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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan, 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Balok baja bukaan bulat (cellular beam) berperilaku sebagai penampang 

T pada bagian dengan bukaan dan penampang T dikontrol oleh 

mekanisme vierendeel. Pada bagian web post, berperilaku sebagai 

penampang I dan dikontrol oleh mekanisme tekuk akibat geser dan tekuk 

akibat tekan. 

2. Efisiensi segi material dari penggunaan balok baja bukaan bulat 

dibandingkan dengan profil baja konvensional pada struktur kuda-kuda 

atap adalah sebesar 23,29%. 

3. Aspek positif dari penggunaan balok baja bukaan bulat adalah dapat 

meningkatkan momen inersia, modulus penampang plastis, kekakuan, 

kekuatan lentur tanpa menambah berat profil. Penggunaan balok baja 

bukaan bulat juga dapat mengurangi berat secara keseluruhan sehingga 

struktur kolom dan pondasi dapat direduksi. Selain itu, bukaan tersebut 

dapat digunakan untuk instalasi mekanikal dan elektrikal. Aspek negatif 

dari penggunaan balok baja bukaan bulat adalah balok baja bukaan bulat 

tidak cocok untuk menahan beban geser yang besar dan terjadi reduksi 

yang besar pada kapasitas kekuatan aksial murni, diperlukan ketelitian 

dalam proses pemotongan profil serta perhitungan yang lebih terperinci. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan penelitian 

dilakukan, antara lain: 

1. Penggunaan program analisis struktur yang dapat menganalisis balok 

baja dengan bukaan. 

2. Penggunaan balok baja dengan bukaan lainnya (heksagonal, sinusoidal, 

elips, atau persegi) dibandingkan dengan baja konvensional. 

3. Pada penelitian ini, penulis tidak mempertimbangkan segi biaya pada 

penggunaan balok baja bukaan bulat, sehingga disarankan untuk dapat 

melakukan penelitian lebih lanjut terhadap biaya yang diperlukan pada 

penggunaan balok baja bukaan bulat dengan baja konvensional. 
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