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ABSTRAK
Seiring dengan perkembangan teknologi maka perencanaan konstruksi sipil juga semakin
sulit. Ini dapat terlihat di kota – kota besar. Selain konstruksi sipil yang berupa gedung, terdapat
konstruksi-konstruksi yang bukan gedung, misalnya jembatan, menara pemancar, atau rangka –
rangka bangunan baja yang lain, yang memerlukan perhitungan dan perencanaan yang lebih
matang. Dibarengi dengan perkembangan teknologi komputer, perhitungan dan perencanaan
dapat lebih cepat dilakukan dan dapat menghasilkan tingkat kesalahan yang lebih sedikit (human
error) dengan menggunakan program-program komputer.
Struktur bangunan dimodelkan sebagai balok grid yaitu sebuah sistem pelat lantai dengan
ukuran 8x8 meter dengan balok anak yang menggunakan profil baja IWF dan dibebani sebuah
tangki air yang terbuat dari baja. Dimana tiap sudutnya merupakan jepit, dan kemudian akan
dihitung gaya-gaya dalam yang terjadi dengan menggunakan perhitungan manual Finite Elemen
Method dan program komputer SAP2000. Gaya dalam hasil perhitungan tersebut akan digunakan
untuk mencari nilai tegangan geser dan lentur yang terjadi pada balok induk. Kemudian hasilnya
akan saling dibandingkan untuk melihat perbedaannya.
Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil dari perhitungan manual
dengan perhitungan program SAP2000. Kita harus menggunakan program komputer dengan teliti
dan tidak boleh salah dalam menginput data atau pun dalam menganalisisnya karena akan
menghasilkan output yang salah juga. Maka dengan adanya perhitungan manual, kita bisa
membandingkan hasil outputnya. Dan hasil dari pengerjaan tugas akhir ini terdapat sedikit
perbedaan antara perhitungan manual dengan perhitungan program SAP2000.
Kata kunci : finite elemen method, balok grid, profil baja IWF
ABSTRACT
In accordance with technology development, civil construction planning is getting more
difficult. This could be seen in large metropolitan cities. Besides civil construction in the form of
buildings, there are some non-buildings construction, such as bridges, towers, or other steel framed
building, which requires more comprehensive calculation and planning than the usual one.
Simultaneously with the development of computer technology, calculation and planning could be
done faster with lesser error rate (human error) by using computer programs.
The building structure is modeled as a beam grid, a system with a floor plate size of 8x8
meters with a floor secondary frame beam using IWF steel profiles and weighted a steel water
tank. Where every corner is a clip, and every occuring forces will be counted by using Finite
Element Method manual calculation and computer programs SAP2000. Forces in the results of
these calculations will be used to find the value of shear stress and bending that occurs in the main
beam. Then the results will be compared with each other to see the difference.
This final project aims to determine the differences in the results of the manual
calculation with the calculation program SAP2000. We have to use a computer program carefully
and should not be wrong in the enter data or analyze it because it will produce the wrong output as
well. So with the manual calculation, we can compare the output results. And the results of this
final project there is little difference between manual calculations with calculations SAP2000
program.
Keywords: finite element method, beam grid, IWF steel profiles

1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkembangan dan kemajuan teknologi di dunia konstruksi saat ini telah memberikan
dampak positif bagi dunia konstruksi. Dapat kita lihat dengan pesatnya pembangunan dalam
bidang konstruksi. Perkembangan tersebut termasuk dalam hal material yang digunakan dalam
dunia konstruksi,seperti penggunaan material baja pada konstruksi. Perkembangan yang lain
adalah desain konstruksi, metode dalam pengerjaan,dan tata manejemen yang lebih baik.
Seiring perkembangan dunia konstruksi saat ini,suatu konstruksi yang kita jumpai tidak
melulu adalah konstruksi beton. Telah banyak kita jumpai konstruksi baja. Dalam perencanaan
konstruksi baja ini, kita harus mengetahui apa saja yang berpengaruh terhadap keamanan
konstruksi baja tersebut. Termasuk sistem konstruksi saat menerima gaya yang bekerja dan sistem
konstruksi itu sendiri
Balok grid dikenal juga dengan balok silang, dapat diterapkan untuk perencanaan balok
anak. Saat ini banyak kita jumpai penggunaan balok grid dalam suatu konstruksi. Karena dengan
aplikasi balok grid kita dapat memperoleh atau merencanakan sebuah ruangan yang lebih luas dari
pada perencanaan sebuah ruangan tanpa balok grid.
Balok grid adalah struktur bidang yang dibentuk oleh balok menerus atau bersilang
dimana pertemuan dari sambungan tersebut kaku. Gaya luar pada balok silang tegak lurus terhadap
bidang struktur sehingga mengakibatkan puntir dan lenturan pada sejumlah batang.
Bila suatu struktur diberi beban, batangnya akan mengalami deformasi, yang
mengakibatkan titik-titik pada struktur kecuali tumpuan akan berpindah ke posisi yang baru.
Deformasi tersebut menimbulkan respons gaya dalam.
Selama ini torsi kurang sering dibahas dalam dunia teknik sipil. Dalam perencanaan
sebuah konstruksi torsi kurang diperhitungkan. Hal ini disebabkan pengaruh torsi sangat kecil
apabila konstruksi berbentuk simetris. Tetapi sekarang ini, seiring perkembangnya dunia
konstruksi telah banyak digunakan komponen konstruksi seperti balok dan kolom yang tidak
simetri. Dan bentuk konstruksi sekarang juga telah banyak kita jumpai yang tidak berbentuk
simetri.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka perumusan masalah dalam
skripsi ini adalah:
1.
2.
3.

Bagaimana mendapatkan nilai-nilai tegangan yang terjadi pada balok dengan
menggunakan perhitungan manual.
Bagaimana mendapatkan nilai-nilai tegangan yang terjadi pada balok dengan
menggunakan program software.
Membandingkan hasil perhitungan manual dengan hasil program software.

1.3 Tujuan Penulisan
Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mencari dan
membandingkan besar tegangan torsi, geser,dan lentur yang terjadi pada struktur balok bersilang
dengan menggunakan profil IWF sebagai akibat gaya dalam yang diperoleh melalui perhitungan
manual dan program SAP2000. Dimana struktur diaplikasikan sebagai dudukan dari sebuah tangki
air.

1.4 Batasan Masalah
Pembatasan pembahasan masalah ini bertujuan supaya pembahasan terarah pada suatu
permasalahan tertentu saja, sehingga pembahasan tidak melebar dan menyimpang ke jalur yang
sudah ditentukan. Adapun batasan-batasan dalam ruang lingkup permasalahan dalam perencanaan
ini adalah profil yang digunakan yaitu profil IWF, sambungan pada struktur dianggap kaku atau
tidak membahas tentang sambungan sama sekali. Balok yang ditinjau adalah balok induk dimana
torsi hanya terjadi pada balok induk. Dan struktur diaplikasikan sebagai dudukan tangki dimana
tangki tepat berada ditengah struktur.

1.5 Metodologi Penulisan
Adapun metode penelitian dilakukan dengan metode studi literature, yaitu mencari solusi
untuk permasalahan dengan mengumpulkan data-data, informasi, dan keterangan dari buku-buku
maupun perjanjian yang telah ada dan jurnal-jurnal yang dapat diakses melalui searching internet
yang berhubungan dengan pembahsan tugas akhir ini serta masukan- masukan dari dosen
pembimbing.

2. METODE
Perhitungan berdasarkan metode LRFD ( Load Resistance and Factor Design ). Beberapa
kombinasi pembebanan berdasrkan metode LRFD.
 Jenis-jenis kombinasi
1. 1,4DL
2. 1,2DL+1,6LL+0,5(L atau H)
3. 1,2DL+1,6(L atau H)+(Ɣ.L atau 0,8)
4. 1,2DL+1,3W+ Ɣ.L +0,5(L atau H)
5. 1,2DL±1,0E+ Ɣ.L
6. 0,9DL±(1,3W atau 1,0E)
dimana : DL= beban mati
LL = beban hidup
L = bebam hidup selama perawatan
H = beban hujan
W = beban angin
E = beban gempa

Data struktur
Struktur bangunan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah balok grid
seperti tergambar.

Gambar 1: Denah struktur

Gambar 2: Potongan Melintang

Struktur diaplikasikan sebagai dudukan tangki air yang terbuat dari baja dengan diameter
3 meter, tinggi 4,5 m, dan tebal tangki 5 mm terletak tepat di tengah struktur. Dalam perhitungan,
beban tangki diubah menjadi beban terbagi rata sepanjang diameter tangki. Dalam perencanaan,
tangki direncanakan dalam kondisi penuh dengan air. Perhitungan untuk beban total tangki
ditambah air adalah 27000 kg.

Gambar 3: Distribusi Beban Tangki

Berikut data-data struktur
•

Tipe Konstruksi

: Balok grid

•

Bentang

:8mx8m

•

Tipe profil

: I Wide Flange

•

Dimensi profil

: 400 x 300 x 10 x 16

•

Baja Profil

: BJ 37

•

Tegangan Leleh Profil (Fy)

: 240 Mpa

•

Tegangan Tarik Profil (Fu)

: 370 Mpa

•

Modulus Elastisitas Baja

: 200.000 Mpa

•

Poisson Ratio

: 0,3

•

Modulus Geser Baja

: 76923,077 Mpa

3.Hasil dan Pembahasan
Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari nilai-nilai gaya dalam yang terjadi pada
struktur sebagai akibat dari gaya-gaya dalam. Menghitung nilai-nilai gaya dalam dilakukan dengan
dua cara yaitu:
1.

Perhitungan manual dengan Metode Elemen Hingga
Metode elemen hingga adalah metode dimana yang dicari terlebih dahulu adalah
nilai perpindahan atau displacement. Nilai perpindahan tersebut selanjutnya akan
digunakan untuk mencari nilai-nilai gaya dalam.
Matriks kekakuan lokal elemen grid ( Johannes Tarigan, 2009 ):

[k]=

[

]

2. Perhitungan dengan menggunakan software komputer, dalam hal ini SAP2000.
Setelah mendapatkan nilai-nilai gaya dalam, maka nilai-nilai tersebut digunakan untuk
mencari nilai-nilai tegangan yang terjadi pada balok induk. Sebelum mengitung besar tegangan
yang terjadi, terlebih dahulu dilakukan perhitungan inersia transformasi karena balok profil I
berperilaku komposist dengan pelat lantai yang terbuat dari beton bertulang.

Menghitung Inersia transformasi

Gambar 4: Penampang Komposit
Karena yang ditinjau dalam tugas akhir ini adalah balok induk atau balok eksterior, maka
nilai bE dicari dengan menggunakan rumus ( Agus Setiawan, 2008 ) :
 bE ≤

+ ( jarak pusat balok ke tepi pelat )

 bE ≤

b0 + ( jarak pusat balok ke tepi pelat )

Nilai lebar efektif ( bE ) diambil paling kecil yaitu 1150 mm

Gambar 5 :Komposit Balok Eksterior
Menentukan nilai n
Epelat lantai = 4700 √
Ebaja

= 23500 Mpa

= 200000 Mpa

n=

= 8,51

ambil nilai n = 8
Pelat beton ditransformasi ke penampang baja, sehingga :
=

= 14,375 cm

Tabel 1: Menentukan Garis Netral
Luas( A )
cm2
143,57
138
281,57

Pelat lantai
Profil baja

Garis netral ( ̅ ) =

∑
∑

= 17,253 cm

Lengan momen ( y )
cm
5
30

A.y
cm3
717,85
4140
4857,85

Gambar 6: Penampang Komposit Balok Baja dan Pelat Lantai
Tabel 2: Menentukan Inersia Transformasi

Pelat lantai
Profil Baja

A (cm2)
143,57
138

y(cm)
5
30

Io(cm4)
1196,417
38700

Io+Ad2(cm4)
22751,444
61123,069
Itr = 83874,513

d(cm)
12,253
12,747

Maka besar Inersia transformasi adalah 83874,513 cm4 .
= 11564,113 cm3

S serat atas =
S serat bawah =

= 2561,288 cm3

Tabel 3: Perbandingan besar tegangan hasil perhitungan manual dengan SAP2000
Metode
Elemen
Hingga
Tegangan geser( 𝞽)
Mpa
Serat atas
Tegangan lentur ( 𝞼 )
Mpa

Serat bawah

Program
SAP2000

% selisih

144,229

113,735

21,14

10,97

9,15

16,59

49,53

41,31

17,897

4.Kesimpulan
1.
2.
3.

Perbedaan antara perhitungan manual dengan program SAP2000 adalah sebesar 21,14 %
pada tegangan geser
Perbedaan antara perhitungan manual dengan program SAP2000 untuk nilai tegangan
lentur pada serat atas adalah sebesar 16,59 %.
Perbedaan antara perhitungan manual dengan program SAP2000 untuk nilai tegangan
lentur pada serat bawah adalah sebesar 17,897 %.
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