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Abstrak— Castellated beam (balok kastela) adalah sebutan yang umum dipergunakan untuk jenis open
web expanded beam. open web expanded beam and girder (perluasan balok dan girder dengan badan
berlubang) adalah balok yang mempunyai elemen pelat badan, kemudian bagian bawah dari potongan
tersebut dibalik dan disatukan kembali antara bagian atas dan bawah dengan cara digeser sedikit
kemudian dilas. Tujuan penelitian dari tesis penelitian perilaku kapasitas lentur balok castellated dengan
penyambung baja tulangan ini adalah untuk mengetahui perbandingan kapasitas lentur balok, untuk
mengetahui pola keruntuhan balok, untuk mengetahui perbandingan nilai lendutan tiap elemen yang
terjadi pada balok dan ntuk mengetahui besarnya tegangan dan regangan yang terjadi pada balok
castellated dengan penyambung baja tulangan serta dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.
Penelitian ini dilakukan dengan objek penelitian berupa profil IWF 150x75x5x7 kemudian dipotong
menjadi dua bagian dengan panjang bentang 3023 mm serta jarak antar tumpuan adalah 2883 mm.
Penyambungan dilakukan dengan menambahkan tulangan baja ulir berdiameter 22 mm yang disambung
dengan las menyilang dengan sudut 45o pada masing-masing sisi profil IWF yang telah dipotong dan
dilas pada tengah persilangan tulangan serta ditambahkan pelat berukuran 50x50x5 ditengah
penyambung tulangan dengan tinggi keseluruhan benda uji sepanjang 275 mm. Jumlah benda uji adalah
1 benda uji bertumpuan sendi – rol dan metode pengujian menggunakan beban statis dengan dua titik
yang berjarak 771 mm. tinjauan yang dilakukan adalah perilaku lentur terhadap beban maksimum,
regangan, besarnya lendutan yang terjadi akibat proses pembebanan dan pola keruntuhan. Hasil
eksperimen dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu penyambung suku (Fatmawati, 2014),
bukaan segi empat (Oliveira, 2012) dan bukaan heksagonal (Pribadi, 2012) dan program SAP 2000 serta
Abaqus CAE versi 6.7. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa balok castellated modifikasi
mempunyai beban maksimum sebesar 106,4 kN dengan lendutan sebesar 46,19 mm. Pola keruntuhan
balok castellated modifikasi berupa local buckling. Balok castellated modifikasi dibandingkan dengan
penelitian sebelumnya, nilai beban maksimum balok castellated modifikasi dengan penyambung baja
tulangan (106,4 kN) lebih tinggi dari balok castellated bukaan heksagonal (54,9 kN), balok castellated
dengan lubang segi empat (24,6 kN) dan dan balok castellated modifikasi penyambung profil siku (36,4
kN).

Kata kunci: castellated modifikasi, pengaku baja tulangan, perilaku lentur
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Castellated beam dapat dimodifikasi dengan berbagai bentuk. modifikasi ini bertujuan agar
meminimalisir kelemahan yang terjadi pada castellated beam. Seperti penelitian yang
dilakukan sebelumnya yaitu “perilaku lentur balok castellated modifikasi dengan penyambung
berupa profil siku L” (Laily Fatmawati, 2014).
Perilaku lentur balok castellated modifikasi dengan penyambung berupa profil siku (L)”
(Laily Fatmawati, 2014) memperlihatkan bahwa kapasitas lentur balok castellated jauh lebih
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besar dari balok castellated dan perilaku lentur balok castellated bentuk lubang segi empat
dengan tulangan komposit mortar (Oliveira, 2012). Adapun kelemahan balok castellated
modifikasi dengan penyambung berupa profil siku (L) yaitu pola keruntuhan yang terjadi
adalah lateral torsional buckling dimana balok modifikasi tersebut mengalami kerusakan tidak
simetris, kerusakan yang terjadi pada bagian-bagian pada balok dekat dengan tumpuan sendi,
ditambah lagi puntiran yang terjadi pada bagian-bagian pada balok juga menyebabkan
kegagalan menjadi lebih banyak mengarah ke penyambung siku dekat dengan tumpuan sendi.
Berdasarkan permasalahan sebelumnya membuat penulis mencoba membuat balok castellated
modifikasi dengan penyambung baja tulangan. Penulis berharap dengan menggunakan baja
tulangan maka menambah kekakuan pada penyambung antara profil IWF.
Berdasarkan permasalah sebelumnya, castellated beam dengan pengaku baja tulangan
menjadikan tema castellated beam menarik untuk dikaji.
B. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian balok castellated modifikasi ini antara lain:
1. Mengetahui kapasitas lentur balok castellated modifikasi dengan pengaku baja
tulangan.
2. Mengetahui lendutan (displacement) pada elemen balok castellated modifikasi.
3. Mengetahui perbandingan kapasitas beban dan besarnya lendutan (displacement)
balok castellated modifikasi dengan hasil analisis menggunakan program SAP 2000
dan program abaqus CAE.
II. METODOLOGI
A. Alat dan Bahan

Bahan penelitian berupa baja profil IWF dengan dimensi 150x75x5x7 mm, baja tulangan
diameter 22 mm dan baja profil L dengan dimensi 30x30x3 mm serta pipa besi sebagai
tumpuan sendi dan pelat sebagai tumpuan rol.
Peralatan penelitian berupa loading frame, hydraulic jack dan hydraulic pump, load cell
kapasitas 60 ton dan data logger, indicator, strain indicator, LVDT, strain gauges baja, UTM,
crane, gerinda dan alat potong.
B. Benda Uji

Benda uji terdiri dari benda uji pendahuluan dan benda uji utama. Benda uji pendahuluan untuk
uji tarik terdiri dari tiga buah baja profil IWF, tiga buah baja tulangan dan dua buah baja profil
L. Benda uji utama berupa satu buah balok castellated modifikasi dengan spesifikasi yang
disajikan Tabel 1 dan Gambar 1. Setting up disajikan Gambar 2.
Tabel 1. Spesifikasi Benda Uji Utama
Ukuran profil balok (mm)
No.

Benda Uji

1.

Balok castellated
modifikasi

Jarak beban ke tumpuan (mm)

L

h

b

tf

tw

ke sendi

ke rol

3023

275

75

7

5

1059

1053
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Gambar 1.Balok Castellated Modifikasi dengan Pengaku Baja Tulangan

(a). Sketsa Posisi Strain Gauges dan LVDT

(b). Setting Up Pengujian

Gambar 2. Setting Up Balok Castellated Modifikasi dengan Pengaku Baja Tulangan
C. Pelaksanaan Penelitian

Tahapan persiapan dan pembuatan benda uji balok castellated modifikasi meliputi persiapan
alat dan bahan, pengujian pendahuluan berupa uji tarik baja profil IWF, baja tulangan dan
profil L, pembuatan balok castellated modifikasi, pemasangan strain gauges pada balok
castellated modifikasi. Saat benda uji balok castellated modifikasi selesai dibuat, dilakukan
setting up pengujian. Pengukuran displacement dengan memasang LVDT secara vertikal dan
horizontal. 2 buah LVDT dipasang secara vertikal dibawah beban dan di tengah bentang,
sedangkan 2 buah LVDT dipasang horizontal pada silang tulangan pegaku balok castellated
modifikasi. Nilai regangan pada balok castellated diperoleh dengan pemasangan strain gauges
pada flens dan pada silang baja tulangan pengaku balok castellated modifikasi. Pemasangan
strain gauges dan LVDT dipasang pada balok castellated modifikasi sebelum pengujian
dilaksanakan.
Setelah pengujian eksperimental selesai dilakukan, selanjutnya dilakukan analisis data dengan
menggunakan program SAP 2000 dan abaqus CAE serta analisis teoritis. Kemudian hasil
eksperimen tersebut dibandingkan dengan hasil analisis teoritis, hasil analisis program SAP
2000 dan hasil analisis program abaqus CAE, serta perbandingan dengan penelitian balok
castellated modifikasi dengan penyambung siku, penelitian balok castellated dengan bukaan
segi empat dan balok castellated dengan bukaan heksagonal yang telah dilakukan sebelumnya.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengujian Pendahuluan

Hasil pengujian pendahuluan dilakukan untuk mengetahui nilai kuat tarik baja yang akan
digunakan. Hasil pengujian kuat tarik baja disajikan pada Tabel 2.
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Tabel 2. Hasil Pengujian Kuat Tarik Baja
Benda Uji

Tegangan Leleh
(MPa)

Tegangan Ultimit
(MPa)

Regangan
Leleh

Modulus
Elastisitas
(MPa)

Profil IWF 150x75x5x7
1

330,446

484,653

0,004

82611

2

379,074

515,046

0,003

145798

3

350,873

515,990

0,002

146197

Rata-rata

353,464

505,230

0,003

124869

Tulangan Ulir Diameter 22
1

369,858

625,612

0,003

108782

2

375,760

643,318

0,002

18788

3

385,597

645,285

0,002

Benda Uji

Tegangan Leleh
(MPa)

Tegangan Ultimit
(MPa)

Regangan
Leleh

Rata-rata

377,072

638,071

0,0025

192798
Modulus
Elastisitas
(MPa)
163154

Profil Siku L 30x30x3x3
1

327,542

568,247

0,003

116979

2

353,441

573,579

0,004

88360

Rata-rata

340,491

570,913

0,003

102670

B. Pengujian Balok Castellated Modifikasi

Pengujian lentur dilakukan untuk mengetahui perilaku lentur balok castellated modifikasi
dengan pegaku baja tulangan tersebut. Hasil pengujian benda uji balok castellated modifikasi
dapat diperoleh gambaran umum terhadap perilaku lentur yang terjadi . Hubungan beban dan
lendutan dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.
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Gambar 3. Hubungan Beban-Lendutan Hasil Pengujian Lentur Balok Castellated Modifikasi
Berdasarkan LVDT yang Terpasang pada Flens
Grafik yang ditunjukkan oleh Gambar 3 dipasang dengan posisi vertikal yang berada di tengah
bentang bagian atas dan bawah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa LVDT-2 yang terletak
di tengah bentang bagian atas mempunyai lendutan paling besar yaitu sebesar 46,19 mm dan
terjadi saat penurunan beban dari beban maksimum 106,4 kN ke beban 92,85 kN. LVDT-3
yang terletak di tengah bentang bagian bawah mempunyai lendutan yaitu sebesar 45,53 mm.
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Pada benda uji balok castellated modifikasi pengaku baja tulangan menunjukkan suatu kondisi
tekuk lokal pada profil-T daerah desak seperti terlihat pada Gambar 4 berikut.

Gambar 4. Tekuk Lokal pada profil-T daerah desak
Secara keseluruhan, balok castellated modifikasi pada saat pengujian eksperimen berlangsung
mengalami tipe keruntuhan yang disebut dengan tekuk lokal daerah desak yang merupakan
salah satu kegagalan balok castellated yang ditentukan oleh Sabarish, J dan Biju, V (2010)
seperti yang telah diuraikan pada Bab III Landasan Teori. Tekuk lokal yang terjadi pada balok
castellated modifikasi disebabkan kurangnya dukungan lateral dari bagian tekan sayap. Selain
itu, berbedanya tegangan pada sayap sebelah kiri dan sebelah kanan akibat ketidakstabilan
momen lentur membuat balok castellated modifikasi mengalami translasi kebawah tetapi juga
disertai translasi kearah samping pada bagian web profil IWF yang menyebabkan balok
berdeformasi kesalah satu arah web. Balok castellated modifikasi mencapai kondisi plastisnya
ketika mengalami tekuk lokal yang ditandai dengan adanya deformasi kesamping pada balok
benda uji. Gambar keruntuhan pada balok castellated modifikasi dengan pengaku baja
tulangan dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Pola Keruntuhan Benda Uji Balok Castellated Modifikasi
C. Analisis Tegangan dan Regangan Hasil Eksperimen

Analisis data tegangan difokuskan pada titik SG-3 dan SG-4 yang terletak di tengah bentang
(diasumsikan mempuyai momen maksimum) dan titik SG-1 dan SG-2 yang terletak pada
pengaku balok castellated daerah tekan. Hubungan tegangan regangan di tengah bentang dan
pengaku tulangan, hasil pengujian balok castellated modifikasi dapat dilihat pada Gambar 6
dan Gambar 7.
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Gambar 6. Hubungan Tegangan-Regangan pada Flens Balok Castellated Modifikasi
Hasil analisis data regangan yang dapat dilihat pada Gambar 6 dapat diketahui bahwa tegangan
pada titik SG-4 yang ditinjau telah mencapai leleh. Titik SG-4 diperoleh tegangan maksimum
yaitu sebesar 353,461 MPa pada regangan sebesar 0,0018 mm/mm. Sedangkan pada titik SG3 diperoleh tegangan sebesar 240,20 MPa pada regangan 0,0012 mm/mm. Analisis tegangan
teoritis profil IWF berdasarkan beban maksimum eksperimen, diperoleh nilai tegangan
maksimum sebesar 353,464 MPa.
Hasil analisis data regangan yang dapat dilihat pada Gambar 7 dapat diketahui bahwa tegangan
pada titik SG-1 dan SG-2 yang ditinjau telah mencapai leleh. Titik SG-1 diperoleh tegangan
maksimum yaitu sebesar 377,072 MPa pada regangan sebesar 0,002 mm/mm. Sedangkan pada
titik SG-2 diperoleh tegangan sebesar 377,072 MPa pada regangan 0,002 mm/mm.
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Gambar 7. Hubungan Tegangan-Regangan pada Tulangan Balok Castellated Modifikasi
D. Perbandingan Teoritis dan Eksperimen

Analisis teoritis perhitungan kapasitas beban balok castellated modifikasi disajikan pada
Tabel 3.
Tabel 3. Kapasitas Beban Balok Castellated Modifikasi
Eksperimen

Teoritis

Beban

Beban

Maksimum (kN)

Leleh (kN)

Balok Castellated

106,4

115,825

Selisih (%)

0

8,86

Benda Uji
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Hasil perhitungan teoritis dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan teoritis beban
pada kondisi leleh lebih besar dari pada beban maksimum hasil eksperimen, hal ini terjadi
karena pendekatan teoritis untuk beban pada kondisi leleh dengan anggapan penampang untuk
balok castellated pada daerah tekan dan tarik bekerja bersama-sama sampai pada kondisi leleh
dan balok masih dalam kondisi yang stabil, sedangkan pada hasil eksperimen hal tersebut tidak
terjadi, karena kondisi balok tidak stabil sehingga terjadilah lokal buckling sebelum mencapai
kondisi leleh.
Analisis lendutan dengan menggunakan program SAP 2000 yang dihasilkan berbeda dengan
hasil pengujian eksperimen namun analisis lendutan pada abaqus tidak jauh berbeda dengan
hasil eksperimen. Perbandingan nilai lendutan disajikan pada Tabel 4 berikut ini.
Hasil perbandingan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa lendutan terbesar ada pada pengujian
eksperimen balok castellated modifikasi, hal ini disebabkan karena program SAP 2000 tidak
dapat menunjukkan buckling yang terjadi pada benda uji, tetapi dapat menunjukkan letak area
yang memungkinkan terjadi kegagalan pada benda uji. Saat pengujian eksperimen
berlangsung, terjadinya buckling pada profil-T menjadikan balok castellated modifikasi
mengalami lendutan yang cukup besar pada tengah bentang.
Tabel 4. Hasil Analisis Lendutan Tengah Bentang
Hasil Analisis

Lendutan Maksimum (mm)

SAP 2000 Frame 2D

3,33

Abaqus CAE

33,07

Eksperimen

46,19

Perbandingan kegagalan hasil eksperimen dan Abaqus terdapat kemiripan seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 8.

Gambar 8. Kegagalan yang Terjadi pada profil-T daerah desak
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E. Perbandingan Gaya Batang Hasil Eksperimen dengan Hasil SAP 2000

Gaya batang eksperimen profil siku tekan paling ujung dekat dengan sendi jika dibandingkan
dengan gaya batang yang terjadi pada SAP 2000 dengan posisi yang sama mempunyai selisih
yang jauh berbeda.
Gaya batang kritis tulangan baja balok castellated modifikasi memiliki nilai yang lebih kecil
dari gaya batang eksperimen tetapi lebih besar dari gaya batang teoritis maupun gaya batang
pada SAP 2000 karena pada balok castellated modifikasi terjadinya buckling tidak hanya
dipengaruhi oleh gaya aksial tetapi juga dipengaruhi dengan adanya momen yang akhirnya
balok mengalami lokal buckling.
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