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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.1. UMUM 

 Hasil penelitian dari pengujian yang telah dilakukan berupa data yang 

telah dianalisis yang akan disajikan dalam bentuk berupa tabel dan grafik. 

Pengujian-pengujian dimaksudkan untuk mendapatkan hasil berupa kuat desak 

beton (��′) yang didapat dari uji desak silinder beton, kuat tarik baja tulangan (��), 

beban ultimit yang mampu ditahan oleh benda uji berupa portal beton pracetak 

tanpa dinding, portal beton pracetak dengan dinding batako UII, portal beton 

pracetak dengan dinding bata merah, kemudian hasil berupa grafik hubungan 

antara beban-lendutan, serta pola keretakan yang terjadi setelah dilakukannya 

pengujian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa, sehingga didapatkan 

kesimpulan dari pengujian yang telah dilaksanakan. 

 Didalam bab ini terurai prosedur analisis pengujian beban vertikal dan 

lateral pada 3 buah portal beton pracetak dengan variasi dinding pengisi. Beban 

vertikal diletakkan pada ½ bentang dinding, sedangkan beban lateral yang 

diasumsikan sebagai beban gempa diletakkan pada sisi samping benda uji. 

Pembebanan menggunakan hydraulic jack dan pembacaan pembebanan 

menggunakan load cell yang diinputkan melalui data logger. Pembebanan 

vertikal dilakukan sampai ditemukannya first crack kemudian dilanjutkan dengan 

pembebanan lateral, pembebanan dilakukan secara bergantian sampai benda uji 

mencapai beban ultimit. Pada masing-masing benda uji terdapat 2 buah LVDT 

untuk membaca lendutan yang terjadi akibat pembebanan. 

 

5.2. PENGUJIAN KUAT DESAK BETON 

 Pengujian kuat desak beton dimaksudkan untuk mendapatkan kuat desak 

(��′) benda uji. Benda uji pada pengujian ini berupa silinder beton yang diambil 

dari setiap dilakukannya pembuatan komponen pracetak, sambungan pracetak. 

Pengujian ini direncanakan pada umur 28 hari namun karena terjadi kerusakan 

pada alat hydraulic jack, menyebabkan rencana pengujian tersebut perlu ditinjau 
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ulang. Salah satu upayanya adalah dengan meminjam hydraulic jack dari 

laboratorium lain di lingkungan UII dengan waktu peminjaman yang terbatas. 

Selanjutnya waktu pengujian dipadatkan menjadi umur 7 dan 14 hari. Untuk 

memenuhi waktu pengujian, maka perlu ditambahkan zat aditif pada beton agar 

benda uji yang diuji akan mendapatkan kuat tekan yang diinginkan. Hasil dari 

pengujian kuat desak beton dapat dilihat pada Tabel 5.1, 5.2, dan 5.3 berikut. 

 
Tabel 5.1 Hasil uji silinder beton untuk benda uji 1 (14 hari) 

Sampel silinder 1 2 3 4 5 

d (cm) 15,1 15,15 15,11 15,05 15,1 

h(cm) 29,93 29,66 30,21 30,1 30,19 

A (cm2) 179,07 180,26 179,31 177,89 179,07 

Berat(kg) 12,4 12,5 12,6 12,6 12,4 

Pmaks (kN) 721,5 775,8 794,6 838,8 504,5 

fc’ (MPa) 40,3 43,04 44,31 47,2 28,16 

fc’ rata-rata (MPa) 40,52 

 

Tabel 5.2 Hasil uji silinder beton untuk benda uji 2 (14 hari) 
Sampel silinder 1 2 3 4 5 

d (cm) 15,28 15 15,1 15,22 15,1 

h(cm) 30,22 30,42 30,35 30,11 30,19 

A (cm2) 183,37 176,71 179,08 181,93 179,07 

Berat(kg) 12,7 12,6 12,6 12,7 12,4 

Pmaks (kN) 955,3 932,1 580,8 816,8 504,3 

fc’(MPa) 52,09 52,75 32,43 44,89 28,16 

fc’ rata-rata (MPa) 42,06 

 

Tabel 5.3 Hasil uji silinder beton untuk benda uji 3 (7 hari) 

Sampel silinder 1 2 3 4 5 

d (cm) 15,06 14,95 15,1 15,07 15,14 

h(cm) 30,45 30,06 29,94 30,44 30,2 

A (cm2) 178,13 175,53 183,85 188,59 180,02 

Berat(kg) 12,3 11,9 12,4 12,5 12,8 

Pmaks (kN) 523,3 535,1 605,2 599,7 647,6 

fc’ (MPa) 29,37 30,48 33,79 33,62 35,97 

fc’ rata-rata (MPa) 32,646 

 



55 
 

 
 

Dari hasil pengujian sampel silinder beton yang telah dilakukan, beton-

beton tersebut memiliki kuat desak yang lebih besar daripada kuat desak yang 

diinginkan (��′) yaitu 20 MPa. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : 

1. kualitas bahan material yang baik, 

2. proses pemadatan beton, 

3. proses perawatan beton, 

4. penambahan SikaCim concrete additive. 

Kualitas material agregat yang digunakan memiliki standar laboratorium yang 

didatangkan datangkan dari Sungai Gendol untuk agregat halus dan Cilereng 

untuk agregat kasar. Dimana agregat-agregat ini memiliki kandungan lumpur 

yang rendah dan permukaan agregat yang kasar sehingga memberikan kuncian 

pada campuran beton. 

Proses pemadatan pada penelitian ini menggunakan vibrator, sehingga proses 

pemadatan beton lebih baik dibandingkan proses pemadatan menggunakan 

tumbukan manual. Menggunakan vibrator dapat mengilangkan rongga-rongga 

udara yang terdapat pada campuran beton dan menyebabkan beton lebih padat. 

Perawatan beton silinder dilakukan dengan cara merendam silinder untuk 

menjaga proses hidrasi beton tersebut. Untuk beton komponen pracetak dilakukan 

perawatan dengan cara ditutupi dengan karung goni basah. 

Hal berikutnya yang berpengaruh terhadap kenaikan kuat tekan beton adalah 

dengan penambahan zat aditif SikaCim concrete additive. Tujuan penambahan zat 

aditif ini adalah untuk mempercepat pengerasan umur beton. Dosis penggunaan 

zat aditif ini adalah 300 ml per 40 kg semen, dengan pengurangan kebutuhan air 

sebanyak 15%. Menurut Dianawanti, dkk. (2013), dengan pemakaian zat aditif 

SikaCim concrete additive  nilai fas akan menurun akibat pengurangan kebutuhan 

air sebesar 15% namun workabilitas beton tetap terjaga. Oleh sebab itu beton 

lebih padat dan mengakibatkan kenaikan pada kuat tekan beton. 

 

5.3. PENGUJIAN KUAT TARIK BAJA TULANGAN 

Uji kuat tarik baja tulangan dilakukan untuk mengetahui kualitas baja yang 

akan digunakan dalam penulangan kolom maupun balok. Pada pengujian ini 

dipakai baja tulangan diameter 8 mm untuk tulangan pokok dan baja tulangan 6 
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mm untuk tulangan sengkang. Kualitas baja tulangan mempengaruhi hasil 

pengujian untuk setiap pembebanan benda uji. Hasil pengujian kuat tarik baja 

tulangan dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut ini. 

 

Tabel 5.4 Hasil kuat tarik baja tulangan 

Baja tulangan 
Diameter 8 Diameter 6 

1 2 1 2 

ø (mm) 7 7,25 5,8 5,7 

A ( mm2) 38,5 41,3 26,4 25,5 

P leleh (N) 14322,6 15548,85 7259,4 7382,02 

P Maks (N) 20846,25 22366,8 10374,07 10226,92 

fy(MPa) 372,01 376,48 274,98 289,49 

fu (MPa) 541,46 541,56 392,96 401,05 

Rata-rata fy (MPa) 374,24 282,23 

Rata-rata fu (MPa) 541,51 397 

 

Dari hasil pengujian didapatkan bahwa baja tulangan diameter 8 mm yang 

digunakan memiliki nilai rata-rata ��= 374,24 MPa sedangkan untuk baja tulangan 

diameter 6 mm yang digunakan memiliki nilai rata-rata ��= 282,23 MPa. Kedua 

baja tulangan yang digunakan memiliki nilai kuat tarik diatas kuat tarik rencana 

yaitu ��  = 240 MPa. Berdasarkan pengujian yang dilakukan maka baja tulangan 

diameter 8 mm dan dimeter 6 mm yang digunakan termasuk BjTP24 menurut 

SNI. 

 

5.4. PENGUJIAN KUAT TEKAN BATAKO 

Pengujian kuat tekan batako bertujuan untuk mengetahui kualitas batako 

yang akan digunakan sebagai dinding pengisi. Pada pengujian ini digunakan 

Batako UII dan data diperoleh dari pabrik karena sudah dilakukan pengujian kuat 

desak batako sebelumnya. Hasil kuat desak batako UII dapat dilihat pada Tabel 

5.5 berikut ini. 
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Tabel 5.5 Hasil kuat desak batako UII 

Batako Ukuran p x l x t (cm) Kuat desak (kg/cm2) Rata-rata (kg/cm2) 

1 

36 x 10 x 20 

24,444 

23,458 
2 22,556 

3 23,592 

4 23,239 

Sumber : Pusat informasi material vulkanik merapi UII 

  
Nilai rata-rata kuat desak batako UII yang diperoleh dari pusat 

informasi material vulkanik merapi UII yaitu 23,458 kg/cm2. Hasil pengujian 

tersebut masuk dalam kuat desak minimum batako SNI golongan IV, yaitu 17 

kg/cm2 yang sudah memenuhi syarat SNI. 

 

5.5. PEMBEBANAN BENDA UJI 

Pada benda uji 1 diberikan pembebanan arah vertikal dan arah lateral, 

sedangkan benda uji 2 dan 3 hanya diberikan pembebanan lateral saja. 

Pembebanan dimulai secara bertahap diawali hingga ditenukan first crack 

(Per) kemudian dilanjutkan pembebanan hingga mencapai maksimum (Pmaks). 

Disaat beban yang diberikan sedang bekerja, tekanan beban lain harus berada 

dalam kondisi stabil. Dari hasil pengujian didapatkan beban ultimate berbeda-

beda, dapat dilihat pada Tabel 5.6. 

 
Tabel 5.6 Hasil Pembebanan Benda uji 

Benda Uji 
Vertikal (kN) Lateral (kN) 

P Per Pmaks Per 
1 20,41 4,15 11,39 1,327 
2 - - 50,06 34,01 
3 - - 34,6 23,3 

 

Dapat dilihat dari tabel 5.6 pada benda uji 1berupa portal pracetak terbuka 

dan beban vertikal yang diberikan sebesar 20,41 kN, sedangkan untuk beban 

maksimum lateral mampu menahan beban sebesar 11,39 kN. Nilai beban vertikal 

lebih besar dari pada beban lateral terjadi akibat ayunan yang kurang sempurna 

dalam mengikuti deformasi pada dinding akibat beban lateral, sehingga struktur 

rusak terlebih dahulu akibat beban vertikal.   
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Pada benda uji 2 terjadi peningkatan beban karena benda uji 2 berupa 

portal pracetak dengan dinding pengisi batako UII. Beban maksimum lateral yang 

ditahan benda uji 2 adalah sebesar 50,06 kN. Pada benda uji ke 3 berupa portal 

pracetak dengan dinding pengisi bata merah. Beban maksimum lateral yang 

mampu ditahan benda uji 3 sebesar 34,6 kN. Beban  maksimum lateral benda uji 2 

naik sebesar 339,5% dibanding beban maksimum lateral benda uji 1 dan 51,69% 

dibanding beban ultimit lateral benda uji 3. Hal tersebut terjadi karena benda uji 2 

yang memiliki kekuatan tertinggi berupa portal pracetak dengan dinding batako 

UII, diikuti dengan benda uji 3 berupa portal pracetak dengan dinding bata merah, 

serta yang terakhir benda uji 1 berupa portal pracetak terbuka. 

 Dari pengujian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan dengan 

penambahan dinding pengisi dapat meningkatkan kemampuan dalam menahan 

beban baik beban vertikal maupun beban lateral. Pada pengujian ini hasil yang 

didapatkan kurang maksimal akibat dari kurang sempurnanya alat uji beban 

vertikal. Masih perlu banyak penyempurnaan pada alat uji beban vertikal ini agar 

lebih baik lagi untuk penelitian berikutnya. 

 

5.6. HUBUNGAN BEBAN DAN LENDUTAN 

 Dari pengujian yang dilakukan terhadap 3 benda uji diperoleh grafik 

berupa hubungan beban-lendutan, Grafik-grafik hubungan beban-lendutan 

tersebut dapat dilihat sebagai berikut. 

 

5.6.1 Hubungan Beban-Lendutan Benda Uji 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Grafik beban vertikal-lendutan 
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(b) Grafik beban lateral-lendutan 

Gambar 5.1 Grafik Hubungan beban-lendutan benda uji 1 

 
Dari Gambar 5.1 dapat dibandingkan antara beban vertikal dan lateral 

dengan lendutan yang terjadi pada benda uji 1, juga dapat diketahui beban serta 

lendutan yang terjadi pada benda uji 1. Pada grafik diatas dibedakan menjadi 2 

yaitu grafik hubungan beban vertikal-lendutan dan grafik hubungan beban lateral-

lendutan, grafik-grafik tersebut dibedakan agar memudahkan dalam pembacaan. 

Data yang diperoleh pada grafik-grafik tersebut berasal dari load cell yang 

dipasang pada hydraulic jack untuk pembacaan beban serta LVDT yang 

dipasangkan pada bagian benda uji yang berlawanan dari arah datangnya gaya, 

sehingga lendutan yang terjadi dapat terbaca. 

 Pada Gambar 5.1 benda uji 1 dapat menampu beban maksimum lateral 

sebesar 11,39 kN dengan lendutan mencapai 39,555 mm. Dalam uji coba ini alat 

pembebanan vertikal masih belum sempurna, sehingga hal ini menyebabkan 

kerusakan lebih dahulu pada struktur akibat beban vertikal yang berakibat 

kecilnya beban maksimum lateral dibandingkan beban vertikal. Untuk beban 

vertikal diberikan sebesar 20,41 kN dengan lendutan sebesar 19,65 mm. Hal ini 

menunjukkan bahwa benda uji 1 berupa portal terbuka pracetak rentan terhadap 

deformasi lateral dan vertikal. 
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5.6.2 Hubungan Beban-Lendutan Benda Uji 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Grafik Hubungan beban lateral-lendutan benda uji 2 

 
Mekanisme pengujian yang dilakukan pada pengujian benda uji 2 berbeda 

dengan benda uji 1 dimana tidak menggunakan beban vertikal karena terbatasnya 

beban pada alat untuk membebani benda uji dengan massive wall. Pada benda uji 

2 beban maksimum lateral yang mampu ditahan benda uji sebesar 50,06 kN dan 

mengakibatkan lendutan sebesar 8,76 mm. Dan setelah beban ulimate pada gaya 

lateral terjadi penurunan beban yang signifikan karena dinding sudah tak mampu 

menahan gaya lateral mengakibatkan lendutan maksimal yang terjadi sebsesar 

34,84 mm. Hal ini menunjukan bahwa benda uji 2 berupa portal pracetak dengan 

dinding pengisi batako UII lebih baik dalam menahan deformasi vertikal maupun 

lateral dibanding benda uji 1 berupa portal pracetak terbuka. 
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5.6.3 Hubungan Beban-Lendutan Benda Uji 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Grafik Hubungan beban lateral-lendutan benda uji 3 

 
 Mekanisme pengujian yang dilakukan pada pengujian benda uji 3 sama 

seperti benda uji 2. Dari Gambar 5.3 benda uji 3 mampu menahan beban mak 

lateral sebesar 34,6 kN dengan lendutan sebesar 3,06 mm. Setelah ultimate beban 

mengalami penurunan yang signifikan karena dinding batu bata sudah tak mampu 

menahan gaya lateral dan lendutan sebesar 32,36 mm. Hal ini menunjukkan benda 

uji 3 mampu menahan deformasi lateral namun tak sebaik benda uji 2.  

 Bila semua grafik benda uji 1, 2 ,3 dibandingkan, maka pada grafik-grafik 

terdapat kesamaan baik setiap grafik vertikal maupun setiap grafik lateral yaitu 

beban naik secara linier hanya berbeda pada lendutan yang terjadi. Perbedaan 

lendutan yang terjadi ini bergantung pada dinding pengisi yang digunakan. Untuk 

lebih jelasnya perbandingan besarnya beban yang diterima serta besarnya lendutan 

yang terjadi pada masing-masing benda uji dapat dilihat melalui Tabel 5.7 

dibawah ini. 

Tabel 5.7 Hasil Pembacaan hubungan beban dengan lendutan 

Benda 
uji 

Pmaks (kN) Lendutan (mm) 
Vertikal Lateral Vertikal Lateral 

1 20,41 11,39 19,65 39,55 
2 - 50,06 - 8,76 
3 - 34,6 - 3,06 
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 Dari Tabel 5.7 dapat dilihat data hasil pengujian yang telah dilakukan yang 

kemudian disimpulkan bahwa penggunaan dinding pengisi pada portal pracetak 

bukan hanya mampu meningkatkan kemampuan dalam menahan beban tapi juga 

mampu mengurangi lendutan yang terjadi. 

 

5.7 DAKTILITAS SIMPANGAN 

 Pada data grafik hubungan beban-lendutan juga dapat diperoleh daktilitas 

simpangan yang didapat dari grafik hubungan beban-lendutan. Dari grafik beban-

lendutan dapat diketahui (∆�) simpangan pada leleh pertama serta (∆�) simpangan 

maksimum untuk mencari daktilitas struktur (��) benda uji. 

 
Tabel 5.8 Hasil Perhitungan Daktilitas Simpangan Benda Uji 

Benda 
Uji 

Lateral 
SNI 03-1726-

2002 
Keterangan 
Daktilitas ∆� ∆� 

Daktilitas 
Simpangan 

1 15,79 73,68 4,6 1,5 < �� < 5 Parsial 
2 2,23 34,84 15,62 �� > 5,5 Penuh 
3 2,03 32,23 15,88 �� > 5,5 Penuh 

 

Pada penelitian ini menitik beratkan pada pembebanan lateral sebagai 

representasi beban gempa, oleh karena itu hanya nilai daktilitas lateral yang 

diperoleh. Dari Tabel 5.8 dapat diketahui besarnya daktilitas simpangan yang 

terjadi pada benda uji arah lateral berkisar diatas 4,5. Menurut SNI-1726-2002 

hasil daktilitas simpangan pada benda uji 1 termasuk dalam kategori daktail 

parsial sedangkan benda uji 2 dan 3 masuk dalam kategori daktail penuh. 
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5.8 POLA RETAK 

 Berikut ini adalah gambar-gambar yang menunjukan pola retak dan 

keruntuhan yang terjadi pada masing-masing benda uji setelah pengujian. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Bagian depan    (b) Bagian belakang 
 

Gambar 5.4 Pola retak benda uji 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Bagian depan   (b) Bagian belakang 
 

Gambar 5.5 Pola retak benda uji 2 
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(a) Bagian depan   (b) Bagian belakang 
 

Gambar 5.6 Pola retak benda uji 3 
 

Pola retak yang terjadi pada benda uji dapat dijadikan sebagai bahan acuan 

untuk menentukan kualitas benda uji. Dari Gambar 5.4 menunjukan pola retak 

yang terjadi pada benda uji 1 setelah pengujian. Benda uji 1 mengalami  

kerusakan berupa retakan-retakan halus berawal dari pembebanan awal terjadi 

pada daerah joint antara kolom dan balok. Pada pembebanan berikutnya mulai 

terjadi kerusakan pada sambungan komponen portal pracetak, lebih tepatnya pada 

pertemuan antara beton lama dan beton baru berupa retakan-retakan halus. Hal ini 

disebabkan karena kurang terikatnya material-material beton antara beton lama 

dan beton baru. Ditahap ini retakan yang terjadi pada joint antara kolom dan balok 

mulai membesar. Saat beban ultimit terjadi kerusakan berupa retakan besar dan 

patahan pada sambungan antar komponen portal pracetak, serta terjadi 

pengelupasan selimut beton pada joint antara balok dan kolom. 

Pada Gambar 5.5 sama seperti benda uji 1 yaitu kerusakan retakan halus 

pada benda uji 2 banyak terjadi pada daerah joint antara balok dan kolom. Retak 

dominan horizontal terjadi pada ikatan antara spesi dan batako, hal ini terjadi 

karena batako lebih kuat dibandingkan ikatan dari spesi batako pada saat 

menerima beban lateral. Retakan cukup parah sehingga sebagian dinding terpisah 

bergeser saling menjauh dan membentuk rekahan. 

Kemudian pada Gambar 5.6 kerusakan yang terjadi hampir sama seperti 

benda uji 2, kerusakan berupa retakan halus banyak dijumpai pada joint antara 

balok serta pada sambungan portal pracetak. Kerusakan vertikal-diagonal pun 
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terjadi  pada benda uji 3, bentuk kerusakan diagonal berupa lepasnya ikatan antara 

spesi dan bata merah, serta retaknya bata merah dan spesinya. Hal ini disebabkan 

lemahnya ikatan spesi dan bata merah pada sebagian dinding. Retakan cukup 

parah sehingga retakan-retakan tersebut bergeser saling menjauh membentuk 

rekahan. 

Dari pengamatan pola retak yang terjadi, untuk benda uji 3 mengalami 

kerusakan dalam kategori shear modes, yaitu kerusakan yang terjadi dimana 

tegangan tarik yang terbentuk akibat beban lateral melebihi tegangan tarik 

material dinding. Sehingga mengakibatkan pola kerusakan berupa retakan 

dominan vertikal-diagonal. Untuk benda uji 2 mengalami kerusakan dalam 

kategori sliding modes, yaitu kerusakan yang disebabkan kurangnya 

penekanan/beban vertikal atau rendahnya koefisien gesek antara dinding 

pengisi dengan mortar yang dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas mortar. 

Oleh karena itu mengakibatkan retak horizontal pada nat batako dan 

membentuk bidang gelincir/sliding yang merambat sepanjang dinding.  

Untuk kategori kerusakan dari semua benda uji menurut Boen (2012), 

maka semua benda uji termasuk ke dalam kategori III atau Sedang (S) dimana 

terjadi retakan besar yang lebar celah retakannya melebihi 0,5 cm, retak pun 

menyebar dibanyak tempat seperti pada kolom, balok dan dinding, serta benda uji 

sudah kehilangan kemampuannya dalam menahan beban. 

 

5.9 KINERJA KOMPONEN STRUKTUR PRACETAK 

Dari pengujian dan pengamatan yang telah dilakukan pada benda uji, 

kinerja komponen strukur pracetak lemah pada sambungan antar komponen 

struktur pracetak. Sambungan-sambungan tersebut berubah menjadi sendi plastis 

terlebih dahulu ketika beban akan mencapai ultimit yang ditandai dengan 

terjadinya retakan pada beton sambungan terlebih dahulu dibandingkan pada joint 

portal beton pracetak pada benda uji 1 dapat dilihat pada Gambar 5.7. 
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Gambar 5.7 Sendi plastis pada sambungan 
 

Oleh karena itu kekuatan komponen pracetak sangat bergantung pada 

kualitas dan mutu dinding pengisi yang telah teruji pada benda uji 2 dan 3. 

Dinding pengisi yang baik akan membantu memberikan kekuatan pada 

komponen-komponen pracetak dalam hal menahan beban yang diberikan. 

Pada benda uji 1 karena kurang sempurnanya alat uji untuk pembebanan 

vertikal serta besarnya beban yang dihasilkan alat sebesar 20,41 kN yang tidak 

rasional sebagai beban vertikal yang merepresentasikan beban dinding di atas 

struktur, sehingga struktur rusak terlebih dahulu yang berakibat beban ultimit 

lateral lebih kecil dibandingkan beban vertikal. 

 




