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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1 Penelitian Sebelumnya 

Marzbanrad (2009) melakukan penelitian berbasis simulasi terhadap reinforce beam 

jenis facebar yang diberi perlakuan berupa uji pendulum berdasarkan standar pengujian 

otomotif E.C.E. United Nations Agreement, Regulation no. 42, 1994. Dalam penelitiannya, 

variabel bebas berupa ketebalan reinforce beam, yaitu 2 mm, 3 mm, 4 mm dan 5 mm. 

Kecepatan awal pendulum saat menabrak bumper sebesar 1,111 m/s. Dari hasil 

penelitiannya, didapatkan bahwa ketebalan reinforce beam berbanding lurus dengan gaya 

reaksi pada tumpuan (holder) dan berbanding terbalik dengan besar defleksi yang terjadi 

pada reinforce beam. Model penelitian dan hasil penelitian dari Marzbanrad dapat dilihat 

pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2 

 

 
Gambar 2.1 Model pengujian yang dilakukan Marzbanrad  

Sumber: Marzbanrad (2009:904) 

 

  
 

Gambar 2.2 Grafik hasil penelitian Marzbanrad berupa (a) defleksi, dan (b) gaya reaksi  

Sumber: Marzbanrad (2009:907) 

 

(b) (a) 
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Tanlak (2015) melakukan penelitian terhadap sistem bumper . Pada penelitiannya, 

Tanlak  memvariasikan bentuk penampang reinforce beam dengan 3 macam bentuk spline 

yang dapat dilihat pada Gambar 2.3 (a), (b) dan (c), kemudian membandingkannya dengan 

3 macam bentuk beam yang sudah ada pada umumnya (benchmark) yang dapat dilihat pada 

Gambar 2.3 (d), (e), dan (f). Dari semua bentuk penampang yang dilakukan penelitian oleh 

Tanlak, didapat dua jenis penampang yang mampu menyerap energi terbesar pada uji 

kecepatan rendah, yaitu bentuk rectangle dan dome. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Tanlak dapat dilihat pada Tabel 2.1 

  

 
 

Gambar 2.3  Variasi penampang reinforce beam pada penelitian Tanlak untuk low speed 

impact  

Sumber: Tanlak (2015:56) 
 

Tabel 2.1 Hasil penelitian Tanlak untuk low speed impact 

 Plastically Dissipated Energy (J) 

Optimal Shapes  

w1 = 1, w2 = 0 113.1 

w1 = 0, w2 = 1 120.7 

w1 = 0.8 , w2 = 0.2 111.8 

 

Benchmarks 

 

Currently in use 115.2 

Rectangle 129 

Dome 141.6 

Sumber: Tanlak (2015:58) 
 

Kurniawan (2012) melakukan penelitian terhadap penampang crashbox yang memiliki 

penyerapan energi terbesar pada sistem bumper dalam uji pendulum impact bumper. 

Komponen bumper assembly terdiri dari crashbox, reinforce beam dan fascia. Base 

digunakan sebagai dudukan sistem bumper. Standar uji pendulum impact bumper pada 

penelitian ini mengikuti standar FMVSS 581 dengan kecepatan pendulum 4,444 m/s. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan simulasi software ANSYS 13.0. Variabel bebas 

adalah dimensi penampang rectangular crashbox, yaitu 50x128 mm, 64x100 mm, 80x80 

mm, 100x64 mm dan 128x50 mm dengan material yang digunakan adalah aluminium 

(a) (f) (e) (d) (c) (b) 
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AA7003-T7. Variasi penampang yang dilakukan oleh Kurniawan (2012) dapat dilihat pada 

Gambar 2.4  

 

            
 

Gambar 2.4  Variasi penampang rectangle crashbox penelitian Kurniawan  

Sumber: Kurniawan (2015:38) 

 

Dari penelitian ini diperloleh bahwa kemampuan menyerap energi meningkat seiring 

dengan peningkatan momen inersia luasan penampang crashbox, dengan kemampuan 

menyerap energi terbesar pada crashbox 128x50 mm sebesar 390 J. Deformasi crashbox 

menurun seiring dengan peningkatan momen inersia luasan penampang dengan nilai 

maksimum sebesar 16,757 mm pada crashbox dengan momen inersia luasan penampang 

terkecil yaitu 50x128 mm. 

 

2.2 Bumper  

Bumper merupakan bagian dari struktur kendaraan terluar yang terpasang melintang 

pada bagian depan dan belakang mobil. Fungsi utama dari bumper  adalah untuk meredam 

energi impak yang timbul ketika terjadi benturan dengan objek lain. Pada umumnya material 

yang digunakan dalam desain bumper antara lain baja, aluminium dan plastik. 

Sesuai dengan hukum kekekalan energi, energi kinetik yang timbul akibat pergerakan 

suatu benda yang bertabrakan akan diserap atau diubah menjadi energi bentuk lain. Dalam 

hal ini, bumper menyerapnya menjadi energi regangan. Pada kondisi tabrakan dengan 

kecepatan tinggi, bumper tidak dapat efektif menyerap energi yang timbul ketika tabrakan 

sehingga energi diteruskan menuju komponen struktur rangka kendaraan. Rangka  mobil 

(50x128 mm) 

(64x100 mm) (128x50 mm) 

(100x64 mm) 

(80x80 mm) 
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akan menyerap energi yang tersisa dari bumper dan menyalurkannya ke segala arah. 

Sehingga dalam kecelekaan dengan kecepatan tinggi, keseluruhan struktur rangka kendaraan 

merupakan satu-satunya perangkat keselamatan penumpang. 

Bagian-bagian utama sistem bumper dapat dilihat pada Gambar 2.5. Berdasarkan 

American Iron and Steel Institute bagian-bagian utama dari bumper adalah: 

1. Fascia 

Bagian terluar bumper yang didesain dengan bentuk aerodinamis, berfungsi untuk 

mengatur aliran udara di sekitar mobil serta menambah estetika untuk menarik 

konsumen. Fungsi lain dari fascia ialah untuk mengurangi cedera pada pejalan kaki 

ketika tertabrak (sebagai pedestrian protector) sehingga dibuat dengan material yang 

elastis. Umumnya fascia terbuat dari polypropylene, polyurethane atau polycarbonate.  

 

 
Gambar 2.5  Bagian-bagian sistem bumper 

Sumber: Scharff (1990) 

 

2. Reinforce beam 

Reinforce beam adalah komponen utama agar sistem bumper dapat bekerja dengan 

baik. Bagian ini terletak di depan crashbox. Bentuk penampang reinforce beam yang 

umum digunakan antara lain box section (Gambar 2.6 (a)), channel section (Gambar 2.6 

(b)), hat section (Gambar 2.6 (c)) dan double hat section (Gambar 2.6 (d)). 

  

 
 

Gambar 2.6   Bentuk penampang reinforce beam pada sistem bumper 

Sumber : AISI (2006:5) 

 

(d) (c) (b) (a) 
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3. Energy absorber 

Energy absorber berfungsi untuk menyerap sebagian energi impak yang timbul saat 

terjadi benturan sehingga dapat mereduksi gaya berlebih yang mengalir menuju rangka 

utama kendaraan, sehingga mengurangi dampak deselerasi pada penumpang. 

Komponen ini terpasang di antara bumper dengan rangka samping atau chassis 

kendaraan. Tipe dari penyerap energi antara lain bentuk foam dan honeycomb yang 

terbuat dari polypropylene, polyurethane, dan polyethylene. Sedangkan tipe mekanik 

yaitu crashbox terbuat dari bahan metalik seperti aluminium. 

Jenis sistem bumper menurut Steel Market Development Institute, dikelompokkan 

menjadi beberapa jenis. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.7. 

 

 
 

 
 

Gambar 2.7 Jenis-jenis sistem bumper  

Sumber : AISI (2006:2) 

 

1. Metal facebar system 

Disebut juga dengan bumper truk, adalah jenis bumper logam yang tampak secara 

jelas pada bagian depan dan belakang mobil, dan dilapisi dengan chrome atau coating 

lainnya dengan tujuan untuk mencegah korosi serta meningkatkan penampilan mobil. 

Sistem jenis ini saat ini lebih jarang digunakan karena terlalu berbahaya apabila terjadi 

kecelakaan dengan pejalan kaki. Sistem bumper ini dapat dilihat pada Gambar 2.7 (a). 

2. Plastic fascia dan reinforce beam system 

Sistem bumper jenis ini ditunjukkan oleh Gambar 2.7 (b), terdiri dari sebuah fascia 

dan reinforce beam yang dipasang secara langsung pada frame kendaraan. Sistem ini 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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seringkali digunakan pada bagian belakang kendaraan, karena spesifikasi yang harus 

dipenuhi untuk bumper  belakang lebih rendah dibanding bumper depan kendaraan  

3. Plastic fascia, reinforce beam dan energy absorption system 

Sistem bumper yang terdiri dari  fascia, reinforce beam dan energy absorber ini 

merupakan yang paling umum digunakan di negara-negara maju, dan terpasang pada 

bagian depan dan belakang mobil. Sistem bumper dilengkapi dengan energy absorber 

yang dapat berupa mechanical absorber (Gambar 2.7 (c)) atau foam energy absorber 

(Gambar 2.7 (d)). Setiap komponen energy absorber termasuk juga reinforce beam 

menyerap energi kinetik pada saat terjadi kecelakaan dengan besar yang berbeda-beda 

sesuai dengan karakteristik kecelakaan.  

 

2.3 Reinforce beam  

Reinforce beam adalah komponen utama agar sistem bumper dapat bekerja dengan baik. 

Bagian ini membantu dalam penyerapan energi kinetik pada sebuah tabrakan dan 

memberikan perlindungan terhadap bagian mobil lainnya, khususnya pada bagian mesin dan 

frame. Desain dari reinforce beam mempertimbangkan kekuatan, manufacturability, berat, 

recycleability dan harga. 

Secara umum reinforce beam dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: 

1. Steel reinforce beam 

Steel reinforce beam diproduksi melalui proses cold stamping, hot forming atau roll 

forming. Kekuatan tarik dari produk cold stamping dan roll forming berkisar 900-1500 

MPa, sedangkan produk hot stamping berkisar 1200-1400 MPa. Semua produk steel 

reinforce beam memiliki modulus elastisitas 207 GPa 

2. Steel facebars 

Pada umumnya beam jenis ini dihasilkan melalui proses cold stamp pada baja 

karbon rendah. Kekuatan tariknya berkisar antara 350-500 MPa dengan modulus 

elastisitas 207 GPa. 

3. Plastic reinforce beam 

Plastic reinforce beam dibagi lagi menjadi 2 jenis yaitu: glass reinforced plastic 

dan unreinforced plastic. Glass reinforced plastic pada umumnya diproduksi dengan 

compression mold sedangkan unreinforced plastic melalui blow mold. Kekuatan tarik 

produk ini mencapai 275 MPa dan modulus elastisitas 15 GPa 
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4. Aluminium reinforce beam 

Pada umumnya, beam aluminium diproduksi dengan cara ekstrusi aluminium seri 

6000 atau 7000. Seterlah diberi perlakuan panas, beam ini memiliki kekuatan tarik 

hingga 550 MPa dan modulus elastisitas 69 GPa. 

 

2.4 Crashbox 

Crashbox adalah komponen keselamatan pasif yang terpasang di antara bumper dan 

rangka utama dari kendaraan. Komponen ini memiliki fungsi yang sama dengan reinforce 

beam, yaitu mereduksi energi impak yang terjadi selama tabrakan. Akibat energi impak dari 

tumbukan crashbox akan mengalami tekukan (buckling) ketika gaya aksial tekan melebihi 

beban kritis material. Energi yang diserap mengakibatkan deformasi pada crashbox sehingga 

kerusakan pada struktur rangka kendaraan dapat direduksi. Detail crashbox dapat dilihat 

pada Gambar 2.8. 

 

 
Gambar 2.8   Penempatan crashbox pada struktur rangka kendaraan 

Sumber : Yanjie (2006:2) 

 

Penyerapan energi oleh crashbox berdasarkan pola deformasinya dapat diklasifikasikan 

menjadi 2 jenis, yaitu axial mode dan bending mode. Axial mode murni mengalami 

deformasi sepanjang sumbu aksialnya. Mode deformasi ini dapat terjadi pada kondisi 

tumbukan frontal/rear. Jenis axial mode ditunjukkan Gambar 2.9. 

 

 

Gambar 2.9  Deformasi crashbox karakter axial mode 

Sumber : Paul (2004:42) 
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Bending mode melibatkan pembentukan mekanisme sendi lokal dengan penyerapan 

energi yang lebih rendah. Struktur front-end akan selalu memiliki kecenderungan untuk 

terdeformasi pada sendinya.. Mekanisme bending mode ditunjukkan Gambar 2.10. 

 

 
Gambar 2.10 Deformasi crashbox karakter bending mode 

Sumber : Paul (2004:43) 

 

Pola deformasi yang diharapkan terjadi pada saat crashbox mengalami beban impact 

adalah axial mode, karena energi yang diserap oleh crashbox akan semakin besar. Han 

(1999) melakukan penelitian pola deformasi struktur berdinding tipis yang dikenai beban 

impact miring menunjukkan bahwa bending mode mendominasi pola deformasi yang terjadi 

pada crashbox bila sudut kemiringan beban lebih dari 8° dan besar energi yang diserap 

crashbox akan berkurang sampai 40 % dari crashbox yang terdeformasi secara aksial. 

 

2.5 Standar Uji Bumper 

Standar uji bumper secara internasional berbeda-beda. Bumper yang diuji meliputi 

bumper bagian depan dan belakang. Secara garis besar ada dua jenis metode pengujian 

bumper, yaitu dengan pendulum, dimana mobil dalam keadaan diam ditumbuk oleh 

pendulum dengan kecepatan tertentu, dan dengan barrier (penghalang), dimana mobil 

ditabrakkan dengan kecepatan tertentu pada suatu deformable atau rigid barrier. Dalam 

bahasan ini uji bumper kendaraan difokuskan pada kemampuan untuk menyerap energi 

sesuai fungsinya pada kecepatan rendah (low speed collision) antara 2,222 – 4,444 m/s. 

Beberapa jenis pengujian bumper kecepatan rendah adalah sebagai berikut: 

a. RCAR (Research Council for Automobile Repairs) 

Standar pengujian ini berperan agar manufaktur kendaraan memperhatikan 

efektivitas penyerapan energi pada bumper dalam tabrakan berkecepatan rendah.  

Pengujian dilakukan dengan menabrakkan kendaraan dengan kecepatan 2,778 m/s 

terhadap fixed barrier yang dimensinya sesuai dengan standar RCAR. Dua model dari 

pengujian dalam standar ini adalah uji tabrak penuh (full width test) dan uji tabrak pada 

sudut bumper (corner test). Standar RCAR dapat dilihat pada Gambar 2.11. 
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Gambar 2.11  Standar RCAR untuk uji bumper kendaraan tampak (a) depan dan (b) atas 

Sumber : RCAR (2010) 

 

b. IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) 

Standar uji bumper dengan menggunakan fixed barrier yang dibagi menjadi empat 

konfigurasi pengujian yaitu impak bumper depan dan belakang secara penuh, serta 

bumper depan dan belakang pada bagian corner (sudut). Keseluruhan pengujian 

dilakukan dengan kecepatan kendaraan menumbuk barrier sebesar 2,222 m/s. Standar 

IIHS dapat digambarkan seperti pada Gambar 2.12.  

 

 

 
Gambar 2.12   Standar IIHS untuk uji bumper depan tampak (a) depan dan (b) atas, serta 

bumper  belakang tampak (c) depan dan (d) atas 

Sumber : IIHS (2001) 

 

c. FMVSS 581 (Federal Motor Vehicles Safety Standards) 

Standar ini menggunakan dua metode yaitu pendulum dan barrier. Pendulum yang 

digunakan mempunyai massa yang dapat disesuaikan antara 1200 -4500 lbm dengan 

kecepatan impak 4,444 m/s (16 km/jam). Sedangkan untuk barrier menggunakan 

(b) (a) 

(c) (d) 

(b) (a) 
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perangkat peluncur kendaraan dengan kecepatan 4,444 m/s menuju suatu fixed barrier 

yang dimensinya sesuai dengan standar FMVSS 581. 

Standar FMVSS 581 adalah standar uji tabrak berkecepatan rendah yang dilakukan 

dengan menumbukkan sebuah pendulum dengan massa tertentu pada bagian tengah bumper 

suatu kendaraan yang dikondisikan dalam keadan diam (fixed). Kecepatan pendulum ketika 

bertabrakan dengan bumper adalah 4,444 m/s Massa pendulum harus sama atau mendekati 

dengan massa mobil yang diuji, dimana massa pendulum dapat diubah-ubah dengan 

menambahkan beban pada pendulum. Peralatan uji pendulum impak dapat dilihat pada 

Gambar 2.13. 

Dalam pengujian ini pendulum bergerak dengan kecepatan 4,444 m/s menumbuk 

bumper. Posisi kendaraan yang diuji adalah tegak lurus dengan lintasan gerak pendulum 

ketika tumbukan terjadi. Standar dimensi pendulum dapat dilihat pada Gambar 2.14. 

 

  
Gambar 2.13   Peralatan uji pendulum impak bumper 

Sumber : NHTSA (1990) 

 

 
Gambar 2.14  Bentuk dan dimensi pendulum standar FMVSS 581 

Sumber : NHTSA (1990:15) 
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2.6 Beam (Batang) 

Beam adalah suatu member dalam struktur yang menerima momen dan gaya luar yang 

arahnya tegak lurus terhadap sumbu beam (beban lateral). Gaya reaksi pada beam akibat 

momen dan gaya luar yang diberikan bergantung pada jenis tumpuan pada beam tersebut. 

 

2.6.1. Jenis-jenis Tumpuan 

Dalam menahan beban yang dikenakan pada beam, diberikan tumpuan sehingga beam 

tidak bergerak bebas dalam ruang. Pada tumpuan ini terjadi gaya reaksi sehingga resultan 

gaya yang bekerja pada beam statis sama dengan nol. Besar dan arah gaya reaksi yang terjadi 

pada tumpuan bergantung pada jenis tumpuan yang digunakan. 

Beberapa tipe tumpuan yang sering digunakan dalam analisa struktur dapat dilihat pada 

Gambar 2.15. Perlu diketahui bahwa arah gaya dapat berlawanan dari yang tertera pada 

gambar, tergantung pada kondisi pembebanan. 

 

 
Gambar 2.15 Jenis-jenis tumpuan dalam analisa struktur 

Sumber: Laursen (1998:23) 

 

Pada gambar 2.15 dapat dilihat bahwa untuk tumpuan jenis roller, pergerakan rotasi dan 

translasi dapat terjadi. Tumpuan engsel (pinned support) hanya memungkinkan pergerakan 

rotasi tanpa translasi. Sedangkan tumpuan jepit (fixed support) tidak mengijinkan terjadinya 

pergerakan rotasi maupun translasi. Tumpuan yang menahan gerakan rotasi akan menerima 

momen akibat pembebanan pada beam. 
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2.6.2. Diagram Benda Bebas (DBB) 

Diagram benda bebas (DBB) merupakan penyederhanaan suatu struktur termasuk juga 

gaya yang bekerja, sehingga memudahkan proses analisa. Kegunaan DBB  di dalam analisa 

struktur sangat luas. DBB dapat dibangun untuk beragam bagian dari suatu struktur, dan juga 

untuk keseluruhan struktur. Langkah dasar untuk membangun sebuah diagram benda bebas 

adalah sebagai berikut: 

a. Secara hipotesis, potong struktur atau lepaskan beberapa sambungan atau tumpuan, 

sehingga terbentuk gambar benda bebas (Gambar 2.16 (a)) 

b. Pada gambar benda bebas, denotasikan semua gaya yang bekerja pada struktur yang 

terjadi pada perpotongan atau tumpuan, termasuk juga gaya eksternal yang bekerja pada 

struktur. Pemberian label pada setiap gaya yang bekerja harus dilakukan dengan baik, 

karena dapat mempengaruhi ketepatan persamaan kesetimbangan (Gambar 2.16 (b)) 

c. Untuk struktur yang dipecah menjadi beberapa DBB, prosedur yang dilakukan untuk 

setiap diagram sama dengan yang telah dijelaskan di atas. Tetapi, pada gaya internal 

yang bekerja pada batas perpotongan dua DBB didenotasikan sama besar, namun 

berlawanan arah. (Gambar 2.16 (c)) 

Contoh dalam proses pembuatan diagram benda bebas dapat dilihat pada Gambar 2.16. 

 

 
Gambar 2.16 Tahapan pembuatan diagram benda bebas (DBB) 

Sumber: Laursen (1998:25) 

 

 

(c) 

(b) 

(a) 
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2.6.3. Persamaan Kesetimbangan 

Suatu benda yang pada awalnya dalam keadaan diam dan kemudian setelah diberi gaya, 

berakhir pada keadaan diam disebut kesetimbangan statis. Analisis persamaan 

kesetimbangan dapat beragam bentuknya, akan tetapi semua itu berdasar pada persamaan 

kesetimbangan skalar berikut: 

ΣF=0, ΣM=0 

Persamaan di atas menyatakan bahwa resultan dari semua vektor gaya F sama dengan 

nol dan resultan dari semua vektor momen M sama dengan nol. 

 

2.6.4. Diagram Gaya Geser dan Diagram Momen 

Nilai dari gaya geser dan momen pada suatu struktur adalah fungsi posisi dari suatu 

member. Untuk membangun diagram gaya geser dan diagram momen, dapat dilakukan 

dengan cara mem-plot nilai gaya geser dan momen sebagai fungsi posisi pada beam. Dengan 

mengambil variabel x sebagai parameter jarak/posisi searah sumbu beam, maka gaya geser 

sebagai fungsi x adalah V(x), sedangkan momen seagai fungsi x adalah M(x).  

Dengan keberadaan gaya geser dan momen pada beam, maka perlu adanya kesepakatan 

awal untuk penggunaan tanda pada besaran-besaran tersebut. Kesepakatan yang sering 

dipakai pada analisa beam dapat dilihat pada Gambar 2.17. Untuk gaya geser dapat 

dinyatakan bahwa nilai gaya geser akan positif apabila resultan dari gaya eksternal yang 

terjadi pada suatu titik pada beam berarah ke atas, dan akan bernilai negatif apabila resultan 

dari gaya eksternal yang terjadi pada suatu titik pada beam berarah ke bawah. Sedangkan 

untuk momen, dapat dinyatakan bahwa momen akan bernilai positif apabila momen yang 

terjadi menyebabkan tekanan (compression) pada lapisan atas beam. 

 

 
Gambar 2.17 Kesepakatan arah pada analisa beam (untuk nilai positif) 

Sumber: Laursen (1998:30) 

(2-1) 
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2.6.5. Momen Inersia Luasan 

Pada balok yang mengalami lenturan elastis, terdapat serat / permukaaan balok yang 

mengalami tegangan nol, yang dinamakan dengan permukaan netral atau sumbu netral. 

Permukaan-permukaan yang sejajar dengan permukaan netral akan mengalami regangan 

yang besarnya berubah secara langsung dan linier dengan jaraknya dari permukaan netral. 

Untuk masing-masing individu dari permukaan tersebut, hukum Hooke berlaku, yaitu 

besarnya tegangan normal sebanding dengan regangan. Dalam konteks ini, angka rasio 

Poisson diabaikan 

Momen inersia luasan sangat penting dalam perhitungan suatu beam dengan penampang 

tertentu yang mengalami lenturan. Secara umum, cara menghitung momen inersia dilakukan 

dengan menentukan titik berat penampang yang bersangkutan, karena momen inersia harus 

dihitung terhadap sumbu netral daerah irisan penampang, yang melalui titik berat. Setelah 

itu dilanjutkan dengan integrasi y2dA, dengan y adalah jarak titik berat terhadap suatu elemen 

luasan dan dA adalah elemen luasan penampang. 

 

2.6.6. Momen Inersia Lingkaran 

 

 
 

Gambar 2.18 Momen inersia lingkaran (a) pejal (b) cincin 

Sumber: Popov (1996:70) 

 

 Sebelum dibahas lebih lanjut, ada baiknya diperjelas bahwa momen inersia polar Ip 

berbeda dengan momen inersia luasan lingkaran, I.  Momen inersia polar lingkaran 

dirumuskan sebagai 

𝐼𝑝 = ∫𝜌2𝑑𝐴
 

𝐴

= ∫ 2𝜋𝜌3 𝑑𝑝
𝑐 

0

=
4𝜋𝑐4

2
 

dimana dA=2πρ.dρ, 2πρ adalah keliling sebuah cincin, ρ adalah radius dan dρ adalah lebar 

cincin. Dalam hal lingkaran pejal maka batas atas integral adalah jari-jari lingkaran dan batas 

bawah adalah pusat lingkaran, yaitu nol. Keterangan ini diperjelas dengan Gambar 2.18 (a). 

(a) (b) 

(2-2) 
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Untuk penampang cincing dengan ketebalan tertentu maka batas bawah tidak nol, 

seperti pada Gambar 2.18 (b). Secara matematis rumus momen inersia polar untuk cincin 

adalah 

𝐼𝑝 = ∫𝜌2𝑑𝐴
 

𝐴

= ∫ 2𝜋𝜌3𝑑𝜌
𝑐

𝑏

=
𝜋𝑐4

2
−
𝜋𝑏4

2
 

Setelah membahas momen inersia polar lingkaran, barulah momen inersia luasan 

lingkaran dibahas. Gambar 2.19 dapat membantu pemahaman mengenai rumus matematis 

yang digunakan. 

 

 
Gambar 2.19 Momen inersia lingkaran pejal  

Sumber: Popov (1996:141) 

 

Dengan teorema Phytagoras, maka nilai ρ2 = y2 + z2. kemudian mensubstitusikan nilai 

ρ2 pada rumus momen inersia polar lingkaran, sehingga didapat : 

𝐼𝑝 = ∫𝜌2𝑑𝐴
 

𝐴

= ∫(𝑦2 + 𝑧2) 𝑑𝐴
 

𝐴

= ∫𝑦2𝑑𝐴
 

𝐴

+ ∫𝑧2𝑑𝐴
 

𝐴

 

Maka, 

𝐼𝑝 = 𝐼𝑧𝑧 + 𝐼𝑦𝑦 = 2. 𝐼𝑧𝑧 

Sehingga, dengan menggunakan definisi Ip = J 

𝐼𝑧𝑧 = 𝐼𝑦𝑦 =
𝐽

2
=
𝜋𝑐4

4
 

 

2.6.7.  Teorema sumbu sejajar 

 

 
Gambar 2.20 Teorema sumbu sejajar 

Sumber: Popov (1996:140) 

(2-3) 

(2-4) 

(2-5) 

(2-6) 
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Penampang bentuk pada gambar 2.20 mempunyai momen inersia Io terhadap sumbu 

horizontal yang melewati titik beratnya. Besarnya Io dirumuskan sebagai berikut 

𝐼𝑜 = ∫𝑦2𝑑𝐴
 

𝐴

 

dimana y diukur dari sumbu yang melewati titik berat. Sedangkan momen inersia, Izz, dari 

daerah yang sama terhadap sumbu horizontal Z-Z didefinisikan sebagai:  

𝐼𝑧𝑧 =  ∫ (𝑑 + 𝑦)2𝑑𝐴
 

𝐴

 

dimana y dan d diukur dari sumbu titik berat. Persamaan di atas apabila dijabarkan menjadi: 

𝐼𝑧𝑧 = 𝑑2∫𝑑𝐴
 

𝐴

+ 2𝑑∫𝑦 𝑑𝐴
 

𝐴

+ ∫𝑦2 𝑑𝐴
 

𝐴

 

𝐼𝑧𝑧 = 𝐴𝑑2 + 2𝑑∫𝑦 𝑑𝐴
 

𝐴

+ 𝐼𝑜 

akan tetapi, karena sumbu darimana y diukur adalah melalui titik berat dari daerah luas, maka 

ȳ=∫ y.dA adalah nol. Maka persamaan menjadi 

𝐼𝑧𝑧 = 𝐴𝑑2 + 𝐼𝑜 

 

2.6.8. Internal work 

Ketika suatu struktur menerima beban/gaya eksternal, maka dalam setiap member pada 

struktur tersebut terjadi suatu energi yaitu kerja internal (energi regangan). Kerja internal 

dapat dinyatakan dalam bentuk tegangan atau regangan yang terjadi pada setiap member. 

Tegangan dan regangan secara umum terjadi karena gaya aksial, momen tekuk (bending), 

puntir, dan geser. 

Selama proses pembebanan, kerja eksternal sama dengan kerja internal (energi 

regangan) sesuai dengan hukum konservasi energi. Apabila tumpuan tidak bergerak (fixed) 

maka beban yang diberikan menjadi kerja eksternal seluruhnya, dan dapat dinyatakan 

dengan: 

𝑊𝐸 = 𝑊𝐼 

dimana WE menunjukkan besar kerja eksternal dan WI menunjukkan kerja internal yang 

terjadi pada member. Apabila tumpuan dapat bergerak, maka kerja yang terjadi paa tumpuan 

menjadi bagian dari kerja eksternal, dan dapat dinyatakan dengan: 

𝑊𝐸 +𝑊𝑅 = 𝑊𝐼 

dimana WR adalah kerja yang terjadi pada tumpuan. 

Perlu diingat bahwa pernyataan yang disebutkan di atas adalah dengan asumsi beban 

yang diberikan terhadap struktur atau member tidak menyebabkan deformasi plastis. Dengan 

(2-11) 

(2-10) 

(2-9) 

(2-8) 

(2-7) 

(2-13) 

(2-12) 
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kata lain, ketika beban dihilangkan, struktur akan kembali ke kondisi semula, menunjukkan 

bahwa tegangan pada struktur atau member tidak melebihi batas elastis material.  

Pada umumnya, suatu beam yang meneima beban transversal akan mengalami bending. 

Besarnya kerja internal yang disebabkan oleh bending pada beam dapat diperoleh dengan 

menghubungkan dengan momen bending M yang terjadi pada beam. Momen M 

menyebabkan dua sisi vertikal pada suatu potongan beam berputar sebesar sudut relatif dθ. 

Secara matematis, besar kerja internal adalah sebagai berikut: 

𝑑𝑊𝐼 =
𝑀 𝑑𝜃

2
 

Untuk beam yang berada dalam daerah elastisitasnya, hubungan sudut relatif, momen, 

dan modulus elastisitas adalah sebagai berikut 

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
=
𝑑𝜃

𝑑𝑥
=
𝑀

𝐸𝐼
 

Maka dengan mensubstitusikan persamaan di atas ke dalam rumus kerja internal, menjadi 

𝑑𝑊𝐼 = (
𝑀

2
) (
𝑀 𝑑𝑥

𝐸𝐼
) =

𝑀2

2𝐸𝐼
𝑑𝑥  

Dengan mengintegrasi persamaan di atas untuk panjang keseluruhan beam, maka persamaan 

dapat ditulis menjadi 

𝑊𝐼 = ∫
𝑀2

2𝐸𝐼
𝑑𝑥

𝐿

0

 

 

2.7 Beban Impak 

Sebuah benda bergerak yang menabrak sebuah struktur menyebabkan terjadinya beban 

dinamik atau tumbuk (dynamic atau impact load). Berdasarkan azas kekekalan energi dapat 

dianggap bahwa sesaat benda bergerak itu berhenti, maka energi kinetiknya berubah 

sempurna menjadi energi regangan pada sistem yang memberikan perlawanan. Pada kondisi 

ini terjadi defleksi maksimum dari sistem perlawanan. 

Beban dinamik yang bekerja pada suatu sistem diilustrasikan pada Gambar 2.21, dimana 

pegas menunjukkan suatu sistem elastis yang melawan beban dinamik. Dalam bentuk 

tetapan pegas, defleksi statis Δst  dari pegas disebabkan oleh Pst = mg adalah Δst = Pst/k. 

Begitu juga Δmax = Pdyn/k, dimana Pdyn adalah gaya dinamik maksimum yang dialami oleh 

pegas. Pada saat pegas dalam defleksi maksimumunya, maka hubungan kerja luar dengan 

energi regangan ditunjukkan dengan Persamaan (2-18) 

(2-17) 

(2-16) 

(2-15) 

(2-14) 
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Gambar 2.21 Sifat sistem elastis di bawah pengaruh beban tumbuk 

Sumber: Popov (1996:582) 

 

𝑃𝑠𝑡(ℎ + ∆𝑚𝑎𝑥) =
1

2
𝑃𝑑𝑦𝑛∆𝑚𝑎𝑥 

Faktor setengah yang muncul di depan pernyataan energi regangan dalam rumus di atas 

adalah karena pegas menerima beban dengan berangsur-angsur. Kemudian dengan 

mensubstitusikan besar Pdyn menjadi 

𝑃𝑠𝑡(ℎ + ∆𝑚𝑎𝑥) =
1

2
 
(∆𝑚𝑎𝑥)

2

∆𝑠𝑡
 𝑃𝑠𝑡 

(∆𝑚𝑎𝑥)
2 − 2∆𝑠𝑡∆𝑚𝑎𝑥 − 2ℎ∆𝑠𝑡= 0 

maka besar Δmax adalah  

∆𝑚𝑎𝑥= ∆𝑠𝑡 +√(∆𝑠𝑡)2 + 2ℎ∆𝑠𝑡 

∆𝑚𝑎𝑥= ∆𝑠𝑡 (1 + √1 +
2ℎ

∆𝑠𝑡
) 

dengan mensubstitusikan rumus Pdyn, didapat: 

𝑃𝑑𝑦𝑛 = 𝑃𝑠𝑡 (1 + √1 +
2ℎ

∆𝑠𝑡
) 

Persamaan serupa dapat diperoleh pada suatu kasus yaitu sebuah massa m bergerak 

mendatar dengan kecepatan v menumbuk suatu benda elastis. Untuk maksud ini, adalah 

penting untuk mengganti kerja luar yang dilakukan benda jatuh (pada kasus sebelumnya) 

dengan energi kinetik sebuah benda bergerak. Karena itu, berhubung energi kinetik sebuah 

(2-22) 

(2-21) 

(2-20) 

(2-19) 

(2-18) 

(2-23) 
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benda bergerak adalah mv2/2, maka besar beban dinamik Pdyn dapat dilihat pada Persamaan 

(2-24). 

𝑃𝑑𝑦𝑛 = 𝑚√
𝑣2𝑔

∆𝑠𝑡
 

 

2.8  Teori Tegangan dan Regangan 

2.8.1 Definisi  

Tegangan didefinisikan sebagai gaya per satuan luas permukaan dimana gaya bekerja. 

Tegangan dibagi menjadi dua yaitu tegangan normal dan tegangan geser. Tegangan  normal 

adalah tegangan yang disebabkan oleh gaya yang bekerja secara tegak lurus luas permukaan 

benda, ditunjukkan pada Gambar 2.22. Sedangkan tegangan geser adalah tegangan yang 

disebabkan oleh gaya geser yang bekerja sejajar dengan luas permukaan benda. Tegangan 

geser dapat diilustrasikan seperti pada Gambar 2.23. 

 

 
Gambar 2.22   Tegangan normal pada material 

Sumber : Beer (2006:5) 

 

𝜎 =
𝐹

𝐴
 

Dengan : 

σ = Tegangan normal [N/m2] 

F = Gaya normal [N]  

A = Luas permukaan dimana gaya bekerja [m2] 

 

 
Gambar 2.23   Tegangan geser pada material 

Sumber : Beer (2006:10) 

(2-25) 

(2-24) 
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𝜏 =
𝐹𝑠

𝐴
 

Dengan : 

τ = Tegangan geser [N/m2] 

Fs = Gaya geser [N] 

A = Luas permukaan benda dimana gaya bekerja [m2] 

Bila suatu benda diberi gaya maka akan terjadi tegangan pada benda tersebut. Tegangan 

yang terjadi akan menimbulkan regangan. Pada dasarnya, tegangan adalah suatu besaran 

yang tidak dapat diukur, sedangkan regangan bisa diukur. Regangan didefinisikan sebagai 

perbandingan antara perubahan panjang dengan panjang awal suatu benda. 

 

 
Gambar 2.24   Regangan akibat pembebanan 

Sumber : Beer  (2006:61) 

 

Regangan dibagi menjadi dua, yaitu regangan normal dan regangan geser. Regangan 

normal terjadi ketika suatu gaya diberikan secara aksial sehingga terjadi perubahan panjang. 

Terjadinya regangan normal ini diilustrasikan pada Gambar 2.24. Sedangkan regangan geser 

adalah perubahan sudut antara dua permukaan tegak lurus dari elemen diferensial benda 

seperti pada Gambar 2.25.  

휀 =
𝛿

𝐿0
 

Dengan :  

ε = Regangan normal 

δ = Perubahan panjang [m] 

L0 = Panjang awal [m] 

 

(2-26) 

(2-27) 
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Gambar 2.25   Regangan geser pada elemen material 

Sumber : Gere (2004:32) 

 

𝛾 =
𝑆𝑆
𝑆0

 

Dengan : 

γ = Regangan geser 

SS = Perubahan sudut [°] 

S0 = Sudut awal [°] 

Rasio antara tegangan normal dan regangan normal disebut dengan Modulus Elastisitas 

(Young Modulus). Modulus ini berlaku pada daerah elastis material, yaitu pada garis lurus 

sebelum terjadinya yield. Sedangkan rasio antara tegangan geser dengan regangan geser 

disebut Modulus Geser. Hubungan antara tegangan dan regangan ditampilkan dalam kurva 

tegangan dan regangan seperti pada Gambar 2.26. 

 

 
Gambar 2.26  Grafik hubungan tegangan dan regangan 

Sumber : Gere (2004:15) 

 

Sehingga dapat ditulis rumusan untuk Modulus Elastisitas dan  Modulus Geser: 

𝐸 =
𝜎

휀
 

Dengan : 

E = Modulus elastisitas (N/m2)  

σ = Tegangan (N/m2) 

ε = Regangan  

(2-28) 

(2-29) 
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𝐺 =
𝜏

𝛾
 

Dengan : 

G = Modulus geser (N/m2) 

τ = Tegangan geser (N/m2) 

γ = Regangan geser  

 

2.8.2 Perbandingan Poisson 

Suatu bahan padat apabila dikenai gaya juga akan mengalami dua jenis deformasi, yaitu 

deformasi yang searah dengan gaya serta deformasi yang arahnya tegak lurus dengan gaya 

(lateral). Fenomena ini diilustrasikan pada Gambar 2.27 dimana deformasi diperlihatkan 

secara berlebihan. Ketika suatu benda dikenai gaya tarik aksial, maka benda itu akan 

mengalami penyusutan pada arah lateralnya, juga sebaliknya, secara lateral benda itu akan 

memuai ke samping apabila diberi gaya tekan aksial. 

 

 
Gambar 2.27 (a) penyusutan dan (b) pemuaian lateral akibat efek Poisson 

Sumber: Popov (1996:47) 

 

Secara umum, nilai dari deformasi lateral ini ditunjukkan dengan cara 

membandingkannya terhadap deformasi yang terjadi pada arah aksial. Selanjutnya 

perbandingan ini disebut dengan perbandingan Poisson (Poisson ratio), yaitu perbandingan 

antara regangan lateral dengan regangan aksial. Nilai dari perbandingan Poisson ini 

ditunjukkan dengan lambang v (nu) dan didefinisikan sebagai berikut 

𝑣 = |
𝑟𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙

𝑟𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑘𝑠𝑖𝑎𝑙
| = −

𝑟𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙

𝑟𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑘𝑠𝑖𝑎𝑙
  

2.8.3 Model Material Johnson-Cook 

Model material Johnson-Cook merupakan sifat mekanis material yang apabila diberi 

beban tarik akan mangalami karakter tegangan yang dipengaruhi oleh besar regangan, laju 

(2-30) 

(2-31) 

(a) (b) 
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regangan serta temperatur. Tegangan yang dihasilkan pada regangan tertentu akan sesuai 

dengan Persamaan (2.32) 

𝜎 = ⌊𝐴 + 𝐵휀𝑝
𝑛⌋⌊1 + 𝐶. 𝑙𝑛 휀𝑝

∗⌋⌊1 − 𝑇𝐻
𝑚⌋ 

dimana  

εp : Regangan plastis efektif 

εp* : Laju regangan plastis efektif ternormalisasi 

TH : Temperatur homologus = (T-Truang)/(Tlebur-Truang) 

A : Tegangan awal 

B : Konstanta hardening 

n : Eksponen hardening 

C : Konstanta laju regangan 

m : Eksponen pelunakan termal 

Persamaan yang ada di dalam tanda kurung pertama menyatakan bahwa tegangan 

merupakan fungsi dari regangan ketika εp*=1/detik dan TH=0. Konstanta A menunjukkan 

tegangan awal pada regangan rendah sementara B dan n menunjukkan pengaruh dari efek 

strain hardening. Persamaan dalam tanda kurung ke dua menunjukkan pengaruh laju 

regangan terhadap tegangan. Sedangkan persamaan dalam tanda kurung terakhir 

menunjukkan efek pelunakan termal, dimana tegangan akan menurun ke nol pada kondisi 

temperatur leleh (Tlebur). 

 

Tabel 2.2 Laju regangan pada aplikasi yang berbeda 

 
Sumber: Afandi (2013) 

Dengan keberagaman jenis pengujian dan aplikasinya maka laju regangan yang terjadi 

pada masing-masing pengujian juga beragam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 

2.2. Pada Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa rentang laju regangan untuk uji tabrak kendaraan 

(car crash) pada 1/s hingga 500/s. Pada tabel disebutkan pula rentang kecepatan untuk uji 

tabrak kendaraan adalah 1 m/s hingga 70 m/s. 

 

(2-32) 
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2.9  Metode Elemen Hingga 

Metode elemen hingga merupakan metode numerik yang biasa digunakan dalam 

pemecahan masalah bidang rekayasa. Dalam perhitungan, suatu bentuk geometri dibagi 

menjadi sejumlah elemen sederhana sehingga perhitungan dengan persamaan yang lebih 

sederhana dapat dilakukan.  Hasil perhitungan merupakan harga pendekatan dari sejumlah 

node. Prosedur perhitungan dengan Metode Elemen Hingga  antara lain sebagai berikut. 

1. Diskritisasi dan pemilihan elemen 

Proses pembagian suatu body menjadi elemen-elemen kecil yang lebih sederhana yang 

dihubungkan oleh titik simpul (node). Jumlah node bergantung pada jenis elemen yang 

dipilih. Elemen 3-dimensi bisa berupa tetrahedral (4 nodes) atau hexahedral (8 nodes)  

2. Memilih fungsi pendekatan 

Variasi perpindahan pada suatu elemen didekati dengan fungsi interpolasi yang 

didasarkan pada harga simpul yang mengitari. Fungsi yang biasa digunakan adalah 

linier, kuadratik dan kubik polynomial. 

3. Menurunkan persamaan matrik kekakuan [k] 

Dengan prinsip usaha virtual maka dihasilkan persamaan matrik kekakuan elemen 

yang dinyatakan sebagai berikut : 

[𝑘] = ∫[𝐵]𝑇[𝐶] [𝐵] 𝑑𝑉 

    Dimana: 

[k]  = matrik kekakuan elemen 

[B]  = matrik konstitutif hubungan regangan dan perpindahan 

[C]  = matrik konstitutif hubungan tegangan dan regangan material 

V  = volume 

4. Menghitung matrik beban total  

Beban yang bekerja didefinisikan menjadi 3 macam, yang ditunjukkan dengan 

persamaan berikut: 

𝐹 = 𝑄𝑁𝐹 + 𝑄𝐵𝐹 + 𝑄𝑇 (2-34) 

Dimana: 

QNF  = beban pada konsentrasi nodal 

QBF = beban body force (akibat beban sendiri) 

QT  = beban traksi (surface traction) 

 

 

(2-33) 
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5. Merakit elemen menjadi struktur 

Perakitan persamaan elemen akan dibawa ke bentuk persamaan global. Pada 

tahapan ini, setiap persamaan elemen harus saling bersinambungan. Titik-titik yang 

semula bersebelahan harus tetap bersebelahan satu sama lain setelah elemen dikenai 

beban. Bentuk persamaan global elemen yaitu: 

[𝐾]{𝑞} = {𝑅} (2-35) 

Dimana: 

[K]  = matrik kekakuan elemen. 

{q} = vektor perpindahan simpul. 

{R} = matrik beban total. 

Setelah matrik kekakuan global diperoleh dan syarat-syarat batasnya dimasukkan 

maka perpindahan simpul (q) dapat dicari.  

6. Mendapatkan perpindahan global 

Persamaan global yang telah mendapatkan syarat batas, merupakan sekumpulan 

persamaan linier dan dapat diselesaikan dengan cara eliminasi Gauss untuk 

mendapatkan besaran-besaran primer q1, q2, q3, …, qn. 

nnnnnn

nn

nn
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Rqkqkqk
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7. Mendapatkan besaran sekunder dan interpretasi hasil  

Dari besaran pertamanya yang berupa perpindahan, dapat dicari besaran sekunder 

yang berupa tegangan maupun regangan, dengan menggunakan hubungan antara 

keduanya. Hubungan tegangan-regangan pada kondisi 3 dimensi dapat dinyatakan 

dalam bentuk matrik sebagai berikut :  

{
 
 

 
 
𝜎𝑥
𝜎𝑦
𝜎𝑧
𝜏𝑥𝑦
𝜏𝑦𝑧
𝜏𝑧𝑥}
 
 

 
 

=
𝐸

(1+𝑣)(1−2𝑣)
 

[
 
 
 
 
 1 − 𝑣
𝑣
𝑣
0
0
0

𝑣
1 − 𝑣
𝑣
0
0
0

𝑣
𝑣

1 − 𝑣
0
0
0

0
0
0

1−2𝑣

2

0
0

0
0
0
0

1−2𝑣

2

0

0
0
0
0
0

1−2𝑣
2 ]
 
 
 
 
 

 

{
 
 

 
 
휀𝑥
휀𝑦
휀𝑧
𝛾𝑥𝑦
𝛾𝑦𝑧
𝛾𝑧𝑥}
 
 

 
 

                (2-37) 

Hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut : 

{𝜎} = [𝐶]{휀} (2-38) 

Sedangkan hubungan regangan dengan perpindahan adalah :  

{휀} = [𝐵]{𝑑}  (2-39) 

 

(2-36) 
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Sehingga tegangan dapat dirumuskan sebagai : 

{𝜎} = [𝐶][𝐵]{𝑑} (2-40) 

Hasil akhir dari perhitungan dengan metode elemen hingga ini berupa harga distribusi 

tegangan yang kemudian diplot di sepanjang struktur untuk dianalisis sesuai dengan 

rumusan masalah. 

 

2.10 Software Berbasis FEM 

Software yang berbasis elemen hingga ini mempunyai kelebihan yaitu dapat 

mendiskritisasi model dengan halus, mampu bekerja dengan elemen yang lebih banyak dan 

menghasilkan output dengan ketelitian tinggi. Secara umum langkah-langkah analisis 

dengan menggunakan software berbasis FEM dibagi menjadi tiga, yaitu Preprocessing 

(Proses Awal), Solution (Proses Solusi) dan Postprocessing (Proses Pembacaan Hasil). 

1. Preprocessing (Proses Awal) 

Tahap-tahap  penting dalam preprocessing : 

a. Mendefinisikan jenis analisis yang dipakai (analysis type). 

b. Pemodelan geometri: dilakukan proses modeling geometri baik 1D, 2D atau 3D. 

c. Pemilihan tipe elemen: digunakan untuk mendiskritisasikan model yang dibuat. 

d. Material properties: input data material yang digunakan. 

e. Meshing: pembagian struktur menjadi elemen-elemen kecil/elemen diskrit. 

f. Memasukkan kondisi batas (constrain). 

g. Menerapkan pembebanan. 

2. Solution (Proses Solusi) 

Merupakan proses penyelesain dari kondisi-kondisi yang telah diberikan pada tahap 

preprocessing. 

3. General Postprocessing (Proses Pembacaan Hasil) 

a. Plot result: gambar dengan warna untuk mengelompokkan suatu rentang nilai 

b. List result: tabel angka-angka hasil perhitungan oleh simulasi 

c. Animasi: gambar bergerak hasil simulasi 

 

2.11 Hipotesis 

Bentuk reinforce beam yang berbeda memiliki momen inersia yang berbeda sehingga 

mempengaruhi besar penyerapan energi dari reinforce beam. Hal ini dapat ditunjukkan dari 

perilaku pola deformasi yang terjadi, dimana beam mengalami dua jenis deformasi yaitu 

defleksi pada beam serta perubahan bentuk pada penampang beam. 


