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ABSTRAK 

 

RANCANG BANGUN ALAT UJI BALOK BETON PROFIL C UNTUK 

BANGUNAN LANTAI BERTINGKAT 

 

Oleh : 

 

DENI DEMULAS WAHABI 

 

Beton merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam pembuatan bangunan 

seperti rumah, gedung bertingkat, jembatan dan lain sebagainya. Dalam sektor 

industri bangunan untuk lantai tidak hanya menggunakan pengecoran tetapi 

menggunakan seperti balok beton, keramik komposit beton, dan balok beton 

berpori. Untuk mengetahui kuat dari balok beton profil c ini maka dibuatlah alat 

uji tekan untuk balok beton profil c dengan menggunakan sistem hidrolik yaitu 

dengan penekan dalam 2 titik. 

 

Dalam proses pembuatan alat uji balok beton profil c ini menggunakan alat seperti 

Mistar Siku, Gerinda Tangan, Mesin Las Listrik, Mesin Bor Duduk, Kunci Ring, 

Meteran, Varnier Caliper, Kuas dan Cat besi. Dan bahan yang digunakan yaitu 

Besi H, Plat, Besi Poros, Besi U, Baut dan Mur, Dongkrak Botol, Pressure Gauge, 

dan Pipa Besi. Dalam pembuatan alat ini, langkah kerja pertama adalah mendesain 

gambar, tujuannya adalah untuk mempermudah pembuatan sesuai dengan langkah 

kerja, kemudian dilanjutkan dengan proses pemotongan bahan yang telah diukur. 

Setelah semua bahan yang diperlukan tersedia, kemudian dilakukan 

penyambungan pada tiap-tiap bagian untuk dibentuk menjadi rangka. Setelah 

rangka terbentuk kemudian membuat distribusi gaya 2 titik, serta memasang 

dongkrak hidrolik, selanjutnya proses pemasang bagian pengunci beton yang 

dibaut pada rangka alat uji balok beton. 

 

Dalam pengujian alat masih menggunakan cara manual. Dalam pengujian 

menggunakan spesimen yaitu balok beton profil c. Balok tersebut disusun dengan 

rapih dari 3 balok beton menjadi 1 beton. Dari hasil pengujian didapatkan tekanan 

tertinggi untuk mematahkan beton yaitu 12 MPa atau 33.912 Newton 

 

Kata kunci : Alat uji balok beton profil c, dongkrak hidrolik, balok beton. 
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ABSTRACT 

 

DESIGN ENGINEERING TEST EQUIPMENT CONCRETE BEAM PROFILE 

C FOR BUILDING THE RAISED FLOOR 

 

By : 

 

DENI DEMULAS WAHABI 

 

Concrete is one of the ingerdients used in making buildings such as houses, 

buildings, bridges, and so forth. In the industrial sector of the building to the floor 

not only use but using such casting concrete beams, ceramic composite concrete 

and porous concrete beams. To find out stronger than concrete beam profile c is 

then made test equipment for concrete beam profile press c to use a hydraulic 

system that is with emphasis in two points. 

 

In the process of making concrete beam test tools c profile using tools such as 

ruler elbow, hand grinders, electric welding machine, drilling machine sits, key 

ring, meter, varnier caliper, brushes and point iron. And the materials used are 

iron H, plate, iron shaft, iron U, both and nuth, jack bottle, pressure gauge, and an 

iron pipe. In making this tool, the first step is to design a new work, the aim is to 

facilitate the manufacture according to the pace of work, followed by the cutting 

process the material that has been measured. After all the necessary ingredients 

are available, then the connection is done on each part to be shaped into order. 

After the order form and the create a second force distribution point, as well 

install a hydraulic jack, then the installation of concrete in part locking bolts in 

order to test equipment concrete beams. 

 

In testing tools still use manual. In tests using specimens are concrete beam 

profile c. The beams are arranged neatly on the third block of concrete into a 

concrete one. Of the test results obtained the highest pressure to breake the 

concrete that is 12 MPa or 33.912 Newton. 

 

Keyword : test equipment concrete beam profile c, hydraulic jack, concrete 

blocks. 
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MOTTO 

 

 

Kala tertegun, jatuh terpuruk, atau lemah 

terbaring, begitu juga saat riuh tawa, sorak 

kemenangan, atau kuat bertahan maka akan aku 

ingat 

“karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan”. 

(Q.S Al -Insyrah 94:5) 

 

“Jadilah orang yang selalu semangat apapun 

kondisinyz, walaupun kita orang yang bodoh tetapi 

selalu semangat dalam mengejar cita-cita,akan 

menang melawan orang yang pintar tetapi 

bermalas-malasan” 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

 

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini kondisi hutan di indonesia menjadi 

masalah yang sangat serius untuk negara indonesia. Berbagai masalah 

seperti kebakaran hutan, degadrasi kawasan hutan, yang lebih mengejutkan 

lagi yaitu pembalakan liar/penebangan liar kayu di kawasan indonesia. Luas 

kawasan hutan negara Indonesia ini adalah 140,04 juta hektare, yang terdiri 

atas 30 juta hektare hutan lindung, 19 juta hektare kawasan konservasi alam 

dan hutan wisata, 64 juta hektare hutan produksi dan 22,7 juta hektare hutan 

produksi yang dapat dikonservasikan. Hutan konversi, hutan lindung dan 

kawasan konservasi alam tersebut membentuk kawasan hutan tetap seluas 

113 juta hektare (Galih permana, 2013). 

 

Untuk mengurangi pemakaian kayu di industri perumahan maka dibuatlah 

suatu balok beton yang dapat menggantikan kayu yang dasarnya digunakan 

untuk pengecoran. Didalam perancangan pembuatan balok beton profil c ini 

dilakukanlah analisis perhitungan agar beton yang akan digunakan sebagai 

pengganti kayu untuk pengecoran dapat digunakan semaksimal mungkin. 
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Dalam penggunaan beton profil c ini, beton profil c untuk bangunan lantai 

bertingkat ini di susun menjadi hamparan lantai sehingga dalam pembuatan 

lantai bertingkat untuk pengecoran tidak menggunakan media papan kayu 

sebagai penyangga besi yang akan di cor. Untuk mengetahui seberapa besar 

tekanan beton profil c untuk bangunan lantai bertingkat ini maka diperlukan 

alat uji beton. Alat uji beton ini menggunakan sistem hidrolik yaitu 

menggunakan dongkrak hidrolik dengan tipe dongkrak botol yang 

dilengkapi menggunakan pressure gauge untuk mengetahui seberapa kuat 

tekanan yang akan diberikan pada beton profil c sampai menemukan titik 

patah pada beton profil c. Selain itu alat yang telah diuji akan dilakukan 

pengecekan kondisinya apakah ada yang mengalami kerusakan apa tidak. 

 

B. Tujuan Proyek Akhir 

 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam proyek akhir ini adalah: 

1. Rancang bangun untuk alat uji balok beton profil c untuk bangunan 

lantai bertingkat. 

2. Untuk mengetahui kuat tekan beton profil c untuk bangunan lantai 

bertingkat. 

 

C. Batasan Masalah 

 

Batasan masalah pada proyek akhir ini adalah perancangan dan pembuatan 

(rancang bangun) alat uji balok beton profi c untuk bangunan lantai 

bertingkat.  
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D. Sistematika Penulisan 

 

Adapun sistematika penulisan terdiri dari beberapa bagian yaitu: 

I. PENDAHULUAN 

Menggambarkan latar belakang penelitian, tujuan proyek akhir, batasan 

masalah dan sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Memberi gambaran tentang teori-teori yang berkaitan dengan hidrolik 

dan pressure gauge dsb. 

 

III. METODE PROYEK AKHIR 

Memuat tempat dan waktu pelaksanaan, perancangan, alat dan bahan 

untuk memuat alat uji balok beton profil c untuk bangunan lantai 

bertingkat. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas tentang pembuatan alat uji beton profil c 

untuk bangunan lantai bertingkat, menggunakan sistem dongkrak 

hidrolik, dan uji alat. 

 

V. PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari data-

data yang didapatkan pada alat uji lentur balok beton profil c untuk 

bangunan lantai bertingkat. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Sistem Hidrolik 

 

Sistem hidrolik yaitu suatu sistem yang berfungsi sebagai pemindahan daya 

dengan menggunakan media fluida sebagai penghantar untuk memperoleh 

daya yang lebih besar dari daya awal yang dikeluarkan. Dimana fluida 

penghantar ini dinaikan tekanannya oleh pompa pembangkit tekanan yang 

kemudian diteruskan ke silinder kerja melalui pipa-pipa saluran dan katup-

katup. Gerakan translasi batang piston dari silinder kerja yang diakibatkan 

oleh tekanan fluida pada ruang silinder dimanfaatkan untuk gerak maju dan 

mundur (Anonim, 2015). 

 

Prinsip dasar hidraulik menggunakan hukum Pascal yang menyatakan 

bahwa tekanan yang diberikan pada sebuah cairan (liquid) pada suatu 

tempat yang terbatas mengakibatkan : 

1. Tersebar dengan tidak berkurang.  

2. Tersebar ke segala arah. 

3. Bekerja dengan gaya yang sama pada daerah yang sama. 

4. Bekerja dengan sudut yang sama pada tiap daerah (Parr, Andrew, 1998) 
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Dengan mengacu pada hukum Pascal, bahwa tekanan tersebar dengan tidak 

berkurang dan tersebar kesegala arah, maka dapat dikatakan bahwa tekanan 

sama dengan gaya dibagi luas penampang. 

(P=
𝐹

𝐴
)..........................................................................................................(1) 

Silinder dapat dihubungkan ke silinder lain, sebuah pipa atau tube 

digunakan untuk menghubungkan kedua silinder tersebut. Sistem fluida ini 

dikenal dengan kesetimbangan hidraulik.  

 

Fluida hidrolik yang berupa minyak oli merupakan bagian yang sangat 

penting pada suatu sistem hidrolik. Fluida hidrolik dalam penggunaannya 

mempunyai empat tujuan utama yaitu: 

1.  Sebagai penerus gaya 

Aplikasi fluida sebagai media penerus gaya, fluida harus dapat mengalir 

dengan mudah melalui komponen-komponen salurannya. 

2.  Sebagai pelumas  

Sebagian besar pada komponen hidrolik pelumasan bagian dalam 

dilakukan oleh fluida cair. 

 3. Sebagai pengisi 

Dalam hal tertentu, fluida hanya berfungsi sebagai pengisi terhadap 

tekanan didalam suatu komponen hidrolik. 

4.  Sebagai pendingin 

Sirkulasi minyak oli melalui pipa-pipa penghantar dan seluruh dinding 

bak penampung atau tangki oli akan menyerap panas yang ditimbulkan 

dalam sistem hidrolik (Krist, Thomas dan Dineas Ginting, 1991). 
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Gambar 2.1 Skema sistem fluida  

 

Gambar 2.2 Dongkrak hidrolik (http://mafia.mafiaol.com/2012/12/aplikasi-hukum-pascal-

dalam-kehidupan.html) 

 

𝐹1

𝐴1
=

𝐹2

𝐴2
.......................................................................................................(2) 

Keterangan : 

F1 = Gaya pada penampang 1 

F2 = Gaya pada penampang 2 

A1 = Luas pada penampang 1 

A2 = Luas pada penampang 2 

 

B. Macam-Macam Dongkrak 

 

1. Dongkrak Mekanis 

http://mafia.mafiaol.com/2012/12/aplikasi-hukum-pascal-dalam-kehidupan.html
http://mafia.mafiaol.com/2012/12/aplikasi-hukum-pascal-dalam-kehidupan.html
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Dongkrak mekanis contohnya dongkrak ulir menggunakan mekanisme 

drat seperti baut untuk meninggikan titik pusat penampang. Walau 

membutuhkan lebih banyak tenaga untuk mengoperasikannya, namun 

dongkrak ini memiliki kelebihan pada bentuknya yang ringkas saat 

terlipat dan bobotnya yang ringan. 

 

Dongkrak Ulir Mekanis Dongkrak ulir mekanis merupakan salah satu 

jenis alat angkat yang dibuat dari plat baja, dimana pengangkatan beban 

digerakkan dengan sebuah batang berulir. Dongkrak ulir mekanis dapat 

dilipat dan dapat digunakan untuk mengangkat beban hingga 1-6 ton. 

Tinggi angkat dongkrak ulir mekanis ditentukan oleh panjang lengan baja 

atau panjang pelat baja dan batang ulir yang digerakkan secara mekanis 

oleh operator ketika akan digunakan untuk mengangkat kendaraan. 

Pengoperasian dan perawatan yang sangat sederhana, merupakan salah 

satu keuntungan penggunaan dongkrak ulir mekanis. Sedangkan 

kekurangannya tidak dapat digunakan untuk kendaraan-kendaraan berat. 

 
Gambar 2.3 Dongkrak Ulir  
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2. Dongkrak hidrolik  

Dongkrak hidrolik mengaplikasi fluida untuk menghasilkan tekanan 

yang diperlukan untuk pengangkatan, daya yang dihasilkan jauh lebih 

besar dan tenaga yang dibutuhkan untuk pengoprasian lebih sedikit 

dibandingkan dongkrak mekanik. Dibawah ini adalah suatu contoh 

dari dongkrak hidrolik yaitu : 

a. Crocodile jack / dongkrak buaya paling banyak digunakan di 

bengkel-bengkel ataupun digarasi kendaraan sekarang ada yang 

ukuran kecil sehingga dapat di bawa di mobil. Keuntungan 

pemakaian crocodile jack dibandingkan yang lainnya adalah lebih 

mudah digunakan karena gampang menggesernya ke arah posisi 

yang diinginkan, di samping itu, waktu yang dibutuhkan untuk 

mengangkat kendaraan lebih cepat dan aman.  

 

 
Gambar 2.4 Dongkrak Buaya (http://m-

edukasi.kemdikbud.go.id/online/2008/sistemhidrolik/materi03a.html) 

 

b. Bottle jack / dongkrak botol, dongkrak ini disebut bottle jack karena 

bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile 

jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu 

untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. 



9 
 

  Laporan Proyek Akhir  

Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan ke 

dalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak 

dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempis/ bocor. 

Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan 

tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya tidak menjadi bengkok. 

(Anonim, 2008) 

 
Gambar 2.5 Dongkrak Botol  

 

C. Istilah dan Lambang Dalam Sistem Hidrolik  

 

Dalam pembuatannya, rangkaian sistem hidrolik diperlukan banyak 

komponen penyusunnya dan apabila dilakukan langsung dalam lapangan 

akan memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, pada sistem 

hidrolik terdapat lambang-lambang atau tanda penghubung. Tujuan lambang 

atau simbol yang diberikan pada sistem hidrolik adalah:  

1. Memberikan suatu sebutan yang seragam bagi semua unsur hidrolik.  

2. Menghindari kesalahan dalam membaca skema sistem hidrolik.  

3. Memberikan pemahaman dengan cepat laju fungsi dari skema sistem 

hidrolik.  

4. Menyesuaikan literatur yang ada dari dalam negeri maupun luar negeri. 

(Margiono abdillah, 2013) 

https://plus.google.com/102551514725535207096
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Tabel 2.1 Simbol katup pengarah menurut jumlah lubang dan posisi kontrol 
NO KLASIFIKASI SIMBOL KETERANGAN 

1 2 lubang  
  

Memiliki 2 lubang penghubung dan dipakai 
untuk membuka dan menutup saluran. 

2 3 lubang  
  

Memiliki 3 lubang penghubung dan dipakai 
flow control dan sebuah lubang pompa ke dua 

arah 

3 4 lubang  
  

Memiliki 4 lubang penghubung dan dipakai 
untuk operasi maju mundur dan 

pemberhentian aktuator 

4 Banyak 
Lubang  

 

Memiliki 5 lubang penghubung atau lebih dan 
dipakai untuk tujuan khusus 

5 2 posisi kontrol  

 

Memiliki 2 posisi kontrol  

6 3 posisi kontrol  

 

Memiliki 3 posisi kontrol  

7 Banyak posisi  
 

 

Memiliki 4 posisi atau lebih untuk tujuan 
tertentu 

 

D. Pengertian Pressure Gauge 

 

Pressure gauge yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengukur suatu 

tekanan yang bersatuan internasional yaitu Newton/m² atau bisa disebut juga 

dengan Pascal. Tidak hanya itu terdapat berbagai macam satuan dari pressure 

gauge yaitu bar, milibar, kilogram-forceper m² dan lain sebagainya. 

 

Tabel 2.2 Konversi Pressure  
 Pascal Bar Technical 

atmospher 
Standar 

atmospher 
Torr Pounds per 

aquare Inch 

(Pa) (bar) (at) (atm) (Torr) (Psi) 

1 Pa 1 N/m² 10¯5 1.0197 x 10¯
5
 9.8692 𝑥 10¯

6
 7.5006 𝑥 10¯

3
 1.450377 𝑥 10¯

4
 

1 
bar 

105 106  𝑑𝑦𝑛/𝑐𝑚2 1.0197 0,98692 750.06 14.50377 

1 at 0,980665 𝑥 105 0.980665 1 kp 𝑐𝑚2 0,9678411 735.5592 14.22334 

1 
atm 

1.01325 𝑥 105 1.0325 1.0332 Po 760 14.69595 

1 
Torr 

133.3224 1.333224 𝑥 10¯
3
 1.359551 𝑥 10¯

3
 1.315789 𝑥 10¯

3
 1 𝑚𝑚𝐻𝑔  1.933678 𝑥 10¯

2
 

1 
Psi 

6.8948 𝑥 103 6.8948 𝑥 10¯
2
 7.03069¯

2
 6.8046 𝑥 10 ¯

2
 51.71493 1 𝑙𝑏𝑓/𝑖𝑛2 

 

Satuan yang sering digunakan pada industri adalah bar dan psi. berdasarkan 

tabel 1, 1 bar = 14,503 psi. at yang digunakan untuk mengukur pressure. 

Terdapat 2 jenis pressure gauge yaitu:  
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1. Technical Pressure Gauge 

Technical Pressure Gauge adalah pressure gauge dengan penunjukan 

meter 0 saat terkena tekanan atmosfer. Pressure gauge seperti ini hanya 

menunjukkan nilai tekanan dari suatu zat tanpa mempertimbangkan 

tekanan atmosfirnya.  

 

2. Absolute Pressure Gauge 

Absolute pressure gauge adalah pressure gauge dengan penunjukan meter 

1,013 bar saat terkena tekanan atmosfer. Jika pressure gauge ini digunakan 

pada suatu alat, maka nilai tekanan mutlak zat yang diukur adalah Tekanan 

Teknikalnya ditambah dengan tekanan atmosfer.  

 

Tekanan dibagi menjadi beberapa, antara lain : 

1. Absolute Pressure yaitu tekanan yang dihitung berdasarkan tekanan 

referensi 1 atm. Besaran tekanan absolute lebih dikenal dengan PSIA. 

(PSIA = PSIG + Patm). 

2. Gauge pressure yaitu tekanan positif terhadap tekanan referensi 1 atm, 

yang berarti tekanan ini lebih besar dari 1 atm. Besaran tekanan gauge 

lebih dikenal dengan PSIG. Dalam kondisi ini maka PSIG > 1 atm. 

3. Vaccum pressure yaitu tekanan negatif terhadap tekanan atmosfir atau 

bisa juga dikatakan tekanan vaccum ini berada dibawah tekanan 

atmosfir sehingga bernilai negatif. PSIA < 1 atm. 

4. Hydrostatic pressure yaitu tekanan yang terjadi di bawah air. Tekanan 

ini terjadi karena adanya berat air yang membuat cairan tersebut 

mengeluarkan tekanan. Tekanan sebuah cairan bergantung pada 

kedalaman cairan di dalam sebuah ruang dan gravitasi juga menentukan 
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tekanan air tersebut.Hubungan ini dirumuskan sebagai berikut: "P = 

ρgh" dimana ρ adalah masa jenis cairan, g (10 m/s2) adalah gravitasi, 

dan h adalah kedalaman cairan. 

5. Differential pressure yaitu tekanan yang diukur terhadap tekanan lain. 

Besarannya PSID (Happy Sholihul Fathoni, 2014). 

 

Untuk mengukur pressure / tekanan terdapat beberapa elemen pengukur, 

yaitu : 

1. Bourdon Tube. 

 

 

Gambar 2.6 Bourdon Tube (http://instrumentasi-migas.blogspot.co.id/2012/06/peralatan-

utama-pengukur-pressure.html). 

 

Bourdon tube adalah tabung dengan ujung tertutup yang apabila diberikan 

pressure, bentuknya akan meregang sesuai besarnya pressure yang 

diberikan serta dapat kembali ke bentuk semula. Jenis ini banyak 

digunakan dalam kompressor, dongkrak hidrolik, dan tekanan yang 

menggunakan fluida maupun angin dan gas. Bourdon ini sendiri untuk 

menunjukkkan seberapa besar tekanan yang dihasilkan dapat dilihat 

Bourdon tube 

Pressure connection 

gear 

Hair spring 

Sector and 

pinion 

Stationary socket 

link 

pointer 

https://plus.google.com/110434325130654469327
http://instrumentasi-migas.blogspot.co.id/2012/06/peralatan-utama-pengukur-pressure.html
http://instrumentasi-migas.blogspot.co.id/2012/06/peralatan-utama-pengukur-pressure.html
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dengan naiknya jarum pada bourdon. Terdapat beberapa bentuk bourdon 

tube, yaitu: 

a. Bourdon C : Bourdon tube dengan bentuk menyerupai huruf “C”. 

b. Bourdon Spiral : Bourdon tube dengan bentuk spiral. 

c. Bourdon Helix : Bourdon tube dengan bentuk helical. 

 

2.  Bellows 

 
 

Gambar 2.7 Bellows (http://instrumentasi-

migas.blogspot.co.id/2012/06/peralatan-utama-pengukur-pressure.html). 

 

Bellows adalah elemen pengukur tekanan yang mampu berdefleksi 

(mengembang). Bellows akurat untuk digunakan mengukur tekanan gage 

(Pgage) dengan range antara absolute zero sampai 350 kPa. Terdiri atas 

sebuah tubing metal yang bisa mengembang searah mengikuti panjangnya. 

Bellows dengan diameter yang lebar bisa membaca low pressure lebih baik 

daripada bourdon tube. 

 

 

scale 

sector 
connecting link 

bellow 

spring 

case 

Pressure 

connection 

Pinion gear 

Hair spring 

http://instrumentasi-migas.blogspot.co.id/2012/06/peralatan-utama-pengukur-pressure.html
http://instrumentasi-migas.blogspot.co.id/2012/06/peralatan-utama-pengukur-pressure.html
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3.  Diafragma 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Diafragma (http://instrumentasi-migas.blogspot.co.id/2012/06/peralatan-

utama-pengukur-pressure.html). 

 

Diafragma adalah piringan fleksible (flexible disc) yang bisa berbentuk 

tipis (flat diaphragm) atau memiliki lipatan konsentris (corrugated 

diaphragm) seperti ditunjukkan pada gambar di atas. 

 

 

 

 

Posh rod 

diafragma 

scale 

pointer 

pivot 

Corrugated 

diafragm 

Pressure of 

vacum 

Solid disck 

Screw for 

calibration 

http://instrumentasi-migas.blogspot.co.id/2012/06/peralatan-utama-pengukur-pressure.html
http://instrumentasi-migas.blogspot.co.id/2012/06/peralatan-utama-pengukur-pressure.html
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4.  Capsule Diafragma 

 

Gambar 2.9 Capsule Diafragma (http// http://instrumentasi-

migas.blogspot.co.id/2012/06/peralatan-utama-pengukur-pressure.html) 

 

Capsule tersusun atas dua buah diafragma yang dilas bersama-sama di 

sekitar lingkarannya. Sensitivitas capsule meningkat proporsional dengan 

diameternya, yang pada umumnya berdiameter secara konvensional 

bervariasi antara 25 sampai 150 mm. 

 

E. Pengertian Pressure Switch 

 

Pressure switch adalah suatu alat tekanan yang digunakan pada pneumatik 

yang dapat menyambung dan memutus arus listrik apabila nilai tekanan 

sesuai dengan pengaturan awal. Penggunaan pressure switch ini pada 

kompressor dan bekerja pada saat diafragma menerima angin dan menekan 

spring dan menekan untuk mengaktifkan switching element. Gambar dibawah 

ini suatu gambar yang menunjukan sistem mekanik dari pressure switch. 

Free end 

space 

Diafragm 

capsule 

Foxed end 

http://www.mediaproyek.com/
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Gambar 2.10 Bagian-Bagian Pressure Switch (http// makalah pressre gauge/Pengertian 

Pressure Gauge, Pressure Switch, & Pressure Regulator.htm) 

 

Di bawah ini adalah bagian-bagian dan fungsi dari pressure switch pada 

gambar 2.10 adalah:  

 

1.  Pressure Port 

Pressure Port adalah ulir yang disambungkan dengan kompresor atau 

peralatan pneumatik lainnya yang membutuhkan pressure switch. 

 

2.  Diapraghm 

Diafragma berfungsi untuk menerima udara bertekanan dan menekan 

spring untuk mengaktifkan switching element. 

 

3.  O-ring seal 

O-ring seal adalah bagian yang berfungsi agar udara secara penuh 

menekan diafragma dan tidak bocor ke bagian dalam pressure switch. 

 

4.  Set Point Adjusting Nut 

Bagian ini berfungsi untuk mengatur lunak-kerasnya spring. Dengan 

mengatur lunak kerasnya spring maka tekanan yang mengaktifkan 

Calibration 

scale 

Pressure port 

Piston assembly 

o-ring seal 

hausing 
Set point 

adjusting nut 

Pressure 

range spring 

Switching 

element 

diafragma 
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switching element dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan 

proses. 

 

5.  Calibration Scale 

Calibration scale adalah penunjuk pada pressure berapa switching element 

tersambung/terputus. 

 

6.  Switching Element 

Switching element adalah bagian yang terputus dan tersambung ketika ada 

atau tidak ada tekanan. Terdapat 3 pin utama dalam switching element 

yaitu NO, NC dan C (Common). Karakteristik NO, NC dan C dapat dilihat 

pada dokumen relay. 

 

Terdapat 2 macam pressure regulator yaitu Relieving Pressure Regulator dan 

Non-relieving pressure regulator. Kedua regulator tersebut digunakan sesuai 

dengan karakteristik udara yang diatur. 

1. Relieving Pressure Regulator 

Relieving Pressure Regulator adalah regulator yang mengatur dengan 

cara membuang udara ke atmosfer agar tekanan pada outlet tetap teratur. 

Gambar 2.11 menunjukkan konstruksi secara umum dari relieving 

pressure regulator. 
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Gambar 2.11 Relieving Pressure Regulator (http// makalah pressre gauge/Pengertian 

Pressure Gauge, Pressure Switch, & Pressure Regulator.htm) 

   

a.  Inlet Valve  

Inlet valve adalah valve yang mengatur udara yang masuk. Pengaturan 

bukaan inlet valve diatur dengan adjuster. Jika udara yang masuk 

terlalu tinggi melebihi pengaturan yang ditentukan inlet valve akan 

menutup karena diafragma tertekan ke bawah. Inlet valve akan terbuka 

kembali jika udara yang masuk sudah kembali normal. 

 

b.  Spring 

Spring berfungsi untuk menekan kembali inlet valve ke bawah jika 

terjadi kondisi pada tekanan yang telah diatur. 

 

c.  Adjustable Spring Pressure 

Adjustable spring pressure digunakan untuk mengatur besarnya 

pressure pada outlet.  

 

 

 

diafragm 

Pressure 

relieve vent 

outlet 

spring 

inlet 

Inlet valve 

Adjustable 

spring pressure 
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d.  Diaphragm 

Diafragma berfungsi untuk menangkap udara dan menekan adjustable 

spring pressure ke bawah agar udara yang berlebih dikeluarkan lewat 

vent. 

 

e.  Pressure Relief Vent  

Pressure Relief Vent berfungsi untuk mengeluarkan udara agar udara 

yang berada dalam regulator masih dalam tekanan normal sesuai 

dengan yang diatur. 

 

Relieving pressure regulator hanya cocok digunakan pada udara yang 

tidak mengandung zat yang mudah terbakar, karena akan berbahaya bagi 

lingkungan.  

 

2. Non-Relieving Pressure Regulator 

Berbeda dengan relieving pressure regulator, non-relieving pressure 

regulator bekerja tidak dengan membebaskan udara yang berlebihan 

melewati vent tetapi dengan membatasi aliran udara yang masuk agar 

tekanannya berada dalam tekanan normal. Menunjukkan mekanika 

dari non-relieving pressure regulator. Saat tekanan udara yang masuk 

terlalu besar, maka tekanan tersebut akan mendorong diafragma ke 

atas. Diafragma tersambung dengan valve yang dinamakan poppet, 

jika diafragma terangkat maka poppet akan makin menutup yang 

hasilnya adalah udara yang masuk lebih sedikit sehingga tekanan 

berkurang (Ginanjar Wira Nugraha, 2012). 

 

https://plus.google.com/108302550355471957351
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Gambar 2.12 Sistem Mekanika Non-Relieving Pressure Regulator (http// makalah pressre 

gauge/Pengertian Pressure Gauge, Pressure Switch, & Pressure Regulator.htm) 

 

Screw adjuster 

poppet 

diaphragma 
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 III. METODE PROYEK AKHIR 

 

 

A. Waktu dan Tempat 

 

Waktu pembuatan pada bulan Agustus 2016 di lakukan di bengkel, tempatnya 

di Antasari Bandar Lampung dan modifikasi dongkrak tempatnya di Yukum 

Jaya Lampung Tengah. 

 

B. Alat dan Bahan 

 

Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan rancang bangun alat 

uji balok beton profil c untuk bangunan lantai bertingkat ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Alat 

Adapun beberapa alat yang digunakan untuk proses pembuatan alat uji 

lentur balok beton profil c ini, antara lain yaitu : 

a.  Mistar Siku 

Mistar siku digunakan untuk mengukur besi siku dalam pembuatan 

kerangka mesin dan lain-lain. 



22 
 

  Laporan Proyek Akhir 

 

Gambar 3.1. Mistar siku 

 

b.  Gerinda 

Gerinda ini digunakan untuk meratakan bagian-bagian yang sudah 

dipotong atau bagian-bagian yang sudah di las. 

 

Gambar 3.2. Gerinda  

 

c.  Mesin Las Listrik 

Mesin las digunakan untuk menyambung besi hellbow yang akan 

disatukan untuk membuat desain yang telah ditentukan. 
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Gambar 3.3. Mesin las listrik 

 

d.  Mesin Bor Duduk 

Mesin bor duduk digunakan untuk melubangi bagian-bagian yang telah 

ditentukan untuk pemasangan baut dan bagian lainnya sebagai pengikat. 

 

Gambar 3.4. Mesin bor duduk 

 

e.  Kunci Ring 

Kunci Ring digunakan untuk mengencangkan baut dan mur pada bagian 

coran pondasi dan lain-lain 
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Gambar 3.5. Kunci pas 

 

f.  Meteran 

Meteran digunakan untuk mengukur panjang besi siku yang akan 

dipotong. 

 

 

Gambar 3.6. Meteran  
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g.  Varnier Caliper. 

Untuk mengukur diamater dalam dan luar serta mengukur kedalaman. 

 

Gambar 3.7. Varnier Caliper. 

 

h.  Kuas dan Cat Besi 

 

Gambar 3.8 Kuas dan Cat besi 

2. Bahan  

Adapapun bahan yang digunakan dalam pembuatan alat uji lentur balok 

beton profil c untuk bangunan lantai bertingkat ini adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 3.1 Bahan dan material rancang bangun alat uji lentur balok beton 

profil c untuk bangunan lantai bertingkat. 

No Nama Ukuran Jumlah 

1 Besi H 260 cm x 20 cm x 10 cm 1 

2 Besi H 120 cm x 20 cm x 10 cm 2 
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3 Besi H 100 cm x 15 cm x 10 cm 3 

4 Besi H 30 cm x 30 cm x 20 cm 1 

5 Plat 20 cm x 10 cm 8 

6 Besi Poros Ø 25 mm x 40 cm 12 

7 Besi U 100 cm x 20 cm x 10 cm 4 

8 Baut dan Mur Ø 25 mm 12 

9 Dongkrak 

Botol 

32 Ton 1 

10 Pressure 

Gauge 

0-25 MPa /0-250 bar 1 

11 Pipa besi Ø 2,5 cm 1 

 

C. Diagram Alur Pembuatan Alat. 

 

Adapun proses pengerjaan proyek akhir ini terlampir dalam alur pembuatan 

alat dibawah ini : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mulai 

Menggambar dan mendesain alat uji lentur balok 

beton profil c untuk bangunan lantai bertingkat. 

Persiapan alat dan bahan 

Pembuatan alat uji lentur balok beton 

profil c untuk bangunan lantai bertingkat. 

Pengujian alat uji lentur balok beton profil c untuk 

bangunan lantai bertingkat. 

Pembuatan laporan 

selesai 

Pemasanganalat uji lentur balok beton profil c untuk 

bangunan lantai bertingkat. 
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V. PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan. 

 

Dari hasil perancangan dan pembuatan rancang bangun alat uji lentur balok 

beton profil c untuk bangunan lantai bertingkat dengan sistem penekanan, 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Proses pembuatan rancang bangun alat uji beton profil c untuk bangunan 

lantai bertingkat sistem penekanan dimulai dari membuat sketsa rangka, 

kemudian membuat distribusi gaya dan landasan dongkrak dan 

pembuatan pengunci dongkrak agar tidak gerak saat di beri tekanan. 

2. Dongkrak yang telah dimodifikasi dengan pressure gauge mempunyai 

tekanan maksimum 0-25 MPa. 

3. Rancang bangun untuk alat uji balok beton profil c untuk bangunan lantai 

bertingkat untuk mengetahui seberapa besar tekanan yang diberikan 

untuk balok beton profil c ini. 

4. Dalam perhitungan F pada dongkrak yaitu 10.000 N di dapatkan P = 3,46 

MPa. 

5. Pada 3 beton di dapatkan pengujian hasil penekanan yang paling tertinggi 

yaitu mencapai 12 MPa sampai beton patah, dan hasil perhitungan 

kekuatan beton mencapai 3,46040 kg untuk 12 MPa. 
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B. Saran. 

 

Berdasarkan perancangan dan pembuatan alat uji balok beton profil c untuk 

bangunan lantai bertingkat ini, maka penulis memberikan beberapa saran 

yaitu : 

1. Dengan kekuatan balok beton yang mencapai 3,46040 kg diharapkan 

warga indonesia tidak menggunakan kayu untuk pengecoran tetapi 

menggunakan beton profil c untuk gedung bertingkat karena lebih efisien 

dan ramah lingkungan. 

2. Diharapkan seluruh warga indonesia sadar bahwa penebangan pohon 

secara terus menerus akan mengakibatkan efek yang berbahaya dimasa 

yang akan datang. 
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