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TINJAUAN KINERJA BALOK BETON BERTULANG TAMPANG 

EMPAT PERSEGI PANJANG DENGAN TULANGAN DARI PROFIL 

BAJA RINGAN 

 

ABSTRAKSI 

Dalam pengembangan teknologi saat ini, beton merupakan salah satu bahan 

bangunan yang mengalami perkembangan yang sangat pesat pada kontruksi 

utamannya, salah satunya adalah kontruksi balok. balok beton biasa dikenal 

sebagai elemen struktur lentur dimana lebih dominan menahan gaya dalam bentuk 

momen lentur dan geser. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, peneliti 

berusaha untuk menggabungkan beton dan baja yang sering dikenal sebagai beton 

bertulang.         

Penelitian ini tentang perbandingan kinerja kuat lentur antara balok beton 

bertulang dengan profil dari baja ringan kanal u dan balok beton bertulang dengan 

profil dari baja konvensional. Sampel uji terdiri atas 9 sampel dengan 

menggunakan 3 variasi dimana variasi A adalah balok dengan tulangan dari baja 

ringan kanal u, variasi B adalah balok dengan tulangan dari baja ringan kanal U – 

baja tulangan konvensional dan variasi ke C adalah baja tulangan konvensional. 

Pengujian menggunakan metode pengujian kuat lentur dan kemudian sampel 

dihitung nilai kekakuan, beban retak awal dan beban ultimate dengan 

menggunakan metode teoritis dan eksperimen. Secara teorits diperoleh kekakuan 

(A = 20,201 kN/mm, B = 19,405 kN/mm, C = 20,826 kN/mm), retak awal (A = 

8,152 kN, B =7,831 kN, C = 8,626 kN), beban ultimate (A = 21,151 kN, B = 

33,84 kN, C = 26,00 kN). Secara eksperimen diperoleh kekakuan (A = 2,877 

kN/mm, B = 2,403 kN/mm, C = 1,625 kN/mm), retak awal (A = 14,667 kN, B = 

10,667 kN, C = 15,533 kN), beban ultimate (A = 29,33 kN, B =27,33 kN, C = 

26,00 kN). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa balok A mampu menahan 

beban ultimate dan nilai kekakuan yang lebih besar di bandingkan dengan balok B 

dan C, akan tetapi nilai retak awalnya mempunyai nilai yang lebih kecil.         

 

Kata kunci : baja ringan ,balok , baja tulangan konvensional, kuat lentur. 

 

 

ABSTRACT 

       the development of today's technology, concrete is one of the building 

materials that have developed very rapidly on the main construction, one of which 

is the construction of the beam. The concrete beam is commonly known as the 

bending structure element which is more dominant in holding the force in the 

form of bending and shear moments. To get maximum results, researchers are 

trying to combine concrete and steel which is often known as reinforced concrete. 

 Research on the comparison of flexural strength performance between 

reinforced concrete beams with profiles of mild steel canals and reinforced 

concrete beams with profiles of conventional steels. The test sample consisted of 9 

samples using 3 variations where variation A is a beam with reinforcement of 

mild steel canal u, variation B is a beam with reinforcement of mild steel 

conventional u-steel and variation to C is the reinforcement of conventional steel. 
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The test used a strong bending test method and then the sample calculated the 

value of stiffness, initial crack load and ultimate load by using theoretical and 

experimental methods. Theoretically, the stiffness (A = 8,811 kN/mm, B = 20,494 

kN/mm, C = 21,384 kN/mm), initial crack (A = 8,426 kN, B = 8,112 kN, C = 

8,424 kN), ultimate load = 11,289 kN, B = 11,289 kN, C = 14,653 kN). 

Experimentally obtained stiffness (A = 2,877 kN/mm, B = 2,403 kN/mm, C = 

1,625 kN/mm), initial crack (A = 14,667 kN, B = 10,667 kN, C = 15,533 kN), 

ultimate load = 29,33 kN, B = 27,33 kN, C = 26,00 kN). So it can be concluded 

that A beam is able to withstand the ultimate load and greater stiffness value 

compared to beam B and C, but the initial crack value has smaller value. 

Keywords: light steel, beam, reinforcement, conventional steel, strong bending. 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengembangan rekayasa teknologi pada saat ini terasa begitu cepat, beton 

merupakan salah satu bahan bangunan yang mengalami perkembangan. Beton 

juga merupakan unsur yang penting, terutama fungsinya sebagai pembentuk 

struktur yang sering digunakan. dengan perkembangan teknologi saat ini kita 

dapat membuat bangunan yang memiliki keunggulan dan keuntungan, salah 

satunya adalah beton bertulang yang menggunakan tulangan baja ringan.   

Baja ringan merupakan baja yang berkualitas tinggi dan juga ringan, dimana 

kekuatan baja tersebut lebih baik dibandingkan dengan baja konvensional.  

Penggunaan baja ringan ini sebagai pengganti tulangan pada beton masih belum 

populer di Indonesia. Sehingga sebagian masyarakat indonesia enggan untuk 

menggunakan baja ringan ini sebagai tulangan pada struktur- struktur beton 

tertentu salah satunya adalah struktur balok.  

Balok merupakan bagian struktur yang fungsinya diantaranya ialah, sebagai 

pengaku horizontal, pendukung plat, dan bagian rangka struktur bangunan. Balok 

dikenal juga sebagai elemen struktur lentur, sehingga balok lebih dominan 

menahan gaya dalam bentuk momen lentur dan geser (Sulistyadi, H.P. dan 

Subiyantoro, 1993). 

Pada penelitian ini akan menggunakan tulangan baja ringan dan baja tulangan 

konvensional sebagai tulangan struktur balok beton dimana diuji kuat lentur dan 
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direncanakan akan tetap kuat serta mampu menahan beban yang dipikul. 

Penelitian akan di lakukan di laboratorium program Studi Teknik Sipil, Fakultas 

Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

1.2 Rumusan Masalah 

       Tugas akhir ini akan membahas beberapa permasalahan yaitu : 

1). Bagaimana perbedaan kuat lentur antara balok beton dengan tulangan baja 

ringan dan balok beton dengan baja tulangan konvensional. 

2). Bagaimana perbedaan nilai kekakuan antara balok beton dengan tulangan 

baja ringan dan balok beton dengan baja tulangan konvesional. 

3). Bagaimana perbandingan secara ekonomis antara balok beton dengan 

tulangan baja ringan dan balok beton dengan baja tulangan konvensional. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1). Menganalisis perbedaan kuat lentur balok beton dengan tulangan baja ringan 

dan balok beton dengan baja tulangan konvensional. 

2). Menganalisis perbedaan nilai kekakuan balok beton dengan tulangan baja 

ringan dan balok beton dengan baja tulangan konvesional. 

3). Menganalisis perbedaan ekonomis antara balok beton dengan tulangan baja 

ringan dan balok beton dengan baja tulangan konvensional. 

1.4 Manfaat Peneltian 

Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut : 

1). Manfaat Praktis 

Untuk mengetahui seberapa besar kinerja balok beton bertulang dan nilai 

ekonomisnya. 

2). Manfaat teoritis 

Dapat membagi pengetahuan/informasi khususnya balok beton bertulangan 

baja ringan dan baja tulangan konvensional sebagai alternatif tulangan beton 

bertulang yang memenuhi syarat. 
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1.5 Batasan Masalah 

Dalam penelitian dibatasi oleh masalah sebagai berikut : 

1). Semen yang digunakan adalah semen Holcim. 

2). Agregat halus yang digunakan berupa pasir yang berasal dari Kaliworo, 

Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 

3). Agregat kasar yang digunakan berupa pasir yang berasal dari Kaliworo, 

Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 

4). Air yang di gunakan adalah air laboratorium Program Studi Teknik Sipil, 

Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

5). Faktor air semen yang digunakan adalah 0,45 

6). Jenis benda uji : 

a) Benda uji balok beton bertulang dengan tulangan dari baja ringan 3 sampel

untuk pengujian kuat lentur dengan ukuran 15 cm x 20 cm dan panjang

bentang 200 cm.

b) Benda uji balok beton bertulang baja tulangan konvensional 3 sampel

untuk pengujian kuat lentur dengan ukuran 15 cm x 20 cm dan panjang

bentang 200 cm.

c) Benda uji balok beton bertulang campuran baja tulangan konvensional dan

baja ringan 3 sampel untuk pengujian kuat lentur dengan ukuran 15 cm x

20 cm dan panjang bentang 200 cm.

d) Benda uji silinder beton tanpa tulangan 3 sampel ukuran 15 cm x 30 cm

untuk pengujian kuat tekan.

7). Pengujian di lakukan setelah mencapai umur beton 28 hari. 

8). Pengujian kuat tarik baja ringan dengan SNI 7971:2013. 

9). Pengujian kuat tarik baja tulangan konvensional dengan SNI 07-2052-2002. 

10). Pengujian menggunakan tulangan baja ringan 2 buah dengan bentuk profil 

kanal U dengan ukuran 52 x 36 mm dengan tebal 0,45  mm . 

11). Pengujian menggunakan baja tulangan konvensional 2 buah dengan ukuran 

diameter 10 cm. 

12). Kuat tekan beton menggunakan nilai f’c= 22,5 MPa. 

13). Perencanaan campuran mix design menggunakan metode SNI 03-3449-2002. 
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1.6 Keaslian Penelitian 

       Dalam penelitian ini menitik beratkan pada kinerja balok beton dengan 

menggunakan tulangan dari profil baja ringan dan baja konvensional dan dari 

hasil berbagai pustaka, literaratur serta informasi yang sudah ada bahwa penelitian 

tentang balok beton dengan menggunakan tulangan dari baja ringan profil kanal u 

ini dan gabungan dengan baja konvensional ini belum pernah di lakukan, sehingga 

penelitian ini bersifat asli. Penelitian yang sudah dilakukan tentang balok beton: 

1). Setiyono (2006) yang diterbitkan pada Jurnal Sains Materi  Indonesia  

(Indonesian  Journal of Materials  Science), tentang kekuatan profil baja 

ringan terhadap interaksi local dan global buckling pada struktur kolom. 

2). Jaya. B (2014) menerbitkan tentang Analisa balok beton bertulang baja ringan 

menggunakan solidworks 2012. 

1.7 LANDASAN TEORI 

1.7.1 Umum 

Beton dengan tulangan dari baja ringan atau lebih dikenal dengan beton 

bertulang komposit ini merupakan salah satu komponen struktural dari suatu 

bangunan. 

1.7.2 Bahan Penyusun Beton Bertulang 

Balok beton dengan tulangan baja ringan dan baja tulangan konvensional ini 

dibuat secara fabrikasi menggunakan komposisi campuran beton normal (air, 

agregat dan semen) dan diberi tulangan baja ringan serta tulangan baja 

konvensional. 

1.7.3 Pengujian Kuat Tarik Baja Ringan 

Fs =
sA

Pmax
………………………….….....……………...………............(III.1) 

dengan :    Fs   = kuat tarik baja ringan (N/mm
2
).

       Pmax  = beban tarik maksimum (N). 

As    = luas benda uji (mm
2
).
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1.7.4 Pengujian Kuat Tarik Baja Konvensional 

Fs =
sA

Pmax
…………………….....………………..…………..……........(III.2) 

dengan :    Fs     = kuat tarik baja konvensional (N/mm
2
).

           Pmax  = beban tarik maksimum (N). 

As    = luas benda uji (mm
2
).

1.7.5 Pengujian Kuat Tekan Silinder Beton 

=
A

Pmax ...................………………..…….…......…………………….(III.3)

dengan : f’c       = kuat tekan beton (N/mm
2
).

          Pmax  = beban tekan maksimum (N). 

A    = luas benda uji (mm
2
).

1.7.6 Pengujian Berat Jenis Balok Beton 

Berat isi balok (γc) 
V

W
 …………….…….....…...…….………………(III.4) 

dengan :  W = berat benda uji (gram). 

V  = volume benda uji (cm
3
).

1.7.7 Pengujian Kuat Lentur Balok Beton 

 σlt = = = ………………………....……...………..……….…….( III.5 ) 

dengan :  σlt = Kuat lentur ( MPa ).

      P   = Beban maksimum ( N ). 

      L   = Panjang bentang ( mm ). 

      b   = Lebar benda uji ( mm ). 

      h   = Tinggi benda uji ( mm ). 
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1.7.8 Rencana Benda Uji 

Tabel 1. Jenis dan jumlah benda uji. 

No. Pengujian 
Ukuran benda uji 

(cm) 

Jumlah 

benda uji 

1 Kuat tekan silinder 15x30 3 

2 

Kuat 

lentur 

balok 

Variasi A 
Baja tulangan 

ringan 
15x20x200 3 

Variasi B 
Tulangan baja 

gabungan 
15x20x200 3 

Variasi C 
Tulangan baja 

konvensional 
15x20x200 3 

1.7.9 Gambar Benda Uji 

Gambar 1. Benda uji balok dan silinder beton 

1.7.10 Nilai Ekonomis 

Tabel 2. Perbandingan nilai ekonomis tulangan pada balok. 

No Bahan Bangunan Volume/koefisien Satuan Harga Satuan Jumlah Harga 

Perbandingan Nilai Ekonomis Tulangan Pada Balok 

1 Baja ringan U terbalik 1,333 m
3
 Rp  27.000 Rp  36.000 

2 Baja D10 0,667 m
3
 Rp  60.000 Rp  40.000 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa balok yang menggunakan 

tulangan baja ringan lebih ekonomis dibandingkan dengan balok yang 

menggunakan baja tulangan konvensional. 
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2. METODE

2.1 Baja Ringan 

Baja ringan merupakan baja yang berkualitas tinggi dan ringan, namun 

kekuatan baja tersebut lebih baik di bandingkan dengan baja konvensional. 

Ketebalan pada baja ringan ditentukan oleh fungsinya, baja ringan ini juga 

memiliki kuat tarik yang tinggi. Sesuai dengan SNI 4096:2007 baja ringan yang 

digunakan untuk struktur (G550) memiliki kuat tarik minimum 550 MPa.  

2.2 Beton Bertulang 

Beton bertulang adalah suatu kombinasi antara beton dan baja di mana 

tulangan baja berfungsi menyediakan kuat tarik yang tidak dimiliki oleh beton. 

Tulangan baja juga dapat menahan gaya tekan sehingga digunakan pada kolom dan 

pada berbagai kondisi lainnya (McCormac, 2005). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian kuat lentur beton dilakukan setelah perawatan selama 28 hari 

menggunakan benda uji berbentuk balok ukuran 200 cm x 20 cm x 15 cm. 

pengujian kuat lentur meliputi Analisis kekakuan balok, analisis keretakan balok 

dan analisis beban ultimate balok.  

3.1 Analisis kekakuan balok  

Analisis kekakuan balok dalam penelitian meliputi analisis balok 

menggunakan metode teoritis dan metode eksperimen, untuk mencari tahu 

perbandingan hasil nilai kekakuan antara kedua metode tersebut. 

1a). Analisis kekakuan balok secara teoritis. Analisis kekakuan 

secara teoritis dapat ditentukan dengan menggunakan analisa perhitungan, 

Kekakuan diperoleh dengan menggunakan rumus berikut ini : 

K = ..........................................................................................(IV.I) 

dengan : 

K  = Kekakuan balok (kN/mm) 

Ec   = Modulus elastisitas (MPa) 



9 

Iteoritis = Momen inersia (mm
4
)

L  = Panjang bentang (mm) 

Tabel 3. Analisis kekakuan secara teoritis 

No 
Benda 

Uji 
L Ec I teoritis 

Kekakuan 

Teoritis 

Kekakuan 

Rata-rata 

Kekakuan 

Rata-rata Prosentase 

( mm ) MPa ( mm
4 
) (N/mm ) ( N/mm ) ( kN/mm ) (%) 

1. A – 1 1800 22413 109512584,7 20201,692 

20201,692 20,201 97,00% 2. A – 2 1800 22413 109512584,7 20201,692 

3. A – 3 1800 22413 109512584,7 20201,692 

4. B – 1 1800 22413 105195700,1 19405,360 

19405,360 19,405 93,18% 5. B – 2 1800 22413 105195700,1 19405,360 

6. B – 3 1800 22413 105195700,1 19405,360 

7. C – 1 1800 22413 112897683,1 20826,138 

20826,138 20,826 100% 8. C – 2 1800 22413 112897683,1 20826,138 

9. C – 3 1800 22413 112897683,1 20826,138 

Dari hasil analisis kekakuan balok menggunakan metode kekakuan  secara 

teoritis menunjukkan nilai kekakuan balok A sebesar 20,201 kN/mm, balok B 

sebesar 19,405 kN/mm dan untuk balok C sebesar 20,826 kN/mm. Dapat 

disimpulkan bahwa nilai kekakuan balok A (balok yang menggunakan tulangan 

baja ringan) mempunyai nilai kekakuan rata rata lebih kecil dari nilai kekakuan 

balok C (balok yang menggunakan baja tulangan konvensional) dan balok B 

(balok yang menggunakan baja ringan-konvensional) mempunyai nilai kekakuan 

rata rata lebih kecil dari nilai kekakuan balok C (balok yang menggunakan baja 

tulangan konvensional). 

1b). Analisis kekakuan balok secara eksperimen. Analisis kekakuan 

secara eksperimen diperoleh dari data eksperimen/penelitian, dengan cara 

membagi nilai beban retak awal dengan lendutan pada balok. Hasil analisis 

perhitungan kekakuan secara eksperimen dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Analisis kekakuan secara eksperimen. 

No Benda uji 
P retak awal Lendutan 

Kekakuan 

eksperimen 

Kekakuan 

rata-rata 
Prosentase 

( kN ) ( mm ) ( kN/mm ) ( kN / mm ) (%) 

1. A – 1 18 5,19 3,468 

2,877 177,05% 2. A – 2 16 10,05 1,592 

3. A – 3 10 2,80 3,571 

4. B – 1 12 6,00 2,000 

2,403 147,88% 5. B – 2 10 3,88 2,577 

6. B – 3 10 3,80 2,632 

7. C – 1 18 12,10 1,488 

1,625 100% 8. C – 2 14 7,20 1,944 

9. C – 3 14 9,70 1,443 

Dari hasil analisis kekakuan balok menggunakan metode kekakuan  secara 

eksperiment menunjukkan nilai kekakuan balok A sebesar 2,877 kN/mm, balok B 

sebesar 2,403 kN/mm dan untuk balok C sebesar 1,625 kN/mm. Dapat 

disimpulkan bahwa nilai kekakuan balok A (balok yang menggunakan tulangan 

baja ringan) mempunyai nilai kekakuan rata rata yang paling terbesar di 

bandingkan dengan nilai kekakuan balok B (balok yang menggunakan tulangan 

baja ringan-konvensional) dan balok C (balok yang menggunakan baja tulangan 

konvensional), sehingga tulangan pengganti menggunakan baja ringan sangat 

cocok untuk struktur bangunan terutama balok dan struktur-struktur utama 

lainnya.   
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Tabel 5. Perbandingan nilai kekakuan teoritis dan eksperimen. 

No Benda uji 
Kekakuan teoritis 

Kekakuan 

eksperimen 

( kN / mm ) ( kN / mm ) 

1. A – 1 

20,201 2,877 2. A – 2 

3. A – 3 

4. B – 1 

19,405 2,403 5. B – 2 

6. B – 3 

7. C – 1 

20,826 1,625 8. C – 2 

9. C – 3 

3.2 Beban retak awal balok beton. 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian beban retak awal pada balok A (balok 

yang menggunakan tulangan baja ringan), balok B (balok yang menggunakan 

tulangan baja ringan – konvensional) dan balok C (balok yang menggunakan baja 

tulangan konvensional). Penelitian ini menggunakan 2 metode analisis pada balok 

untuk dibandingkan meliputi metode secara teoritis dan metode secara 

eksperimen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada halaman Lampiran 2 dan 

Tabel 6. 
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Tabel 6. Beban retak awal pada balok beton bertulang. 

No Benda uji MORteoritis 

Pretak 

teoritis Pretak eksperimen 

Pretak eksperimen 

rata-rata Prosentase 

( MPa ) ( kN ) ( kN ) ( kN ) ( %) 

1 A – 1 

2,957 

8,426 

18 

14,667 95.66% 2 A – 2 16 

3 A – 3 10 

4 B – 1 

8,112 

12 

10,667 69,57% 5 B – 2 10 

6 B – 3 10 

7 C– 1 

8,424 

18 

15,333 100% 8 C – 2 14 

9 C – 3 14 

Dari hasil tabel di atas ditunjukkan bahwa nilai Mor (Modulus of Repture) 

pada balok A, B, dan C mempunyai nilai yang sama yaitu 2,957 MPa. Nilai beban 

retak teoritis balok A sebesar 8,152 kN, balok B sebesar 8,11 kN, dan untuk balok 

C sebesar 8,424 kN. Pada retak eksperimen rata ratanya di peroleh nilai balok A 

sebesar 14,667 kN, nilai balok B sebesar 10,667 kN, dan untuk balok C sebesar 

15,333 kN. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai P rata rata balok A lebih 

kecil di bandingkan dengan balok C, dan nilai P rata rata balok B lebih kecil 

dibandingkan dengan balok C. Jadi balok yang menggunakan tulangan dari baja 

ringan bisa menjadi tulangan pengganti karena mempunyai nilai yang hampir 

sama dengan tulangan baja konvensional. 

3.3 Analisis beban ultimate balok. 

Beban ultimate balok meliputi 2 metode yaitu metode secara teoritis dan 

metode secara eksperimen , analisis beban ultimate secara lengkap di tunjukkan 

pada Lampiran 3 dan Tabel 7. 
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Tabel 7. Beban ultimate balok. 

No Benda Uji 
Mn teoritis 

Pultimate 

teoritis

Pultimate 

eksperimen

Pultimate eksperimen 

rata-rata

Prosentase 

( MPa ) ( kN ) ( kN ) ( kN ) ( %) 

1 A – 1 

9,013 21,151 

34 

29,33 112,81% 2 A – 2 30 

3 A – 3 24 

4 B – 1 

8,830 33,840 

28 

27,33 105,12% 5 B – 2 28 

6 B – 3 26 

7 C – 1 

6,482 22,378 

30 

26,00 100% 8 C – 2 24 

9 C – 3 24 

Dari tabel di atas diperoleh nilai beban ultimate dengan menggunakan metode 

eksperimen memiliki nilai lebih besar dibandingkan dengan beban ultimate 

dengan menggunakan metode teoritis. Nilai beban ultimate teoritas sebesar 21,151 

kN, balok B sebesar 33,840 kN dan balok C sebesar 22,378 kN sedangkan beban 

ultimate eksperimen balok A sebesar 29,33 kN , balok B sebesar 27,33 kN dan 

balok C sebesar 26,00 kN. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai beban 

ultimate dengan menggunakan tulangan dari baja ringan mempunyai nilai yang 

lebih besar dibandingkan dengan baja tulangan konvensional dan lebih efektif di 

jadikan pengganti tulangan. 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian, analisa dan pembahasan sehingga diperoleh 

data sebagai berikut: 

1).Dari hasil pengujian silinder beton diperoleh nilai kuat tekan rata-rata 

sebesar 22,74 MPa dan berat jenis sebesar 2208,926 kg/m
3
.

2).Berdasarkan hasil analisis rencana anggaran, dapat disimpulkan bahwa 

balok yang menggunakan tulangan baja ringan lebih ekonomis 
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dibandingkan dengan balok yang menggunakan baja tulangan 

konvensional. 

3). Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa balok A memiliki nilai 

prosentase kekakuan sebesar 177,05% lebih besar dari balok C sedangkan 

balok B memiliki nilai prosentase kekakuan sebesar 147,88% lebih besar 

dari balok C. Secara teoritis dapat disimpulkan bahwa balok A memiliki 

nilai prosentase kekakuan sebesar 97,00% lebih kecil dari balok C 

sedangkan balok B memiliki nilai prosentase kekauan sebesar 93,18% 

lebih kecil dari balok C. 

4).Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa balok A memiliki 

prosentase retak awal sebesar 95,66% lebih kecil dari balok C. Sedangkan 

balok B memiliki nilai prosentase retak awal sebesar 69,52% lebih kecil 

dari balok C. Diperoleh nilai retak awal rata-rata pada balok A sebesar 

14,667 kN, pada balok B sebesar 10,667 kN, dan pada balok C sebesar 

15,333 kN. 

5).Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa balok A memliki nilai 

prosentase beban ultimate sebesar 112,81% lebih besar dari balok C. 

Sedangkan balok B memiliki nilai prosentase beban ultimate sebesar 

105,12% lebih besar dari balok C. Diperoleh nilai beban ultimate rata-rata 

pada balok A sebesar 29,33 kN, pada balok sebesar 27,33 kN dan pada 

balok C sebesar 26,00 kN. 

4.2 Saran 

Dari hasil penelitian ini ada hal-hal yang perlu disarankan agar mendapatkan 

hasil yang optimal, antara lain : 

1).Perlu dibuat bekisting yang kuat dan desain yang tepat agar pada saat 

penuangan dan pemadatan mampu menahan berat dari beton yang dituang 

ke dalam bekisting. 

2).Pada saat pengujian kuat lentur balok beton bertulang, pemasangan alat 

dial gauge sebaiknya lebih dari satu alat agar hasil nilai kekakuan balok 

beton bertulang lebih valid. 
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3).Untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid, sebaiknya alat uji kuat 

lentur dan kuat tekan dikalibrasi minimal satu kali dalam satu tahun. 

4).Pada saat pencampuran dan pengecoran beton pada bekisting, campuran 

beton sebaiknya dilakukan penumbuk kan sehingga campuran beton dapat 

terisi secara menyeluruh pada tulangan baja ringannya dan menghasilkan 

kekuatan yang lebih valid lagi. 
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