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PENELI T I AN UNTUK STANDARD IS AS I PENGUJ I AN BAN GUN AN GEDUNG DAN RUMAH
Oleh

lr. Albert Kartahardja
Dlrektorat Penyelidikan tvlasalah Bangunan

Pendahuluan
I. Terjadinya kerusakan dan runtuhnya gedung-gedung, rumah-rumah
dan
bangunan lain, yang disebabkan pengaruh alamiah dan/atau perbuatan
orang dan yang mengakibatkan musnahnya harta dan benda serta adanya korban jlwa manusia, telah mendorong Direktorat Penyelidikan ~-iasalah
Bangunan untuk menyelenggarakan penel itian-penel itian dan menerbitkan peraturan pelaksanaan berupa standard dan pedoman yang dapat membantu mengurangi kejadian-kejadian itu di Indonesia.
2. Supaya semua hasi I penel itian dan peraturan, standar serta pedoman
segera dimantaatkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang bergerak
di bidang teknik pembangunan, Dlrektorat Penyelidlkan Masalah Bangunan
telah menyelenggarakan atau membantu dalam penyelenggaraan pertemuan
pertemuan i lmiah untuk membahas dan/atau menerangkan produk-produk tersebut di atas.
3. Juga masalah pengawasan keselamatan bangunan dan pemeriksaan serta
pengujian instalasi bangunan telah dibahas dalam dua seminar yang dise1enggarakan bersama Lembaga Af iII ··:5 i Pene I i ti an dan I ndustri, Inst Itut
Teknologi Bandung ; yaitu
-Seminar Pengawasan dan Keselamatan Bangunan, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1978 ; dan
-Seminar Pemerlksaan dan Pengujian lnstalasi Bangunan, yang dj_
selenggarakan dl Bandung pada tanggal 14 dan 15
September
1979.
4. Dari pembahasan dalam ke-dua seminar tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dirasakan perlu seg~ra ada atau disempurnakan pedoman dan I
atau standard pengujlan konstruksl sebagai suatu kesatuan untuk melengkapi pengujian material, komponen dan konstruksi bangunan yang
sudah
ada pedoman dan/atau standardnya dl Indonesia,
Dalam kertas kerja lnl dicoba untuk menerangkan perlu adanya pengujian
konstruksi khususnya pengujlan konstruksi beton bertulang sebagai suatu
kesatuan dan penel itian yang perlu diselenggarakan untuk penyusunan suatu standard penguj I an konstruks i.
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bangunan
dalam naskah kerja ini hanya dipersoalkan pengujian
gbdung dengan konstruksi beton bertulang, uraian yang serupa dapat di susun juga untuk bangunan lain sep~:rti banguncn air, bangunan jalan dan
jembatan, rumah dan sebagainya dengon konstruksi dan mat..::rial lain se~~~skipun

perti baja, kayu, batu bata, dan sebagalnya.
Pedoman Pemeriksaan dan Pengujian Konstruksi
antara
Dalam Seminar Pemeriksaan dan Pengujian lnstalasi Bangunan
lain telah dirumuskan dasar, tujuan, batasan dan penerapan dari pemerl~
saan dan pengujian konstruksi, seperti yang tercantum di bawah inl : I)
5.

Suatu bangunan hendaknya memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku ditinjau dari segi jenls
bangunan dan penggunaannya, sistem bangunan dan pemakal
an bahan bangunannya serta berbagai-bagai aspek teknls
maupun yang non-teknis yang diatur di dalam ketentuan -

Dasar

ketentuan
a.
b.
c.

Norma I i sas i -norma I i sas i Indonesia
Peraturan Urnum mengenai Pelaksanaan Gt>dung
Peraturan-peraturan Daerah.

Negara

Pengamanan bangunan terhadap real iscsi strukturl I maupun penggunaan tipo konstruksi dan pemakaian bahan bangunan serta pengamanan bangunan itu sendiri, penghuni

Tujuan

atau pemakai dan masyarakat.
Di dalam penyusunan podoman pemeriksaan dan ujl kons
truksi dipargunakan 1 Peraturan Bangunan Nasional' 1978
Hasalah
yang dikeluarkan oleh Direktorat Penyelidikan
Dt;;partemen
Bangunan, Dl n::ktorat Jon de ra I Ci pta Kcrya,
Pekt;;rjaan Umum dan Tenaga Listrik sebagai dasar penyu -

Batasan

sunannya.
Sbbagal bahan pelengkap dlpergunakan 1 bul I ding code 1
Penja dari negara-negar~ lain dan Peraturan Daerah.
baran maupun pen~tslran 'code' tersebut dibatasi pada

I)

'

2)

'

3)

dan seterusnya

adalah angka dl

Daftar Pustaka.
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bagian-bagian yang merupakan pelengkap terhadap baglanbagian pada Peraturan Bangunan Nasional yang maslh mepenafs I ran
merlukan untuk di lengkapi atau memerl ukan
yang lebih rnendetai I.
Penerapan

Ketentuan·-ketentuan yang terdapat pada

''Peraturan

Ba··

Nasi on a I" dan ketentuan d i da I am Norma I i sas I In
donesia ( PuBS, PKKI, PBI, Pi111 D dan lain-lain ) dlpern~1unan

gunakan sebagai dasar penyusunan

' Daftar

Perneri l<saan

Konstruksi'. Pembatasan rnasalah yang akan diperiksa atau bagian-bagian konstruksi bangunan yang akan diperi_!:
sa diadakan berdasarkan penggunaan daftar

pemeri ksaan
bayang hanya berlaku pada fase atau tahapan di mana
ngunan yang akan diperiksa sudah terbangun.
6,

Dalam Seminar tersebut dibahas juga daftar isian ( formullr

diusulkan dlpakai dalam perr:eriksaan komponen-komponen konstruksi di
wah in i
I)

yang
ba

Komponen-komponen konstruksi yang akan diperiksa
(1).

Umum, msngenal

( 2) •

Mengenai
tv"lengenai
IViengenai
Mengenai

( 3) •
( 4) •

( 5) •
( 6) •

( 7) •

( 8).
( 9) •

Doku~~n

Konstruksl dan Perhitungan Konstruksi

Tanah Bangunan
Bahan Bangunan
Pondas i
Kolom-kolom
tviengena i Lantai
Mengenai Di nd i ng-Di ndi ng
~:lengf:ina i Langit-Langit
Hengenai Konstruks i 1\tap.

Peraturan Beton Bertulang Indonesia
7.

Da Iam Pe raturan Beton Be rtu Iang Indonesia ( PBI ·· 1971

pasal-pasal yang rnengatur pengujian
bangunan beton bertulang.

mat~rial,

komponen dan

2)

ada
konstruksi

Dalam Pasal 4. 7. diatur pe~riksaan ~utu beton dan mutu pelaksanaan selama masa p8laksanaan dan dalam ayat (I) tercantum
(I), Selama masa pelaksanaan, mutu beton dan mutu pelaksanaan harus diperi ksa secara konti nu dari has i 1-has i I pemeri ksaan benda uj i.

Ap~
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bi Ia tidak ditentukan lain oleh Pengawas Ahl i, maka pada pekerjaan beton dengan jumlah dari masing-masing mutu baton lebih
besar
dari 60 m3, untuk masing-masing mutu baton harus dibuat I
banda
uji setiap 5m3 beton dengan minimum I benda uji tiap hari, kecuapembuatan
li pada permulaan dari pelaksanaan, di mana frikwensi
banda uji harus lebih besar agar dalam waktu sesingkat-singkatnya
dapat terkumpulkan 20 banda uji. Untuk mencapai hal ini, maka sam
pal terkumpul nya 20 bt~nda uj i 1 seti ap 3 m3 beton harus di buat
banda uji. Segera setelah terkumpulkan 20 benda uji pada umur 28
harl

1

maka dari has i I pameri ksaan kekuatan tekan

tersebut harus terbukti bahwa pasal 4.5 terpenuhi.

benda-·benda

uj I

Has II pemerlk-

saan 20 benda uji pertama ini harus dipakal sebagai dasar untuk mem
pertimbangkan apakah perlu diadakan perubahan dalam campuran

be-

ton, cara pelaksanaan atau dalam ni lai deviasi standar rencana

sr•

Dalam proses pemeriksaan mutu beton dan mutu pelaksanaan selsnjutnya, pada pekerjaan beton dengan jumlah dari masing-masing mutu

b~

ton lebih dar! 60 m3, harus dipenuhi ketentuan-ketentuan dari ayat

8.

(2). Untuk pekerjaan beton dengan jumlah darl masing-maslng
baton kurang darl 60 m3 berl al<u ayat ( 3).

mutu

Adanya percobaan non-destruktif dan pengujian mutu pada bagian

kon~

truksi bangunan yang sudah berdirl dan meragukan kekuatannya, dicantumkan dalamPasal 4.8. ayat (I) yans b·srbunyl sebagai berikut
( 1). Apabi Ia dari hasi I pemeriksaan benda-benda uji seperti

diuraikan

dalam pasal 4.7 ternyata kekuatan tekan beton karakteristik

yang

disyaratkan tidak tercapai, maka apabl Ia pengecoran beton
belum
selesai, pengecoran tersebut segera harus dihentikan dan dalam wak
tu singkat harus diadakan percobaan non-destruktif pada
konstruksi yang kekuatan betonnya meragukan itu, untuk
kekuatan beton yang benar-benar terjadi.

bagian
memerikso

Untuk itu dapat di I aku ··

kan pengujian rnutu dengan palu beton atau dapat diperiksa benda
benda uji yang diambi I (dibor) dari bagian konstruksi yang meragukan itu. Pada percobaan pelu beton~ sebelum dipakai alatnya harus
dikal ibraslkan terlebih dahulu dan disetujui oleh Pengawas Ahll.
Pada pengarrbi lan benda uji dari konstruksi, maka pengambi lan

ters~

but harus sedemikian rupa hingga daya dukung dari bagian konstruksi ycng meragukan itu tidak terlalu dipengaruh!. Tempat-tempat p~
ngarrbi lan dari benda-benda uji tersebut harus disetujui oleh Penga
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h'as Ahli. Apabila dart percobaan-percobaan ini diperoleh
suai"u
ni lai kekuatan tekan beton karakteristik yang minimal adalah eki valen dengan 80 % dari ni lai ;\ekuatan tekan beton
karakteristik
yang disyaratkan untuk bagian konstruksi itu, maka bagian konstruk
si tersebut dapat dianggap memenuhi syarat dan pengecoran beton
yang dihentikan dapat di lanjutkan kembal i . .A.pabi Ia dari percobaan-percobaan ini diperoleh suatu ni lai kekuatan tekan beton karakteristik yang tidak memenuhi syarat di atas dan kemudian tldak dia
dakan percobaan beban seperti ditentukan dalam ayat (2), maka berlaku ayat (3).
9. Pembuatan dan pemeriksaan benda uji, yang disebut dalam pasal-pa
sal tersebut di atas, diatur dalam Pasal 4.9. ayat (I) sampai dengan ayat (7) sebagai berikut
(f),

Benda-benda uji kubus harus dibuat dengan cetakan-cetakan yang paling sedikit mempunyai 2 dlnding yang berhadapan terdirl dari bidang-bidang yang rata betul dari pelat baja, kaca cermin atau pelat aluminium ( kayu tidak boleh dipakai ) •. Cetakan disapu sebelumnya dengan vasel in, lemak atau minyak, agar mudah dapat di lepa~
kan dari betonnya, kemudian di letakkan di atas bidang alas
yang
rata yang tidak rnenyerap air.

(2).

Adukan beton untuk benda-benda uji harus diambi I langsung dari mesin pengaduk dengan menggunak2n ember atau alat lain yang
tidak
menyerap air. Bi Ia dianggap perlu, adukan beton diaduk lagi sebelum di lsikan ke dalam cetakan.

(3). Pada adukan beton yang encer, adukan beton di isikan ke dalam cetakan dalam 3 lapis yang kira-kira sama tebalnya, di mana masingmasing lapis ditusuk-tusuk 10 kali dengan tongkat baja dengan diameter 16 mm dan dengan ujung yang dibulatkan. Pada adukan
beton
yang kental, cetakan harus diberi sambungan tambahan ke atas, ke mudian adukan beton di isikan sekal igus. Selanjutnya, adukan di da
lam cetakan harus dipadatkan dengan cara yang sesuai dengan
cara
pada pelaksanaan yang sesungguhnya. Apabi Ia dalam hal ini diperg~
nakan jarum-jarum penggetar, maka jarum penggetar tersebut
harus
di masukkan sentri s ke da I am set! ap kubus tanpa rr.enyentuh dasarnya.
Penggetaran harus di lanjutkan sampai permukaan adukan beton nampak
mengki lap oleh air semen. Kemudian jarum penggetar harus ditarik
dari adukan beton dengan kecepatan 5 em. per detik.

- 6 (4), Kubus-kubus uji yang baru dicetak harus disimpan ditempat yang be-

bas dari getaran dan ditutupi dengan karung basah selama 24 jam
setelah mana kubus-kubus terscbut dl lepaskan hati-hati dari cetakannya. Jangka waktu 24 jam ir;i harus diperpanjang apabi Ia ternyata betonnya belum cukup mengeras. Sesudah itu, masing-masing kubus diberi tanda seperlunya dan disimpan disuatu tempat dengan suhu yang sama dengan suhu udara luar 1 dalam pasi r bersih yang lembab sampai saat pemeri ksaan. Pas i r untuk keperl uan in i harus d i -setujui oleh Pengawas Ahl I.
(5). Sebelum kubus uji diperiksa kekuatannya, ukurannya harus ditentukan dengan ketel itian sampai mm. Apabi Ia berat lsi dari beton juga harus ditentukan, maka berat beton harus ditentukan dengan ke telitian sampai ratusan gram.
(6). Pada pengujian, tekanan dlkerjakan pada bidang-bidang sisi dari ku
bus yang di dalam cetakannya telah menempol pada bidang-bidang
yang rata. Tekanan harus dl nai kkan berangsur-·angsur dengan kece patan 6 ~ 4 kg/cm2 tiap detik.
(7). Sebagai beban hancur dari kubus berlaku beban tertinggi yang di
tunj ukkan o Ieh pesawat penguj I • Pesawat pen9uj i t i dak bo Ieh mem ·punyai kesalahan yang melampaui + 3% pada setiap pembebanan di atas 10% dari kapasitas maksimum.
10.

Akhirnya, dalam Bab 21 PBI - 1971 juga diatur evaluasi kekuatan
konstruksi yang sudah berdiri dan percobaan beban sebagai suatu penyeI idikan tentang kekuatan konstruksi tersebut.
Percobaan beban sampai runtuh dlatur dalam Pasal 21.6. ayat (I) sampai
dengan (4) sebagai berikut
(1). Pada baglan-bagian konstruksi beton bertulang pracetak yang mengalami lentur bi Ia telah disepakati terlebih dahulu, dapat diadakan
percobaan beban sampai runtuh, untuk mengetahui besarnya beban batas. Cara pemberian beban dan penumpuan balok harus
diusahakan
agar setepat mungkin mendekati keadaan yang diang9ap dalam perhi tungan.
(2). Sebagai beban yang menyebabkan keruntuhan harus diambi I beban tertinggi yang tercatat selama percobaan. Beban yang menyebabkan keruntuhan lentur, paling sedikit harus mencapai ni lai yang ekivalen
dengan 1,5 x ( beban mati + beban hidup ).
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( 3). Percobaan beban harus di I akukan dengan memperhati kan l<etentuan-ketentuan sebagai berikut
a.

Apab i I a rr.omen batas yang d i harapkan adalah j,r.., u' maka beban pel:_
cobaan harus dltingkatkan sampai r:encapa i beban yang menyebabkan 0,6 f;j u dalam 4 tahap, mzs i ng·-mas i ng sesuai dengan 0, 15 IVl u'
be ban
selanjutnya beban di perti nggi berangs ur-angsur dengan
yang sesuai dengan 0,05 Mu.

b.

Pember! an setiap tambahan beban paling sedikit harus berlangmenit, tanpa menimbulkan kejutan-kejutan.
sung

c.

Setelah setiap penambahan beban, beban tersebut harus dipertahankan bekerja selama miniwum 15 menit, sebelum penambahan b!
ban berikutnya dl lakukan.

(4). Apabila cara pemberlan beban yang disebut dalam ayat (I) sukar
dapat di laksanakan, maka untuk bagian-bagian konstruksi yang terutama rnernl kul I entur, dapat di I akukan percobaan beban dengan 4 be -ban terpusat. Dalam hal ini, 2 beban terpusat yang sama besarnya
dlkerjakan simetris terhadap tengah-tengah bentang. Jarak antara
kedua beban ini harus diambi I sebesar 4 kali tlnggl hagian kons
truks i yang d i peri ksa, dengan maks i mum I /3 dari bentangnya.
Pengujian Konstruksi Beton Bertulang
ditari k
II. Dar! pasal-pasal dalam PSI - 1971 tersebut di atas ~apat
kesirrpulan antara lain bahwa pengujian material, komponen dan konstruk
si beton bertulang telah tercantum dan diatur dalar~ PBI - 1971, dan
yang masih harus diatur adalah p~ngujian konstruksi beton bertulang sebagai sesuatu kesatuan dengan ukuran besar sesungguhnya ( ful 1-scale
construction ) •
Jadi ada pereturan untuk menguj i
- kekuatan campuran material beton yang dipakai dalam koostruksi beton bertulang;
- kekuatan komponen konstruks i beton bertu I ang, sep.erti ponda sl, kolom, balok, panel dinding dan pelat lantal yang akan di
pakai dalam konstruksi bangunan ; dan
- kekuatan konstruksi yang sudah

b~rdiri.

- 8 Yang belum ada ialah standard untuk msnguji kekuatan dari
- seluruh rangka konstruksl i

dan

- hubungan dan sarnbungan an·rara komponen atau unsur konstruks i,
sepert i
• antara balok dan kolorn ;
• antara pelat lantai atau pans! dinding dengan
rangka ; dan
• antara dua pelat lantai atau dua pelat atap datar.

12.

Pengujian konstruksi yang disinggung di atas dapat bersifat
- pengujian konstruksi dengan ukuran besar sesungguhnya
( full-scale test ) ; atau
- penguj ian rrode I dari konstruks i ( test rrode I ) dengan
skala pengecl lan ( reduced scale ) •

Oengan pengujian konstruksi beton bertulang sebagai suatu kesatuan, detall konstruksi seperti hubungan dan sambungc:n, dudukan perletakan, sen
dl-sendi dan sebagainya ; dapat diuji kekuatannya dan dapat diketahul
antara I a in kekurangan at au ke I omahan pada konstruks i i tu,

terma-

suk juga
- penga ruh dar I SE:lmua gay a dan beban te rmas uk yang d i ak I batkan
oleh susut, rangkak, perubahan suhu, perubahan bentuk elas tis, angln, gempa, dan sobagainya pada datal 1-detai I kens
truks i ; dan
- apakah konstruksl bekerja sebagai satu kesatuan yang mono! it.

Penelitian untuk Standardlsasi Pengujian Konstruksi Beton Bertulan9
13.

Seperti untuk penguj ian kekuatan dari materia I dan

kompo~n ~ons

-

truksi beton bertulang, juga untuk pengujian konstruksi beton bertufang
seperti yang di uralkan di atas, harus ditetapkan standardnya.
Untuk memperoleh sesuatu penilaian yang objektif 1 maka sesuatu standard
pengujian konstruksi sebaiknya merupakan sesua-t-u standard
yang berupa ukuran, isi, berat, dan sebagainya.

kwantitetif

Dan sesuatu

standard

kwal itati f harus di usahakan untuk rnenjadi scsuatu standard kwantit2ti f
misalnya dalam percobaan beban sampai runtuh yang diatur dalam

21.6. ayat (I) dari PBI - 1971 ( baca paragraf 10 di atas )

P

pasal

ditotapkan
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agar

"cara pemberi an beban dan penumpuan ba I ok harus d i usat1akan

bahwa

setepat mungkin rnendekati keadaan yang dianggap dalam perhitungan". Kwa
"keadaan yang dlanggap d.<:lam perhltungan 11

lifikasi

ti:;rsebut harus di-

nyatakan dengan angka-angka standard kwantitatif.
Da I am pas a I yang sama, ayat ( 2) d i cantumkan juga

nbeban yang menyebab··
ekiva-

kan keruntuhan lentur, pal Jng sedikit harus mencapai ni lai yang

1,5 x ( beban mat!+ beban hidup )".

len dengan

"beban mati" dan

11 beban

Standard

kwalitatlf
yang

hldup 11 telah ada standard kwantitatifnya

ditetapkan dalam Peraturan Muatan Indonesia 1970, misalnya berat sendlri (beban mati) beton bertulang adalah 2.400 kg/m3 ( pasal 2.2.

dan

muatan hidup untuk ruang pertemuan adalah 400 kg/m2 (pasal 3.2. ),

14.

Angka-angka standard kwantltat!.f seperti yang disebut dalam con

toh-contoh tersebut di atas adalah hasi I dari percobaan d2n
yang diselenggarakan balk di dalam maupun di

penal itian

luar negeri.

Sebagai contoh dapat disebut penelitian yang diselenggarakan di
tori um beton dari Di rel<.torat Penye I i d i kan
penyusunan
nesia.

11

Peraturan

~/iuatan

~1asa

labora-

I ah Bangunan da I am rangka
Indo-

Gempa" ( Seismic Loading Code ) di

Disamping percobaan-percobaan dengan pembebanan pada balok

kolom telah diselenggarakan juga percobaan dengan pembebanan pada

dan
din-

ding batu dalam rangka beton bertulang dengan ukuran besar sesungguhnya
( full-scale test).

a.:.

"Po-·
doman Tekni k Perencanaan d::m Pembans;unan Perumahan Desu Tahan Gempan 4 ),

Dengan memanfaatkan hasll pcnelitian tersebut

tel0h disusun

untuk tuj uan
·· tvlen i ngkatkan kete ramp i I an da I am b i dang pernbangunan perumahan
desa yang tahan gempa.

- ,vien i ngkatkan

k~tc ramp

i I an da I LJm b I dang pGman faatan bahc:m ba-

ngunan setempat.

15.

Dalen rangka usaha pE:mbangunan rumah susun ( flat ) dl

dengan

m~-nggunakan

Indonesia

komponon-komponen p ra-cetak d i temp at pembangunan a-

tau di paberik, sudah perlu dipiklrkan juga penel iti2n tentang hubungan
dan sambungan (joints ),
Khususnya untuk memenuhi syarat bahwa semua unsur dan komponen

sosuatu

konstruks i hc:1 rus d i hubungkan d&ngan kuat pad a strukturnya untuk mcnahan
beban-boban gempa yang telah ditentukan.
P&nelitian tentang sambungan adalah antara lair1 penelitian siar P'~misah

-· I 0 -

pada konstruksi beton bertulang yang dltetapkan dalam p~
( di latatlon
11 Apabi Ia !<arena alu
sal 9.9. PElt - 1971. Dalam ayat (2) dit"':tapkan
kesan-alasan tGrtentu diadakan siar pemisah, maka l0bar seta antara
dua bagian konstruksi yang dipisahkon harus ditentukan sedemikian rupa
hingga dapat dicegah kerusakan bentur puda waktu gempa, yang bergantung
pada slfL1t-sitat dlnamls dari kcnstruksi dan tanah fondasi, dengan mini_
porta I
mum 7,5 em. Sehubungan dengan itu, muka penompatan dua buah
yang berdampingan rapd tidak di ijinkan".
Untuk menentukan 11 lebar sola sademikian rupa hingga dapat dicegah kcada
rusakan bontur pada waktu gempa, dE>ngan minimum 7;5 ern.", perlu
parcobaan dengan ukuran besar sesungguhnya.
pert u
Borse;maan dengan p0ne I i ti an tentang hubungc.n dan sambungan
dlselenggarakan penal itian tentang besarnya toleransi yang di ijinkan d~
lam sesuatu standard ukuran yang telah ditetapkan. Sabagai contoh dapat disebut tolbransi pada pGmotongan dan pembengkokan tulangan yang di
16.

tetapkan dalam pasal 5.4. ayat (2) PBI - 1971 yang menetapkan
Terhndap panjang total batang lurus y<:lng dipotong menurut ukuran dan
tbrhadap panjang total dan ukuran intern dari batang yang dibengkok di-

11

tetapkan toleransi sebesar + 25 mm."
Untuk konstruksi baton p8nalitian tentang tol0ransi itu juga erat hubungannya dengan penalitian tantang teknologi baton yang antara lain beroptima I
tuj uan untuk mencnri campurun semi;;)n : keri k i I dengan kel<u<Jtan
yang paling ekonomis.
K0simpulan
17.

Dari ur2ian di atas dapat ditarik baberapa kesimpulan yang bersi -

fat umurn, yaitu
(1),

Pungujian bangunan dan khususnya pangUJian konstruksi sebug2l suatu kesatuan perlu diselenggarakaP jug~ sebagal penunjung usaha pengawasan kesetamatan bangunan.

(2).

Standard kwanti tati f untuk pGnguj ian konstruks i sebaga i suatu ke sctuan bblum adc di lndonosic:.

( 3),

Dul am rangkc: menatapkan standard untuk penguj ian konstruks I
dise!Gnggarakan penel itian-penalitian, Gntara lain

per I u

- II -

- penelitian tentang hubungan dan sambungan dalam scsuatu konstruk
s i;

- penel itian tentang toleransi dalam sesuatu ukuran dari
komponen, elemen atau unsur konstruksi ;

sesuatu

- penelitian tentang sifat-sifat dan teknologi pemakainya dari sesuatu material yang digunakan dalam sesuatu konstruksi.

Bandung,

10

Nopember

1980.-
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