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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis Bahan Penyusun Balok Beton Bertulang 

4.1.1 Semen 

 Semen yang digunakan adalah Semen  tipe PPC. Semen ini pada umumnya digunakan 

untuk bangunan. Untuk bahan semen tidak dilakukan pengujian khusus. 

4.1.2 Air 

 Air yang digunakan adalah air bersih dari PDAM Kota Malang yang tersedia di 

Laboratorium Struktur dan Bahan Konstruksi Teknik Sipil Universitas Brawijaya. Air 

digunakan untuk proses pencampuran beton dan perawatan beton setelah pengecoran. 

4.1.3 Agregat halus 

 Agregat halus yang digunakan adalah pasir alam yang berasal dari Kabupaten Malang. 

Dilakukan pengujian agregat halus terhadap pasir yang digunakan, yaitu pengujian gradasi. 

Hasil dari pengujian agregat halus menunjukkan bahwa pasir yang digunakan termasuk ke 

dalam zona 2. Hasil analisis agregat halus dapat dilihat pada lampiran 1. 

4.1.4 Agregat kasar 

 Agregat Kasar yang digunakan yaitu kerikil, pumice, dan pumice cat. Batu pumice 

yang digunakan berasal dari Gunung Kelud sedangkan untuk kerikil dari Kabupaten 

Malang. Untuk agregat pumice cat, cat yang digunakan adalah cat jenis polimer berwarna 

abu-abu. Dari hasil analisis gradasi agregat kasar yang digunakan termasuk kedalam 

ukuran butir maksimum 40 mm. Ketiga jenis agregat kasar dilakukan pengujian yang dapat 

dilihat hasilnya pada lampiran 1.  

4.1.5 Penyerapan agregat kasar 

 Pada penelitian ini diperlukan pengujian terhadap penyerapan agregat kasar, karena 

perbedaan agregat yang digunakan pada benda uji. Hasil penyerapan agregat kasar dapat 

dilihat pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Hasil Penyerapan Agregat Kasar 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 hasil penyerapan kerikil paling rendah yaitu 3,2 %. Disamping 

itu penyerapan pumice tanpa cat lebih besar dibandingkan pumice yang dicat. Hal itu 

membuktikan bahwa adanya pengaruh cat yang melaipisi permukaan agregat pumice yang  

mengakibatkan penyerapan air terhadap agregat pumice berkurang.  

Nilai perbandingan penyerapan agregat kasar diambil terhadap kerikil. Sehingga nilai 

perbandingan untuk pumice terhadap kerikil yaitu 4,375 :1. Sedangkan untuk pumice cat 

terhadap kerikil yaitu 3,15625 : 1. Hasil tersebut menunjukkan pumice yang dilapisi 

dengan cat berpengaruh terhadap penyerapan air. 

4.2 Hasil Pengujian Beton 

4.2.1 Pengujian beton segar 

Beton yang baru dikeluarkan dari tempat pencampuran atau mesin pengaduk disebut 

beton segar. Pengujian nilai slump merupakan bentuk dari pengujian beton segar. 

Pengujian slump dilakukan unutuk mengetahui kelecakan beton. Cara pengujian dilakukan 

dengan mengukur selisih tinggi beton yang dimasukkan ke dalam alat uji slump dengan 

setelah dilepas alat uji slumpnya. Dalam pengujian ini beton dimasukkan ke dalam alat uji 

slump berbentuk kerucut yang diisi tiap 1/3 dengan masing-masing lapisan ditusuk 

sebanyak 25 kali. Setalah itu alat uji slump diangkat secara vertikal untuk didapatkan nilai 

slump. Hasil nilai slump pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Slump 

Pengecoran Nilai Slump  (cm)

I 9,5

II 12

I 11,5

II 13

I 12

II 14,5

Kerikil

Pumice

Pumice Cat
 

Keterangan Pumice Pumice cat Kerikil 

Penyerapan air 14,0% 10,1% 3,2% 
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Dari hasil pengujian nilai slump rata-rata untuk kerikil yaitu 10,75 cm, pumice 12,25 

cm, dan pumice cat 13,25 cm. Syarat nilai slump dari SNI dalam pembuatan balok yaitu 

7,5-15 cm, sehingga nilai slump dapat digunakan. 

4.2.2 Pengujian beton keras 

Benda uji kuat tekan beton dalam penelitian ini diambil dua sampel pada setiap 

pengecoran untuk enam buah benda uji. Benda uji kuat tekan beton berbentuk silinder 

dengan diameter 8 cm dan tinggi 16 cm. Pengujian ini dilakukan 28 hari setelah 

pengecoran dengan melalui proses perawatan (curing). Proses perawatan (curing) 

dilakukan auntuk mengurangi proses hidrasi pada beton sehingga tidak menimbulakn 

retakan. Retakan yang muncul akibat hidarsi dapat mengurangi kekuatan beton itu sendiri. 

Proses curing dilakukan selama dua minggu atau 14 hari setelah beton dicor. Proses curing 

dilakukan dengan menggunakan karung goni yang dibasahi lalu diletakkan diatas balok 

beton dan disiram. Perhitungan kuat tekan pada silinder beton menggunakan persamaan  

(4-1). 

    
 

 
                  (4-1) 

dengan:  

 f’c = Kuat tekan beton (MPa) 

 P = Beban (N) 

 A = Luas penampang (mm²) 

 

Sedangkan untuk perhitungan berat volume pada silinder beton digunakan persamaan 

(4-2). 

   
 

 
                 (4-2) 

dengan: 

 ρ = Berat volume beton (kg/cm
3
) 

 W= Berat benda uji silinder (kg) 

 V = Volume benda uji silinder (cm
3
) 
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Hasil dari pengujian kuat tekan dan berat volume silinder beton dapat dilihat pada 

Tabel 4.3 dan Tabel 4.4. 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Kuat Tekan Silinder Beton 

Benda Luas Penampang Berat

Uji (cm²) (kg) (kN) (kg) (kg/cm²) MPa (kg/cm²) MPa

50,265 1,75 89 8900 177,062 17,71

50,265 1,85 50 5000 99,473 9,95

50,265 1,65 82 8200 163,135 16,31

50,265 1,5 64 6400 127,325 12,73

50,265 1,6 59 5900 117,378 11,74

50,265 1,45 83 8300 165,125 16,51

Kuat Tekan Kuat Tekan Rata-Rata

138,267

145,230

141,251

13,83

14,52

14,13

Beban Maks

Kerikil

Pumice

Pumice 

Cat  

Tabel 4.4 Hasil Berat Volume Silinder Beton 

Berat Volume Berat Berat Volume

(kg) (cm³) Volume (kg/cm³) Rata-Rata (kg/cm³)

1,75 0,00080424 2175,97

1,85 0,00080424 2300,31

1,65 0,00080424 2051,63

1,5 0,00080424 1865,11

1,6 0,00080424 1989,46

1,45 0,00080424 1802,94

Benda Uji

2238,14

1958,37

1896,20

Kerikil

Pumice

Pumice 

Cat  

 

Berdasarkan pada Tabel 4.3, maka kuat tekan rata-rata beton dengan agregat kerikil 

13,834 MPa, beton dengan agregat pumice 14,53 MPa, dan beton dengan agregat pumice 

cat 14,132 MPa. Pada data ini kuat tekan rata-rata kerikil yang merupakan beton normal 

paling kecil dibandingkan kuat tekan rata-rata pumice dan pumice cat. Hal ini dikarenakan 

pada saat proses curing benda uji silinder kerikil tertindih oleh silinder berdiamter 15 cm 

dan tinggi 30 cm lain yang berada diatasnya, sehingga berpengaruh terhadap kuat tekan 

salah satu benda uji silinder kerikil. 

Pada Tabel 4.4 hasil rata-rata berat volume silinder beton kerikil adalah 2238,14 

kg/cm³, pumice 1958,37 kg/cm³, dan pumice cat 1896,2 kg/cm³. Berdasarkan SNI, nilai 

berat volume kerikil masuk ke dalam beton normal, namun pumice yang merupakan beton 

ringan tidak masuk ke dalam beton ringan. Sedangkan pumice cat masih termasuk ke 

dalam beton ringan karena berat volumenya lebih kecil dari 1900 kg/cm³. Hal ini 

disebabkan mix design yang digunakan pada beton beragregat pumice mengacu pada beton 

normal bukan beton ringan. Dalam hal mix design pumice mengacu pada volume kerikil. 

Hasil rata-rata akan ditunjukkan dlam bentuk diagram batang seperti pada Gambar 4.1 dan 

Gambar 4.2. 
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Gambar 4.1 Hasil Rata-Rata Kuat Tekan Silinder Beton 

 

Gambar 4.2 Hasil Rata-Rata Berat Volume Silinder Beton 

 

4.3 Berat Volume Balok Beton Bertulang 

 Pada penelitian ini terdapat beberapa data yang diperlukan untuk pengujian berat 

volume balok beton bertulang.Data-data tersebut meliputi berat, panjang, lebar, dan tinggi 

balok. Pengambilan data tersebut dilakukan dengan menggunakan alat seperti meteran 

untuk mndapatkan dimensi balok dan timbangan untuk mendapatkan berat balok beton 

bertulang. Pengambilan data ini dilakukan setelah 28 hari dari pengecoran setelah balok 

beton bertulang melalui proses perawatan (curing). 
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4.3.1 Hasil pengukuran balok beton bertulang 

 Setelah dilakukan pengukuran terhadap balok beton bertulang, maka didapatkan data 

seperti pada Tabel 4.5. Berdasarkan Tabel 4.5 berat benda uji beragregat kerikil adalah 

49,28 kg, beragregat pumice 42,28 kg, dan beragregat pumice cat adalah 42,12 kg. Dari 

hasil pengujian balok beton bertulang menggunakan pumice cat merupakan paling ringan 

dibandingkan agregat lain dalam penelitian ini yaitu 42,12 kg. 

 

Tabel 4.5 Hasil Pengukuran Balok Beton Bertulang 

Berat Berat Rata- Panjang Lebar Tinggi

(kg) Rata (kg) (cm) (cm) (cm)

1 3K1 48,65 120,7 10,3 16,5

2 3K2 48,45 120,3 10,4 16,5

3 3K3 50,75 120,2 10,3 16,5

4 3P1 42,1 120,2 10,5 16,5

5 3P2 41,3 120,8 10,5 16,5

6 3P3 43,45 120,3 10,6 16,5

7 3PC1 42,9 120,6 10,4 16,5

8 3PC2 42,05 120,2 10,3 17

9 3PC3 41,4 120,4 10,5 16,5

49,28

42,28

42,12

No. Benda Uji

  

Keterangan: 

- 3K1 = Benda uji agregat kasar kerikil tiga tumpuan ke-1 

- 3K2 = Benda uji agregat kasar kerikil tiga tumpuan ke-2 

- 3K3 = Benda uji agregat kasar kerikil tiga tumpuan ke-3 

- 3P1 = Benda uji agregat kasar pumice tiga tumpuan ke-1 

- 3P2 = Benda uji agregat kasar pumce tiga tumpuan ke-2 

- 3P3 = Benda uji agregat kasar pumice tiga tumpuan ke-3 

- 3PC1 = Benda uji agregat kasar pumice cat tiga tumpuan ke-1 

- 3PC2 = Benda uji agregat kasar pumice cat tiga tumpuan ke-2 

- 3PC3 = Benda uji agregat kasar pumice cat tiga tumpuan ke-3 

 

4.3.2 Analisis berat volume balok beton bertulang 

 Setelah didapatkan data-data berat, panjang, lebar, dan tinggi balok beton maka 

analisis berat volume dapat dilakukan. Analisis berat volume pada penelitian ini dibagi 

menjadi tiga macam yaitu untuk balok beton bertulang beragregat kerikil, beragregat 
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pumice dan beragregat pumice cat. Pada Tabel 4.6 dapat dilihat hasil analisis berat volume 

balok beton bertulang. 

Berdasarkan hasil analisis berat volume maka didapatkan hasil balok beton beragregat 

kerikil 2401 kg/m³, sedangkan balok beragregat pumice 2020,03 kg/m³ dan balok 

beragregat pumice cat 2018,53 kg/m³. Hasil yang didapat balok beton bertulang 

menggunakan agregat pumice cat merupakan yang paling kecil yaitu 2018,53 kg/m³. 

Tabel 4.6 Hasil Analisis Berat Volume Balok Beton Bertulang

Berat Volume Berat Volume Berat Volume

(kg) (m³) (kg/m³) Rata-Rata (kg/m³)

1 3K1 48,65 0,020513 2371,67

2 3K2 48,45 0,020643 2346,99

3 3K3 50,75 0,020428 2484,34

4 3P1 42,1 0,020825 2021,64

5 3P2 41,3 0,020929 1973,38

6 3P3 43,45 0,021040 2065,07

7 3PC1 42,9 0,020695 2072,97

8 3PC2 42,05 0,021047 1997,91

9 3PC3 41,4 0,020859 1984,73

2018,53

No. Benda Uji

2401,00

2020,03

  

4.4 Analisis Perhitungan Teoritis 

4.4.1 Pemodelan struktur 

 Pemodelan struktur dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan analisis perhitungan 

beban maksimum secara teoritis. Balok beton bertulang dalam penelitian ditumpu oleh tiga 

tumpuan yaitu sendi-sendi-rol. Balok tersebut dibebani oleh beban terpusat vertikal yang 

terletak ditengah masing-masing bentang. Panjang masing-masing bentang balok yaitu 50 

cm sehingga total menjadi 100 cm. Pemodelan struktur dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Pemodelan Struktur 
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garis netral

As'

As

b

d'

d
b

c

ec=0,003

es

es'

0,85 fc'

a=ß1.c

T=As.fy

d-(a/2)

Cc=0,85fc'ab

Cs=As'fy

4.4.2 Analisis beban maksimum teoritis 

 Sebelum mendapatkan beban maksimum secara teoritis, terlebih dahulu menghitung 

kapasitas lentur balok. Perhitungan kapasitas lentur balok menggunakan cara analitis 

dengan balok tulangan rangkap. Dalam analisis ini berlaku keseimbangan gaya, dimana 

gaya tarik dari baja tulangan sama dengan gaya tekan dari beton di daerah tekan. Diagram 

tegangan dalam analisis keseimbangan gaya dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Diagram Tegangan Penampang 

 

Diketahui : 

L = 1,2 m = 120 cm b = 10 cm 

 h = 15 cm f’c = 13,83 Mpa = 138,3 kg/cm² 

 fy = 240 Mpa = 2400 kg/cm² d’ = 2 cm 

 

 Asumsi Keadaan Under Reinforced : 

Tulangan tarik sudah leleh fs = fy 

Tulangan tekan belum leleh f’s = ɛs’   Es 

 ɛs’ = ɛc   
    

 
   Es 

 

 Perhitungan : 

Cc = 0,85.f’c.b.a      = 0,85       10 a 

 = 1175,55a 

Cs = As’.fy  = 1,01 2400 

 =2424 

T = As.fy =2424 
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C = T 

Cc + Cs = As.fy 

0,85.f’c.b.a + As’.f’s = As. fy 

1175,55a + 1,01 0,03 

 

  
   

 

  

   2000000= 2424 

1175,55a + 6060 (1-
       

 
) =2424 

1175,55a + 6060 - 
     

 
 = 2442    dikuadratkan 

1175,55a² + 6060a – 10302 – 2424a = 0 

1175,55a² + 3636a – 10302 = 0 

a = 1,793 

Dipilih a = 1,793 cm , c = 
     

    
 = 2,11 cm 

 Kontrol : 

 Regangan baja tarik  = ɛc   
   

 
 

  = 0,003   
       

    
 = 0,0154 

Tegangan baja tarik = ɛs   Es = 0,0154   2000000 

  = 30800 kg/cm
2
 ˃ 2400 kg/cm

2
 

Asumsi benar baja tarik sudah leleh 

 Regangan baja tekan       = ɛc   
    

 
 

  = 0,003   
      

    
 = 0,00015 

Tegangan baja tekan       = ɛs’   Es = 0,00015 x 2000000 

  = 300 kg/cm
2
 ˂ 2400 kg/cm

2
 

Asumsi benar baja tekan belum leleh 

Cc = 0,85.f’c.a.b      = 0,85 x 138,3 x 1,793 x 10 

  = 2107,76115 kg 

Cs = As’.f’s  = 1,01 x 312,8 

  = 315,93 kg 

               Momen lentur nominal 

Mn = Cc x (d - 
 

 
) + Cs . (d-d’) 

 = 0,85.f’c.a.b (d - 
 

 
) + As’.f’s (d-d’) 

 = 2107,76115 (13- 
     

 
) + 315,93(13-2) = 289,86517 kg.m 
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 Analisis struktur statis tak tentu sesuai skema pemodelan strukur pada Gambar 4.3 

dengan menggunakan metode clapeyron  sebagai berikut. 

 

 

        

      

   
 
 
        

    
   

      

   
 
 
        

    
 

 

  
      

   
    

      

    
  

 
  

   
 

     

    
 

 

  
    

    
 

 

Maka didapatkan nilai P teoritis balok beton bertulang beragregat kerikil sebesar 

6183,79 kg . Perhitungan beban maksimum secara teoritis untuk pumice dan pumice cat 

dapat dilihat pada Lampiran 2. Karena struktur balok di penelitian ini adalah statis tak 

tentu, maka digunakan metode clapeyron uutuk mendapatkan nilai beban maksimum. Hasil 

perhitungan beban maksimum secara teoritis dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Hasil Beban Maksimum Teoritis 

Benda Uji P maks (kg)

Kerikil 6183,79

Pumice 6192,93

Pumice Cat 6208,91  

 Hasil perhitungan beban maksimum secara teoritis yang terdapat pada Tabel 4.7 

menunjukkan nilai balok menggunakan agregat kerikil adalah 6183,79 kg, balok 

beragregat pumice 6192,93 kg, dan pumice cat 6208,91 kg. Balok yang beragregrat kerikil 

yang merupakan beton normal menjadi balok yang menahan beban paling kecil, hal itu 

1
2 P

1
2 P

Diagram Lintang

1
2 L

1
2 L

Diagram Momen
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dikarenakan hasil nilai rata-rata f’c pada eksperimen yang mempengaruhi perhitungan 

teoritis beban maksimum. Sedangkan secara teoritis balok menggunakan agregat pumice 

cat dapat menahan beban lebih besar dibandingkan dengan balok yang menggunakan 

agregat pumice tanpa cat. 

4.5 Pengujian Balok Beton Bertulang 

 Balok beton bertulang setelah berumur 28 hari dilakukan pengujian terhadap beban 

vertikal. Prosedur pengujian balok yaitu beban diletakkan di tengah bentang masing-

masing batang.Tumpuan yang digunakan yaitu sendi-sendi-rol sehingga struktur balok 

statis tak tentu. Dalam pengujian ini data yang dicari adalah beban maksimum dan 

lendutan. Lendutan didapat dari pembacaan LVDT yang letakknya berada dibawah beban 

seperti yang ada pada Gambar 3.1. 

 Setelah balok dibebani dengan beban vertikal, maka didapatkan beban dan lendutan 

yang terjadi pada balok yang dibebani tersebut. 

 

 

Gambar 4.5 Grafik Beban-Lendutan Benda Uji 3K1 

 Pada Gambar 4.5 menunjukkan beban maksimum yang dapat dipikul oleh balok beton 

bertulang sebesar 10216 kg. Lendutan yang terjadi antara batang yang satu dengan yang 

lain berbeda pada saat mencapai beban maksimum. Pada saat beban maksimum lendutan 1 

sebesar 9,4 mm, sedangkan lendutan 2 sebesar 15,57 mm. 
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Gambar 4.6 Grafik Beban-Lendutan Benda Uji 3K2 

Pada Gambar 4.6 menunjukkan beban maksimum yang dapat dipikul oleh balok beton 

bertulang sebesar 10060 kg. Lendutan yang terjadi antara batang yang satu dengan yang 

lain berbeda pada saat mencapai beban maksimum. Pada saat beban maksimum lendutan 1 

sebesar 8,76 mm, sedangkan lendutan 2 sebesar 13,6 mm. 

 

Gambar 4.7 Grafik Beban-Lendutan Benda Uji 3K3 

Pada Gambar 4.7 menunjukkan beban maksimum yang dapat dipikul oleh balok beton 

bertulang sebesar 10708 kg. Lendutan yang terjadi antara batang yang satu dengan yang 
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lain berbeda pada saat mencapai beban maksimum. Pada saat beban maksimum lendutan 1 

sebesar 11,09 mm, sedangkan lendutan 2 sebesar 17,75 mm. 

 

Gambar 4.8 Grafik Beban-Lendutan Benda Uji 3P1 

Pada Gambar 4.8 menunjukkan beban maksimum yang dapat dipikul oleh balok beton 

bertulang sebesar 8872 kg. Lendutan yang terjadi antara batang yang satu dengan yang lain 

berbeda pada saat mencapai beban maksimum. Pada saat beban maksimum lendutan 1 

sebesar 6,53 mm, sedangkan lendutan 2 sebesar 10,28 mm. 

 

Gambar 4.9 Grafik Beban-Lendutan Benda Uji 3P2 

Pada Gambar 4.9 menunjukkan beban maksimum yang dapat dipikul oleh balok beton 

bertulang sebesar 10168 kg. Lendutan yang terjadi antara batang yang satu dengan yang 
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lain berbeda pada saat mencapai beban maksimum. Pada saat beban maksimum lendutan 1 

sebesar 7,54 mm, sedangkan lendutan 2 sebesar 12,84 mm. 

 

Gambar 4.10 Grafik Beban-Lendutan Benda Uji 3P3 

Pada Gambar 4.10 menunjukkan beban maksimum yang dapat dipikul oleh balok 

beton bertulang sebesar 9736 kg. Lendutan yang terjadi antara batang yang satu dengan 

yang lain berbeda pada saat mencapai beban maksimum. Pada saat beban maksimum 

lendutan 1 sebesar 7,33 mm, sedangkan lendutan 2 sebesar 10,97 mm. 

 

Gambar 4.11 Grafik Beban-Lendutan Benda Uji 3PC1 
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Pada Gambar 4.11 menunjukkan beban maksimum yang dapat dipikul oleh balok 

beton bertulang sebesar 9520 kg. Lendutan yang terjadi antara batang yang satu dengan 

yang lain berbeda pada saat mencapai beban maksimum. Pada saat beban maksimum 

lendutan 1 sebesar 7,26 mm, sedangkan lendutan 2 sebesar 12,08 mm. 

 

Gambar 4.12 Grafik Beban-Lendutan Benda Uji 3PC2 

Pada Gambar 4.12 menunjukkan beban maksimum yang dapat dipikul oleh balok 

beton bertulang sebesar 10600 kg. Lendutan yang terjadi antara batang yang satu dengan 

yang lain berbeda pada saat mencapai beban maksimum. Pada saat beban maksimum 

lendutan 1 sebesar 10,39 mm, sedangkan lendutan 2 sebesar 15,03 mm. 

 

Gambar 4.13 Grafik Beban-Lendutan Benda Uji 3PC3 
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Pada Gambar 4.13 menunjukkan beban maksimum yang dapat dipikul oleh balok 

beton bertulang sebesar 10600 kg. Lendutan yang terjadi antara batang yang satu dengan 

yang lain berbeda pada saat mencapai beban maksimum. Pada saat beban maksimum 

lendutan 1 sebesar 7,57 mm, sedangkan lendutan 2 sebesar 17,22 mm. 

Hasil pengujian balok beton bertulang ini didapatkan nilai beban maksimum yang 

dapat dipikul oleh balok beton bertulang. Setelah dilakukan analisis beban maksimum 

secara teoritis dan didapatkan pula hasil dari eksperimen maka dilakukan perbandingan 

yang dapat dilihat pada Tabel 4.8. Nilai perbandingan antara beban maksimum teoritis dan 

beban maksimum aktual menggunakan persamaan 

                    
                   

        
                  (4-3) 

Tabel 4.8 Hasil Perbandingan Beban Maksimum 

Perbandingan

Teoritis Aktual Aktual Rata-Rata (%)

3K1 6183,79 10216 39,47

3K2 6183,79 10060 38,53

3K3 6183,79 10708 42,25

3P1 6192,93 8872 30,20

3P2 6192,93 10168 39,09

3P3 6192,93 9736 36,39

3PC1 6208,91 9520 34,78

3PC2 6208,91 10600 41,43

3PC3 6208,91 10600 41,43

9592

10240

Benda Uji
Beban Maksimum (kg)

10328

 

Berdasarkan Tabel 4.8 beban maksimum yang dapat dapat dipikul oleh balok beton 

bertulang paling besar adalah balok dengan agregat kerikil yaitu sebesar 10328 kg. 

Sedangkan balok dengan agregat pumice cat sebesar 10240 kg dan terkecil merupakan 

balok beragregat pumice dengan nilai 9592 kg. Semua nilai tersebut diambil dari rata-rata 

tiga benda uji masing-masing agregat yang berbeda. Sedangkan hasil perbandingan teoritis 

dan aktual nilai semua benda uji lebih dari 5 %. 

 Kemudian dilanjutkan menghitung lendutan secara teoritis dari hasil pengujian. 

Lendutan dianalisis karena diperlukan untuk menghitung kekakuan balok. Dalam 

perhitungan lendutan digunakan persamaan (4-4) yang didapat dari analisis lendutan 

dengan metode conjugate beam yang terdapat pada lampiran 4. 

  
  
 

 
   

 

 
  

 

     
                (4-4) 
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dengan: 

P = Beban maksimum (kg) 

L = Panjang bentang balok (mm) 

E = Modulus elasitisitas beton (kg/mm
2
) 

I = Inersia penampang balok (mm
4
) 

 Dengan menggunakan persamaan (4-4) didapatkan nilai lendutan berdasarkan beban 

hasil dari pengujian.  Pada tabel 4.9 menunjukkan hasil perbandingan lendutan secara 

teoritis dan hasil eksperimen. Perbandingan hasil teoritis dan eksperimen menggunakan 

persamaan (4-5). 

 

                   
                   

        
                   (4-5) 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 hasil perbandingan lendutan teoritis dan aktual sangat jauh, 

yang membuat nilai perbandingan lebih 5% dari semua benda uji. Hal ini dikarenakan 

adanya perbedaan hasil yang direncanakan dengan kenyataan saat penelitian. Lendutan 

aktual yang terjadi pada balok beragregat kerikil paling besar karena adanya pengaruh 

mutu beton pada kerikil. Sedangkan untuk balok agregat pumice lendutannya relatif lebih 

kecil bila dibandingkan dengan balok beragregat pumice cat, meskipun pumice cat dapat 

menahan beban maksimum yang lebih. Selain itu, hasil benda uji tidak sempurna karena 

permukaan balok yang tidak rata dan tidak sesuai dimensi yang direncanakan. 

Tabel 4.9 Hasil Perbandingan Lendutan Teoritis dan Aktual 

Benda Uji 
Lendutan (mm) Perbandingan (%) 

Teoritis Aktual 1 Aktual 2 1 2 

3K1 0,112 9,4 15,57 98,81 99,28 

3K2 0,112 8,76 13,6 98,72 99,18 

3K3 0,110 11,09 17,75 99,01 99,38 

3P1 0,121 6,53 10,28 98,15 98,83 

3P2 0,143 7,54 12,84 98,10 98,88 

3P3 0,128 7,33 10,97 98,25 98,83 

3PC1 0,126 7,26 12,08 98,26 98,95 

3PC2 0,149 10,39 15,03 98,57 99,01 

3PC3 0,150 7,57 17,22 98,02 99,13 
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4.6 Kekakuan Balok Beton Bertulang 

 Kekakuan merupakan hubungan antara beban dengan lendutan yang terjadi pada suatu 

strutkur tertentu. Pada grafik hubungan beban dan lendutan, kekakuan dapat didefinisikan 

kemiringan garis pada saat tahap praretak. 

4.6.1 Analisis kekakuan balok beton bertulang teoritis 

 Pada perhitungan kekakuan secara teoritis, rumus dasar yang digunakan yaitu beban 

dibagi lendutan seperti pada Gambar 3.1. Sedangkan untuk menghitung modulus elastisitas 

beton (E), karena berat volume (wc) benda uji berkisar diantara 1500-2500 kg/m
3
 maka 

sesuaSNI 03-2847-2002 menggunakan persamaan (4-6). 

 

    
                            (4-6) 

dengan: 

E  = Modulus elastisitas beton (MPa) 

wc = Berat volume beton (kg/m
3
) 

f’c = Kuat tekan beton (MPa) 

Maka diperlukan perhitungan nilai modulus elastisitas masing-masing benda uji 

berdasarkan jenis agregat yang digunakan. 

Untuk benda uji beragregat kerikil: 

Diketahui, 

f’c = 13,83 MPa 

wc = 2401 kg/m
3 

                      

        = 18811,2 MPa = 1881,12 kg/mm
2 

Untuk benda uji beragregat pumice: 

Diketahui, 

f’c = 14,52 MPa 

wc = 2020,03 kg/m
3 
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        = 14877,6 MPa = 1487,76 kg/mm
2 

Untuk benda uji beragregat pumice cat: 

Diketahui, 

f’c = 14,13 MPa 

wc = 2018,53 kg/m
3 

                          

          = 14656,1 MPa = 1465,61 kg/mm
2 

Untuk inersia penampang balok 

  
 

  
      

  
 

  
          

   = 28125000 mm
4
 

Selanjutnya dapat dihitumg kekakuan balok dengan memasukkan modulus elastisitas 

beton dan inersia penampang ke dalam rumus lendutan. 

Nilai kekakuan balok beragregat kerikil: 

  
    

      
 

  
 

 
 

  
      

   
 

  
                      

      
 

                 

Nilai kekakuan balok beragregat pumice: 
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Nilai kekakuan balok beragregat pumice cat: 

  
    

       
 

  
 

 
 

  
       

   
 

  
                      

      
 

                 

 Berdasarkan hasil perhitungan kekakuan secara teoritis didapatkan nilai kekakuan 

balok dengan agregat kerikil sebesar 46436,79 kg/mm, agregat pumice sebesar 36726,42 

kg/mm, dan agregat pumice cat sebesar 36179,63 kg/mm. Dengan ini nilai kekakuan secara 

teoritis terbesar adalah balok dengan agregat kerikil yaitu 46436,79 kg/mm dan terkecil 

beragregat pumice cat sebesar 36179,63 kg/mm. Pada Gambar 4.14 menunjukkan grafik 

beban-lendutan secara teoritis. 

 

Gambar 4.14 Grafik Beban-Lendutan Teoritis 

Berdasarkan Gambar 4.14 dapat dilihat bahwa nilai kekakuan kerikil lebih besar 

dibandingkan dengan kekakuan pumice dan pumice cat. Sedangkan nilai kekakuan pumice 

dan pumice cat bila dilihat dari grafik tidak jauh berbeda namun kekakuan balok yang 
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beragregat pumice sedikit lebih kuat daripada balok beragregat pumice cat. Pendekatan 

nilai modulus elastisitas dalam perhitungan mempengaruhi nilai kekakuan pada balok 

beton bertulang. 

4.6.2 Analisis kekakuan balok beton bertulang eksperimen 

 Setelah dilakukan pengujian terhadap benda uji balok beton bertulang, didapatkan data 

beban dan lendutan yang diterima balok. Data tersebut digunakan untuk melihat perilaku 

kekakuan pada masing-masing balok beton bertulang yang berbeda agregat kasarnya. 

Karena balok ditumpu tiga tumpuan, maka pemberian beban P dari proving ring diasumsi 

kan menjadi ½ P pada masing-masing bentang balok. Analisis kekakuan balok beton 

bertulang eksperimen didapatkan setelah mendapatkan hasil pengujian balok. Pada 

pengujian yang dilakukan di Laboratorium Struktur dan Bahan Konstruksi Jurusan Sipil 

Fakultas Teknik Universitas Brawijaya didapatkan data beban yang diterima dan lendutan 

seperti pada sub bab 4.5. Data yang diperoleh kemudian digabungkan pada masing-masing 

jenis agregat yang digunakan. Kemudian analisis kekakuan balok beton bertulang secara 

eksperimen dapat dilihat dari data yang sudah digabungkan diplot ke grafik beban-

lendutan. Kekakuan dapat dilihat dari kemiringan grafik. 

 

Gambar 4.15 Grafik Hubungan Beban-Lendutan di Bentang 1 

 Pada Gambar 4.15dilihat dari kemiringan awal grafik bahwa kekakuan yang berada 

pada bentang 1 yang paling besar adalah balok dengan agregat pumice. Sedangkan balok 

dengan agregat kerikil mempunyai kekakuan yang paling kecil.  
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Gambar 4.16 Grafik Hubungan Beban-Lendutan di Bentang 2 

 Pada Gambar 4.16 dilihat dari kemiringan awal grafik bahwa kekakuan yang berada 

pada bentang  2 yang paling besar adalah balok dengan agregat pumice. Sedangkan balok 

dengan agregat kerikil mempunyai kekakuan yang paling kecil. 

4.7 Pembahasan 

4.7.1 Penyerapan air pada agregat kasar 

 Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis agregat kasar pada balok beton bertulang. 

Agregat kasar yang digunakan yaitu kerikil, pumice dan pumice cat. Agregat pumice dicat 

agar mengurangi penyerapan air terhadap agregat pumice karena karakteristik batu pumice 

yang banyak rongga sehingga penyerapan air yang terjadi besar. Penyerapan air tersebut 

dapat mempengaruhi berat balok beton bertulang yang akan digunakan pada eksperimen 

ini. Setelah dilakukan uji penyerapan air terhadap agregat kasar maka didapatkan hasil 

penyerapan seperti pada Tabel 4.1. Pada Tabel 4.1 agregat pumice yang dicat mengalami 

pengurangan penyerapan air bila dibandingkan dengan agregat pumice tanpa cat. Maka hal 

ini mempengaruhi berat balok beton bertulang yang dapat dilihat hasilnya pada Tabel 4.10. 

Pada Tabel 4.10 dapat menunjukkan bahwa berat balok benda uji dengan agregat 

pumice cat adalah paling ringan yaitu dengan rata-rata berat 42,12 kg. Sedangkan balok 

beton bertulang dengan agregat pumice berat rata-ratanya adalah 42,28 kg dan yang paling 

berat adalah balok beton bertulang dengan agregat kerikil yaitu berat rata-ratanya sebesar 

49,28 kg. Maka hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh cat yang menutupi rongga-
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rongga pumice sehingga benda uji menjadi ringan bila dibandingkan dengan agregat 

pumice yang tidak dilapisi cat. 

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Berat Balok Beton Bertulang 

Berat Berat Rata-

(kg) Rata (kg)

1 K1 48,65

2 K2 48,45

3 K3 50,75

4 P1 42,1

5 P2 41,3

6 P3 43,45

7 PC1 42,9

8 PC2 42,05

9 PC3 41,4

No. Benda Uji

49,28

42,28

42,12

 

 4.7.2 Kekakuan balok beton bertulang 

 Kekakuan balok beton bertulang didapatkan dari hubungan beban dan lendutan suatu 

balok setelah benda diberi beban. Setelah dilakukan analisis kekakuan secara teoritis dan 

didapatkan data eksperimen, maka hasil analisis kekakuan dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Hasil Kekakuan Benda Uji Balok Beton Bertulang 

Aktual 1 Aktual 2 Teoritis

Kerikil 444,06 338,81 46436,79

Pumice 900,45 653,38 36726,42

Pumice Cat 493,82 413,05 36179,63

Benda Uji
Kekakuan (kg/mm)

 

 Berdasarkan Tabel 4.11 hasil kekakuan teoritis dan aktual dari rata-rata masing-

masing benda uji sangat berbeda. Hasil dari analisis perhitungan teoritis jauh lebih besar 

dari aktual. Perbedaan yang besar antara perhitungan teoritis dengan eksperimen juga 

dikarenakan balok dalam penelitian merupakan balok tinggi, namun dalam perhitungan 

teoritis diasumsikan sebagai gelagar biasa dengan tiga tumpuan. Untuk kekakuan antara 

pumice dan pumice cat, balok beton bertulang menggunakan agregat pumice tanpa cat 

lebih besar dibandingkan dengan menggunakan pumice cat. Meskipun kekuatan lentur 

balok beragregat pumice cat lebih besar, namun dalam hal kekakuan lebih kecil 

dibandingkan balok beragregat pumice tanpa cat. Hal ini disebabkan karena adanya 

pelapisan pada permukaan agregat yang mempengaruhi ikatan antara air semen dengan cat 

yang digunakan. Sehingga dalam penelitian ini kekakuan yang paling besar yaitu balok 

beton bertulang dengan menggunakan pumice. 
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 Faktor lain yang berpengaruh pada penelitian ini adalah mix design pumice yang 

mengacu pada kerikil menyebabkan beton beragregat pumice dan pumice cat tidak 

termasuk ke dalam klasifikasi beton ringan. Ukuran agregat kasar maksimum yang besar 

40 mm dapat menyebabkan isi dari benda uji kurang maksimal sehingga dapat berpengaruh 

pada hasil pengujian. Selain itu, keadaan benda uji yang permukaannya tidak rata dan tidak 

sesuai dimensi juga mempengaruhi hasil pengujian. 


