengujian di laboratorium menunjukkan kekakuan terbesar terjadi pada sampel 2

bukan pada sampel 3 yaitu sebesar 0.1608. Kekakuan yang terjadi pada saat

pengujian dapat diasumsikan sebagai sendi sendi. Kekakuan pada gabled frame

dapat dilihat pada Gambar 5.6. Pada saat pengujian sampel 3 beban tidak dapat

mengalami kenaikan dan lendutan yang dihasilkan lebih keci! dari sampel 2 yang

mempunyai ketinggian lebih rendah disebabkan pada rol kayu dalam keadaan tidak

stabil karena kayu keluar dari dudukannya. Rasio kekakuan terhadap sampel 2 pada

sampel 1 sebesar 0.5659, sampel 2 sebesar 1 dan sampel 3 sebesar 0.6113.


