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ABSTRAK 
Pada pengujian tarik baja tulangan, terdapat perbedaan antara metode SNI 2052-2017 dan ASTM E8-
04. Pada ASTM E8-04, baja tulangan yang akan diuji tarik harus dibentuk sesuai dengan spesimen 
standar dengan cara dibubut. Adapun berdasarkan SNI 2052-2017, baja tulangan tidak perlu dibubut, 
melainkan besi tulangan yang dipotong kemudian diuji tarik. Selain kuat tarik baja perlu ditinjau juga 
kekerasan baja tulangan karena nilai kekerasan menunjukkan kemampuan suatu material dalam 
menahan deformasi pada permukaan akibat beban yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perbedaan hasil uji tarik berdasarkan ASTM E8-04 dan SNI 2052-2017 serta mengetahui 
distribusi kekerasan baja tulangan dari pusat hingga ke sisi luar penampang. Penelitian ini 
menggunakan benda uji baja tulangan diameter 13, 22, dan 32 mm yang dibuat menjadi spesimen uji 
tarik sesuai ASTM E8-04 dan SNI 2052-2017 sejumlah 3 buah untuk setiap diameter. Pengujian tarik 
menggunakan Universal Tension Machine (UTM). Spesimen uji kekerasan Rockwell dibuat dengan 
cara memotong baja tulangan menjadi kepingan setebal 5 mm sebanyak 3 buah untuk setiap diameter. 
Uji kekerasan Rockwell dilakukan menggunakan Rockwell Hardness Machine manual pada 
kedalaman 0,25 d (d = diameter spesimen), 0,5 d dan pusat penampang. Pada penelitian ini diperoleh 
hasil bahwa metode uji tarik SNI cenderung menghasilkan tegangan leleh dan tegangan ultimate yang 
lebih besar, namun memiliki kemungkinan besar untuk terjadinya slip pada saat pengujian. Selain itu, 
diperoleh hubungan linier tiap kedalaman, semakin kedalam baja tulangan semakin lunak. 

Kata kunci: tension, ASTM, SNI, Rockwell, tulangan 

1. PENDAHULUAN 
Di antara jenis baja yang sering digunakan di dunia konstruksi adalah baja karbon, salah satunya yaitu baja tulangan. 
Semakin tinggi kadar karbon, kekerasan dan kekuatan baja semakin tinggi namun keuletannya semakin menurun. 
Diperlukan material baja yang keras dan kuat namun ulet supaya mampu menunjukkan deformasi sebelum terjadi 
keruntuhan. Dalam penggunaannya, parameter mutu baja harus sesuai dengan manual/code yang berlaku. Standar 
Nasional Indonesia (SNI) tentang baja tulangan mengacu pada standar American Society for Testing and Material 
(ASTM) dan Japanese Industrial Standart (JIS), namun terdapat perbedaan terkait metode uji tarik baja tulangan 
berdasarkan SNI dan ASTM. Pada ASTM E8-04, baja tulangan yang akan diuji tarik harus dibentuk sesuai dengan 
spesimen standar yaitu dengan cara dibubut untuk menghilangkan sirip/ulir serta direduksi penampangnya pada 
daerah tertentu di tengah spesimen. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Mukherjee, Dutta, dan Haldar, 
2012 di India, mikrostruktur thermo-mechanically treated (TMT) rebar bagian dalam dan luar berbeda dikarenakan 
adanya perbedaan suhu pada saat proses pembuatan dan pendinginannya. Mikrostruktur bagian dalam berupa ferit-
perlit seedangkan bagian luar berupa martensit, yaitu fase yang sangat keras dan tergantung pada kadar karbon. 
Pembubutan pada spesimen ASTM menghilangkan sisi luar baja tulangan yang berupa martensit. Adapun 
berdasarkan SNI 2052-2017, spesimen uji tarik baja tulangan tidak perlu dilakukan pembubutan, melainkan besi 
tulangan yang dipotong kemudian diuji tarik. Selain itu, terdapat pula perbedaan luas penampang yang digunakan 
untuk menentukan besaran tegangan. Pada ASTM E8-04, tegangan dihitung berdasarkan luas penampang terreduksi 
sedangkan pada SNI 2052-2017, digunakan luas penampang berdasarkan diameter nominal.  
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Dengan pengujian tarik menggunakan SNI, diperlukan gaya yang lebih besar sehingga memicu kerusakan alat yang 
lebih cepat serta memerlukan biaya dan energi yang lebih besar pula. Di samping itu, pengujian SNI memiliki 
kemungkinan terjadinya slip pada grip karena kurangnya bidang kontak antara spesimen dan grip. Selain parameter 
mutu baja berupa kuat luluh (yield strength) yang didapat dari pengyjian tarik, perlu ditinjau juga kekerasan baja 
tulangan karena nilai kekerasan menunjukkan kemampuan suatu material dalam menahan deformasi pada 
permukaan akibat beban yang diterima.  

2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil uji tarik berdasarkan ASTM E8-04 dan SNI 2052-2017 
serta mengetahui distribusi kekerasan baja tulangan dari pusat hingga ke sisi luar penampang. Terdapat dua macam 
pengujian pada penelitian ini, yaitu uji tarik dan uji kekerasan.  

Uji Tarik 
Prinsip pengujian ini yaitu sampel atau benda uji dengan ukuran dan bentuk tertentu diberi beban gaya tarik 
sesumbu yang bertambah besar secara kontinyu pada kedua ujung spesimen tarik hingga putus. Pengujian ini 
bertujuan untuk menentukan sifat mekanik material yaitu batas elastis dan titik leleh material. Pada penelitian ini, 
digunakan benda uji baja tulangan diameter 13, 22, dan 32 mm yang dibuat menjadi spesimen uji tarik sesuai ASTM 
E8-04 dan SNI 2052-2017 sejumlah 3 buah untuk masing-masing diameter. Spesimen ASTM (kode spesimen: AT) 
dibuat sesuai dengan ukuran spesimen standar untuk diameter 22 mm dan 32 mm serta ukuran kecil untuk diameter 
13 mm. Bentuk dan dimensi spesimen standar dan ukuran kecil menurut ASTM E8-04 dapat dilihat pada Gambar 1 
dan Tabel 1.  
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Gambar 1. Spesimen uji tarik ASTM E8-04 

Tabel 1. Dimensi spesimen standar dan ukuran kecil ASTM E8-04 

Notasi 

Dimensi 

Diameter Spesimen Standar (mm) Diameter Spesimen Ukuran Kecil (mm)  

12,5 9 6 4 2,5 

Lo 62,5 ± 0,1 45 ± 0,1 30 ± 0,1 20 ± 0,1 12,5 ± 0,5 

do 12,5 ± 0,2 9 ± 0,1 6 ± 0,1 4 ± 0,1 2,5 ± 0,1 
R 10 8 6 4 2 
A 75 54 36 24 20 

 
Adapun untuk spesimen uji tarik SNI (kode spesimen: ST), baja tulangan dipotong sepanjang 425 mm untuk semua 
diameter. Salah satu contoh pesimen uji tarik dapat dilihat pada Gambar 2.  
 

 
Gambar 2. Spesimen uji tarik ASTM dan SNI diameter 13 mm 
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Pengujian tarik dilakukan di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Departemen Teknik Sipil Universitas Diponegoro 
menggunakan alat Universal Testing Machine (UTM).  

Uji Kekerasan Rockwell 
Pada pengujian ini, spesimen uji kekerasan Rockwell (kode spesimen: R) berasal dari batang yang sama dengan 
spesimen uji tarik dengan cara memotong baja tulangan menjadi kepingan setebal 5 mm sebanyak 3 buah untuk 
masing-masing diameter seperti dapat dilihat pada Gambar 3.  

 

 
Gambar 3. Spesimen Uji Kekerasan Rockwell 

 Spesimen kemudian diamplas hingga permukaannya halus. Uji kekerasan Rockwell dilakukan pada kedalaman 
diameter yang berbeda yaitu pada pusat penampang serta jarak 0,25 d (dengan d = diameter spesimen) dan 0,5 d dari 
pusat penampang. Pada ketiga kedalaman tersebut, diambil masing-masing 4 titik pengujian. Setelah itu, dengan 
menggunakan analisa statistik, diambil 6 titik dengan standar deviasi terkecil untuk masing-masing kedalaman 
setiap diameter. Metode pengujian kekerasan Rockwell dilakukan dengan mengacu pada ASTM E18-05 dan 
menggunakan standar kekerasan Rockwell skala C, yaitu dengan indentor spherical diamond bersudut 120o dan 
pembebanan awal 10 kgf serta pembebanan total 150 kgf. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah Rockwell 
Hardness Machine manual. 

3. PEMBAHASAN 

Uji Tarik 
Gambar 4-6 dan Tabel 2-3 menunjukkan hasil uji tarik dari Universal Testing Machine (UTM).  
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Gambar 4. Grafik tegangan – regangan diameter 13 mm 
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Gambar 5. Grafik tegangan-regangan diameter 22 mm 
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Gambar 6. Grafik tegangan-regangan diameter 32 mm 

Berdasarkan Gambar 4-6, ditunjukkan bahwa regangan yang terjadi pada spesimen SNI lebih kecil dari regangan 
spesimen ASTM pada diameter 22 mm dan 32 mm. Akan tetapi, pada diameter 13 mm, regangan ASTM justru lebih 
kecil dari regangan SNI. Hal tersebut dikarenakan pada saat pengujian spesimen SNI diameter 13 mm terjadi slip 
setelah leleh sehingga untuk mencapai titik ultimate, spesimen sudah berada pada fase plastis.  

Tabel 2. Tegangan leleh spesimen ASTM dan SNI 

Diameter FyA FyA rata-rata FyS FyS rata-rata Rasio FyS/FyA
353.857 437.191
353.857 425.885
407.643 426.383
375.032 421.119
334.268 373.209
334.268 368.232

D 13 353.857 431.538 122%

D 22 391.338 423.751 108%

D32 334.268 370.721 111%
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Tabel 3. Tegangan ultimate spesimen ASTM dan SNI 

Diameter FuA FuA rata-rata FuS FuS rata-rata Rasio FuS/FuA
513.093 610.560
583.864 591.716
627.771 593.515
578.854 592.199
538.089 547.373
546.242 549.861

548.478 601.138 110%D 13

603.312 592.857 98%D 22

542.166 548.617 101%D32
 

 
Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3, dapat diketahui bahwa pada semua diameter memiliki tegangan leleh SNI (FyS) 
lebih besar dari tegangan leleh ASTM (FyA). Adapun tegangan ultimate SNI (FuS) diameter 13 mm dan 32 mm 
juga lebih besar dari tegangan ultimate ASTM (FuA), namun untuk diameter 22 mm, tegangan ultimate SNI (FuS) 
lebih kecil dibandingkan dengan tegangan ultimate ASTM (FuA).  

Uji Kekerasan Rockwell 
Berdasarkan pengujian Kekerasan Rockwell, diperoleh data sebagaimana pada Tabel 4 dan Gambar 7-9.  

Tabel 4. Hasil uji kekerasan Rockwell 

No Kode Rasio Jarak Terhadap Pusat 
Penampang (d) HRC Rata-rata 

1 R 13 

0.00 26.4 

0.25 27.3 

0.50 28.2 

2 R 22 

0.00 32.7 

0.25 35.5 

0.50 38.5 

3 R 32 

0.00 33.2 

0.25 35.6 

0.50 38.2 

 

 
Gambar 7. Hubungan kedalaman diameter dengan kekerasan untuk spesimen diameter 13 mm 
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Gambar 8. Hubungan kedalaman diameter dengan kekerasan untuk spesimen diameter 22 mm 

 
Gambar 9. Hubungan kedalaman diameter dengan kekerasan untuk spesimen diameter 32 mm 

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada setiap diameter, terjadi kenaikan kekerasan dari pusat hingga ke sisi luar 
penampang. Hal tersebut secara visual dapat dilihat dari trendline yang naik pada Gambar 7-9. Selain itu, sebaran 
data pada pusat penampang lebih renggang yang menandakan bahwa pada lokasi tersebut material baja tulangan 
kurang homogen dibandingkan dengan pada 0,25 d dan 0,5 d dari pusat penampang. Perbedaan kekerasan tersebut 
kemungkinan disebabkan karena pada proses pembuatannya, pendinginan baja tidak merata antara bagian dalam dan 
luar, yaitu bagian luar lebih dahulu dingin dan mengeras. Perbedaan suhu tersebut dapat menyebabkan terbentuknya 
mikrostruktur baja yang berbeda dan terjadinya perubahan sifat mekanik.  

4. KESIMPULAN 

• Pada semua diameter yang diuji, diperoleh tegangan leleh uji mengacu SNI lebih besar dari tegangan leleh uji 
mengacu ASTM, ditunjukkan dengan kenaikan nilai tegangan leleh sebesar 22% untuk diameter 13 mm, 8% 
untuk diameter 22 mm, dan 11% untuk diameter 32 mm 

• Tegangan ultimate uji mengacu SNI pada spesimen diameter 13 mm dan 32 mm lebih besar dari tegangan 
ultimate uji mengacu ASTM, ditunjukkan dengan kenaikan nilai tegangan ultimate sebesar 10% untuk diameter 
13 mm dan 1% untuk diameter 32 mm 

• Tegangan ultimate uji mengacu SNI spesimen diameter 22 mm 2% lebih kecil dari tegangan ultimate uji 
mengacu ASTM 
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• Metode uji tarik SNI cenderung menghasilkan tegangan leleh yang lebih besar, namun memiliki kemungkinan 
yang besar untuk terjadinya slip pada saat pengujian 

• Diperoleh hubungan linier tiap kedalaman, semakin kedalam baja tulangan semakin lunak  
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