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ABSTRAK 

 
Sambungan konstruksi baja adalah bagian kritis dan menentukan kekuatan struktur keseluruhan. 
Jika memakai baut, kekuatannya tergantung dari spesifikasi mutunya. Pada perencanaan gedung 
mengacu SNI 1729:2015, ada dua tipe baut mutu tinggi : A325 dan A490. Untuk jembatan yang 
mengacu Pedoman Pemasangan Baut Jembatan PU (2015), maka pilihannya lebih bervariasi. 
Ada mutu Grade 8.8, yang setara A325; dan Grade 10.9 & F10T yang setara A490. Setara dalam 
arti, kuat leleh dan kuat tariknya, sama. Adapun konfigurasi geometrinya, bisa berbeda. Apakah 
baut yang setara tersebut dapat saling menggantikan. Ini perlu dipahami karena harganya yang 
berbeda, maka bisa saja para kontraktor memilihnya untuk keuntungan satu pihak. Itu perlunya 
studi karakteristik baut mutu tinggi Grade 8.8 dan A325 melalui uji tarik sampai putus. Hasilnya, 
baut Grade 8.8 keruntuhan tariknya didominasi stripping (ulir rontok), itu berbeda dari A325 yang 
umumnya putus pada penampangnya. Keruntuhan stripping lebih sulit diidentifikasi secara visual 
dibanding baut yang putus di penampang. Risiko keruntuhan tarik akan tinggi terjadi pada proses 
pengencangan baut mutu tinggi, dimana AISC (2015) mensyaratkan minimum 70% kuat tariknya. 
Itu penting karena terkait dengan besarnya gaya prategang perlu untuk sambungan baut dengan 
mekanisme slip-kritis, yang banyak dipakai di konstruksi jembatan. Jadi cara pengencangan dari 
kedua mutu baut tersebut tidak bisa dianggap sama. Oleh sebab itu, studi karakteristik baut mutu 
tinggi ini penting karena membantu mencapai mutu pelaksanaan sambungan baja yang tepat.  

Kata kunci: sambungan dengan mekanisme slip-kritis, baut mutu tinggi, Grade 8.8, dan  A325 
 
 

ABSTRACT 

In construction, steel connections play critical role and they determine the strength of the overall 
structures. The quality of the bolt determines the bolt strength. According to SNI 1729: 2015 
(Indonesian Standard Code for Designing Building) there are two types of high-strength bolts: 
A325 and A490. Meanwhile, Bolt Installation Guidelines for Bridges by Ministry of Public Works 
(2015) provide more options in choosing the grade of bolts. There are bolts of quality Grade 8.8, 
which are equivalent A325; and Grade 10.9 & F10T which are equivalent to A490. Equivalent 
means both bolts having the same yield and tensile strengths. However, the geometrical 
properties of both bolts and the prices are quite different. If both bolts are in the same quality, the 
contractors may choose the cheapest one.Therefore, it needs a study of the characteristics of 
high strength bolts subjected to tensile loads in order to prove the equivalency of bolts of Grade 
8.8 and those of A325. As the results, the failures of bolts Grade 8.8 are dominated by collapses 
due to the stripping, meanwhile the failures of bolts A325 are generally breaking in cross-section. 
Collapses due to the stripping are more difficult to visually identify than breaking in cross-section. 
The risks of bolts’ collapses after tightening are higher as AISC (2015) requires a minimum of 
70% of their tensile strength during tightening.It is important as it related to the magnitude of 
prestressing force, which is needed for bolt connection with slip-critical mechanism. The slip-
critical mechanism is widely used in bridge construction. Since the fastening methods of those 
type of bolts are not equivalent, the study of the characteristics of both types bolts is important. 
This study will give a guideline to achieve the required quality of steel connections. 

 
Keywords: slip-critical bolted connections, high-strength bolts, Grade 8.8, and A325 
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1. PENDAHULUAN 

Dalam praktik umumnya jika bahan material yang dispesifikasikan tidak ada, maka dapat 
dicari gantinya dengan bahan sejenis yang mempunyai spesifikasi setara. Jika yang 
setara itu masih mengacu spesifikasi mutu dari sumber code yang sama, seperti misal 
ASTM, atau Eurocode saja, maka biasanya hasilnya cukup memuaskan. Hanya saja di 
Indonesia, yang terbiasa menjadi konsumen dan faktor ekonomis menjadi pertimbangan 
utama, maka tidak aneh jika digunakan spesifikasi bahan dari sumber-sumber berbeda. 
Hanya saja yang namanya setara, tidak berarti itu sama persis. Bisa saja ada bagian-
bagian tertentu yang memang sama, tetapi tidak menutup kemungkinan ada bagian lain 
yang jadi berbeda. Akibatnya, hasilnya belum tentu seperti yang diharapkan semula. 
Tentang hal itu, akan dibahas baut mutu tinggi terkait istilah setara yang dimaksud.  

2. KESETARAAN MUTU BAUT dan MASALAHNYA 

Pembahasan tentang kesetaraan bahan material pada konstruksi baja adalah penting. 
Itu bisa terjadi karena pada konstruksi baja terdapat komponen struktur yang relatif kecil 
bentuk fisiknya tetapi sangat besar peranannya, bahkan menentukan kekuatan struktur 
secara keseluruhan. Komponen struktur yang kecil tersebut adalah baut mutu tinggi.   

Dimulai dari Surat Edaran Menteri PU dan Perumahan Rakyat No.14/SE/M/2015 tentang 
Pedoman Pemasangan Baut Jembatan, yang menyebutkan bahwa baut pada jembatan, 
rentan terhadap fatig, sehingga harus memakai baut mutu tinggi - tipe friksi. Untuk itu 

tahap pemasangan sangat penting karena menentukan besarnya gaya pra-tegang yang 
diperlukan untuk mekanisme friksi. Hal menarik dari surat edaran itu adalah dimuat tabel 
yang berisi tipe-tipe baut mutu tinggi dari berbagai code yang berbeda, yang dianggap 
mempunyai kesetaraan mutu bahan material. Tabelnya adalah sebagai berikut : 

Tabel  1. Kesetaraan Baut Berdasarkan Sifat Mekaniknya  

 A325 Grade 8.8 A490 Grade 10.9 F10T 

Tegangan leleh (MPa) 
(minimum) 

660 
640

(1)
 

660
(2)

 
940 940 900 

Tegangan tarik (MPa) 
(minimum) 

830 
800

(1)
 

830
(2)

 
1040-1210 1040 1000-1200 

Tegangan proof load (MPa) 600 
580

(1)
 

600
(2)

 
830 830 - 

Sumber :  Tabel A.3 "Pedoman Pemasangan Baut Jembatan" (2015) 

Selanjutnya dari tabel di atas, akan dibahas secara khusus tentang baut mutu A325 dan 
Grade 8.8 yang dianggap paling banyak dipakai. Untuk kedua mutu tersebut, isi materi 
Tabel 1 di atas tidak perlu diragukan, sebab hanya mengutip ASTM A325M-04 dan ISO 
898-1:2009, mewakili dua tempat berbeda, Amerika dan Eropa. 

Adanya Tabel 1 dan adanya pedoman pemasangan baut yang kelihatannya juga berlaku 
untuk semua tipe, tentu dapat memicu kesalah-pahaman. Pasti akan ada yang berpikir 

bahwa baut A325 dan Grade 8.8 pada diameter baut yang sama, maka kinerjanya pasti 
akan sama pula. Perbedaan hanya dari negara yang mengeluarkan code saja. Itu bisa 
diartikan bahwa sambungan baut A325 dapat digantikan oleh baut Grade 8.8. Apalagi di 
dalam peraturan tersebut tidak disebutkan adanya larangan yang menyatakannya. 



Wiryanto Dewobroto – Seminar HAKI 2016 3 

3. EVALUASI FISIK BAUT A325 dan GRADE 8.8 

Material baut A325 dan Grade 8.8 dianggap mempunyai mutu yang setara. Tetapi untuk 
diameter sama, apakah bentuk geometrinya juga sama persis. Untuk menjawabnya, ada 
baiknya dibandingkan dua baut tersebut untuk diameter yang sama, sebagai berikut. 

  
Gambar 1. Baut Grade 8.8 dan A325 untuk Diameter yang Sama (Kelvin 2016) 

Dari perbandingan visual, tampak fisik keduanya tidak sama. Baut A325 untuk diameter 
yang relatif sama, terkesan punya kepala baut dan mur (nut) yang lebih besar. Untuk 
mendapatkan berapa besar perbedaan fisik keduanya, akan dilakukan pengukuran tiga 
diameter baut berbeda, masing-masing tiga sampel. Bagian yang diukur seperti pada 
Gambar 2 dan 3, adapun hasilnya ada di Tabel 2 dan 3. 

Tabel  2. Hasil Pengukuran Dimensi Kepala Baut (Kelvin 2016) 

A325 Gr 8.8 1(mm) 2(mm) 3 (mm) 

5/8 M16 

26.2  23.7  9.9  10.2  30.0  26.9  

26.3  23.7  10.0  10.1  30.0  27.1  

26.2  23.7  9.8  10.2  29.8  27.1  

100% 90% 100% 103% 100% 90% 

3/4 M 20 

30.9  29.8  11.9  12.4  35.4  34.1  

31.1  29.7  12.0  12.4  35.3  34.1  

30.8  29.7  11.9  12.4  35.3  34.1  

100% 96% 100% 104% 100% 97% 

7/8 M 22 

35.8  31.8  13.8  13.8  41.2  36.5  

35.7  31.9  13.7  14.0  41.2  36.4  

36.0  31.8  13.9  13.9  40.7  36.5  

100% 89% 100% 101% 100% 89% 

 
Gambar 2. Bagian Kepala Baut yang Diukur 

Selain kepala baut, maka mur (nut) juga diukur dimensinya sebab terlihat berbeda, tidak 
bisa saling dipertukarkan. Hasilnya adalah : 

Tabel  3. Hasil Pengukuran Dimensi Mur atau Nut (Kelvin 2016) 

A325 Gr 8.8 1(mm) 2(mm) 3 (mm) 

5/8 M16 

26.1  23.7  15.0  14.1  29.9  27.2  

26.2  23.7  15.0  14.1  29.9  27.1  

26.3  23.8  15.0  14.2  29.8  27.1  

100% 91% 100% 94% 100% 91% 

3/4 M 20 

31.1  29.4  18.6  17.4  35.5  33.6  

31.2  29.4  18.3  17.5  35.5  33.5  

31.3  29.4  18.2  17.5  35.5  33.6  

100% 94% 100% 95% 100% 95% 

7/8 M 22 

35.6  31.4  21.5  19.4  40.0  35.9  

35.6  31.1  21.6  19.4  40.6  35.7  

35.5  31.2  21.5  19.5  40.6  35.9  

100% 88% 100% 90% 1005 89% 
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Gambar 3. Bagian mur (nut) yang diukur 

Selain cara pengukuran dimensi, dilakukan juga cara penimbangan berat dari masing-
masing komponen (kepala baut dan mur). Hasilnya sebagai berikut.  

Tabel  4. Hasil Pengukuran Berat (gr) Bagian Baut (Kelvin 2016) 

Baut 
A325 Gr 8.8 A325 Gr 8.8 A325 Gr 8.8 

5/8 M16 3/4 M 20 7/8 M 22 

Kepala  
baut 

132 127 193 221 314 272 

132 127 194 220 315 271 

132 127 195 221 315 270 

100% 96% 100% 114% 100% 86% 

Mur  
(nut) 

47 29 81 54 121 65 

48 28 81 54 122 64 

48 30 81 53 121 67 

100% 61% 100% 66% 100% 54% 

 

4. EVALUASI KUAT TARIK BAUT A325 dan GRADE 8.8 

Hasil pengukuran (Kelvin 2016) menunjukkan bahwa dimensi kepala baut Grade 8.8 dan 
A325 hampir sama. Adapun yang berbeda nyata adalah ukuran mur (nut), dimana baut 
A325 lebih besar dibanding baut Gr.8.8. Itu artinya kedua tipe tidak bisa otomatis saling 
menggantikan, khususnya mur (nut). Karena kepala baut hampir sama, maka untuk 
sambungan tumpu tipe geser untuk diameter baut yang sama, tentunya tidak masalah. 
Adapun untuk sambungan tipe tarik, karena mur ukurannya berbeda, tentu berpengaruh. 
Hasil uji tarik apakah sama, tentu diragukan. Untuk menjawab keraguan, dilakukan uji 
tarik baut sampai putus, mengacu ASTM F606. Uji tarik dilakukan di UPT LUK - BPPT 
Kawasan Puspiptek Serpong, Tangerang. 

  

Gambar 4. Uji tarik baut tunggal (Kelvin 2016) 

Pengujian tarik dilakukan dua kali untuk setiap bautnya, pertama sampai beban proof-
load, yaitu beban maksimum baut masih dalam kondisi elastis. Selanjutnya pengujian 

diulang dan diteruskan sampai bautnya putus untuk uji kuat tariknya. Seluruh baut yang 

diuji ada 332 atau 18 uji tarik.   
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Contoh kurva perilaku keruntuhan baut 7/8 in atau M22 sebagai berikut. 

 

Gambar 5. Kurva Perilaku Putus Baut Mutu Tinggi A325 dan Gr 8.8 (Kelvin 2016) 

Dari data pengujian tarik di atas, selanjutnya disajikan dalam bentuk tegangan putus, 
yaitu beban putus dibagi luas penampang baut. Luas penampang diambilkan dari data 
pabrik terkait diameter baut yang digunakan. Ini penting karena baut A325 pakai satuan 

imperial 7/8  19 mm, sedangkan baut baut Grade 8.8 pakai metrik, diameter M20. 
Pada kurva ditampilkan juga tegangan putus minimum, yaitu 830 MPa, sebagai acuan. 

 

Gambar 6. Kuat putus (MPa) baut A325 dan Grade 8.8 (Kelvin 2016) 

Dari hasil uji tarik, semua baut mutu tinggi yang diuji (A325 dan Grade 8.8) menghasil-
kan tegangan putus yang lebih besar dari tegangan putus minimum yang disyaratkan 
(830 MPa). Hanya memang, ada kesan bahwa baut A325 lebih kuat dari baut Grade 8.8.  

5. POLA KERUNTUHAN TARIK : PUTUS atau ULIR RONTOK (STRIPPING) 

Jika kriterianya adalah kuat tarik minimum, maka kedua tipe baut (A325 dan Gr. 8.8) 
memenuhi spesifikasi Tabel 1. Tidak ada masalah. Hanya saja jika diperhatikan bentuk 
keruntuhan yang terjadi, diketemukan pola kerusakan yang tidak biasa.  

Umumnya yang disebut baut putus adalah di bagian ulir atau luas penampang minimum. 

Untuk itulah pada tiap hitungan kekuatan baut, parameter yang penting adalah  baut, 
karena berkorelasi langsung dengna luas penampangnya. Jika kerusakan baut ternyata 
tidak putus pada penampang, tetapi ulirnya yang mengalami kerontokan (stripping), 

maka tentunya prediksi kekuatan berdasarkan  baut, menjadi dipertanyakan.  
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Oleh sebab itu dalam mengevaluasi kekuatan baut, tidak cukup hanya melihat kuat tarik 
minimum, tetapi juga bentuk kerusakan saat putus. Itu penting untuk mengetahui apakah 
kekuatan baut tetap dapat diprediksi berdasarkan parameter perencanaan yang ada 
atau tidak. Bentuk kerusakan tarik dari baut A325 dan Grade 8.8 adalah sebagai berikut.  

 

Gambar 7. Putus dan Stripping pada Baut Mutu Tinggi (Kelvin 2016) 

Dari hasil uji tarik yang dilakukan diketahui bahwa baut mutu tinggi A325, dari 9 sampel 

uji, 1 mengalami stripping atau 11%. Adapun baut mutu tinggi Grade 8.8, dari 9 sampel 

uji, maka 4 mengalami stripping, atau mencapai 44%. Itu berarti baut Grade 8.8 
mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk stripping daripada baut A325. 

6. BAUT FRIKSI dan BAUT TUMPU 

Meskipun kedua tipe baut (A325 / Gr. 8.8) memenuhi kriteria tegangan minimum yang 
disyaratkan, yang menunjukkan kemiripan di segi mutu material. Tidak berarti itu jadi 
alasan utama menjadikan baut Grade 8.8 sebagai pengganti baut A325. Perilaku adanya 
kerusakan stripping perlu dipertimbangkan. Maklum, kerusakan seperti itu tidak ada 
dalam kriteria kekuatan baut berdasarkan AISC atau AASHTO, yang mengacu spesifi-
kasi material ASTM. Stripping pada baut adalah tipe kerusakan yang lebih susah 
terdeteksi dibanding baut yang putus secara langsung (Wallace 2004).  

Hasil diskusi dengan Ir. Lanny Hidayat, M.Si, widyaiswara madya PU dan ahli jembatan, 
menyatakan bahwa risiko stripping lebih banyak terjadi pada pekerjaan sambungan jem-

batan baja, yang memakai mekanisme slip-kritis (friksi). Agar mekanisme friksi terjadi, 
pemberian gaya pra-tegang pada baut sangat penting. AISC mensyaratkan minimum 
70% dari kuat tarik baut. Itu berarti, semakin besar gaya pra-tegang maka mekanisme 
friksi semakin baik. Tetapi di sisi lain risiko adanya stripping baut juga semakin besar, 

dan itu susah terdeteksi, khususnya jika mengandalkan pemeriksaan secara visual saja 
di lapangan. Jadi bisa saja sambungan baut terlihat terpasang dengan baik ditempatnya, 
tetapi ternyata mengalami stripping. Pada kondisi seperti itu, gaya prategang baut, tidak 
ada. Itu berarti tidak ada gaya friksi yang terjadi. Di lapangan, pilihan paling mudah untuk 
menghindari risiko stripping adalah tetap memakai baut A325. 

Adanya keraguan mutu baut Gr. 8.8 pada sambungan friksi memicu dilakukan studi 
literatur. Akhirnya dapat diketahui bahwa Grade 8.8 adalah baut mutu tinggi, tetapi untuk 
sambungan friksi diperlukan baut tipe lain, yaitu HSFG (high-strength friction-grip), yang 

berbeda perilaku kekuatannya, lihat Gambar 8 (Morris 1988). 
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Gambar 8. Perilaku Tarik-Geser Baut Mutu Tinggi Grade 8.8 dan HSFG (Moris 1988) 

Jadi baut Grade 8.8 adalah baut mutu tinggi, didasarkan pada tegangan tarik minimum. 
Tetapi tidak mesti dapat dipakai sebagai baut HSFG untuk sambungan friksi. Adapun 
baut A325 adalah baut mutu tinggi sekaligus baut HSFG versi ASTM (Amerika).  

7. BAUT MUTU TINGGI : PRELOAD dan NON-PRELOAD 

Grade 8.8 hanya mengacu pada mutu material dengan Fy dan Fu tertentu (Tabel 1). 
Adapun HSFG adalah baut yang dipasang untuk gaya prategang tertentu agar bekerja 
dengan mekanisme slip-kritis atau friksi. Saat ini istilah HSFG berganti menjadi high 
strength structural assemblies for preloading. Baut ini di Inggris ada beberapa tipe, 
umumnya adalah sistem HR (mengacu BS EN 14399-3). Nama di brosur adalah Pre-
Load Bolt Assemblies BS EN 14399 - 3. Sistem ini mempunyai mur yang lebih tebal 

dan ulir yang lebih panjang agar lebih daktail. Adanya ulir yang panjang seperti itu maka 
diharapkan regangannya tidak bersifat lokal (diperkirakan ini upaya untuk menghindari 
kerusakan stripping). Baut tipe HR ini tidak terlalu sensitif terhadap prategang berlebih 
selama pengencangan, meskipun demikian masih diperlukan pengawasan di lapangan. 
Alternatif lain, baut tipe HV (BS EN 14399-4) dari di Jerman. Tipe ini relatif lebih sensitif 
terhadap prategang berlebih, tetapi tidak dipakai di Inggris (ref. www.steelconstruction). 

Itu berarti Grade 8.8 adalah baut mutu tinggi, yang masih terbagi lagi jenisnya berdasar-
kan cara pemasangannya, yaitu [1] baut pre-load mengacu BS EN 14399-3, dan [2] 
baut non-pre-load mengacu BS EN 15048. Perbedaan terlihat dari tanda pada kepala 
bautnya sebagaimana terlihat pada Gambar 9 berikut. 

 
(a). Baut pre-load (kiri spesifikasi baru, kanan yang lama) 

 
(a). Baut non-pre-load (kiri spesifikasi baru, kanan yang lama) 

Gambar 9. Identifikasi Baut Mutu Tinggi Grade 8.8 (www.andrewsfasteners) 
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8. PEMBAHASAN dan KESIMPULAN 

Melihat hasil uji tarik antara baut mutu A325 dan mutu Gr. 8.8 dapat diketahui bahwa 
keduanya mempunyai mutu material yang sama karena mempunyai rata-rata tegangan 
putus minimum yang hampir sama. Perbedaan keduanya adalah pada geometri fisik, 
dimana dimensi mur pada Gr. 8.8 yang lebih kecil memicu adanya kerusakan stripping. 

Kerusakan stripping hanya mungkin terjadi pada baut yang mengalami gaya tarik saja. 
Untuk yang mengalami gaya geser, maka kerusakan seperti itu tidak pernah terjadi. 
Adapun baut yang berisiko mengalami gaya tarik berlebih adalah baut friksi, khususnya 
saat pemasangan yang mensyaratkan minimum 70% kuat tariknya. 

Karena baut mutu Gr. 8.8 adalah standar mutu international, yang digunakan juga pada 
jembatan maka dilakukan studi literatur mendalam. Hasilnya, ternyata pada dasarnya 
ada dua tipe yang berbeda, meskipun sama-sama mutu Grade 8.8. Ini tentu penting 
untuk diketahui karena kalau hanya berdasarkan Tabel 1 dari PU tentang Pedoman 
Pemasangan Baut Jembatan, ada kesan semua baut mutu Grade 8.8 bisa dipakai untuk 
baut friksi. Jadi baut untuk struktur jembatan harus tipe pre-load, itu bisa terdiri dari baut 
A325 atau baut Grade HR 8.8 (BS EN 14399-3) yang khusus tipe pre-load. 

Akhirnya dapat disimpulkan juga bahwa baut Grade 8.8 yang diuji tarik sampai putus 
dan mengalami stripping, adalah baut tipe non-pre-load, yang tidak sesuai jika dipakai 
untuk konstruksi jembatan. Baut non-preload hanya cocok untuk sambungan geser 
berdasarkan mekanisme tumpu yang mengandalkan kuat geser bautnya. 
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