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TINJAUAN KUAT LENTUR 

RENG BAJA RINGAN 

SEBAGAI PENOPANG ATAP 

 

INTISARI 

 

Reng baja ringan atau lebih lebih dikenal dengan profil V terbalik merupakan salah 

satu komponen rangka atap dari suatu bangunan. Pada umumnya rangka atap dibuat 

dari kayu yang dilapisi cat / teer sebagai tahan rayap dan beton sebagai rangka utama 

(kuda-kuda), dan letak bangunan di daerah dengan perlakuan khusus, karena daerah 

gempa dan bangunan gedung bertingkat, pemasangan rangka atap dari kayu dan beton 

di lapangan akan menimbulkan dampak yang tidak baik pada suatu bangunan, selain 

harganya yang relatif mahal juga mempunyai beban yang berat. Pada penelitian ini 

mencoba menganalisa reng baja ringan sebagai penopang atap, selain harganya yang 

relative murah baja ringan juga mempunyai beban yang ringan. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisa seberapa besar kekuatan lentur dari reng baja ringan. 

Diharapkan dalam penelitian ini, reng baja ringan dapat dijadikan pengganti dari rangka 

atap dari jenis kayu dan beton tanpa mengesampingkan kekuatan dari reng baja ringan 

tersebut. Dari hasil penelitian didapatkan hasil dari kuat lentur reng baja ringan dari 

masing-masing benda uji, semakin besar bentang benda uji, semakin besar pula Mmax 

yang diperoleh. Kuat lentur reng bajaringan dengan tinggi 3 cm dari PT. KKA bentang 40 

cm dengan Mmaks 0.092062 kNm, sampai pada bentang 80 cm dengan Mmaks 0.153436 

kNm. Kuat lentur reng bajaringan dengan tinggi 4.6 cm dari PT. KKA bentang 80 cm 

dengan Mmaks 0.239918 kNm, sampai pada bentang 120 cm dengan Mmaks 0.225969 kNm. 

Kuat lentur reng bajaringan dengan tinggi 3 cm dari PT. CBM bentang 40 cm dengan 

Mmaks 0.186913 kNm, sampai pada bentang 80 cm dengan Mmaks 0.189703 kNm. Kuat 

lentur reng bajaringan dengan tinggi 4.6 cm dari PT. CBM bentang 80 cm dengan Mmaks 

0.228759 kNm, sampai pada bentang 120 cm dengan Mmaks 0.230154 kNm. 

 

Kata kunci : reng baja ringan, baut type sds, kuat lentur. 
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I. PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada bagian latar belakang, 

dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut : 

1) Mengingat penggunaan baja ringan sudah sangat umum di dunia konstruksi 

saat ini, maka perlu adanya pengetahuan mengenai nilai kuat lentur dari baja 

ringan tersebut. 

2) Berkembangnya penggunaan baja ringan khususnya untuk rangka atap, maka 

perlu dilakukan adanya penelitian tentang kekuatan baja dari rangka atap 

tersebut, dalam hal ini adalah reng sebagai penopang langsung penutup atap / 

genteng beton. 

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah untuk 

mendapatkan hasil hitungan baik secara teoritis maupun praktek di laboratorium 

dari nilai kuat lentur dari reng baja ringan dengan bentang yang sudah ditentukan, 

serta sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku di Indonesia. 

Manfaat yang dapat diambil pada perencanaan ini adalah diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dibidang struktur bangunan, khususnya dalam hal baja 

ringan terutama tentang kuat lentur dari reng yang menggunakan profil baja 

ringan.  

Menghindari melebarnya pembahasan, penelitian ini dibatasi pada 

masalah-masalah berikut : 

1) Bentuk profil yang digunakan untuk reng adalah reng (roof batten) profil V 

terbalik dengan penutup atap genteng beton. 

2) Digunakan tinggi reng 3 cm dan 4,6 cm produksi PT. Kepuh Kencana Arum, 

dan tinggi reng 3 cm dan 4,6 cm produksi PT. Cahaya Benteng Mas yang 

masing-masing mempunyai ketebalan 0,45 mm dengan bentang : 

 

Tabel I.1. Variasi bentang pengujian reng baja ringan 

No 
h reng 

(cm) 

Bentang 

(cm) 

1. 3,0 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

2. 4,6 80 85 90 95 100 105 110 115 120 
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3) Alat sambung yang digunakan adalah baut khusus untuk baja ringan yaitu 

type SDS (self drilling screw) dengan panjang (termasuk kepala baut) 16 mm 

dan diameter kepala baut 10 mm. 

4) Pembebanan pada benda uji dikondisikan pada tengah-tengah bentang dengan 

posisi benda uji (reng) datar terhadap tumpuan. 

5) Tumpuan pengujian menggunakan baja ringan profil C dengan tinggi 7 cm 

dan tebal 0,7 mm. 

6) Tumpuan pengujian kuat lentur reng baja ringan berupa jepit-jepit. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Baja adalah logam paduan, logam besi sebagai unsur dasar dengan karbon 

sebagai unsur paduan utamanya.Kandungan unsur karbon dalam baja berkisar 

antara 0.2% hingga 2.1% berat sesuai grade-nya. Fungsi karbon dalam baja 

adalah sebagai unsur pengeras dengan mencegah dislokasi bergeser pada kisi 

kristal (crystal lattice) atom besi. Unsur paduan lain yang biasa ditambahkan 

selain karbon adalah (titanium), krom (chromium), nikel, vanadium, cobalt dan 

tungsten (wolfram).Dengan memvariasikan kandungan karbon dan unsur paduan 

lainnya, berbagai jenis kualitas baja bisa didapatkan. Penambahan kandungan 

karbon pada baja dapat meningkatkan kekerasan (hardness) dan kekuatan tariknya 

(tensile strength), namun di sisi lain membuatnya menjadi getas (brittle) serta 

menurunkan keuletannya (ductility) (infobangunan.com, 2012). 

Rangka atap baja ringan adalah rangka untuk atap rumah atau disebut 

kuda-kuda yang terbuat dari baja sebagai pengganti rangka atap konvensional 

yang terbuat dari kayu. Rangka atap baja ringan dibuat untuk memudahkan 

perakitan dan konstruksi. Meskipun tipis baja ringan mempunyai derajat kekuatan 

tarik 550 mpa, sementara baja biasa / konvensional sekitar 300 mpa.Kekuatan 

tarik dan tegangan ini untuk penggantian bentuknya yang tipis. (Axistruss. 2010). 

Adapun beberapa elemen-elemen dalam rangka atap baja ringan yang 

umum banyak di gunakan, antara lain : 

1. Kuda-kuda atau rangka utama 
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2.  Reng 

3. Asesoris tambahan  

 

1. Sistem rangka atap baja ringan. 

Konsep rangka merupakan satu unit kesatuan sistem terintegrasi 

secara struktural. Sehingga dibutuhkan hitungan atau desain yang secara 

mekanika teknis mampu mampu mengakomodir kebutuhan sistem tersebut.  

2. Properti atau sifat mekanika teknis rangka atap baja ringan. 

Rangka baja ringan sangat tipis kurang dari 1 mm bila dibandingkan 

dengan baja biasa, tujuannya untuk memudahkan dalam perakitan dan 

konstruksi, tetapi properti kekuatan tariknya cukup tinggi yaitu 550 MPa. 

(Axistruss, 2010). 

3. Kelebihan dan kekurangan rangka atap baja ringan. 

Rangka atap baja ringan mempunya beberapa kelebihan dan kekurangan. 

a. Kelebihan Rangka Baja Atap Ringan 

1) Beban yang ditanggung oleh struktur dibawahnya lebih rendah, karena 

rangka baja ini secara keseluruhan lebih rendah dari rangka kayu. 

2) Bila terjadi kebakaran maka rangka baja bersifat tidak membesarkan 

api dibandingkan dengan kayu. 

3) Rayap atau hewan pemakan kayu lainnya buka lagi merupakan 

ancaman bagi rangka baja. 

4) Baja relatif tidak mengalami penyusutan atau perubahan bentuk 

lainnya dibandingkan dengan kayu. 

5) Ramah lingkungan. Pemakaian baja sebagai pengganti kayu maka 

akan mengurangi penggundulan hutan atau penebangan pohon. 

b. Kekurangan Rangka Baja Atap Ringan 

1) Kurang menarik bila diekspos seperti kerangka kayu, maka perlu 

plafon untuk menutupi kekurangan ini. 

2) Kesalahan rangka pada salah satu struktur akan berakibat pada rangka 

lain secara keseluruhan. 
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3) Rangka kayu lebih fleksibel dibandingkan Rangka atap baja ringan, 

dimana rangka baja ini tidak dapat seenaknya di potong semau kita 

untuk membentuk profil tertentu. Dan untuk jenis rangka tertentu, 

maka rangka kayu lebih mudah dibentuk. 

Sumber : wordpres.com, 2010 

 

III. LANDASAN TEORI 

Rangka atap (roof truss) adalah sistem struktur yang berfungsi untuk 

menopang/menyangga penutup atap, dengan elemen-elemen pokok yang terdiri 

dari: kuda-kuda (truss), usuk/kasau (rafter), dan reng (roof batten). 

 
Gambar.III.1 Komponen kuda-kuda baja ringan 

Pengngujian ini dimaksudkan untuk memperoleh besarnya tegangan 

lentur maksimal yang dapat/dicapai oleh reng baja ringan. Pengujian ini 

dilakukan dengan cara memberikan beban di tengah bentang reng baja ringan. 

Tegangan lentur ini dikenal dengan istilah Modulus of Rupture (Murdok dan 

K.M. Brook, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.III.2 Perletakan benda uji reng baja ringan 
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IV. METODE PENELITIAN 

Metode penelititan adalah suatu rangkaian pelaksanaan penelitian dalam 

rangka mencari jawaban atas suatu permasalahan. Penelitian dapat brjalan dengan 

sistematis dan lancar serta mencapai tujuan yang diinginkan tidak terlepas 

darimetode  penlitian yang disesuaikan dengan prosedur, alat dan jenis penelitian 

1. Reng Baja Ringan (profil V terbalik), dengan 2 macam variasi tinggi reng 

baja ringan yang diperoleh dari distributor kantor cabang Solo PT. Impeka 

Roofing dengan alamat : Jl. Kapten P. Tendean 171 Nusukan Solo-Jawa 

Tengah 57135, Telp./Fax. 0271-719086  

a) Reng baja ringan dengan tinggi 4,6 cm dan tebal 0,45 mm produksi dari 

PT. Kepuh Kencana Arum. 

b) Reng baja ringan dengan tinggi 3 cm dan tebal 0,45 mm produksi dari PT. 

Kepuh Kencana Arum. 

c)  Reng baja ringan dengan tinggi 4,6 cm dan tebal 0,45 mm produksi dari 

PT. Cahaya Benteng Mas.  

d) Reng baja ringan dengan tinggi 3 cm dan tebal 0,45 mm produksi dari PT. 

Cahaya Benteng Mas. 

2. Baut khusus untuk baja ringan tipe SDS 

3. Tumpuan  bahan pengujian menggunakan baja ringan Profil C dengan tinggi 

7 cm dan tebal 0,7 mm produksi dari PT. Kepuh Kencana Arum. 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian di laboratorium ini antara lain : 

1. Kaliper atau jangka sorong 

2. Meteran 

3. Penggaris 

4. Gunting pemotong 

5. Bor tangan 

6. Alat uji kuat lentur 

7. Plat pengekang 

Pelaksanaan pengujian kuat lentur baja ringan dilakukan dengan cara 

sebagai berikut :  
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1. Pengukuran dan pemotongan benda uji reng baja ringan dengan ukuran 

yang telah di tentukan. 

2. Pemasangan baut pengunci benda uji reng baja ringan dengan tumpuan baja 

ringan profil C. 

3.  Benda uji diletakan pada mesin pemberi gaya tranversal dengan kekuatan 

tertentu dengan perlakuan jepit jepit. 

4. Pengujian siap dilakukan. Gaya/beban diberikan secara perlahan-

lahan beban konstan dan beban dinaikkan secara berangsur-angsur 

hingga pada batas tertentu sampai pada tegangan maksimum, sehingga 

bendauji akan mengalami retak, lendutan maksimum dan patah. 

5. Lendutan dan beban- beban dicatat agar bisa diperoleh hubungan dengan 

retakan yangterjadi. 

Variabel-variabel yang diukur dalam proses pengujian : 

a. Beban (P). pemberian beban-beban pada pengujian pada awal 

hingga beban patah. 

b. Lendutan (deflection) δ, lendutan didapat dengan pencatatan pembacaan 

tiga buah dial pada masing-masing jenjang pemberian beban dari setiap 

titik-titik tinjau yang sudah ditentukan. 

c. Momen didapat dari perhitungan 

 

Gambar IV. Momen akibat beban P 

 

Rumus : 

Mmaks : ¼ Pmaks x L …………………………………………….( IV.1 ) 

 

Dengan : 

M  = Momen (kNm) 
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P  = Beban (N) 

L  = Panjang bentang (m) 

 

d. Dengan variasi bentang sebagai berikut: 

Tabel. IV. 1. Variasi bentang benda uji. 

No 
h reng 

(cm) 

Bentang 

(cm) 

1. 3,0 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

2. 4,6 80 85 90 95 100 105 110 115 120 

1. Tahap I : Persiapan alat dan penyediaan bahan 

Tahap ini merupakan tahap persiapan penelitian di laboratorium, yang 

meliputi persiapan alat dan penyediaan bahan uji berupa reng baja ringan 

dengan berbagai ukuran. 

2. Tahap II : Setting Up pengujian 

Sebelum dilakukan pengujian di laboratorium perlu dilakukan setting 

up terhadap alat uji yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir 

permasalahan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan pengujian. 

3. Tahap III : Pengujian kuat lentur 

Tahap ini merupakan tahap pemeriksaan mengenai kuat lentur dari 

benda uji berupa reng baja ringan dengan berbagai bentang. Benda uji ditekan 

dengan beban tertentu pada tengah-tengah bentang sampai mencapai beban 

maksimum. Dari beban maksimum yang mampu ditahan oleh benda uji dapat 

diketahui nilai tegangan lentur dari benda uji tersebut. 

4. Tahap IV : Analisis dan pembahasan 

Setelah di dapatkan data pemeriksaan beban maksimum pada tahap III 

data di olah dengan rumus yang telah di jelaskan sebelumnya untuk 

menentukan nilai tegangan lentur benda uji. 
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Tahap I 

Tahap II 

Tahap III 

Tahap IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan serta penyediaan alat dan bahan 

Reng baja ringan 

h = 3 cm dan h = 4,6 cm 

dari dua perusahaan 

Baut baja ringan 

 tipe SDS   

(self drilling screw) 
 

Setting Up alat dan benda uji 

Pengujian kuat lentur reng baja ringan 

Benda uji patah tepat  

di bawah beban 

 

 

Benda uji patah tidak tepat  

di bawah beban 

(jarak antra titik patah dan titik 

beban kurang dari 10% dari jarak 

titik perletakan) 

 

Analisis dan pembahasan 

Kesimpulan dan saran 

Mulai 

Selesai 

Gamabar IV.20. Bagan alir penelitian 
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V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pengujian secara langsung di Laboratorium Bahan Bangunan, 

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

1. Hasil pemeriksaan beban maksimal  

a. Hasil pemeriksaan beban maksimal reng baja ringan dengan tinggi 3 cm 

produksi PT. Kepuh Kencana Arum. 

Tabel V.1. hasil pemeriksaan beban maksimal reng 3 cm. 

No. 
h 

(cm) 

L 

(cm) 

b 

(cm) 

Pmax 

(kg) 

Lendutan 

(mm) 

1 3 40 2 92,0615 4,6 

2 3 45 2 75,3230 3,82 

3 3 50 2 75,3230 5,91 

4 3 55 2 72,5333 5,8 

5 3 60 2 66,9538 5,7 

6 3 65 2 86,4820 8,6 

7 3 70 2 86,4820 8,97 

8 3 75 2 78,1128 10,8 

9 3 80 2 76,7179 6,4 
(Sumber : Hasil Penelitian) 

Berdasarkan pemeriksaan kuat lentur yang dilakukan di Laboratorium 

Bahan Bangunan, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

didapatkan beban maksimum yang mampu ditahan oleh benda uji dengan 

beberapa variasi bentang dengan tinggi benda uji 3 cm seperti yang telah 

ditampilkan pada Tabel V.1. 

b. Hasil pemeriksaan beban maksimal reng baja ringan dengan tinggi 4,6 cm 

produksi PT. Kepuh Kencana Arum 

Tabel V.2. hasil pemeriksaan beban maksimal reng 4,6 cm. 

No. 
h 

(cm) 

l 

(cm) 

b 

(cm) 

Pmax 

(kg) 

Lendutan 

(mm) 

1 4,6 80 3 119,9589 4,85 

2 4,6 85 3 108,7999 7,8 

3 4,6 90 3 108,7999 6,45 

4 4,6 95 3 92,0615 7,88 

5 4,6 100 3 90,6666 10,04 

6 4,6 105 3 89,2717 11,3 

7 4,6 110 3 85,0871 11,08 

8 4,6 115 3 80,9025 12,55 

9 4,6 120 3 75,3230 11,98 
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Berdasarkan pemeriksaan kuat lentur yang dilakukan di Laboratorium 

Bahan Bangunan, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

didapatkan beban maksimum yang mampu ditahan oleh benda uji dengan 

beberapa variasi bentang dengan tinggi benda uji 4,6 cm seperti yang telah 

ditampilkan pada Tabel V.2. 

c. Hasil pemeriksaan beban maksimal reng baja ringan dengan tinggi 3 cm 

produksi PT. Cahaya Benteng Mas. 

Tabel V.3. hasil pemeriksaan beban maksimal reng 3 cm. 

No. 
h 

(cm) 

L 

(cm) 

b 

(cm) 

Pmax 

(kg) 

Lendutan 

(mm) 

1 3 40 2 186,9127 6,68 

2 3 45 2 164,5948 7,35 

3 3 50 2 159,0153 6,65 

4 3 55 2 142,2768 7,62 

5 3 60 2 150,6461 7,9 

6 3 65 2 114,3794 9,68 

7 3 70 2 114,3794 10,5 

8 3 75 2 106,0102 10,6 

9 3 80 2 94,8512 11,4 
(Sumber : Hasil Penelitian) 

Berdasarkan pemeriksaan dan perhitungan beban maksimal yang 

dilakukan di Laboratorium  Bahan Bangunan, Jurusan Teknik Sipil, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, didapatkan beban maksimum yang mampu ditahan 

oleh benda uji dengan beberapa variasi bentang dengan tinggi benda uji 3 cm 

seperti yang telah ditampilkan pada Tabel V.3. 

d. Hasil pemeriksaan beban maksimal reng baja ringan dengan tinggi 4,6 cm 

produksi PT. Cahaya Benteng Mas. 

Tabel V.4. hasil pemeriksaan beban maksimal reng 4,6 cm. 

No. 
h 

(cm) 

l 

(cm) 

b 

(cm) 

Pmax 

(kg) 

Lendutan 

(mm) 

1 4,6 80 3 114,3794 9,06 

2 4,6 85 3 106,0102 9,0 

3 4,6 90 3 100,4307 9,16 

4 4,6 95 3 97,6410 9,48 

5 4,6 100 3 94,8512 9,65 

6 4,6 105 3 86,4820 11,09 

7 4,6 110 3 80,9025 11,27 
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8 4,6 115 3 79,5076 12,41 

9 4,6 120 3 76,7179 12,9 
         (Sumber : Hasil Penelitian) 

Berdasarkan pemeriksaan kuat lentur yang dilakukan di Laboratorium 

Bahan Bangunan, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

didapatkan beban maksimum yang mampu ditahan oleh benda uji dengan 

beberapa variasi bentang dengan tinggi benda uji 4,6 cm seperti yang telah 

ditampilkan pada Tabel V.4. 

2. Hasil pemeriksaan kuat lentur 

a. Hasil pengujian kuat lentur reng baja ringan dengan tinggi 4,6 cm  

produksi PT. Kepuh Kencana Arum. 

Tabel V.5. hasil pemeriksaan kuat lentur reng 4,6 cm. 

tinggi 

(h) 

lebar 

(b) 

bentang 

(L) beban max (Pmax) Mmax 

(m) (m) (m) (div) (kg) (N) (kNm) 

0.046 0.03 

0.80 43.0 119.9589 1199.5895 0.239918 

0.85 39.0 108.8000 1087.9998 0.231200 

0.90 39.0 108.8000 1087.9998 0.244800 

0.95 33.0 92.0615 920.6152 0.218646 

1.00 32.5 90.6666 906.6665 0.226667 

1.05 32.0 89.2718 892.7178 0.234338 

1.10 30.5 85.0872 850.8716 0.233990 

1.15 29.0 80.9025 809.0255 0.232595 

1.20 27.0 75.3231 753.2306 0.225969 

        (Sumber : Hasil Penelitian) 

Berdasarkan pemeriksaan kuat lentur yang dilakukan di Laboratorium 

Bahan Bangunan, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

didapatkan kuat lentur maksimum yang mampu ditahan oleh benda uji dengan 

beberapa variasi bentang dengan tinggi 4,6 cm seperti yang telah ditampilkan 

pada Tabel V.5. 

b. Hasil pengujian kuat lentur reng baja ringan dengan tinggi 3 cm produksi 

PT. Kepuh Kencana Arum. 

Tabel V.6. hasil pemeriksaan kuat lentur reng 3 cm. 

tinggi 

(h) 

lebar 

(b) 

bentang 

(L) beban max (Pmax) Mmax 

(m) (m) (m) (div) (kg) (N) (kNm) 
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0.03 0.02 

0.40 33.0 92.0615 920.6152 0.092062 

0.45 27.0 75.3231 753.2306 0.084738 

0.50 27.0 75.3231 753.2306 0.094154 

0.55 26.0 72.5333 725.3332 0.099733 

0.60 24.0 66.9538 669.5383 0.100431 

0.65 31.0 86.4820 864.8203 0.140533 

0.70 31.0 86.4820 864.8203 0.151344 

0.75 28.0 78.1128 781.1280 0.146462 

0.80 27.5 76.7179 767.1793 0.153436 

              (Sumber : Hasil Penelitian) 

Berdasarkan pemeriksaan kuat lentur yang dilakukan di Laboratorium 

Bahan Bangunan, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

didapatkan kuat lentur maksimum yang mampu ditahan oleh benda uji dengan 

beberapa variasi bentang dengan tinggi 3 cm seperti yang telah ditampilkan pada 

Tabel V.6. 

c.  Hasil pengujian kuat lentur reng baja ringan dengan tinggi 4,6 cm 

produksi PT. Cahaya Benteng Mas. 

Tabel V.7. hasil pemeriksaan kuat lentur reng 4,6 cm. 

tinggi 

(h) 

lebar 

(b) 

bentang 

(L) beban max (Pmax) Mmax 

(m) (m) (m) (div) (kg) (N) (kNm) 

0.046 0.03 

0.80 41.0 114.3795 1143.7946 0.228759 

0.85 38.0 106.0102 1060.1023 0.225272 

0.90 36.0 100.4307 1004.3075 0.225969 

0.95 35.0 97.6410 976.4101 0.231897 

1.00 34.0 94.8513 948.5126 0.237128 

1.05 31.0 86.4820 864.8203 0.227015 

1.10 29.0 80.9025 809.0255 0.222482 

1.15 28.5 79.5077 795.0768 0.228585 

1.20 27.5 76.7179 767.1793 0.230154 

Berdasarkan pemeriksaan kuat lentur yang dilakukan di Laboratorium 

Bahan Bangunan, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

didapatkan kuat lentur maksimum yang mampu ditahan oleh benda uji dengan 

beberapa variasi bentang dengan tinggi 4,6 cm seperti yang telah ditampilkan 

pada Tabel V.7. 
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d. Hasil pengujian kuat lentur reng baja ringan dengan tinggi 3 cm produksi 

PT. Cahaya Benteng Mas. 

Tabel V.8. hasil pemeriksaan kuat lentur reng 3 cm. 

tinggi 

(h) 

lebar 

(b) 

bentang 

(L) beban max (Pmax) Mmax 

(m) (m) (m) (div) (kg) (N) (kNm) 

0.03 0.02 

0.40 67.0 186.9128 1869.1278 0.186913 

0.45 59.0 164.5948 1645.9484 0.185169 

0.50 57.0 159.0154 1590.1535 0.198769 

0.55 51.0 142.2769 1422.7689 0.195631 

0.60 54.0 150.6461 1506.4612 0.225969 

0.65 41.0 114.3795 1143.7946 0.185867 

0.70 41.0 114.3795 1143.7946 0.200164 

0.75 38.0 106.0102 1060.1023 0.198769 

0.80 34.0 94.8513 948.5126 0.189703 

              (Sumber : Hasil Penelitian) 

Berdasarkan pemeriksaan kuat lentur yang dilakukan di Laboratorium 

Bahan Bangunan, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

didapatkan kuat lentur maksimum yang mampu ditahan oleh benda uji dengan 

beberapa variasi bentang dengan tinggi 3 cm seperti yang telah ditampilkan pada 

Tabel V.7. 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai kuat lentur reng baja 

ringan yang telah di lakukan di Laboratorium Bahan Bangunan, Jurusan Teknik 

Sipil, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Hasil pengujian kuat lentur reng bajaringan dengan tinggi 3 cm dari PT. Kepuh 

Kencana Arum : 

a. Bentang 40 cm lendutan maksimal 4.60 mm dengan Mmaks 0.092062 kNm. 

b. Bentang 45 cm lendutan maksimal 3.82 mm dengan Mmaks 0.084738 kNm. 

c. Bentang 50 cm lendutan maksimal 5.91 mm dengan Mmaks 0.094154 kNm. 

d. Bentang 55 cm lendutan maksimal 5.80 mm dengan Mmaks 0.099733 kNm. 

e. Bentang 60 cm lendutan maksimal 5.70 mm dengan Mmaks 0.100431 kNm. 
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f. Bentang 65 cm lendutan maksimal 8.60 mm dengan Mmaks 0.140533 kNm. 

g. Bentang 70 cm lendutan maksimal 8.97 mm dengan Mmaks 0.151344 kNm. 

h. Bentang 75 cm lendutan maksimal 10.8 mm dengan Mmaks 0.146462 kNm. 

i. Bentang 80 cm lendutan maksimal 6.40 mm dengan Mmaks 0.153436 kNm. 

2. Hasil pengujian kuat lentur reng bajaringan dengan tinggi 4.6 cm dari PT. Kepuh 

Kencana Arum : 

a. Bentang 80 cm lendutan maksimal 4.85 mm dengan Mmaks 0.239918 kNm. 

b. Bentang 85 cm lendutan maksimal 7.8 mm dengan  Mmaks 0.231200 kNm. 

c. Bentang 90 cm lendutan maksimal 6.45 mm dengan Mmaks 0.244800 kNm. 

d. Bentang 95 cm lendutan maksimal 7.88 mm dengan Mmaks 0.218646 kNm. 

e. Bentang 100 cm lendutan maksimal 10.04 mm dengan Mmaks 0.226667 kNm. 

f. Bentang 105 cm lendutan maksimal 11.30 mm dengan Mmaks 0.23438 kNm. 

g. Bentang 110 cm lendutan maksimal 11.08 mm dengan Mmaks 0.233990 kNm. 

h. Bentang 115 cm lendutan maksimal 12.55 mm dengan Mmaks 0.232595 kNm. 

i. Bentang 120 cm lendutan maksimal 11.98 mm dengan Mmaks 0.225969 kNm. 

3. Hasil pengujian kuat lentur reng bajaringan dengan tinggi 3 cm dari PT. Cahaya 

Benteng Mas : 

a. Bentang 40 cm lendutan maksimal 6.68 mm dengan Mmaks 0.186913 kNm. 

b. Bentang 45 cm lendutan maksimal 7.35 mm dengan Mmaks 0.185169 kNm. 

c. Bentang 50 cm lendutan maksimal 6.65 mm dengan Mmaks 0.198769 kNm. 

d. Bentang 55 cm lendutan maksimal 7.62 mm dengan Mmaks 0.195631 kNm. 

e. Bentang 60 cm lendutan maksimal 7.90 mm dengan Mmaks 0.225969 kNm. 

f. Bentang 65 cm lendutan maksimal 9.65 mm dengan Mmaks 0.185867 kNm. 

g. Bentang 70 cm lendutan maksimal 10.50 mm dengan Mmaks 0.200164 kNm. 

h. Bentang 75 cm lendutan maksimal 10.60 mm dengan Mmaks 0.198769 kNm. 

i. Bentang 80 cm lendutan maksimal 11.40 mm dengan Mmaks 0.189703 kNm. 

4. Hasil pengujian kuat lentur reng bajaringan dengan tinggi 4.6 cm dari PT. Cahaya 

Benteng Mas : 

a. Bentang 80 cm lendutan maksimal 9.06 mm dengan Mmaks 0.228759 kNm. 

b. Bentang 85 cm lendutan maksimal 9.00 mm dengan Mmaks 0.225272 kNm. 

c. Bentang 90 cm lendutan maksimal 9.16 mm dengan Mmaks 0.225969 kNm. 
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d. Bentang 95 cm lendutan maksimal 9.48 mm dengan Mmaks 0.231897 kNm. 

e. Bentang 100 cm lendutan maksimal 9.65 mm dengan Mmaks 0.237128 kNm. 

f. Bentang 105 cm lendutan maksimal 11.09 mm dengan Mmaks 0.227015 kNm. 

g. Bentang 110 cm lendutan maksimal 11.27 mm dengan Mmaks 0.222482 kNm. 

h. Bentang 115 cm lendutan maksimal 12.41 mm dengan Mmaks 0.228585 kNm. 

i. Bentang 120 cm lendutan maksimal 12.90 mm dengan Mmaks 0.230154 kNm. 

Pada Tugas Akhir ini merupakan penelitian mengenai kuat lentur reng baja 

ringan (profil V terbalik) dari dua perusahaan yaitu dari PT. Kepuh Kencana 

Arum dan  PT. Cahaya Benteng Mas, diharapkan ada penelitian lanjutan untuk 

mengetahui berapa besar kuat lentur dari reng baja ringan dipasaran. Ada 

beberapa saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut : 

1. Baja ringan sebaiknya menggunakan baja ringan yang ada profil garis 

memanjang searah dengan besarnya L. Hal ini dapat mempengaruhi kuat baja 

ringan tersebut. 

2. Perlu adanya ketelitian dalam pengukuran dan pembuatan benda uji agar 

diperoleh hasil yang sesuai. 

3. Dalam melakukan pengujian diperlukan ketelitian dan kecermatan pada 

pembacaan beban maks ( Pmax ) sehingga didapat hasil yang akurat. Pada 

pembacaan beban maksimum sebaiknya dilakukan lebih dari satu orang. 
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