
SAP2000 – Peranan Konfigurasi Batang 
pada Rangka Atap Baja

Rangka atap  baja pada bentang yang  besar  (L > 10 m) seperti  ditunjukkan pada  gambar  perlu

dilakukan  peninjauan  terhadap  beberapa  konfigurasi  penempatan  batang,  dalam  hal  ini  yang

dilakukan adalah  pada  batang diagonal.  Tujuan konfigurasi  batang tersebut  untuk mendapatkan

struktur yang optimal dan efisien. Tumpuan rangka atap berada pada titik kolom, kondisi tumpuan

dianggap sendi-sendi dengan alasan pergerakan horizontal tumpuan tertahan oleh angkur baut serta

ditambahkan tertahan juga oleh gesekan bidang kontak tumpuan. Sebenarnya representasi kondisi

tumpuan yang lebih realistis dengan menggunakan kekakuan translasi vertikal (Ktv) akibat kolom

atau hubungan defleksi pelenturan balok penumpu, sedangkan kekakuan translasi arah horizontal

(Kth) adalah kontribusi dari hubungan beban tumpuan (P), luas bidang kontak dan koefisien gesek

antara material baja dan beton serta kontribusi dari geser baut angker.

 

Batang Diagonal (d), nd = 11 btg. (l = 2,401 m)

Atas/Bawah (a/b), na/b = 11 btg. (l = 1,875 m)

Vertikal (v), nv = 12 btg. (l = 1,500 m)

Peninjauan mengenai kestabilan dan ketidak tentuan statis dari struktur rangka atap diambil dari

determination of the statical determinacy of trusses oleh O. Mohr (1874), dapat ditentukan dengan

rumus pendekatan berikut :

m + r = 2j , statis tertentu, stabilitas terpenuhi.

m + r < 2j , tidak stabil

m + r > 2j , statis tak tentu, stabilitas terpenuhi.
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dimana,

m = jumlah batang

r = banyaknya reaksi perletakan (untuk tumpuan sederhana, r = 3)

j = jumlah titik buhul (joint)

Cek stabilitas struktur, m + r = (11+22+12) + (2+2) = 49 > 2.j = 2*24 = 48

sehingga struktur statis tak tentu, stabilitas terpenuhi. 

Penyelesaian tidak dapat dilakukan dengan metode konvensional cara analitis (method of joints)

maupun grafis  (graphical  solution  of  trusses).  Namun jika  ingin  dilakukan  perhitungan  tangan

sebagai  perbandingan  dapat  digunakan  metode  yang  diajukan  oleh  S.  Whipple  (1847)  dan

L.Cremona  (1872)  tersebut  dengan  cara  membuat  salah  satu  tumpuan  menjadi  rolled support

sehingga jumlah total reaksi perletakan menjadi 3 yang tidak diketahui. 

Konfigurasi  batang yang ditinjau ada 6 model,  penggunaan  software FE seperti  SAP2000 akan

sangat  membantu  karena  dengan  cepat  pengguna  cukup  sedikit  memodifikasi  batang  diagonal

sesuai dengan model yang diharapkan.

Pembebanan yang ditinjau yaitu akibat beban mati (Dead Load) dan beban hidup/tidak tetap (Live

Load) serta beban angin (Wind Load).

Plafond termasuk rangka rusuk-rusuknya (eternit dari bahan semen asbes), Wpfn = 11 kg/m2

Penutup atap seng gelobang (BWG 24) tanpa gordeng, Watp = 10 kg/m2

Rangka usuk, gording (perkiraan), Wusgd = 25 kg/m2

Beban air hujan, Wahj = 20 kg/m2

Beban hidup akibat orang/pekerja, Whorg = 50 kg/m2

Beban angin, Wagn = - 0,4 . 25 = 10 kg/m2 (ditinjau tekan)
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Perhitungan  beban  titik  pada  joint mengikuti  konsep  tributary  loaded  areas  ditunjukkan  pada

gambar dengan daerah yang di arsir.

Jarak antar kuda-kuda rangka atap baja, Lkrka = 5 m

jarak antar gording, Lgrd = 1,875 m

Luas pembebanan, Atl = 1,875 * 5 = 9,375 m2

Beban titik pada node/joint

Ppfn = 11 * 9,375 = 103,13 Kgf (½ Ppfn = 103,13/2 =   51,57 Kgf) 

Patp = 10 * 9,375 =   93,75 Kgf (½ Patp =   93,75/2 =   46,88 Kgf)

Pusgd = 25 * 9,375 = 234,38 Kgf (½ Pusgd = 234,38/2 = 117,19 Kgf)

Pahj = 20 * 9,375 = 187,50 Kgf (½ Pahj = 187,50/2 =   93,75 Kgf)

Phorg = 50 * 9,375 = 468,75 Kgf (½ Phorg = 468,75/2 = 234,38 Kgf)

Pagn = 10 * 9,375 =   93,75 Kgf (½ Pagn =   93,75/2 =   46,88 Kgf)

Berat sendiri profil batang rangka diperhitungkan langsung sebagai selfweight dengan faktor 1,0

Kombinasi  pembebanan  yang  ditinjau  mengikuti  metode  beban  kerja/tegangan  izin  (Allowable

Stress Design) yaitu 1,0D+1,0W+1,0L

Sifat-sifat bahan dan tegangan-tegangan dasar baja yang digunakan (PPBBI-1983 Pasal 2.1 dan 2.2)

adalah sebagai berikut :

- Berat Jenis Baja, γ bj = 7.850 kg/m3

- Modulus elastisitas, E = 2,10 x 106 kg/cm2

- Modulus geser, G = 0,81 x 106 kg/cm2

- Angka perbandingan poisson, µ = 0,30

Jenis baja yang digunakan adalah BJ37, besarnya tegangan leleh,  σleleh = 2400 kg/cm2  (240 Mpa)

dan σijin = 1600 kg/cm2 (160 Mpa) 

Penampang Profil yang digunakan untuk estimasi awal yaitu siku double L 70.70.7

Beban Titik akibat berat plafond (Kgf)

Beban Titik akibat berat penutup atap (Kgf)

Beban Titik akibat berat usuk dan gording (Kgf)
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Beban Titik akibat berat air hujan (Kgf)

Beban Titik akibat beban hidup orang/pekerja (Kgf)

Beban Titik akibat angin tekan (Kgf)

Analisa yang ditinjau adalah jenis analisa rangka atap bidang (plane truss) dengan 2 derajat ketidak

tentuan kinematis (DOF's) 2 translasi tiap titik node. Pada SAP2000 secara  default batang adalah

jenis  frame yang  mempunyai  kekakuan  lentur  menahan  momen,  untuk  kesesuaian  ini  dapat

dilakukan dengan mengeset member end release pada M33(major) pada kedua ujung member atau

dengan cara lain merubah nilai Inersia Penampang Ix dan Iy menjadi nol (0). Sebenarnya kondisi ini

juga kurang realistis karena pada kenyataannya tergantung dari jenis sambungan yang digunakan

pengaruh  kekakuannya  menahan  lentur,  apalagi  jika  digunakan  sambungan  las  maka  akan

cenderung  moment  resisting  frames.  Kondisi  sambungan  sesungguhnya  berada  diantara  kedua

keadaan tersebut.

Member End Realese M33 (major)

(Computers and Structures Inc., 1998)
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Hasil keluaran diagram gaya aksial dan deformasi struktur ditampilkan sebagai berikut :

Warna Merah = Tekan/Negatif (Compression)

Kuning = Tarik/Positif (Tension) 

Model A (Gaya Aksial P beban kombinasi)

Model A (deformed shape beban kombinasi)

Model B (Gaya Aksial P beban kombinasi)

Model C (Gaya Aksial P beban kombinasi)
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Model D (Gaya Aksial P beban kombinasi)

Model E (Gaya Aksial P beban kombinasi)

Model F (Gaya Aksial P beban kombinasi)

Perbandingan hasil analisa dari berbagai model ditabelkan sebagai berikut.

Tinjauan

Gaya Aksial Terbesar Batang

(Kgf)

Defleksi Vertkal

(mm)

Atas (a) Bawah (b) Diagonal (d) Vertikal (v) Titik (1) Titik (2)

Model A -9.204,88 -5.955,84 -8.398,77 -1.125,61 -6,29 -2,16

Model B -9.349,73 -7.289,65 -8.398,77 -4.375,29 -6,67 -2,04

Model C -9.349,73 -11.700,39 -6.335,54 -9.632,26 -6,98 -2,02

Model D -9.349,73 -11.647,57 -6.064,95 -6.382,58 -7,13 -2,27

Model E -9.349,73 -7.164,18 -8.398,77 -1.125,61 -5,14 -3,25

Model F -9.349,73 -10492,06 +8.398,77 -9.632,26 -8,34 -1,38
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Kesimpulan

Berdasarkan peninjauan beberapa model dari rangka atap baja menunjukkan bahwa untuk kriteria

kekakuan maka konfigurasi  batang diagonal pada Model E yang menunjukkan prediksi  defleksi

vertikal arah z yang kecil. Sedangkan untuk kriteria efisiensi batang ditinjau dari gaya batang tekan

(compression) karena pengaruh tekuk (buckling), dari berbagai model dipilih yang terkecil. Tabel di

atas menunjukkan bahwa konfigurasi batang diagonal pada Model A, B dan E menghasilkan nilai

yang terkecil. Perbandingan selisih gaya tekan (batang bawah) dari beberapa model tersebut terlihat

cukup signifikan  yaitu  mencapai  48,87%.  Berdasarkan  tinjauan  beberapa  model  tersebut,  dapat

dipahami bahwa konfigurasi  batang yang bertemu pada tumpuan  joint yang  di  restraint apabila

semakin  banyak  batang  yang  bertemu  tersebut  maka  struktur  rangka  akan  semakin  kaku  serta

penyebaran tegangan aksial batang akan lebih merata dan mengecil.

Saran

Peninjaun ulang terhadap representasi tumpuan, karena biasanya rangka kuda-kuda atap baja tidak

selalu menumpu pada titik kolom melainkan sering ditemui menumpu pada bagian bentang balok.

Perlu  representasi  kekakuan  translasi  tumpuan  yang  lebih  realistis.  Perhitungan  berat  gording

ditinjau secara perkiraan saja, seharusnya berdasarkan berat gording per m' yang dikalikan dengan

lebar tributary area (dalam permasalahan ini, Lta = 5 m). Untuk perhitungan dan desain final agar

teliti  seharusnya  data  profil  batang  Luas  dan  Inersia  Penampang serta  Tegangan  Leleh  baja  Fy
diambil dari tabel pabrik baja.
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LAMPIRAN

Peninjauan Awal Kebutuhan Profil untuk Batang Atas

Data perhitungan :

Gaya aksial, P = - 9.349,138 Kgf, berupa gaya tekan (Model E)

Panjang sistem, ls = 1,875 m

Dipilih profil siku sama kaki  double L 70.70.7

Tebal pelat penyambung, tplt = 1,0 cm.

2 tpfl  ≥ tplt
2 . 0,7 ≥  1,0 cm. ( o. k. )

Data profil sebagai berikut :

- Luas penampang, F =  17,92 cm2

- Momen inersia, Ix = 84,41 cm4

g= E s

0,7 l

=  2,1⋅10
6

0,7⋅2400
= 111,07

Tekuk ditinjau terhadap sumbu lemah ix-x

x=
l kx

ix
= 187,5/2,17 = 86,41

s=
x
g

= 86,41/111,07= 0,78

untuk 0,183 < λs < 1, maka :

=
1,41

1,593
s
= 

1,41

1,593
0,78
= 1,73

Tegangan kritis menurut PPBBI-1983 subbab 4.1.1

 kr=×
P

A
= 1,73×

9349,14

17,92
= 902,57 kg/cm2 < σijin 1600 kg/cm2 (ok, rasio 0,56)

rasio kekuatan dapat diperbesar lagi, profil dibuat lebih kecil.

Perhitungan tersebut di atas hanya meninjau akibat tegangan aksial saja, tegangan sekunder lentur

akibat  berat  sendiri  struktur  serta  kekangan  ujung  (momen tak  terduga)  belum ditinjau.  Dalam

analisa ini hubungan antar  joint adalah sendi-sendi, momen lentur akibat berat sendiri profil yang

terjadi kecil dan dapat diabaikan dulu.

Berat profil double L70.70.7 =  0,001792 *  7.850 = 14,07 Kgf/m'

                               Msfw = 1/8 . q . l2 = 1/8 * 14,07 * 1,875 2 = 6,18 Kgf.m

Tegangan akibat lentur

bnd=
M y

W x

=
618,0

17,13
= 36,08 Kgf/cm2

Sekitar 4 % dari tegangan aksial.
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