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Abstrak — Gempa Bumi Northridge (1994) dan Kobe (1995) yang menyebabkan 
kegagalan meluas pada sambungan Struktur Rangka Baja Pemikul Momen, muncullah 
beberapa desain sambungan baja yang dianggap lebih baik daripada sambungan baja 
konvensional sehingga membuat struktur lebih daktail, salah satunya sambungan kaku 
dengan penampang balok Reduced Beam Section (RBS) yang dianggap paling ekonomis 
dan praktis untuk struktur baja. Sambungan kaku dengan menggunakan balok  reduced 
beam section sendiri sudah banyak diteliti pada profil WF baja Amerika, namun masih 
jarang yang menelitinya menggunakan profil HE baja Eropa. Paper ini bertujuan 
membandingkan perilaku 3 jenis sambungan kaku (T-connection, extended end plate, dan 
welded rigid connection) berpenampang balok RBS-radius cut pada beberapa jenis profil 
HE baja Eropa dan dibebani secara monotonik, serta dianalisa menggunakan metode 
finite element yang dibantu dengan program bantu ABAQUS. Dari penelitian ini didapat 
bahwa sambungan end plate dan sambungan las biasa model penelitian sebelumnya 
memiliki perilaku yang mirip, sementara sambungan welded rigid memiliki kekakuan 
yang lebih baik dengan pengurangan tegangan sebesar 2-18% dan pengurangan 
displacement sebesar 3-9%. Dan sambungan T-connection merupakan sambungan yang 
paling kaku dari ketiga jenis sambungan lainnya dengan pengurangan tegangan sebesar 
18-40% dan pengurangan displacement sebesar 7-14% dibandingkan dengan model 
sambungan penelitian sebelumnya. Serta diketahui pula bahwa ukuran profil balok RBS 
tidak mempengaruhi perilaku kekakuan sambungan. 

 
Kata kunci — sambungan kaku, Reduced Beam Section, radius cut, sambungan las, 

sambungan baut 

1. LATAR BELAKANG 
Gempa Bumi Northridge (1994) dan Kobe 

(1995) yang menyebabkan kegagalan meluas 
pada sambungan Struktur Rangka Baja 
Pemikul Momen membuat para engineering 
beranggapan bahwa sambungan struktur baja 
balok-kolom konvensional (las, baut, dan paku 
keling) tidaklah sekuat yang dipercaya 
sebelumnya sehingga struktur baja menjadi 
tidak daktail [1]. Sambungan yang kaku (rigid) 
menyebabkan rotasi pada balok berkurang, 
karena sambungan bisa menahan momen. Dua 
konsep kunci yang digunakan untuk 

mendapatkan daktilitas tinggi pada struktur 
rangka baja tersebut adalah memperkuat 
sambungan dan/atau melemahkan balok, 
dengan tujuan mendapatkan konsep ‘Strong 
Column Weak Beam’ [2]. Oleh karena itu, 
beberapa ide dan desain baru untuk 
mendapatkan sambungan baja balok-kolom 
yang membuat struktur lebih daktail mulai 
bermunculan. 

Dari beberapa desain yang ada, salah satunya 
adalah sambungan dengan menggunakan balok 
Reduced Beam Section (RBS) yaitu mereduksi 
bagian balok baja di dekat sambungan yang 
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bermaksud untuk mengurangi kapasitas balok 
agar terjadi sendi plastis pada balok di daerah 
RBS. Dan dari hasil beberapa percobaan, 
sambungan dengan penampang RBS 
menunjukkan hasil yang memuaskan pada 
tingkat daktilitas dan hal itu dapat diterima 
oleh berbagai macam kalangan dalam waktu 
yang singkat[3]. 

Tipe sambungan baja berpenampang 
Reduced Beam Section (RBS) telah banyak 
digunakan dalam beberapa tahun terakhir ini, 
tetapi masih ada beberapa hal yang harus 
diteliti lebih lanjut. Terlebih adalah desain 
yang digunakan untuk meningkatkan daktilitas 
dan penyerapan energi dari sambungan 
struktur [4].  

2. METODOLOGI 
Dalam paper ini akan menganalisis 3 desain 

sambungan kaku (welded rigid connection, T-
connection, dan extended end plate) dengan 
menggunakan balok Reduced Beam Section 
(RBS) pada profil HE baja Eropa yang masih 
jarang diteliti (Tabel 1) dengan pemotongan 
sayap 50% mengikuti aturan dari FEMA 350 
dan EC8 (Tabel 2). Desain RBS (Tabel 3) 
yang digunakan adalah tipe radius cut 
(Gambar 1) yang mana dengan pemotongan 
bersudut, retak akan cenderung berkembang 
ketika balok dikenakan kekuatan yang besar 
dan memiliki kapasitas rotasi yang paling 
besar dibanding pemotongan secara lurus [5], 
barulah kemudian didesain sambungan 
kakunya dan dimodelkan serta dianalisis 
menggunakan ABAQUS, kemudian 
membandingkannya dengan penelitian 
sebelumnya yang telah dilakukan oleh D.T. 
Pachoumis et al. (2009) yang menggunakan 
sambungan las penuh dengan pelat pada badan 
kolom, untuk mendapatkan desain sambungan 
kaku berpenampang RBS yang paling 
optimum. Diagram alir pengerjaan dalam 
penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2 
dan pemodelannya pada Gambar 3. 
 
 

3. HASIL PENELITIAN 
Dari hasil analisis kapasitas balok RBS 

(Tabel 4), kemudian didesain sambungannya 
(T-Connection, Extended End Plate 
Connection, dan Welded Rigid Connection), 
seperti yang terlihat pada Gambar 4, 5, dan 6. 

Ketiga desain sambungan pada 3 jenis profil 
balok dimodelkan dan dianalisis menggunakan 
program bantu finite element yaitu ABAQUS, 
kemudian dibebani secara monotonik, hingga 
balok RBS mengalami kelelehan, dan 
didapatkan hasil yang ditunjukkan pada 
Gambar 7. 

Dari hasil tersebut (Gambar 8, 9, dan 10) 
dapat diketahui bahwa konsep RBS yang 
diinginkan terbukti terjadi, yaitu terjadi sendi 
plastis pada daerah RBS yang telah 
direncanakan. Sementara pada lokasi 
sambungan (5 cm di depan kolom) dan 75 cm 
di depan kolom tidak terjadi kelelehan. Hasil 
ini sangat baik dan menunjukkan kekakuan 
dari sambungan. 

Didapat pula bahwa model sambungan 
extended end plate dan model sambungan las 
biasa dari penelitian sebelumnya (D.T. 
Pachoumis et al., 2009), memiliki kemiripan 
dalam hal kekakuan, dilihat dari tegangan-
regangan yang terjadi hampir sama, yaitu pada 
profil HE-200A, tegangan di lokasi 
sambungan sebesar 92.185 N/mm2 dan 
92.6064 N/mm2, pada profil HE-220A, 
tegangan sebesar 101.57 N/mm2 dan 101.443 
N/mm2, sementara pada profil HE-240A, 
tegangan sebesar 116.54 N/mm2 dan 117.66 
N/mm2

Sambungan welded rigid diketahui lebih 
kaku daripada end plate connection dan model 
penelitian sebelumnya, yaitu menghasilkan 
tegangan lebih kecil dan displacement lebih 
kecil pula, yaitu sebesar 2.88% untuk tegangan 
dan 9.52% untuk displacement lebih kecil dari 
model penelitian sebelumnya pada di lokasi 
sambungan untuk profil HE-200A,  dan 
sebesar 18.5% untuk tegangan dan 3.8% untuk 
displacement pada profil HE-220A, dan 

. 
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sebesar 5.5% untuk tegangan dan 3.22% untuk 
displacement pada profil HE-240A. 

Sambungan T merupakan sambungan yang 
memiliki kekakuan paling besar dibandingkan 
ketiga jenis sambungan lainnya, yaitu 
menghasilkan tegangan paling kecil dan 
displacement paling kecil pula, yaitu sebesar 
31% untuk tegangan dan 14.28% untuk 
displacement lebih kecil dari model penelitian 
sebelumnya pada di lokasi sambungan untuk 
profil HE-200A,  dan sebesar 40.5% untuk 
tegangan dan 7.7% untuk displacement pada 
profil HE-220A, dan sebesar 18.1% untuk 
tegangan dan 9.67% untuk displacement pada 
profil HE-240A. Dari hasil ini maka dapat 
dikatakan bahwa perilaku sambungan pada 
ukuran profil yang berbeda tidak akan 
berubah. 

4. KESIMPULAN 
Dari hasil pemodelan dan analisis hasil yang 

telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Perilaku sambungan extended end plate 

dan penelitian sebelumnya hampir mirip 
dalam hal tegangan-regangan maupun 
displacement pada semua jenis profil. 

2.  Sambungan welded rigid lebih kaku 
daripada end plate connection dan model 
penelitian sebelumnya, yaitu menghasilkan 
pengurangan tegangan sebesar 2-18% dan 
pengurangan displacement sebesar 3-9%. 

3. Sambungan T merupakan sambungan yang 
memiliki kekakuan paling besar 
dibandingkan ketiga jenis sambungan 
lainnya, yaitu menghasilkan pengurangan  
tegangan sebesar 18-40% dan pengurangan 
displacement sebesar 7-14%. 

4. Dari hasil yang didapat, maka perilaku 
sambungan akan tetap sama meskipun 
digunakan ukuran profil balok RBS yang 
berbeda atau ukuran balok tidak 
mempengaruhi perilaku kekakuan dari 
sambungan. 
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Tabel 1 : Dimensi balok dan kolom 

Dimensi Depth Width Thickness 
r 

(mm) 
A 

(cm2) 
W 

(kg/m) 

 
h 

(mm) 
b 

(mm) 
tw 

(mm) 
tf 

(mm)    

Balok 1 
(HE200A) 

190 200 6.5 10 18 53.8 42.3 

Balok 2 
(HE220A) 

210 220 7 11 18 64.3 50.5 

Balok 3 
(HE240A) 

230 240 7.5 12 21 76.8 60.3 

Kolom 
(HE300B) 

300 300 11 19 27 149.1 117 

 
 

Tabel 2 : Aturan FEMA 350 dan EC8 
FEMA 350 [1] / 351 [12]  EC 8. Part 3 [13] 

a = 0.50 – 0.75 bf a = 0.60 bf 
b = 0.65 -0.85 db b = 0.75 db 

c ≤ 0.25 bf g ≤ 0.25 bf 
s = a + b/2 s = a + b/2 

r = (4c2 + b2) / 8c r = (4g2 + b2) / 8g 
 

 
Tabel 3 : Desain RBS 

Dimensi Depth Width Thickness 
r 

(mm) 
Zx (mm3) 

Z RBS 
(mm3) 

 
db 

(mm) 
bf RBS 

(mm) 
tw 

(mm) 
tf 

(mm)    
Balok I 

(HE200A) 
190 100 6.5 10 18 406962.5 226962.5 

Balok 2 
(HE220A) 

210 110 7 11 18 543432 302642 

Balok 3 
(HE240A) 

230 120 7.5 12 21 707407.5 393487.5 
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Gambar 1 : Bentuk-bentuk RBS dan 

geometrinya 
 
 
 

 
Gambar 2. Diagram alir penelitian 

 

 

 
Gambar 3. Model penelitian 

 
 
 
 

Tabel 4 : Kapasitas balok RBS 
Dimensi 

Mp beam 

(kg.cm) 
Mp act 

(kg.cm) 
Mf 

(kg.cm) 
Vpd (kg) 

Balok I 
(HE200A) 

1501895 837605.1 1054918 10549.18 

Balok 2 
(HE220A) 

2005536 1116900 1444890 14448.9 

Balok 3 
(HE240A) 

2610687 1452166 1931071 19310.71 
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Gambar 4 : Desain sambungan pada profil 
HE-200A 

 
 
 
 

 

 

 
Gambar 5 : Desain sambungan pada profil 

HE-220A 
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Gambar 6 : Desain sambungan pada profil 

HE-240A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Gambar 7 : Meshing dan hasil ABAQUS 
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Gambar 8 : Hasil perbandingan pada profil HE-200A 
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Gambar 9 : Hasil perbandingan pada profil HE-220A 
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Gambar 10 : Hasil perbandingan pada profil HE-240A 
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