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PRAKAT 

Buku ini ditujukan untuk perkuliahan analisa struktur pada tingkat menengah. Arti
nya, buku ini mencakup bahan yang lebih beragam dan terinci ketimbang bahan untuk 
buku pengantar, tetapi topik yang lebih jauh seperti kestabilan bangunan, analisa batas, 
analisa tahap kedua, dinamika dan kestabilan, serta optimisasi bangunan tidak dibahas. 
Oleh karenanya, buku ini cocok untuk digunakan sebagai buku-teks untuk perkuliahan 
tahap kedua dan ketiga mengenai analisa bangunan, setelah diberikan tahap pengantar 
yang mencakup pengenalan yang bersifat menyeluruh. Namun demikian, bagi mereka 
yang harus mengikuti sekurang-kurangnya dua tahap perkuliahan analisa bangunan, 
buku ini dapat digunakan baik untuk perkuliahan tahap pertama maupun tahap kedua. 

Kurang lebih dua pertiga bahan dalam buku ini didasarkan atas buku penulis yang 
berjudul Statically Indeterminate Structures, yang diterbitkan oleh McGraw-Hill pada 
tahun 1953. Buku tersebut telah beredar di seluruh dunia; keistimewaannya yang me
masukkan banyak contoh numerik dan gambar, tetap dipertahankan secara teguh di 
dalam buku ini. Berikut ini akan kami ulang sebuah kalimat dari prakata buku tersebut, 
"Contoh-contoh di dalam buku ini dapat menggantikan beberapa, meskipun tidak se
mua, penulisan pada papan tulis yang biasa dilakukan dosen sehingga lebih banyak wak
tu di kelas dapat digunakan untuk diskusi tentang hubungan analisa terhadap disain, 
sejarah atau kepustakaan, perbandingan keuntungan nisbi (relatif) dari berbagai meto
de, serta_ kemungkinan penerapan bahan kuliah hari itu pada bangunan yang ada". 

Pada tahun-tahun sebelum munculnya komputer elektronis, dari komputer saku 
hinga komputer besar, secara tradisional perkuliahan pertama analisa adalah mengenai 
statis tertentu dan selanjutnya barulah mengenai struktur statis taktentu; inilah alasan 
p�nggunaan Struktur Statis Taktentu sebagai judul buku sebelum ini. Dampak komputer 
telah mendorong penekanan pada metode perpindahan, yang tidak perlu membedakan 
aniara struktur taktentu dengan struktur tertentu. Di samping itu, komputer telah 
demikian hebat sehingga penganalisaan sebuah bangunan besar secara lengkap telah 
dapat diselesaikan. Dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, mahasiswa sekarang 
perlu memahami secara mendalam konsep-konsep yang melatar-belakangi metode gaya 
(force method) dan metode perpindahan (displacement method) analisa struktur, agar 
program-program komputer dapat digunakan secara seksama. Jadi, untuk membuat 
buku ini sebagai risalah yang lengkap untuk kedua analisa tersebut, baik tertentu 
maupun taktentu, beberapa pasal dan bab telah ditambahkan pada metode potongan-



xii PRAKATA 

dan-hubungan Goints and sections) untuk analisa rangka-batang, pada gaya geser dan 
niomen di dalam balok tertentu, pada garis pengaruh dan muatan bergerak, serta pada 
metode pendekatan analisa kerangka bangunan bertingkat. 

Sisa sepertiga bagian buku ini, yang tidak terkandung di dalam Struktur Statis 
Tak-tentu, adalah met ode matriks-perpindahan (matrix displacement method). Dasar 
metode ini mula-mula disajikan pada analisa rangka-batang (truss). Kemudian, contoh 
numerik ;ang sama dan yang telah diselesaikan dengan metode ubahan-sudut 
(slope-deflection), istilah putaran-sudut juga sering digunakan untuk narna metode ini 
(Penerjemah ), serta met ode distribusi-momen akan diselesaikan juga dengan cara matriks
perpindahan dalam bentuk tulisan tangan, agar mahasiswa dapat memahami puJa langkah 
yang akan dilakukan komputer. Sebelumnya momen kedua di dalam rangka batang de
ngan hubungan kaku diselesaikan hanya dengan metode iterasi (iteration method) sam
bil menggunakan distribusi-momen; sekarang penyelesaian masalah rangka-batang dwi
matra yang lebih umum dengan menggunakan komputer akan disajikan. Dulu lengkung
an terjepit (fixed arch) diselesaikan secara tersendiri, sekarang hal tersebut sudah men
jadi bagian dari masalal, keseluruhan yang mencakup sua tu kurva 'dari kerangka kaku 
yang rumit. Deformasi aksial di dalam kerangka kaku biasanya diabaikan di dalam ana
lisa tanpa komputer demi penghematan pekerjaan; sebaliknya pencakupan masalah ter
sebut justru banyak menyederhanakan proses pengumpulan data masukan (input) pada 
metode kekakuan langsung di dalam analisa dengan komputer. Kedua pendekatan ter
sebut akan dilakukan selengkapnya di dalam metode matriks-perpindahan pada analisa 
kerangka dwimatra. 

Em pat bab terakhir, tentang kerangka kisi-kisi horisontal, hubungan setengah
kisi-kisi (semigrid), deformasi akibat gaya geser, dan balok di atas fondasi elastis meru
pakan hal-hal baru yang tidak terdapat dalam buku Stmktur Statis Taktentu. Tanpa 
komputer, penggunaan metode yang diajukan pada keempat bab terse but di dalam 
dunia nyata adalah mustahil. Dewasa ini, penerapan hal terse but ke dalam program kom
puter merupakan pekerjaan "sepele". 

Enam bab pertama bersifat mendasar: perihal balok statis tertentu, rangka-batang, 
dan kerangka-kaku� dan tentang metode gaya untuk penganalisaan balok statis terten
tu, rangka-batang, dan kerangka-kaku, termasuk persamaan tiga-momen. Pemilihan urut
an bab boleh dilakukan menurut tirutan yang disajikan, 1,2,4,6,3,5 ; atau 1,3,5,2,4,6; 
1,3,2,5,4,6 tergantung kemauan. Bab 7 dan 8 boleh dibalik urutannya; atau boleh juga 
disingkirkan dari kurikulum, atau bagian terakhir dari kedua bab tersebut saja yang di
singkirkan. 

Bab 9 boleh dilewatkan jika para mahasiswa telah pernah mempelajari definisi 
matriks di dalam kuliah matematika. Bab 10 dan 11 mencakup bahan dasar metode 
matriks-perpindahan pada rangka-batang dan analisa balok. Pembaca boleh juga langsung 
meloncat ke Bab 17 yang berisi penganalisaan kerangka dwimatra umumnya dengan 
mempertimbangkan adanya perubahan bentuk aksial, berdasarkan penganalisaan rangka 
batang dengan penghubung kaku. Urutan tersebut dapatlah mencakup bahan tentang 
metode matriks-perpindahan. 

Bab 12 dan 16 dianjurkan bagi mereka yang ingin menggali metode matriks
perpindahan secara lebih mendalam serta melihat bagaimana·hubungan antara metode 
yang lebih baru tersebut dengan metode deformasi taat-asas (consistent-deformation), 
metode ubahan-sudut dan met ode distribusi-momen vang lebih kuno. 

Bab-bab sisanya yakni, Bab 13,14,15,18,19,20,21, dan 22, merupakan bahan yang 
boleh ditelaah dengan pelbagai urutan. Bahan di dalam Bab 13, tentang garis pengaruh 
dan muatan bergerak, merupakan hal yang mesti dicakup di dalam perkuliahan analisa 
bangunan untuk mahasiswa teknik sipil. 



1.1. Struktur Statis Tertentu versus 
Struktur Statis Taktentu 

METODE GAY A VERSUS 
METODE PERPINDAHAN 

Sebagian besar struktur dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari tiga golongan beri
kut: balok, kerangka kaku, atau rangka-batang (truss). Balok (beam) adalah suatu 
anggota struktur yang ditujukan untuk memikul be ban transversal saja, suatu balok akan 
teranalisa secara lengkap apabila diagram gaya geser dan diagram momennya telah di
peroleh. Kerangka kaku (rigid frame) adalah suatu struktur yang tersusun dari anggota
anggota yang dihubungkan dengan penghubung kaku (hubungan las, misalnya). Suatu 
kerangka kaku akan teranalisa secara lengkap apabila telah diperoleh variasi gaya geser, 
gaya aksial dan momennya di seluruh bagian anggotanya. Rangka batang (truss) adalah 
suatu struktur yang seluruh anggotanya dipandang sebagai bagian-bagian yang dihu
bungkan dengan sendi; sehingga gaya geser dan momen pada seluruh batangnya terha
pus. Suatu rangka-batang teranalisa secara lengkap apabila gaya aksial (�ial forces) 
di setiap anggotanya telah diperoleh. 

' 

Diagram gaya geser dan momen suatu balok dapat digambar apabila semua reaksi 
luarnya telah diperoleh. Dalam telaah tentang keseimbangan sistem gaya-gaya sejajar 
yang sebidang, telah dibuktikan bahwa jumlah gaya yang tak diket3.h.ui (unknown force) 
pada sembarang benda-bebas {free body) yang dapat dihitung dengan prinsip statika 
tidak bisa lebih dari dua buah. Dalam kasus-kasus balok sederhana, balok gantung 
(overhanging beam), atau kantilever (cantilever, balok terjepit sebelah) seperti pada 
Garnbar l.l.la hingga c, kedua gay a yang tak diketahui tersebu t adalah reaksi R 1 dan 
R2• Pada balok yang bersendi-dalarn dua seperti pada Garnbar l.l.ld, ada tiga bagian 
balok yang disatukan pada kedua sendi-dalamnya. Keempat reaksi luar yang tak dike
tahui dan kedua gaya interaktif pada sendi-dalarnnya dapat diperoleh dari keenam buah 
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Gambar 1.1.1 Balok Statis Tertentu 

persamaan statika, setiap bagian balok menyumbang dua buah. Alhasil, balok sederhana, 
balok menggantung dan kantilever, seperti juga balok yang jurnlah sendi-dalamnya sama 
dengan jurnlah reaksi kelebihannya Gumlah reaksi total dikurangi dua) merupakan struk
tur statis tertentu. Namun demikian, jika suatu balok tanpa sendi-dalam, seperti kasus 
umumnya, terletak di atas lebih dari dua tumpuan a tau jika ada tambahan jepitan pada 
satu atau kedua ujungnya, maka akan terdapat lebih dari dua reaksi luar yang harus 
ditentukan. Statik.a hanya memberik.an dua kondisi keseimbangan untuk sistem gaya 
sejajar yang sebidang, dan dengan demikian hanya dua reaksi yang dapat diperoleh; 
semua reaksi lainnya merupakan reaksi kelebihan (redundant reaction). Balok dengan 
reaksi kelebihan semacam itu disebut balok statis taktentu (indeterminate beam). 
Derajat ke-taktentu-an ditentukan oleh jumlah reaksi kelebihan tersebut. Jadi balok 
pada Gambar 1.1.2a bersifat statis taktentu berderajat dua karena jumlah reaksi yang 
tak diketahui ada empat d-ari stailka -hanyi bisa- me-menuhi dua- kondisf atau dua per
samaan keseimbangan; balok pada Gambar 1.1.2b bersifat statis tak-tentu berderajat 
empat; balok pada- Gambar I.I.2c -bersifilt-statis-taktentu-berdeiajat satu--karena ia 
memilik.i Iima reaksi dan dua sendi dalam. Perlu dicatat bahwa jarang sekali sua tu balok 
dibangun dengan sendi-dalam yang sebenarnya, namun keadaan semacam itu dapat 
terjadi pada perilaku balok dengan be ban yang melebihi day a pik.ulnya. 
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Suatu kerangka kaku bertingkat-satu (single-story) akan bersifat statis tertentu 
jika reaksi-luarnya hanya tiga, karena statika hanya menyediakan tiga kondisi keseim
bangan untuk sistem gaya sebidang umumnya. Jadi, kedua kerangka kaku pada Gam
bar 1.1.3 bersifat statis tertentu. Akan tetapi jika suatu kerangka kaku bertingkat-satu 
memiliki lebih dari tiga reaksi-luar, ia akan bersifat statis taktentu, dan derajat ke-tak
tentu-annya sama dengan jumlah reaksi kelebihannya. Dengan demikian, derajat ke-tak
tentu-an kerangka kaku bertingkat satu pada Gambar 1.1.4a adalah satu; pada Gambar 
1.1.4b adalah tiga; pada Gambar 1 . 1 .4c adalah lima. Sebagian besar kerangka kaku 
umumnya bersifat statis taktentu, sesuai dengan tuntutan efisiensi dan kekokohannya 
Derajat ke-taktentu-an kerangka kaku bertingkat-banyak akan meningkat dengan cepat; 
hal ini akan dibahas kemudian. Sampai di sini cukuplah defmisinya saja yang kita pela-
jari. 

Kondisi perlu agar suatu rangka batang bersifat statis tertentu adalah bahwa jum
lah gaya yang tak diketahui sekurang-kurangnya ada tiga dan jumlah anggota (batang) di 
dalam ran�a- batang terse but adalah 2j- r, di mana j sama dengan jumlah titik-hubung
nya dan r sama dengan jumlah reaksinya. Jika m adalah jumlah anggotanya, kondisi perlu 
untuk keadaan statis tertentu menjadi 

m= 2j- r (1.1.1) 

Keabsahan persamaan di atas dapat diamati dengan mengubah persamaan tersebut men
jadi m + r = 2j, dengan: m+ r adalah jumlah total gaya yang tak diketahui dan 2j adalah 
jumlah persamaan yang bisa diperoleh dengan prinsip statika apabila setiap titik-hubung
nya kita pandang sebagai suatu benda-bebas (free body). Selama setiap titik-hubung sua
tu rangka batang berada dalam keadaan seimbang, peninjauari sekumpulan titik-hubung 
(yang manapun) atau seluruh rangka batang sebagai suatu benda-bebas tidak akan meng-
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(a) 
Garnbar 1.1.3 Kerangka kaku statis tertentu 
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(b) 

hasilkail lagi persamaan keseimbangan bebas lainnya. Namun demikian, agar suatu rang· 
ka batang bersifat statis tertentu dan stabil, m buah anggota yang dimaksudkan di 
dalam persamaan (1.1.1) itu haruslah diatur secara bijaksana, artinya semua reaksi 

(a) 

(c) 

(b) 

Garnbar 1.1.4 Kerangka kaku statis taktentu 
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dan gaya aksial di dalam setiap anggota harus dapat ditentukan. Alhasil rangka batang 
pada Gambar l .l.Sa dan b bersifat statis tertentu dan stabil; sedangkan rangka batang 
pada Gambar l.l.Sc meskipun ia memenuhi persamaan- (1.1.1), bersifat statis tak
stabil. Apabila suatu rangka batang memiliki sekurang-kurangnya tiga reaksi yang tak
diketahui dan jumlah anggotanya, m, lebih besar dari 2j - r maka ia bersifat statis tak
tentu, dan derajat ke-taktentuan-nya, yakni i, menjadi 

i = m- (2i- r) (1 1.2) 

Jadi, rangka batang statis tak-tentu pada Gambar 1.1.6a memiliki derajat ke-taktentu
an dua, pada Gambar 1.1.6b tiga;pada Gambar 1.1.6c juga tiga. 

Dalam keadaan biasa, rangka batang umumnya terdiri dari serangkaian segitiga
segitiga yang berhubungan satu sama lain seperti pada Gambar 1.1.7; dalam kasus ini 
segitiga pertama membutuhkan tiga buah titik-hubung dan tiga buah anggota, sedang
kan setiap segitiga berikutnya membutuhkan dua anggota tambahan tetapi hanya satu 
titik-hubung tambahan. Alhasil, 

m- 3 = 2(j- 3) 

a tau 

m= 2j- 3 {1.1.3) 

(a)r= 3;m= 2 1;)= 1 2;m= 2j-r; stabil 

t R3 
(b) r= 4; m= 20; j= 12; m= 2)- r; stabil 

(c) r= 3; m= 21;j= 12; m= '],j-r; tak stabil 

Gambar 1.1.5. Rangka-batang yang memenuhi kondisi perlu untuk bangunan statis tertentu. 
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(a) r=S;j=24; m=4S; i=m-(2j-r)=2 

(b) r=4;]=8; m= IS; i=m-(2j-r)=3 

Gambar 1.1.6. Rangka-batang statis taktentu. 

(c) r=3;}=8; m= 16; 
i= m- (2}-r) = 3 

Gambar l.t. 7. Susunan segitiga untuk membentuk rangka-batang. 

Bentuk yang terlihat pada Gambar 1.1.7 jelas bersifat statis tertentu dan stabil. Oleh 
karenanya derajat ke-taktentu-an suatu rangka batang sama dengan banyaknya reaksi 
kelebihan Gwnlah total dikurangi tiga) dan banyaknya anggota kelebihan Gumlah 
seluruh anggota dikurangi (2j- 3)); atau 

i = (r- 3) + [m- (2j- 3)] (1.� .4) 

Persamaan (1.1.4), meskipun serupa dengan Persamaan (1.1.2), lebih cocok digunakan 
apabila r-3 dan m - (2j - 3) kedua-duanya berharga positif. Di dalam kenyataannya, 
r - 3 bahkan sering disebut sebagai derajat ke-taktentu-an luar; dan m - (2j - 3), 
banyaknya bingkai (panel) berdiagonal ganda, disebut sebagai derajat ke-taktentu-an 
dalam. Di dalam konteks ini, pembaca segera ilapat mengenali derajat ke-taktentu-an 
rangka batang pada Gambar 1.1.6a, Gambar 1.1.6b dan Gambar 1.1.6c, yakni masing
masing: 2 + 0 = 2, 1 + 2 = 3 dan 0 + 3 = 3. 
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1.2 Kondisi Geometri 
Dari pembahasan sebelumnya dapat terlihat bahwa dalam penganalisaan struktur statis 
tak tentu diperlukan sejumlah kondisi tambahan, selain kondisi-kondisi yang dapat 
dipenuhi oleh statika, yang banyaknya sama dengan jumlah reaksi kelebihannya (atau 
jumlah reaksi kelebihan dan anggota kelebihan, untuk rangka batang). Dengan kata 
lain banyaknya kondisi "nonstatis" harus sama dengan derajat ke-taktentu-annya. 
Kondisi tambahan tersebut dipenuhi oleh keadaan geometri dari struktur yang ter
deformasi. Misalnya balok pada Gambar 1.1.2a meskipun biasanya dipandang seba
gai balok kontinu, dapat dipandang sebagai sebuah balok menggantung yang ditum
pu hanya di titik-titik A dan D serta dibebani oleh gaya-gaya W1• W2, W3, W4, R2, 
dan R3• Keadaan geometri yang harus dipenuhi oleh kUiva elastis. balok menggantung 
tersebut adalah bahwa lendutan di B dan C masing-masing harus sama dengan nol. 
Sejak awal, kedua kondisi terse but digunakan untuk memperoleh gaya-gaya yang tak dike-
tahui R2, dan R 3• Ten tu saja, balok yang sama dapat juga dipandang sebagai balok meng
gantung yang ditumpu hanya diB dan Cserta dibebani oleh gaya-gaya W1, W2, W3, W4, 
R 1, dan R4• Kemudian R 1 dan R4 ditentukan dulu dengan kondisi geometrinya, yakni 
lendutan di A dan D yang masing-masing harus sama dengan nol. 

Kerangka kaku pada Gainbar 1.1.4b dapat dipandang sebagai terjepit di A dan 
bebas di B serta dibebani oleh .gaya-gaya W., W2, R4,Rs, danR6• Kondisi geometrinya 
adalah bahwa garis singgung pada lengkungan elastisnya di B harus tetap vertikal dan 
lendutan horisontal dan vertikalnya di B masing-masing harus sama dengan nol. De
ngan cara lain kerangka kaku ini dapat dipandang sebagai bersendi di A dan ditumpu 
oleh rol diB, serta dibebani gaya-gaya W., W2, R1, R4, danR5• Kemudian, kondisi geo
metrinya adalah bahwa garis singgung pada lengkungan elastisnya harus tetap vertikal, 
baik di A maupun di B, serta lendutan horisontalnya di B harus sama dengan nol. Per
hatikanlah bahwa antara gaya reaksi kelebihan yang tak diketahui dan kondisi geometri 
terdapat hubungan satu-ke-satu (one-to-one correspondence). 

u2 u3 

L4 L4 

R2 W:: t R4 
.(a) (b) 

Gambar 1.2.1 Rangka-batang ekivalen 

Rangka batang pada Gambar 1. 1.6b dapat dipandang sebagai rangka batang 
sederhana yang tumpuannya di L2 serta yang kedua diagonalnya, L1 U2 dan L2 U3, te
lah disingkirkan; serta rangka batang "ekivalen" ini, lihat Gambar 1.2.lb, dibebani gaya
gaya W1, W2, W3, R3,Fx1-Fx1, danFx2-Fx2.Kondisi geometrinya adalah bahwa lendut
an vertikalnya di L2 harus nol, jarak antara titik lendut L 1 dan titik ·lend ut U2 harus 
sama dengan tambahan panjang batang L 1 U2 dan kurangan panjang batangL1 U2 yang 
gaya aksial di dalamnya sama dengan F:q, serta jarak antara titik lendut L2 dan thik 
lendut U3 harus sama dengan tambahan (kurangan) panjang batang L2 U3 yang gaya 
aksial di dalamnya sama dengan F x 2• 

1.3 Metode Gaya: Metode Defonnasi Taat·asas 

Metode yang paling dasar dan umum untuk menganalisa struktur statis taktentu adalah 
metode deformasi taat-asas, biasanya disebut metode gaya. Urutan langkahnya terdiri 
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dari: pertama-tama mcmentukan struktur-statis-tertentu-dasar melalui penyesuaian 
struktur statis taktentu sedemikian rupa sehingga semua reaksi kelebihannya (atau gaya 
aksial pada batang kelebihan untuk rangka batang) digantikan oleh gaya kelebihan 
yang tak diketahU:i yang sama besar. Seperti dijelaskan sebelumnya, jurnlah kondisi geo
metrinya akan sama dengan jumlah kelebihannya [momen kelebihan dapat dipandang 
sebagai gay a kelebihan· tersama-rata (generalized)] . Dengan kondisi geometri terse
but dan dengan memperlakukan gaya-gaya kelebihannya sebagai anu (yang tak-di
ketahui), kita dapat membentuk sistem yang terdiri dari i buah persamaan simultan 
dengan: i adalah derajat yang tak diketahui yang bersangkutan. Apabila persamaan ter
sebut diselesaikan, gaya-gaya kelebihannya akan diketahui dan dapat dikembalikan se
bagai gaya-gaya yang bekerja pada struktur tak tentu yang sedang dibahas, dan selanjut· 
nya reaksi yang belum diketahui dapat dicari dengan persamaan statika. Perlu dicatat 
bahwa ada berbagai cara untuk memilih struktur tertentu sebagai struktur dasar, seperti 
yang telah dijelaskan pada Pasal l.2. 

Meskipun pada masa lalu kita pernah secara tepat menggunakan nama metode 
deformasi taat-asbs, namun nama lain juga dapat digunakan, yakni metode gaya-kele
bihan, atau singkatnya metode gaya. Nama metode gaya ini telah mendapat pengakuan 
populer karena kekontrasannya terhadap nama metode perpindahan, yang akan didefini
sikan pada pasal berikut ini . Di dalam buku-teks ini, nama metode gaya akan kita 
gunakan seterusnya. 

Dalam penentuan kondisi-kondisi deformasi taat asas, kadang-kadang disebut juga 
sebagai kondisi kecocokan regangan (compatibility of strains), lend ut an a tau putaran 
garis singgung pada lengkungan elastis, dalam arah gaya kelebihannya, dari dasar struk
tur tak tentu untuk setiap beban yang diberikan serta untuk setiap gaya kelebihan yang 
terpilih harus kita tentukan dahulu. Oleh karena itu, sebelum kita bisa menangani 
struktur statis taktentu, pertama-tama kita harus mempelajari beberapa metode untuk 
menentukan lendutan (atau putaran garis singgung) pada balok-kerangka kaku, dan 
rangka batang statis tertentu. Pelbagai cara tersebut akan dibahas dan digambarkan 
pada Bab 2 dan 3 . 

Perlu ditekankan bahwa lendutan balok, kerangka kaku, dan rangka batang ber
gantung pada ukuran anggota struktur yang bersangkutan. Oleh karena itu, sebelum 
penganalisaan suatu struktur statis taktentu kita lakukan, ukuran anggota-anggotanya 
harus diandaikan dulu, meskipun dalam sebagian besar kasus yang ada hanya ukuran 
nisbinyalah yang kita perlukan. Urutan langkah pendesainan suatu struktur statis tak
tentu terdiri dari pendekatan berurut; artinya, pertama-tama struktur tersebut diandai
kan, lalu dianalisa, kemudian desainnya disesuaikan, lalu dianalisa kembali, dan sete
rusnya hingga pengandaian yang terakhir tidak memerlukan penyesuaian lagi. Untung· 
nya, struktur yang diandaikan pertama kali biasanya tidak perlu dianalisa atau didesain 
kembali. 

Mungkin pembaca belum dapat menangkap seluruh arti penting pasal ini sekarang; 
tetapi, jika pasal ini anda baca kembali kelak setelah menyelesaikan Bab 2 hingga 
Bab 5, konsep yang dikembangkan di sini akan menjadi lebih jelas, dan di dalam kenya
taannya, amat memperjelas pengertian anda. 

1.4 Metode Perpindahan (Displacement Method) 

Timoshenko pernah menyatakan bahwa "Navier (1785-183 6) adalah orang pertama 
yan� mengembangkan metode umum untuk menganalisa masalah statis taktentu."* 

*) S.J'.Timoshenko, History of Strength of Materials Me Graw-Hill Book Company, New York, 
1953, hal 75. 
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A B c D A 

(a) (b) 

c D 
ey 

Ga mbar 1.4.1 Struktur empat batang yang dihubungk an  dengan pasak. 

9 

Pendekatannya benar-benar merupakan dasar metode perpindahan yang digunakan de

ngan bantuan komputer dewasa ini. Keempat batang yang dihubungkan dengan pasak 
pada Gambar 1.4.1a adalah struktur statis tak tentu dengan derajat yang tak diketahui 

dua, karena gaya batang yang tak diketahui ada empat, sedangkan persamaan keseim

bangan pada titik-hubung E hanya ada dua. Jika metode gaya digunakan, struktur-ter
tentu dasar yang bersangkutan boleh terdiri dari batang AE dan DE saja, sementara itu 
gaya-gaya di dalam batang BE danCE pada Gambar 1.4.1b ditentukan pertama kali ber
dasarkan kondisi bahwa ubahan jarak (change in distance) antara titik-titik B dan E ser
ta titik-titik C dan E harus tepat sama dengan ubahan panjang (change in length) batang
batang BE danCE. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa struktur pada Gambar 
1.4. la hanyalah bersifat statis tak-tentu, tetapi secara statis dan geometris (dalam arti 
lendutannya) ia bersifat tertentu. Navier tetap berpendapat bahwa masalah pada 
Gambar 1.4.1a bersifat "tertentu" apabila sejak awal perpindahan horisontal dan verti
kal titik hubung E diperlakukan sebagai anu (yang tak-diketahui). Setelah itu tambahan 

panjang keempat batang yang bersangkutan dinyatakan sebagai fungsi dari kedua per
pindahan yang tak diketahui itu. Selanjutnya gaya aksial di dalam keempat batang ter
sebut dinyatakan sebagai fungsi dari tambahan panjang batang masing-masing. Lalu, 

pemecahan kedua persamaan keseimbangan untuk titik-hubung E digunakan untuk me

nyatakan beban-kerja sebagai fungsi dari gaya aksial di dalam batang. Dengan cara ini 

akan selalu terdapat persamaan keseimbangan yang ban yak sama dengan jumlah perpin

dahan yang tal: diketahui di titik-titik hubungnya karena adanya hubungan satu-ke-satu 
antara beban dan perpindahan di setiap titik-hubung. Dalam konteks ini, semua masalah 

akan bersifat statis tertentu, dan struktur statis tertentu dengan tak tentu tidak perlu 

lagi dibeda-bedakan asal saja peuganalisaan dilakukan dengan metode perpindahan. Kami 
ingatkan kepada anda bahwa apabila metode perpindahan yang digunakan, ukuran anggo

ta struktur yang bersangkutan haruslah menjadi bagian data yang diberikan. 
Akan kita tunjukkan dalam beberapa bab buku ini yang berjudul metode perpin

dahan bahwa konsep Janjutan dalam penerapan paragraf terdahulu tidak hanya menggu

nakan rangka batang tetapi juga baJok kontinu dan kerangka kaku. Tentu saja, seJuruh 
subjek metode elemen takhingga fmite.element method) pada analisa struktur yang digu

nakan secara luas daJam perhitungan elektronik didasarkan atas gagasan pokok ini. 

1 .5 Metode Analisa Struktur 

Setiap meto�e analisa struktur dapat digolongkan sebagai metode gaya atau metode perpindahan. 



10 ANALISA STRUKTUR LANJUTAN 

Metode gaya Untuk struktur statis tertentu, semua gaya internal di dalam anggota-ang
gotanya dapat ditentukan sejak awal dengan hukum-hukum statika semata-mata, dan 
kemudian bentuk struktur yang terdeformasi dapat pula ditentukan. Untuk struktur 
statis taktentu, ukuran nisbi dari anggota-anggotanya diperlukan untuk menentukan 
gaya kelebihannya dari kondisi-kondisi deformasi taat-asas. Unsur-unsur statis yang tak 
diketahui lainnya dapat diperoleh setelah semua gaya kelebihannya ditentukan. 

Metode perpindahan Dalam metode perpindahan, baik untuk struktur statis tertentu 
maupun •taktentu, urutan langkah penyelesaiannya sama; yakni, perpindahan titik-titik
hubung di dalam struktur yang bersangkutan dicari dulu dari persamaan keseimbangan 
yangsama hanyaknya, kernudian hanya gaya internal di dalarn anggota-anggotanya dan 
reaksi-reaksi external yang bekeija pada struktur utuhnya yang ditentukan dari bentuk 
yang telah terdeforrnasi. 

Penganalisaan metode gaya dapat diturunkan semuanya dari kondisi fisik defor� 
masi taat-asas sepanjang garis kerja gaya kelebihan yang bersangkutan, atau ia dapat 
diturunkan selengkapnya dari teorema anggun yang menyatakan bahwa hal-hal yang 
berlebihan (redundant�) haruslah bersifat sedemikian rupa sehingga energi regangan to
tal rnenjadi minimum di dalarn struktur yang bersangkutan. Perlakuan semacam itu akan 
ditonjolkan di dalarn buku ini. Sehubungan dengan kerangka kaku yang rnemiliki dua tum
puan jepit (lengkungan terjepit, misalnya) atau sebuah sel (culvert, gorong-gorong, mi
salnya), ada suatu kembangan khusus dari metode gaya-gaya, dikenal sebagai metode 
analogi kolorn, yang akan dibahas pacta jilict 2. Kembangan lainnya dari metode gaya 
adalah penggunaan persamaan tiga-momen pada penganalisaan balok kontinu, yang akan 
dibahas pad a Bab 6. 

Penggunaan notasi matriks ternyata sangat cocok untuk menangani secara luas 
penerapan metode perpindahan pada rangka-batang, balok kontinu, dan kerangka kaku. 
Karena kemudahan pengoperasian rnatriks pada komputer elektronik, met ode perpindah
an matriks telah menjadi metode yang paling modern dan efisien untuk pengan:ilisaan 
struktur raksasa, khususnya dalam tahap penganalisaan cek-akhir (final check). Metode 
matriks perpindahan akan dibahas pacta Bab 10, 11, 12, dan Jilid 2. Versi khusus yang 
lebih singkat dari metode perpindahan adalah rnetocte tradisional: ubahan-sudut dan 
ctistribusi-momen. Kedua metode yang maha penting itu akan dibahas pada Bab 7 dan 8. 

A/�B 0-:..-::...--.:-�::.:::� 
A' (a) A' (b) 

Gambar 1.6.1 Efek perpindahan ujung pada panjang anggota. 

Meskipun kebutuhan metode penganalisaan yang lebih formal dan tepat lebih di
butuhkan, namun metode pendekatan tetap 

·
diperlukan untuk penaksiran, setidak

tidaknya pada penentuan ukuran nisbi dari anggota-anggota yang bersangkutan. Metode 
pendekatan untuk penganalisaan kerangka bertingkat-banyak akan ditangani pada Bab 
14 (Jilid 2). 

Beberapa topik tentang garis pengaruh dan muatan bergerak, tegangan sekunder 
di dalam rangka-batang, hubungan setengah-kaku, deformasi gaya-geser, dan balok di 
atas fondasi elastis masing-masing akan dibahas pada Jilid 2. 
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1 .6 Asumsi-asumsi Pokok 

Seluruh isi buku-teks ini mengandalkan dua asumsi pokok. Kedua pengandaian 
pokok ini dapat diringkas dalam kalimat: analisa orde�pertama linear {linear rust
order analysis). Kata tinier mengacu kepada sifat materi, yakni hubungan linier antara 
tegangan (stress) dan regang1ln. Implikasinya adalah bahwa tidak ada bagian struktur 
yang mengalami tegangan yang melebihi batas proporsionalnya. Apabila tanggapan 
suatu struktur dicari pada bahan yang mengalami tegangan di atas batas proporsio
nalnya, metode analisanya sudah berada di dalam kancah analisa non-tinier, yang se

cara tertentu bergantung pada bentuk kmva tegangan-regangan yang berada di atas 
ambang batas proporsional. Analisa non-linier berada di luar jangkauan buku ini. 

Analisa pokok lainnya adalah bahwa panjang bagian struktur yang semula 
lurus tidak terpengaruh oleh bentuk kurva selama terjadinya defonnasi, demikian 
pula ia tidak terpengaruh oleh perpindahan ujung-ujungnya dalam arah transversal. Se
perti terlihat pada Gambar 1.6.la, panjang kuna A'B" dianggap sama dengan panjang 
AB, asal saja perpindahan AA' danBB' tegak lurus pada AB. Pada Gambar 1.6. lb  panjang 
kurva A 'B' dianggap lebih panjang dri9ada AB sebesar BB1-AA1, dengan: BB1 
dan AA 1 merupakan komponen pindahan AA· dan BB' dalam arah AB. Secara teoritis, 
panjang suatu kurva lebih panjang daripada tali-busumya; beda tersebut dinamakan 
"efek-busur" (bow effect). Lebih jauh lagi, panjang teoritis kurva tersebut lebih besar 
daripada proyeksinya dalam arah AB; perbedaan tersebut dinamakan efek orde-kedua 
(second-order effeet). Efek orde kedua lain yang perlu dicatat adalah bahwa persamaan 
keseimbangan untuk suatu struktur yang berdeformasi besar hams dinyatakan secara se
laras dengan dimensi barunya yang diakibatkan oleh defonnasi yang terjadi, dan bahwa 
m omen lentur di dalam balok juga dipengaruhi oleh perkalian gaya aksial dengan lendut
an transversalnya. Apabila tidak satu pun efek orde-kedua diperhitungkan, maka kita 
katakan bahwa analisa orde-pertama telah dilakukan kata pertama berarti bahwa usaha 
pertama telah dilakukan untuk menilai tanggapan struktur akibat gangguan statis, se
perti beban yang dipikul, perubahan suhu, atau penurunan tumpuan. 

Untuk saat ini cukuplah ditegaskan bahwa pembahasan di dalam buku ini dibatasi 
sampai pada analisa linear orde-pertama. Dengan demikian, usaha awal suatu telaah ana
lisa struktur sedang dilaksanakan. 



DEFORMASI BALOK DAN 
KERANGKA KAKU 
STATIS TERTENTU 

2. 1 Tanggapan Gaya (Force Respanse) Versus Tanggapan Deformasi ( De-

_formation Response ) 

Sebagaimana telah dibahas pada Bab 1, reaksi-reaksi balok dan kerangka kaku statis 

tertentu dapat ditentukan dengan hukum-hukum statika saja. Sekali reaksi-reaksi suatu 
balok diketahui, variasi gaya geser dan momen lentur di sepanjang balok dapat diper
oleh dan diplot dalam bentuk diagram gaya geser dan momen lentur . Demikian pula, 
,(ariasi gaya aksial, gay a geser dan m omen lentur , di sepanjang tiap anggota kerangka 

kaku dapat diperoleh dengan memperlakukan setiap anggotanya sebagai benda-bebas. 
Reaksi-reaksi dan gaya-gaya-dalam (seperti gaya aksial, gaya geser dan m omen lentur di 
dalam batang) merupakan "tanggapan gaya" terhadap gangguan statis, yang dapat meru
pakan sistem pembebanan, perubahan suhu, atau penurunan tumpuan. 

Meskipun gaya aksial tidak muncul di dalam balok, tetapi ia muncul di dalam 
anggota-anggota suatu kerangka kaku. Namun demikian , di dalam kerangka kaku , peru
bahan panjang akibat gaya aksial biasanya amat kecil ketimbang deformasi akibat m o
men lentur sehingga hal ini sering diabaikan. Deformasi aksial di dalam anggota-anggota 
suatu kerangka kaku tidak akan ditinjau dalam buku ini. Pergeseran nisbi dalam arah 
tranversal sua tu penampang tegak terhadap penampang tegak di sebelahnya akibat gaya
geser internal umumnya juga sangat kecil, sehingga deformasi akibat gaya geser hanya 
ditinjau dalam Jilid 2. Yang tetap akan ditinjau pada bagian awal buku-teks ini ada
lah bentuk kurva elastis akibat momen lentur di dalam balok atau batang dari suatu 
kerangka kaku. Bentuk kurva elastis suatu balok atau kombinasi kurva elastis anggota· 
anggota kerangka kaku merupakan "tanggapan deformasi" suatu balok atau kerangka 
kaku. 

Di dalam bab ini, penentuan tanggapan gaya dari balok atau kerangka kaku 
statis tertentu hanya akan ditinjau ulang secara singkat karena masalah ini telah di-
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bahas pada bab-bab pennulaan kuliah mekanika bahan. Masalah utama bab ini adalah 
penentuan kemiringan (slope) dan lendutan (deflection) di titik terpilih (yang mana saja) 
pada kurva elastis suatu balok atau anggota kerangka kaku. 

2.2 Gaya-geser dan Momen Di Dalam Balok 

Tinjauan balok statis tertentu pada Gambar 2.2 . 1a. Sejauh keseimbangan balok 
secara keseluruhan yang ditinjau, reaksi yang tak diketahui mul'lcul ada dua, yakni R 1 

dan R2 • Sebaiknya R 1 diperoleh dengan menggunakan persamaan keseunbangan yang 
menyatakan bahwa jumlah momen di C harus sama dengan nol, dan kemudian R2 
diperoleh dengan menggunakan persamaan yang menyatakan bahwa jumlah momen 
di B harus sama dengan nol, dan akhirnya pengecekan dilakukan dengan menggunakan 
persamaan yang menyatakan bahwa jumlah gaya vertikal harus sama dengan nol. 

q per jarak satuan 

A B �  

.ff-dx i X 

R, 
(a) 

V 

A p r'M 
R , (b) 

M+dM( 

R2 

q 
V M( tp Q �)M+dM 

dx �dV 
(c) 

G ambar 2.2.1 Gaya geser dan m omen pada penarnpang sua tu balok. 

D 

Sekarang potonglah suatu bagian yang amat kecil, dx yang diapit oleh penam
pang-penampang di P dan Q (lihat Gambar 2.2. la). Diagram-diagram benda bebasABP, ·-PQ, dan QCD diperlihatkan pada Gambar 2.2. 1b hingga d. V yang tak-diketahui dise
but gaya geser (shear force), atau singkatnya geser (shear)*), di penampang P ; dan 

*) Penyingkatan ,shear force" rnenjadi "shear" tidak akan dianut di dalarn terjernahannya. Pe
nyingkatan "gaya geser" rnenjadi "geser" akan janggal dan bisa rnendua artinya, khusumya: 
geser adalah .kata kerja ("to shift" dalarn bahasa lnggris, bukan "to shear") (Penerjernah). 
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momen M yang tak-diketahui disebut momen lentur (bending moment), a tau singkat
nya momen, di penampang P. Dari Gambar 2.2. 1 c, dapat dicatat bahwa perjanjian 
tanda yang digunakan adalah sebagai berikut: (I ) Gaya geser V adalah positif jika 
penampang P cenderung bergeser ke atas relatif terhadap penampang Q, dan (2) Momen 
M adalah positif jika ia menyebabkan tegangan tekan pada bagian atas balok. 

Gaya geser V dan momen M pada sembarang penarnpang suatu balok dapat di
peroleh dengan menggunakan benda-bebas sebelah kiri atau kanan. Dalam kaitannya de
ngan Gambar 2.2. 1 b, V sama dengan jumlah gaya diketahui yang bekerja ke atas pada 
ABP, dan M sama dengan jumlah momen cara-jam (clockwise searah jarum jam) di P dari 
gaya-gaya diketahui yang bekerja pada ABP. Tetapi, dalarn kaitannya dengan Gambar 
2.2 . 1  e, V sama dengan jumlah gay a diketahui yang bekerja ke bawah pad a DCP, dan M 
sama dengan momen lawan�cara-jam (counterclockwise) berlawanan arah dengan putar
an jarum jam di P dari gaya-gaya yang bekerja pada DCP. Jika a tu ran di atas diikuti de
ngan ketat, tidak peduli benda-bebas kiri atau kanan yang digunakan, akan diperoleh V 
dan M yang sama, baik dalam tanda maupun besarnya. 

Contoh 2.2. 1 .  Tentukan gaya geser V dan momen M di penampang P dari balok meng
gantung pada Gambar 2 .2 .2 .  

PENYELESAIAN (a) Ten tu kan reaksi-reaksi R 1 dan R2 • Ambil momen terhadap titik C. 

1 0R 1 = 8( 1 2) + 3 ,6( 1 0)(5) - 1 0(3) 
R 1  = 24,6 kN 

Ambil niomen terhadap titik B, 

1 0R2 = 3 ,6( 1 0)(5)  + 1 0( 1 3) - 8(2) 
R2 = 29 ,4 kN 

Cek jumlah gaya vertikal, 

8 + 3 ,6( 1 0) + 1 0  
54 

24 ,6 + 29,4 
54 (Cocok) 

(b) V dan M di P dengan m enggunakan benda-bebas kiri 

V = Jumlah gay a ke atas pada ABP 
+24,6 - 8 - 3 ,6(4) = + 2 ,2 kN 

M = Jumlah momen .-searah j arum jam terhadap P dari gaya-gaya pada ABP 
24 ,6(4) - 8(6 ) - 3 ,6(4)(2) = + 2 1 ,6 kN-m 

(c) V dan M di P dengan m enggunakan benda·bebas kanan 

V = Jumlah gaya ke bawah pada DCP 

+1 0 + 3 ,6(6) - 29,4 = + 2 ,2 kN (Cocok) 
M = J umlah m omen berlawanan arah jar urn jam diP dari gaya-gaya pada DCP 

= 29 ,4(6) - 1 0(9) - 3 ,6(6)(3)  = + 2 1 ,5 kN-m . (Cocok) 

Gambar 2.2.2 Balok untuk Contoh 2.2.1  
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Contoh 2.2.2. Tentukan gaya geser V dan momen M di penampang P dari balok kantile
ver pada Gambar 2.2.3 . 

PENYELESAIAN (a) Ten tukan reaksi-reaksi R 1 dan R 2 :  Hitung momen terhadap titik A. 

R 1 = 36(3) + 4(7 )(3 ,5)  = 206 kN-m 

Hitung jumlah gaya vertikal, 

R 2 = 36 + 4(7) = 64 kN 

Pengecekan boleh dilakukan dengan menghitung momen-momen di C, meskipun hal ini 
tampaknya tidak berperan banyak terhadap suatu pengecekan bebas. Jika toh dilaku
kan, 

206 + 3 6(4) + 4(7)(3 , 5 )  :1 64(7) 
448 = 448 (Cocok) 

(b) V dan M di P dengan menggunakan benda-bebas kiri 

V = Jumlah gaya ke atas pada ABP 
+64 - 3 6 - 4(5)  = + 8 kN 

M = Jumlah momen searah jarum jam di P dart gaya-gaya pada ABP 
-206 + 64(5)  - 3 6(2) - 4(5){2 ,5)  = - 8 kN-m 

(c) V dan M di P dengan menggunakan benda-bebas kanan 

V = Jumlah gaya ke bawah pada CP 
+ 4(2) = + 8 kN (Cocok) · 

M = Jumlah momen berlawanan arah jarum jam terhadap P d ari gaya-gaya 
pada CP 
-4{2XI )  = - 8 kN-m (Cocok) 

Ada dua pertalian sederhana antara intensitas beban q, gaya geser V, dan momen 
M pada sembarang penampang P dari suatu balok. Hubungan tersebut dapat diturunkan 
dengan meninj au keseimbangan bagian sangat kecil, dx (lihat Gambar 2 .2 . 1 c). Jumlah
kan gaya-gaya vertikal pada benda-bebas di dalam Gambar 2.2. lc. 

sederhanakan menjadi 

V =  V +  d V  + q dx 

d V  
dx = - q 

(2.2 . 1 ) 

Hitung momen terhadap titik Q pada gambar 2 .2 . 1 c  

sederhanakan menjadi 

M +  V dx = M +  dM + q dx (d;) 

dM 
dx = 

36 k 

V (2.2.2) 

Gambar 2.2.3 Balok Contoh 2.2.2 
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Persamaan (2.2. 1) dan (2.2.2) adalah dua hubungan penting yang dapat digunakan untuk 
memperoleh diagram gaya geser dan diagram momen yang akan didefinisikan berikut 
ini. 

Diagram gaya geser dan momen merupakan sajian grafis dari variasi gaya geser 
dan m omen di sepanjang balok. Karena gaya geser pada sembarang penampang P meru
pakan jumlah gaya ke atas di antara ujung kiri balok dan titik P, diagram gaya geser 
dapat diplot secara sederhana dimulai dengan harga nol di ujung kiri balok dan ke
mudian menaik dan menurun secara bertahap atau lurus sesuai dengan gaya-gaya yang 
bekerja di sepanjang balok dan diakhiri dengan harga nol di ujung kanannya. Bila suatu 
bagian balok tidak dibebani, gaya gesernya pada bagian tersebut konstan ; Bila suatu 
bagian balok dibebani dengan be ban merata, kurva gaya gesemya berbentuk garis lurus 
menurun dengan kemiringan sama dengan intensitas beban q. Persamaan (2.2. 1)  mem
benarkan hal ini. 

Pertambahan nilai momen pada setiap penampang sembarang terhadap nilai mo
men pada penampang di sebelah kiri sama dengan luas daerah diagram gaya geser di an
tara kedua penampang tersebut.

-
Persamaan (2.2.2) membenarkan pernyataan di muka 

karena hal ini dapat dinyatakan sebagai : 

I: dM = I: V dx 

a tau 

M8 - MA = I: V dx (2 .2 .3)  

Maka diagram momen dengan mudah dapat diplot, mulai dari nilai momen diketahui 
di ujung kiri dan diteruskan dengan menambahkan luas diagram gaya gesernya hingga 
tercapai nilai momen diketahui di ujung kanan. Momen di ujung balok biasanya sama 
dengan nol, kecuali untuk ujung terjepit suatu kantilever, yang momennya selalu ber
nilai negatif untuk pembebanan ke bawah. Persamaan (2 .2 .2) lebih lanjut menyatakan 
bahwa kemiringan kurva momen di sembarang titik sarna dengan gaya geser di titik 
yang bersangkutan. Konsep ini sebaiknya digUJ1akan apabila anda hendak membuat 
sketsa diagram momen, setelah nilai momen pada beberapa penampang kritis terpilih 
anda peroleh. 

Contoh 2.2 .3  Gambarkan diagram gaya geser dan momen untuk balok dari Contoh 
2 . 2 . 1 ,  yang di sini, diperlihatkan kembali pada Gambar 2 . 2 .4a .  Andaikan bahwa semua 
reaksi telah dihitung. 

PENYELE SAIAN (a) Diagram gaya geser. Diagram gaya geser diplot pada Gambar 2 .2 .4b ,  
mulai dari nilai nol di ujung kiri dan mencapai nilai nol kembali d i  ujung kanan. Titik 
E, yang bergaya geser nol, berjarak 1 6 ,6 dibagi 3 ,6 dari titik BE ; atau berjarak 1 9,4 di
bagi 3 ,6 •dari titik CE. 

(b) Diagram m omen. Luas bagian-bagian diagram gay a geser masing-masing telah 
dihitung sama dengan - 1 6 ,  +38 ,27 , - 5 2,27 ,  dan +3 0; Nilai-nilai ini dituliskan di da1am 
tanda kurung pada Gambar 2 . 2 .4b. Diagram momen pada Gambar 2 .2 .4c diplot ,  mulai 
dari nilai nol di ujung kiri dan diteruskan dengan menambahkan secara berturut-turut 
1uas bidang gaya gesernya hingga tercapai - 1 6 di B, - 1 6  +38,27 = +22,27 di E, +22 ,27 -
52 ,27 = - 3 0  di C, dan -30 +30  = 0 di D; Dapat anda lihat bahwa kurva momen di 
antara A dan B bersifat linear, dengan kemiringan ke bawah -8 kN-m/m. Juga, kemirmg
an kurva momen mengecil dari + 1 6,6 kN-m/m di B hingga no1 di E, dan selanjutnya me
ngecil dari no1 di E hingga - 1 9,4 kN-m/m di C. Kurva m omen bersifat linear kembali di 
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(a) 

+16,6 

(b) Diagram Gaya Geser 

+22,27 

(c) Diagram momen 

Gambar 2.2.4 Balok Contoh 2.2.3 

+ 10 
(+30) 

-19,4 

17 

antara C dan D, dengan kemiringan ke atas + 1  0 kN-rn/rn. Jarak FE atau EG di dalarn 
Garnbar 2.2.4c antara F dan E sarna dengan +22,27 .  Dengan dernikian, 

Vz ( 3 ,6) (F£)2 2 2 ,27 
FE = 3 ,5 1 7  m 

Contoh 2.2.4 Garnbarkan diagram gaya geser dan rnornen untuk balok dari Contoh 
2.2 .2 ,  yang di sini, diperlihatkan kernbali pada Garnbar 2. 2 . 5a. Andaikan bahwa se
rnua reaksi telah dihitung. 

PENYELE SAIAN (a) Diagram gaya geser. Diagram gaya geser diplot pada Gambar 2.2 .5b, 
mulai dari nilai nol di ujung kiri hingga mencapai nilai nol kembali di ujung kanan. 

(b) Diagram m omen. Kedua bagian diagram gay a geser masing-masing telah di
hitung sama dengan + 1 74 dan +3 2, dan dituliskan di dalarn tanda-tanda kurung pada 
Gambar 2 .2 .5b. Diagram momen pada Gambar 2.2 . 5c diplot, mulai dari -206 kN-m 
di ujung kiri , bernilai negatif karena m omen tersebut menim bulkan tegangan tekan di 
bagian bawah balok. Dengan menambahkan secara berturut-turut luas bidang gaya 
geser, momen di B sama dengan -206 + 1 74 = -32 dan momen di C sama dengan 
-3 2 + 32 = 0. Dapat anda Iihat bahwa kemiringan kurva momen diA sama dengan +64, 
mengecil hingga mencapai nilai +5 2 tepat di samping kiri B; dan menjadi + 1 6  tepat di 
samping kanan B, rnengecil hingga rnencapai nilai nol di C. Teijadi perubahan kemiring
an secara mendadak tepat di B karena hadirnya be ban terpusat di situ. 
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36 kN 

R1 = 206 kN•m � 
��-L������-L� 

(a) 

+64 

( + 32) 

(b) Diagram gaya geser 

- 206 

(c) Diagram momen 

c 
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Gambar 2.2.5 Balok Contoh 2.2.4 

2.3 Gaya Aksial, Gaya Geser dan Momen di dalam Kerangka Kaku 

Sebagian besar bangunan kerangka kaku umumnya bersifat statis tertentu. Pembahas
an kerangka kaku statis tertentu perlu, karena ia merupakan ba�ian dari urutan lang
kah penganalisaan. 

Tinjaulah kerangka kaku statis tertentu pada Gambar 2 .3 . 1a. Apabila di penam
pang tegak tipikal P, kerangka kaku tersebut dipisahkan menjadi dua bagian seperti 
diperlihatkan pacta Gambar 2.3.1b , ada tiga gaya-internal yang berinteraksi (salah satu

nya adalah momen, tapi selanjutnya dipandang sebagai gaya tersamarata (generalized)): 
gaya aksial N, gaya geser V, dan momen M. N bekerja di titik berat, dalam arah sumbu 
longitudinal dan tegaklurus pada penampang tegak ; sehingga digunakanlah nama gaya 
aksial atau gaya normal. Gaya aksial N dianggap positif jika ia bersifat menarik, atau, 
dengan kata lain, jika satu bagian cenderung menarik bagian lainnya. Dalam Gambar 
2 .3 . 1 b, N adalah resultan (ke kiri) semua gaya diketahui yang bekerja pada ABP, atau 
resultan (ke kanan) semua gaya diketahui yang bekerja pada DCP. 

Perjanjian tanda untuk gaya geser V dan momen M, sejauh hanya anggota hori
sonta1 BC yang ditinjau, sama seperti untuk balok. Anggota AB dan DC dapat diper
lakukan sebagai balok-balok horisontal apabila mereka dilihat dari sebelah kanan. Tin
dakan ini menghasilkan arah positif untuk N, V, dan M seperti diperlihatkan pada 
Gambar 2.3 . lc dan d. 

Salah satu cara lain untuk menentukan variasi gaya aksial , gaya geser dan momen 
di dalam semua anggota kerangka kaku adalah dengan meninjau setiap anggota secara 
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Gambar 2.3 . 1  Gaya aksial, gaya ges�r. dan momen d i  dalam kerangka kaku. 

terpisah, setelah seluruh kerangka kaku itu dipotong-potong menjadi titik-titik hubung 
dan anggota-anggota seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.3 . 1 e. Sekali hal itu dila
kukan, perjanjian tanda untuk V dan M dapat ditentukan dengan memandang setiap 
anggota sebagai balok horisontal dan dengan memilih salah satu ujung sebagai ujung 
kirinya. Untuk anggota vertikal, jika diagram gaya geser dan diagram momen diperoleh 
dengan menggunakan metode yang didiskusikan pada Pasal 2 .2 ,  maka apabila ujung lain
nya yang dipilih sebagai ujung kiri, diagram gaya gesernya akan kelihatan terbalik, tetapi 
djagram momennya akan selalu muncul pada sisi anggota yang mengalami tekanan. 

Contoh 2.3. 1 Tentukan variasi gaya aksial, gaya geser, dan momen di dalam semua 
anggota dari kerangka kaku pada Gambar 2 .3 . 2a. 

PENYELESAIAN (a) Penen tuan reaksi R 1 , R 2  , dan R 3 (Gambar 2 .3 .2a) . 

Jumlahkan gaya horisontal, 

R 1 = 40 + 20 = 60 kN 

Ambil m omen terhadap titik D, 

l OR 2  = 1 6( 1 0)( 5 ) - 60(2) - 40(6) - 20(3) 
R2 = 38 kN 
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(a) 

Gambar 2.3.2 Kerangka kaku Contoh 2.3. 1 .  

Ambil momen terhadap titik A ,  

1 0R 3  = 1 6( 1 0)( 5 )  + 40(8) + 20( 5) 
R 3  = 1 22 kN 

Cek dengan menjumlahkan gaya-gaya vertika1, 

1 6( 1 0) 1: 3 8 + 1 22 
1 6 0 = 1 6 0 (Cocok) 
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t 
38 kN 

(b) 

(b) Gaya aksial. Dengan meneliti Gambar 2 . 3 .2b, dapat anda lihat bahwa gaya-

gaya aksia1nya ada1ah sebagai berikut:  

N di dalam AB -3 8 kN 
N di dalam BC = +20 kN 
N di dalam CD = - 1 2 2 kN 

Gambar 2. 3 . 2b dipersembahkan di sini untuk menunjukk an secara ak tual keadaan pi

kiran kita dalam memperoleh hasil-hasil di atas dengan melihat langsung Gambar 2 . 3 . 2a. 

(c) Diagram gaya geser dan momen. Diagram gaya geser dan momen untuk ang
gota AB, BC, dan CD diperlihatkan pada Gambar 2 . 3 . 3 .  Diagram gaya geser diperoleh 

dengan pertama-tama melihat secara langsung Gambar 2 . 3 . 2a dan dengan mengguna
kan A, B, dan D masing-masing sebagai ujung kiri dari balok-balok AB, BC, dan DC 
yang horisontal atau 

1
dibayangkan demikian . Sedangkan momen di A dan D, keduanya 

diketahui sama dengan nol sejak awal. Momen di B pada anggota BC dipungut dari 
momen di B pada anggota BA, yakni 480 kN-m , yang mengakibatkan tegangan ·tekan 

pada bagian luar dari pojok B Perhatikan baik-baik, tanda positif atau negatif pada 

diagram m omen kerangka kaku tidak ditunjukkan , karena diagram ini akan sela1u 
diplot pada sisi anggota yang mengalami tekanan. 

(d) Metode lain . Penggambaran secara terpisah diagram benda-bebas semua ang
gota dan titik-hubung seusai perhitungan reaksi-reaksi, mungkin diperlukan bagi pemula, 
ketim bang penyelesaian menurut konsep (b) dan (c) di atas yang menggunakan benda
bebas ABP dan DCP untuk memperoleh variasi gaya aksia1 dan gaya geser di dalam ang
gota BC. Diagram benda-bebas tersebut diperlihatkan pada Gambar 2.3 .4. Dari diagram

diagram ini, dapat diamati bahwa gaya aksial di dalam AB, BC, dan CD masing-masing 

s�a dengan -3 8, +20, dan - 1 2 2 kN. Lebih lanjut,  diagram gaya geser dan diagram m o
men dapat digambarkan dengan mengikuti prosedur untuk ba1ok. Diagram-diagram ini 
akan persis sama dengan yang terlihat pada Gambar 2 . 3 . 3 ,  kecuali bahwa momen-momen 

di kedua ujung setiap anggota sudah 1ebih dulu diketahui sebelum diagram momen di
plot dengan metode penambahan luas bidang gaya geser secara berturut-turut. 
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Gambar 2.3.3 Diagram gaya geser dan momen untuk kerangka kaku Contoh 2.3. 1. 
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Gambar 2.3.4 Diagram benda-bebas anggota dan titik�ubung unttik kerangka kaku Contoh 2.3 . 1. 

2.4 Metode Umum untuk Penentuan Tanggapan Deformasi 

Tanpa menghiraukan pengaruh dari deformasi aksial maupun deformasi geser, tang
gapan deformasi akibat momen lentur terdiri dari pendefinisian kemiringan dan lendut
an di sembarang titi)c pada kurva elastis. Dalam mekanika-bahan, metode integrasi-lipat
dua diturunkan dan digunakan untuk memperoleh persamaan kurva elastis bagi setiap 
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selang di sepanjang balok di antara gaya-gaya terpusat atau reaksi-reaksi. Dalarn analisa 
struktur,  persamaan leng.lcap kurva elastis biasanya tidak penting; tetapi penentuan 
kemiringan dan lendutan di hanya satu atau beberapa titik pada kurva elastis sajalah 
yang biasanya lebih dibutuhkan. Sampai di sini, metode-metode yang dikembangkan dan 
digambarkan di dalarn bab ini dapat dirnasukkan ke dalarn dua golongan : met ode energi
kerja (work energy method) dan metode geometri (geometric method). Yang pertarna 
inencakup metode beban-satuan (unit load method) dan metode turunan-parsial; dan 
yang kedua, metode bidang-momen (moment-area method) dan metode balok-padanan 
(conjugate-beam method). 

2.5 Me tode Beban-Satuan - Penurunan Rumus Dasar 

Masalahnya adalah mencari lendutan vertikal � di titik C pada balok sederhana AB 
dalam Gambar 2.5 . lb, yang ditunjukkan untuk memikul beban W1 , W2 , dan W3 • 
Hirnpunan beban ini menimbulkan gaya-gaya-dalam di dalam balok - misalnya, gaya 
tekan F di sembarang se rat seperti MN yang luas penampang tegaknya sama dengan dA. 
Serat ini, MN, berkurang panjangnya sebesar dL. Tentu saja, beban-beban yang beker
ja juga menghasilkan lendutan di sepanjang balok, seperti 61 di W1 , 6.2 di W2 , dan 
63 di W3. Usaha-luar total yang diketjakan pada balok, jika beban bekerja secara ber
angsur (gradually), ialah � W1 61 + � W2 62 + �W363 • Energi-dalam total yang tersim
pan di dalam balok sarna dengan � }: F dL. Dengan hukum kekekalan usaha atau ener
gi, usaha-luar total yang diketjakan pada balok sarna dengan energi-dalam total yang 
tersimpan di dalam balok, atau 

A 

A 

�W1 61 + � W2 62 + %W3 63 = �}: FdL (2.5 .1) 

dl 

(a) 

dL 

(b) 

--�-- - - - - - - - - r- · · -·- · ··- - ····· 

t ,O kN 

(c) 

�B 

Gambar 2.5.1 Rumus dasar di dala m metode beban-satuan. 
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Sekarang, jika pada balok sederhana AB yang sama mula-mula sua tu beban-satuan 

1 ,0 kN dikeijakan secara berangsur di C seperti diperlihatkan pada Gambar 2 .5 . 1a, ini 
�n mengakibatkan lendutan 6c di titik C, 6 1  di titik 1 ,  6 2  di titik 2, dan 6 3  di titik 3 .  
Jika beban W� > W2 , W3 ditambahkan secara berangsur pada balok dalam Gambar 2 .5 . la  
yang tengah memikul beban-satuan di C itu, lendutannya akan menjadi 6c + � di C, 
6 1 + 1::!.1 di titik 1 ,  6 2 + IJ.2 di titik 2, dan 6 3 + 1::!.3 di titik 3 ,  seperti ditunjukkan dalam 
Gambar 2.5 . .1c. Hal ini teijadi karena adanya implikasi pertalian linier antara gaya dan 
lendutan, dan berlakunya prinsip superposisi. 

Ketika mula-mula beban-stuan di C dikeijakan , hubungan antara usaha-luar dan 
energi-dalam adalah 

(2 .5 .2) 

dengan: u sama dengan tegangan tekan di sembarang serat MN seluas dA akibat 
beban-satuan; dan dl sama dengan pemendekan total serat tersebut. Apabila be
ban Wi t W2 , W3 ditambahkan secara berangsur, usaha-luar tambahan yang dikerja
kannya pada balok ialah * W1 /J.1 + *W2 �2 + * W3 �3 + ( 1 ,0XL\;) karena beban kon
stan 1 ,0 kN telah bekerja pada balok sebelum lendutan L\; terjadi, sedangkan be ban 
W1 , W2 , W3 bekeija secara berangsur pada balok seiring dengan pertambahan len
dutan IJ.to � ,  IJ.3 • Energi-dalam tambahan yang tersimpan di dalam balok adalah 
*l; F dL + l; u dL. Maka, us8ha-luar total yang dikerjakan pada balok menjadi *0 ,0) 
(6c) + * W1 �t + * W2 �2 + *W3 �3 + (1 ,0)(L\;), sedangkan energi-dalam totalnya ada
lah *I: u dl + %l; F dL + l; u dL. Dengan menggunakan kembali hukum kekekalan
usaha atau energi, 

*(1 ,0)(6 c) + *W1 � 1  + * W2 �2 + *W3 �3 + (l ,O)(L\;) = lf2l;udL + *l;F dL+l;u dL 
(2 .5 .3) 

Kurangkan jumlah Persamaan (2 .5 . 1 )  dan (2 .5 .2) di persamaan (2.5 .3), 

(1 ,OXL\;) = l; u dL (2 .5 .4) 

Persamaan (2 .5 .4) yang menuju ke Persamaan (2 .6.3) - rumus-kerja untuk balok, meru
pakan rumus dasar dalam metode beban-satuan. Hal ini dapat diterapkan untuk mencari 
kemiringan atau lendutan di sembarang titik pada balok, kerangka kaku, atau rangka
batang, baik dL disebabkan oleh bekerjanya be ban, perubahan suhu , a tau kesalahan 
pembuatan. 

2.6 Metode Beban-Satuan - Penerapan pada Lendutan Balok 

Masalahnya adalah mencari lendutan L\; di titik C pada balok sederhana AB akibat 
pembebanan W1 , W2 , dan W3 (lihat Gambar 2.5 . 1b). Beban satuan 1 ,0 kN dikerjakan 
di titik C pada balok AB yang tidak dibebani (lihat Gambar 2.5 . la). DenganjPersamaan · 

; (2 .5 .4). (l ,O)(L\;) = l; u dL. Sekarang, sebutlah M sebagai momen lentur pada MN 
dalam Gambar 2 .5 . 1 b  dan m sebagai momen lentur pada MN dalam Gambar 2.5 . 1a. 
Sebutlah panjang semula MN sebagai dx. Maka u dalam,Gambar 2.5 . la adalah 

u = 
my dA 
I 

dan dL dalam Gambar 2.5 . lb  adalah 

dL = My dx 
El 

(2 .6. 1 )  

(2 .6.2) 
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Substitusikan Persarnaan (2.6.1) dan (2.6.2) ke dalam Persamaan (2.5.4), 

( l.O)(ac) = I  u dL = I  (�Y dA )(�i dx) 

= 
( L ( A MmyZ�A dx 
Jo Jo El 

_ ( LMm dx lA 2 _ ( LMm dx 
- Jo ----mr- o }' dA 

- Jo El (2. 6.3) 

Jika m dipandang sebagai perbandingan antara momen lentur akibat sembarang beban 
di C dengan beban itu sendiri, maka m hanya memiliki satuan dimensional panjang, 
dan persamaan (2. 6.3) dapat dituliskan sebagai 

A = 
( r.. Mm dx 

�c Jo El 
(2.6 .4) 

Persamaan (2.6.4) merupakan rumus-keija yang diterapkan untuk memperoleh len
dutan balok statis tertentu di sembarang titik akibat pembebanan , yang bersangkutan . 

Contoh 2.6 . 1  Tentukan, dengan metode beban-satuan, lendutan b.B dari balok 
kantilever pada Gambar 2 .6 . 1 a .  

w 

�A ··------ t 8 I. El konst�---:------------
:
� 48 

(a) 

(b) . Gambar 2.6.1 Balok kantilever Contoh 2.6. 1 .  

PENYELE SAIAN Tepatlah jika untuk s oal  ini, B dipilih sebagai titik-pangkal dan x 
diukur ke arah kiri. Ekspresi untuk M dan m masing-masing adalah :._ Wx dan 
- 1 ,0 x, berlaku dari x = 0 hingga x = L. Gunakan Persamaan (2 .6 .4), 

as = ( L  Mm dx = ( L <� Wx)(- l ,Ox) dx 
Jo El )o El 
W [xJJ L WL3 ke bawah = El 3 o = 3El 

Perhatikan bahwa lendutannya mengarah ke bawah karena beban-satuan telah di
kerjakan dalam arah itu dan jawabannya bernilai positif. 

Contoh 2.6.2 Tentukan, dengan metode beban-satuan , lendutan f::.c di tengah 
bentangan dari balok. sederhana AB pada Gambar 2.6.2a. 

PENYELESAIAN Untuk soal ini, seluruh balok dapat dibagi atas dua bagian A C  
dan BC. Apabila titik-pangkal untuk x masing-masing dipilih di A dan B, eks-
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presi M dan m untuk kedua be1ahan ba1ok menjadi serupa. A1hasil, 1ewat Per
samaan (2 .6 .4) ,  

ke bawah 

Contoh 2.6. 3 Tentukan , dengan metode beban-satuan, 1endutan flv (da1am cen
timeter) dari ba1ok AB sederhana pada Gam bar 2.6 .3a. 

PE M E CAHAN Se1uruh balok dibagi atas tiga bagian : A C, CD, dan BD. Titik
pangkal untuk pengukuran x dan ekspresi untuk M dan m untuk setiap bagian 
digelarkan pada tabel berikut . 

r ·k Bagwn tt l Batas . m M, k N-m m ,  m 
Pangkal 

A C 
CD 
BD 

A 
A 
B 

0 sampai 1 ,8 
1 ,8 sampai 2 ,7 
0 sampai 2 ,7 

B Ox 
BOx - 1 20(x - 1 ,8)  
40x 

Gunakan Persamaan (2 .6 .4) . 

�D = ( 1 '8 (80x)(0,5x) dx + (2'7(80X - 120(X - 1 ,8))(0,5X) 
Jo El J 1 ,s El 

+ (2'7 (40x)(0,5x) 
Jo El 

= 40 [£] 1'8 + [-20£ + 108£] 2•7 
+ 20 [£] 2•7 

El 3 o El 3 El 2 1,8 El 3 o 
1 = El (77,76 + 1 26,36 + 1 3 1 ,22) 

335 ,34 kN · m3 = 335 ,34 = 0 0 1048 = 1 048 El (200)( 160) ' m ' cm 

w per jarak satuan 

!1J I l l  * * * * * * fl l + ! l l  l l l llJ_� 
A ---- - - - Cl �c ----- B tx r-----------.c------------ xj 

wL El Konstan wL T T (a) 
l ,O kN 

! 
c A,/;;;; 

t 
0,5 Kn 

(b) 

Gambar 2.6.2 'Dalok sederhana Contoh 2.6. 2. 

Us 
t 

0,5 Kn 

O,Sx 
0,5x 
O ,Sx 
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(a) 

l ,O kN 

! AA D JQ. s 
t t 

0,5 Kn (b) 0 5  kN 

Garnbar 2.6.3 Balok sederhana Contoh 2.6.3. 

Contoh 2.6.4 Tentukan , dengan metode b eban-satuan , lendutan 6n dari balok 
sederhana AB pada Gambar 2 . 6 .4a. Perhatikan bahwa penampang balok baja ini 

memiliki lebar flens yang tetap, tetapi diperkuat dengan dua plat penut up yang 
panj angnya sama dengan separuh b entangan dan yang diletakkan tepat di tengah
tengah balok sehingga momen inersianya menjadi dua kalinya . 

PENYELESAIAN Karena a da tiga penampang yang tak -kontinu di C, D, dan E di 
dalam balok ini,  seluruh balok harus dibagi atas 4 bagian sebagai berikut : 

Bagian 
Titik Batas M m I 
Pangkal 

AC 

CD 

DE 

EB 

A 

A 

B 

B 

0 sampai L /4 
L/4 sampai L / 2  
L /4 sampai L / 2  

0 sampai L /4 

(a) 

I ,O kN 

lh Wx 
Vl Wx 
Vl Wx 
'h Wx 

A C !v E 8 
A�----�====��====�----rll 

(b) 

Gambar 2.6.4 Balok sederhana Contoh 2.6.4.  

m le 
Yu 2Ie 
'12X 2Ic 
%x le 
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Maka, dengan menggunakan Persamaan (2 .6 .4), 

_ 1u4d Wx)dx) dx LL12 (! Wx)dx) dx .:\o - 2 0 El, + 2 
.u• E(2l,) 

w [ I  xJJ U4 w [ I  x3Ju2 
= El, 23 0 + Elc 43 U4 

W [ 1 1 ( 1 1 )] 3 WL3 
= El, 384 

+ 12 8-64 = 256El, ke bawah. 

2. 7 Metode Beban-Satuan - Penerapan pada Kemiringan Balok 

27 

Kemiringan di sembarang titik pada balok didefmisikan sebagai fungsi garis singgung, 
atau sudut (dalam radian) antara sumbu balok semula dengan garis singgung di titik 
yang bersangkutan pada kurva elastis. Sudut ini boleh dianggap sebagai putaran garis 
singgung (rotation of fargent) kurva elastis, atau putaran penampang-tegak balok (rotati
on of cross section), asalkan garis singgung tersebut selalu tegak.lurus pada penampang
tegak yang bersangkutan. Hal itu tidaklah demikian, apabila lendutan akibat gaya geser 
ikut diperhitungkan, hal ini akan dibahas pada Bab 1 2 . 

Untuk menentukan kemiringan 9c di sembarang titik C pada balok dengan me
tode beban-satuan, Persamaan (2.6.4) perlu diselaraskan menjadi : 

Oc = foL M�/x (2.7. 1 )  

dengan: m sama dengan momen lentur akibat momen-satuan di  C. Jika hasil yang di
peroleh dari penggunaan Persamaan (2. 7 . 1 )  bernilai positif, putaran garis singgung yang 
bersangkutan searah dengan putaran momen-satuan di C tersebut. Persamaan (2.7 . 1 )  di 
atas dapat diturunkan dengan mengikuti pola penurunan Persamaan (2.6.4). Perhatikan 
bahwa usaha kopel momen yang bekerja seiring dengan suatu putaran sudut (angle of 
rotation) sama dengan perkalian kopel momen dan sudut putaran yang bersangkutan. 

Contoh 2.7. 1 Tentukan, dengan metode beban-satuan, kemiringan (JB dari ba1ok 
kantilever pada Gambar 2 . 7 . 1 c. 

PENYELESAIAN Jika x diukur dari titik B ke kiri, M dan m, seperti terlihat pada 
Gambar 2 . 7 . l a dan b, masing-masing ada1ah - Wx dan - 1 ,0.  Maka, dengan meng
gunakan Persamaan ( 2 .  7 . 1  ) ,  

(a) 

(b) 

Os = lL Mm dx = (L (- Wx)(- 1 ,0) dx W [£]. L 
o El )o El El 2 o 

searah putaran jarum jam 

1 ,0 kN •m 

�B l.-
Gambar 2. 7. 1 Balok kantilever Contoh 2. 7. 1 
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Contoh 2. 7 .2 Tentukan, dengan metode beban-satuan, kemiringan {J A a tau 8 B 
dari balok sederhana AB pada Gambar 2.7 .2a. 

w per satuan panjang 
JJl12jlll l l l l l l l l l l l� 

A _ _ 8A 88 __ 8 t= x - ---------------�-- --------- ;;:onstan .t 
{o) 

l ,O kN • m  
{A) ____________________ � � }U.B 

� t .1Q kN � kN L L 
{b) 

Gambar 2. 1.2 Balok sederhana Contoh 2. 7.2 

PENYE LESAIAN Ekspresi untuk m akan lebih singkat jika x diukur dari titik B ke 
kiri. Gunakan Persamaan ( 2 .7 . 1 ) , 

(wL wx2)( 1 .0 ) 
8A = J.L Mm dx = J. L Tx -T Tx 

o El o El 
w [ 1 x3 1 x4J L 

= El 23- 2L4 o 

-- w
E
L
l
3 (61 - 81

) 
-- 2

w
4
L
E
3
l searah putaran jarum jam 

we 8a = 
24El berlawanan arah putaran jarum jam 

Contoh 2.7 .3 Tentukan, dengan metode beban-satuan, kemiringan 8 A dalam radi
an dari balok sederhana pada Gambar 2 .7 .3a. 

1 8 m 120 kN 3 ,6 m �t 
� A �-�---��:-:---------------�=} B 

80 kN £ = 200 x  106 kN/m2;  I= 1 60 x  J0-6 m• 40 kN 

{o) 

l ,O kN·m 

�----------------------� � )U.a 
� t 

_.L kN _.L kN 
5 ,4 5 ,4 

(b) 

Gambar 2.7.3 Balpk sederhana Contoh 2.7.3.  
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PENYELESAIAN Seluruh b alok dibagi atas dua bagian A C  dan BC. Titik-pangkal 
untuk pengukuran x dan ekspresi untuk M dan m pada setiap bagian digelarkan 
pada tabel berikut .  

. Tttik Bagtan Pangka l Ba.tas , m M. kN·m m (pecahan) 

AC A 0 hingga 1 ,8 80x 

BC B 0 hingga 3,6 40x 

Gunakan Persamaan ( 2 .  7 . 1  ),  

_ ( 1 '8 (80x )[ l ,O- ( l/5 ,4)x ] dx  e·6 (40x) [ (l/5 ,4)x } dx 
()A - )0 El + Jo El 

2 1 6 kN·m2 

El 
2 1 6  

(200)( 1 60) 

= 0,00675 rad searah putaran jarum jam 

Contoh 2. 7.4 Tentukan, dengan rnetode peban-satuan, kerniringan (}A atau (}B 
dari balok sederhana AB pada Garnbar 2. 7 .4a. 

PENYELESAIAN Untuk rn enyelaraskan Garnbar 2 .  7 .4b (rnornen-satuan dikerjakan 
di A )  dengan Garnbar 2 . 7  . 4a, perlulah rnernbagi seluruh balok atas em pat bagian 
sebagai berikut : 

l l t lk Bag1an Pangkal Batas M m 1 
- � ---

AC A 0 hingga L/4 ! wx 

CD A L/4 hingga L/2 ! wx 

DE B L/4 hingga L /2 � Wx 

EB B 0 hingga L/4 � Wx 

(a) 

(b) 

1 o - l.x 
' L 

le 
1 

1 ,0 - Lx 2lc 

1 
2lc IX 

1 
le !? 

Gambar 2.7.4 Balok sederhana Contoh 2.7 .4 
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Lalu gunakan Persamaan (2 .7. 1 ) , 

()A = (L14(!Wx)[1,0 - (1/L)x] dx + (L12(!Wx)[ l,0 - (1 /L)x] dx 
Jo Elc JL/4 E(2Ic) 
+ (LI2dWx)[(l/L)x ] dx + (LI4(!Wx)[(l /L)x] dx 
JL/4 E(2Ic) Jo Elc 

5WL2 
= 128Elc searah putaran jarum jam 

5WL2 6B = 128Elc berlawanan arah putaran jarum jam 

2.8 Metode Turunan-Parsial - Teorema Castigliano 

Pada tahun 1 879 Castigliano mencanangkan dua teorema yang berkaitan dengan struk
tur linier.t Meskipun teorema kedualah yang merupakan dasar metode turunan-parsial 
untuk memperoleh kemiringan dan lendutan di sembarang titik pada kurva elastis, kedua 
teorema terse but akan dibahas juga di sini demi kelengkapan. 

Teorema Castigliano pertama Turunan-parsial energi-dalam total di dalam sebuah 
balok, terhadap lendutan di sembarang titik, sama dengan beban yang bekerja di 
titik yang bersangkutan. 

Teorema Castigliano kedua Turunan-parsial energi-dalam total di dalam sebuah 
balok, terhadap beban yang bekerja di sembarang titik, sama dengan lendutan 
di titik yang bersangkutan. 

Keabsahan teorema pertama dapat · diamati dari Gambar 2. 8 . 1 .  Dalam kondisi 
pokok sebagaimana digambarkan pada Gambar 2.8 . la, be an W1 , W2 , W3 menyebab
kan lendutan 6 1  di titik 1 , 62 di titik 2, dan 63 di titik 3 .  Sekarang beban-beban tam
bahan dW1 , d W2 ,  dW3 memilik.i proporsi edemikian rupa seperti diperliliatkan pada 
Gambar 2.8. l b, ehingga mereka akan mengakiba tkan tambahan lendu tan d/:11 hanya 

2 3 

(a) Kondisi pokok 

(b) Kondisi penambahan 

Gambar 2.8.1 Teorema Castigliano pertama. 

di titik 1 ,  dan tidak ada lendutan-tarnbahan di titik 2 dan 3 .  Usaha-luar-tambahan, 
atau energi-dalam-tambahan, dU, adalah 

dU = Wt dllt  + !  dWt dllt  = Wt dllt  (2.8. 1 )  

t S.P. Timoshenko, History of Strength of Materials. McGraw-Hill Book Company, New York, 
1 953. halaman 290. 
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karena nilai W 1 sepenuhnya telah bekerja sebelum penambahan lendutan dl:l.1 , sedang
kan beban dW 1 ditambahkan secara berangsur . Terapkan definisi turunan-parsial pada 
Persamaan (2 .8 . 1  ), 

J U  
- = Wt 
a d1 

yang tak lain merupakan teorema Catigliano pertama. 

(2.8.2) 

Keabsahan teorema kedua dapat diamati dari Gambar 2.8.2. Tapi di sini satu-satu
nya beban dW 1 ditambahkan hanya di titik 1 ,  seperti diperlihatkan pada Gambar 
2.8.2b, dan mengakibatkan tambahan lendutan dl:l.1 di titik 1 ,  db.,. di titik 2, dan dfj.3 
di titik 3 .  Usaha-luar-tambahan, atau energi-dalam-tambahan, dU, adalah 

dU = Wt ddt  + Wz ddz + W3 dd3 + !dWt ddt 

(2.8.3) 

Usaha-luar total a tau energi-dalam total di dalam balok, U + d U, ketika beban-pokok 
dan beban-tambahan bekerja serentak, adalah 

U + dU = !(Wt + dWt)(dt + ddt) + !  Wz(dz + ddz) + !  W3(a3 + dd3) 

Dalam kondisi pokok saja, 

U = ! Wtdt + ! Wzdz + ! W3d3 

Kurangkan Persamaan (2 .8.5) dari Persamaan (2 .8.4), 

dU = !dt dWt + ! Wt ddt + !dWt ddt + ! Wz ddz + ! W3 dd3 

= !dt dWt + ! Wt ddt  + ! Wz ddz + ! W3 dd3 

(a) Kondisi pokok 

dW1 

�-----�!!��--��: _ ___ _ _  �tl---� 
(b) Kondisi penambahan Ga mbar 2.8.2 Teorema Castigliano kedua 

Substitusikan Persamaan (2.8 .3) ke dal<tm Persamaan (2.8 .6), 

dU = !dt dWt + !dU 

(2.8.4) 

(2.8.5) 

(2.8.6) 

dU = dt dWt (2.8.7) 

Perhatikan bahwa Persamaan (2.8 .7) dapat langsung diperoleh dengan menggunakan 
gagasan energi-komplementer.t Terapkan definisi turunan-parsial pada Persamaan 
(2.8 .7), 

au 
a w�

= d
t 

yang tak lain merupakan teorema Castigliano kedu�. 

tTirnoshenko, History of Strength of Materials.-hal. 2 9 2 .  

(2.8.8) 
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2.9 Metode Turunan-Parsial - Penerapan pada Lendutan 
dan Kemiringan Balok 

Untuk menggunakan Persamaan (2 .8 .8) dalam penentuan lendutan di sembarang titik, 
perlulah kita nyatakan energi-dalam U sebagai fungsi beban yang bekerja pada titik 
yang bersangkutan. Maka, baik beban di titik tersebut bernilai tertentu atau nol, nilai 
tersebut dapat disubstitusikan hanya setelah penurunan-parsial terhadap beban tersebut 
dilakukan. Lebih lanjut, ekspresi U harus dinyatakan sebagai fungsi dari momen lentur. 
Dengan mengacu kepada Gambar 2 .5 . 1 b, sekali lagi, 

U = I!FdL (2.9. 1) 
Substitusikan 

F = My dA I 
ke dalam Persamaan (2 .9 . 1 )  memberikan 

dan dL = My dx El 

_ 1(My ) (My ) _ (LM2 dx ( A 2 _ (LM2 dx 
U -

I 2 I dA El dx - Jo 2EI2 Jo y dA 
- Jo 2EI (2.9.2) 

Maka urutan langkah berikut boleh dipakai pada metode turunan-parsial , untuk 
mencari lendutan di titik C pada balok: 

1 .  Tentukan ekspresi M untuk pelbagai bagian balok sebagai fungsi beban We di C 
dan semua beban lain yang diketahui. 

2 .  Sebelum pengintegralan, lakukan penurunan parsial pada Persamaan (2 .9 .2) ter
hadap be ban We . 

3 .  Substitusikan nilai We yang diketahui ke dalam integral terse but .  We boleh jadi 
bernilai nol . 

4. Lakukan pengintegralan. 

Langkah 4 boleh disisipkan di antara langkah 1 dan 2, tapi hal ini membutuhkan pe
manipulasi-an aljabar lebih banyak. 

Sejauh hanya penentuan kemiringan di sembarang titik C yang ditinjau, keempat 
langkah yang sama boleh diikuti, kecuali bahwa momen lentur M merupakan akibat 
dari momen Me di titik C dan semua beban lain yang diketahui, serta penurunan par
sialnya harus dilakukan terhadap Me . 

Dapat ditunjukkan bahwa apabila ketiga langkah pertama dalam metode turunan
parsial telah dllaksanakan , pembaca akan mencapai ekspresi serupa seperti yang telah 
diungkapkan pada awal uraian metode beban-satuan. Ambil turunan-parsial Persamaan 
(2 .9 .2), 

�c = aU = fL 2M (aMJaWc) dx = (L M (aMJaWc) dx 
aWe Jo 2EI Jo El (2.9.3) 

Pada Pasal 2 .6 ,  telah dinyatakan bahwa m dapat dipandang sebagai perbandingan dari 
momen lentur akibat sembarang beban di C terhadap beban itu sendiri ; dalam simbol, 

aM m = --
aWc (2.9.4) 

Jika Persamaan (2 .9 .4) disubstitusikan ke dalam Persamaan (2 .9 .3), rumus-kerja di 
dalam metode beban-satuan, Persamaan (2 .6 .4), akan diperoleh. Maka di dalam kenya
taannya, metode beban-satuan diperoleh kerribali di sini, meskipun ia diturunkan se
cara bebas pada Pasal 2 .5 .  Hal tersebut merupakan teknik untuk melompati ketiga 
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langkah pertama di dalam metode turunan-parsial . Namun demikian, Persamaan (2.8.8 ) 
yang tak lain merupakan teorema Castigliano kedua, tetap merupakan teorema yang 

paling anggun dan penting di dalam teori struktur statis tertentu karena ia berkaitan 
dengan teorema usaha-terkecil yang diuraikan pada Bab 4.  

� • •  s m  '�f 3,6 m 

� 
A c------;�1-�-------:r:-----------------1 8 

80 kN £ = 200 x J 06 kN/m2 ; f= l 60 x J0-6 m4 40 kN 

(a) 

1 20 kN 

! c D 

(b) 

Gambar 2.9. 1 .  Balok sederhana Contoh 2.9. 1 

7Q. B  
t 

(40 + 0,5 J¥o) 

Contoh 2.9. 1 Selesaikan Contoh 2 . 6 . 3  dengan metode turunan-parsial. 

PENYELESAIAN Masalahnya a dalah m en cari 6.D pada Gambar 2 .9 . l a .  M eskipun 

sebenarnya tak ada be ban yang b ekerja di titik D, be ban W D di D harus ditam
bahkan seperti diperlihatkan pada Gambar 2 . 9 . l b, dan k emudian , setelah p enu
runan parsial, nilainya disamakan dengan nol. Dengan mengacu kepada Gambar 

2 . 9 . 1 b, ekspresi untuk M diperoleh sebagai b erikut:  

. Titik Bag1an p k 1 Batas M 
____ ang _a_ 

AC 
CD 
BD 

A 
A 
B 

0 hinga 1 ,8 
1 ,8  hingga 2 ,7 
0 hingga 2,7 

(80 + 0,5 Wo)x 
(80 + 0 ,5 Wo)x - 120(x - 178) 
(40 + 0,5Wo)x 

Gunakan Persamaan ( 2 . 9 . 2 ) ,  

_ ( L M2 dx 
U - Jo 2EI 

= ( 1'8 [(80 + 0,5 Wo)x f dx + r·7 [(80 + 0,SWo)x - 1 20(x - 1 ,8)f dx 
Jo 2EI ) 1,s 2EI 

+ (2•7 [(40 +0,5 Wo)x ]2 dx 
)o 2EI 

ao = a u  
iJ Wo 

= { '.s 2[(80 + 0,5 Wo)x ](0,5x)dx 
Jo 2EI 

+ (2•72[(80 + 0,5Wo)x - 1 20(x - 1 ,8)(0 ,5x) dx 
J ,,s 2EI 
(2•72[(40 + 0,5 Wo)x ](0,5x) dx + )o 2EI 
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Samakan W D di dalam ekspresi di at as dengan nol, 

av = ( '.s(80x)(0 ,5x)dx 
+ (2'7(80x - 120(x - 1 ,8) ] (O,Sx)dx 

Jo El J ,,s El 
(2•7 (40x)(0,5x)dx 

+ Jo El 
Ekspresi untuk b.n ini tepat sama dengan yang diperoleh dengan metode beban
satuan pada Contoh 2 .6 .3 . Maka 

ao = 1 ,048 cm ke bawah 

Contoh 2.9 .2  Selesaikan Contoh 2. 7 . 3  dengan metode turunan-parsial. 

PENYELESAIAN Masalahnya adalah mencari 0 A pad a Gambar 2 .9 .2a . Karena pe
nurunan parsial harus dilakukan terhadap momen lentur yang bekerja di A, mo
men searah j arum j am MA ditambahkan pada balok seperti diperlihatkan pada 
Gambar 2.9.2b .  Dengan mengacu kepada Gambar 2.9.2b ,  ekspresi untuk M adalah 
sebagai berikut 

. Titik Bag1an Pangkal Batas M 

AC 

BC 

A 

B 

0 hingga 1 ,8 MA + (so -��)x 

0 hingga 3 ,6 ( 40 + ��)x 

Gunakan Persamaan ( 2 . 9 .2) ,  

U = (L M2 dx 
)o 2EI 

= ( ' " [MA + (80 - M . .J5 .4lx f d.x ..._ ( 3.1>[(40 -t- M,.J5,4)xJ2 dx Jo 2£1 .lo 2£1 

a u  OA = 
iJOA 

= ( 1.s2(MA + (80 - M,.J5,4)x]( 1 - x/5,4) dx 
Jo 2£1 

+ ( 3'62[(40 + M,.J5,4)x J(x/5,4) dx 
Jo 2 £1 

Samakan MA di dalam ekspresi di atas dengan nol , 

(JA = ( 1 '8 (80x )(l - x/5 ,4) dx + e·�(40X)(X/5,4) dX Jo El Jo El 
Ekspresi untuk 0 A ini tepat sama dengan yang diperoleh dengan metode beban
satuan pada Contoh 2. 7 . 3 .  Maka 

BA =0,00675  rad searah putaran jarum jam � 1 2r 3 .6 m � 
A �fJ C 

-- - - - - - - -
B 

:.4 ------------ - - - -- -- ---

5 4  m 
80 kN £ = 200 x  J06 kN/m2;  I= l60 x J 0 -6 m4 40 k  

(a) 
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l 20 kN 

A 
M,. + �r--------c�---------------------�� 8 

t t 
80 - MA MA 

5 ,4 40 + 5,4 
(b) 

Gambar 2.9.2 Balok sederhana Contoh 2.9.2 

2. 1 0  Metode Beban-Satu� - Penerapan pada Lendutan 
dan Kemiringan Kerangka Kaku 

35 

Tidak seperti balok lurus, suatu kerangka kaku yang baru saja didefinisikan dapat ter
diri dari beberapa anggota yang semula lurus. Dalam keadaan terdeformasi, suatu titik 
pada sembarang anggota boleh jadi telah berpindah tempat. Komponen lendutan total 
dalam arah tertentu dapat ditentukan dengan menggunakan sebuah beban-satuan dalam 
arah yang bersangkutan. Karenanya, untuk menentukan lendutan total secara lengkap, 
diperlukan dua penerapan metode beban-satuan, biasanya, satu dalam arah horisontal 
dan yang lainnya dalam arah vertikal. Jika momen-satuan dikerjakan sebagai pengganti 
beban-satuan, sudut putaran dari sumbu anggota yang semula lurus terhadap garis sing
gung pada kurva elastisnya dapat ditentukan. Perlu diperhatikan kembali, bahwa arah 
komponen lendutan tersebut, a tau putaran garis singgung tersebut, sama seperti atau 
berlawanan terhadap beban-satuan atau momen-satuan yang bersangkutan, tergantung 
pada hasil yang diperoleh, positfatau negatif 

Pembaca harus mengingat kern ball .pengandaian orde-pertama pokok, yang dibahas 
pada Pasal 1 .6,  bahwa panjang sembarang bagian lurus di dalam kerangka kaku tidak ter
pengaruh oleh perpindahan transversal ujung-ujungnya. Lebih lanjut, dalam penanganan 
tanggapan deformasi dari suatu kerangka kaku saat ini, perubahan panjang akibat gaya 
aksial diabaikan, seperti yang telah dibicarakan pada Pasal 2. 1 .  

Contoh 2. 1 0 . 1  Tentukan, dengan metode beban-satuan, kerniringan dan lendutan 
di titik A ,  B, C, dan D di dalarn kerangka kaku pada Gam bar 2 . 1 0  . 1  

PENYELESAIAN (a) Nilai M. Dengan mengacu kepada Gambar 2 . 1 0 .2a, nilai-nilai 
M diperoleh sebagai berik ut : 

. Titik 
ag1an Pangkal Batas M I 

AE 
BE 
BF 
CF 
CD 

A 
B 
B 
c 
c 

0 hingga 4,5 

0 hingga 3 
0 hingga 3 
0 hingga 3 
0 hingga 5 

48x le 
2 1 6  le 
2 1 6 + I 2x 21c 
84x 2lc 
0 le 

Gambar 2.10. 1 Kerangka kaku Contoh 2. 1 0. 1  

4 8  kN 
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96 12 96 84 
l J 02 1 6  

B l c l 
B F c B -o 0- F 0 c 

2 1 60 t t 
1 2  84 

48---+- E 48 ---+- E 

D D O t t A -+-48 
84 

48-+- 84 t t 1 2  
1 2  

(a) Diagram benda-bebas untuk memperoJeh nilai M  

I ! 6 6 

tni ,O 
o- B c l 

B F c B -0 F 0 c 
1 ,00� t 

I I 
E E 6 6 

D D O t 
1 ,0(; t 1 o A A - 0 6 I �u1 .0 + 6 

1 
I 6 
g 

(b) Diagram benda-bebas untuk memperoJeh ni1ai m untuk 8 A 

I 1 6 6 
1 ,00 )00

0 0- B c -0 
l 

8 F c 
1 ,00+ F t c 

1 I 
E 6 6 E 

0 D 

t t 
A - I 

o A 1 t 6 

l 6 
I 

I 6 
6 

(c)· Diagram benda-bebas untuk memperoleh nilai m untuk 8 B 
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B 

E 

o A 

� 
I 
6 

B 

E 

o A 

� 
1 
6 

1 ,0--+- B 

£ 

I � 

c0
l ,O )0

0

0 o- B c 
F 0 � F tv1.o 

1 1 
� 6 

E 

D O  

t A -0 
1 l 0 

I 
6 

(d) Diagram benda-bebas untuk memperoleh niJai m untuk fJ c  

I 
6 

f j
o 

o- B c 
c 

B -0 0 F 
oC' l F 

fO..o I 1 
E � � 

D O  
j ·o 

t A -0 1 l 6 
I 
6 

(e) Diagram benda-bebas untuk memperoleh nilai m untuk 8 D 

1 ,25 

t ()'5 

o- B c 

1 
6 
� 

c 

D 

t 
1 � 

I 
6 
�
�,0 

e -o 

D -o 

f� o  1 • 

6 

1 ,25 

� 
0 F c 

8 --+- 1 ,0 

,50� F t )o 
c 

1 ,25 1 ,25 
£ 

D 
D O  t 

1,25 t A
l
.._l,O 1 ,0..-. o A 1,25 

� 
1 ,25 

1 ,25 

(/) Diagram benda-bebas untuk memperoleh nilai m untuk 8 H di B 
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1 ,25 1 ,75 

tc
1.5 � 8  c ---+1 0 

� 
8 F c ---+1 ,0 8 ---+1 ,0 

7,50� 
F f Jo , 

] 
1 ,25 1,25 

E E 

v o t t A

�
.,_t ,O 

1 ,25 
1 ,0.- o A 1 ,25 

� 1 ,25 
1 ,25 

(g) Diagram benda-bebas untuk memperoleh nilai m untuk OH di C 

5 s 12 12 

t ()1,5 !,L_ 8  c ---+1 0 
�0 5  

8 F c 8 -+-1,0 
7,50� 

F f0s ' c .-1,0 

5 s il 12 
E E 

D o ---+1 ,0 
D 

t 
5..._. 1 ,o t 1 ,0.- o A 5 A

� 
-+--- 1 ,0 12 

� 
u 

5 
i u 
1 2 

(h) Diagram benda-bebas untuk rnemperoleh nilai m untuk O H  di D 

Gambar 2.10.2 Diagram benda-bebas kerangka kaku Contoh 2. 1 0. 1  

( b )  Kemiringan d i  A, B, C, dan D.  Dengan mengacu kepada Gambar 2 . 1 0.2b 
hingga e, dan menggunakan titik pangkal acuan yang sama seperti untuk M, nilai
nilai m untuk 8 A ,  8 B ,  8 c dan (J D diperoleh sebagai berikut : 

Bagian m untuk 8.4 m untuk 8 B m untu k  Be m untuk fJ D 

AE 1 ,0 0 0 0 
BE 1 ,0 0 0 0 
BF t ,o � h  1 ,0 - h  -h -b: 
CF h h - 1 ,0+ h  -l ,O + h  
CD 0 0 0 0 
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Dapat diamati bahwa ekspresi m untuk 8c serupa dengan ekspresi m untuk () n 
dan karenailya disimpulkan bah wa kemiringan pada C sama dengan kemiringan 
pacta D. Hal itu terjadi karena anggota CD pada Gambar 2 . 1  0. 2a dapat berubah 
arah namun tetap 1urus tanpa 1enturan . Gunakan Persamaan ( 2 .7 . 1 ), 

BA = JMm dx 
El 

= f4'5 (48x)(+ 1 .,0) dx + e(216)(+ 1 ,0) dx 
Jo Elc Jo Elc 

+ ( 3 (2 16 +  1 2x)( l ,O - h )  dx + f\84x)(tx) dx 
Jo E(2lc) Jo E(2lc) 

= E�c ( 486 + 648 + 261 + 63) = 1458 k���2 \searah putaran jarum jam 

8B = JMm dx 
El 

= e (2 1 6 + 12x)(l .O - h) dx + e (84x)(h) dx 
Jo E(2lc) Jo E(2lc ) 

= -1-(26 1 + 63) = 324 k
N ·m2 

Elc Elc 

8c = Ov = J M�/x 
searah pu tar an j a rum jam 

= f 3 (2 16 + 12x)(-h) dx + f3 (84x)(- 1 ,0 + h) dx 
Jo E(2lc) Jo E(2lc) 

= -1- (- 90 - 1 26) Elc 
2 16  
Elc or 2 1 6kN

·m
2 

berlawanan arah putaran jarum jam 
Elc 

(c) Lendutan di A, B, C, dan D.  Titik A tidak dapat ber1endut ; titik B, C, 
dan D hanya dapat berlendut dalam arah horisontal. Dengan mengacu kepada Gam
bar 2. 1 0. 2[ hingga h ,  dan menggunakan titik-pangkal acuan yang sama seperti un
tuk M, nilai-nilai m untuk !J..H di B, C, dan D diperoleh sebagai berikut : 

-
Bagian m untuk 6u di B m un�.

uk tw di C m untuk 4-f di D 

AE l ,Ox l ,Ox 1 ,0x 
BE 7 ,5 - l ,Ox 7 ,5 - l ,Ox 7,5 - l .Ox 
BF 7 ,5 - 1 ,25x 7 ,5 - 1 ,25x 7,5 - fix 
CF 1 ,25x 1 ,25x 5 + fix 
CD 0 0 0 

Dapat diamati bahwa ekspresi m unt uk 6H di B serupa dengan ekspresi untuk 
!J..H di C dan karenanya disimpu1kan bahwa lendutan horisontal B sama dengan 
lendutan horisontal C. Hal itu terjadi karena setiap perbedaan 1endutan horisontal 
di ujung-ujung anggota horisontal yan g semula lurus akan mengubah panjang ang
gota tersebut. Terapkan Persamaan (2 .6 .4 ) .  

a tau 
�H di B = f Mm dx 
ilH di c El 

= f4,s (48x)C1l ,Ox )dx + (3(2 1 6)(7,5 - l ,Ox) dx 
Jo Elc )o Elc 

+ e (2 1 5  + 12x )q7 ,5- l ,25x) dx + e <84x)(\1 ,25x) 
)o E(2lc) )o E(2lc) 

= -1- (1458 + 3888 + 1 957,5 + 472,5) = 7776 k
N ·mj 

Elc Elc ke kanan 
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aH di D = I Mm dx 
El 
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= 
f4'5 (48x)(l ,Ox} dx + e (216)(7,5 - 1 ,0x) dx 
Jo Elc Jo Elc 

+ e <2t6 + 12x )(7,5 � tzx) dx 
Jo E(2lc ) 

+ e (84x)(5 + -,h) dx 
Jo E(2lc )  

= E
l
fc ( 1458 + 3888 + 2407 ,5 + 1 1 02 ,5) 

= 8856
kN

-m
3 

Efc ke kanan 

Contoh 2.1 0.2 Tentukan, dengan rnetode beban-satuan, kerniringan dan lendutan 
di titik B, C, dan D dari kerangka kaku pada Gam bar 2 . 1 0 .3 . 

PENYELESAIAN (a) Nilai-nilai M_ Dengan mengacu kepada Garnbar 2 . 1 0 .4a, nilai
nilai M a dalah sebagai berik ut : 

- Titik Bag1an Pangkal Ba tas M I 

AE A 0 hingga 4,5 -504 + 48x I, 
BE B 0 hingga 3 - 288 le 
FB F 0 hingga 3 -96x 2lc 
CF c 0 hingga 3 0 21, 
DC D 0 hingga 5 0 I, 

48 kN 

Gambar 2. 10 .3 Kerangka kaku Contoh 2 . 1 0.2.  

(b) Kemiringan di B, C, dan D. Dengan rnengacu kepada Garnbar 2. 1 0.4b 
hingga d, dan menggunakan titik pangkal acuan yang sama seperti untuk M, dapat 

kita lihat bahwa nilai-nilai m untuk 88 , Oc ,  dan 8v adalah sebagai berikut : 

Bagian m untuk 0 B m untuk Be m untuk () D 

AE - 1 ,0 - 1 ,0 - 1 ,0 
BE - 1 ,0 - 1 ,0 - 1 ,0 
FB 0 - 1 ,0 - 1 ,0 
CF 0 - 1 ,0 - 1 ,0 
DC 0 0 - 1 ,0 
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96 
� 

B c 
48-+- E 

D 

48 -solJt 96 

l ,OQ 
B 

E 

o -

1 oU I • 0 

F c Ol.O f":B�---�c 
E 

D D 

A 

(a) Untuk M (b) m untuk 8B (c) m untuk 8c 

B 

E 

o - A 

1 oU I t 0 

c 

D )1 ,0 

(d) m untuk 8n 1 ,0 

� 
B F c 

E 
D 

o - A 

6U f 
1 ,0 

1 ,0� B 
E 

1 0 -+- A 

• 7 [J I 
• 0 

Fl 
(e) m untuk � di B 

B 

E 

1 ,0-
2 5

0 1 
• 0 

F c 

A 

'"'s,.------c-- � 1 ,0 

E 

1 0 - A 

7 5U I 
I 0 

D 

(f) m untuk � di C 

B F c 
E 

D 

� 
A 1 ,0 

(g) m untuk �V di C (h) m untuk � di D (i) m untuk �V di D 
Gambar 2. 10.4 Diagram benda-bebas kerangka kaku Contoh 2. 10 .2  

Terapkan Persamaan ( 2 .7 . 1  ) , 
a f Mm dx vs = J -m 

= (4•5 (-504 + 48x )( - 1  ,O)dx + (3 (- 288)( - 1 ,O)dx 
Jo Elc Jo Elc 

= -
1
-( 1 782 + 864) = 2646 k

N ·m2 searah putaran jarum jam Elc Elc 

Oc = J Mm dx 
El 

= ( 4•5 (-504 + 48x)(- l ,O)dx + e (- 288)(- 1 ,0)dx 
Jo Elc Jo Elc 

+ e(- 96x)(- 1 .0) dx 
Jo E(2Ic) 

= E�c ( 1782 + 864 + 216) = 2862k���2 searah putaran j arum jam 

8o = integral yang sama seperti untuk 8c = 2862
kN

·m
2 ah t · · 

Elc sear pu aran Jarum Jam 



42 ANALISA STRUKTUR LANJUTAN 

(c) Lendu tan di B, C, dan D. Dengan mengacu kepada Gambar 2 . 1 0.4e hing

ga i, dan menggunakan titik pangkal a cuan yang sama seperti untuk M, dapat kita 
lihat bahwa nilai-nilai m untuk !J.H di B, !J.H di C, I:J.v di C, !J.H di D, dan I:J.v di D 
adalah sebagai b erikut : 

m untuk 4i m untuk /J.H m untuk /J.v m untuk 4-J m untuk /J.fl 
Bagian di B di f:i di C di D di D 

AE - 7 ,5 + l ,Ox - 7 ,5 + l ,Ox -6  -2,5 + l ,Ox -6  
B E  - l ,Ox - l ,Ox -6  + 1 ,0(5 - x )  -6 
FB 0 0 - 1 ,0(3 + x) +5 -(3 + x)  
CF 0 0 - l ,Ox + 5  - l ,Ox 

DC 0 0 0 + l ,Ox 0 

Terapkan Persamaan ( 2 .6 .4), 

�H di B = { 4.5 (- 504 + 48x )(-7,5 + I ,Ox ) l/.x + e (- 288)(- l ,Ox ) dx 
Jo Elc Jo Efc 

= -1-(9720 --, ·  1 296) Efc 
= 1 1  0 1 6  k N  ·m3 

ke kanan ' Efc 
�H di C = integral yang sama seperti untuk /:w di B. 

= 1 1 .0 1 6  k N  · m3 
ke kanan Efc 

I -
= Elc 

( 1 0 .692 - :< 1 84 - 1 080 1 

= 1 6,956 
k���3 ke bawah 

�fl di D =  r·5 (-504 + 48x)i;�,5 + 1 ,0:c ) d:c 

+ f \-288)[+ 1 .0(5 - x )] d:c .... ( ( - %x )( + 5 ) dx 
Jo Elc Jo E ( 2Ic )  

= E�c (8 1 0 - 3024 - 1080) 

= -3294 a tau 3294 
kN · m' 

Elc ke kiri 

� v di D = integral yang sama seperti untuk 6v di C 

= 1 6,956 k���3 ke bawah 

2. 1 1  Lendutan dan Kemiringan Kerangka Kaku Statis 
Terten tu akibat Pergerakan Tumpuan 

Dapat ditu njukkan bahwa tidak akan ada gaya-dalam yang timbul di dalam kerangka 
kaku statis tertentu akibat pergerakan tumpuannya. Jika sendi A pada kerangka kaku 

ABCD bergerak 1 cm ke kiri, seperti diperlihatkan pada Gambar 2 . l l . l a, titik-titik 

hubung B, C, dan D akan bergerak 1 cm ke kiri dan semua anggotanya akan tetap lurus 

seperti semula . 
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Jika sendi A bergerak 1 cm vertikal ke bawah, seperti diperlihatkan pada Gambar 

2. 1 1 . 1 b, kerangka kaku ABCD yang tidak mengalami tegangan tersebut akan menem
pati posisi A 'B'C'D'. Karena semua gerakan tersebut kecil ketimbang ukuran kerangka, 
pengandaian orde-pertama pokok yang menyatakan bahwa panjang anggota tidak ber
ubah apabila ujung-ujungnya bergerak transv ersal, masih berlaku. Dengan demikian, pada 
Gambar 2. 1 1 . 1 b, B 1 B' = AA ' =  1 cm, dan BB 1 = Cc'. Juga, karena sudut A 'B'c' dan 
B'C'D' harus tetap siku -siku, perubahan arah ketiga anggota haruslah sama. Gunakan 
segitiga B 1 C'B', 

S d B C'B ' 
B 1 B '  1 ,0 cm I d 

u ut 1 = B tC' = � = 600
ra 

Gunakan segitiga B'A 'B1 , 

B 'B2 = (A'B2)(sudut B 'AB2) = (7,5 m)(
6
�) = 1 ,2 5 cm 

yang juga sama dengan BB 1 ,  CC' , a tau DD 1 . Maka, 

DD' = DD1 - D1 D' = 1 ,25 cm - (C 'D1)(sudut Dt C'D') 

= 1 ,25 - (500)(6�0) = i2 cm 

Jika tumpuan rol D bergerak 1 cm vertikal ke bawah , seperti diperlihatkan pada 
Gambar 2 . 1 1 . 1 c, C1 C' haruslah juga sama dengan 1 cm, dan sudut C1 B'C' = 1 cm/6m = 

6 m  

H t cm 

C' C

I 
. I 

I E I '"' 
I "' 
I 

D'lD � 0 

(a) Akibat �H di A =  lcm 

8 B' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

O A 

- - -- -- -- .._ 

(c) Akibat �V di D = 1 cm 

8' 

C' c 

_____ ...------- \ 
\ 
\ \ 

\ 
\ \ 

\ \ 
\ 
\ 
\ 
\ A 

A ' 0 
I cm 

(b) Akibat 6v di A = 1 cm 

B c 

D 1,0 .kN 
0 ---+-

l ,O kN 
A .._._. 0 

(d) Akibat 1 ,0 kN di D 

Gambar 2.1 1 . 1  Pengaruh pergerakan tumpuan pada kerangka kaku statis tertentu 
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(l/600) rad. Maka 

BB ' =  (dm rad )<750 cm) = 1 ,25 cm = CC1 = D1D2 

Akhirnya, 

Terlihat bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian tumpuan-tumpuan-luar, 
tumpuan rol harus bergerak sejarak tertentu dalam arah horisontal agar kerangka yang 
bersangkutan tak terdeformasi. Jika tumpuan di D merupakan sendi, atau jika kemu
dian kerangka kaku tersebut menjadi statis taktentu, anggota-anggota kerangka kaku 
tersebut akan harus melentur untuk menyesuaikan dirinya dengan keadaan yang baru. 
Masalah memperoleh gaya-dalam di dalam kerangka kaku statis taktentu akibat perge
rakan tumpuannya akan dibahas pada Bab 4 .  

Metode beban-satuan dapat digunakan untuk memperoleh lendutan atau kemiring
an di sembarang titik pada kerangka kaku statis tertentu akibat pergerakan tumpuannya. 
Misalnya, Gambar 2. 1 1 . 1d merupakan diagiam benda-bebas kerangka kaku ABCD yang 
memikul beban horisontal 1 ,0 kN di D. Jika sendi A bergerak 1 cm vertikal ke bawah, 
titik-hubung B, C, dan D juga akan berpindah tempat. Karena resultan keempat gaya
luar, a tau reaksi-reaksi yang bekerja pada kerangka kaku terse but , sama dengan nol, 
usaha-luar yang dilakukan oleh mereka semuanya harus sama dengan nol, apabila benoa 
tempat mereka bekerja bergerak sesuai dengan gerakan suatu benda kaku. Reaksi ho
risontal di A dan reaksi vertikal di D tidak melakukan usaha karena kedua gaya terse
but tidak berpindah. Sebutlah lendutan D ke kanan sebagai �· Maka 

Usala-luar total = (f2 kN)( l ,O cm) + ( 1 ,0 kN )(�H di D) = 0 

�H di D = - f2 cm atau f2 cm ke kiri 

Hasil ini cocok dengan tinjauan geometris murni seperti yang telah dibahas sebelumnya 
di dalam pasal ini. 

2. 1 2  Metode Bidang-Momen (Moment-Area) - Penurunan Teorema 

Teorema bidang-momen 1 Sudut dalam radian atau beda kemiringan antara dua 
garis singgung pada kurva elastis dari anggota yang semula lurus sama dengan luas 
bidang M/EI di antara kedua titik singgung yang bersangkutan. 

Teorema bidang-momen 2 Lendutan sebuah titik pada kurva elastis terhadap garis 
singgung di sebuah titik lain pada kurva elastis yang sama, diukur dalam arah tegak 
lurus terhadap anggota yang semula lurus, sama dengan momen dari luas bidang 
M/EI di antara kedua titik tersebut terhadap titik tempat terjadinya lendutan ter
sebut. 

Penurunan Sebagaimana telah dibahas pada Pasal 1 .6, pengandaian pokok menyatakan 
bahwa panjang kurva elastis sama dengan panjang sumbu lurus semula; a tau untuk ma
salah itu, semua garis patah pada Gambar 2 . 1 2 . l b  sama dengan proyeksi horisontalnya. 
Sebutlah dfJ sebagai sudut antara garis singgung di titik 1 I dan 2 I pada kurva elastis 
di dalam Gambar 2 . 12 . 1b. Karena jarak antara 1 1  dan 21, dx, kecil sekali, kurva 1 �-21 
merupakan busur lingkaran yang berpusat di titik 0, seperti yang diperlihatkan pada 
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Gambar 2 . 1 2 . 1  c. Tariklah garis yang melalui titik 2 '  dan sejajar garis 0- 1 ' . Dari Gam
bar 2 . 1 2 . 1c dapat dilihat bahwa 

tambahan panjang serat tepi bawah 
d8 = --- �....:..._--=------=----

c2 

Integralkan Persamaan (2 . 1 2 . 1 )  di antara batas-batas A dan B, 

J
B JB M 

8AB = 
A 

d8 = 
A 

El dx 

yang tak lain adalah. teorema bidang-momen 1 .  

(2. 12. 1 )  

(2. 12.2) 

Perpanjang garis singgung di 1 '  dan 2' pada Gambar 2 . 1 2 . 1 b  sehingga memotong 
B1 8' dan berjarak d�. Dapat dilihat bahwa 

d� = X d8 = X  (Z dx) 

(a) Bagian AB lurus mula-mula. 

(c) Putaran dfJ 

(b) Kurva elastis A' El 

Gambar 2. 1 2. 1  Penurunan teorema bidang momen 

Integralkan Persamaan (2 . 1 2 .3) di antara batas-batas A dan B, 

B,B ' 
= J

B 
d� 

= JB Mx dx 

A A 
El 

yang tak lain adalah teorema bidang-momen 2 .  

(2. 12.3) 

(2. 12.4) 

Karena kurva momen pada bagian balok yang memikul beban-terbagi-rata meru
pakan lengkungan parabola (pangkat-dua), akan bermanfaatlah apabila kalkulus elemen-
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ter digunakan untuk menggali sifat-sifat bidang parabola tersebut, seperti diperlihatkan 
pada Gambar 2 . 1 2.2 .  Dengan cara kalkulus elementer , dapat disimpulkan bahwa luas 
bagian A 1 dan A2 masing-masing sebesar -\ dan f dari luas bujur sangkar a tau jajaran 
genjang yang membatasi bidang parabola tersebut; dan titik berat A 1  dan A2 masing
masing terletak di titik pembagi -;\ - t dan -j - j 

s A2 
CCl s 

NI� 
11 
� B 

5 a 
8 

l a 
8 

Gambar 2. 12.2 Sifat-sifat bidang parabola (pangkat-dua) 

2. 1 3  Metode Bidang-Momen - Penerapan pada 
Lendutan dan Kemiringan Balok 

Dalam penerapan teorema bidang momen untuk mencari lendutan dan kemiringan balok, 
pertama-tama diagram momennya perlu digambarkan, atau diagram M/I yang telah di
selaraskan apabila I berupa variabel, dan kemudian buatlah sketsa kualitatif kurva elastis 
yang taat-asas kepada tanda momen lentur dan kondisi tumpuannya. Kemudian barulah 
kedua teorema bidang-momen dapat diterapkan secara fisik pada geometri kurva elastis
nya. Karena diagram momen diplot pada sisi balok yang mengalami tekanan, bentuk 
kurva elastis akan cekung pada sisi tempat diagram m omen digambarkan. 

Contoh 2. 1 3. 1  Tentukan, dengan metode bidang-momen, 9 B dan D.B dari balok 
kantilever pada Gambar 2 . 1 3 . la. 

PENYELESAIAN Gunakan teorema bidang-mome_n 1 .  

6B = beda kemiringan (change in slope) antara A dan d 
= luas bidang M/EI di antara A dan B 

searah putaran jarum jam 

Gunakan teorema bidang-momen 2 .  

�B = lendutan di B' terhadap garis singgung d i  A 

= momen dari luas bidang M/EI di antara A dan B terhadap B 

ke bawah 
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w 

,��� -,...,..--------i
� 

B 
A 

I. E/ konstan 

L 

- WL 
(a) (b) Diagram momen 

Gambar 2.13.1 Balok kantilever Contoh 2. 1 3 . 1  

Perhatikan bahwa tanda negatif pada nilai momen di  A tidak digunakan, kare
na teorema bidang-momen hanyalah digunakan secara fisik pada geornetri kur
va elastisnya seperti sketsa pada Gambar 2 . 1 3 .  2a. 

Contoh 2 . 1 3.2 Tentukan, dengan metode bidang-momen, 8 A atau 8 B dan flc 
dari balok sederhana pada Gambar 2. 1 3 . 2a. 

w per jarak satuan 

E/ konstan 

(a) 

wV -8-

~ 
(b) Diagram momen Gambar 2.13.2 Balok sederhana Contoh 2. 13.2  

PENYELESAIAN 

8A = beda kemiringan antaraA dan C '  
= luas bidang MjEI di antara A dan C 

searah putaran jarum jam 

berlawanan arah putaran jarum jam 

�c = A 1A = lendutan dari A terhadap garis Singgung di C' 

= momen dari luas MjEJ di antara C dan A terhadap A 

2(wL2)(L) ( 5 ) 5wL 4 
:= 3 8EI 2 16 L = 384EI ke bawah 
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Contoh 2. 1 3.3  Tentukan, dengan met ode bidang-momen, 8 A. ,  8 B dan /j.D dari 
balok sederhana pada Gambar 2 . 1 3 .3a. 

A 

l20 kN 

5 ,4 m 

E=200 x  IQ6 kNfm2; I= l60 x IQ-6 m4 

(a) 

I· 1 ,8 m ·I· o.9 m ·I· 2 ,7 m ·I 
(b) Diagram momen 

B 

Gambar 2.13.3 Balok sederhana Contoh 2. 1 3. 3  

PENYELESAIAN 

9 _ BtB _ lendutan di B terhadap garis singgung di A A - AB - 5 ,4 
momen dari luas M/EI antara A dan B terhadap B 

5 ,4 
_ A t(4,2) + (A2 + AJ + A4)(2,4) - 5 ,4El 

= !( 144)( 1 .8)(4,2) + !( 144)(3 6)(2,4) 
5 ,4El 

216 kN ·m2 2 16 . . 

El 200(160) = 0,00675 rad searah putaran Jarum Jam 

98 = 
A tA = 

lendutan di A terhadap garis singgung di B 
�4 5 ,4 

momen dari luas M/EI antara B dan A terhadap A 
5,4 

A t(l ,2) + (A2 + AJ + A4)(3,0) 
5,4El 

- !( 144)( 1,8)( 1 ,2) + !( 144)(3,6)(3,0) - 5,4El 
172,8 kN ·m2 1 72,8 

El = 200(160) 
= 0,00540 rad ·berlawanan arah putaran jarWll'jam 
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A tau, 

Ao = DD2 - D2D' 
= (OA)(AD) - (1endutan di D' terhadap garis singgung di A) 

= (�: )<2, 7� - (m omen dari 1uas M JEI antara A dan D terhadap D) 

= (2 16)(2 7) _ Al( l ,5) + A2(0,6) + A3(0,3) 
El ' El 

= (216)(2 7) 129,6(1 ,5 + 64,8 (0,6) + 48,6(0,3) 
El ' El 

335 ,34kN ·m3 
200( l60) = 0,01 048 m ke bawah 

�D = DDI - DID' 
= (88)(BD) - (lendutan di D '  terhadap garis singgung di B) 

= e�·8)(2,7)- (momen dari luas M/EI antara B dan D terhadap D) 

= (1 72,8)(2 7}- A4(0,9) 
= (172,8)<2 7)- 1 45 ,8(0,9) 

El ' El El ' El 
335 ,34kN·m3 

200060) 0,01048 m ke bawah (Cocok) 

49 

Contoh 2. 1 3.4 Tentukan, dengan met ode bidang-momen, 8 A , 8 B dan b.v dari 
balok sederhana pada Gambar 2 . 1 3 .4a. 

(a) 

(b) Diagram momen yang di.selaraskan 

Gambar 2. 1 3 .4 Balok sederhana Contoh 2. 1 3 .4 

PENYELESAIAN Untuk soal ini, diagram momen yang telah diselaraskan seperti 
diperlihatkan pad a Gambar 2. 1 3  .4b diperoleh dengan membagi nilai m omen 
yang sesungguhnya dengan bilangan le pada bagian-bagian balok yang bersang
kutan. Dalam cara ini; luas M/EI benar-benar sama dengan luas diagram momen 
yang telah diselaraskan dibagi dengan Elc konstan. 

8A = beda kemiringan antara A dan D '  
J = Elc (A I + A2 + A3) 
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5 WL2 

Os = 1 28Elc berlawanan arah putaran jarum jam 

ANALISA STRUKTUR LANJUTAN 

searah putaran jarum jam 

.:1o = A t A  = lendutan di A terhadap garis singgung di D '  
1 

= Elc (momen A 1 •  A 2 ,  dan A3 terhadap A) 

1 (1 WL L L  1 WL L L  1 WL L 5L) 3 WL3 
= Elc 2-s-46 + 21643 + 2-s-412 = 256Elc ke hawah 

2. 1 4  Metode Balok-Padanan - Penurunan Teorema 

Tinjaulah balok kantilever pada Gambar 2. 14 . la, yang kurva M/EI-nya diperlihatkan 
pada Gambar 2 . 1 4. lb .  Bayangkan sekarang suatu balok kedua, dinamakan balok-pada
nan, yang berbentuk kantilever terbalik dari kantilever sesungguhnya, seperti diper
lihatkan pada Gambar 2 . 14. l c. Kurva M/EI pada sisi bawah balok asli dianggap sebagai 
beban yang bekerja ke atas pada baJok-padanannya. Terapkan teorema bidang-momen 1 ,  

- - - - - - ! f a  

- - - - - - ---:J \ 
(a) Balok kantilever asli �(}8 

� 
(b) Luas M/EI balok asli 

(c) Balok padanan 

Gambar 2.14.1 Balok-padanan dari balok-kantilever asli 

(JB searah putaran jarum jam = luas M/EI dari Gambar 2 . 14 . lb  

= gaya geser positif d i  B dari Gambar 2 . 14 . l c  

Terapkan teorema bidang-momen 2 ,  

!:::.B ke bawah = momen dari luas M/El pada Gambar 2 . 14 . lb  terhadap B 

(2 . 14 . 1 )  

= momen lentur positif d i  B pada Gambar 2 . 14 . 1c  (2 . 14.2) 

Kemudian tinjaulah kerniringan 8c dan lendutan f:::.c pada balok-sederhana asli dari 
Gambar 2. 1 4.2a, yang kurva M/El-nya diperlihatkan pada Gambar 2. 1 4.2b .  Dapat diper-
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lihatkan bahwa balok-padanannya juga merupakan balok sederhana, seperti diperlihat
kan pada Gambar 2. 14.2c. Dengan menggunakan metode bidang momen, 

A 

Oc searah putaran jarum jam = 6 A - luas M/El di antara A dan e 

= 
B�B 

- luas ; di antara A dan e 

m omen daii luas M/El di antara A dan B terhadap B 
L 

- luas M/El di antara A dan e (2 . 14.3) 

(a) Balok-sederhana asli B1 

(b) Luas M/EI balok asli 

(c) Balok-padanan 

B 

Gambar 2. 14.2 Balok padanan dari balok-sederhana asli 

� ke bawah eel - el c 
()A (A C) - m omen dari luas M/El di antara A dan e terhadap e 

= 
B1 B 

(AC) - momen dari luas 
M 

di antara A dan e terhadap e 
L El 

momen dari luas M/El di antara A dan B terhadap B 
(AC) 

L 

- m omen dari luas !!.__ di antara A dan e terhadap e (2. 14.4) 
El 
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Tapi kedua ekspresi terakhir dalam Persamaan (2 . 14 .3) dan (2 . 14.4) tepat merupakan 
gaya geser positif dan m omen lentur positif di C pada balok padanan. Maka, sekali lagi, 

dan 

8 c searah jarum jam pada balok asli = gaya geser positif di C 
pada balok-padanan 

6c ke bawah pada balok asli = momen lentur positif di C 
pada balok-padanan 

(2 . 14 .5) 

(2 . 14 .6) 

Akhirnya, tinjaulah balok-menggantung pada Gambar 2 . 14.3a, yang kurva M/EI
nya diperlihatkan pada Gambar 2. 1 4.3b. Balok-padanannya diperlihatkan pada Gambar 
2 . 14 .3c, tumpuan sederhana sebelah luar di A pada balok-asli tetap merupakan tum
puan sederhana, tumpuan sebelah dalam di B pada balok-asli menjadi sendi-dalam yang 
tak ditumpu, dan ujung-bebas-asli di C diganti dengan tumpuan jepit . Sekali lagi dapat 
diperlihatkan bahwa. dengan metode bidang-momen, 

dan 

8 D searah jarum jam pada balok-asli = gaya geser di D pada 
balok-padanan 

l:::.n ke bawah pada balok-asli = momen lentur positif di D pada 
balok-padanan 

tidak peduli titik D terletak di bagian AB atau BC. 

�--�*----�l -���B�--�lc AJS""--- --- -------- ., � 
... _ _ _ _ _ _ _ __ _ ____ _ _ _ _  

.... ..... ...... , ...... 

A 

(a) Balok-menggantung-asli ......... 

(b) Luas MfEI balok asli 

(c) Balok-padanan 

Gambar 2.14.3 Balok-padanan dari bagian suatu balok gantung asli. 

(2 . 14 .7) 

(2 . 14 .8) 
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Dengan demikian dua teorema umum balok-padanan dapat dinyatakan sebagai 

b_erikut: 

Teorema balok-padanan 1 dan 2 Kemiringan searah jarum jam dan lendutan ke 
bawah di sembarang titik pada balok-asli masing-masing sama dengan gaya geser 
positif dan momen lentur positif di titik yang bersangkutan pada balok-padanan, 
dengan mengingat bahmz tumpuan sederhana sebelah luar, tumpuan sebelah dalam, 
dan ujung bebas pada balok-asli masing-masing harus dijadikan tumpuan sederhana 
sebelah luar, sendi-dalam tak ditumpu dan tumpuan jepit pada balok-padanannya, 
dan sebaliknya. 

Karenanya dapat k ita lihat bahwa penggunaan balok-padanan hanyalah merupa
kan ikhtiar meringkas urutan langkah dalarn metode bi.dang-momen. Sebenarnya , dari 
ketiga macam balok-padanan yang tergambar pada Gambar 2. 1 4. 1  hingga 2. 1 4.3 , balok
padanan kedualah yang paling baik untuk digunak.an karena baik balok-asli maupun 
balok-padanannya merupakan balok sederhana. Lebih dari itu, titik batas A dan B pada 
Gambar 2. 1 4.2 boleh digantikan dengan sembarang titik A' dan B' pada kurva elastis 
kontinu, seperti diperlihatkan pada Gambar 2. 1 4.4a. Balok-padanan tersebut merupakan 
balok sederhana AB yang dibebani oleh bidang M/El, tapi baik Be maupun b.c harus di
ukur dari tall busur AB, yang tidak perlu selalu horisontal. Apabila kemiringan dan ke
dudukan tall busur AB diketahui, kemiringan dan lendutan yang sebenarnya di titik C 
dapat diperoleh. 

l - - - - - - - -��J/ 
-----"A,-:.::::---I£; - L 

_
____ ___ _ _ _ 

=r-
(Jc 

(a) Bagian AB dari suatu balok-asli 

(b) Luas .M. balok asli yang diplot pada sisi tertekan 
El 

AIIIII1l11filli
EJ 

A4J"' �B 
(c) Balok-padanan untuk bagian AB. 

Gambar 2.14.4 Balok-padanan untuk bagian suatu balok-asli. 
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2. 1 5  Metode Balok Padanan - Penerapan pada 
Lendutan dan . Kemiringan Balok 

Metode bidang-momen sesungguhnya berkaitan erat dengan metode balok-padanan. 
Teorema bidang-momen benar-benar mengacu kepada bentuk geometri kurva elastis, 
sedangkan konsep balok-padanan memanfaatkan analogi antara kemiringan dan gaya 
geser, serta antara lendutan dan momen lentur. Meskipun setiap metode dapat berdiri 
sendiri, akan lebih baiklah jika kita membiasakan diri untuk menggunakan teorema 
balok-padanan di antara dua titik yang lendutannya nol (atau yang telah diketahui) 
tapi yang tak diketahui kemiringannya, dan menerapkan teorema bidang-momen di an· 
tara sebuah titik yang kemiringan dan lendutannya sama dengan nol (atau yang telah di· 
ketahui) dan sebuah titik lainnya yang kemiringan dan lendutannya yang tak diketahui. 

A B 
40 kN 

2 ,7 m 
x, 

5 ,4 m  
E= 200 x  1 ()6  kNfm2; I =  1 60 x  J0-6 m4 

144 El 

(a) 

(b) 

(d) 

(e) 

R ' = 2 16  El 
388,8 
ET 

(c) 

Gambar 2.15.1  Balok sederhana Contoh 2 . 1 5 . 1  

Contoh 2. 1 5. 1  Tentukan, dengan met ode  balok-padanan , (a) 8 A dan 8 B ,  (b ) 6.v , 
dan (c) kedudukan dan besar lendutan maksimum pada balok sederhana di dalam 
Gambar 2 . 1 5 . la. 

PENYELESAIAN (a) 8 A dan 8 B. Kemiringan 8 A dan 8 B tidak lain adalah reaksi
reaksi pada balok-padanan di dalam Gambar 2 . 1 5 . l c .  Rumus untuk menentukan 
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letak titik berat suatu segitiga dapat diturunkan dan tergambarkan pada Gambar 
2 . 1 5 . 1 b. Dengan mengacu kepada Gambar 2 . 1 5 . l c, 

R
' 216 kN·m2 216 OIV\f\75 d h . . 6A = A = El 200( l60) = r�� ra seara putaran Jarum Jam 

172,8 kN·m2 172 8 6B = R h =  El � = 0 00540 rad berlawanan arah putaran 
jarum jam 

(b ) �D · Dengan mengacu kepada Gambar 2 . l 5 . 1 d  dan menggunakanlbenda
bebas sebelah kiri, 

11v = momen lentur di D 

= �I [ (2 i 6)(2, 7) - !(144)( 1  ,8)(1 ,5) - !044)(0,9)(0,6) - iO 08)(0.9)(0.3)] 

335,34 kN ·m3 
= 

335,34 
= 0 01048 k b ab El 200(160) ' m e aw 

Atau, dengan menggunakan benda-bebas sebelah kanan. 

110 =- momen lentur di D 

= �I [(172,8)(2,7) - ! ( 108)(2,7)(0,9)] 

_ 335,34 kN ·m3 335,34 - El 200060) = 0,01048 m ke bawah (cocok) 

(c)Kedudukan dan besar lendu tan maksimum. Sebutlah lendutan maksi
mum terjadi di titik E pad a Gam bar 2 . 1 5  . 1  e. M aka gay a geser di E pad a balok pa
danan sama dengan nol1 

V£ = - 172•8 +!(40Xm )(x ) = 0 Xm = 2794 m El 2 El m 

11max = M £ 

a tau 

= �I [(216)(2,46) - !044)( 1 ,8)(1 ,26) - �(144)(0,66)(0,44) - !( 1 17  ,6)(0,66)(0,22)] 

1 I 
El [( 172,8)(2,94) - 2(1 17,6)(2,94)(0,98)] 

338,62 kN ·m3 
= 

338,62 
= 0 01058 k b ab El 200(160) ' m e aw 

Contoh 2 . 1  5 .2 Tentukan, dengan metode balok-padanan, 8 A ,  8 B dan �D pada 
balok sederhana di dalam Gambar 2 . 1 5 . 2a. 

PEMECAHAN Dengan mengacu kepada balok padanan pada Gambar 2 . 1 5 . 2b, 

5 WL2 
6A = R A =  128Eic searab putaran jarum jarn 

5 WL2 
8B = R8 = 128Elc berlawanan arah putaran jarum jam 

11v = M b =  RA(�) - At (t) - A2(�) - AJ(�) 
= i2��� (�) -�(8��)(�)(t) -�(.:irJ(�)(�) -�(�i)(�)(�) 

ke bawah 
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A�� 2/r � 2/r �B i�---- ; ----� -- 1<----� 
: �I· t 4 ·I· 4 : 

(o) 

Gambar 2. 15 .2 Balok sederhana Contoh 2 . 1 5 . 2  

Contoh 2 .1  5.3 Tentukan !:lA dan D.n pada balok pendek menggantung yang ter
lihat pada Gambar 2 . 1 5 .3a,  dengan met ode bidang-momenfbalok-padanan. 

PENYELESAIAN (a) Terapkan teorema balok-padanan 1 pada BC. Sebagaimana 
terlihat pada Gambar 2 . 1 5 .3 b ,  diagram momen pada BC terdiri dari A 1 akibat be
ban terbagi rata, A2 akibat momen lentur di B, dan A 3  akibat momen lentur di 
C. Dengan menggunakan teorema balok-padanan 1 dalam arti fisis tanpa terikat 
pada perjanjian tanda yang ketat , tetapi hanya dengan acuan Gambar 2 . 1 5 .3b .  

6s = 6s 1 - 6s2 = 
!� - �A2 _ !  AJ 
2El 3El 3El 

= !(393,66) - �(97,2) - !(272,16) 2 El 3 El 3 El 
_ 41 ,3 1 kN ·m2 
- El searah putaran jarum jam 

Be = - Be • + 6c2 = _!A, + ! A2 + �A3 
2El 3El 3El 

= _!(393,66) + !(97,2) + � (272, 16) 2 El 3 El 3 El 
17,01 kN ·m2 

El searah putaran jarum jam 

(b ) Terapkan teorema bidang-momen 2 pada BA. Dengan mengacu ke-
pada Gambar 2 . 1 5 .3c, 

!:lA AA I - A lA '  

8B(AB) - momen dari luas M/EI antara B dan A terhadap A 

= 4�;1 (1,5) - � (�� )(1 ,5)( 1 ,0) 34,965 kN · m3 
El ke bawah 
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(c) Terapkan teorema bidang-momen 2 pada CD. Dengan mengacu kepa

da Gambar 2 . 1 5 .3c, 

�D = DDI + DID' 
= 6c( CD) +  m omen dari Iuas MfEI antara C dan D terhadap D 

= 17,01 (2 l) + !(100,8)<2 1)(1 4) = 1 83,897 kN·m1 
El ' 2 El ' ' El ke 'bawah . 

24k!'-N' _1 ·5_m__,}-r-l!:-L-l ..�.,..l ....�..l....L..l ... (-'-I k ........ r....�.

1f.....�l......�l;,jl'--l'--l.�..-...�....,l:��-

2·

_

1 

m�rN 
A ±s c-b D 

14 S,4 m •I 
E! konstan 

(a) 

h)(),8 

(b) 

' ' \ \ 
' 
\ 

I 

� 
36 V 

1 00 8 
(c) 

Gambar 2.15.3 Balok-menggantung Contoh 2.15.3 

D' 
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2. 1 6  Metode Bidang-Momen/Balok-Padanan - Penerapan pada 
Lendutan dan Kemiringan Kerangka Kaku 

Dalam penerapan metode bidang-momen/balok-padanan untuk mencari lendutan dan 
kemiringan titik-titik pada kerangka kaku statis tertentu, pentinglah membuat ske_:tsa 
diagram momen yang tepat dengan menggambarkannya pada sisi balok yang tertekan 
dan kurva elastis kualitatif yang tepat untuk seluruh kerangka kaku terse but. Kemudian 
kedua teorema bidang-momen dan kedua teorema balok-padanan tersebut diterapkan 
pada geometri kurva elastisnya untuk memperoleh kemiringan dan lendutan horisontal 
dan vertikalnya di sembarang titik pada kerangka kaku terse but. 

Contoh 2. 16. 1 Tentukan, dengan metode bidang-momen/balok-padanan, 9 , t:.H , 
dan b.v di titik A, B, C, dan D pada kerangka kaku, terlihat pada Gambar 2 . 1 6 . la. 

PENYELESAIAN Diagram benda-bebas seluruh kerangka kaku dan masing-masing 
anggota dapat dilihat pada Gambar 2 . 1 6 . la dan b. Diagram momen lentur yang di· 
gambarkan pada sisi balok yang mengalami tekanan pada Gambar 2 . 1 6 . 1  c dise
Jaraskan menjadi diagram pada Gambar 2 . 1 6. 1d dengan membagi semua harga 
di sepanjang BC dengan 2, karena m omen inersia BC sama dengan 2Ic , sedang
kan m omen inersia AB dan CD sama dengan le . Sketsa kurva elastisnya dapat . 
dilihat pada Gambar 2 . 1 6 . 1 e. Dalam peninjauan kurva ini, perhatikanlah bahwa 
B' dan C' tidak naik maupun turun dan keduanya sama-sama beralih I:::.H ke kanan. 
Garis singgung di setiap titik-hubung seperti terlihat ; Sudut antara kedua garis 
singgung di titik-hub�ng B' atau C' harus tetap 9 0° . Perhatikan juga bahwa ang
gota CD tetap lurus. 

Terapkan teorema balok-padanan 1 pada B'C', 

8B = R8  = -1- (�AJ + !A.) El, 6 2 

= E�, £id)( l08)(3) + !d)( l26)(6)] 

= 324kN ·m2 
El, searah putaran j arum jam 

8c = Re = _!_  (!AJ + !A4) El, 6 2 

= E�, £!d)( 108)(3) + !(!)( 1 26)(6)] 

= 216kN·m2 
El, ber1awanan arah pu1aran jarum jam 

Terapkan teorema bidang-momen 1 pada B'A, 

Karena C'D' lurus, 

I . (JA = (JB + El, (A I + A2) 

324 1 I = El, + El, [2(216)(4,5) + (2 16)(3)] 

= 1458kN ·m2 
searah putaran jarum jam El, 

kN · m2 
8o = 8c = 216 -- berlawanan arah putaran jarum jam El, 

AH of B = BB, - B,B'  
1 = 1,58A - El, 

(momenA 1 dan A2 terhadap B) 

( 1 458) I kN ·m3 = 1,5 El, - El, [(486)(4,5) + (648)( 1 ,5)] = 7776 El� ke kanan 
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12  96 � 0216 

B - 0 c -0 0 =-B --�:....___...--= 
2160t F 

t 
12 kN 

(a) 

1 2  

48� £ 

A �48 

t 
1 2  

(b) Diagram \leruia-bebas 

5346 
TT; 

t 0o 
84 

(c) Diagram M yang diplot pada (d) Diagram M yang (e) Kurva elastis 
sisi tertekan telah diselaraskan 

Gambar 2 . 16 . 1  Kerangka kaku pada Contoh 2. 1 6 . 1  

A tau 
ilH di B = AA2 = AA I + AJA2 

1 = Eic (momen A t  dan A2 terhadap A) + 1,58 8 

= ifc [(486)(3) + (648)(6) ] + 7,5 (���) 
= 7776kN·m3 

Elc ke kanan 

ilH di D = DDJ + DID' = CC' +  DID' 

= 7776 + 5 8c = 7776 + s (2 16) Elc El., Elc 

= 8856kN·m3 
Elc ke kanan 

(cocok) 
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84 

� 
c 

D 

t 
84 
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Hasil yang dikehendaki diringkas di dalam tabel berikut . 

A 

B 

c 

D 

1458 searah dengan put. 0 0 
jarum jam 

3 24 searah dengan put. 7 776 ke kanan 0 
jarum jam 

2 1 6  berlawanan arah de- 77 76 ke kanan 0 
ngan put. jarum jam 

216 berlawanan arah de- 8856 ke kanan 0 
ngan put. jarum jam 

Contoh 2. 1 6.2 Tentukan, dengan metode bidang-momen/balok-padanan, 8, 6.n 
dan L1v di titik A, B, C, dan D pada kerangka kaku di dalam Gambar 2 . 1 6 . 2a. 

PENYELESAIAN Diagram benda-bebas seluruh kerangka kaku dan setiap anggota
nya terlihat di dalam Gambar 2 . 1 6  .2a dan b .  Diagram momen, diagram m omen 
yang telah diselaraskan dan kurva elastisnya ditunjukkan pada Gambar 2 . 1 6 .2c sam-

(a) 

(c) Diagram M yang 
diplot pada sisi ter
tekan 

96 96 � ')288 
s -o 

0_ .::.8 __ ---=�=----c� 
288(} t F 

96 
48 � £ 

A -+- 48 

t {)S04 96 

(b) Diagram benda-bebas 

A 

(d) diagram M yang 

telah diselaraskan 
diplot pada sisi tertekan 

(e) Kurva elasti 

c 

D 

Gambar 2.16.2 Kerangka kaku pada Contoh 2. 1 6 .2 
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pr.i dengan e. Bagian F'C' dan C'D '  pada lengkungan elastis tetap lurus karena 
m omen lentur tidak bekerja pada kedua bagian tersebut . Terlihat bahwa !:J.H di 
B sama dengan !:J.H di C, 6v di B sama dengan nol, dan �V di D sama dengan 
6v di C. Perhatikan juga bah� .l untuk soal ini, peranan metode balok-padanan 
kecil, karena kemiringan dan lendutan di titik pennulaan A sama dengan nol. De
ngan menerapkan teorema bidang-momen, 

I OB = BA + El, 
(A., + A.z) 

= 0 + E�c ((288)(715) + �(2 1 6)(4,5)] 

= 2646 kN_:_!!l� Elc searah putaran jarum jam 

.iH di B = �le (momen A. ,  dan A.: terhadap B) 

= E�c 
[(288)(7,5)(3 ,75) + !{2 1 6)(4,5)(6)] 

= 1 1  O l 6 kN·m3 ' Elc ke kanan 

.iv di C = C 1 C1 + CzC'  = 69B + E�, (momen A3 terhadap C) 

= 6e:') + E�;[h t44)(3)(5)] 

= 16 956 kN ·m3 
ke bawah ' El, 

kN · m2 
Ov = Oc = 2862� searah putaran jarum jam 

.iH di D = DzD' - D1 D2 = 5 9c - CC, 

= 5 (2862) _ 1 1 ,0 1 6  = 3294 kN · m� 
El, Elc Eic ke kiri 

Hasil yang dikehendaki diringkas di dalam tabel berikut . 

A 0 0 0 
, B  2646 searah dengan put. 1 1 ,0 1 6  k e  kanan 0 

jarum jam 

c 2646 searah dengan put. 1 1 ,016 ke kanan 16,956 ke bawah 
jarumjam 

D 286 2  searah dengan put. 3,294 ke kiri 16,956 ke bawah 
jarumjam 
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2. 1 7  Latihan 

2.1  s/d 2.4 Tentukan, dengan metode beban-satuan, kemiringan dan 1endutan di B pada 
ba1ok kantilever y ang diperlihatkan pa da Gam bar 2 . 1  7 . 1  s/ d 2 . 1  7 . 4 

2.5 s/d 2.8 Tentukan, dengan metode beban-satuan, kemiringan di A dan 1endutan di C 
pada balok sederhana yang terlihat pada Gambar 2 . 1 7 . 5  s/d 2. 1 7  .8 

2.9 Tentulcan, dengan metode b eban-satuan, kemiringan dan lendutan di A pada balok 

menganjur yang terlihat pada Gambar 2 . 1 7  .9  

2.1 0 Se1esaikan Latihan 2.3  dengan metode turunan-parsial. 

2 . 1 1 . Se1esaikan Latihan 2 .7 dengan metode turunan-parsial. 

2. 1 2  Se1esaikan Latihan 2. 9 dengan me to de turunan-parsial. 

2.1 3 Tentukan, dengan metode beban-satuan, kemiringan di A, B, dan C dan lendutan 
horisonta1 di B dan D pada kerangka kaku yang terliha t pada Gam bar 2 . 1  7 . 1  0 

2. 1 4  Tentukan, dengan metode beban-satuan, kemiringan di A, B, dan C, dan 1endutan 
horisontal dan vertikal di A dan B pada kerangka ka.Ku yang terlihat pada Gambar 
2. 1 7 . 1 1 

w per jarak satuan ����-·--· 
__ 

+ 
__ 

J_� K�:�n-s�_· __ · 
__ 

� 
__ 

I�f 
Gambar 2.17.1  Latihan 2. 1 .  

A 

L 
T 

c 
I �·---------E-1 -K�:�S-tM--------�·18 

Gambar 2.1 7.3 Latihan 2.3 .  

L w 

J: 

T •!c 

I· E
l Konstan 

L 

L 
2 

L 
T w 

1 �·--------E-I_K_o=:-st-�--------�·18 

Gambar 2.1 7.2 Latihan 2.2 

L 
� w per jarak satuan I· 2 'I 
. I I t t le ���----------E/--K=:n_s_tan--------�·18-

Gambar 2. 1 7  .4 Latihan 2.4. 

8 ll 
.J Gambar 2.1 7  .5 Latihan 2.5. 

r· ______, w per jarak sa tuan 
et I I t I I I 

*ti A/JT 
I· 

El konstan 

.J 
L 

Gambar 2.1 7 .6 Latihan 2.6.  
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1 S I SO kN 
• 4 

A
£-�-�·=· �

m
=���t�=======:::>,:

m
�======

?Q.
..,..._'-1 8 

J. 
7 2 m 

,J E = 200 x  1Q6 kNJm2; I= 160x lQ-6 m4 

lSO kN 

I ·  l ,S m  ·�· 5 ,4m ·I B Aj); le c j . 2/c 

�1-
2Ic 

. I� 
le ll 1 ,8m 1 ,8 m 1 ,8 m 1 .8 m 

j: 

1 5  kN'l 2 {• ' m 

A 

7.2 m 
E= 200 x  J06 kNJm2; �= 160 x J0-6 m4 

i 

I· 3,6 m 

45 lcN l 2 ! . 

m 

c 

:J 

�D 

·I 

Gambar 2.17.7 Latihan 2.7 

Gambar 2.17 .8 Latihan 2.8 

E= I S  x J06 kNJm2; I= 1 20 x  lQ-6 m4 Gambar 2. 17 .9 Latihan 2.9 
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2. 1 5  Tentukan, dengan metode beban-satuan : kemiringan di A, B, C, D, dan E ;  Lendut· 
an horisontal di A dan D ;  Dan lendutan vertikal di A pada kerangka kaku yang terlihat 
pada Gambar 2. 1 7. 1 2. 

2. 1 6  Tentukan, dengan metode beban-satuan : kemiringan di A, B dan C; Lendutan ho
risontal di A dan D; Dan lendutan vertikal di A dan B pada kerangka kaku yang terli
hat pada Gambar 2 . 1 7  . 1 3 .  

2. 1 7  Tentukan �H dan �V di setiap titik-hubung pada kerangka kaku da1am Latihan 
2 . 1 3 , jika kerangka kaku tersebut tidak dibebani dan sendi A bergerak 2 cm ke kiri 
dan 3 cm ke bawah. Cocokkan basil �H tersebut di D dengan metode beban-satuan. 

2. 1 8  Tentukan �H dan �V di setiap titik-hubung pada kerangka kaku dalam Latihan 
2 . 1 5 ,  jika kerangka kaku terse but tidak dibebani dan tumpuan rol D bergerak 2 cm ke 
bawah. 

2. 1 9  s/d 2.22 Selesaikan Latihan 2 . 1  s/d 2 .4 dengan metode bidang-momen 

2.23 s/d 2.26 Se1esaikan Latihan 2 . 5  s/d 2 . 8  dengan metode bidang-momen. 

2.27 Se1esaikan Latihan 2 .9  dengan metode bidang-momen. 

2.28 s/d 2. 3 1  Selesaikan Latihan 2 . 5  s/d 2 . 8  dengan metode balok-padanan . 

2.32 Selesaikan Latihan 2 .9  dengan menerapkan metode balok-padanan pada bagian 
BD dan kemudian metode bidang-momen pada bagian A B. 

2.33 Tentukan, dengan metode bidang-momen/balok-padanan, 8, �H • dan !J.v di titik 
A, B, C, dan D pada kerangka kaku di dalam Latihan 2 . 1 3 . 

2.34 Tentukan, dengan met ode bidang-momen, 8 ,  t�w,  dan �v di titik A, B, dan C 
pada kerangka kaku da1am Latihan 2 . 1 4. 

2.3 5  Tentukan, dengan metode bidang-momen/balok-padanan, 8, �H • dan �v di titik 
A, B, C, D, dan E pada kerangka kaku di dalam Latihan 2 . 1 5 .  

2.36 Tentukan, dengan metode bidang-momen, 8 ,  �H , dan � V  di titik A ,  B, C, dan D 
pada kerangka kaku dalam Latihan 2 . 1 6 . 
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Gambar 2.1 7.10 Latihan 2. 1 3  Gambar 2. 1 7. 1 1 Latihan 2. 14.  

E 
M 

_.__ ___ D 

w 
E/ Kon tan E/ Konstan 

Gambar 2 . 1 7.1 2 Latihan 2 . 1 5 .  Gambu 2.17.13 �tihan 2.16.  



BAB 

TIGA 
LENDUTAN RANGKA - BATANG 

STATIS TERTENTU 

3 . 1 .  Tanggapan Gaya versus Tanggapan Deformasi 

Rangka-batang baja umumnya merupakan struktur yang dibangun dari anggota-anggota 
individual yang secara bersama-sama membentuk suatu rangkaian segitiga. Titik-titik 

hubungnya bisa dibaut, dilas, atau dipasak, tapi dalam pembahasan sekarang ini me

reka diandaikan berfungsi sebagai sendi-sendi licin. Dengan demikian, anggota-anggota

nya ditujukan untuk memikul hanya gaya-gaya aksial tarik atau tekan dan tidak ditu

jukan untuk mengalami lenturan karena ujung-ujungnya dianggap sebagai sendi dan 
tiada beban bekerja kecuali pada titik-titik hubungnya. Karenanya, mereka tetap lurus 

meskipun sesungguhnya seluruh rangka-batang mestinya berubah bentuk ketika dibe

bani. Perbedaan antara rangka-batang statis tertentu dan rangka-batang statis taktentu 
telah dibahas sebelumnya di dalam Pasal 1 . 1 .  Pembahasan di dalam bab ini dibatasi 
pada rangka-batang statis tertentu. 

Apabila rangka-batang statis tertentu pada Gambar 3 . 1 . 1a memikul himpunan 
beban di titik hubungnya, akan timbul tanggapan gaya dan tanggapan deformasi yang 
harus ditentukan. Tanggapan gaya berarti bahwa reaksi-reaksi, seperti R1 , R2 , dan R3 
pada Gambar 3 . 1 . 1a, akan dikerjakan oleh tumpuan-tumpuan terhadap rangka-batang, 
dan gaya-gaya aksial , seperti F1 hingga F13 pada Gambar 3.l.l .a , akan timbul di dalam 
anggota-anggota rangka batang. Semuanya ada 16 yang tak diketahui, dan diagram ben

dan-bebas kedelapan titik hubungnya akan menyediak:an hanya 16 kondisi keseimbang

an. Tanggapan deformasi berarti bahwa titik-titik hubung akan berpindah ke posisi baru 

untuk menyesuaikan dirinya terdapat tambahan panjang atau kurangan panjang anggota
anggbta, yang semuanya tetap lurus berdasark:an pengandaian tentang hubungan tanpa

gesek:an. Jik:a lendutan horisontal dan vertikal di setiap titik-hubung ditulisk:an di dalam· 
tanda kurung seperti diperlihatkan pada Gambar 3. l . l b, semuanya ada 13 lendutan yang 

tak diketahui X 1 hingga X 1 3 • Ketiga-belas lendu tan ini haruslah taat-asas kepada panjang 
yang baru dari ketiga-belas anggota rangk:a-batang yang bersangkutan. Maka sekali lagi, 

untuk suatu rangk:a-batang statis tertentu, banyaknya kondisi sama dengan banyaknya 
yang tak diketahui. 
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R3 

(a) Reaksi dan gaya-gaya anggota. 

(0, 0) 
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(Xs-- XJ 

� 

(X1, X8) (X'P X10) (X1" X12) 

(b) Pelendutan titik-hubung 
Gambar 3 . 1 . 1 .  Tanggapan gaya dan tanggapan deformasi dari suatu rangka-batang. 

Lendutan horisontal dan vertikal di semua titik-hubung di dalam rangka-batang 
mendefinisikan tanggapan deformasinya secara lengkap, tidak seperti pengertian tentang 
lendutan dan kemiringau di beberapa titik terpilih pada kurva elastis suatu balok atau 
kerangka kaku. Karena perbedaan inilah, istilah deformasi digunakan pada judul Bab 2, 
sedangkan istilah lendutan digunakan pada judul bab ini. 

3 .2 Metode H ubungan dan Potongan 

Pada umumnya, banyaknya reaksi yang tak diketahui pada rangka-batang statis tertentu 
ada tiga buah, meskipun ia bisa lebih dari tiga asalkan jumlah banyaknya reaksi yang tak 
diketahui dan banyaknya gaya aksial yang tak diketahui sama dengan dua kali banyak
nya titik-hubung. Apabila banyaknya reaksi yang tak diketahui sama dengan tiga, reaksi
reaksi yang bersangkutan dapat ditentukan sebelum gaya-gaya aksial anggota-anggota
nya, dengan meninjau seluruh rangka-batang sebagai suatu benda-bebas dan menerapkan 
keti�a persamaan keseimbangan yang bersangkutan untuk sistem gaya-gaya sebidang 
yang tidak berpotongan di sa tu titik. Lalu gaya-gaya aksial anggota-anggotanya diperoleh 
dengan secara berturut-turut meninjau setiap titik-hubung sebagai benda-bebas, mulai 
dari titik-hubung yang dibebani oleh hanya dua gaya aksial yang tak diketahui. Biasanya 
titik-hubung lainnya yang dibebani oleh hanya dua gaya aksial yang tak diketahui dapat 
dicari, dan kedua yang tak diketahui ini diperoleh dengan menerapkan kedua persamaan 
keseimbangan yang bersangkutan pada titik-hubung tersebut . Hendaknya, mulailah dari 
ujung kiri rangka-batang hingga ke sekitar tengah-tengah bentangan, dan kemudian de
ngan cara yang sama dari ujung kanannya. Karena ketiga reaksi yang bersangkutan se
belumnya telah diperoleh dengan meninjau seluruh rangka-batang sebagai benda-bebas, 
akan ada kelebihan tiga kondisi keseimbangan pada titik-titik-hubung yang bersangkutan 
terhadap jumlah gaya aksial yang tak diketahui. Ketiga kondisi ini dapat digunakan pada 
titik-titik-hubung di sekitar tengah-tengah bentangan untuk mengecek ketepatan solusi. 

Prosedur dua�langkah dalam penentuan tanggapan gaya dari suatu rangka-batang 
statis tertentu - dengan meninjau seluruh rangka-batang sebagai benda-bebas untuk 
memperoleh reaksi-reaksi dan kemudian setiap titik-hubung sebagai benda-bebas untuk 
sekaligus memperoleh dua gaya aksial - dinamakan metode hubungan dalam analisa 
rangka-batang. 

Kadang-kadang pemotongan tiga anggota rangka-batang sehingga seluruh rangka
batang yang bersangkutan terpisah menjadi dua bagian merupakan cara yang memu
dahkan. Misalnya potongan AA diambil melalui tiga anggota rangka-batang pada Gam
bar 3 .2 . la dan kedua bagian rangka-batang yang bersangkutan diperlihatkan pada Gam
bar 3 .2 . lb  dan c. Gaya-gaya aksial F2 , F6 dan F1 0 yang bekerja secara timbal-balik, 
dapat diperoleh dengan menerapkan ketiga persamaan keseimbangan yang bersangkutan 
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terhadap benda-bebas pada Gambar 3.2. 1 b a tau c .  Dengan selalu mengandaikan arah yang 

tak diketahui tersebut sebagai tarikan, hasil yang henar baik besamya maupun tanda

nya, dapat dengan mudah ditentukan. Teknik ini, dinamakan metode potongan, berguna 

apabila dijumpai kesulitan dalam penggunaan metode hubungan. Kesulitan akan tirnbul 

apabila tidak terdapat titik-hubung lain dengan hanya dua gaya aksial yang tak diketahui 

seperti pada rangka-batang atau pada Gambar 3.2 .2a, a tau apabila tak satu pun dari ke

dua gaya aksial yang tak diketahui di suatu titik-hubung yang berarah horisontal atau 

vertikal, seperti pada rangka-batang jembatan pada Gambar 3.2 .2b. 
Metode hubungc..n dan potongan adatah metode untuk perhitungan tangan. Me

reka berguna untuk rangka-batang berukuran kecil, tetapi mereka tidak cocok untuk 
pemrograman kornputer digital. Dalarn perhitungan digital, gambaran keseluruhan 
sua tu rangka-batang umu m  ditinjau dengan membandingkan jumlah total yang tak dike

tahui terhadap jumlah total kondisi yang tersedia dan kemudian sistem persamaan linear 

yang bersangkutan diselesaikan. Prosedur ini akan diuraikan di dalam Bab 1 0. 

Contoh 3 .2 . 1 Tentukan reaksi R 1 hingga R3 , dan tentukan dengan metode-hu
bungan gaya-aksial anggota F1 hingga F13 dari rangka-batang statis tertentu 
pada Gambar 3 .2 .3a. 

PENYELESAIAN (a) Reaksi R 1  hingga R 3 . Tinjau seluruh rangka-batang sebagai 
benda-bebas. 

I F% = 0: R, = 0  
I M  terhadap Lo = 0 ; R 3 (4 bentangan) = 180(1) + 270(2) + 3-N(3) 

RJ = 450 kN 
I M  terhadap L4 = 0 ;  R2 ( 4  bentangan) = 180(3) + 270(2) + 360(1) 

R2 = 360 kN 
Cek dengan �FY = 0 ; 180 + 270 + 360 J, 360 + 450 

810 = 810 (OK) 

(a) (b) 

Gambar 3 .2.1 Metode potongan dalam analisa rangka-batang. 

I A 
(a) 

I A 

Gambar 3 .2.2 Kasus-kasus yang cocok untuk metode potongan. 

(b) . 

{c) 
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(b)  Gaya-gaya F 1 h ingga F 13 dengan metode hubungan. Pada Gambar 
3 . 2 .3b, gaya-gaya anggota dapat diperoleh secara visual dan hasilnya dituliskan 
pada diagram rangka-batang tersebut 1angsung setelah setiap jawab diperoleh. 
Proses pemikirannya adalah sebagai berikut : 

� - .  E 

Lo F; L 1  Ff. F, L3 Fg 
R l � c�----�--o---�--��--�--�r---�--;oJ 

� 
L 2  

� � 
180 kN 270 k N  360 k N  

4 @ 4 ,8 m =  1 ,92 m 

(a} 

(b) 

t R3 = 450 

Gambar 3.2.3 Rangka-batang untuk Contoh 3 .2 . 1 :  Metode hubungan 

1 .  Dengan menggunakan 'f.Fy = 0 di titik-hubung L0 ,  F1 harus menekannya ke 
bawah dengan komponen vertikal sebesar 360;  maka komponen horisontalnya 
sama dengan 360(0 ,7 5 )  = 270,  dan gaya total F1 sama dengan -450,  tanda ne
gatif menunjukkan tekanan. Dengan menggunakan "i:-Fx = 0 di titik-hubung L0 ,  
F5 harus menariknya dengan 270 , atau F = + 270 . .  

2 .  Dengan menggunakan "LF x = 0 di titik-hubung L 1 ,  F6 harus menariknya de
ngan 270, atau F6 = + 270 .  Dengan menggunakan "i:-Fy = 0 di titik-hubung 
L 1 , F 9 harus menariknya dengan 1 80, a tau F 9 = + 1 80. 

3 .  Dengan menggunakan "LFy = 0 di titik-hubung U1 , F10 harus menariknya de
ngan komponen vertikal sebesar 3 60(dari F1 ) - 1 80(dari F10 ) = 1 80; maka 
komponen horisontalnya sama dengan 1 80(0,7 5 )  = 1 3 5 ,  dan gaya total F10 
sama dengan + 225 .  Dengan menggunakan "LFx = 0 di titik-hubung u . .  F2 
harus menekannya dengan 270(dari Fd + 1 3 5 (dari F10 ) = 405 ,  atau F2 = 
-405 . 

4 .  Dengan menggunakan "LFx = 0 di U2 , F3 harus menekannya dengan 405 ,  
atau F 3  = -405 .  Dengan menggunakan T.Fy = 0 d i  titik-hubung U2 , F 1 1  = 0 .  

5 .  Kini gunakan T.Fy = 0 d i  titik-hubung L4 •  F4 harus menekannya dengan kom
ponen vertikal sebesar 450 ;  maka komponen horisontalnya sama dengan 
450(0 ,75 ) = 337 , 5 ,  dan gaya total F4 sama dengan - 562,5 .  Dengan meng
gunakan "LFx = 0 di titik-hubung L 4 ,  F8 harus menariknya dengan 337  ,5 , 
atau F8 = + 337 ,5 . 



PERPINDAHAN LENDUTAN RANGKA·BATANG STATIS TERTENTU 69 
6 . .  oengan menggunakan T.Fx = 0 di titik-hubung £ 3 ,  F7 harus menariknya de

ngan 337 , 5 , atau F7 = + 337 ,5 . Dengan menggunakan T.Fy = 0 di titik-hubung 
£ 3 ,  F 13 harus menariknya dengan 3 60, atau F13 = + 3 60 .  

7. Sekarang F 1 2  adalah satu-satunya yang tak diketahui, tapi kedua kondisi di ti
tik-hubung U3 dan kedua kondisi di titik-hubung L2 belum digunakan. Dengan 
menggunakan T.F,. = 0 di titik-hubung U3 , F12 harus menariknya dengan kom
ponen vertikal sebesar 4 5 0 ( dari F4 ) - 360 {dari F1 3 )  = 90 ; maka komponen 
horisontalnya sama dengan 90 {0,75)  = 6 7,5 ,  dan gaya total F12  sama dengan 
1 1 2, 5 .  Lakukan pengecekan oertama dengan T.Fx = 0 di titi.k-hubung U3 . 

8 .  Kemudian pengecekan kedua dan keti.ga dengan T.F x = 0 dan T.Fy = 0 di titik
hubung £ 2 . 

Contoh 3 .2.2 Dengan metode potongan, tentukan gaya aksial F2, F6 , dan F1o 
pada Gambar 3 .2.3a , dengan pertama-tama menggunakan sisi kiri sebagai benda
bebas dan kemudian sisi kanan sebagai benda-bebas. 

PENYELESAIAN (a) Sisi kiri sebagai benda-bebas. Dengan mengacu kepada 
Oam bar 3 .2 .4a . 

I Mterhadap Lz = 0 (Perhs,tikan bahwa L2 bahkan tidaJcl terletak pada benda·bebasyang ber
.sangkutan): 

I M terhadap U 1 = 0: 

I Fy = 0: 

360(9,6) - 180(4,8) + Fz(6,4) = 0 

F2 = -405 kN 

360(4,8) - F6(6,4) = 0 

F6 = + 270 kN 

360 - 1 80 - 0,8F1o = 0 

F1o = + 225 kN 

(b ) Sisi kanansebagai benda·bebas .Dengan mengacu kepada Gambar 3 .2 .4b, 

I M .terhadap .L2 = 0: 

450(9,6) - 360(4,8) + F2(6,4) = 0 

F2 = -405 kN (cocok) 

A A 
I 1 
I I 

u, Fz u2 -+-
I 
I fi�l 

1\fio 
\ 

L a ��\Lz f6 -+-

t � I I 
I I 180 I 360 I 

A A 

(a) (b) 

Gambu 3.2.4 Rangka·batang untuk Contoh 3.2.2: Metode potongan. 

! 
360 t 

450 
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· :I  M terhadap U1 = 0 (Perhatikan bahwa U1 bahkan tidak terletak pada benda-bebas ·yang ber
sangkutan): 

450( 14,4) - 360(9,6) - 270(4i8) - F6(6,4) = 0 

F6 = +270 kN (Cocok) 

I F, = 0: 

450 - 360 - 270 + o.s FIO = 0 

FIO = +225 kN (Cocok) 

Contoh 3 .2.3 Tentukan reaksi R 1  hingga R 3 , dan tentukan pula, dengan metode 
hubungan dan potongan (seiring kebutuhan), gaya aksial anggota F1 hingga F5 
dari rangka batang statis tertentu pada Gambar 3 .2 .5a. 

PENYELESAIAN (a) Reaksi R 1 h ingga R 3 •  Tinjau seluruh rangka batang sebagai 
benda-bebas. 

· 

I Fx = 0: 

I M  terhadap :A = 0: 

I M terhadap B = 0 a tau I F, = 0: 

R1 = 54 kN ke kiri sebagaimana diperlihatkan 

54(6) = RJ(9,0) 

R1 = 36 kN ke atas sebagaimana diperlihatkan 

R2 = 36 kN ke bawah sebagaimana diperlihatkan 

(b ) Gaya F1 hingga F5 dengan metode hubungan dan potongan. 

(a) 

Fi =  + 108 

! 
36 

(c) 

.-(\ 
� J �  

E 
'<t"_ N 

-
� .-

c 
.c 

' 

�� +86,44 

t 
36 

(b) 

·Gambar 3.2.5 R.angka-batang untuk Contoh 3.2.3 :  Metode hubungan dan potongan. 
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1 .  F 1 dapat diperoleh dengan m em buat potongan melalui dua anggota F 1 dan F 4 

meskipun p otongan tersebut hanya melalui dua anggota; diagram benda-bebas 
pada Gambar 3 .2 .5b benar-benar hanya mengenai titik-hubung A saja .  Ketim
bang menggunakan J;Fx= 0 dan l;Fy =  0 di titik:-hubung A, lebih baik uraik:an 
gaya F1 di titik C ke dalam komponen horisontal F1 x dan komponen vertikal 
F1 y serta terapkan persamaan M terhadap titik D = 0. Dengan demikian, 

54(3,6) + F�x (2 ,4)- 36(4,5)= 0 

daripadanya 

F1x = - 13 ,5 F1y = F1x ��) = - 18 F1 = F�x (:�) = - 22,5kN 

At as perolehan hasil negatif bagi F 1 x• F 1 y ,  dan F 1 , lazimlah lingkaran kecil 
dibubuhkan pada mata-panah mereka pada Gambar 3 .2 .5b. 

2. Kini F 4 dapat diperoleh secara visual dengan kembali ke met ode hubungan; 
hasilnya dapat kita lihat pada Gambar 3 .2 . 5c. F4 harus menarik titik-hubung 
A dengan komponen horisontal 54 (dari R d  + 1 3 ,5  (dari Fd = 67 ,5 dan kom
ponen vertikal 36 (dari R2 ) + 1 8  (dari F. ) = 54. Dengan demikian, F4 = 
+ 86,44 kN, tanda positif menunjukkan tarik:an. 

3. F2 dan F5 diperoleh dengan menggunakan l;F x = 0 dan l;Fy = 0 di titik-hu
bung D, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 3 .2 .5c. 

4 . F3 sekarang adalah satu-satunya yang tak diketahui, dan masih tersisa empat 
kondisi keseimbangan titik-hubung: dua di titik-hubung B dan dua di titik
hubung C. Gunakan salah satu dari keempat kondisi tersebut untuk memper
oleh F 3 dan sisanya untuk pengecekan. 

3.3 Metode untuk Penentuan Lendutan Titik-Hubung Rangka-Batang 

Seiring dengan perubahan panjang anggota-anggota suatu rangka-batang, bentuk rangka
batang yang bersangkutan berubah, mengakibatkan . lendutan titik-titik-hubungnya. 
Maka secara fisis penentuan lendutan titik-hubung merupakan suatu persoalan geometri. 
Termasuk dalam kategori ini adalah metode beban-sudut, metode persamaan perpindah
an titik-hubung, dan metode grafis (Williot-Mohr). 

Metode beban-satuan, sebagaimana diturunkan di dalam bab yang lalu untuk 
balok dan kerangka kaku dengan menyamakan usaha-luar dengan usaha-dalam , dapat 
digunakan untuk memperoleh lendutan-Jendutan pada rangka-batang karena setiap 
anggota di dalam rangka-batang dapat diperlakukan sebagai suatu serat seperti MN 
pada Gambar 2.5 . 1 . Akan tetapi, dengan metode ini, hanya sa tu komponen lendutan 
- yakni, komponen horisontal atau komponen vertikal dari lendutan total sebuah titik
hu bung- dap�t diperoleh dalam sa tu penerapan metode beban-satuan. 

Di lain pihak, dengan metode beban-sudut, lendutan vertikal semua titik-hubung 
pada sebuah tali busur horisontal -yakni, tali busur teratas atau tali busur terbawah
dapat diperoleh dalam satu operasi. Dengan metode persamaan perpindahan titik-hu
bung atau metode grafis, lendutan horisontal dan vertikal semua titik-hubung dapat 
ditentukan sekaligus. 

Keempat metode: beban-satuan, beban-sudut, persamaan perpindahan titik-hu
bung, dan grafis akan diuraikan pada bagian berikut ini. 

3 .4 Metode Beban-Satuan (Unit-Load Method) 

Rumus dasar metode beban-satuan telah diturunkan dan dinyatakan oleh Persamaan 
(2 .5 .4 ), yang, apabila diterapkan pada situasi Gambar 3 .4. 1 ,  menjadi 

� = I Uj (AL)i (3.4. 1) 
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l ,O kN 

(a) Nilai-nilai l':lL (b) Nilai-nilai u 

Gambar 3 .4.1 Metode beban-satuan untuk lendutan pada rangka-batang. 

dengan: 
6 komponen lendutan dalam arah beban-satuan 

gaya aksial suatu anggota akibat beban-satuan u 
ubahan panjang (angle in length) anggota, akibat beban-beban yang bekerja, per
ubahan suhu, atau kesalahan pembuatan 

Apabila ubahan panjang l:lL melulu disebabkan oleh beban yang bekerja, maka dengan 
hukum Hooke, 

�L = FL 
EA (3.4.2) 

dengan: F sama dengan gaya aksial anggota yang bersangkutan, L dan A masing-masing 
sama dengan panjang dan luas penampang tegaknya,  dan E sama dengan modulus elas
tisitasnya. Substitusikan Pers.amaan (3 .4.2) ke dalam Persamaan (3 .4 . 1 ) .  

A = 
� FuL 

(3 4 3) 
u k EA 

. .  

Persamaan (3 .4 .3) merupakan rum us yang biasa dikenal untuk lendutan pada rangka
batang akibat be ban yang bekerja ; Sedangkan rum us yang lebih mendasar , Persamaan 
(3 .4. 1 ), mesti digunakan untuk menentukan lendutan pada rangka-batang akibat 
perubahan suhu atau kesalahan pembuatan . 

Rum us dasar terse but , Persamaan (3 .4. 1  ), dapat pula diturunkan dengan meng-
gunakan asas kerja-semu yang terkenal itu , yang dapat dinyatakan sebagai berikut : 

Prinsip kerja-semu. Perkalian sua tu gay a no/ dengan perpindahan yang tak-nol, seka
lipun gaya dan perpindahan yang bersangkutan samasekali tidak merupakan gejala 
yang berhubungan, akan tetap sama dengan no/. 

Perkalian gaya dengan suatu perpindahan yang tak-berhubungan bukan merupakan 
"usaha nyata", tetapi perkalian gaya dengan perpinqahan kelihatannya seperti "usaha", 
karena dinamakan kt;rja-semu. 

Tinjaulah kedua gejala yang tak-berhubungan pada Gambar 3 .4.2a dan b; salah 
satunya merupakan situasi yang sesungguhnya dalam geometri deformasi dan yang 
lainnya merupakan situasi khayal dalam keseimbangan. Apabila diagram keseimbang
an-paduan dari Gambar 3 .4.2b dipisahkan menjadi delapan diagram benda-bebas thik
hubung pada Gambar 3 .4.2c, resultan gaya-gaya yang bekerja di setiap titik-hubung 
harus sama dengan nol. Perkalian gaya nol ini dengan perpindahan tak-nol yang ber
sangkutan pada Gambar 3 .4.2a , dengan prinsip kerja-semu harus sama dengan nol. 
Dengan demikian kerja-semu total, atau perkalian semua gaya pada Gambar 3.4.2c 
dengan perpindahan-perpindahan yang bersangkutan pada Gambar 3.4.2a, harus nol; 
a tau 3 13 � r; (O) +(1 ,O)�X12) - � u; (�L); = 0 

I I 
(3 .4.4) 
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(0, 0) 

(X3, XJ (X,, XJ 
(AL)3 

(a) Situasi nyata pada geometri 
· defonnasi . 

. $.'"T':�. 
1 u9 10 u1 1  12 u13 4 

(b)iSituasi khayal dalam 
ikeseimbangan. 

., ., ":i:' "" .. '· -f· ·�··· ···+··1 
r2 1 ,0 kN rl 

(c)! Diagram' benda-bebas titik-hubung 
pada bagian (b ) 

Gambar 3 .4.2 Penurunan metode beban-satuan dengan prinsip usaha-maya. 

Di dalam persamaan di atas, kedua gaya u; dalam tiap-tiap pasangan saling berhadapan 
pada Gambar 3 .4 .2c, namun titik-titik kerja mereka terpisahkan sejauh (t:::.L); pada 
Gambar 3 .4.2a ;  jadi kerja-semunya negatif. Kini dapatlah diamati bahwa sesungguh
nya Persamaan (3 .4.4) serupa dengan Persamaan (3 .4. 1  ). 

Sebenarnya, iUmus dasar di dalam metode beban-satuan untuk balok dan kerang
ka kaku, Persamaan (2 .5 .4), dapat juga dipahami dengan menggunakan prinsip kerja
semu hanya di C:J.lam kasus ini, akan terdapat benda-bebas lempengan-lempengan ele
menter yang banyaknya tak-terhingga di dalarn suatu diagram yang sepadan dengan 
Garnbar 3 .4 .2!c, sebagai pengga:tti kedelapan diagramJ benda-bebas tersebut. 

Contoh 3 .4 . 1  Tentukan dengan metode beban-satuan, lendutan horisontal dan ver
tikal titik-hubung L 3  akibat beban-beban yang bekerja pada rangka-batang seperti 
pada Gam bar 3 .4 .3a. 

PENYELESAIAN Gaya-gaya anggota rangka-batang akibat beban-beban yang be
kerja , akibat beban horisontal 1 ,0 kN yang bekerja di titik.b.ubung L 3 ,  dan akibat 
beban vertikal 1 ,0 kN yang bekerja pada titik-hubung L 3 , masing-masing dipero
leh dengan metode hubungan dan potongan, dan masing-masing diperlihatkan 
pada Gambar 3 .4.3b hingga d. Komponen-komponen horisontal dan vertikal 
gaya-gaya di dalam diagonal-diagonal juga diperlihatkan pada Gambar 3 .4 .3b 
hingga d supaya keseimbangan setiap titik-hubung dapat dengan mudah dicek. 
Perhatikan bahwa nilai-nilai F pada Gambar 3 .4 .3b adalah dalam kilonewton, 
tapi setiap harga u pada Gambar 3 .4 .3c dan d boleh dipandang sebagai perban
dingan dari gaya aksial di dalam setiap anggota terhadap beban yang bekerja di 
titik yang :lendutannya sedang dicari. 
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N' c 

(4,S) (4,S) (4,S) (41S) L1� L3� 
180 kN 360 kN 

4 @ 4,8 m= 19,2 m 

Bilangan di dalam tanda kurung adalah luas penarnpang dalarn 1 0-3 X m2 
£= 200 x  106 kN/m2 

(a) 

t 
360 

270 

(b) Nilai-nilai F dalarn kN 

t 
450 

(c) Nilai-nilai u untuk Dti di L 3 

� 
0,25 

u1 = -0,5625 

1 ,0 kN 
(d) Nilai-nilai u untuk ilv di L3 

Gambar 3.4.3 Rangka-batang Contoh 3.4 . 1  

� .. � 
0& 0 0 V1 •..$) 
r-: .r.> 0 V' 
0 5625 
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Perhitungan yang diperlukan dalam penerapan Persamaan (3 .4. 1 )  hingga (3 .4 .3 )  
untuk memperoleh hasil-hasil yang dikehendaki, digelarkan pad a Tabel 3 .4 . 1 .  
Dari Tabel 3 .4 . 1 ,  

�H di LJ = I(u  untuk �H)(;;) 
= +4,68 mm atau 4,68 mm ke kanan 

�v di LJ = I (u untuk �v)(;�) 
= -7,60 mm atali 7,60 mm ke bawah 

Table 3.4.1 Lendutan pada rangka-batang untuk Contoh 3 .4. 1 

Nomor 
. 

_ 1 2 FL u untuk u untuk (u untuk � ,.f)  lu untuk tiv) 
Anggota L. m A. 10  . m F. kN EA' mm 

AH di L1 A v di l-1 x FLIEA x FL/EA 

8,0 1 1,25 -450 - 1 ,60 0,0 +0,3 1 25 0 -0.5000 

4,8 9,00 -405 - 1 ,08 0,0 +0,3750 0 -0,4050 

3 4,8 9,00 -405 - 1 ,08 0,0 +0,3750 0 -0,4050 

4 8,0 1 1,25 -562,5 -2,00 0,0 +0,9375 0 - 1 ,8750 

5 4,8 4,50 +270 + 1 ,44 + 1 ,0 -0, 1 875 + 1 ,44 -0,2700 

6 4,8 4,50 +270 + 1 ,44 + 1 ,0 -0,1875 + 1 ,44 -0,2700 

7 4,8 4,50 + 337,5 + 1 ,80 + 1,0 -0,5625 + 1 ,80 - 1 ,0125 

8 4,8 4,50 + 337� + 1 ,80 0,0 -0,5625 0 - 1 ,0125 

9 6,4 7,20 + 180 +0,80 0,0 0 0 0 

10 8,0 5,625 +225 + 1 ,60 0,0 - 0,3 1 25 0 -0,5000 

1 1  6,4 1,80 0 0 0,0 0 0 0 

1 2  8,0 5,625 + 1 12,5 +0,80 0,0 +0,3125 0 +0,2500 

13 6,4 7,20 + 360 + 1,60 0,0 - 1 ,0000 0 - 1,6000 

Jumlah +4,68 -7,6000 

Tanda positif atau negatif pada hasil penjumlahan tersebut menunj uk kan apakah 

arah sesungguhnya dari lendutan yang sedang dicari sama seperti atau b erla wan

an dengan arah beban-satuan yang bekerj a .  

Contoh 3 . 4 . 2  Tentukan dengan metode beban-satuan , lendutan horiso ntal dan 
vertikal titik -hubung L3 dari rangka-b atang pada Gam bar 3 . 4 . 3a akibat penurunan 
suhu 50°C di dalam tali busur bawah saj a ,  Koefisien muai atau susu t, a ,  diketahui 
sama dengan 1 1 ,7 X 1 0- 6 tc.  
PENYELESAIAN Penurunan suhu d i  dalam t ali busur bawah saja bisa· disebabkan 
oleh penggunaan m endadak ruang pendingin di bawah rangka-batang atap terse
but ketika hari panas. Di dalam kasus ini ,  rumus yang lebih mendasar, Persamaan 
(3 .4 . 1 ) , harus digunakan . Tambahan panj ang (negatif untuk kurangan panj ang) 
anggota 5 ,  6, 7 ,  a tau 8 sama dengan 

(�L)s = (�L)6 = (�L)7 = (�L)s = atL 

= ( 1 1 ,7 x  10-6)(- 50)(4800 mm) = - 2 ,808mm 
Nilai-nilai u untuk !:J.H di L 3 dan untuk .6 v  di L 3 terdapat pada Gambar 3 .4 . 3c 
dan d. Dengan demikian , 

�H di LJ = us (�L)s + U6 (�L)6 + U1 (�L)1 + Us (�L)s 

= (+ 1 ,0)(- 2,808)+ (+ 1 ,0)( -2,808)+(+ 1 ,0)( -2 ,808)+(0)( - 2,808) 
= - 8 ,424 mm atau 8 ,424 mm ke kiri 

�v di LJ = us (�L)s + U6 (�L)6 + U7 (�L)7 + us (�L)s 

= ( -0,187 5)(  -2 ,808)+( -0, 1 87 5)(  -2,808)+( -0,5 625)( -2,808)+( -0,5 625)( -2,808) 
= +4,2 1 2  mm atau 4,2 1 2  mm ke atas. 
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Contoh 3.4.3 Tentukan dengan metode beban-satuan, lendutan horisontal dan 
vertikal titik-hubung L3 dari rangka-batang pada Gambar 3 .4 . 3a akibat kesalahan 
pembuatan : anggota U1 L 2 , 6 mm lebih pendek dari yang seharusnya. 

PE M E C A H A N  Di dalam soal ini, fj,L nya nol untuk semua anggota kecuali anggota 
U1 L2 , dan 

tiL untuk anggota U1L2 = (4L)JO = -6,0 mm 

Gunakan .,nilai-nilai u untuk 68 di L3 dan 6 v  di L3 pada Gambar 3 .4.3c dan d, 

4H di LJ = l u; (4L); = (u 10 untuk 4H ) (4L)JO = (0)(-6,0) = 0 

4v di LJ = l U; (4L); = (u1o untuk �v) (4L)JO = (-0,3 1 25)(-6,0) 

= + 1 ,875 mm atau 1 ,875 mm ke atas 

Contoh 3.4 .4 Tentukan dengan metode beban-satuan, tambahan j arak (increment 
in distance) antara t�tik-hubung L 1 .dan U2 akibat beban-beban yang bekerja pada 
rangka-batang di dalam Gambar 3 .4 .3a. 

PENYELESA IAN Untuk menentukan tambahan jarak antara titik-hubung L 1  dan 
u2 ketika bentuk ran_gka-batang t erse but berubah akibat beban-beban yang b ekerja 
pada Gambar 3 .4.3a, dapatlah pertama-tama kita peroleh komponen lendutan ti
tik-hu bung L 1  dalam arah perpanjangan U2L 1  dan kemudian komponen lendutan 
titik-hubung U2 dalam arah perpanjangan L 1  U2 . Jumlah kedua komponen lendu
tannya adalah tambahan jaraknya. Namun demikian, basil perpaduan ini dapat le
bih mudah diperoleh dengan mengerjakan sepasang beban-satuan di L 1 dan U2 se
perti diperlihatkan p ada Gambar 3 . 4.4. Karemi gaya-gaya u pada Gambar 3 .4.4 
adalah gaya-gaya p aduan akibat kedua beban-satuan tersebut, penggunaan nilai-ni
lai u di dalam Persamaan (3 .4. 1 )  atau ( 3 .4.3)  ini akan menghasilkan tambahan ja
rak antara titik-hubung L 1 dan U2 • Maka, dengan menggunakan nilai-nilai ti.L 
pada Tabel 3 .4 . 1 , 

Tambahan jarak = I . (�L)· antara L 1 dan u2 
u, I 

= (+ 0,6) (�L)2 + (+0,6H�L)6 + (+ 0,8) (�L)9 + (- 1 ,0) (�L)JO 

+ (+0,8) (�L), . 

= (+ 0,6)(- 1 ,08) + (+0,6)(+ 1 ,44) + (+0,8)(+0,80) 

+ (- 1 ,0)(+ 1 ,60) + (+0,8)(0) 

= -0,744 mm 

Tanda negatif pada hasil tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya terjadi kurang
an jarak sebesar 0,744 mm antara titik-hubung L 1 dan U2 . 

1 .0\kN 

1 ,0 kN I 
r3 = 0  

Gambar 3.4.4 Nilai-nilai u untuk tambahan jarak antara titik-hubung L 1  dan U2 • 
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Contoh 3.4. 5. Tentukan dengan metode beban-satuan, lendutan horisontal tumpu
an rol B akibat beban 54 kN yang bekerj a  di titik-hubung C dari rangka-batang 
pada Gambar 3 . 4. 5a. 

PENYELESAIAN Tanggapan gaya dari rangka-batang t erhadap beban yang bekerja 
diambil dari hasil-hasil pada Contoh 3 .2 .3  (Gambar 3 . 2 . 5 )  dan diperlihatkan kem
bali dalam bentuk Gambar 3 .4. 5b .  Untuk memperoleh lendutan horisontal tumpu
an rol B, sebuah beban-satuan horisontal dikerjakan di B ,  d an tanggapan gayanya 
diperlihatkan pada Gambar 3 .4 . 5c. Perhitungan yang diperlukan dalam penggu
naan Persamaan ( 3 .4 . 1 )  hingga ( 3 .4 .3)  digelarkan di dalam Tabel 3.4. 2 ;  Demikian
lah, 

6.H di B = l u; (;�) ; = +7, 8 1 8  mm atau 7,818 mm ke kanan 

c 

Bilangan di dalam tanda k�flng a.faiah 
luas penampang dalam 10 X m 

£ = 200 x  106 kN/m2 

36 

(b) Nilai-nilai F dalam kN 
(dari Gambar 3.2.5) 

r1 = 1 ,0 kN 
-+-

(a) 

c 

(c) Nilai-nilai u 

Gambar 3.4.5 Rangka-batang Contoh 3.4.5 .  

Tabel 3 .4.2 Lendutan horisontal B di dalam Contoh 3 .4.5 
. - - - -- - - - -

Anggota L. m A. 10 ' m� F. kN .l L. m m  u u .l l.  

A C  7,5 4,0 
CD 2 ,4 2 ,4 
BC 7 ,5 4,0 
AD 5 ,763 6 ,4 
BD 5 ,763 6 ,4 

Jumlah 

-- �---

- 22,5 -0,2 1 1  
+108,0 +0,540 
- 1 12 ,5 - 1 ,055 
+ 86,44 +0,389 
+ 86,44 +0,389 

-2,5 +0,528 
+4,0 +2, 1 60 
-2,5 +2,638 
+3,202 +1 ,246 
+3,202 +1 ,246 

+7,8 1 8  

36 
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3.5  Metode Beban-Sudut (Angle-Weight Method) 
Sebelum membicarakan metode behan·sudut untuk memperoleh lendutan pada rangka· 
batang, perlulah pertama·tama kita turunkan sehimpunan rumus-rumus siklis untuk 
meng-ekspresi-kan perubahan ukuran ketiga sudut-dalam dari suatu segitiga akibat 
perubahan kecil pada panjang ketiga sisinya. Jika ketiga sisi LA , LB, Le yang masing
masing berhadapan dengan sudut A, B, C dari segitiga ABC, seperti diperlihatkan pada_ 
Gambar 3 .5 . 1 ,  bertambah panjangnya sebesar eALA , eBLB, eeLe, tambahan M, 
M, 6C pada-sudut A, B, C adalah : 

�A = (EA - Ea) cot C + (EA - Ec) cot B 

�B = ( E8 - Ec) cot A + (Ea - EA) cot C 

�C = (Ec - EA) cot B + (Ec - Ea) cot A 

(3.5 . 1 a )  

(3.5 . 1 b )  

(3.5 . 1 c) 

Persamaan (3 .5 . 1 )  dengan sendirinya bersifat siklis; Hal ini dapat dinyatakan dalam ka
limat sebagai berikut : 

Tambahan besar sua tu sudut sama (in ere se in the angle) dengan jumlah dua perka· 
lian, masing-masing diperoleh dari pengalian selisih regangan pada sisi di hadapan· 
nya dikurangi regangan pada sisi di sebelahnya dengan cotangen sudut apitnya. 

Bukti Segitiga semula ABC diperlihatkan pada Gambar 3 .5 . la. Pengaruh tambahan pan
jang di dalam LA , LB, dan Le terhadap ukuran sudut A diperlihatkan masing·masing 
pada Gambar 3 .5 . l b  hingga d. Di dalam setiap kasus, segitiga A 'B'C' yang terdeform�si 
diperoleh dengan mengikuti pengandaian orde pertama yang menyatakan bahwa pan
jang suatu anggota tidak berubah akibat perpindahan transversal ujung-ujungnya. De· 

c 

A 
A-A '  

B 

(a) Segitiga semula (b) Tambahan kecil E.ALA 
C' 

C-C' 

A-A '  
A-A '  

B-B' 

(c). Tambahan kecil t!BLB (cl) Tambahan kecil fcLe 
Gambar 3.5.1 Perubahan ukuran sudut A akibat Regangan ,eA, eB> Ec 

B-B' 
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ngan demikian, padaGambar 3 .5 . l b, CC1 adalah tambahan panjang BC dan sama dengan 
eALA ,  C1 C' tegaklurus terhadap BC1 , dan CC' tegaklurus terhadap A C. Sudut C' di 
dalam segitiga kecU CC1 C' sama dengan �udut C dari segitiga semula karena sisi-sisi 
mereka saling tegaklurus. Maka, 

CC' = CC\ = EALA 
sin C' sin C 

Tambahan ukuran sudut A adalah 

dA = CC' = CC' = EALA = EALA 
= 

EA( CD + BD) 
AC LB LB sin C hA hA 

_ EA(hA cot C + hA cot B )  ( C B )  -
hA 

= EA cot + cot (3 .5 .2) 

Dengan mengacu kepada Gambar 3.5 . lc, CC1 adalah tambahan panjang A C dan sama 
dengan eBLB, C1 C' tegaklurus terhadap AC1 , dan CC' tegaklurus terhadap BC. 
Gunakan segitiga kecil CC 1 C', 

and 

CIC' = eel cot C' = eel cot c = EBLB cot c 

dA = _ C1C'  = _ C1 C' = EBLB cot C = _ E8 cot C ACI AC LB (3.5 .3) 

Dengan mengacu kepada Gambar 3 .5 . ld, BB1 adalah tarrtbahan panjang AB dan sama 
dengan ecLc, B 1 B' tegaklurus terhadap AB 1 ,  dan BB' tegaklurus terhadap CB. Guna
kan segitiga kecil BB 1 B', 

B 1B '  = BB1 cot B '  = BB 1 cot B = EcLc cot B 
dan 

A A =  _ B 1 B '  = _ B 1 B '  = ecLc cot B = _ t B 
L.1 AB I AB Le Ec eo (3 .5 .4) 

Ruas kanan Persamaan (3 .5 . 1a) adalah jurnlah ruas kanan Persamaan (3 .5 .2) dan (3 .5 .4). 
Persamaan (3 .5 . l b  dan c) dapat dibutkikan dengan cara yang sama. 

Sekarang jika kita perlu mencari �v di B, �v di C, dan �v di D di titik-hubung 
B, C, dan D dari rangka-batang pada Gambar 3 .5 .2a akibat nilai-nilai regangan yang·dike· 
tahui di dalam anggota-anggotanya, urutan langkah geometrik yang diuraikan berikut 
ini dapat digunakan. Perhatikan bahwa titik hubung B ,  C, dan D bergerak secara hori
sontal juga, tetapi hanya lendutan vertikal digambarkan langsung di bawah titik hubung 
B ,  C, dan D pada Gambar 3 .5 .2a. Untuk titik-hubung B, tentukan kurangan ukuran su
dut-sudut ABF ,  FBG , dan GBC; kurangan total M di dalam sudut ABC sama dengan 
jumlah ketiga bagian ini. Demikian pula, �C dan M masing-masing menyatakan kurang
an sudut-sudut yang tadinya 180° , BCD dan CDE. Secara grafis, bentuk tali busur ba
wah harus menjadi garis patah A 'B'C'D'E' pada Gambar 3 .5 .2b. 

Sebenarnya garis penutup A 'E' harus tetap horisontal; karenanya �v di B, �v 
di C, dan �v di D merupakan penyangga-penyangga vertikal antara garis penutup 
A 'E' ini dan garis patah A 'B'C'D'E'. Dari Gambar 3 .5 .2b, 

BA = EIE'  = EtE2 + E2E3 + E3E' 
L L 

_ (i1B ) (BE) +  (dC) (CE) + (dD) (DE) -
L 

(3.5.5) 
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F G H K 

(a) 

A
' - -

1: AB 
.r· 

BC 

t 

CD ·I· DE r 
(b) 

tl.B tl.C tl.D 

A
t 

! ! ! 
:rE 8 c D 

L 

R ' A R '  E 

(c) 

Gambar 3 .5 .2 Metode beban-sudut 

Perhatikan bahwa panjang seti:1p garis miring pada Gambar 3 .5 .2b dianggap sama de
ngan proyeksi horisontalnya. Dari geometri Gambar 3 .5 .2b, 

� \' di B = OA(AB ) 

.1 v  di C = OA(AC) - (�B ) (BC) 

.1 v  di D = OA(AD) - (�B ) (BD) - (�C) ( CD) 

(3.5 .6a) 

(3.5 .6b ) · 

(3.5.6c) 

Apabil.a suatu balok-sederhana khayal AE atau suatu balok-sederhana-padanan 
AE, seperti diperlihatkan pada Gambar 3.5 .2c, dibebani di titik-hubung B, C, D oleh 
kurangan DJJ, D.C, !:ill di dalam sudut-sudut yang semula 1 80° , 

R I - (dB ) (BE) + (�C) (CE) + (�D) (DE) 
A -

L 
. 

yang serupa dengan ekspresi untuk 8 A di dalam Persamaan (3 .5 .5). Momen lentur 
M's, M'c, dan M'D pada balok-sederhana ini akan berekspresi serupa dengan Persa
maan (3 .5 .6a hingga c); dengan demikian, 

�v di B = M iJ di dalam balok-padanan 

�v di C = M c di dalam balok-padanan 

� v di D = M b di dalam balok-padanan 

(3.5 .7a ) 

(3.5.1b ) 

(3 .5.1c) 
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Kurangan di dalam sudut-sudut yang tadinya 1 80°, di B, C, dan D pa� rangka

batang tersebut dikerjakan di sini sebagai beban-beban terpusat pada balok-padanan; 
karenanya dinamakan metode beban-sudut. Metode ini enak dipakai apabila lendutan 
vertikal semua titik-hubung pada tall busur yang semula horisontal dari suatu rangka
batang akan ditentukan. 

Contoh 3 .5 . 1  Tentukan dengan metode beban-sudut, lendutan vertikal semua titik
hubung pada tali busur bawah akibat beban-beban yang bekerja pada rangka
batang pada Gambar 3 .5  .3a. 

PENYELESAIAN Reaksi-reaksi dan gaya-gaya anggota telah dicari di dalam Contoh 
3 .2 . 1  kesemuanya ini digelarkan kembali pada Gambar 3 . 5 . 3b .  Regangan setiap 
anggota sama dengan F/EA , sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 3 . 5 .3c. De
ngan menggunakan Persamaan (3 .5 . 1 ) , sudut-sudutnya berubah di sekeliling 
titik-hubung L 1 ,  L 2 , dan L 3  dihitung di dalam Tabel 3 . 5 . 1 (mengaku kepada 
Gambar 3 . 5 .3d untuk fungsi cotangen sudut-sudutnya). Jawabannya dicantumkan 
di dalam Gambar 3 .5 .3e.  Kurangan-kurangan total di dalam sudut-sudut yang 
tadinya 1 80° dikerjakan sebagai beban-beban-sudut ke bawah pada balok-padanan 

u3 
------,..-

1 80 kN 270 kN 360 kN 
4 @ 4,8 m== 19,2 m 

Bilangan di dalam tanda kurung adalah luas 
penarnpang dalarn 10-3 X m2 

E == 200 x 1Q6 kN/m2 (a) 

(b) Gaya-gaya dalarn kN 

(c) Regangan e dalarn 1 o-3 

Gainbar 3.5.3 Rangka-batang Contoh 3.5 . 1 . 

(d) 

(e) Ubahan sudut dalam 10-3 

t ,20416 x  I0-3 1 158334 X 10-3 

(j) Beban-sudut 

..... ...... f /7 '- -.2,78 mm 7 80 mm 7,60 mm / 
� - _' j_ - - __1- / 

(g) �endutan 
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Tabel3.S.l Ubahan sudut (Angle change) Kemiringan lendutan di dalam Contoh 3.5.1 

-0,78333 X 10-3 

-:-1,54167 X Ul_:~ 

Catatan: Kata ubahan sudut (angle memberikan pengertian yang sama dengan kemiringan 
lendutan (slope of deflection) a tau putaran sudut (angle of rotations). 

pada Gambar 3.5.3.[. Diagram momen untuk balok-padanan ini, yang kali ini 
diplot pada sisi-tertarik untuk menunjukkan lendutan ke bawah, adalah bentuk 
lendutan tali busur bawah yang berhubungan dengan lendutan vertikalnya saja. 

3.6 Metode Persamaan-Perpindahan-Titik-Hubung 

Met ode persamaan-perpindahan-titik-hubung merupakan sua tu metode f'lljabariah yang da
pat digunakan untuk menghitung lendutan horisontal dan vertikal semua titk-hubung di 
dalam suatu rangka-batang akibat perubahan panjang anggota-anggotanya. Metode 
tersebut didasarkan pada satu persamaan, dinamakan persamaan perpindahan-titik
hubung, yang diturunkan di bawah ini. 

Sebutlah AB pada Gambar 3.6.1a sebagai anggota dari suatu rangka-batang yang 
semula tak-terdeformasi. Akibat perubahan panjang anggota-anggota rangka-batang 
tersebut, titik-hubung A berpindah sejauh X 1 satuan ke kanan dan X 2 satuan ke atas, 
dan titik-hubung B sejauh X3 satuan ke kanan dan X4 satuan ke atas. Sebutlah L se
bagai panjang semula AB dan t:.L sebagai tambahan panjangnya. Sebutlah a sebagai 
sudut berlawanan arah jarum jam yang diukur di A dari arah horisontal ke kanan ke arah 
A ke B. Perhatikan bahwa sudut a bisa berapa saja antara 0 dan 360° 

Jika H dan V adalah proyeksi horisontal dan vertikal dari panjang L, maka H + 
X3 - X 1 dan V+ X4 - X 2 akan merupakan proyeksi-proyeksi horisontal dan vertikal 
dari panjang yang baru, L + IJL. Dengan demikian, pertalian harus berlaku. Pengandai-

(3.6.1) 

an orde pertama melanggar pertalian ini ia menyatakan bahwa asalkan perpindahan
perpindahan titik-hubung X 1 hingga X 4 itu kecil, perpindahan transversal ujung-ujung 
bagiah-lurus dari suatu struktur tidak mengubah panjangnya. Menurut pengandaian ini, 
perubahan panjang anggota di dalam suatu rangka-batang dapat di-ekspresikan dengan 
perpindahan ujung-ujungnya lewat suatu persamaan linier. 

Kembali ke Gambar 3 .6.1, apabila titik A' pada anggota baru A 'B' diletakkan 
dengan A, komponen horisontal dan vertikal dari BB' masing-masing akan sama dengan 
X3 -- X 1 dan X4 - X 2 , seperti terlihat pada Gambar 3.6.1b. Uraikan BB' ke dalam 
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komponen longitudinalnya, BBt, sepanjang perpanjangan AB, dan komponen trans
versalnya, BB2 , tegaklurus terhadap AB. Gunakan pengandaian orde-pertama. 

(3.6.2) 

Persamaan (3.6.2) merupakan persamaan perpindahan-titik-hubung yang penting-pen
ting. Di dalam persamaan ini, cos a dan sin a tidak berdimensi, sedangkan AL, X 3 - Xt, 
dan X 4 - X 2 adalah besaran-besaran dengan derajat kekecilan yang sama. Persamaan ter
sebut paling berguna apabila tiga dari nilai-nilai Xt hingga x4 diketahui, dan yang ke
empat ingin dicari. 

(a) (b) 

Gambar 3.6.1 Penurunan persamaan perpindahan-titik-hubung. 

Penggunaan persamaan perpindahan-titik-hubung untuk mencari lendutan hori
sontal dan vertikal semua titik-hubung di dalam suatu rangka-batang akan digelarkan 
di dalam contoh berikut. 

Contoh 3.6.1 Tentukan dengan metode persamaan perpindahan-titik-hubung, len
dutan horisontal dan vertikal semua titik-hubung dari rangka-batang yang me
ngalami pertambahan panjang anggotanya, sebagaimana diperlihatkan pada 
Gambar 3.6.2a. 

PENYELESAIAN Lokasi titik-hubung L 0 tidak berubah ~ama-sama dengan de
formasi rangka-batang, sedangkan arah setiap anggota bisa berubah. Namun de
mikian, di dalam langkah pertama pada penerapan metoda persamaan-perpindah
an-titik-hubung, setiap titik-hubung boleh diandaikan tidak berpindah tempat dan 
setiap anggota yang melaluinya tidak berubah arah. Apabila perpindahan semua 
titik-hubung ditentukan relatif terhadap titik-hubung yang tetap posisinya ini 
dan terhadap arah yang tetap tersebut, rangka-batang terdeformasi secara kese
luruhan boleh di-translasi-kan dan di-rotasi-kan untuk memenuhi tuntutan fisis 
tertentu; misalnya, translasi tersebut akan membawa titik-hubung L 0 kembali 
ke sendi, dan rotasi tersebut akan membawa titik-hubung L4 ke garis horisontal 
yang melalui sendi tersebut. 

Biasanya, lebih bijaksana untuk memilih sebuah titik yang dekat dengan 
tengah-tengah bentangan sebagai titik tetapnya, atau titik acuan. Untuk soal ini, 
pilihlah titik-hubung Ut sebagai titik acuan, dan pilihlah anggota UtL 2 yang 
melaluinya sebagai anggota yang tetap arahnya, atau sebagai anggota acuan. Per
alihan nisbi titik-hubung terhadap titik acuan dan anggota acuan diperlihatkan 
pada Gambar 3.6.2b; sebagian besar daripadanya diperoleh dari pemeriksaan, 
sambil menggunakan tambahan panjang yang diketahui di dalam anggota-anggota 
horisontal dan vertikal; yang lainnya, ditandai dengan b~o b 2 , b 3 , dan b4 , diper
oleh dari persamaan perpindahan-titik-hubung, masing-masing dengan mengguna
kan tambahan panjang anggota-anggota LoUt. L2 U3 , U3L 3 , dan U3 L 4 sebagai 
kondisi-kondisinya. 

Perpindahan horisontal dan vertikal titik acuan Ut adalah (0,0). Sebagai 
anggota acuan, Ut L 2 diandaikan tetap arahnya; dengan demikian titik-hubung L 2 

harus beralih ke luar, menjurus dari Ut ke L 2 , seuah 1 ,60, yang tak lain adalah 
tambahan panjang UtL 2 yang diketahui. Ini berarti bahwa perpindahan vertikal 
dan horisontal titik-hubung L 2 adalah (+0,96 - 1,28). Bertolak dari Ut ke arah 
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kanan, perpindahan horisonta1 u2 harus1ah -1,08 (negatif berarti ke kiri) untuk 
menampung kurangan panjang yang diketahui 1,08 di da1am anggota ul u2; 
dan perpindahan horisonta1 u3 haruslah -2,16 karena u2 u3 diketahui berkurang 
panjangnya juga sebesar 1,08. Berto1ak dari U1 ke arah bawah, perpindahan ver
tika1 L 1 harus1ah -0,80 (negatif berarti ke bawah) untuk menampung tambahan 
panjang anggota L 1L 2 yang diketahui sebesar 1,44; dan perpindahan horisonta1 
L 0 harus1ah -1 ,92 karena L 0 L 1 bertambah parijangnya juga sebesar 1 ,44. Ber
to1ak dari L 2 ke arah kanan, perpindahan horisonta1 L 3 harus1ah +2,76 untuk 
men<.'ll.pung tambahan panjang anggota L 2 L 3 yang diketahui sebesar 1,80; dan 
perpindahan horisontal L4 harus1ah +4,56 karena L 3 L 4 bertambah panjangnya 
juga sebesar 1 ,80. Berto1ak dari L 2 ke arah atas, perpindahan vertikal U2 harus1ah 
-1,28, yang sama dengan perpindahan vertika1 L 2 karena parijang U2 L 2 tidak 
berubah. 

Kali ini, perpindahan vertika1 yang tidak diketahui dari Lo dinyatakan 
sebagai b 1 ; dari U3 sebagai b 2 ; dari L 3 sebagai b 3 ; dan dari L4 sebagai b4. Terap
kan persamaan perpindahan-titik-hubung dari U1 ke arah L 0 , 

-1,60 = (--1,92 -0)(-0,6) + (b,- 0)(-0,8) 

b,=+3,44 

dariL 2 ke arah U3 , 

j. 

1§3 
..... 

I 

+1,44 

0 
00 

0 
+ 

L, 

X,., 0 

~ 

+I 44 

L2 

+0,80 = (-2,16- 0,96)(+0,6) + (b2+ 1.28)(+0,8) 

b2= +2,06 

-~I ~ ~ e Lo 

"' 
~ 

~ : ~-" + 
+1,80 ..... +I 80 

LJ L• 

4@ 4.8m=l9.2m ·I (c) Bentuk tall busur bawah, bagian (b) 

(a) Nilai-nilai /::,L dalam mm 
(dari Contoh 3.4.1) 

(0, 0) (-1,08, -1,28) (-2,16, b2) 

0,00, 0,00 -1,08,-1,28 -2,16,+2,06 
+1,92,-3,44 +1,92,-3,44 +1,92,-3,44 
+ 2,05,- I ,54 + 2,05,- 3,08 + 2,05,- 4,62 
+3,97,-4,98 +2,89,-7,80 +1,81,-6,00 

u, U2 U3 + 2,06 u, u2 • U3 

Lo~ ~ 
L L1 ( -1,92, b,) ( -0,48, -0,80) ( + 2, 76, bl) ( +4,56, b.) ---c;-n;;c-'0':-;;----;-,--- --------=----'..-=--

+3,44 < +0,96, _ 1,28> +0,46 + 9,60 - 1,92, + 3,44 -0,48, -o,8o +0,96, -1,28 
+1,92, -3,44 

0,00, -3,08 
+2.88, -7,80 

+1,92,-3,44 +1,92,-3,44 
0,00, 0,00 0,00 -1,54 

(b) Perpindahan titik-hubung o,oo, o,oo +!,44,-5,78 
Titik acuan: U1 
Anggota acuan: U1L 2 LJ 

+ 2, 76, +0,46 
+1,92,-3,44 

0,00,-4,62 
+4,68, -7,60 

+4,56, +9,60 
+1,92, -3,44 

0,00,-6,16 
+6,48, 0,00 

(d) Penyelarasan dengan translasi dan rotasi 

Gambar 3.6.2 Rangka·batang Contoh 3.6.1. 
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dan dari u3 ke arah £4' 

-2,00 = (+4,56+ 2,16)(+0,6) +(b.- 2,06)(-0,8) 

b~= +9,60 
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Bertolak dari U3 ke arah bawah, perpindahan vertikal titik-hubung £ 3 haruslah 
0,46 ke atas untuk menampung pemanjangan anggota U3 L 3 sebesar 1,60; atau 

bJ = +0,46 

Nilai-nilai b 1 hingga b4 di at as, setelah diperoleh, langsung dimasukkan ke dalam 
Gambar 3.6.2b. 
Perpindahan-perpindahan-titik-hubung, sebagaimana tercantum pada Gambar 
3.6.2b, taat-asas kepada perubahan panjang semua anggota yang sliketahui, kecuali 
titik-hubung L 0 harus tidak berpindah sama sekali dan perpindahan vertikal £ 4 

harus sama dengan nol. Kedua tuntutan fisis ini dapat dipenuhi dengan pertama
tama mentranslasikan seluruh rangka-batang, 1,92 mm ke kanan dan 3,44 mm ke 
bawah. Pada Gambar 3.6.2d, baris pertama menyatakan hasil-hasil yang diperoleh 
pada Gambar 3.6.2b; baris kedua menunjukkan perpindahan-perpindahan akibat 
ranslasi yang sama untuk setiap titik-hubung. Sekarang perpindahan vertikal £ 4 

masih tetap 9,60 - 3,44 = 6,16 mm ke atas, yang karena terlalu tinggi, seluruh 
rangka-batang tersebut harus dirotasikan terhadap titik L 0 melalui sudut kecil 
searah jarum jam, 6,16 mm/19,2 m, untuk membawa L 4 ke bawah, ke nol. 

Apabila radial OP pada Gambar 3.6.3 berputar terhadap titik 0 melalui 
sudut kecil d8, perpindahan PP' dapat dianggap tegaklurus terhadap OP dan sama 

Gambar 3.6.3 Perpindahan PP' akibat sua tu putaran kecil. 

dengan R d8 Dengan menggunakan segitiga yang sama, komponen horisontal 
dari PP' adalah 

dH ( ke kanan ) = PP'(k) = R d8 (*) = V d8 (3.6.3a) 

ilv ~ ke bawah) =PP'(~)= R d8 (jf) = H d8 (3.6.3b) 

Persamaan (3.6.3a dan b) digunakan1untuk menetapkan baris ketiga pada Gam
bar 3.6.2d. Tanda positif dan negatif pada setiap titik-hubung pertama-tama 
dicatat dari pengamatan. Misalnya, karena seluruh rangka-batang berputar searah 
jarum jam terhadap £ 0 , U3 beralih ke kanan-bawah, tegak-lurus terhadap garis 
khayal yang melalui L 0 dan U3 • Perpindahan vertikal £ 1 , L 2 , dan L 3 masing
masing adalah i, ~, dan! dari 6,16 mm, semuanya mengarah ke bawah. Perpindah
an vertikal U 1, U2, dan U3 masing-masing harus sama dengan perpindahan vertikal 
£1, L2, dan L 3 , karena putaran tersebut merupakan gerakan benda kaku dari 
rangka-batang semula yang tak terdeformasi. Demikian pula, perpindahan horison
tal Ut.. U2, dan U3 haruslah sama, arahnya ke kanan, dan besarnya adalah 

V d8 = (6,4 m) (6~~~2m:) = 2,05 mm 
Maka, perpindahan vertikal dan horisontal akhir semua titik-hubung sama dengan 
jum!ah ketiga bagian: (I) akibat pemanjangan anggota dengan dasar acuan titik 
dan anggota yang melaluinya, (2) akibat translasi, dan (3) akibat rotasi. Hasil-hasil 
akhir ini diperlihatkan pada baris keempat dari Gambar 3 .6.2d. 
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Jika hanya lendutan vertikal dil semua titik-hubung pada tali busur bawah 
yang dikehendaki, maka setelah hasil-hasil yang diperlihatkan pada Gambar 
3.6.2b diselesaik:an, suatu sketsa bentuk tali busur bawah seperti ditunjukkan 
pada Gambar 3.6.2c, merupakan semua nng diperlukan. Pada gambar ini, per
tama-tama sebuah garis horisontal acuan digambarkan, dan lendutan vertikal 
+3,44, -0,80, -1,28, +0,46, dan +9,60 yang diperoleh dari Gambar 3.6.2b di
plot di atas atau di bawah garis horisontal ini untuk memperoleh L0,Li, Lz, 
L3, dan L4. Lalu garis penutup L0L4 digambarkan dan penyangga-penyartgga 
vertikal antara garis penutup terse but dan pelbagai titik L0, L i, Li, L3, dan L4 
merupakan lendutan vertikal yang dikehendaki, yang masing-masing sama de
ngan 0; 5,78 mm; 7,80 mm; 7,60 mm; dan 0. 

3.7 Metode Gra!Is- Diagram Williot-Mohr 

Metode beban-sudut dan metode persamaan perpindahan·titik-hubung merupakan me
tode-metode aljabariah yang menggunakan hanya hubungan-hubungan geometri. K.arena 
itu mudahlah disimpulkan bahwa lendutan horisontal dan vertikal disemua titik-hubung 
dapat diperoleh dengan suatu solusi grafis. Secara teoritis, bentuk rangka-batang yang 
terdeformasi dapat digambarkan dengan menggunakan panjang-panjang baru anggota se
bagai sisi-sisi segitiga-komponen. Tetapi panjang-panjang yang telah berubah itu hanya
lah sedikit lebih panjang atau lebih pendek daripada panjang semula, suatu kenyataan 
yang membuat rangka-batang yang terdeformasi hampir sama dengan rangka-batang 
semula. Kesulitan ini dapat dihindari dengan menggunakan suatu metode yang disaran
kan oleh Williot pada tahun 1877. * Di dalam metode ini, dua skala yang berbeda dipa
kai dalam penggambaran panjang semula L dan ubahan panjang M. 

Tinjaulah rangka-batang pada Gambar 3. 7 .la, yang bentuk aslinya adalah ABCDE. 
Andaikan bahwa ubahan panjang ketujuh anggotanya adalah +3, -4, -5, +6, +7, -8, 
dan +9 satuan kecil, sebagaimana dituliskan pada anggota-anggota yang bersangkutan 
pada Gambar 3.7 .la. Lokasi baru dari titik-titik-hubimgnya adalah A', B', C, D', dan E', 
sementara titik-hubung C' ditempatkan di atas C dan anggota C' B' ditempatkan di atas 
CB. Posisi-posisi yang baru ini dapat ditentukan secara grafis dengan menggambarkan 
segitiga-segitiga baru C'B'A', C'B'D' dan D'B'E' dalam urutan sebagai berikut: 

1. Untuk segitiga C'B'A'. Tempatkan C' di atas C. Perpanjang CB hingga B', buatlah 
BB' sama dengan 6 satuan. Tariklah B'A 1 sejajar dan sama dengan BA, dan per
panjang B'A 1 ctengan 7 satuan hingga A 2 • Susutkan 8 satuan ctari A ke arah C hingga 
mencapai A 3 • Garis-garis tegaklurus yang ctibuat di A 2 dan A 3 berpotongan di A'. 

2. Untuk segitiga C'B'D'. Tariklah B'D1 sejajar dan sama ctengan BD, ctan perpan
jang B'D 1 ctengan 3 satuan hingga D 2 • Susutkan 5 satuan ctari D ke arah C hingga 
mencapai D 3 • Garis-garis tegaklurus yang dibuat di D2 ctan D 3 berpotongan cti D'. 

J. Untuk segitiga D'B'E'. Tariklah D'E1 sejajar dan sama dengan DE, ctan susutkan 
4 satuan ctari E 1 ke arah D' hingga mencapai E2 • Tariklah B'E3 sejajar ctan sama 
ctengan BE, ctan perpanjang B'E3 dengan 9 satuan hingga E4 • Garis-garis tegak
lurus yang ctibuat cti E2 ctan E4 berpotongan cti E'. 

Pacta penyelesaian kerja grafis yang terlihat pacta Gambar 3.7.la, pembaca dapat 
menyaksikan bahwa bidang-bidang yang ctiarsir di sekitar titik A, D dan E tidak ter
gantung kepacta skala yang ctigunakan untuk memplot rangka-batang semula ABCDE, 
ctan bahwa bidang-bictang ini boleh dibuat ctengan skala yang berbeda-becta. Sebabnya, 
garis-garis tegaklurus yang menggantikan busur lingkaran digambarkan ketika titik po-

* S. P. Timoshenko, History of Strength of Materials, McGraw-Hill Book Company, New York, 
1953, hal. 314. 
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E' 

9 

(a} Diagram Williot yang terpencar di titik-titik hubung 
Titik acuan: C a tau C'; 
anggota acuan: CB a tau C'B' 

/'~' 
E" 

v·~~ 
I B" 
1/ 

c~ I 
\ I 
'iA" 

(c) Diagram rotasi Mohr 

E'' 

(b) Diagram paduan Williot (d) Diagram Williot-Mohr 

Gambar 3.7.1 Diagram Williot-Mohr. 
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tongan kedua sisi yang baru dari suatu segitiga sedang dicari. Ha! ini taat-asas kepada 
pengandaian orde-pertama bahwa perpindahan transversal tidak mengubah panjang sua tu 
anggota. 

Diagram-diagram perpindahan yang terpencar-pencar yang dinyatakan dengan bi
dan-bidang yang diarsir pada Gambar 3.7.Ia dapat dipadukan ke dalam satu diagram se
perti terlihat pada Gambar 3.7.Ib. C pertama-tama ditetapkan sebagai titik acuan. Ka
rena C' B' dipilih sebagai anggota acuan, B' pada Gambar 3.7 .la harus beralih secara rela
tif 6 satuan ke kanan-bawah dalam arah CB menjauhi titik acuan tersebut. Ha! ini dila
kukan pada Gambar 3.7.Ib untuk memperoleh B'. Karena A' pada Gambar 3.7.la 
harus beralih secara relatif terhadap B'7 satuan ke kiri dan 8 satuan ke kanan atas men
dekati C, 7 satuan dan 8 satuan terse but pada Gambar 3. 7 .lb diplot ke sebelah kiri B' 
dan ke kanan atas dari C', dengan garis-garis tegaklurusnya berpotongan diA ~ Kemudian 
karena D' pada Gambar 3.7 .la harus beralih 3 satuan ke kanan-atas dari B' dan 5 satuan 
ke kiri relatif terhadap C', 3 satuan dan 5 satuan terse but pada Gambar 3. 7 .lb dip lot 
ke kanan-atas dari B' dan 5 satuan ke sebelah kiri C', dengan garis-garis tegaklurusnya 
berpotongan diD'. Akhirnya, karena E' pada Gambar 3.7.Ia harus beralih secara relatif 
terhadap B' 9 satuan ke kanan dan 4 satuan ke kiri-atas IJ)endekati D', 9 satuan dan 4 
satuan terse but pada Gambar 3.7 .lb dip lot ke sebelah kanan B' dan ke kiri-atas dari D', 
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dengan garis-garis tegaklurusnya berpotongan diE'. Lendutan setiap titik-hubung kini da
pat diukur pada Gambar 3 7 .lb dari titik acuan ke arah titik yang bertanda aksen tung
gal, berdasarkan ·kondisi-kondisi bahwa C' tidak beralih dan CB' tidak berotasi. 

Titik E' relatif lebih tinggi daripada titik A' pada Gambar 3.7.lb, sedangkan 
tuntutan fisiknya adalah bahwa mereka harus tetap pada ketinggian yang sama. Pada 
tahun 1887 Mohr menyarankan sebuah metode grafis untuk memperoleh lendutan 
semua titik-hubung, baik besar maupun arahnya, yang disebabkan oleh rotasi raga
kaku rangka-batang yang tak terdeformasi. * Pertama, besarnya lendutan sua tu titik-hu
bung sama dengan perkalian jaraknya dari poros dengan sudut rotasi kecil. Kedua, arah 
lendutan suatu titik-hubung selalu tegaklurus terhadap garis lurus khayal yang melalui 
porosnya dan titik-hubung yang ditinjau tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa 
besar dan arah lendutan-lendutan ini dapat diukur dari suatu rangka-batang yang se
rupa secara geometri, yang tegaklurus terhadap bentuk semula dari rangka-batang yang 
bersangkutan. Jadi lendutan setiap titik-hubung diukur dari titik yang bertanda aksen 
ganda ke titik poros A" pada diagram rotasi Mohr pada Gam bar 3. 7 .l c. 

Apabila diagram Williot dan diagram Mohr dipadukan seperti terlihat pada Gam
bar 3.7.ld, perpindahan akhir setiap titik-hubung dapat dengan mudah dhikur dari titik 
yang bertanda aksen ganda ke titik yang bertanda aksen tunggal. Lendutan akhir ini me
rupakan jumlah dari tiga hal: (I) akibat rotasi, dari titik yang bertanda aksen ganda ke 
A" (atau A'); (2) akibat translasi, dari A' (a tau A'') ke titik acuan; dan (3) akibat peru
bahan panjang anggota-anggota, dari titik acuan ke titik yang bertanda aksen tunggal. 
Pembaca kini dapat melihat bahwa ketiga bagian dari lendutan di dalam metode grafis 
tersebut adalah tepat serupa dengan ketiga bagiannya di dalam metode persamaan
perpindahan-titik-hubung. 

Lo 

I~ 

Contoh 3.7 .1 Tentukan dengan metode grafis, lendutan horisontal dan ver
tikal semua titik-hubung pada rangka-batang pad a Gambar 3. 7 .2a yang mengalami 
pemanjangan anggotanya. 

~ 0 "..- 0 ~ ~ \> .... 00 <;:)• 
I c-," (b " + ~ 

+ 
+1,44 +I 44 +I 80 +1,80 

L, L2 Ll L• 
4@ 4,8 m= 19,2 m ~ 

(a) Nilai-nilai D.L dalam mm. 

E .... 
"' 

L4' 
~------------~~L4 

/ I 

u;·?E--<}Li 
I '-. I 

ur~-~Li' 
I / IL" 

u;·~- ' 

(b) Diagram Williot-Mohr 
Titik acuan: V 1 ; 

anggota acuan: U1L2 

* J. I. Parcel dan. R. R. B .. Moorman. Analysis of Statically Indeterminate Structures, John 
Wiley & Sons, Inc., New York, 1955, hal. 107. 
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L" 
~4~------------~L; 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
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/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

uryE-;------- - --fLi' 
I -..... 
I '-..... 
I " 
I '-..... 
I " 
I '-..... I 

u2i-- u;_ _____ ~~L2' 
I / I 
I 
I 
I 
I 
I / 

U{'~-:._ ------ ---fLi' 
...... 

...... 

(c) Diagram Williot-Mohr 
Titik acuan: Lo; 
anggota acuan L 0L 1 

Li 

Gambar 3.7.2 Penyelesaian Contoh 3.7 .1. 
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PENYELESAIAN Dua penyelesaian grafis diperlihatkan pad a Gambar 3.7 .2b dan c. 
Penyelesaian yang diperlihatkan pada Gambar 3.7.2b menggunakan ruangjauh le
bih sedikit ketimbang yang diperlihatkan pada Gambar 3.7 .2c apabila skala yang 
sama digunakan, atau dl dalam ruang terbatas yang ada, skala yang lebih besar da
pat digunakan jika suatu pilihan yang baik terhadap anggota acuan dilakukan. 
Pilihan yang paling baik adalah menggunakan suatu anggota yang rotasinya nol 
atau kecil sebagai anggota acuan. 

3.8 Lati.han 
3.1 Tentukandengan metode beban-satuan, lendutanhorisontal dan vertikal dari titik
titik-hubung pada tali busur bawah akibat beban-beban yang bekerja pada rangka-batang 
pada Gambar 3.8.1. 

3.2 Tentukan dengan metode beban-satuan, tambahan jarak antara titik-hubung U2 
dan L 3 akibat beban-beban yang bekerja pada rangka-batang pada Gambar 3.8.1. 

3.3. Tentukan dengan metode beban-satuan, lendutan horisontal dan vertikal titik-hu
bung L4 dari rangka-batang pada Gambar 3.8.2 akibat penurunan suhu 40°C pada tali 
busur bawah saja. Koefisien muai a tau susut sama dengan 11,7 X 10-b tc. 
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,., 
•<t~ a:: <b' "' 0 e 

·e. ~· "! ·~ '<t 

:::;, :::;, .0 

(2.25) (2.25) (2.25) 
LI L2 Ll L4 

54kN 108kN 81 kN 
4 @4.8 m= 19.2 m 

Bilangan di dalam tanda kurung adalah luas penampang dalam 1 o- 3 X m2 

E = 200 x 106 kN/m2 

Gambar 3.8.1 Latihan 3.1 dan 3.2 

Gambar 3.8.2 Latihan 3.3 dan 3.4. 

3.4 Tentukan dengan metode beban-satuan, lendutan horisontal dan vertikal titik-hu
bung L4 dari rangka-batang pad a Gambar 3.8. 2 jika anggota U2 U3 dibuat 12 mm ter
lalu panjang. 

3.5 Tentukan dengan metode beban-satuan, lendutan horisontal tumpuan rol B akibat 
beban 81 kN yang bekerja di C pada rangka-batang pada Gambar 3.8.3. 

3.6 Tentukan dengan metode beban-satuan, lendutan horisontal dan vertikal titik
hubung U3 akibat beban 45 kN yang bekerja di U3 pada rangka-batang pada Gambar 
3.8.4. 

3.7 Tentukan dengan metode beban-sudut, lendutan vertikal semua titik-hubung pada 
tali busur bawah akibat beban-beban yang bekerja pada rangka-batang Contoh 3.1. 

3.8. Tentukan dengan metode beban-sudut, lendutan vertikal semua titik-hubung 
pada tali busur bawah dari rangka-batang untuk Latihan 3.3. 

3.9 Tentukan dengan metode beban-sudut, lendutan vertikal semua titik-hubung 
pada tali busur bawah dari rangka-batang untuk Latihan 3.4. 

c 

Bilangan di dalam tanda kurung adalah 1uas penampang dalam 10-3 X m2 

£=200x J06 kN/m2 

Gambar 3.8.3 Latihan 3.5. 
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4SkN 
3@ 2.4 m=7.2 m i 

Lo 

Bilangan di dalam tanda kurung adalah luas penampang dalam 1 o-3 X m 2 

E=200x 106 kN/m2 

Gambar 3.8;4. Latihan 3.6. 
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3.10 Tentukan dengan metode persamaan-perpindahan-titik-hubung, 1endutan horisontal 
dan vertika1 semua titik-hubung akibat beban-beban yang bekerja pada rangka-batang 
untuk Latihan 3.1. Gunakan U1 sebagai titik a·cuan dan U1L 2 sebagai anggota acuan. 

3.11 Selesaikan Latihan 3.10, dengan menggunakan L 2 sebagai titik acuan dan L 2 U"1. 
sebagai anggota acuan. 

3.12 Se1esaikan latihan 3.10, dengan menggunakan L 0 sebagai titik acuan dan L 0 L 1 

sebagai anggota acuan. 

3.13 Tentukan dengan metode grafis, lendutan horisontal dan vertikal semua 
titik-hubung akibat beban-beban yang bekerja pada rangka-batang untuk Latihan 3.1. 
Gunakan U1 sebagai titik acuan dan U1L 2 sebagai anggota acuan. 

3.14 Selesaikan Latihan 3.13, dengan menggunakan L 2 sebagai titik acuan dan L 2 U2 

sebagai anggota acuan. 

3.15 Selesaikan Latihan 3.13, dengan menggunakan L 0 sebagai titik acuan dan L 0 L 1 

sebagai anggota acuan. 



ANALISA BALOK DAN KERANGKA KAKU 
STATIS TAKTENTU DENGAN 
METODE GAYA 

4.1 Analisa Metode Gaya 

Di dalam Bab 2 dan 3 telah ditunjukkan bahwa tanggapan gaya dari balok, kerangka 
kaku, dan rangka-batang statis tertentu dapat ditentukan hanya dengan hukum-hukum 
statika, dan di dalam urutan langkah pemecahannya, sifat-sifat anggota seperti momen 
inersia untuk balok dan kerangka kaku atau luas penampang untuk rangka-batang tidak
lah diperlukan. Tanggapan deformasi dapat diperoleh setelah tanggapan gaya, tapi di 
dalam urutan langkah pemecahannya, sifat-sifat anggota diperlukan. 

Apabila suatu struktur - baik ia berupa balok, kerangka kaku, atau suatu rangka
batang - bersifat statis taktentu, tanggapan gayanya tidak dapat ditentukan dengan 
hukum-hukum statika saja. Dalam situasi demikian, beberapa reaksi yang tak diketahui, 
atau gaya-gaya anggota, yang banyaknya sama dengan derajat ketaktentuannya, dapat 
dipa~dang sebagai gaya-gaya yang tak diketahui yang bekerja pada suatu struktur-terten
tu-pokok, dan besarnya dapat diperoleh sejak awal dari kondisi-kondisi deformasi taat
asas. Karenanya, dalam penanganan kondisi-kondisi geometri ini, sifat-sifat anggotanya 
diperlukan. Jadi tanggapan gaya dari struktur statis taktentu benar-benar bergantung 
kepada sifat-sifat anggotanya. Sementara nama metode deformasi taat-asas lebih mem
berikan gambaran, nama metode gaya telah memperoleh ketenarannya karena perbeda
anya yang menyolok dengan metode perpindahan, yang dapat diprogram secara efektif 
sekali pada suatu komputer digital. 

Untuk balok dan kerangka kaku bertingkat-satu, sering sekali reaksi-reaksi kele
bihannya dipilih sebagai kelebihan, meskipun momen-momen lentur di beberapa titik 
yang sesuai boleh dipilih sebagai kelebihan sebagaimana akan diuraikan di dalam Bab 
6. Kondisi geometri yang berkaitan dengan setiap gaya reaksi (atau momen reaksi) 
adalah bahwa lendutan (atau kemiringan dalam kasus momen reaksi) di titik ketjanya 
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harus sama dengan nol. Jadi di d~am metode gaya pada penganalisaan, selalu terdapat. 
kondisi-kondisi geometri sebanyak gaya-gaya reaksi dan momen~rriomen reaksi yang 
tak diketahui yang ada. Gaya-gaya reaksi kelebihan maupun momen-momen reaksi 
kelebihan dapat disebut gaya-gaya ters:.marata, dari situlah nama metode gaya muncul. 

4.2 Analisa Balok Statii Taktentu dengan Metode Gaya 

Untuk sistem gaya-sejajar yang sebidang dan bekerja pada suatu balok, terdapatlah 
dua kondisi statika yang bebas, dengan satu tambahan tintuk setiap sendi-dalam dari 
balok yang bersangkutan. Banyaknya reaksi kelebihan yang melampaui dua persama~ 
an keseimbangan yang bebas terse but adalah derajat ke-taktentu-annya, atau 

NI = NR - 2 - NIH (4.2.1) 

dengan: NI adalah derajat ke-taktentu-annya, NR adalah jumlah total reaksi, dan NIH 
adalah jumlah sendi-dalam pada balok. 

Di dalam metode gaya pada penganalisaan balok statis taktentu, langkah perta
manya adalah memilih reaksi-reaksi kelebihannya, menghapuskan kekangan-kekangan 
fisik yang bertalian dengan reaksi-reaksi kelebihan tersebut, dan memperoleh suatu ba
lok-dasar statis tertentu yang ditujukan untuk memikul aksi paduan dari beban-beban 
yang bekerja dan gaya-gaya reaksi kelebihan yang tak diketahui tersebut. Jika suatu 
tumpuan sederhana dihapuskan dan reaksinya digantikan dengan suatu gaya reaksi yang 
tak diketahui kondisi geometrinya adalah bahwa lendutan di situ harus sama dengan nol. 
Jika sua tu tumpuan-terjepit diu bah menjadi tumpuan-sederhana dan reaksi m omen aslinya 
digantikan dengan suatu· momen reaksi yang tak diketahui, kondisi geometrinya adalah 
bahwa kemiringan di situ harus sama dengan nol. Jika suatu tumpuan-terjepit dihapus
kan sama sekali dan kekangan aslinya digantikan dengan suatu gaya reaksi yang tak 
diketahui dan momen reaksi yang tak diketahui. Kedua kondisi geometrinya adalah 
bahwa baik lendutan maupun kemiringan di situ harus sama dengan nol. 

Biasanya terdapat cara-cara lain untuk Il1emilih kelebihan-kelebihannya yang 
menghasilkan balok-balok dasar statis tertentu jenis lain, yang memikul beban-beban 
yang bekerja dan gaya-gaya kelebihannya secara serentak. Di dalam contoh-contoh 
berikut ini pemecahan-pemecahan lainnya ditunjukkan. 

Contoh 4.2.1 Analisalah dengan metode gaya dan gambarkan diagram gaya geser 
serta momennya, balok pada Gambar 4.2.la. 

PENYELESAIAN Dari Persamaan (4.2.1), derajat·ke-taktentu-annya·sama dengan 

NI = NR - 2- NIH = 3- 2- 0 = I 

Pi!ihlah R 3 sebagai kelebihan, hapuskan tumpuan di B, dan dapatkan balok-da
sarnya, yang berupa balok-kantilever yang terjepit di A saja sebagaimana terlihat 
pada Gambar 4.2.lb dan c. Kondisi geometrinya adalah bahwa lendutan di B, aki
bat aksi padulm dari he ban yang bekerja (Gambar 4.2.1 b) dan kelebihannya 
(Gambar 4.2.lc), harus sama dengan no!; atau 

~81 = ~82 

Dengan metode bidang-momen (metode beban-satuan dapat juga digunakan), 

WL
2
(5 ) 5WL

3 
R e(2 ) Re ~81 = 8EI 6L = 48EI ~si= 2k1 3L = 3ki 

Samakan !::.B 1 dengan !::.B2 dan se!esaikan untuk memperoleh R 3 , 

R3=2.w 
16 
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w 
R

1 
= f6 WL ----..:~--........_--=--~ 

c~---:--'-----::':'"7\ 

WL 

c\ ! ==----.... t + 
R3L //~~2 
c~ -~ ....... -........ 

f 
R3=f6w 

(a) 

Gambar 4.2.1 Balok Contoh 4.2.1. 

..... ...,, .dBI 

................ J 
w 

I Ck:iL .I 
2WL I 

WL2 

8El 

(b) Balok-dasar yang memikul 
beban yang bekerja 

~ 
Rl 

Rl 

(c) Balok-dasar yang 
memikul kelebihan 
R3 

Dengan R 3 yang kini diketahui, kembalilah ke Gambar 4.2.la, dan gunakan ke
dua persamaan statika yang bersangkutan untuk mendapatkan R 1 dan R2 : 

3 
R,= 

16
WL 

Diagram gaya geser dan diagram momen untuk balok yang sedang ditinjau terse
but karenanya dapatlah digambarkan seperti terlihat pada Gambar 4.2.la. 

PENYELESAIAN LAIN Pilihlah R 1 sebagai kelebihan, ubahlah tumpuan-terjepit 
A menjadi sebuah tumpuan-sederhana, dan dapatkan balok-dasarnya, yang berupa 
suatu balok~ederhana yang ditumpu di A dan B sebagaimana diperlihatkan pada 
Gambar 4.2.2b dan c. Kondisi geometrinya adalah bahwa kemiringan diA akibat 
aksi paduan dari beban yang bekerja (Gambar 4.2.2b) yang kelebihannya (Gambar 
4.2.2c) harus sama dengan nol; atau 

(a) 

(b) Balok-dasar yang memikul 
beban yang bekerja. 

Gambar 4.2.2 Pemecahan Lain untuk Contoh 4.2.1. 

(c) Balok-dasar yang 
memikul kelebihan 
Rl 
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Dengan metode balok-padanan (metode beban-satuan dapat juga digunakan), 

8A1 = reaksi di A pada balok-padanan pada Gambar 4.2.2b 

l WL2 WL2 

=zsEI = l6EI 

8,._2 = reaksi diA pada balok-padanan pada Gambar 4.2.2c 

2RIL RIL 
J2EI = 3EI 

Samakan 0 A 1 dengan 0 A 2 , dan selesaikan untuk memperoleh R 1 , 

3 
RI= l6WL 

95 

Dengan R 1 yang kini diketahui, kembalilah ke Gambar 4.2.2a, dan gunakan dua 
persamaan statika yang bersangkutan untuk mendapatkan R 2 dan R 3 , 

ll 5 
R2 = 16 W R3 = 16 W 

Perhatikan bahwa kedua reaksi ini, R 2 dan R 3 , dapat juga dengan mudah dipero
leh dengan superposisi. Pada Gambar 4.2.2a, reaksi-reaksi akibat W saja diperlihat
kan sebagai +W/2 (positif berarti ke atas) di A dan B, dan yang mengimbangi mo
men ujung berlawanan arah jarum jam se besar ~ W L adalah + & W di A - & W di 
B yang membentuk kopel reaksi searah jarum jam sebesar & WL. Niiai-nilai padu
an reaksi-reaksi karenanya adalah R 2 = + }t W dan R 3 = + ~ W. 

Contoh 4.2.2 Analisalah dengan metode gaya dan diagram gaya geser dan dia
gram momennya, balok pada Gambar 4.2.3a. 

PENYELESAIAN Dari Persamaan ( 4.2 .I), de_rajat ke-taktentu.;~nnya sama dengan 

NI = NR - 2- NIH = 4- 2- 0 = 2 

Karena simetris, R 3 danR 4 masing-masing harus sama dengan t wL ke atas, dan 
satu-satunya yang tak diketahui ada!ah m omen ujung-terjepit R 1 a tau R 2 di masing
masing ujungnya. R 1 haruslah berlawanan dengan arah jarum jam untuk memper
tahankan horisontalnya garis singgung di A, dan R 2 haruslah searah jarum jam 
untuk mempertahankan horisontalnya garis singgung di B. Balok-sederhana AB 
dipilih sebagai balok-dasar, yang ditujukan untuk memikul aksi paduan dari be ban 
yang bekerja (Gambar 4.2.3b) dan momen ujung R 1 dan R 2 yang sama besarnya 
tapi berlawanan arah (Gambar 4.2.3c). Kondisi geomterinya adalah bahwa ke
miringan di A maupun di B harus sama dengan nol; a tau 

Dengan metode balok-padanan (metode beban-satuan dapat juga digunakan), 

9,._ 1 = reaksi di'A pada balok-padanan di dalam Gambar 4.2.3b 

l wL3 wL3 

= Zl2EI = 24EI 

8,.. 2 = reaksi diA pada balok-padanan di dalam Gambar 4.2.3c 

IRIL RIL 
=zm= 2Er 

Samakan 8 A 1 dengan ()A 2 dan selesaikan untuk memperoleh R 1 , 

1 2 I 2 R1= 12 wL R2= 12 wL 

Dengan R 1 dan R 2 yang kini diketahui, kembalilah ke Gambar 4.2.3a dan selesai
kan diagram gaya geser dan momennya seperti diperlihatkan di situ. 
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(a) 
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(b) Balok-dasar yang memikul 
beban yang bekerja 

(c) Balok-dasar yang memikul 
kelebihan R 1 dan R2 

Gambar 4.2.3 Balok Contoh 4.2.2. 

PENYELESAIAN LAIN Balok-kantilever yang terjepit di A dan bebas di B boleh 
dipilih sebagai balok-dasar, yang ditujukan untuk memikul aksi paduan dari 
be ban yang bekerja, kelebihan R 2 , dan kelebihan R 4 , seperti diperlihatkan pada 
Gambar 4.2.4b hingga d. Terdapat dua kondisi geometri; yang kesatu, menyang
kut R 2 , adalah bahwakemiringan di B harus sama dengan nol, yang lainnya, me
nyangkut R 4 , adalah bahwa lendutan di B harus sama dengan nol, 

I~ 
IL 
4 .I 

I I 

~ 
wL2 6El 
2 

(b) Balok-dasar yang memikul 
beban yang bekerja. 

R2 

Os1 + Os2 = OsJ 

b.s1 + b.sz = b.sJ 

L 
I, T 
I 

I 
R2L 
El 

·I 
I 

R2 

(c) Balok-dasar yang memikul 
kelebihan R 2 

Gambar 4.2.4 Pemecahan lain untuk Contoh 4.2.2. 

R4L 
R4L2 
TIT 

rt~ 
2L .I j .. 
j 

(d) Balok-dasar yang memikul 
kelebihan R4 
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Dengan metode bidang-momen (metode beban-satuan dapat juga digunakan), 

wL3 

98, = 6EI 

982= R2L 
El 
R4e 

983 = 2EI 

Dengan demikian kondisi geometrinya menjadi 

wL3 R2L R4L2 

6EI +m= 2EI 

Selesaikan, 

wL4 R2L2 R4L3 

SEI + 2EI = 3EI 

Dengan R 2 dan R 4 yang kini diketahui, kembalilah ke Gambar 4.2.4a untuk 
mendapatkan R 1 dan R 3 dari dua persamaan statika yang bersangkutan. 

Contoh 4.2.3 Analisalah balok pada Gambar 4.2.5a dengan metode gaya, 

PENYELESAIAN Dari Persamaan (4.2 .1), derajat ke-taktentu-annya sama dengan 

NI = NR - 2- NIH = 4- 2- 0 = 2 

b 

( <:t---~l: ,----,-----f"~ ) 
£/Konstan 

L 

(a) 

r:JL __ !~ 
Wb Wa 
T T 

Wab 
-y-

Wab(L+b) Wab 
2LEI TET 

Wab(L+a) 
2LEI 

(b) Balok-dasar yang memikul 
beban yang bekerja 

Gambar 4.2.5 Balok Contoh 4.2.3. 

(c) Balok-<klsar yang memikul 
kelebihan R 1 

R2 

~----··ft· 
R2 R2 
y y 

R2L R2L 
R2L 2£1 3£1 

6f~ 
I R2 

(d) Balok dasar yang memikul 
kelebihan R2 
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Balok-sederhana AB dipilih sebagai balok-dasar, yang ditujukan untuk memikul 
be ban yang bekerja, momen reaksi R 1 di A, dan momen reaksi R2 diB, seperti 
diperlihatkan pada Gambar 4.2.5b hingga d. Kondisi-kondisi geometrinya adalah 

IIAI = IIA2 + IIA3 

IIBI = IIB2+ IIB3 

Dengan metode balok-padanan (metode beban-satuan dapat juga digunakan), 

, = Wab.(L+ b) 
UAI 2EI 3L 

Wab(L+a) 
IlB!= 2EI JL 

Substitusikan nilai-nilai di atas di dalam kedua kondisi geometri. 

R,L + R2L = Wab(L +b) 
3EI 6EI 6LEI 

R,L R2L Wab(L +a) 
6EI + 3EI = 6LEI 

Selesaikan untuk memperoleh R 1 dan R 2 , 

Dengan R 1 dan R 2 yang kini diketahui, kembalilah ke Gambar 4.2.5a untuk men
dapatkan R 3 dan R 4 dengan dua persamaan statika yang bersangkutan; maka, 

R
3
= Wb+R,-R2= Wb+~(b-a)= Wb

2
(3a+b) 

L L L L L 

R
4

= Wa_R,-R2= Wa_~(b-a)= Wa
2
(3b+a) 

L L L L L 

PENYELESAIAN LAIN Balok-kantilever yang terjepit di A dan bebas di B boleh 
dipilih sebagai balok-dasar, yang ditujukan untuk memikul aksi paduan dari beban 
yang beker.ia, kelebihan R 2 , dan kelebihan R 4 • Kedua kondisi geometrinya adalah 
bahwa baik kemiringan maupun lendutan di B harus· sama dengan nol. Perincian 
penyelesaiannya tidak ditunjukkan. 

4.3 Hokum Lendutan Timbal-Balik (Law of Reciprocal Deflecthms) 

Hukum lendutan timbal-balik, meskipun ia pertama-tama ditemukan oleh Maxwell 
pada tiliun 1864 dalam karyanya pada rangka-batang,* dalam kenyataannya diterapkan 
juga terhadap balok dan kerangka kaku. Belakangan, sebuah teorema kerja-semu tim
bal-balik yang umum, yang daripadanya hukum lendutan timbal-balik dapat dipandang 
sebagai suatu kasus khusus, dibuktikan oleh Betti pada tahun 1872. Ha! ini dinyatakan 
sebagai berikut: 

Teorema umum kerja-semu timbal-balik Kerja-semu yang dilakukan oleh suatu 
sistem gaya-P pada deformasi akibat suatu sistem gaya-Q sama dengan kerja-semu 
yang dilakukan oleh sistem gaya-Q tersebut pada deformasi akibat sistem gaya-P 
tersebut. 

* S. P. Timoshenko, History of Strength of Materials, McGraw-Hill Book Company, New York, 
195~. hal. 207. 

! Idem, hal. 320 
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Bukti Karena teorema ini diterapkan pada sembarang jenis struktur, sebagai contoh 
tinjaulah kerangka kaku ABCD pada Gambar 4.3.1. Sebutlah sistem gaya-P menca
kup tiga gaya P11 P2 , P3 dan reaksi-reaksi pada tumpuan-tumpuannya, dan sistem 
gaya-Q mencakup dua gaya Q1 , Q2 dan reaksi-reaksi pada tumpuan-tumpuannya. Se
butlah /::,.pp 1 , /::,.pp2 , /::,.PP3 sebagai lendutan-lendutan dalam arah P akibat sistem gaya
P, dan /::,.QP 1, /::,.QPZ sebagai lendutan-lendutan dalam arah Q, juga berakibat sistem 
gaya-P, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 4.3.la. Sebutlah /::,.QQ 1 , /::,.QQ'- seba
gai lendutan-lendutan dalam arah Q akibat sistem gaya Q, dan l::.pQ 1 , /::,.PQZ, /::,.PQ 3 

sebagai lendutan-lendutan dalam arah P, juga akibat sistem gaya-Q, sebagaimana diper
lihatkan pada Gambar 4.3.lb. Dengan menggunakan pertalian linier antara gaya-gaya 
dan lendutan-lendutan, usaha-nyata yang dilakukan pertama-tama oleh gaya-gaya P 
yang bekerja dan kemudian ditambah dengan yang dilakukan oleh gaya-gaya Q sama 
dengan, 

(4.3.1) 

Perhatikan bahwa gaya-gaya P sudah ada pada struktur ketika gaya-gaya Q ditambah
kan secara berangsur; karenanya usaha-nyata yang dilakukan oleh setiap gaya P sama 
dengan perkalian nilai-seluruhnya dengan lendutan tambahan di titik kerjanya akibat 
gaya-gaya Q. Demikian pula, jika gaya-gaya Q pertama-tama dikerjakan dan gaya-gaya 
P ditambahkan, usaha-nyata yang dilakukan pada struktur adalah 

i=2 1 i=3 1 i=2 

w = L - QiaQQi + L - P;t.ppj + L Q;aQPi 
i=l 2 i=l 2 i=l 

(4.3.2) 

Karena energi-dalam total di dalam struktur haruslah sama ketika gaya-gaya P maupun 
gaya-gaya Q (tak peduli urutan kerjanya) bekerja padanya, usaha-luar total yang dilaku
kan padanya haruslah juga sama. Samakan (4.3.1) dengan (4.3.2) dan hapuskan suku
suku yang sama, 

(4.3.3) 

(a) Sistem gaya-P 'b) Sistem gaya-Q 

Gambar 4.3.1 Teorema kerja-semu timbal-balik 
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Gaya-gaya dan lendutan-lendutan yang di dalam Persamaan (4.3.3) terletak di belakang 
setiap tanda penjumlahan, apabila dilihat tanpa mengacu kepada Persamaan ( 4.3 .1) dan 
( 4.3 .2), diturunkan dari gejala yang terpisah yang masing-masing ditunjukkan oleh 
Gambar 4.3 .la dan Gambar 4.3.1b, karenanya nama kerja-semu digunakan. 

Di dalam kasus khusus yang hanya terdapat satu gaya-satuan di dalam sistem P, 
dan juga hanya satu gaya-satuan di dalam sistem Q, sebagaimana ditunjukkan untuk 
balok pada Gambar 4.3.2, penerapan teorema umum kerja-semu timbal-balik mem
berikan 

p = 10 
8p0 = 80p untuk Q = 1 :o (4.3.4) 

Persamaan (4.3.4) tak lain merupakan hukum lendutan timbal-balik, yang dinyatakan 
sebagai berikut: 

Lendutan di Q akibat suatu beban-satuan di P sama dengan lendutan di P akibat 
suatu beban-satuan di Q. 

Persamaan (4.3.4) dapat juga dibuktikan dengan benar-benar mencoba mem
peroleh o QP dan o PQ masing-masing secara mandiii dengan metode beban-satuan. 
Untuk kasus dalam Gambar 4.3.2, 

8 = JMm dx = Jmpm0 dx 
QP El El 

dan 

8 = JMm dx = Jmompdx 
PQ El El 

Untuk kasus dalam Gambar 4.3.3, 

8 = ~ FuL = ~ UpUqL 
QP EA EA 

8 = ~ FuL = ~ u0upL 
PQ EA EA 

P;I,OkN•m .., Q;!,OkN 

~ 

(a) 

Gambar 4.3.2 Hukum lendutan timbal-balik: Kasus 1 

(a) (b) 

Gambar 4.3.3 Hukum Lendutan timbal-balik: Kasus 2. 
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P=l,OkN•m 

~ 

Q=l,OkN 

l 

(a) 

Gambar 4.3.4 Hukum lendutan timbal-balik: Kasus 3. 

Hukum lendutan timbal-balik juga berlaku di antara suatu momen-satuan P 
dan suatu gaya-satuan Q, sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 4.3.4. Dalam kasus 
ini, 6QP adalah lendutan ke bawah di Q akibat suatu momen-satuan berlawanan-arah
jarum jam yang bekerja di P, dan 6pQ adalah kemiringan berlawanan-arah jarum-jam 
diP akibat silatu beban-satuan ke bawah yang bekerja di Q. Perhatikan bahwa kata-kata 
ke bawah dan berlawanan-arah-jarum-jam masing-masing ditulis dua kali dengan huruf 
miring di dalam kalirnat sebelum ini. 

Apabila flpQ dan fiQP masing-masing diperoleh secara mandiri dengan metode 
geometri - yakni, metode bidang-momen dan metode balok-padanan untuk balok dan 
kerangka kaku, atau metode beban-sudut, metode persamaan-perpindahan-titik-hu
bung, dan metode grafis untuk rangka-batang - keserupaan mereka bermanfaat 
untuk menguji benar-tidaknya pemecahan. Namun demikian, tak ada pengecekan yang 
benar-benar bebas yang dapat diberikan oleh metode beban-satuan, karena fipQ dan 
6QP melibatkan integral-integral a tau penjumlahan-penjumlahan yang serupa. 

Karena metode gaya pada penganalisaan membutuhkan perhitungan lendutan 
dan kemiringan penggunaan hukum lendutan tirnbal-balik dapat mengurangi atau me
nyederhanakan jumlah pekerjaan yang diperlukan, khususnya apabila struktur yang 
bersangkutan ditujukan untuk memikul hanya beban-beban terpusat, a tau untuk memi
kul muatan-satuan-bergerak seperti dalam perhitungan-perhitungan garis-pengaruh yang 
diuraikan di dalam Bab 13. 

Contoh 4.3.1 Analisalah balok pada Gambar 4.3.5a dengan metode gaya, dan 
gambarkan diagram gaya geser serta momennya. 

PENYELESAIAN Balok yang ditinjau memiliki tiga tumpuan, sedangkan untuk ke
scLmbangan statis hanya diperlukan dua tumpuan; dengan demikian ia bersifat 
statis taktentu berderajat-satu. Tumpuan di B dihapuskan, dan balok-dasar AC 
memikul be ban yang bekerja serta reaksi kelebihan R 2 • Kondisi geometrinya ada
lah bahwa iend.utan di B pacta balok-dasar, akibat aksi paduan dari beban 120 kN 
dan kelebihan R 2 , sama dengan nol; atau , seperti diperlihatkan pada Gambar 
4.3.5b dan c, 

ABI = AB2 

Sebagai pengganti cara memperoleh /::,.B 1 dan /::,.B 2 masing-masing secara mandiri, 
hukum lendutan timbal-balik dapat dimanfaatkan sepenuhnya dengan pertama
tama menyelesaikan soal yang ditunjukkan pada Gambar 4.3.5d. Terapkan me
tode balok-padanan terhadap Gambar 4.3.5d, 

livB = m omen lentur diD pada balok-padanan 

= 5.6(3) _!(1.2)(3)(1) = ~ 
El 2 El El 

liBB = momen lentur di B pada balok-padanan 

= 6,4 (4)-! (2,4) (4) (~) = 19,2 
El 2 El 3 El 
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3 
120kN 

i~m~::-----,!~8 4 -----,~m i 
120kN 

! 
t 

RI R2 R3 R1=46,50kN 

E/·Konstan 
(a) 

120kN +46,50 +46,50 

! (+139,50) +20,25 +20,25 

(+81,00) 

(b) Balok-dasar yang memikul 
beban yang bekerja 

,.,..,.------r- ......... 
,." As2 ',, 

£/ t ',~ 

R2 

(c) Balok-dasar yang memikul 
kelebihan R2 

r----+-]~----r DB Oss 

0,4kN 0,6kN 

-=~ t ~t 
5,6 J1.. 6,4 
El El El 

(d) Balok-dasar yang memikul beban-satuan di B. 

Gambar 4.3.5 Balok Contoh 4.3.1. 

Dengan hukum lendutan timbal-balik, 

-220,50) 

.-73,50 -73,50 

135 

/\ 
~ 

81 

(e) Solusi untuk balok yang ditinjau 

As1 = 1208so = 1208os = 120 - =-( 
15) 1800 
El El 

Juga, 

As2 = R28ss = R2 c:n 
Samakan 6.8 1 dengan 6.82 dan selesaikan untuk memperoleh R 2 , 

R2= 93,75kN 
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Kembali ke balok yang ditinjau, yang diperlihatkan lagi pada Gambar 4.3.5e, 

Rt = 84(akibat beban} -0,4·R2 = 84- 0,4(93,75) = 46,50 kN 

RJ = 36 (akibat beban) - 0,6R2 = 36- 0,6(93,75) 

= -20,25 kN atau 20·,25 kN1ke bawah 

Diagram gaya geser serta momennya lalu digambarkan seperti terlihat pada Gam
bar 4.3.5e. 

PENYELESAIAN LAIN Jika reatcsi di C dipilih sebagai kelebihan, balok-dasarnya 
adalah balok-menggantung ABC yang ditumpu di A dan B. Kondisi geometrinya 
adalah bahwa lendutan di ujung bebas C pada balok-dasar akibat aksi paduan dari 
be ban yang bekeija dan kelebihan R 3 (yang mula-mula diandaikan ke bawah, 
karena flc 1 pada Gambar 4.3.6b ke atas) sama dengan nol; atau, sebagaimana 
ditunjukkan pada Gambar 4.3.6b dan c, 

Sekali lagi, soal pada Gambar 4.3.6d pertama-tama diselesaikan untuk mempero
leh6vc dan6cc· 

i 
3m 

R, 

Boc = momen lentur diD pada balok-padanan AB 

= :/3)- H~~)(3)(1) = ;I 
Bee =48s +;I(~)= 4(;I) +;I(~)=:: 

120kN 

1v B c 

6m ! 4m 4 R2 R3 12 _J!_ 
EJ!Konstan El El 

I I (a) 

~ 
/4,0kN•ml 

(d) Balok-dasar yang memikul 
beban-satuan di C 

(b) Balok-dasar yang memikul 
beban yang beketja 

120kN 

f 
! 

R1 =46,50kN 

t t 
R2 = 93,75 kN t 

R3 =20,25 kN 

(c) Balok-dasar yang memikul kelebihan R3 (e~ Solusi untuk balok yang ditinjau 

Gambar 4.3.6 Pemecahan lain untuk Contoh 4.3.1. 
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Dengan hukum Iendutan timbal-balik, 

4ct = 1208cv = 120Boc = 120 - = --( 
9 ) 1080 

El El 

Juga, 

Samakan l::!c 1 dengan l::!c2 dan selesaikan untuk memperoleh R 3 , 

R3 =20,25 kN ke bawah sebagaimana yang diandaikan 

Kembali ke balok yang ditinjau, yang ditunjukkan kembali pada Gambar 4.3.6e, 

. 4R3 4(20 25) 
R1 = +60 (akibat be ban)- 6 = +60---

6
•- = 46,50 kN ke atas 

. IOR3 10(20 25) R2 = +60 (ak1bat beban)+-
6

- = +60+--
6
-·- = 93,75 kN ke atas 

Contoh 4.3.2 Analisalah balok pada Gambar 4.3.7a dengan metode gaya dan 
gambarkan diagram gaya geser serta momennya. 

PENYELESAIAN Balok yang ditinjau memiliki em pat tumpuan R 1 hingga R 4 , ia 
bersifat statis taktentu berderajat-dua. Dengan menghapuskan tumpuan-tumpuan 
di B dan C, balok-kantilever yang terjepit di A dan bebas di C dipilih sebagai ba
lok-dasar. Kondisi geometrinya adalah bahwa lendutan di B maupun di C pada ba
lok-dasar akibat aksi paduan dari beban-beban yang bekerja dan kelebihan-kele
b1han R 3 dan R 4 harus sama dengan no!; atau, dari Gambar 4.3.7b hingga d, 

4Bt = 482+ 483 

4ct = 4c2 + 4c3 

Kerjakan sebuah beban-satuan di B seperti terlihat pada Gambar 4.3.7e dan gu
nakan metode bidang-momen, 

I ( 6 ) I ( 3 ) 22,5 
BoB = 2 El (3)(2) + 2 El (3)(1) =El 1(6) 72 BBB = 2 El (6)(4) = EI 

1(6) 126 BEB = 2 EI (6)(7) = El 
I ( 6 ) 180 

BcB = 2 EI (6)(10) = El 

KeJjakan sebuah beban-satuan di C seperti terlihat pad a Gambar 4.3. 7[ dan gu
nakan metode bidang-momen, 

Boc = H~~ )<3)(2) +~(;1 )<3)(1) = 
4!~ 

BBc = H~; )<6)(4) +H:r )<6)(2) = ~~ 

B,~ = H~;)<9)(6)+H~r )<9)(3) = 
3~/ 

8cc = !(Q)(I2)(8) = 576 
2 El EI 

Dengan hukum lendutan timbal-balik, 

( 22,5) ( 126) BBt = 1208Bv + 808BE = 1208oB + 808eB = 120 Ef + 80 EI 

12,780 
=El 
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120kN 

t 

R3 

El Konstan 

(a) 

80kN 

t 
-------JAm 

-~ 

(b) Balok dasar yang memikul 
be ban yang bekerja 

I.OkN 

~r----~h=-=~:----_ J',--_-1r:-o£-c--IJ 
use -- j cc ____ ,. 

Ukuran tidak sama dengan bagian (e) 

~ 
12kN•m 

(f) Balok-dasar yang memikul 
beban-satuan di !C 

120kN 

t 
80kN 

! 
R1 =90kN•m 

R3 

(c) Balok dasar yang memikul 
kelebihan R3 

(d) Balok-dasar yang memikul 
kelebihan R4 

c~ 
R2 =60 kN 

+60 +60 +55 +55 

1 (+180) (+165) 

(-180) 
<-75) 1 

-25 -2 

-60 -60 

~ 
90 90 

(g) Solusi untuk balok yang ditinjau 

[/3~ 
, 6,0kN•m 

(e~ Balok-dasar yang memikul beban-satuan di B 

Gambar 4.3.7 Balok untuk Contoh 4.3.2 . 

.sd = 12o.sCD + so.sc, = 12o.soc + so.s,c = 12o(~n + so~~j.S) 
35,100 

=El 

Menurut definisi, 

~82 = RJ888 = Rl (;;) 

~83 = R488c = R•(~~) 

105 
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l,OkN•m 

R3 
El Konstan 

(a) 

120kN 80kN 

~~!_ _____ .1~!-~-----~-------~ 
(b) Balok-dasar yang memikul 

be ban yang bekerja 

(c) Balok-dasar yang memikul 
kelebihan R 1 

{d) Balok-dasar yang memikul 
kelebihan R 3 

R1 =90kN•m 

c~ 
R2 =60 kN 

Gambar 4.3.8 Pemecahan lain untuk Contoh 4.3.2. 

~,,. I '•• -------·-·t ~ ----- ------
bkN f2kN 

l,OF======t 
4 2 

El "El 

{e) Balok-da~ yang memikul 
momen-satuan di A 

l,OkN 

~"-----_t., ________ ---;z:. 

~ 
t t 
1[ 

(f) Balok-dasar yang memikul 
beban-satuan di B 

120kN SOkN 

! ! 

{g) Solusi untuk balok 
yang ditinjau 

9 
ET 
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Kondisi geometrinya kini menjadi 

(~~ )<RJ)+ (~~)<R•) = 12E~80 

(~)(RJ)+ (~:)<R•) = 15E~OO 
Selesaikan kedua persamaan di atas untuk memperoleh R 3 dan R 4 , 

R1 = 115 kN ke atas k.. = 25 kN ke atas 

107 

Kembali ke balok yang ditinjau dengan nilai-nilai R 3 dan R 4 yang diketahui, 
dan selesaikan untuk memperoleh R 1 dan R 2 dengan dua persamaan statika 
yang bersangkutan, 

R 1 = 90 kN ·m berlawanan arah jarum jam Rz = 60 kN ke atas 

Diagram gaya geser serta momennya diperlihatkan pada Gambar 4.3 ?g. 

PENYELESAIAN LAIN Andaikan balok-6ederhana AC dipilih sebagai balok-dasar, 
sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 4.3.8. Kelebihan-kelebihannya adalah 
R 1 dan R 3 • Kondisi geometrinya adalah kemiringan di A dan lendutan di B pada 
balok pokok akibat aksi paduan dari beban-beban yang bekerja dan kelebihan
kelebihan R 1 dan R 3 harus sama dengan nol; a tau, dari Gambar 4.3.8b hingga d, 

IJA, = IIAz + IJAJ 

ds1 = dsz + dsJ 

Kerjakan sebuah momen-satuan di A seperti terlihat pada Gambar 4.3.8e dan 
gunakan metode balok-padanan, 

<!>AA= H(~~)(l2) =;I 
<'loA = i/9>-Ho;i)<9><3> = 7 ~;5 

c'lsA= i1<6>-i{~)<6)(2)= ; 1 

8,A = i~<3>-ieii)<3>o> = 5~:5 

Kerjakan seuuah beban-satuan di B seperti terlihat pada Gambar 4.3 8[ dan 
gunakan metode·balok-padanan, 

9 
</>AB= El 

c'los = 8es =...2..(3)-.!.(~)(3)(1) = 24•75 
El 2EI El 

9 I (3.0) 36 888 = El(6)-2 El (6)(2)= El 

Dengan hukum lendutan timbal-balik, 

IJAI = 120<f>AD + 80</>AE = 1208oA + 80c'JeA 

= 120(7,875) + so(5,625) = 1395 
El El El 

ds 1 = 1208so + 808se = 1208os + 808es 

= 120(24,75) + so(24,75) = 4950 
El El El 
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Menurut definisi, 

IIA2 = Rl</>AA = R, (;I) ~82 = R,ll8A = R, (;I) 
IIAJ = RJ</>A8 = RJ (;I) ~83 = RJil88 = RJ (~~) 

Kondisi geometrinya kini menjadi 

( 
4 ) ( 9 ) 1395 

R, El +R3 El =Er 

( 9) (36) 4950 R, El +R3 El =Er 

Selesaikan kedua persamaan di atas untuk memperoleh R 1 dan R 3 , 

R 1 = 90 kN -m berlawanan arah jarum jam RJ = 115 kN ke atas 

Kembali ke balok yang ditinjau dengan nilai-nilai R 1 dan R3 yang diketahui dan 
selesaikan untuk memperoleh R 2 dan R 4 dengan dua pcrsamaan statika yang ber
sangkutan 

R2 = 60 kN ke atas R. = 25 kN ke atas 

4.4 Teorema Usaha-Terkecil 
Teorema usaha-terkecil berlaku untuk sembarang struktur statis taktentu, baik ia bept
pa balok, kerangka kaku, atau suatu rangka-batang. Hal ini dapat dinyatakan sebagai 
berikut: 

Untuk sembarang struktur statis taktentu, ke/ebihan -kelebihannya harus/ah se
demikian rupa sehingga energi-dalam total di dalam struktur yang bersangkutan 
menjadi minimum. 

Keabsahan teorema usaha-terkecil diperoleh langsung dari teorema Castigliano 
kedua, yang disajikan di dalam Pasal 2.8. Penurunan sebelum ini memanfaatkan suatu 
balok sebagai suatu contoh khusus; namun sebenarnya, kedua teorema Catigliano ber
laku untuk semua struktur. 

Melanjutkan penggunaan contoh-contoh sederhana untuk menjelaskan suatu 
teorema umum, tinjaulah balok pada Gambar 4.4.la, yang bersifat statis taktentu ber
derajat-satu. Jelaslah bahwa balok-sederhana statis tertentu pada Gambar 4 4.lb, yang 
ditujukan untuk memikul aksi paduan dari beban-beban yang bekeija dan gaya reaksi 
kelebinan R 2 , adalah ekivalen dengan balok yang ditinjau. Kondisi geometri untuk me
nentukan R 2 adalah bahwa lendutan di B pada balok-ekivalen itu harus sama de
ngan nol. Lendutan ini, dengan teorema Castigliano kedua atau metode turunan-parsial, 
adalah !J.B = aujaR2 dengan demikian kondisi penentuan R2 adalah aujaR2 = 0, atau 
R2 sedemikian rupa sehingga energi-dalam totalnya menjadi minimum. Dengan kata 
lain, apabila alam punya kebebasan memilih, ia akan selalu cenderung untuk menghemat 
energi. Gagasan yang sama dapat diperluas terhadap balok pada Gambar 4.4.2a, yang 
balok-ekivalennya terlihat pada Gambar 4.4.2b. Kondisi geometri untuk menentukan R 1 

dan R3 adalah OA = aujaRI = 0 dan !J.B = au;aR3 = 0, atau kelebihan-kelebihanRI 
dan R3 sedemikian rupa sehingga energi dalam totalnya menjadi minimum. 

Penerapan teorema usaha-terkecil pada analisa balok statis taktentu akan dllu
kiskan melalui dua contoh. Ak.an diketahui nanti bahwa urutan langkah pemecahan
nya, pada pokoknya, serupa dengan urutan langkah pemecahan di dalam metode defor
masi taat-asas, terutama jika metode turunan-parsial atau metode beban-satuan, sebagai 
pengganti metode bidang-momen/balok-padanan, digunakan untuk menghitung len
dutan dan kemiringan pada balok-dasar. Jadi dalam kenyataannya, metode usaha-ter-
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kecil tak lain merupakan suatu variasi dari metode gaya, yang di dalamnya penentuan 
gaya-gaya atau momen-momen reaksi kelebihan dilakukan sejak awal. 

Contoh 4.4.1 Selesaikan Contor 4.2.1 dengan metode usaha-terkecil. 

PENYELESAIAN Balok yang ditinjau diperlihatkan kembali pada Gambar 4.4.3a. 
Balok-kantilever yang terlihat pada Gambar 4.4.3b dipilih sebagai balok-ekivalen 
statis tertentunya, yang ditujukan untuk memikul beban W maupun R 3 . Dari 
Persamaan (2.9.2), energi-dalam di dalam balok tersebut adalah 

U = JM
2 

dx = J.LJ2(Rlx)
2 

dx J.L'2[RJ(L/2 + x)- Wx)
2 
dx 

2El o 2El + o 2El 

Integral pertama yang mencakup bagian BC menggunakan B sebagai titik pangkal 
dan integral kedua yang mencakup bagian CA menggunakan C sebagai titik 
pangkal. Terapkan teorema usaha-terkecil, 

iJU = f.LI2(Rlx)(x) dx + fl./2[RJ(L/2+ x)- Wx](L/2+ x) dx 
iJRJ o El Jo El 

= [R3x
3JL12 + [Rl(L/2 +xi 

3El o 3El 

R3L3 5WL3 

= 3Ei - 48El = O 

WLx 2 Wx1]LI2 
4El 3El o 

Selesaikan persamaan di atas, yang serupa dengan persamaan deformasi-taat-asas 
di dalam Contoh 4.2.1, 

ke atas 

Kembali ke balok-t;emula dengan R 3 yang kini diketahui dan gunakan dua persa
maan statika yang bersangkutan, 

R 1 = ! WL - RJL = ! WL - f6 WL = ~ WL berlawanan arah putaran j arum jam 

ke atas 

(a) Balok statis taktentu yang ditinjau (b) Balok-ekivalen statis tertentu 

Gambar 4.4.1 Teorema usaha-terkecil sa tu kelebihan 

w; J.J-2 w; Rl Wz 
R, ! ! R, ! t ! C'~ A A C',t; 
t t t t 

Rz Rl R4 Rz 

(a) Balok statis taktentu yang ditinjau (b) Balok-ekivalen statis tertentu 

Gambar 4.4.2 Teorema usaha-terkecil, dua kelebihan. 
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L w L ·cf T j' T 

t· E/konstan 
L 

R2 R3 

(a) Balok statis taktentu yang ditinjau 

<! WL-R3L) 
w R3 

l t er c B 

(W-R3) 

(b) Balok-kantilever sebagai balok
ekivalen statis tertentu 

(c) Balok-sederhana sebagai balok
ekivalen statis tertentu. Gambar 4.4.3 Balok Contoh 4.4.1. 

PENYELESAIAN LAIN Balok~ederhana yang terlihat pada Gambar 4.4.3c dipi
lih sebagai balok-ekivalen statis tertentunya, yang ditujukan untuk memikul be
ban W dan R 1 . Energi-dalam di dalam balok terse but adalah 

Integral pertama yang mencakup bagian AC menggunakan A sebagai titik pang
kal dan integral kedua yang mencakup bagian BC menggunakan B sebagai titik 
pangkal. Terapkan teorema usaha-terkecil, 

i!U = fuz[-R,+dW+RdL)x](-l+x/L)dx+ fLI2 [dW-RdL)x](-x/L)dx 
i!R, Jo El Jo El 

R,L WL3 

= 3El- 16EI = O 

Selesaikan persamaan di atas, yang serupa dengan persamaan deformasi-taat-asas 
di dalam Contoh 4.2.1, 

R,=l.WL 
16 

berlawanan arah putaran jarum jam 

Kembali ke balok semula dengan R 1 yang kini diketahui dan gunakan dua persa
maan statika yang bersangkutan, 

ke atas 

ke atas 
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Contoh 4.4.2 Selesaikan Contoh 4.3.2 dengan metode usaha-terkecil. 

PENYELESAIAN Balok yang ditinjau diperlihatkan kembali pada Gambar 4.4.4a. 
Balok-kantilever yang terlihat pada Gambar 4.4.4b dipilih sebagai balok-ekivcilen 
statis tertentunya yang ditujukan untuk memikul kedua gaya yang diketahui 
dan gaya-gaya reaksi kelebihan R 3 dan R 4 . Dari Persamaan (2.9 .2), energi-dalam 
di dalam balok adalah 

JM 2 dx 
U= 2El 

= { 3(R.x)2 dx+ {
3[R.(3+x)-80x]2 dx 

)o 2El Jo 2El 

+ {3[R.(6+ x)- 80(3 + x) + R3x]2 dx 
Jo 2El 

{
3 [R4(9+ x)- 80(6+ x) + RJ(3 + x) -120xf dx 

+ Jo 2El 

Keempat integral di atas mencakup bagian-bagian CE, EB, BD, dan DA, masing
masing dengan C, E, B, dan D sebagai titik-pangkal acuannya. Terapkan teorema 
usaha-terkecil, 

aU = t<R•x)(O)dx+ t!R•(3+x)-80x](O)dx 
iJRJ )o El )o El 

+ {3 [R.(6+ x)- 80(3+ x)+ RJx](x) dx 
Jo El 

+ {3[R.(9+ x)- 80(6+ x)+ RJ(3 + x)- 120x](3 + x) dx 
)o El 

= (~~ )<RJ) + (~~)<R•)- 12~80 = 0 

aU = {
3
(R.x)(x)dx+ e[R.(3+x)-80x](3+x)dx 

aR. Jo El )o El 

+ {3 [R.(6+x)-80(3+x)+RJX](6+x)dx 
Jo El 

+ {3[R.(9+ x)- 80(6+ x) + RJ(3 + x)- 120x](9+ x)dx 
Jo El 

= (k~)<RJ) + (~7)<R·>- 35E~oo = o 

Perhatikan bahwa koefisien R4 di dalam a WjaR 4 = 0 adalah 180/E/, dan koefi
sien R 3 di dalam a WjaR 4 = 0 adalah juga 180/ El Hal ini merupakan konsekuensi 
alamiah dari hukum lendutan timbal-balik, dan sangat bermanfaat di sini sebagai 
suatu pengecekan terhadap pekerjaan numerik. Perhatikan juga bahwa kedua 

R2 R3 R4 
E/konstan 

(a) Balok statis taktentu yang ditinjau 

Gambar 4.4.4 Balok Contoh 4.4.2. 

e080-6R1120kN R3 80kN R4 

-!2R4 ! t ! t c1A D B E c 

(200-R3-R.) 

(b) Balok-kantilever sebagai balok· 
ekivalen statis tertentu 
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persamaan ini serupa dengan yang diperoleh di dalam Contoh 4 3.2. Selesaikan 
kedua persamaan ini, 

R4= 25 kN 

Kembali ke balok-asli dengan nilai-nilai R 3 dan R 4 di atas yang diketahui dan 
gunakan dua persamaan statik:a yang bersangkutan, 

R1=90kN·m R2=60kN 

PENYELESAIAN LAIN Sebuah pemecahan lain dapat di!akukan dengan menggu
nakan balok-sederhana AC sebagai balok-ekivalen statis tertentunya, yang ditu
jukan untuk memikul Kedua gaya diketahui tersebut dan kelebihan-kelebihan 
R 1 dan R 3. M aka R 1 dan R 3 pertama-tama diperoleh dari kondisi a U/aR 1 = 0 
dan au;aR 3 = 0. Perinciannya tidak ditunjukkan. 

4.5 Reaksi-reaksi yang Timbul pada Balok Statis Taktentu akibat 
Gerakan Tumpuan. 

Dalam pen-desain-an struktural jembatan atau bangunan, seringkali perlulah kita per
hitungkan kemungkinan penurunan vertikal yang tak-sama pada tumpuan-tumpuannya, 
dan di dalam kasus tumpuan-terjepit, kemungkinan perputaran pijakannya akibat sebab
sebab geologis. Untuk balok statis tertentu, atau sebenarnya juga untuk semua jenis 
lainnya dari struktur statis tertentu, gerakan tumpuan, baik ia berupa penurunan ver
tikal ataupun gerakan putaran, sama sekali tidak akan menyebabkan perubahan apa 
pun pada bentuk struktur yang bersangkutan, namun seluruh struktur tersebut dapat 
teralihkan sebagai suatu benda kaku. Tiga kasus yang menunjukkan akibat-akibat 
dari gerakan tumpuan-tumpuan balok statis tertentu ditunjukkan pada Gambar 4.5.1. 

Untuk balok statis taktentu atau struktur statis taktentu pada umumnya, gerak-
• an tumpuan-tumpuannya akan menyebabkan perubahan bentuk struktur yang ber

sangkutan, dan, tentu saja, perubahan posisi struktur tcrsebut untuk menyesuaikan 
dirinya terhadap penurunan atau perputaran tumpuannya. Seiring dengan perubahan 
bentuk struktur, timbullah reaksi-reaksi yang membentuk suatu sistem gaya yang sa
ling mengimbangi karena tidak ada gaya-luar lain yang bekerja pada struktur yang ber
sangkutan. 

Apabila terjadi lebih dari satu penurunan vertikal atau gerak putaran, akan lebih 
memudahkan kalau kita tentukan reaksi-reaksi yang timbul akibat gerakan sa tu per satu 
dan kemudian kita padukan hasil-hasil dari masing-masing penyebab yang bersangkutan. 
Urutan langkah untuk menentukan reaksi-reaksi yang timbul itu pertama-tama memilih 
suatu balok-dasar statis tertentu dengan menghapuskan kekangan-kekangan kelebih
annya .termasuk tumpuan-tumpuan yang bergerak dan menggantikannya dengan reaksi
reaksi kelebihan yang tak-diketahui. Kondisi deformasi taat-asas pada tumpuan-ber
gerak nantinya adalah bahwa lendutan atau kemiringan di situ hams sama dengan 
besar gerakan yang diramalkan bakal terjadi, sedangkan kondisi-kondisi pada semua 
kelebihan lainnya, jika ada, menghendaki lendutan nol atau kemiringan yang tetap 
sarna, sebagaimana yang telah dibicarakan pada pasal sebelumnya di dalam bab ini. 
Sebenarnya, alasan untuk lebih memilih kata taat-asas ketimbang kata no! dalam is-

c:::: ..... 
I ~--

(a) Balok-kantilever {b) Balok menggantung (c) Balok dengan sendi-dalam 

Gambar 4.5.1. Gerakan tumpuan-tumpuan pada balok statis tertentu. 
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tilah kondisi-kondisi deformasi taat-asas diungkapkan secara tepat di sini. Setelah re
aksi-reaksi kelebihan diperoleh, mereka dapat dikerjakan pada balok-dasar-ekivalen
nya dan dua reaksi sisanya diperoleh dengan menggunakan dua persamaan statika yang 
bersangku tan. 

Contoh 4.5.1 Tentukan dengan metode gaya, semua reaksi yang timbul akibat 
penurunan vertikal sebesar 4,5 mm pada tumpuan B dari balok di dalam Gambar 
4.5.2a. 

PENYELESAIAN Sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 4.5 .2b dan c, balok· 
kantilever AC dipilih sebagai balok-dasar statis tertentu, yang hanya memikul 
gaya-gaya reaksi kelebihan R 3 dan R4 . Nilai-nilai oBB• oBc = OcB. dan Dcc 
diambil dari Contoh 4.3.2; yakni, 

ll 
_ 72kN·m3 72(1000) 

BB- El (200 x 106)(160 x 104 ) 
2•2s·mm 

llBC = llcB = 180 kN·m
3 

180(1000) · 
El (200x 106)(160x w-6)=S,625 mm 

ll _ 576 kN·m3 576(1000) 
cc- El (200 X 10")(160 X 10 6) 

18 mm 

Dari Gambar 4.5.2b dan c, kondisi-kondisi <!_eformasi taat-asasnya adalah 

RJilBB - R.llBc = 4,5 mm 

RJilcB - R.llcc = 0 

Substitusikan nilai-nilai,{) BB, lJ BC = <'>cB dan <'>cc, 

2,25RJ- 5 ,625R. = 4,5 

5,625RJ-18R.=O 

Selesaikan, 

R1 =20_.571 kN •m 

RJ = 9,143 kN ke bawah sebagaimana yang diandaikan 

R. = 2,857 kN ke atas sebagaimana yang diandaikan 

c ~A:-----~.,----.-7; 
6m 6m 

R3 =9,!43 kN 
E=200x 106 kN/m2 ; I= !60x 10-6 m4 

(a) Balok yang ditinjau 

R3 

JA ------J~, . ., 1 
·-...... Riles 

--..................... .. 

(b) Balok-dasar yang memikul 
kelebihan R3 

_ __./·/1R.occ 

JA -----~·;."' tc 
(c) Balok-dasar yang memikul R4 

keftlbihan R 4 Gambar 4.5;2 Balok untuk Ccintoh 4.5.1. 
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Kedua reaksi sisanya, R 1 dan R 2 , dapat diperoleh dengan menggunakan dua per
samaan statika yang bersangkutan; maka 

Rt = 6R1- 12R. = 6(9,143)- 12(2,857) = 20,574 kN ·m berlawanan arah 
R2 = RJ - R. = 9,143 - 2,857 = 6,286 kN ke atas jarumjam 

PENYELESAIAN LAIN Sebagaimana diperlihatkan pada Uambar 4.5.3b dan c, 
balok.,sederhana AC dapat dipilih sebagai balok-dasar statis tertentu, yang hanya 
memikul gaya-gaya reaksi kelebihan R 1 dan R 3 . Nilai-nilai 1/> AA, 6 BA, 1/> AB• dan 
6 BB diambil dari Contoh 4.3.2; yakni, 

4kN·m2 4 
</>AA= --m-= (200 X 106)(160 X 10 ") 0,125 x 10-3 rad 

9kN·m3 9 
BBA =--m-= (200 X 106)(160 X 10 ") 0,28125 x 10-3 m 

9kN·m2 9 
</>AB= --m-= (200 X 10")(160 X 10""') 0,28125 x 10-3 rad 

8 
_ 36kN·m3 36 

BB - El (200" 10")(160 X 10 6) 1,125 x 10-3 m 

Perhatikan bahwa 5BA = ri>AB = 0,28125 X 10- 3
; artinya, momen berlawanan-arah

jarum-jam 1 ,0 kN.m yang bekerja di A menyebabkan 1endutan ke atas sebesar 
{)BA= 0,28125 X 10- 3 m di B, dan beban ke bawah 1,0 kN yang bekerja diB 
menyebabkan putaran searah•jarum·Jam sebesar ri>AB = 0,28125 X 10- 3 rad diA. 
Dari Gambar 4.5.3b dan c kondisi deformasi taat-asasnya adalah 

RJ8BB- Rt8BA = 0,0045 m 

Rl</>AB- Rt</>AA = 0 

Su bstitusikan nilai-nilai 6 BB, 6 BA = 1/J AB, dan cp A A , 

1,125Rl- 0,28125Rt = 4,5 

0,28125RJ-0,125R, = 0 

R1 =20,571 kN•m 

• 

c~A;----~r--~ 

6m 6m 

R2=6,286 kN R
3 

= 9, 143 kN R4 =2,857 kN 

E=200x 106 kNfm2; I= 160x J0-6 m• 

(a) Balok yang ditinjau 

(b) Balok-dasar yang memikul 
kelebihan R 2 

~~~~1~~~----·-·/£ 
(c) Balok-dasar yartg memikul 

kelebihan R 3 Gambar 4.5.3 Pemecahan lain untuk Contoh 4.5.1. 
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Selesaikan, 
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R, = 20,571 kN berlawanan-arah-jarum-jam sebagaimana diandaikan 

R3 = 9,143 kN ke bawah sebagaimana diandaikan 

Kedua reaksi sisanya, R 2 dan R 4 , dapat diperoleh dengan menggunakan dua per
samaan statika yang bersangkutan; maka, 

_ 1 R, _ 1 20,571 _ 
R2- 2R3 + 12- 2(9, 143) + 

12 
- 6,286 kN ke atas 

1 R, 1 20,571 
R. =2R3- 12 = 2

(9,143)-12-= 2,857 kN ke atas 

Contoh 4.5.2 Pada Contoh 4.5.1, reaksi-reaksi yang timbul akibat penurunan 
vertikal sebesar 4,5 mm di tumpuan B pada balok telah ditentukan dengan me
tode gaya, sebagaimana diturijukkan pada Gambar 4.5.4a. Gambarkan diagram 
gaya geser serta momennya, dan dengan memperlakukan masing-masing bentangan 
secara mandiri, tentukan kemiringan A dan B untuk bentangan AB serta kemiring
an di B dan C untuk bentangan BC. 

PENYELESAIAN Penekanan daiam contoh ini adalah untuk menunjukkan bahwa 
reaksi terhadap baiok padanan sama dengan sudut antara tali busur, yang tak lain 
adaiah garis Iurus yang menghubungkan dua titik pada kurva elastis. yang berhu
bungan dengan ujung-ujung baiok-padanan, dan garis singgung kurva elastis terse
but. Untuk soai ini, diagram m omen pada bentangan AB dipisahkan menjadi dua 
bagian seperti terlihat pada Gambar 4.5.4d, yang luas bidang M/EI -nya masmg
masing adalah I ,607 X 10-3 rad dan l ,929 X 10- 3 rad. Demi kemudahan, kurva 
elastis yang berhubungan dengan tali busur, akibat masing-masing Iuas bidang 
M/EI, juga diperlihatkan pad a Gambar 4.5 Ad. Gunakan teorema baiok-padanan I, 

</>AB = 1,286 X 10-3-0,536 X 10-3 = 0, 750 X 10-3 berlawanan arah putaran jarum jam 

</>BA= 1,071 X 10-3-0,643 X 10-3 = 0,428 X 10-3berlawanan arah putaranjarumjam 

Dari geometri yang ditunjukkan pada Gambar 4.5..4d, 

BB' 4,5 
BA= AB- </>As= 

6000 
-0,75ox 10-3 = o (cocok) 

45 
Bs = 60oo- </>BA = 0, 750 X 10-3- 0,428 X 10-3 = 0,322 X 10-3,searah ·putaran jarum jam 

Dengan mengacu kepada bentangan BC pada Gambar 4.5.4e, 

Bs = </>BC-~= 1,071 X 10-3-0,750 X 10-3 

= 0,321 x 10-3 searah putaranjarumjam (cocok) 

Be=~+ </>cs = 0,750 X 10-3 + 0,536 X 10-3· 

= 1,286 X 10-3 berlawanan arah putaran jarum jam 

Kurva elastis untuk seluruh baiok juga diperlihatkan pad a Gambar 4.5.4a. 
Diuipada melihat gambar aktual kurva elastisnya daiam hubungannya de

ngan tall busur dan memperoieh kemiringan ujung-ujung balok padanannya 
dengan pemeriksaan, rumus 8 = R + (/) boiehjuga digunakan, yang di dalam kasus 
ini 8, (/), dan R bernilai positif jika sesuai dengan searah-jarum-jam dan R adalah 
kemiringan tali busur. Dengan demikian, 

• 

BA = RAB +</>AB = ( +0,750 X 10-3) + ( +0,536 X 10-3- 1,286 X 10-3) = 0 

Bs = RAB +</>BA= (+0,750 X 10-3) + (-1,607 X 10-3 + 0,643 X 10-3) 

= +0,322 X 10-3 

Bs = Rsc +</>BC= (-0.750 X 10-3) + (+ 1,071 X 10-3) = +0,321 X 10-3 

Be = Rsc + </>cs = ( -0,750 x 10-3) + ( -0,536 x 10-3) = -1,286 x 10-3 
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20,571 kN •· c ~A~--....;r:[---~ 
6m 6m 

6,286 kN 9,143 kN 
2,857 kN 

E=200x 106 kN/m2 ; 1= 160x 10-6 m4 

+6,286 

I 

(a) 

(-17,142) 
+6,286 

(+37,716) I 
I 

-2,'=-85""7,.----_--=2,.-!.,857 

(b) 

V 
20,571 

{c) 

I 17,142 

~lxiO' 
o,536x w-3 1 

Sl.42 - I 607 X t0-3 
El - I 

hl2l = 1 929x w-3 
El ' · 

1,286xlat::s'xl0-' 

20,571 1 

(d) 
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I~ I \._--:>~ 
-~ ---

<Pes 
<I> se 

17,142 I 

~·-· 
1 011 x w-3 I 

I I 
~ = t,607 x w-3 

(e) 

Gambar 4.5.4 Pengecekan keseimbangan dan kontinuitas untuk balok di dalam Contoh 4.5.1. 

Pendekatan "pemeriksaan-fisikal" lebih dianjurkan pada saat ini, namun "pende
katan-tanda" akan Iebih cocok untuk prosedur-otomatis yang dapat digunakan 
dalam suatu program komputer. Pendekatan rangkap-dua ini akan digunakan se
cam luas di dalam Bab 11. 
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4.6 Analisa Kerangka Kaku Statis Taktentu dengan Metode Gaya 
Sebagaimana telah dibahas sebelumnya di dalam Pasal 2.1, deformasi aksial akibat 
gaya-gaya aksial anggota suatu kerangka kaku biasanya sangat kecil apabila dibanding
kan dengan deformasi akibat momen Ientur; karena itu ia dapat diabaikan. Peninjauan 
deformasi aksial akan ditunda hingga Bab 16. Untuk saat ini, kondisi-kondisi deformasi 
taat-asas yang digunakan di dalam metode-gaya pada penganalisaan kerangka kaku 
statis taktentu berkaitan dengan kerangka kaku yang terdeformasi oleh momen lentur 
saja. Meskipun telah didapatkan bahwa terdapat pengaruh kecil pada nilai-nilai kelebih
an sekalipun perubahan-perubahan panjang anggota turut diperhitungkan dalam pe
nyusunan persamaan-persamaan deformasi taat-asas, hal ini tidaklah berarti bahwa 
tidak ada gaya-gaya aksial, dan gaya-gaya aksial ini haruslah diperhitungkan di dalam 
pendesainan anggota yang bersangkutan. 

Contoh 4.6.1 Analisalah dengan metode gaya, kerangka kaku dengan dua tum
puan-sendi pada Gambar 4.6.la. 

PENYELESAIAN Untuk kerangka kaku bertingkat-satu, derajat ke-taktentu.annya 
sama dengan banyaknya reaksi yang tak diketahui dikurangi 3. Dalam soal ini ter
dapat em pat reaksi yang harus ditentukan; karenanya, kerangka kaku yang ditinjau 
bersifat statis taktentu berderajat satu. Struktur pokok yang logis adalah suatu 
kerangka kaku dengan satu tumpuan-sendi dan satu tumpuan di atas rol hori
sontal. Apabila H0 dipilih sebagai kelebihan, kondisi deformasi taat-asasnya adalah 
bahwa lendutan horisontal tumpuan rol D pada kerangka kaku dasar, ketika ia 
memikul aksi paduan dari beban-beban yang bekerja dan kelebihan Hn, haruslah 
nol; atau sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 4.6.L 

dengan: [)0 sebagai lendutan ke kiri jika Hv sama dengan 1,0 kN. Kondisi defor
masi ~ .t-asas seringkali dise but "kondisi keselarasan" (compatibility condition), 
ka. ·• lendutan horisontal pada tumpuan rol D dari struktur dasar harus selaras 
dengan kondisi bahwa lendutan horisontal diD pada struktur statis taktentu yang 
ditinjau sama dengan nol. Perhatikanjudul kondisi keselarasan untuk Gambar 4.6 .1. 

Baik metode beban-satuan maupun metode bidang-momenfbalok-padanan 
dapat digunakan untuk penentuan dan 4J dan l)D pada Gambar 4.6.1: pemecah
an dengan metode bahan-satuan ditunjukkan di sini. Dengan mengacu kepada dia-

48 

(a) 

96 

Br-----L--_,c 

(b) 

D' 
Do-

~ 

Br-------,C 

+ 

oA 

(c) 

Gambar 4.6':1 Kondisi keselarasan untuk kelebihan HD di dalam Contoh 4.6.1. 
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48 
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gram benda-bebas pada Gambar 4.6.2, ekspresi-ekspresi untuk M dan m dalam 
pelbagai bagian dari kerangka kaku dapat diamati. Dengan demikian, 

Elc4o = r5 

(48x)(l,Ox) dx + f (216)(4,5 + x) dx 

bagian AE, titik-pangkal di A bagian EB, titik-pangkal diE 

+!f(216+ 12x)(7,5- fix) dx +!f (84x)(5+ fix) dx 

bagian BF, titik-pangkal diB bagian CF, titik-pangkal di C 

+ f (0)(-1,0x) dx 

bagian DC, titik-pangkal diD. 

= 1458+ 3888+ 2407,5 + 1102,5 + 0 = 8856 kN·m1 

J.
7,5 J.6 

EI,8o= 
0 

(-1,0x)2 dx+! 
0

(-7,5+nx)2 dx 

bagian AB, titik-pangkal di A bagian BC, titik-pangkal di C 

+ J.'<+ 1,0x)2 
dx 

0 • 

bagian DC, titik-pangkal diD 

= 140,625 + 18,75 +41,667 = 301,042 kN·m3 

Dari kondisi keselarasan, 

H EI,4o 8856 29 2 kN k k" . b . d" daik o = EJ,jjo = 301 ,042 = ,4 e m se agaunana yang Jan an 

Kembali ke kerangka kaku yang ditinjau pada Gambar 4.6.1a dan gunakan tiga 
persamaan statika yang bersangkutan, 

IF, =0: 

IMo=O: 

Cek dengan I F, = 0: 

96 

B.-----1--~C 
F 

Do 

A t 
84 

t 
12 

HA= 48- Ho= 48-29,42 =.18,58 kN ke kiri 

V"= %(3)- 48(2~- 18•58(2•5) = 24,26 kN ke atas 

Vo = 96(3) + 48(4'5)- 29.42(2•5) = 71 74 kN ke atas 
6 ' 

V,+Vo~96 

24,26+ 71,74 = 96 (Cocok). 

B,-------.C B.-------.C 

Do 1,0 Do 

A t A ~ 1,0 5 1,o- 5 

~ u t i2 

5 5 u i2 

1,0 

(a) Untuk M dalam I::!.D (b) Untuk m dalam I::!.D (c) Untuk M atau m dalam 6 D 

G_;bar 4.6.2 Diagram benda-bebas untuk M dan m dalam !i.v dan liD· 
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96 

B c B c B c 
F 

48 

D 28,8 
0 

t 
2,"- A 96 0 

~ 
1,0 

Dt 2,4 l 
1,0 - OA 

2,4 t 
1,0 

Do 2,4 

~ 
1,0 

(a) Untuk M dalam flA (b) Untuk m dalam 4A (c) Untuk M a tau m dalam 8 A 

Gambar 4.6.4 Diagram benda-bebas untuk M dan m dalam f:.A dan 8 A 

Kembali ke kerangka kaku yang ditinjau pada Gambar 4.6.3a dan gunakan tiga 
persamaan statika yang bersangkutan, 

l; F, = 0: Vo=96-24,26=71,74kN keatas 

l:Mo = 0: HA = 96(3)- 48~~~- 2~.26(6) = 18,58 kN ke kiri 

Ho= 96(3) +48(i.~ -71,74(6) 29,42 kN ke kiri 

Cek dengan l: Fx = 0: HA+Hv4o48 

18,58 + 29,42 = 48 (cocok) 

Contoh 4.6.2 Dengan menggunakan hasil-hasil Contoh 4.6.1, gambarkan diagram 
benda bebas diagram gaya getar, dan diagram momen untuk setiap anggota kerang
ka kaku tersebut. Kemudian, dengan menggunakan metode bidang-momenfbalok
padanan, gambarkan kurva elastisnya dan hitunglah putaran titik-titik-hubung 
A. B, C, dan D serta lendutan horisontal di titik-titik-hubung B dan C. Perhatikan 
bahwa lendutan horisontal B yang ditentukan dengan menggunakan anggota AB 
sama dengan lendutan horisontal C yang ditentukan dengan menggunakan anggota 
DC. 

PENYELESAIAN Mu1ai1ah dengan benda-bebas AB pada Gambar 4.6.5a; momen 
yang harus bekerja di B didapatkan sama dengan 48 (3)-18,58 (7,5)=4,65 searah
jarum-iam. Kemudian, dengan menggunakan benda-bebas CD pada Gambar 
4.6.5b, momen yang harus bekerja di C adalah 29,42(5) = 147,10 ber1awanan
arah-jarum-jam. Setelah mengerjakan momen berlawanan-arah-jarum-:iam sebesar 
4,65 dan momen searah-jarum-jam sebesar 147,10 di B dan C pada benda-bebas 
BC pada Gambar 4.6.5c, reaksi-reaksi ujungnya dihitung dengan superposisi dari 
reaksi-reaksi balok-sederhana dengan reaksi-reaksi akibat momen-momen ujung; 
maka nilai-nilai 24,26 di B dan 71,74 di C yang kita peroleh, dengan demikian 
akan cocok dengan gaya-gaya aksial di dalam tiang-tiang AB dan CD. 

Untuk memperoleh 88 dan Be dengan penerapan metode balok-padanan 
terhadap anggota BC, akan lebih enak kalau diagram momennya dipisahkan 
menjadi tiga bagian, yang satu akibat be ban pada bentangan sedang yang dua lain
nya akibat momen-momen ujung, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.6.5d; de
ngan demikian, 

147 1 2 3 108 41 4 . . 
8c=--' +-'---=-' searahputaran]arum]am 

Elc Elc Elc Elc 
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PENYELESAIAN LAIN Apabila VA digunakap. sebagai kelebihan, struktur dasar 
statis tertentunya benendi di D dan bertumpu pada rol vertikal (rol yang dapat 
menggelinding pada bidang vertikal) di A. Sebagaimana ditunjukkan pada Gam
bar 4.6.3, kondisi keselarasannya adalah bahwa lendutan ke bawah pada Gambar 
4.6.3b sama dengan lendutan ke atas V A o A pada Gam bar 4.6.3c, dengan: li A ada
lah lendutan ke atas untuk V A sama dengan 1,0 kN; a tau 

LlA=VA6A 

Penggunaan metode bidang-momenfbalok-padanan untuk menentukan LlD dan 
liD akan merupakan sua tu latihan yang menarik, yang tak diketahui haruslah 
berupa kemiringan di D agar lendutan horisontal di A sama dengan nol. Metode 
beban-satuan yang menggunakan ekspresi-ekspresi M dan m yang dtperoleh dari 
diagram-diagram benda-bebas pada Gambar 4.6.4 mungkin lebih langsung menuju 
sasaran di dalam kasus ini; jadi, 

Elc4A = (
4

•

5 

(76,8x)(2,4x) dx + J'·' [(76,8x -48)(x- 4,5)](2,4x) dx Jo ~ 
bagian AE titik-pangkal di A bagian EB, titik-pangkal di A 

+ ! f [76,8(7 ,5)- 48(3) ][2,4(7 ,5) - I ,Ox] dx 

bagian BF, titik-pangkal di B 

+! f [28:8(5) + %~~[2,4(5) + l,~x] dx + J.5 

(-28,8x)(-2,4x) dx 
bagtaJl CF, tltik-pangkal d1 C bagian DC, titik-pangkal diD 

= 5598,72 + 16,951,68 + 10,692 + 5940+ 2880 

= 42,062.4 kN ·m3 

El,SA = J.'•' (-2,4x )2 dx +! f [-2,4(7 ,5) + 1,0x f dx 

bagian AB, titik-pangka1 di A bagian BC, titik-pangkal di B 

+ J.' (2,4x)2 dx 

bagian DC, titik-pangkal diD 
= 810+ 684+ 240 = 1734 kN·m3 

Dari kondisi keselarasan, 

V ElcdA 42,062,4 
A = ElciiA = 1734" = 24,26 kN ke atas sebagaimana yang diandaikan 

96kN 

B...----'-----,C B,.----------,C 

+ 
Do Do 

(a) (b) (c) 

GambU 4.6.3 Kondisi keselarasan untuk kelebihan VA di dalam Contoh 4.6.1. 
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48 

Terapkan teorema bidang-momen terhadap anggota AB, seperti ditunjukkan 
pada Gambar 4.6.5e, 

IIA =lis+ 324 _17,4 = 29,7 + 324- 17.4 3E36lc,3 searah putaranjarumjam 
Elc Elc Elc 

. 324 17.4 1432 
.<1n d1 B = 1 ,SO,..- Elc (3,.~) + Elc (2,5) = Elc ke kanan 

Terapkan teorema bidang-momen terhadap anggota CD, seperti ditunjukkan pa
da Gambar 4.6.5[, 

llo = 6c + 367.8 = 41,4+ 367,8 = 408,9 searah putaranjarum jam 
EL EL EL 

. 367 8 z 1432 
.<1n d1 C = 56o- El: (b)= Elc ke kanan (cocok) 

Kenyataan bahwa (j,H di C diperoleh sama dengan (j,H di B menunjukkan terpe
nuhinya kondisi keselarasan. Banyaknya keselarasan selalu sama dengan dera.iat 
ke-taktentu-annya. 

J(urva-elastis-akhir beserta semua gaya yang bekerja padanya diperlihatkan 
pada Gambar 4.6.5g. Garis kerja gaya 96 kN berpindah; namun Iokasi semulanya 
harus digunakan dalam persamaan-persamaan keseimbangan yang bersangkutan, 
sebagairnana yang selalu berlaku dalam analisa tingkat-pertama. 

Contoh 4.6.3 Analisalah dengan metode gaya, kerangka kaku dengan dua tum
puan-terjepit pada Gambar 4.6.6a. 

PENYELESAIAN Kerangka kaku yang ditinjau pada Gambar 4.6.6a bersifat ~tatis 
taktentu berderajat-tiga. Kerangka kaku yang terjepit di A dan bebas diD dipilih 

24,26 
'J4,65 

29,42 

18,58 

24,26 

(a) 

"' :~ 

E 
0 
~ 

(b) 

B 

~~' - .... 

I 
I 

I 

' 

A 

71,74 
()147,10 

c -29,42 

D 29,42 

71,74 
(d) 

(c) 



122 

29,42 •
8
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4,65() 

+48 
-23,74 
+24,26 

+24,26 

1 <+72,78) 

96 

! c4 29.42 

10147,10 

+48 
+23,74 
+71,74 

( -215,22) 

-71,74 

68,13 

(e) 

48-+--+1 

18,58- A 

24,26 

I 
I 

I 
I 

(g) 

147,10 

71,74 
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I 
216 m; 108 m; 

4.7 7 0 lJ_ m; Et 1!.1, L I< I 

et::= ~====-~· 4.65 

73 6 147,1 

~lf 
I 147,10 

if) 

Gambar 4.6.5 Pengecekan keseimbangan dan keselarasan untuk kerangka kaku di dalam 
Contoh 4.6.1. 

sebagai struktur-dasar statis-tertentunya, tern pat MD· Hv, dan VD beker,ja sebagai 
kelebihan-kelebihan di samping beban-beban yang bekerja, sebagaimana ditunjuk
kan pada Gamhar 4.6.6b hingga e. Apabila banyaknya kelebihan adalah satu atau 
dua, sebaiknya kondisi-kondisi deformasi taat-asasnya dituniukkan secara fisik, se
perti yang telah dilakukan di sini. Untuk soal ini, mungkin lebih baik kalau arah 
positif kelebihan-kelebihan yang tak diketahui ditentukan sebagai searah-jarum-
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96 

+ 
48kN 

(a) (b) 

+ + 

(c) (d) (e) 

Gambar 4.6.6 Kondisi keselarasan untuk kerangka kaku di dalam Contoh 4.6.2. 

jam untuk MiJ, ke kanan untuk Hv, dan ke atas untuk Vv. Juga, ketiga kondisi 
keselarasannya dapat dinyatakan sebagai berikut: 

1. Jumlah putaran searah-jarum-jam diD pada Gambar 4.6.6b hingga e = 0 
2. Jumlah lendutan horisontal ke kanan diD pada Gambar 4.6.6b hingga e = 0 
3. Jumlah lendutan vertikal ke atas diD pada Gambar 4.6.6b hingga e = 0 

Jika M, m,, mH, dan mv didefinisikan sebagai momen-momen lentur yang 
akan diperoleh dari diagram benda-bebas yang ditunjukkan pada Gambar 4.6.7 
dan metode beban-satuan diterapkan, kondisi-kondisi keselarasannya menjadi 

fMmedx+M Jmidx+H JmHmedx+V Jmvmedx=O 
El DEI DEl DEl 

fMmHdx+M JmemHdx+H Jmitdx+V JmvmHdx=O 
El DEl DEI DEl 

fMmvdx+M Jmemvdx+H JmHmvdx+V Jm~dx=O 
El DEl DEl 0 EI 

Jika sembarang momen lentur yang mengakibatkan tekanan pada sisi-luar kerang
ka kaku ABCD pada Gambar 4.6.7 diberi tanda positif, nilai-nilai integral yang 
bersangkutan adalah 

fMmedx 1 [113 13 

--=-- (-96x)(-1,0)dx+ (-288)(-10)dx 
El Elc2o o ' 

bagian FB bagian BE 

+ fo3(-288-48x)(-l.O)dx J 
bagian EA 

1 2862 
= Elc (216+864+ 1782)= Elc 
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96 

B.----~--..,c 
F 

D 

(a) UntukM 

__!.0 

(c)Untuk mH 

0 
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tU 
1,0 

(b) Untuk '.m.: 

t 
1,0 

(d)Untuk mv 

Gambar 4.6.7 Diagaram benda-bebas untukM, m8 mH dan mv di dalam Contoh 4.6.2. 

JMmndx I [I (3 e -m-= Elc 2)o (-~x)(+5) dx + Jo (-288)(5- x) dx 
baglall FB bagian BE 

+ f"(-288-48x)(2-x)dx] 
bagian EA 

I 3294 
= -(-1080- 3024+ 810) = --EL EL 

JMmv dx I [I (3 
(

3 

-m-= Elc g (-96x)(3+ X) dx + )
1 

(-288)(+6) dx 
0 

bagianFB 
0 

bagian BE 

+ f"(-288-48x)(+6)dx] 
0 bagian EA 

= -
1
-(-1080- 5184-10,692) = -

16•956 
Elc Elc 

f m~dx I [f' 2 1(
6 [1" ] -m= Elc )o (-1,0) dx+2)o (-I,Oidx+ )o (-1,0)2 dx 

"bagian DC bagian CB bagian BA 

= _1_(5+ 3+ 7 5) = 15,5 
Elc 1 Elc 
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Jmit = ilJLs (+l,?x)2 dx +~L6 (+:i dx + Lu (5 -xi dx J 
baglllll DC baglllll CB bagianBA 

= -
1
-(41 667 + 75 + 46 875) = 

163
•542 

El. ' ' El. 

fmtdx _ 1 [116 
2 1''s 2 J El- El. 2 o (+ 1:0x) dx + o (+6) dx 

baglllil CB bagian BA 
1 306 

= El. (36 + 270) = El. 

fmomndx 1 [1 5 116 

--m-= El. 
0 
(-1,0)(~1,0x)dx+ 2 0 

(-1,0)(+5)dx 
baglllll DC bagian CB 

(•S ] + )o (-1,0)(5- x) dx 
bagianBA 

I 36 875 = -(-12 5- 15-9 375)= __ , -
El. ' ' El. 

fmomvdx I [116 f.'.S ] --m-= Elc 2 
0 

(-l,O)(+l,Ox)dx+ (-1,0)(+6)dx 
bagian CB 

0 
bagian BA 

I 54 =-(-9-45)=--
El. El. 

Jmnmvdx 1 [116 

1'·
5 J El El. 2 o (+5)(+1,0x)dx+ (5-x)(+6)dx 

bagian CB 
0 

bagianBA 

=-
1
-(45+56.25)= 101 •25 

El. Elc 

Substitusikan nilai-nilai integral tersebut ke dalam kondisi-kondisi keselarasan dan 
hapuskan Elc dalam setiap penyebut, 

+2862+ 15,5Mv -36,875Hv- 54Vv = 0 

-3294 -36,875Mv +163,542Hv +101,25 Vv = 0 

-16,956-54Mv +101,25Hv + 306Vv = 0 

Selesaikan ketiga persamaan ini untuk memperoleh MD, HD, dan VD, 

Mv = -65,26 a tau 65,26 kN ·m berlawanan-arah-jarum jam 

Ho= -27,353 atau 27,353 kN ke kiri 

Vv = +52,945 atau 52,945 kN ke atas 

Kembali ke kerangka kaku yang ditinjau (lihat Gambar 4.6.8g) dengan nilai-nilai 
M D• H D dan VD yang telah diketahui di atas dan selesaikan reaksi-reaksi yang tak 
diketahui sisanya dengan tiga persamaan statika yang bersangkutan. 

IF. =0: 

IF, =0: 

IM.-~=0: 

Cek dengan I Mv = 0: 

H.-~= 48-27,353 = 20,647 kN ke kiri 

V" =%- 52,945 = 43,055 kN ke atas 

M.-~= 96(3) + 48(4,5)- 27,353(2,5)- 52,945(6) 

= 52,68 kN ·m berlawanan-arah-jarum jam 

96(3) + 52,68 + 65,26 J, 48(2) + 20,647(2,5) + 43,055(6) 

405,94 = 405,95 (cocok) 
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PENYELESAIAN LAIN Solusi lain dapat dilakukan dengan memilih suatu struk~ 
tur-dasar yang berbeda misalnya dengan menggunakan MA, HA, dan VA sebagai 
kelebihan-kelebihan atau menggunakan MA, MD, dan HD sebagai kelebihan-kele
bihan. Pada umumnya, di luar tujuan untuk lebih banyak berlatih dalam penggu
naan metode gaya, akan lebih langsung dan bergunalah mengecek ketepatan peme
cahan melalui cek keseimbangan dan keselarasan sebagaimana ditunjukkan pada 
contoh berikut ini. 

Contoh 4.6.4 Gunakan hasil-hasil dari Contoh 4.6.3, gambarkan diagram benda
bebas, diagram gaya geser dan diagram m omen untuk setiap anggota kerangka-kaku 
tersebut. Kemudian, gunakan metode bidang-momen/balok-padanan, gambarkan 
kurva e1astisnya dan hitunglah putaran titlk-titik-hubung B dan C serta 1endutan 
horisontal titik-titik-hubung B dan C. Perhatikan ketiga pengecekan keselarasan 
yang bersangkutan: ( 1) putaran di B yang diperoleh dari anggota AB sama dengan 
putaran di B yang diperoleh dari anggota BC, (2) putaran di C yang dipero1eh dari 
anggota DC sama dengan putaran di C yang diperoleh dari anggota BC, dan (3) 
lendutan horisontal di B yang diperoleh dari anggota AB sama dengan lendutan 
horisontal di C yang diperoleh dari anggota DC. 

PENYELESAIAN (a) Pengecekan keseimbangan. Pertama-tama, momen di B pada 
Gambar 4.6.8a diperoleh sama dengan 41,83 searah-jarum-jam, Kedua, momen di 
C pada Gambar 4.6.8b dipero1eh sama dengan 71,50 berlawanan-arah-jarum-jam. 
Ketiga, dengan mengerjakan momen 41,83 berlawanan-arah-jarum-jam dan mo
men 71,50 searah-,iarum-jam masing-masing di B dan C pada Gambar 4.6.8c, 
reaksi-reaksi ujungnya yang diperoleh dengan superposisi adalah 43,055 dan 
52,945, ha1 tersebut cocok dengan gaya-gaya aksial di dalam AB dan CD. Diagram 
gaya geser serta momennya lalu dapat digam barkan untuk ketiga anggotanya. 

(b) Pengecekan keselarasan. Pertama-tama, diagram momen pada AB dipi
sahkan menjadi tiga bagian sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.6.8d. Dengan 
metode bidang-momen, 

88 
= 

8
, _ 324 + 197,6 + 157,0 

Elc Elc Elc 

= + 30
•
6 

(positif berarti searah-jarum-;jam) Elc 

A d' B = _324(3 5)+ 197,6(5)+ 157,0(2 5) 
Hl Elc' Elc Elc' 

= + 246
•
5 

(positif berarti ke kanan) 
Elc 

Kedua, diagram momen pada DC dipisahkan menjadi dua bagian sebagaimana di
tunjukkan pada Gambar 4.6.8e. Dengan metode bidang-momen, 

Be= BD+ 163,2 _178,8 
Elc El, 

= - 15
'
6 

(negatif berarti berlawanan-arah-jarum-jam) Elc 

AH di C = + 163,2 (J!) _ 178,8 ( 1 ~) Elc 3 Elc 3 

= + 246
•
0 

(positif berarti ke kanan) Elc 
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Gambar 4.6.8 Pengecekan keseimbangan dan keselarasan untuk kerangka kaku di dalam 
Contoh 4.6.2. 

Ketiga, diagram momen pada BC dipisahkan menjadi tiga bagian sebagaimana di
tunjukkan pada Gambar 4.6.8[. Dengan metode balok-padanan, 

IJB = + 108 _ 41,8 _ 35,7 = + 30,5 
Elc Elc Elc Elc 

(positif berarti searah jarum jam) 

Be= _108 + 20,9 + 71,5 
Elc Elc Elc 

15,6 
=- Elc (negatif berarti berlawanan-arah-jarum-jam) 



128 ANALISA STRUKTUR LANJUTAN 

96 

27,353-••~--..ll ___ -:"•-27,353 

41,83 u 1 iu71.50 
I 

+48 +48 
- 4,945 + 4.945 
+43,055 +52,945 

+43,055 

( + 129,16) 

(-158,83) 

-52,945 

87,33 

"A 71,50 

(c) 

96 

48 

(g) 

I 
I 

D 
m;~;,.......-27,353 

065,26 
52,945 
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Elc 

I 
216 
Elc 
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Elc 

~ 10722W 

E~lJ 
I 71,50 

(/) 

Gambar 4.6.8 Lanjutan 

Ketiga pengecekan keselarasan sebagaimana yang dinyatakan di dalam soal 
terscbut dapat diamati secara jelas dari perhitungan-perhitungan di atas. Kurva 
elastis seluruh kerangka kaku diper!ihatkan pada Gambar 4.6.8g. Apabila struktur 
yapg teranalisa memenuhi keseimbangan maupun keselarasan, ketepatan peme
cahan tersebut terjamin. 

4. 7 Gaya-gaya yang Timbul pada Kerangka Kaku Statis Taktentu 
akibat Gerakan Tumpuan 

Telah ditunjukkan di dalam Pasal 2.11 bahwa tidak akan ada reaksi yang timbul pada 
kerangka kaku statis tertentu akibat gerakan atau penyesuaian tumpuan-tumpuan; 
namun, seluruh kerangka kaku yang bersangkutan boleh b.eralih secara keseluruhan 
sebagai apa yang dinamakan gerakan benda-kaku. Namun demikian, gerakan tumpuan 
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pada kerangka kaku statis taktentu, baik dalam bentukperpindahanlinier adapun gerak 
putaran (hanya untuk tumpuan-terjepit) selalu menimbulkan reaksi-reaksi, dan kare
nanya bisa timbul gaya-gaya aksial, gaya-gaya geser dan momen-momen di dalarn ang
gota-angguta kerangka kaku yang bersangkutan. Urutan langkah untuk memperoleh 
reaksi-reaksi yang timbul itu adalah pertama-tama mendapatkan suatu struktur-dasar 
statis tertentunya dengan menghapuskan tumpuan-tumpuan kelebihannya termasuk 
yang mengalami gerakan dan kemudian menangani reaksi-reaksi kelebihannya sebagai 
gaya-gaya yang tak diketahui yang bekerja pada struktur-dasar tersebut. Maka kondisi
kondisi deformasi taat-asas (atau kondisi-kondisi keselarasan) harus mencakup: reaksi
reaksi pada tumpuan-tumpuan yang bergerak, yang lendutan atau putarannya harus 
sama dengan dasar gerakan yang diramalkan bakal terjadi, dan reaksi-reaksi pada tum
puan-tumpuan kelebihan yang tak-bergerak, yang lendutan a tau putarannya harus tetap 
sama dengan nol. Setelah kelebihan-kelebihan diperoleh, mereka dapat dikerjakan kem
bali pada struktur-dasar sebagai beban-bebannya dan reaksi-reaksi sisanya diperoleh 
dengan persamaan-persamaan statika yang bersangkutan. Kemudian variasi gaya aksial, 
gaya geser dan momen di dalam anggota-anggota dapat diperoleh secara biasa. 

Contoh 4.7.1 Tentukan dengan metode gaya, reaksi-reaksi yang timbu1 pada 
kerangka kaku pada Gambar 4.7.la akibat gerak-putaran titik-hubung D sebesar 
0,002 rad searah jarum jam dan penurunan vertika1 15 mm di titik-hubung D. 
Gunakan E = 200 X 106 kN/m2 dan I= 400 X 10-6 m4 

PENYELESAIAN Kerangka kaku yang terjepit di A dan bebas diD dipilih sebagai 
struktur-dasar statis tertentu, tempat reaksi-reaksi ke1ebihan Mn, Hn, dan Vn 
bekerja, sebagaimana diper1ihatkan pada Gambar 4.7.1b hingga d. Dengan me
ngacu kepada kondisi-kondisi keselarasan dalam Contoh 4.6.3, dan menyesuaikan
nya terhadap kebutuhan soal ini, 

Gantikan nilai Elc, 

(a) 

+15,5M _36,87.5H _2!v = +0002 Ele D Ele DEleD·' 

_ 36,875 M 163,542 H + 101,25 V = O 
Ele D+ Ele D Ele D 

_2!M + 101,25H + 306 V = -0 015 
BleD Ele DEleD' 

+ 15,5MD- 36,875HD- 54 VD=+ 160 

-36,875MD + 163,542HD + 101.25VD = 0 

-54MD + l01,25HD + 306VD = -1200 

(b) (c) 

+ 

Gambar 4.7.1 Kondisi keselarasan untuk kerangka kaku di dalam Contoh ·4.7.1. 

(d) 
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Selesaikan ketiga persamaan di atas, 

Mo =+1,965 

Ho=+3,3405 

Vo= -4,6802 

atau 1,965 kN·m searah putaranjarumjam 

atau 3,3405 kN ke kanan 

atau 4,6802 kN ke bawah 

Kembali ke balok yang ditinjau dengan nilai-nilai MD, HD, dan VD yang te1ah 
diketahui itu dan se1esaikan dengan tiga persamaan statika yang bersangkutan, 

HA = 3,3405 kN ke kiri 

VA = 4,6802 kN ke atas 

MA = 3,3405(2,5) + 4.6802(6) + 1,965 

= 38.397 kN ·m berlawanan arah putaran jarum jam 

Contoh 4.7.2 Gunakan hasil-hasil dari Contoh 4.7.1, gambarkan diagram benda
bebas, diagram gaya geser, dan diagram momen untuk setiap anggota kerangka 
kaku tersebut. Kemudian, gunakan metode bidang-momen, gambarkan kurva 
e1astis untuk se1uruh kerangka kaku tersebut. Berto1ak dari tumpuan-terjepit 
di A, me1a1ui anggota AB ke titik-nubung B, anggota BC ke titik-hubung C, dan 
anggota CD ke titik-hubung D. Tunjukkan bahwa putaran di D sama dengan 
0,002 rad searah-jarum-jam 1endutan horisontal diD sama dengan no1, dan 1endut
an vertikal diD sama dengan 15 mm ke bawah. 

PENYELESAIAN Pertama-tama gunakan anggota AB, momen di B diperoleh sama 
dengan 13,343 searah-jarum-jam sebagaimana diperlihatkan pada Gambai 4. 7.2a. 
Lalu gunakan anggota DC, momen di C dipero1eh sama dengan 14,738 searah
jarum-jam sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 4.7.2b. Kerjakan momen
momen berlawanan-arah-jarum-jam sebesar 13,343 dan 14,738 masing-masing di B 
dan C pada anggota BC sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4. 7 .2c, reaksi-reak
si ujung dipero1eh sama dengan 4,6802 ke atas di B dan 4,6802 ke bawah di C, ke
duanya cocok dengan gaya-gaya aksia1 di dalam anggota AB dan CD. 

Diagram momen pada AB dipisahkan menjadi dua bagian sebagaimana di
perlihatkan pada Gambar 4.7.2d; 1uas bidang M/EI dari masing-masing bagian 
tersebut sama dengan 0,625 X 10- 3 rad dan 1,800 X 10-3 rad. Gunakan kedua 
teorema bidang-momen, 

fiB = (+0,625 + 1,800) X 10-3 

= +2,425 X 10-3 (positif berarti searah-jarum-jam) 

<1H di B = 0,625(2,5) + 1,800(5,0) 

= +10,56mm (positif berarti ke kanan) 

Kedua 1uas bidang M/EI pada BC masing-masing sama dengan 0,250 X 1 o- 3 rad, 
dan 0,276 X 10-3 rad, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.7 .2f Gunakan 
1agi kedua teorema bidang-momen, 

8c = fiB + 0,250 X 10-3
- 0,276 X 10-3 = ( + 2,425 + 0,250- 0,276) X 10-3 

= + 2,399 x 10-3 rad (positif berarti searah putaran jarum jam) 

.1v di C = 60008B + 0,250(4,0)- 0,276(2,0) 

= 6000(2,425 x 10-3
) + o,250(4.0)- o,276(2,0) 

= + 14,999 mm (positifberarti ke bawah; cocok dengan 15 mm) 

Kedua 1uas bidang M/EI pada CD masing-masing sama dengan 0,061 X 10- 3 rad 
dan 0,460 X 10- 3 rad, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.7.2e. Gunakan 
kedua teorema bidang-momen untuk ketiga kalinya, 
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4,6802 
·~ ')13,343 

B -3.3405 

A -3,3405 t 038,397 
4,6802 
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t \_)1,965 
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Gambar 4. 7.2 Pengecekan keseimbangan dan keselarasan untuk kerangka kaku di dalam 
Contoh4.7.1. 

8o = 8c +0,061 X 10-3 = {+2,399+0,061- 0,461) X 10-3 

= + 1,999 x 10-3 rad (positif berarti searah-jarum-jam; cocok dengan 0,002 rad) 

~H di D=I1H di C-58c-0,061(ti)+0,460(3b · 

= + 10,56- 5(2,399)-0,061(li)+0,460(lb 

= -0,003 mm ""0 ( Cocok) 

Kurva elastis seluruh kerangka kaku diperlihatkan pada Gambar 4.7 .2g. 
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4.8 Latihan 
4.1 Dengan metode gaya, analisalah balok di dalam Gambar 4.8.1 dan gambarkan 
diagram gaya geser serta momennya. Pertama-tama gunakan R 3 sebagai kelebihan, 
kemudian gunakan R 1 sebagai kelebihan untuk mengecek penyelesaian. 

4.2 Dengan metode gaya, analisalah balok di dalam Gambar 4.8.2 clan gambarkan 
diagram gaya geser serta momennya, Pertama-tama gunakan R 1 dan R 2 (=Rd bersama
sama sebagai kelebihan, dan kemudian gunakan R 1 dan R 3 sebagai kelebihan untuk 
men~ecek pe,Jyelesaian. 

4.3 Dengan metode gaya, analisalah balok di dalam Gambar 4.8.3 dan gambarkan 
diagram gaya geser serta momennya, Pertama-tama gunakan R 2 sebagai kelebihan, dan 
kemudian gunakan R 3 sebagai kelebihan untuk mengecek penyelesaian. Perhatikan bah
wa diagram gaya geser dan diagram momen untuk bentangan kanan harus serupa sesuai 
dengan Contoh 4.2.1. 

4.4 Dengan metode gaya, analisalah balok di dalam Gambar 4.8.4 dan gambarkan 
diagram gaya geser serta momennya. Pertama-tama gunakan R 2 sebagai kelebihan, dan 
kemudian gunakan R 1 sebagai kelebihan untuk mengecek penyelesaian. Perhatikan bah
wa diagram gaya geser dan diagram momen untuk bentangan kiri harus serupa sesuai 
dengan Latihan 4.1. 

w 

~)l I I I I I I I I I I 
E/konstan 

Rt L .L2 
I 

Gambar 4.8.1 Latihan 4 .I. 

L w L 

R(~' 
T t T 

·~)2 
E/konstan 

t L .t 
Rl R4 

Gambar 4.8.2. Latihan 4.2. 

L w L L w L 

l 
T t T 

t 
T ·i T 

i 
l· L ·l·. L ~ 
RI R2 Rl 

E/konstan 

Gambar 4.8.3 Latihan 4.3. 

w 

! I I I I I I I 1 I I I I I I Il 

t L .f. L ·l 
RI R2 Rl 

E/konstan 

Gambar 4.8.4. Latihan 4.4. 



ANALISA BALOK DAN KERANGKA KAKU STATIS TAK-TENTU 133 

4.5 Dengan metode gaya, analisalah balok di dalam Gambar 4.8.5 dan gambarkan dia
gram gaya geser serta momennya. Pertama-tama gunakan R 2 sebagai kelebihan, dan 
kemudian gunakan R 1 sebagai kelebihan untuk mengecek penyelesaian. Dalam setiap 
kasus, gunakan hukum lenduta-n timbal-balik. 

4.6 Dengan metode gaya, analisalah balok di dalam Gambar 4.8.6 dan diagram gaya 
geser serta momennya, Pertama-tama gunakan R 1 dan R 2 sebagai kelebihan, dan kemu
dian gunakan R 2 dan R 4 sebagai kelebihan untuk mengecek penyelesaian. Dalam setiap 
kasus, gunakan hukum lendutan timbal-balik. 

4. 7 dan 4.8 Dengan metode gaya, analisalah balok di dalam Gambar 4.8.7 dan 4.8.8, 
dan gambarkan diagram gaya geser serta momennya. Gunakan R 2 dan R 3 sebagai ke
lebihan dan gunakan hukum lendutan timbal-balik. 

4.9 Selesaikan Latihan 4.1 dengan menggunakan teorema usaha-terkecil. 

4.10 Selesaikan Latihan 4,8 dengan menggunakan teorema usaha-terkecil. 

48 kN 96 kN 

I 1 ,5 m ! I ,5 m I 2 25 m J 2,25 m I 
A~A----~·f~·----~:£-~n--·----·~·-·------~~C 
t 3 m .f. 4,5 m •l 

Gambar4.8.5. Latihan 4.5. 

48 kN 96 kN 

I 1,5 m ! I ,5 m 1-_ _.:::2"'2::..5 m=---JI----'2~,2:::_5_.::m!__,.. AL 'f I~ , T ~~)4 

t• 3 m f• 4,5 m •l 
El konstan 

Gambar 4.8.6 Latihan 4.6. 

I,OkN 

t=i l 30m 40m 

E/konstan 

Gambar 4.8. 7. Latihan. 4. 7. 

I,OkN 

l=i 
30m •t• 40m 

Elkonstan 

Gambar 4.8.8 Latihan 4.8. 

:A 

.f. 

:A 

·t· 

A 
30m .t 

A 
30m ·l 
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4.11 Dengan metode gaya, tentukan semua reaksi yang timbu1 akibat penurunan ver
tika1 7,5 mm di tumpuan B pada balok di da1am Latihan 4.5. Tentukan kemiringan 
kurva-e1astis-terakhir di A, B, dan C. Gunakan E = 200 X 106 kN/m2 dan I= 160 X 
10-6 m4. 
4.12 Dengan metode gaya, tentukan semua reaksi yang timbu1 akibat penurunan ver
tika1 7,5 mm di tumpuan B pada ba1ok di dalam Latihan 4.6. Tentukan kemiringan 
kurva-elastis-terakhir di A, B, dan C. Gunakan E = 200 X 106 kNjm2 dan I= 160 X 
w-6m4. 

4.13 dan 4.14 Dengan metode gaya, analisalah kerangka kaku dengan dua tumpuan
sendi di dalam Gambar 4.8.9 dan 4.8.10. Gambarkan diagram benda-bebas, gaya geser, 
dan momennya serta 1akukan pengecekan keseimbangan. Gambarkan kurva e1astisnya 
dan lakukan pengecekan keselarasan. 

4.15 dan 4.16 Dengan metode gaya, analisalah kerangka kaku dengan dua tumpuan
terjepit di dalam Gambar 4.8.11 dan 4.8.12. Gambarkan diagram benda-bebas, gaya geser, 
dan momennya serta kelakuan pengecekan keseimbangan. Gambarkan kurva e1astis
nya dan lakukan ketiga pengecekan dan keselarasannya. 

4.17 Tentukan semua reaksi yang timbul pada kerangka kaku dari Latihan 4.14 akibat 
penurunan vertikal 15 mm di tumpuan-sendi E. Gambarkan diagram benda-lepas, gaya
geser, dan momennya serta lakukan pengecekan keseimbangan. Gambarkan kurva elas
tisnya dan lakukan pengecekan keselarasan. Gunakan E = 200 X 106 kNfm2 dan I= 
500 X 10-6 m4 . 

4.18 Tentukan semua reaksi yang timbul pada kerangka kaku untuk Latihan 4.15 aki
bat gerak-putaran 0,002 rad serah-jarum-jam di titik-hubung 4 dan penurunan vertika1 
15 mm juga di titik-hubung A. Gambarkan diagram benda-bebas, gaya geser, dan mo
mennya serta lakukan pengecekan keseimbangan. Gambarkan kurva elastisnya dan 1aku
kan ketiga pengecekan keselarasannya. Gunakan E = 200 X 106 kN/m2 dan le = 500 X 
10-6 m4. 

Gambar 4.8.9 Latihan 4.13. 

96kN 
1 3m 6m 

F 

Gambar 4.8.ll Latihan 4.15 

Gambar 4.8.10 Latihan 4.14. 

I 

I· 3m 

El konstan 

c] 
1 

E 

·I 

Gambar 4.8.12 Latihan 4.16. 



5.1 Derajat Ke·taktentu·an 
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LIMA 
ANALISA RANGKA-BATANG 
STATIS TAK-TENTU DENGAN 

METODE GAYA 

Suatu bahasan umum tentang perbedaan antara rangka-batang statis tertentu dengan 
rangka-batang statis taktentu telah diberikan di dalam Bab 1. Kemudian metode penen
tuan tanggapan gaya dan tanggapan deformasi dari rangka-batang statis tertentu dibi
carakan di dalam Bab 3. Sebelum membahas analisa rangka-batang statis taktentu, per
lulah kit1 :neninjau kembali dan memperluas beberapa dari gagasan-gagasan tentang 
derajat ke-taktentu-an suatu rangka-batang. 

Yang membuat suatu rangka-batang bersifat statis taktentu adalah kenyataan bah
·;;a jum!Jh total reaksi-reaksi yang tak diketahui dan gaya-gaya aksial di dalam anggota
anggota, yang diperlukan untuk mendefinisikan tanggapan gaya, melebihi jumlah total 
persamaan bebas statika. Yang pertama dapat dengan mudah dihitung, dan yang bela
kangan sama dengan dua kali jumlah titik-hubung. Karenanya, ekspresi yang paling 
umum untuk derajat ke-taktentu-an suatu rangka-batang adalah 

i=(r+m)-2j (5.1.1) 

dengan: r adalah banyaknya reaksi, m adalah banyaknya anggota, dan j adalah banyak
nya titik-hubung. 

Di dalam metode gaya pada penganalisaan, pendekatan yang dilakukan adalah 
pertama-tama memilih sejumlah kelebihan yang sama banyaknya dengan derajat ke
taktentu-annya. Hal ini harus dilakukan dengan hati-hati agar terjamin bahwa apabila 
kekangan-kekangan yang diakibatkan oleh kelebihan-kelebihan tersebut dihapuskan, 
masih terdapat suatu rangka-batang yang bersifat statis tertentu dan juga stabil. Tak 
J?Cduli banyaknya reaksi tepat sama dengan tiga atau lebih dari tiga, kelebihan-kelebih
an dapat dipilih seluruhnya dari gaya-gaya-anggota yang tak diketahui. Namun demikian, 
apabila banyaknya reaksi lebih dari tiga, kelebihan-kelebihan tersebut dapat mencakup 
reaksi-reaksi yang melebihi tiga, yang merupakan jumlah minimum yang diperlukan 
untuk kestabilan statikal. 

Rangka-batang statis taktentu yang.memiliki lebih dari tiga reaksi tapi memiliki 
tepat (2j - 3) anggota bersifat taktentu secara eksternal; yang memiliki hanya tiga 
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reaksi tapi lebih dari (2j - 3) anggota bersifat taktentu secara internal; dan yang me
miliki lebih dari tiga reaksi dan juga lebih dari (2j- 3) anggota bersifat taktentu baik 
secara eksternal maupun secara internal. Dalam pemilihan ·kelebihan-kelebihan, biasa
nya akan lebih memudahkan kalau reaksi-reaksi yang melebihi tiga dimasukkan dan 
sisanya diambil dari gaya-gaya anggota. Namun, sebagaimana telah dikatakan sebelum
nya, bisa saja hanya gaya-gaya anggota yang digunakan sebagai kelebihan-kelebihan se
kalipun rangka-batang yang bersangkutan bersifat tak-tentu secara eksternal maupun 
internal. Pendekatan yang belakangan ini, dalam kenyataannya, boleh dipakai apabila 
suatu program urn urn komputer yang menyeluruh harus disusun. 

Apabila suatu reaksi dipilih sebagai kelebihan, tumpuan dalam arah reaksi ter
sebut dihapuskan dan aksinya digantikan oleh suatu gaya reaksi yang tak diketahui. 
Kondisi keselarasan yang bersangkutan ialah bahwa lendutan dalam arah reaksi tersebut 
harus sama dengan no!. Apabila suatu gaya anggota dipilih sebagai kelebihan, anggota 
tersebut boleh seluruhnya dihapuskan ataupun hanya dipotong pada beberapa titik di 
sepanjang anggota tersebut. Dalam kasus yang pertama, aksi dari anggota terhadap 
rangka-batang-dasar digantikan dengan sepasang gaya yang menarik titik-titik hubung 
yang bersangkutan, dan kondisi keselarasannya adalah bahwa tambahan jarak antara 
titik-titik- hubung :terse but sama dengan tambahan panjang anggota yang bersangkutan. 
Dalam kasus yang belakangan, kedua bagian anggota potongan itu masih tetap pada 
rangka-batang-dasar tersebut; dengan demikian aksi anggota yang bersangkutan diganti 
dengan sepasang gaya tarik yang bekerja pada ujung-ujung potongan terse but, dan kon
disi keselarasannya menjadi: jumlah aljabariah tambahan panjang di ujung-ujung potong
an itu harus sama dengan no!. Apabila banyaknya gaya-gaya-anggota kelebihan adalah 
dua atau lebih, pada umumnya memotong mereka lebih enak ketimbang menghapuskan 
mereka hingga mencapai kondisi-kondisi keselarasannya. 

5.2 Metode Gaya yang Menggunakan Reaksi-reaksi sebagai Kelebihan. 

Apabila suatu rangka-batang memiliki lebih dari tiga reaksi dan memiliki tepat (2j- 3) 
anggota, ia bersifat taktentu secara eksternal. Ketiga contoh di dalam pasal ini termasuk 
dalam kategori ini. Mereka diselesaikan dengan menggunakan reaksi-reaksinya sebagai 
kelebihan. Tentu saja, mereka dapat juga diselesaikan dengan menggunakan gaya-gaya 
anggota sebagai kelebihan. 

Contoh 5.2.1 Analisalah rangka-batang-gunting pada Gambar 5.2.la dengan 
menggunakan reaksi horisontal di tumpuan-sendi B sebagai kelebihan. 

PENYELESAIAN Gunakan Persamaan (5 .1.1 ), i = (r + m)-2j = (4 + 5) - 2(4) =1. 
Juga m = 5 tepat sama dengan 2; - 3 = 5; karenanya rangka-batang terse but ber
sifat taktentu secara eksternal. Setelah kekangan yang diakibatkan oleh kelebihan 
H B dihapuskan, rangka-batang-dasarnya memiliki sebuah tumpuan-rol di B, dan 
bukan 1agi tumpuan-sendi. Kondisi kese1arasan yang bersangkutan ada1ah bahwa 
1endutan horisontal di B pada rangka-batang-dasar, ketika menerima aksi paduan 
dari be ban yang bekerja dan kelebihan Hn, harus sama dengan nol; atau 

6a pada Gambar 5.2.lb = Hg5 B pada Gambar 5.2.lc 

dengan: oB ada1ah lendutan horisontal ke kiri jika Hn = T,O kN ke kiri. Ha1 ini 
sama seperti lend ut an horisonta1 ke kanan jika Hn = 1,0 kN ke kanan. 

Gunakan gaya-gaya u sebagaimana didefinisikan pada Gambar 5.2.ld dan 
terapkan metode beban-satuan, 

F'uL 
b.s = l EA = +7,4440 mm 
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A 

Bilangan di dalam tanda kurung adalah luas penampang dalam 1 o- 3 X m2 

E=200x 106 kN/m2 

(a) 

= + 

o- A 

27 

(b) Nilai F' pada rangka-batang-dasar yang (c) Rangka-batang dasar yang memikul aksi H8 
memikul beban yang bekerja 

1,0 

I 
0 0 

(d Nilai u pada 
rangka-batang dasar 

t 
27 

54 ~ 
oo. 

c 

25,715 

(e) Nilai F pada rangka-batang· 
yang ditiJUau 

Gambar 5.2.1 Rangka-batang Contoh 5.2.1. 

dan 

u2L 
88 = l: EA = +0,28948 x 10-3 mm 

Gunakan kondisi keselarasan, 

H ~8 +7,4440 
B = 88 = +0,28948 X JO 3 

= +25,715 kN (positif berarti ke kiri) 

Terapkan superposisi, 

F; pada rangka-batang yang ditinjau = F';- HBU; i = 1 hingga 5 

137 

(5.2.1) 

(5.2~2) 
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Pekerjaan numerik yang terlibat di da1am Persamaan (5.2.1) dan (5.2.2) ditunjukan 
di da1am Tabe1 5.2.1. Meskipun tidak benar-benar bebas, suatu pengecekan dapat 
dilakukan dengan melihat bahwa 

~ (Fpada Gambar 5.2.le)uL 
lendutan B ke arah luar pada Gambar 5. 2.la = "" 

EA 

Ha! ini dikerjakan pada !ajur terakhir dari Tabel 5.2.1. 

0 

Contoh 5.2.2 Analisalah rangka-batang berdiagonal menyilang dan memiliki dua 
tumpuan-sendi pada Gambar 5.2.2a dengan menggunakan reaksi horisontal di A 
sebagai kelebihan, 

PENYELESAIAN Gunakan Persamaan (5.1.1), i = (r + m)-2j = (4 + 5)-2(4) = 1. 
Juga, m = 5 tepat sama dengan 2j - 3 = 5; karenanya rangka-batang terse but ber
sifat taktentu secara eksternal. Setelah kekangan yang diakibatkan o!eh kelebihan 
HA dihapuskan, rangka-batang-dasar yang bersangkutan memiliki sebuah tumpu
an-ro1 di A, dan bukan 1agi tumpuan-sendi. Kondisi kese1arasannya ada1ah bahwa 
1endutan horisonta1 di A pada rangka-batang-dasar ketika memiku1 aksi paduan 
dari be ban yang bekerja dan ke1ebihan HA.' harus sama dengan no!; a tau 

L'lA pada Gambar 5.2.2b = HA o A pada Gambar 5.2.2.c 

dengan o A ada1ah 1endutan horisonta1 ke kiri jika HA = 1,0 kN ke kiri Ha! ini 
sama seperti lendutan horis'Jntal ke kanan jika HA = 1 ,0 kN ke kanan. 

+ 

I· ·I 
Bilangan di dalam tanda kurung adalah 

128 
luas penampang dalam cm2 

£=20,000 kN/cm2 

(a) 

I 
0 0 

(d) Nilai u pada 
rangka-batang dasar 

(b) Nilai F' pada rangka-batang dasar 
yang memikul be ban yang bekerja. 

B -41,622 

t 
128 128 

(e) Nilai F pada 
rangka-batang yang ditinjau 

Gambar 5.2.2 Rangka-batang Contoh 5.2.2. 

(c) Rangka-batang 
dasar yang 
memikul aksi HA 
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Gunakan gaya-gaya u sebagaimana didefinisikan pada Gambar 5.2.2d dan 
terapkan tnetode beban-satuan, 

F'uL 
~A= EA = +0,61386cm 

dan, 

u2L 
~B =EA=+ I 1,2888 x 10-3 cm 

Gunakan kondisi keselarasan, 

~A +0,61386 
HA= ~A = + 11,2888 X 10 J 

= + 54,378 kN (positif berarti ke kiri) (5.2.3) 

Terapkan superposisi, 

F; pada rangka-batang yang di,_Wtlau = F'; - HAui i = 1 hingga 5 (5.2.4-) 

Pekerjaan numerik yang terlibat di dalam Persamaan (5.2.3) dan (5.2.4) digelar
kan di dalam Tabel 5.2.2. Me~kipun tidak benar-benar bebas, suatu pengecekan 
dapat dilakukan dengan melihat bahwa 

Lendutan.A ke arah dalam pada Gambar 5.2.2a = ~ (F pada Gambar 5.2.2e) uL 0 
EA 

Ha! ini dikerjakan pad a Jajur terakhir dari Tabel 5 .2.2. 

Contoh 5.2.3 Analisalah rangka-batang pada Gambar 5.2.3a dengan mengguna
kan reaksi-reaksi di titik-hubung L 2 dan L 6 sebagai ke!ebihan. 

PENYELESAIAN Karena rangka-batang tersebut dibangun dari suatu rangkaian 
segitiga, untuk sampai pada kesimpulan bahwa m tepat sama dengan 2j-3, tidaklah 
perlu dilakukan penghitungan. Dengan ju;mlah reaksi yang tak diketahui yang 
sama dengan Iima, rangka-batang yang ditinjau bersifat statis taktentu secara eks
ternal berderaiat-dua. Dengan V2 dan V6 sebagai kelebihan, rangka-batang-dasar 
memiliki sebuah tumpuan-sendi di L 0 dan sebuah tumpuan-roll di Le, sebagaimana 
diperlihatkan pada Gambar 5.2.3b. Kondisi-kondisi keselarasannya adalah 

~22 v2 + ~26 v6 = 1>23 

~62Vz+~ .. V6=~6J 

dengan o23 dan o63 masing-masing adalan lendutan ke bawah di L 2 dan L 6 akibat 
beban-satuan ke bawah di L 3 , o22 dan o62 masing-masing adalah lendutan ke atas 
di L 2 dan L 6 akibat beban-satuan ke atas di L 2 , dan 626 dan 8 66 masing-masing 
adalah lendutan ke atas di L 2 dan L 6 akibat beban-satuan ke atas di L6 . 

Dapatlah ditunjukkan bahwa semua nilai o di dalam persamaan-persamaan 
keselarasan yang bersangkutan dapat diturunkan, dengan bantuan hukum !end ut
an timbal-balik, dari bentuk tali-busur-bawah sehubungan dengan beban-satuan 
ke bawah yang bekerja di L 2 pada rangka-batang-dasar. Pekerjaan ini dilakukan, 
dengah hasil-hasilnya ditunjukkan pada Gambar 5.2.3c dan d. Pertama-tama 
gaya-gaya anggota akibat beban-satuan ke bawah yang bekerja di L 2 ditentukan 
dengan metode hubungan; kemudian tambahan-tambahan panjang anggota di
tentukan; dan akhirnya semua perpindahan titik-hubung diperoleh dengan menggu
nakan U4 L 4 sebagai anggota acuan. Nilai-nilai b, hingga b8 pada Gambar 5.2.3.c 
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u. u1 

Lo Cc&---o--~+-~-O---~-&--J 
I. I,0:~6m-48m .I 
Luas penarnpang semua anggota horisontal = 12 X 10-3m2 

Luas penarnpang semua anggota vertiltal = 3 X t<r3m2 

Luas penampang semua anggota diagonal= 6 X 10-3m2 

E = 200 X I06 kN/m2 

(a) Rangka-batang yang ditinjau 

J-2 t,OkN 

4-7,5000, ~·) 
1,0 kN 

( -4,6875, b2) 

(c) Perpindahan-titik-hubUIJ8 dalam m X Hf'6 pada rall8ka-ba
t&IJ8 dasar akibat 1,0 kN YBII8 bekerja di L2, de1J8an meiJ8-
gunakan U4L4 sebagai anggota acuan 

L0 ( + 39, 7396) 

L8 ( +28,4895) 

L i ( + 18, 7240) 

(d) Perpindahan titik-hubUJ18 dalam m X l<f'6 di atas atau di 
bawah garis acuan yang melalui L~pada rangka-bat&IJ8 dasar 
akibat 1,0 kN yang bekerja di L2. 

Gambar 5.2.3 Rangka-batang Contoh 5.2.3. 
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dihitung dengan menggunakan secara berturut-turut persamaan perpindahan-titik
hubung: 

bt = -t,8490X J0-6 m 

b2 = -0,t823 X J0-6 m 

b3 = + t8,7240 X 10-6 m 

b4 = + 39, 739f. x to-• m 

bs = +4,66t4 X 10-6 m 

b6 = + 11,4322 X J0-6 m 

b1 = + t9,6093 x to-• m 

bs = +28,4895 x to-• m 

Apabila bentuk tali-busur-bawah dip lot pad a Gambar 5 .2.3d dengan mengguna
kan kedelapan nilai b yang ditunjukkan, lendutan 622 ,632 ,6 52, dan 662 tak 
lain adalah jarak -jarak L 2 , L 3, L 5 , dan L~ di ba wah garis penutup L 0 - L 8 ; de
ngan demikian, 

822= 37,t094X J0-6 m 

832 = 37,3698 X 10-6 m 

Bs2 = 28,0469 X 10-6 m 

862 = t9,8698 X 10-6 m 

Gunakan hukum lendutan timbal-balik, 

dan, karena simetris, 

Bzz = B.. 863 = Bzs 

Kini persamaan-persamaan keselarasan terse but secara numerik menjadi: 

+37,t094x w-•vz+ t9,8698x to-•v.= +37,3698x to-6 

+ t9,8698 x w-•vz + 37,t094 x w-•v. = +28,0469 x to-• 

Selesaikan persamaan-persamaan di atas, 

\lz = +0,8444 kN (positif berarti ke atas) 

V6 = +0,3036 kN (positif berarti ke atas) 

Dengan nilai-nilai V2 dan V6 yang diketahui, kembali ke rangka-batang pada 
Gambar 5.2.3b, 

Vo = i- ~ \lz- ~V.= 0,6250- 0,75(0.8444)- 0,25(0,3036) 

= -0.0842 kN (negatif berarti ke bawah) 

Vs= i-1 Vz- 3 v. = 0,3750- 0,25(0,8444)- 0,75(0,3036) 

= -0,0638 kN (negatif berarti ke bawah) 

Dengan semua reaksi yang kini diketahui, gaya-gaya anggota dapat diperoleh de
ngan metode hubungan secara biasa. 

5.3 Metode Gaya dengan Menggunakan Gaya-gaya Aksial di dalam 

Anggota-anggota sebagai Kelebihan 
Apabila suatu rangka-batang bersifat statis taktentu, tak peduli banyaknya reaksi tepat 
sama dengan tiga atau lebih dari tiga, kelebihan-kelebihannya selalu dapat dipilih selu
ruhnya dari gaya-gaya anggota. Tentu saja, apabila banyaknya reaksi tepat sama dengan 
tiga, dalam kasus apa pun kelebihan-kelebihan tersebut tak dapat berupa reaksi-reaksi. 

Apabila suatu gaya anggota telah dipilih sebagai kelebihan, salah satu pendekatan
nya adalah menghapuskannya sama sekali dari rangka-batang-dasar, yang di dalam kasus 
ini aksinya itu diganti oleh sepasang gaya menarik yang tak-diketahui pada titik-titik 
hubung yang bersangkutan. Kondisi keselarasannya adalah bahwa alihan nisbi titik-titik 
hubung yang saling menjauhi sama dengan pemanjangan anggota yang bersangkut-
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an. Pendekatan lainnya adalah hanya memotong anggota kelebihan dan membiarkan 
kedua bagiannya tetap adalah hanya memotong anggota kelebihan dan membiarkan 
kedua bagiannya tetap pada rangka-batang-pokok. Yang tak diketahui yang bersangkut
an adalah sepasang gaya-tarik pada ujung-ujung potongan tersebut, dan kondisi kese
larasan yang bersangkutan adalah bahwa jurnlah aljabariah pemanjangan di potongan ter
sebut akibat aksi paduan dari beban-beban yang beketja dan semua gaya-gaya kelebihan 
harus sama dengan nol. Pendekatan pertama melukiskan secara jelas arti fisis dari efek 
"memanjang-sendiri", dan pendekatan kedua membuat prosedur yang bersangkutan ber
sifat lebih otomatis untuk rangka-batang berkelebihan banyak. Kedua pendekatan terse
but akart digunakan di dalam Contoh 5.3.1, namun hanya metode potongan-anggota yang 
akan digunakan di dalam Contoh 5.3 .2 dan 5.3 .3. 

Contoh S.3a Analisalah rangka-batang-gunting Contoh 5.2.1 dengan mengguna· 
kan gaya anggota CD sebagai keiebihan. 

PEMECAHAN (a) Anggota CD dihapuskan. Sebagaimana ditunjukkan pada Gam· 
bar 5.3.1, kondisi keselarasan yang bersangkutan adalah, bahwa tambahan jarak 
antara titik-hubung C dan D pada Gambar 5.3.lb dikurangi kurangan panjang 
pada Gambar 5.3.ic sama dengan tambahan panjang anggota CD sendiri; atau 

b.(Gambar 5.3.1b)- Fen 6 (Gambar 5.3.1c) 

Dengan metode beban-satuan, 

FcnLcn 
EA en 

4 F'uL 
b.(Gambar5.3.1b) = ~ EA = -0,39550mm 

I 

jika nilai-nilai u sebagaimana didefinisikan pada Gambar 5.3.Id. 68 pada Gam· 
bar 5.3.1c adalah alihan nisbi (saling mendekati) jika Fen= 1,0 kN menarik ti· 
tik-titik hubung tersebut. Ha1 ini sama seperti alihan nisbi (sating menjauhi) jika 
F" cD= 1,0 kN menekan titik·titik hubung terse but. Dengan demikian, 

4 u2L 
8 =LEA = + 13,0926 X 10-3 mm 

I 

Kemudian gunakan kondisi keselarasan, 

F: A -0,39550 
eo = 8 +(Leo/ EAco) + 13,0926 x 10-3 + [2,4/(200 x 1()6)(2,4)] 

-0,39550 
+ 18,0926 X 10 6 

= - 21,860 kN (nega tif berarti menekan) 

Terapkan superposisi, 

F; di da1am rangka-batang yang ditinjau 

i =I hingga 4 

Fj- Fen u; 

(5.3.1) 

(5.3.2) 

Pekerjaan numerik yang terlibat di da1am Persamaan (5.3.1) dan (5.3.2) ditunjuk· 
kan di dalam Tabel 5.3 .1. Lajur terakhir di da1am tabei ini menunjukkan penge
cekan, bahwa 

Jarak nisbi yang memisahkan titik·hubung C dan n apablla CD dihapus dari Gambar 
5.3.le 

= FcoLco = -0 10930 mm 
EAco ' 

(b) Anggota CD dipotong. Seperti ditunjukkan pada Gambar 5.3.2, kondisi
keselarasan yang bersangkutan adalah, bahwa jumlah aljabariah pemanjangan 
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A 

Bilangan di dalam tanda kurung adalah luas penampang dalam 10-3 X m2 

£=200x 106 kN/m2 

(a) 

145 

.:l = penambahan 
jarak 

Fcoo = pengurangan 
jarak 

A 
20,25-

t 
27 

t 
27 

+ 

I 
0 0 

(b) Nilai-nilai F' pada rangka-batang dasar 
yang memikul beban yang bekerja 

(c) Rangka-batang dasar yang memikul 

I 
0 

-o 

I 
0 

(d) Nilai-nilai u pad a 
rangka-batang dasar 

aksiFcv 54 

25,715 - t 
27 

~~ 
"' I 

t 
27 

(e) Nilai-nilai F pada rangka
batang yang iitilijau 

Gambar 5.3.1 Rangka-batang Contoh 5.3.1; Pemecahan dengan penghapusan anggota CD. 

di ujung-ujung potongan pada CD pada Gambar S.3.2b dan yang pada: Gam
bar S.3.2c harus sama dengan nol. Dengan metode beban~atuan, 

± F'uL + ± (FcoU)(u)(L) = O 
I EA I EA 

daripadanya, 
'F'uL 
LEA 

Fco = --1
-, - 2 - = 

L~ 
I EA 

+0,39550 
+ 18,0926 X I0-3 

= -21,860kN (negatif berarti menekan) (5.3.3) 



Tabel 5.3.1 Perhitungan numerik untuk Contoh 5.3.1 (anggota CD dihapuskan) 

A t I A 10 1 2 F' kN F'uL u
2
L o-' F- F' I:' kN FuL nggo 1 _, rn , m , u EA , mm EA, I mrn - - rcau, EA , mm 

AC 7.5 4,0 ~33,75 +0,62500 -0,19775 + 3.,6621 -20,087 -0,11770 
BC 7,5 4,0 -33,75 +0-62500 -0,19775 + 3,6621 -20,087 -0,11770 
AD 5,7628 6,4 0 -0,80039 0 + 2,8342 -17.497 +0,06305 
BD 5,7628 6,4 0 -0,80039 0 + 2,8342 -l7,497 +0,06305 

~ -0,39550 +13,0926 -0.10930 

"""' ~ 
(7) 

> 
~ 
1:" 
fil 
> 
Cll 

~ c:: 
~ 
c:: 
11:1 
1:" 

~ 
2: 
~ z 
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Bilangan di dalarn tanda kurung 
adlllah luas penarnpang dalarn 
10_, X m2 
£=200x 106 kN/m2 

(a) 
c 

0 0 

(c) Rangka-batang dasai yang rnemikul aksi F CD 

0 

c 

(d) Nilai·nilai u pada 
rangka-batang dasar 

0 

t 
27 

t 
27 

S4 

) 

t 
27 

(b) Nilai-nilai F' pada rangka-batang 
dasar yang memikul beban yang 
bekerja 

54 

) 

t 
27 

25,715 -
(e) Nilai-nilai F pada rangka

batang yang diwgau 

Gambar5.3.2 Rangka·batang Contoh 5.3.1; Pemecahan dengan pemotongan anggota CD. 

jika nilai-nilai u sebagaimana didefinisikan pada Gambar 5.3.2d. Terapkan super
posisi, 

i = 1 hingga s (5.3.4) 
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Peket:iaan numerik yang terlibat di dalam Persamaan (5.3.3) dan (5.3.4) digelarkan 
di da!am Tabel 5 .3.2. Lajur terakhir di dalam tabel ini menunjukkan pengecekan, 
bahwa jika anggota CD dipotong, jumlah aljabariah tambahan panjang di situ sama 
dengan nol selama gaya-gaya pada Gambar 5.3.2e dipertahankan di dalam anggota. 

Sekali dilakukan penjelasan fisikal tentang efek memanjang-sendiri dalam 
metode yang anggota-kelebihannya dihapuskan, pembaca dapat mencatat bahwa 
pendekatan anggota-potongan agaknya merupakan gagasan yang lebih luwes mes
kipun tanda negatif yang terletak di belakang tanda sama-dengan yang pertama di 
da1am Persamaan (5.3.3) bisa mengganggu. Namun, berbeda dengan Persamaan 
(5.3.2) yang mengandung tanda negatif, Persamaan (5.3.4) tidak mengandung tan
da negatif. Sebab, dalam kenyataannya, nilai-nilai u di dalam Persamaan (5 .3.1) 
dan (5.3.2) dihasilkan oleh sepasang gaya yang menekan di titik-titik-hubung yang 
bersangkutan, sedangkan nilai-nilai u di dalam Persamaan (5.3.3) dan (5.3.4) di
hasilkan oleh sepasang gaya yang menarik pada ujung-ujung potongan yang ber
sangkutan. 

Contoh 5.3.2 Analisalah rangka-batang yang berdiagonal menyilang dan memi
liki dua tumpuan-sendi di dalam Contoh 5.2.2 dengan menggunakan gaya anggo
ta BC sebagai kelebihan. 

PENYELESAIAN Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.3 .3, kondisi keselaras
an yang bersangkutan adalah, bahwajumlah aljabariah tambahan panjang di ujung
ujung potongan pad a anggota BC pada Gambar 5 .3.3b ditambah jumlah aljabariah 
tambahan panjang di situ pada Gambar 5.3.3c harus sama dengan nol; atau 

± F'uL + ± (Facu)(u)(L) 0 
I EA I EA 

+ 

96 0 

I· ·I I 
Bilangan di dalam tanda kurung adalah 
Iuas penampang dalam cm 2 128 

128 0 

0,6 

£=20,000 kN/cm" (b) Nilai-nilai F' pada rangka-batang dasar 
(a) yang memikul be ban yang bekexja. 

Q+-~.L:.....-•D-o +41,622 96 

I 
0 

00 

0 
I 

0 

54,378 

(d) Nilai-nilai u pada rangka
batang dasar 

-+41,622 

t 
128 128 

(e) Nilai-nilai F pada rangka
batang yang ditinjau 

Gambar 5.3.3 Rangka-batang Contoh 5.3.2. 

(c) Rangka-batang dasar 
yang memikul aksi 
FBc 



Tabel5.3.2 Perhitungan numerik untuk Contoh 5.3.1 (anggota CD dipotong) 

Tabel 5.3.2 Perhitungan numerik untuk Contoh 5.3.1 (angguta CD dipotong) 

AC 7,5 4,6 -33,75 -(),62~ +o,tms + 3,!)621 
BC 7,5 4,0 -33,75 -0,62500 +0,19775 + 3,66l1 
AD 5,7628 6,4 0 +0,80039 0 . + 2,8842 
BD .5,762& 6A 0 +0,8003~ 0 +2,884~ 
CD 2,4 .2~4 () +t,O ·.6 . + 5,6000 . 
I +0,39550 +J8J)926 

-2(),087 -0,11770 
-20J}S7 -0,11770 
-17,497 +0,06305 
~'7,.497 +0,06305 
.-2:1~ -0,10930 

0,00000 
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dari persamaan terse but kita peroleh 

' F'uL 
~ EA +281,92 x 10-1 

FBc=- ± u'L =- +4,064x!O J 

I EA 

= -69,370 kN (negatif berarti menekan) (5.3.5) 

jika nilai-nilai u sebagaimana didefinisikan pada Gambar 5.3.3d. Terapkan super
posisi, 

Fi = F{ + Fnc Uj i = 1 hingga 5 (5.3.6) 

Pekerjaan numerik yang terlibat di dalam Persamaan (5.3.5) dan (5.3.6) digelar
kan di dalam Tabel 5.3.3. Lajur terakhir di dalam tabel ini menunjukkan penge
cekan, bahwa jika anggota BC dipotong, jumlah aljabariah tambahan panjang (le
watan, overlap) di situ sama dengan nol asalkan gaya-gaya pada Gambar 5.3.3e 
dipertahankan di dalam anggota-anggota yang bersangkutan. 

Contoh 5.3.3 Analisalah rangka-batang pada Gambar 5.3.4a dengan mengguna
kan gaya-gaya anggota BC dan DE sebagai kelebihan. 

PENYELESAIAN Gunakan Persamaan (5.1.1), i = (r+ m)-2j = (4 + 10)-2(6) =2. 
Terdapat banyak pilihan untuk kedua kelebihan tersebut. Gunakan dua diagonal 
yang sejajar seperti BC dan DE sebagai kelebihan yang barangkali paling memu
dahkan. Pilihan-pilihan lainnya mencakup (a) penggunaan reaksi horisontal pada 
tumpuan F dan gay a anggota AD, (b) penggunaan gaya-gaya anggota AB dan CD, 
atau (c) penggunaan gaya-gaya anggota AB dan DE. Pilihan-pilihan yang tak dapat 
diterima adalah (a) penggunaan reaksi horisontal pada tumpuan F dan gaya ang
gota DE, karena tak ada gaya anggota di E untuk mengimbangi suatu reaksi ho
risontal; a tau (b) penggunaan gaya-gaya anggota AB dan BC karena titik-hubung 
B tidak akan dapat menangani suatu gaya horisontal. 

Jika gaya-gaya anggota BC dan DE digunakan sebagai kelebihan, dua kondisi 
keselarasannya adalah 

dan (5.3. 7) 

dengan: F adalah gaya-akhir di dalam setiap anggota rangka-batang taktentu yang 
ditinjau, serta u 1 dan u2 adalah sebagaimana didefinisikan pada Gambar 5.3.4e 
da~t f. Su bstitusi 

F = F' + u1FBc + u2FvE (5.3.8) 

ke dalam persamaan-persamaan keselarasan menghasi!kan 
10 F' L 10 , 10 
"_u_1_+ F "u1L F . "u1u2L = 0 "'1 EA BC "'1 EA + Df "'1 EA (5.3.9a) 

dan 
10 F' L 10 L 10 'L " u2 F "u1u2 F "u, _ O 

L., EA+ BC L., EA + DE L., EA -
I I I 

(5.3.9b) 

Gunakan nilai-nilai numerik untuk penjumlahan di dalam Tabel 5.3.4, Persamaan 
(5.3.9a dan b) menjadi 

+ 36,76 + 6,564FBc + 0,270FvE = 0 

-83,72 + 0,270FBc + 6,294FoE = 0 

Selesaikan kedua persamaan di atas untuk memperoleh Fsc dan FoE, 

F Be = -6,158 kN (negatif berarti menekan) 

FoE = + 13,566 kN (positif berarti menekan) 



Tabel 5.3.3 Perhitungan numerik untuk Contoh 5.3.2. 

A L ' ' N F'uL o-' u'L 10_, F- F' F kN FuL 10-3 .nggota ,cm A. cm F, k u EA ,I cm EA, cm - + RcU, EA' cm 

AC 400 25 0 -018 0 +0,512 +55,496 - :;5,517 
BD 400 25 -128 -0,8 + 81,92 +0,512 -72,504 + 46,402 
AD 500 20 +160 +1,0 +200 +1,250 +90,630 + 113,287 
BC 500 20 0 +1,0 0 +1,250 -69,370 - 86,712 
CD 300 10 0 -0,6 0 +0,540 +41,622 - 37,460 

l; +281,92 +4,064 + 0,000 

Tabel5.3.4 Perhitungan numerik untuk Contoh 5.3.3. 

, F'u,L F'u2L ulL u,u2L u~L 
Anggota L, A, F, u, U2 ~· ~· EA, EA , EA, F, 

cm cm 2 kN 10-3 cm 10-3 cm 10-3 cm 10-3 cm 10-3 cm kN 

AB 300 20 0 -0,6 0 0 0 +0,270 0 0 + 3,695 
CD 300 20 +12 -0,6 -0,6 - 5,40 - 5,40 +0,270 +0,270 +0,270 + 7,555 
AC 400 25 -64 -0,8 0 +40.96 0 +0,512 0 0 - 59,014 
BD 400 25 +80 -0,8 0 +51,20 0 +0,512 0 0 - 75,074 
CB 400 25 -16 0 -0,8 0 + 10,24 0 0 +0,512 - 26,853 
DF 400 25 -·96 0 -0,8 0 + 61,44 0 0 +0,512 -106,853 
AD 500 10 -20 +1,0 0 -50 0 +2,500 0 0 '- 26,158 
BC 500 10 0 +1,0 0 0 0 +2,500 0 0 - 6,158 
CF 500 10 -60 0 +1,0 0 -150 0 0 +2,500 - 46,434 
DE 500 10 0 0 +1,0 0 0 0 0 +2,500 + 13,566 

I +36,76 - 83,72 +6,564 +0,270 +6,294 
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Nilai-nilai F yang dihitung dengan menggunakan Persamaan (5.3.8) dan yang di
gelarkan di dalam !ajur terakhir dari Tabel 5 .3.4 dimasukkan ke dalam diagram 
rangka-batang pada Gambar 5.3.4g, tempat persamaan keseimbangan "I:-Fx = ·0 
dan "I:-Fy = 0 dapat digunakan untuk pengecekan setiap titik-hubung. Meskipun 
tidak ditunjukkan di dalam Tabel 5 .3.4, nilai-nilai akhir F boleh digunakan un
tuk mengecek apakah persamaan keselarasan semula (5.3.7) terpenuhi. Namun, 
pengecekan-pengecekan ini tidak bebas secara mutlak. Untuk suatu pengecekan
bebas yang baik, dua him pun an yang berbeda dari nilai-nilai u 1 dan u2 yang di
tentukan dari suatu rangka-batang-dasar yang berbeda harus digunakan bersama 
nilai-nilai akhir F di dalam dua persamaan keselarasan (5 .3. 7). 

80kN 80kN 80 80 

A 8 

+ 

36 

t 
16 144 

(a) Bilangan di dalam 
tanda kurung ada
lah luas penam
pang dalam cm 2 

(b) Nilai-nilai F' pada 
rangka-batang da
sar yang memikul 
be ban yang bekerja 

(c) Rangka-batang 
dasar yang me
mikul aksi F BC 

(d) Rangka-batang 
dasar yang me
mikul aksi F DE 

E = 20.000 kN/cm 2 

0 

0 0 

(e) N ilai-nilai u 1 pada 
rangka-batang dasar 

0 0 

lf) Nilai-nilai u2 pada 
rangka-batang dasar 

80 80 

t 
16 144 

(g) Nilai-nilai F pada 
rangka-batang yang ditinjau 

Gambar 5.3.4 Rangka-batang Contoh 5.3.3. 
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5.4 Metode Gaya yang Menggunakan Kedua Reaksi dan Gaya-gaya 
Aksial di dalam Anggota-anggota sebagai Kelebihan 

Apabila suatu rangka-batang memiliki lebih dari tiga reaksi dan sekaligus memiliki 
lebih dari (2j - 3) anggota, ia bersifat taktentu baik secara eksternal maupun secara 
internal. Kelebihan-kelebihannya boleh dipilih seluruhnya dari gaya-gaya anggota 
seraya mempertahankan semua reaksi pada rangka-batang dasar. Suatu prosedur yang 
lebih memudahkan dan serasi untuk penganalisaan adalah dengan menggunakan (r-3) 
reaksi kelebihan dan (m - 2j + 3) gaya aksial kelebihan. Dalam cara ini, rangka-batang 
dasar yang bersangkutan akan selalu memiliki sebuah tumpuan-sendi dan sebuah tum
puan-rol serta memiliki (2j- 3) anggota. 

A 

I· 

Contoh 5.4.1 Analisalah rangka-batang pada Gambar 5.4.la dengan mengguna
kan reaksi di C dan gaya aksial anggota BF sebagai kelebihannya. 

PENYELESAIAN Gunakan Persamaan (5.1.1), i = (r +m)- 2j = (4 + 10)- 2(6) = 
2. Rangka-batang-dasarnya adalah suatu rangka-batang-sederhana yang memiliki 
sebuah tumpuan-sendi di A dan sebuah tumpuan-rol di D; ia memiliki rangkaian 
empat segitiga yang sisi-sisinya takterputus dari kiri hingga kanan. Meskipun 
anggota BF dipotong, kedua bagian potongannya itu tetap tinggal pada rangka
batang-dasar. Rangka-batang-dasar ekivalen yang diperlihatkan pada Gambar 
5.4.1 b memikul dua be ban yang bekerja, gaya reaksi kelebihan Re. dan sepasang 
gaya tarik FBF yang bekerja di ujung-ujung potongan dari anggota BF. Kedua 
kondisi keselarasan yang bersangkutan adalah ( 1) lendutan ke atas di C sama de
ngan no!, dan (2) jumlah aljabariah lewatan (overlap) pada potongan sama dengan 
nol; atau 

36 kN 

o~" 

(20) 

240cm 

~ Fu1L=O 
I EA 

72kN 

240cm ·I· 

dan _f Fu2L =O 
I EA 

1')0 

(20) 

240cm ·I 

E 
(J 

0 
~ 

(a) Bilangan di dalam tanda kurung adalah luas penampang dalam cm 2 
£=20,000 kN/cm2 

36 72 

(b) Rangka-batang dasar ekivalen. 

(5.4.1) 
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36 72 

/'t,"' 'let; 

0 A +64 +80 
D 

t t 48 60 

(c) Nilai-nilai F' pada rangka-batang dasar yang 
rnemikul beban yang bekerja. 

+!! 
9 

"" x'l "'jP 

A 4 8 
0 -9 -9 

D 

L 
B c 

1,0 ~~ 
3 3 

(d) Nilai-nilai u 1 pada rangka-batang dasar 

E F 

0 

0 A 0 0 
D 

fo 
B c 

of 
(e) Nilai-nilai u 2 pada rangka-batang dasar 

72 

t 
19,21 86,37 

t 
2,42 

(f) Nilai-nilaiF pada rangka-batang yang ditinjau 

Garnbar 5.4.1 Rangka·batang Contoh 5.4.1. 
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dengan: F adalah gaya akhir di dalam setiap anggota dari rangka-batang taktentu 
yang ditinjau, serta u1 dan u2 adalah sebagaimana yang didefinisikan pada Gam
ber 5.4.ld dan e, Dengan mensubstitusikan 

F = F' + u1Rc + uzFaF 

ke dalam persamaan-persamaan keselarasan menghasilkan 

dan 

10 F' L 10 z L 10 L 
"-u-1-+R "'~ F "~=0 kJ EA c kJ EA + BF kJ EA 

I I I 

10 F' L 10 L 10 2L 
"'_u_z_ R "'~ F "'~=0 
kJ EA + c kJ EA + BF kJ EA 

I I I 

(5.4.2) 

(5 .4.3a) 

(5.4.3b) 

Gunakan nilai-nilai numerik untuk penjumlahan pada Tabel 5.4.1, Persamaan 
(5.4.3a dan b) menjadi 

-205,36+2,4321Rc -0,6189FaF = 0 

+30,38- 0,6189Rc + 3,0380FaF = 0 

Selesaikan kedua persamaan di atas untuk memperoleh Re dan FBF· 

Re= +86,37 kN 

FaF = +7,59kN 

(positif berarti ke atas) 

(positif berarti tarik) 

Nilai-nilai F yang dihitung dengan menggunakan Persamaan (5.4.2) dan yang di
gelarkan di dalam lajur terakhir dari Tabel 5 .4.1 dimasukkan ke dalam diagram 
rangka-batang pad a Gambar 5 .4 .![, untuk persamaan keseimbangan "EF x = 0 
dan "EFy = 0 dapat digunakan untuk pengecekan setiap titik-hubung, Pengecekan 
keselarasan yang menggunakan kelebihan-kelebihan yang sama dalam Persamaan 
(5 .4.1) tidak benar-benar bebas karena kesalahan dala~ nilai-nilai F', u 1 , dan u 2 

bisa saling menghapuskan. Untuk pengecekan keselarasan yang bebas, dua kele
bihan yang berbeda harus digunakan, dan kemudian nilai-nilai akhir F serta dua 
himpunan baru dari nilai-nilai u 1 dan u2 dapat disubstitusi ke dalam Persamaan 
(5 .4.1 ). 

Sebuah metode lain untuk pengecekan yang menyeluruh terhadap kete
patan pemecahan adalah menggunakan hasi!-hasil analisa yang ditunjukkan pada 
Gambar 5 .4 .If dan kemudian menentukan lendutan horisontal dan vertikal setiap 
titik-hubung dengan metode geometri seperti metode persamaan-perpindahan-titik
hubung. ~alam proses ini, pembaca akan menjumpai bahwa lendutan vertikal 
titik-hubung C akan menjadi no! dan kurangan jarak, katakanlah antara titik
hubung C dan E, sama dengan kurangan paniang anggota CE karena semua per
pindahan-titik~hubung dapat diperoleh tanpa mempedulikan kenyataan bahwa 
tumpuan C dan anggota CE itu benar-benar ada. Pemanjangan anggota dan per
pindahan-perpindahan titik-hubung yang bersangkutan ditunjukkan pada Gambar 
5.4.2. 

+0,1537 

(0, 0) 

72 kN 

):--------'0,'-0_55_8_---{! ( +0,1070, -0,2780) 

+0,0194 

( +0,2709, 0) ( +0,2903, 0) 

Gambar 5.4.2 Pemanjangan anggota dan perpindahan titik-hubung (dalam milimeter) 
untuk rangka-batang di dalam Contoh 5.4.1. 



Tabel 5.4.1 Perhitungan numerik untuk Contoh 5.4.1. 

A , F'u,L F'uoL uiL u,u,L ulL 
nggota L. A. F. u, u, .. EA' EA . EA. £A· EA, F, 

cm cm kN 10 1 cm 10 'cm 10 'cm 10 1 cm 10 1 cm kN 

AB 240 20 +64 -4/9 0 - 17,07 0 +0,1185 0 0 +25,61 
BC 240 20 +64 -4/9 -0,8 - 17,07 -30,72 +0,1185. +0,21.33 +o,J84o +19,54 
CD 240 20 + 80 -8/9 0 - 42,67 0 +0,4741 0 0 + 3,l3 
EF 240 20 -80 +8j9 -O,B - 42,67 +38,40 +0,4741 -0,4267 +0,3840 - 9,30 
BE 180 24 0 0 -0,6 0 0 0 0 +0,1350 - 4,55 
CF 180 24 - 12 -2{3 -0,6 + 3,00 + 2,70 +0,1667 +0,1500 +U,I350 -74,13 
AE 300 30 -80 +5/9 0 - 22,22 0 +0,1543 0 .0 -32,02 
BF 300 15 0 0 +1,0 0 0 0 0 +1,0000 + 7.59 
CE 300 15 + 20 -5/9 +1,0 - 11,11 +20,00 +0,3086 -0,5555 + 1,0000 -20:,39 
DF 300 30 -lOO + 10/9 0 - 55,55 0 +0,6173 0 0 - 4,03 

I -205,36 +30,38 +2,4321 -0,6189 +3}0380 

.... 
ell 
Q) 

> z 
> 
t"' .... 
(/j 

> 
(/j 

>-3 
:a c:: 
~ 
>-3 c:: :a 
t"' 
> 
~ c:: 
>-3 
> z 
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5.5 Reaksi-reaksi yang Timbul pada Rangka-batang Statis Taktentu 
akibat Gerakan Tumpuan 

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, gerakan tumpuan pada suatu struktur statis 
taktentu menimbulkan reaksi-reaksi luar dan dengan demikian juga menimbulkan 
gaya-gaya-dalam pada struktur yang bersangkutan. Urutan langkah untuk memperoleh 
reaksi-reaksi dengan metode gaya, atau metode deformasi taat·asas, adalah pertama
tama memilih suatu struktur-tertentu-dasarnya dengan memasukkan reaksi pada tum
puan yang bergerak sebagai kelebihan dan kemudian menerapkan kondisi deformasi 
taat-asas bahwa lendutan dalam arah kelebihan itu sama dengan jarak gerakan. Kondisi
kondisi keselarasan yang umum akan diterapkan terhadap kelebihan-kelebihan sisanya. 

0 

Contoh 5.5.1 Tentukan reaksi-reaksi V0 , V2 , V6 dan Vs yang disebabkan oleh 
penurunan tumpuan sebesar 15 mm di £ 2 pada rangka-batang untuk Contoh 
5.2.3. 
PENYELESAIAN Di dalam Contoh 5 .2.3 telah dihitung bahwa, untuk rangka
batang sederhana yang ditumpu hanya di Lo dan Ls, 

1. Beban 1,0 kN ke bawah yang bekerja di L 2 mengakibatkan lendutan ke bawah 
sebesar 37,1094X 10-3 mmdi£ 2 dan 1endutankebawahsebesarl9,8698X 
I0-3 mm di L 6 , dan, karena simetris, 

2. Beban 1,0 kN ke bawah yang bekerja di L 6 mengakibatkan lendutan ke bawah 
sebesar 19,8698 X 10-3 mm diL 2 danlendutankebawahsebesar37,1094 X 
I0- 3 mm di L 6 • 

Dalam persoalan sekarang ini, misalnya reaksi-reaksi yang tak diketahui se
bagai V2 kN ke bawah di £ 2 dan V 6 kN ke bawah di L 6 , sebagaimana ditunjuk
kan pada Gambar 5.5.1b. Terapkan kondisi deformasi taat-asas terhadap Iendut
an vertikal di £ 2 dan L6, 

dan 

n 1094 X 10-3 Vz + 19,8698 X 10-3
v6 = 15~0 

8@6m=48m 

Luas penampang semua anggota horisontal"' 12 X 1 o-3 m2 
Luas penampang semua anggota vertikal"' 3 X 10-3m2 

Luas penampang semua anggota diagonal"' 6 X 10-3 m 2 

E=200x 106 kN/ml 
(a) 

J-0=349.2 kN IS=S66, 7 kN 

(b) Reaksi yang timbul akibat penurunan 15 mm di L 2 

Gambar 5.5.1 Rangka-batang Contoh 5.5.1. 
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Selesaikan kedua persamaan di atas untuk memperoleh V2 dan V6, 

v2 = +566,7 kN 

v. = -303,4 kN 

(positif berarti ke bawah) 

(negatif berarti ke atas) 

Gunakan kedua persamaan statika yang bersangkutan untuk seluruh rangka-batang 
pada Gambar 5.5.lb, 

Vo = 349,2 kN ke atas 

Vs= 85,9 kN ke bawah 

Gaya-gaya aksial anggota yang dihasilkan dari keempat reaksi tersebut dapatlah 
kemudian ditentukan dengan metode hubungan atau metode potongan. 

5.6 Latihan 
5.1. Dengan metode gay a, analisalah rangka-batang pada Gambar 5 .6.1 derigan meng
gunakan (a) reaksi horisontal di A sebagai kelebihan, dan (b) gay a di dalam anggota CD 
sebagai kelebihan. 

5.2 Dengan metode gaya, analisalah rangka-batang untuk Contoh 5.2.3 dengan meng
gunakan reaksi-reaksi vertikal di L0 dan La sebagai kelebihan. 
5.3 Dengan metode gaya, tentukan reaksi-reaksi pada rangka-batang pada Gambar 
5.6.2 dengan menggunakan v2 dan v4 sebagai kelebihan. 

81 kN 

c 

E 

D 

A I• 6m .1. 6m •I !; 
Bilangan di dalam tanda kurung adalah luas penampang clalam 10-3 m2 

E=200x 106 kN/m2 

Gambar 5.6.1 Latihan 5.1. 

12m 12m 12m 

Luas penampang semua anggota horisontal = 3,6 X I o- 3 m2 

Luas penampang sernua anggota diagonal = 2,4 X 1 o- 3 m 2 

E-= 200 x 106 kN/m2 

Garnbar 5.6.2 Latihan 5.3. 
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5.4 Dengan met ode gay a, analisalah rangka-batang pad a Gambar 5 .6.3 dengan meng
gunakan (a) gaya di dalam anggota U 1L 2 sebagai kelebihan, dan (b) gaya di dalam ang
gota ul u2 sebagai kelebihan. 

5.5 Dengan metode gaya, analisalah rangka-batang pada Gambar 5.6.4 dengan meng
gunakan gaya-gaya di dalam anggota L 1 U2 dan U2 L 3 sebagai kelebihan. Cek pemecahan 
tersebut dengan menggunakan dua anggota yang berbeda sebagai kelebihan. 

3 @ 4,5 m= 13,5 m 

Bilangan di dalam tanda kurung adalah luas penampang dalam I0-3 m2 

£=200x 106 kN/m2 

Gambar 5.6.3 Latihan 5.4. 

4@ 4,5 m= 18 m 

Bilangan di dalam tanda kurung adalah luas penampang dalam 1 o-3 m2. 

£=200x 106 kN/m2 

Gambar 5.6.4 Latihan 5.5. 

5.6 Dengan metode gaya, analisalah rangka-batang untuk Contoh 5.3.3 dengan meng
gunakan gaya-gaya di dalam anggota AD dan CF sebagai kelebihan. 

5.7 Dengan metode gaya, analisalah rangka-batang untuk Contoh 5.4.1 dengan meng
gunakan reaksi diD dan gaya di dalam anggota EC sebagai kelebihan. 

5.8 Dengan metode gaya, tentukan semua reaksi yang bekerja pada rangka-batang 
untuk Latihan 5.3 akibat penurunan vertikal sebesar 15 mm di tumpuan keduanya, 



PERSAMAAN TIGA-MOMEN 

6.1 Pengantar 
Balok statis taktentu telah didefmisikan sebagai balok yang tanggapan gaya dan tang
gapan deformasinya, ketika beban-beban bekerja atau ketika tumpuan-tumpuan menga
lami penurunan yang taksama, tidak dapat ditentukan dengan hanya menggunakan per
samaan-persamaan statika. Di dalam Bab 4, derajat ke-taktentu-an balok statis taktentu 
ditunjukkan sama dengan 

NI=NR- 2 -NIH (4.2.1) 

dengan: NI adalah derajat ke-taktentu-an, NR adalah jumlah total reaksi, dan N/H 
adalah jumlah sendi-dalam pada balok yang bersangkutan. Balok lazimnya dibangun 
tanpa sendi-dalam, meskipun dalam analisa batas, * yang meneliti tanggapan-tanggapan 
suatu balok setelah kapasitas momen-luluh tercapai pada beberapa penampang balok, 
balok yang bersangkutan berperilaku seolah-olah sendi-dalam telah terpasang pada 
penampang·penampang kritis ini. Balok dengan sendi-dalam tidak akan dibahas di da
lam bab ini. 

Derajat ke-taktentu-an paling tinggi yang mungkin untuk suatu balok yang ter· 
diri dari satu bentangan (atau dengan dua t'Jmpuan) adalah dua, yakni apabila kedua 
ujung bentar.gannya terjepit. Balok dengan lebih dari satu bentangan dinamakan balok
kontinu, karena ia "kontinu" di atas tumpuan-tumpuan-antaranya. Balok-balok yang 
diperlihatkan pada Gambar 6.1.1 adalah balok-balok-kontinu yang terdiri dari empat 
bentangan. Derajat ke-taktentu-an dari ketiga balok pada gambar tersebut masing
masing adalah 3, 4, dan 5. 

Balok-kontinu biasa dipakai dalam konstruksi jembatan dan bangunan. Panjang
. panjang bentangannya boleh taksama, dan momen-momen inersia penampang tegaknya 

• Untuk contoh, lihatlah C.-K. Wang, Matrix Methods of Structural Analysis, edisi 2., American 
Publishing Company, Madison, Wis., 1970, Bab 11. 
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i ! ! ~ 2 if+ if*! £00 ll zs: 
(a) 

~ H 0 0 *! ! p:rrrq ! 
zs: 

~ 
(b) 

~*******! * 
£00 ll 

* ~ 
(c) 

Gambar 6.1.1 Balok-kontinu 

boleh berbeda dari satu bentangan ke bentangan yang lain. Analisa balok semacam itu, 
dengan metode gaya yang menggunakan reaksi-reaksi sebagai kelebihan, akan memer
lukan sejurnlah besar perhitungan lendutan atau kemiringan pada balok-dasar dengan be
berapa variasi m omen inersia penampang tegaknya. Pendekatan yang lebih memudahkan 
adalah dengan menggunakan momen-momen lentur statis yang tak diketahui di tumpu
an-tumpuan sebagai kelebihan. Untuk m omen yang tak diketahui di suatu tumpuan-ter
jepit, kondisi keselarasan yang bersangk:utan adalah, bahwa kemiringan di situ haruslah 
nol. Untuk momen yang tak diketahui di suatu tumpuan-antara, kondisi keselarasan yang 
bersangkutan ke arah kiri tumpuannya hams sama dengan kemiringan kurva elastis di 
ujung kiri bentangan yang bersangkutan ke arah kanan tumpuan tersebut. Di dalam 
cara ini, setiap bentangan dapat dipandang secara mandiri sebagai suatu balok-sederhana 
yang momen inersianya tetap, yang memikul beban-beban yang bekerja padanya dan, 
jika ada, momen-momen di kedua ujungnya. Secara lebih tepat-guna, kondisi keselarasan 
yang berkaitan dengan momen lentur yang tak diketahui di sembarang tumpuan-antara 
dapat diekspresikan sebagai fungsi dari beban-beban pada dua bentangan yang bersebelah
an dan momen lentur di tiga tumpuan yang berurutan, mencakup sebuah tumpuan di 
depan dan sebuah tumpuan di belakang tumpuan yang sedang ditinjau. K.arena kondisi 
keselarasan ini melibatkan tiga momen lentur di tumpuan-tumpuan, ia dinamakan 
persamOiln tiga-momen. Pada tahun 1857, Clapeyron menguraikan analisa balok-kon
tinu dengan menggunakan persamaan tiga-momen*; pada tahun 1860 Mohr menyesu
aikan lebih lanjut metode tersebut dengan memasukkan pengaruh-pengaruh dari penu
runan-penurunan tumpuan yang tak sama.:t: Dengan munculnya metode-metode kom
puter, seseorang akan mendapatkan bahwa pemecahan persamaan tiga-momen, apabila 
digunakan untuk bentangan yang banyak, akan berupa peng-invers-an matriks dengan 
elemen-elemen tridiagonal saja, suatu subrutin umum dalam pemrograman komputer. 

Sasaran bab ini ialah menurunkan persamaan tiga-momen dan menunjukkan pene
rapannya terhadap analisa balok statis taktentu yang memikul beban-beban yang beker
ja atau mengalami penurunan-penurunan tumpuan yang taksama. 

• S.P. Timoshenko, History of Strength of Materials, McGraw-Hill Book Company, New York, 
1953, hal. 145. 

:j: Idem, hal. 146. 
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6.2 Penurun':ln Persamaan Tiga-Momen 
Persamaan tiga-momen mengekspresikan hubungan antara momen-momen lentur di tiga 
tumpuan yang berturutan pada suatu balok-kontinu yang ditujukan untuk memikul 
beban-beban yang bekerja pada kedua bentangan yang bersebelahan, dengan a tau tanpa 
penurunan-penurunan tumpuan yang tak sama. Hubungan ini dapat diturunkan berdasar
kan kontinuitas kutva elastis di atas tumpuan-antaranya; yakni, kemiringan kutva elastis 
di ujung kanan bentangan sebelah kiri harus sama dengan kemiringan kutva elastis di 
ujung kiri be.atangan sebelah kanan. 

Sebutlah AB dan BC pada Gambar 6.2.la sebagai dua bentangan yang bersebe
lahan pada suatu balok yang semula horisontal. Karena penurunan-penurunan yang 
taksama, tumpuan A dan tumpuan C lebih tinggi dari tumpuan B, masing-masing se
besar hA dan he; dengan demikian kurva elastis yang bersangkutan melalui titik-titik 
A', B, dan C'. Sebutlah MA, MB, dan Me sebagai momen-momen lentur di A, B, dan 
C, momen-momen ini positif jika mereka menyebabkan tekanan pada bagian atas balok. 

Tinjaulah sekarang Gambar 6·.2.2, di situ diagram momen pada bentangan AB di
pecahkan menjadi dua bagian: Gan1bar 6.2.2b menyatakan diagram momen akibat be
ban-beban yang bekerja pada AB apabila ia dipandang sebagai suatu balok-sederhana, 
dan Gambar 6.2.2c menyatakan diagram momen yang dihasilkan dari momen-momen 
MA dan MB di tumpuan-tumpuan yang bersangkutan. Lewat superposisi, seluruh dia· 
gram momen diperlihatkan pada Gambar 6.2.2a. 

K.embali ke Gambar 6.2.1, perhatikanlah bahwa diagram-diagram momen pada 
bentangan AB dan BC masing-masing dipecahkan menjadi dua bagian: bagian-bagian 
A 1 dan A 2 yang disebabkan oleh beban-beban pada masing-masing bentangan dan 

(a) 

(c) 

Gambar 6.2.1 Diagram momen pada dua bentangan yang bersebelahan pada balok-kontinu. 
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A 

(a) (b) (c) 

Gambar 6.2.2 Superposisi diagram m omen pada sua tu bentangan tipikal. 

bagian-bagian A 3 , A 4 dan A 5 , A 6 yang disebabkan oleh momen-momen ujung MA, 
MB pada bentangan AB dan MB, Me pada bentangan BC Diagram-diagram momen 
balok-sederhana akibat beban-beban yang bekerja pada bentangan-bentangannya telah 
didapatkan sebelumnya, dan sasaran analisa yang bersangkutan adalah memperoleh 
momen-momen lentur MA, MB, danMc di tumpuan-tumpuan yang bersangkutan. 

Hubungan antara MA, MB, dan Me dapat diturunkan dari kondisi keselarasan un
tuk balok yang kontinu di B, a tau garis singgung kurva elastis BA' di B terletak pada ga
ris lurus yang sama dengan garis singgung kurva elastis BC' di B, sebagaimana diperlihat
kan pada Gambar 6.2.1a. Dengan kata lain, titik-hubung B, dapat dipandang sebagai 
suatu titik-hubung kaku (monolitik dalam konstruksi beton bertulang, di!as dalam 
konstruksi baja); dengan demikian kedua garis singgung di B pada kurva-kurva elastis 
di kedua belah sisi B, sa tu terhadap yang lain, harus tetap membentuk sudut 180°. 
Karena garis singgung A 1BC1 pada Gambar 6.2.1a harus berupa garis lurus, 

AA1 eel 
-L = -L (6.2.1) 

I 2 

dengan: 

(6.2.2) 

dan 

(6.2.3) 
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Kalikan setiap suku dalam persamaan di atas dengan 6£ dan sederhanakan, 

MA (Lt) + 2M
8 

(Lt + L2) +Me (L2) = _ 6A1a1 _ 6A 2a2 + 6EhA + 6Ehc 
It It I2 I2 Ltit L2I2 Lt L2 

(6.2.4) 
Persamaan (6.2.4) tak lain adalah persamaan tiga-momen. 

6.3 Penerapan Persamaan Tiga Momen pada Analisa Balok-Kontinu 
akibat Beban-beban yang Beketja 

Persamaan tiga-momen dapat digunakan untuk menganalisa balok statis taktentu. Un
tuk contoh, tinjaulah masalah penganalisaan balok-kontinu pada Gambar 6.3.1, yang 
ditujukan untuk memikul beban-beban yang bekerja sebagaimana diperlihatkan. Balok 
yang bersangkutan bersifat statis taktentu berderajat-tiga, namun kelebihannya akan · 
dihapusk.an apabila momen-momen lentur di semua tumpuan telah didapatkan. Mo
men-momen di tumpuan A dan E dapat dengan mudah diperoleh melalui pemeriksaan, 
sambil mengikuti hukum-hukum statika. Untuk menentukan momen-momen di turn· 
puan-tumpuan B, C, dan D, kctiga persamaan tiga-momen dapat disusun berdasarkan 
kontinuitas di tumpuan-tumpuan B, C, dan D. Dengan kata lain, momen·momen lentur 
MB, Me, dan MD dipilih sebagai kelebihan-kelebihan, dan kondisi deformasi taat-asas 
yang bersangkutan adalah ke-kontinuitas-an tersebut, yang dapat dinyatakan dengan 
persamaan tiga-momen. Jadi selalu terdapat kondisi-kondisi kontinuitas sebanyak mo
men-momen lentur·yang tak diketahui di tumpuan-tumpuan. Sekali momen-momen len
tur di semua tumpuan diketahui, setiap bentangan dapat ditangani secaramandirisebagai 
bentangan yang memikul beban-beban yang bekerja padanya serta momen-momen 
ujungnya. Reaksi-reaksi di ujung-ujung setiap bentangan dapat diperoleh melalui hu
kum-hukum statika, dan diagram gaya geser serta diagram momen dapat digambarkan 
sebagairnana mestinya. 

Jika balok-kontinu yang bersangkutan merniliki sebuah tumpuan-terjepit, seba
gairnana ditunjukkan pada Gambar 6.3.2, momen lentur di tumpuan-terjepit yang ber
sangkutan merupakan salah satu kelebihan yang tak diketahui. Kondisi keselarasan yang 

Gambar 6.3.1 Balok-kontinu tipikal dengan m omen diketahui di tumpuan-tumpuan ekstremnya. 

1 d 1 1 r,gu-rg d 1 1 l!ll! :1 1 
~A 8 C D E 

(a) Balok kontinu yang sebenarnya 

(b) Balok kontinu ekivalen 

Gambar 6.3.2. Balok kontinu tipikal dengan momen yang tak diketahui di ujung terjepitnya. 
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berkaitan dengan momen ujung-terjepit yang tak diketahui tersebut adalah, bahwa ke
rniringan garis singgung di A sama dengan nol. Kondisi ini dapat dipenuhi dengan me
nambahkan suatu bentangan-khayal A 0A dengan sembarang panjang L 0 yanghanya di
tumpu di A 0 dan yang penampang tegaknya memiliki momen inersia yang tak-terhingga 
besamya. Dalam cara ini, suatu persamaan tiga-momen yang menggunakan tumpuan-ter
jepit A sebagai tumpuan-antaranya dapat disusun. Karena bentangan-khayal A 0A me
miliki momen inersia yang tak-terhingga besamya, diagram momennya, berupa apa 
pun ia, tak dapat menghasilkan luas bidang M/EI, karenanya tak terdapat kurva elas
tis. Selama A 0 A masih dalam keadaan tak-terdeformasi, garis singgung yang umum 
di A akan berupa garis lurus horisontal. 

Contoh 6.3.1 Analisalah balok-kontinu pada Gambar 6.3.3a dengan menggu
nakan persamaan tiga-momen. Gambarkan diagram gaya geser dan momennya. 
Buatlah sketsa kurva elastisnya. 

PENYELESAIAN Diagram-diagram momen pada AB, BC, dan CD, yang diperoleh 
dengan memandang setiap bentangan sebagai suatu balok-sederhana yang memi
kul beban-beban yang bekerja. diperlihatkan pada Gambar 6.3.3b. Perhatikan 
bahwa, untuk bentangan BC, diagram-diagram momen digambarkan secara ter
pisah, masing-masing untuk beban terbagi-rata dan untuk beban terpusat. 

Dari pemeriksaan, MA = 0 dan Mv = -36 kN.m (negatif karena ia mengaki
batkan tekanan diD pada bagian bawah balok). 

Terapkan persamaan tiga-momen terhadap 

Bentangan AB dan BC: 

MA(.i..) + 2Ms (.i..+ ....!1.) +M (....!1.) = _ 6(432)(3) _ 6(1440)(6) 6(2304)(6) 
3Jc 3lc IOlc C IOlc 6(3lc) . 12(10lc) 12(10lc) 

Bentangan BC dan CD: 

( 12 ) . ( 12 6 ) ( 6 ) 
Ms IOic + 2Mc IOlc + 2Ic + Mo 2Ic = 

6(1440)(6) 6(2304)(6) 6(288)(10/3) 
12(10Jc) 12(10Ic) 6(2lc) 

Sederhanakan, 

Selesaikan, 

6,4Ms + 1,2Mc = -1555,2 

112Ms + 814Mc = -1495,2 

Ms = -215,39 kN ·m 

Me= -147,23 kN·m 

Sebelum melangkah lebih lanjut, sebaiknya kita cek dulu di sini ketepatan 
nilai-nilai Ms dan Me yang diperoleh di atas. Hal ini dapat dilakukan dengan 
mengecek fJB di dalam bentangan AB dan BC serta fJc di dalam bentangan BC 
dan CD. Perhatikanlah bahwa diagram m omen total pada setiap bentangan adalah 
jumlah dari diagram-diagram momen pada Gambar 6.3.3b dan c. 

Terapkan metode balok-padanan terhadap 

Bentangan AB: 

1 (1 1 ) 
IJA = E(3fc) 2A 1 - JA' 

= +~ (positif berarti searah putaran jarum jam) 
Elc 

1 ( 1 2 ) 
Os= E(3Ic) -2A'+3A' 

= + 71
•
59 

(positif berarti searah putaran jarum jam) 
Elc 
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A 

I· 6m + 
108 

80kN 
6m 

12m + 
(a) Balok yang ditinjau 

240 

6m 6m 

288 
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72kN l!m24kN 
4m \ 

E 

6m 

96 

(b) Diagram momen pada bentangan-sederhana akibat beban 
yang bekerja. 

--A6 = 1292,34 .-- .-- .--
.--

,.... .,..... ,.,..... A7 = 883,38 

------ -147J23 
-215,39 

(c) Diagram momen pada bentangan-sederhana akibat momen
momen ujungnya. 

Gambar 6.3.3 Balok-kontinu Contoh 6.3.1. 

Bentangan BC: 

Bentangan CD: 

= + 71,60 
Elc 

(positif berarti searah putaran jarum jam) 

I [ I I 2 J 8c = E(IOic) -2(Az+ AJ)+3A•+3A1 

- - 85.23 (negatif berarti berlawanan arah putaran jarum jam) - Elc 

85,23 
= -. Elc (negatif berarti berlawanan arah putaran jarum jam) 
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I ( 8/3 I 2 ) 
8o = E(2Ic) -6A4+3As+3Ao 

= + 4~~2 (positif berarti searah putaran jarum jam) 

Dari perhitungan-perhitungan di atas, dapatlah terlihat bahwa nilai-nilai 8 B yang 
sama diperoleh masing-masing dari penggunaan diagram-diagram momen pada 
bentangan AB dan BC. Demikian pula, nilai-nilai 80 yang sama diperoleh dari 
penggunaan diagram-diagram momen pada bentangan BC dan CD. Hal ini me
nunjukkan bahwa persamaan tiga-momen yang bersangkutan telah dibuat dan 
diselesaikan secara tepat, namun tak ada bukti bahwa 1uas A 1 hingga A 4 telah 
dihitung secara tepat. Nilai-nilai 8 A dan 8 D telah juga dihitung sehingga mereka 
dapat ditunjukkan pada Kurva elastis 

Reaksi-reaksi yang bersangkutan ditentukan sebagaimana ditunjukkan pada 
Gambar 6.3 .4a. Reaksi total di ujung setiap bentangan sama dengan jumlah reaksi 
yang disebabkan oleh beban-beban yang bekerja pada bentangan yang bersangkut
an dan yang disebabkan oleh momen-momen di ujung-ujung bentangan tersebut. 
Sebagai contoh, jumlah momen ujung yang bekerja pada bentangan BC sama de
ngan 215,39 - 147,23 = 68,16 kN.m berlawanan arahjarumjam, yang memerlukan 
suatu kope1 reaksi searah jarum jam, a tau sebuah reaksi ke atas sebesar 68,16/12 = 
5,680 kN di B dan sebuah reaksi ke bawah sebesar 5,680 kN di C. Reaksi total 
terhadap ba1ok kontinu di tumpuan B sama dengan jum1ah reaksi-reaksi ujung di B 

• terhadap bentangan BA dan BC, atauRB = 107,898+ 141,680 = 249,578 kN. Se
te1ah semua reaksi dipero1eh diagram gaya geser digambarkan sebagaimana diperli
hatkan pada Gambar 6.3.4b. Titik gaya geser no1 pada bentangan AB ter1etak pada 
jarak 36,102/24 = 1,504 m dari tumpuan A. Luas setiap bagian dari diagram gaya 
geser dihitung dan ditunjukkan pada diagram gaya geser yang bersangkutan. Dia
gram momen diplot sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 6.3.4c, hubungan 
yang menyatakan bahwa beda momen antara dua titik sembarang sama dengan 
luas diagram gaya geser di antara kedua titik yang bersangkutan, digunakan secara 
berturut-turut di antara titik-titik yang penting. Dengan cara demikian, M b dan 
Me dicek.kembali sama dengan- 215,39 dan- 147,23,jadi menunjukkan bahwa 
reaksi-reaksi yang dipero1eh sebe1umnya ada1ah benar. Perhatikanjuga bahwa dia
gram momen akan bersifat 1inier apabila gaya geser yang bersangkutan tetap dan 
kemiringan kurva momen di sembarang titik sama dengan gaya geser di titik yang 
bersangkutan. Kurva elastisi kualitatifnya diperlihatkan pad a Gambar 6.3 .4d. 

I 

215,39 147.23 36 

6m 12m 6m 

Reaksi ujung akibat 
+72 +72 

+96 +96 
+48 +24 beban yang bekerja +40 +40 +24 

-
Reaksi ujung akibat -35,898 

+5,680 -5,680 
+18,538 

momen-momen ujung +35,898 -18~538 

Reaksi ujung total +36.102 
+141,680 + 130,320 

+66,538 
+24 +107.898 +5,462 

RA - 36.102 R B = 249,578 Re= 19618~8 R0 =29,462 

(a)l Penentuan reaksi 
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(+27,16) 

1,680m 
I 

-215,39 
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+141 680 

-
107

•
898 

. -130 320 
(b) Dtagram gaya geser , ' 

+346,69 

1,221 m 

-147,23 

(c) Diagram momen 

0A=0,20k~tl 08 =71,60kN•ml --<::45162k~tl 
~-~ El,. ~-~ 

'- ..--...-- 3 kN•m 3 .._____ Oc=85,2 ~ 

(d) Kurva elastis 

Gambar 6.3.4 Pemecahan untuk balok-kontinu di dalam Contoh 6. 3.1. 

Contoh 6.3.2 Analisalah balok-kontinu pada Gambar 6.3.5a dengan mengguna
kan persamaan tiga-momen. Gambarkan diagram gaya geser dan momennya. 
Buatlah sketsa kurva elastisnya. 

PENYELESAIAN Diagram-diagram momen pada AB, BC, dan CD, yang diperoleh 
melalui peninjauan setiap bentangan sebagai suatu balok-sederhana yang memi
kul beban-beban yang bekerja, diperlihatkan pada Gambar 6.3.5b. Karena tum
puan A terjepit, suatu balok-khayal A 0 A, sepanjang L 0 dan dengan I = 00, di
tamhahkan. Melalui pemeriksaan,MAo = 0 dan Mv = -36 kN.m. 

Terapkan persamaan tiga-momen terhadap 

Bentangan A 0 A dan AB: 

MAo(Lo) + 2M,._(Lo +~) + Ms(~) = _ 6(432)(3) 
00 00 3lc 3Ic 6(3lc) 

Bentangan AB dan BC: 

M (~) + 2M (~+.B..)+ M (.B..) __ 6(432)(3) _ 6(1440)(6) 6(2304)(6) 
A 3lc 8 3lc IOfc C IOfc - 6(3lc) 12(10lc) 12(10lc) 

Bentangan BC dan CD: 

Ms(1~D + 2Mc( 1 ~~c + 2~J+ Mo(2~J = 
6(1440)(6) 6(2304)(6) 6(288)(10/3) 
12(10fc) 12(10lc) 6(2lc) 

Sederhanakan, 

4M,..+ 2Ms = -432 

2M,.. + 6,4Ms + 1,2Mc = -1555,2 

1,2Ms + 8,4Mc = -1495,2 
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80kN 72kN 

A 0 C = = = ±~-:!:::;.::!:::::=:!::=~=~;::=:::;:;~£ J;;, I= oc 

1. Lo 6m 

108 

12m 

(a) Balok yang ditinjau 

240 

6m 6m 

288 

6m 

96 

(b) Diagram m omen pada bentangan-sederhana akibat 
beban yang bekerja 

'J....~---
-------=-147.24 A

10
= 108 

-215.28 

(c) Diagram momen pada bentangan-sederhana akibat 
momen-momen ujung. 
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Gambar 6.3.5 Balok-kontinu Contoh 6.3.2. 

Selesaikan, 

MA= -0.36 kN ·m 

Ma = -215.28kN·m 

Me = -147.24 kN ·m 

Terlihat bahwa momen yang diperlukan untuk mempertahankan posisi ho
risontal garis singgung di A sangatlah kecil, karena 8 A hanyalah +0,20 kN.m2 /Elc 
pada Gambar 6.3 .4d, apabila terdapat suatu tumpuan-sederhana di A seperti pada 
contoh sebelumnya. 

Untuk mengecek nilai-nilaiMA, MB, dan Me yang diperoleh di atas, metode 
balok-padanan digunakan lagi untuk mendapatkan 8 A, 8 B, dan 8 c. Diagram 
momen pada setiap bentangan adalah jumlah dari diagram-diagram momen pada 
Gambar 6.3.5b dan c. 
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Terapkan metode balok-padanan terhadap. 

Bentangan AB: 

Bentangan BC: 

Bentangan CD: 

I [I 2 I ] 
fiB= E(IOic) z(A2+A3)-3A7-3As 

= + 7 ~:: (positif berarti searah putaran jarurn jam) 

85.25 
Elc 

(negatif berarti berlawanan arah putaran jarum jaiJl) 

I (10/3 2 I ) 
fie= E(2Ic) 6A4 -JA9 -JA 10 

85.24 
(negatif berarti berlawanan arah putaran jarum jam) 

I ( 8/3 I 2 ) 
fio = E(2Ic) -6A.+JA 9 +JA 10 

45.62 
= +-- (positif berarti searah putaranjarurnjam) 

Elc 

Reaksi-reaksi, diagram gaya geser dan momen, dan sketsa kurva elastis, da
patlah kemudian diperoleh melalui cara yang sama seperti pada contoh sebelum
nya. 

6.4 Penerapan Persamaan Tiga-Momen pada Analisa Balok-Kontinu 
sehubungan dengan Penurunan-penurunan Tumpuan yang Taksama 

Persamaan tiga-momen, Persamaan (6.2.4), boleh digunakan untuk menganalisa balok
koutinu yang menerima aksi serentak dari beban-beban yang bekeija dan mengalami 
penurunan-penurunan tumpuan yang taksama. Di dalam praktek, peninjauan secara 
terpisah pengaruh dari penurunan-penurunan tumpuan yang taksama itu seringkali 
lebih memudahkan pendesain untuk mengetahui secara jelas seberapa besar lenturan 
yang disebabkan oleh beban-beban yang bekerja dan seberapa besar lenturan yang di
sebabkan oleh penurunan-penurunan yang taksama yang diramalkan bakal terjadi. 
Jelaslah bahwa balok yang bersangkutan harus di-desain agar memiliki kekuatan yang 
mampu menahan lenturan yang disebabkan oleh semua paduan kritikal yang mungkin 
dari pola-pola beban beserta penurunan-penurunan tumpuannya. 

Contoh 6.4.1 Dengan menggunakan persamaan tiga-momen, analisalah balok
kontinu pada Gambar 6.4.1a sehubungan dengan penurunan 15 mm di tumpuan 
B. Gambarkan diagram gaya geser dan momennya. Buatlah sketsa kurva elastis
nya. 
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A B C D 

6m 12m 6m 

(a) 

302,75 114,68 

)( )( 

Reaksi ujung akibat +50,458 
-34,786 +34, 786 

+19,113 
momenujung -50.458 -19,113 

RA= +50,458 R8= -85,244 Re= +53,899 RD= -19,113 

(b)IPenentuan reaksi 

+50,458 

1 (+302,75) +19,113 

< + n4,68l 1 

(-417,43) 

-34,786 

(c)i Diagram gaya geser 

+302,75 

_______ ,_ ---114,68 

A3 =688,08 

(df Diagram momen 
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., zz~.--·c~'·'::::.~-----~·0,7l~x ,, .. 
8s=0,0230x w-3 

(e) Kurva elastis 

Gambar 6.4.1 Balok-kontinu Contoh 6.4.1. 

PEr-{YELESAIAN Apabila hanya terjadi penurunan-penurunan tumpuan yang tak
sama tapi tak ada beban yang beketja, persamaan tiga-momen yang bersangkutan 
mel\iadi 
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Dalam penggunaan persamaan di atas, perhatikanlah bahwa hA dan he masing
masing adalah besaran 'yang menunjukkan bahwa sebenarnya tumpuan A dar 
C lebih tinggi daripada tumpuan B. 

Terapkan persamaan tiga-momen terhadap 

Bentangan AB dan BC: 

MA(~)+2Ms(~+.B..)+ Mc(.B..) = + 6E(+0,015) + 6E(+0,015) 
31, 31, 101, 101, 6 12 

2MA + 6,4Ms + 1,2Mc = +0,0225EI, 

Bentangan BC dan CD: 

Ms(.B..) + 2Mc(_g_+~) + Mo(~) = + 6E(-0,015) 
10/, 10/, 2/, 2/, 12 

1,2M,j + 8,4Mc + 3Mo = -0,0075EI, 

Karena MA = Mv = 0 dan Elc = 80.000 kN.m, persamaan tiga-momen yang ber
sangkutan menjadi 

Selesaikan, 

6,4Ms + 1,2Mc = + 1800 

1,2Ms + 8,4Mc =- 600 

MB = +302,75 kN·m 

Mc=-114,68kN·m 

Reaksi-reaksi, beserta diagram gaya geser dan momennya ditunjukkan pada Gam
bar 6.4.lb hingga d. Sketsa kurva elastiknya ditunjukkan pada Gambar 6.4.le. 

Untuk mengecek ketepatan MB dan Me, kemiringan kurva elastis di B dan 
C masing-masing harus dihitung dengan menggunakan diagram momen pada ben
tangan sebelah kiri dan kemudian bentangan sebelah kanan serta lihatlah bahwa 
hasil yang sama diperoleh. Demi kelengkapan, kemiringan di A dan D juga dihi
tung agar kurva elastis pada Gambar 6.4.le dapat diplot secara lebih baik. 

Terapkan metode balok-padanan terhadap. 

Bentangan AB: 

fl -R + I (I A)- 0,015 I [1(908 , ] 
A- AB 3EI, 3 I - + -6- + 3(80,000) 3 ·-5) 

= + 3,7614 x 10-3 

6s = RAB + 3~/, (-~A,)=+ 0,~15 + 3(80:000)[ -~(908,25)] 
= -o,o229 x 10-3 

Bentangan BC: 
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Bentangan CD: 

Oe = Reo+ 2~Ic (-~A.) = 0 + 2(80~000) [ -~(344,04)] 
= -1,4335 x w-' 

oo =Rev+ 2~1c G A.)= O+ 2<8o~ooo>n(344,04)] 
= +0,7168 x w-' 
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Contoh 6.4.2 Dengan menggunakan persamaan tiga-momen, analisalah balok
kontinu pada Gambar 6.4.2 sehubungan dengan penurunan 15 mm di tumpuan 
B. Gambarkan diagram gaya geser dan momennya. Buatlah sketsa kurva elastis
nya. 

PENYELESAIAN Terapkan persamaan tiga-momen terhadap 

Bentangan A 0 A dan AB: 

M (Lo) + 2M (Lo +-~)+M (~) = + 6E(-0,015) 
Ao 00 A 00 3Ic B 3Ic 6 

4MA + 2Ma = -0,0150Eic 

Bentangan AB dan BC: 

MA(~)+ 2Ma (~ + __!2__) +Me (___Q__) = + 6E( +0,015) + 6E(+0,015) 
3Ic 3Ic IOlc IOlc 6 12 

2MA + 6.4Ma + 1,2Mc = +0,0225Eic 

Bentangan BC dan CD: 

Ma(~~~J + 2MeC~~c + 2~J + Mn(2~J = +6E(~~,OI5) 
1,2Ma + 8,4Me + 3Mo = -0,0075Eic 

Sebutlah Mv = 0 dan Elc = 80.000 kN.m dalam persamaan tiga-momen, 

Selesaikan, 

= -1200 

2MA +614Ma + 1,2Me = +1800 

IJ2Ma + 8,4Mc = - 600 

MA= -537,70kN·m 

Ma = +475,41 kN·m 

Me = -139,34 kN ·m 

Reaksi-reaksi, diagram gaya geser dan momen, serta kurva elastisnya ditunjuk
kan pada Gambar 6.4.2. 

Untuk mengecek ketepatan M A, M B, dan Me, tiga kondisi keselarasan yang 
bersangkutan dapat diuji benar-tidaknya dengan melihat bahwa (1) BA = 0, (2) 
BB yang dihitung dari bentangan BA = BB yang dihitung dari bentangan BC, dan 
(3) Be yang dihitung dari bentangan CB= Be yang dihitung dari bentangan CD. 
Terapkan metode balok-padanan terhadap 

Bentangan AB: 
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A:,E.~=t \,1) .ii C D 

Lo 6m J 12m 6m 

I 

(a) 

537,70 475,41 139,34 

'I ~~---------~~--~ 

51 229 +23,223 
+ • -23,223 

RA=+l68,852 R8 =-220,081 Re= +74,452 R0 = -23,223 

(b) Penentuan reaksi 

+168 852 . 
(+1013,11) 

(-614,75) 

-51,229 

(c) Diagram gaya geser 

-- -~-- --::.139,34 

A 4 =836,04 

(d) Diagram momen 

(e) Kurva elastis 

+23,223 

(+139,34) I 

Gambar 6.4.2 Balok-kontinu Contoh 6.4.2. 
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Bentangan BC: 

Bentangan CD: 

6.5 Latihan 

I (2 I ) 6s = Rsc + IOEic 3A3-3A4 

_ O,OI5 I [2 I J - -12 + I 0(80,000) 3(2852,46)- 3(836,04) 

= +0,7787 x w-3 

6c =Reo +-I-(-~As) 
2Elc 3 

= 0+ 2(80~000;[ -j(4I8,02)] 

= -I,74I8 X 10-3 

6o = Reo + 2~lc G As) 

= o + 2(8o~ooo)G(4I8,02) J 
= +0,8709 x w-3 

175 

6.1 Analisalah balok-kontinu di dalam Gambar 6.5.1 dengah menggunakan persamaan 
tiga-momen. Gambarkan diagram gaya geser dan momennya. Buatlah sketsa kurva elas
tisnya. Juga lakukan pengecekan terhadap kontinuitas kemiringan di kedua tumpuan
tengahnya. 

12kN 32 kN 

D 

Gambar 6.5.1 Latihan 6.1. 

6.2 Analisalah balok-kontinu di dalam Gambar 6.5.2 dengan menggunakan persamaan 
tiga-momen. Gambarkan diagram gaya geser dan momennya. Buatlah sketsa kurva 
elastisnya. Juga lakukan pengecekan terhadap ketiga kondisi keselarasan untuk kurva 
elastis. 

6.3 Dengan menggunakan persamaan tiga-momen, analisalah balok-kontinu untuk 
Latihan 6.1 sehubungan dengan penurunan 4,5 mm di tumpuan B tanpa beban yang 
bekerja. Gambarkan diagram gaya geser dan momennya. Buatlah sketsa kurva elastis
nya. Hitunglah kelandaian kurva elastis di semua tumpuan. 

6.4 Dengan menggunakan persamaan tiga-momen, analisalah balok-kontinu untuk 
Latihan 6.2 sehubungan dengan penurunan 4,5 mm di tumpuan B tanpa beban yang 
bekerja. Gambarkan diagram gaya geser dan momennya. Buatlah sketsa kurva elastis
nya. Hitunglah kemiringan kurva elastis di semua tumpuan. 
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6.5. dan 6.6 Analisalah balok-balok kontinu di dalam Gambar 6.5.3 dan 6.5.4 dengan 
menggunakan persamaan tiga-momen. Gambarkan diagram gaya geser dan momennya. 
Buatlah sketsa kurva elastisnya. Lakukan pengecekan terhadap kontinuitas kemiringan 
di semua tumpuan. 

12kN 32kN 

Gambar 6.5.2 Latihan 6.2. 

c~ 
~6m •I• 9m .I 

El tetap V.UUbar 6.5.3 Latihan 6.5. 

144kN 

D 

El tetap 

Gambar 6.5,4 Latihan 6.6. 
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TUJUQ 
METODE UBAHAN -SUDUT 

(THE SLOPE-DEFLECTION METHOD) 

7 .1. Uraian Urn urn 
Metode ubahan-sudut (slope-deflection) merupakan suatu metode umum yang 
dapat dipakai untuk menganalisa semua balok dan kerangka kaku, baik yang bersifat sta
tis tertentu ataupun statis tak tentu, berdasarkan peugandaian bahwa semua deformasi 
disebabkan hanya oleh pengaruh momen lentur. Tentu saja metode tersebut lebih me
narik buat analisa balok dan kerangka kaku statis tak tentu; namun demikian, karena 
sifat umum metode tersebut, suatu program komputer dapat dirumuskan, sehingga ia 
berguna untuk solusi persoalan statis tertentu maupun statis tak tentu. 

Keistimewaan yang paling menyolok dari metode ubahan-sudut ialah, bahwa 
wa perpindahan-perpindahan (rotasi dan translasi) titik-titik hubung yang kaku diper
lakukan sebagai yang tak diketahui pokok, dan nilai-nilai mereka ditentukan lebih da
hulu dari nilai-nilai m omen lentur di ujung-ujung anggota. Cara ini tidak lagi menyangkut 
derajat ketaktentuan karena apa yang dinamakan kondisi-kondisi keselarasan dalam me
tode gaya selalu telah terpenuhi sejak awal apabila perpindahan-perpindahan (rotasi dan 
translasi) titik-hubung ditetapkan sebagai yang tak diketahui. Akan ditunjukkan bahwa, 
dengan menggunakan persamaan-persamaan ubahan-sudut yang diturunkan di 
dalam Pasal 7.2 dan 7.4, semua gaya geser dan momen ujung-anggota dapat diekspresi
kan sebagai fungsi dari perpindahan-perpindahan titik-hubung yang tak diketahui ter
sebut. Akan ditunjukkan juga bahwa untuk setiap rotasi a tau translasi titik-hubung yang 
tak diketahui, terdapat kondisi keseimbangan momen titik-hubung atau gaya titik-hu
bung yang bersangkutan. Karenanya, selalu terdapat kondisi-kondisi keseimbangan se
banyak perpindahan-perpindahan titik-hubung yang tak diketahui. Setelah perpindahan
.perpindahan titik-hubung diperoleh, persamaan-persamaan ubahan-sudut dibutuh
kan lagi untuk mendapatkan momen-momen ujung-anggota. 

Yang diperlukan dalam penganalisaan balok dan kerangka kaku dengan metode 
ubahan-sudut ialah nilai-nilai nisbi momen inersia anggota-anggotanya apabila 
penganalisaan yang bersangkutan menyangkut beban-beban yang bekerja, dan nilai-nilai 
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mutlaknya apabila penganalisaan tersebut menyangkut gerakan tumpuan-tumpuannya. 
Untuk struktur statis tertentu, tuntutan ini menimbulkan kerepotan yang tak perlu 
dalam pembuatan pengandaian-awal ukuran anggotanya; tapi untuk struktur statis tak 
tentu, tuntutan yang sama ini tetap diperlukan dalam penganalisaan dengan metode 
gaya yang diuraikan di dalam Bab 4 dan 6. 

Sebagai contoh sederhana untuk menunjukkan faedah metode ubahan-sudut, 
tinjaulah kerangka kaku pada Gambar 7 .I .la, yang dibebani sebagaimana diperlihatkan. 
Meskipun tak ada sangkut-pautnya dengan metode ubahan-sudut, boleh anda catat 
bahwa k.;,rangka kaku ini bersifat statis tak tentu, berderajat-enam. Metode gaya dapat 
digunakan, tapi banyaknya pekerjaan yang terlibat akan membuat metode tersebut 
terlalu merepotkan. Karena kerangka kaku ini dicegah beralih horisontal oleh tumpuan
terjepit di A dan dicegah beralih vertikal oleh tumpuan-dasar-terjepit di D dan E, dan 
karena deformasi aksial pada anggota-anggotanya diabaikan, kelima titik-hubungnya 
harus tetap dilokasi mereka semula. (Kasus yang memungkinkan beberapa titik-hubung 
berubah posisi ketika kerangka kaku yang bersangkutan terdeformasi akan dibicarakan 
kemudian). Rotasi titik-hubung searah jarum jam 8 B dan 8 c dianggap bernilai positif, se
bagaimana ditunjukkan pada Gambar 7.1.1a. Diagram-diagram benda-bebas semua ang
gota diperlihatkan pada Gambar 7.l.lb. Perhatikanlah bahwa, di suatu ujungyangmana 
pun pada setiap anggota, bisa terdapat tiga gaya: gaya-tarik atau geya-tekan langsung, 
gaya geser ujung, dan momen ujung (momen dipandang sebagai suatu gaya-tersatnarata). 
Sebutlah kedelapan momen ujung yang bekerja di ujung-ujung keempat anggota sebagai 
M 1 hingga M 5 . Momen-momen searah jarum jam yang bekerja di ujung-ujung anggota di
anggap bernilai positif, sebagaimana ·ditunjukkan pada Gambar 7 .1.1 b. 

E 

(a) Kerangka kaku 

M2(-r-)M3 M4(-r 
\.:.A \.:.A 

Ms M7 

(c) Diagram benda-bebas titik-hubung 
(hanya momen yang diperlihatkan) 

Wj 

l (JB 

__ A .¥_ B _ 

~01 \ 10M2 
H) 

Be (JB l B j .t_ c_ 
MJGI '): \ ID~ 

(b) Diagram benda-bebas 
anggota 

Gambar 7 .1.1 Kerangka kaku tipikal tanpa translasi titik-hubung. 
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Dengan menggunakan persamaan-persamaan ubahan-sudut yang diturunkan 
di dalam pasal selanjutnya, dua momen ujung yang bekerja pada setiap anggota dapat di
ekspresikan sebagai fungsi dari kedua rotasi ujung yang bersangkutan dan beban-beban 
pada anggota yang bersangkutan. Jadi momen-momen M1 hingga M 8 pada Gambar 
7 .l.Ib dapat diekspresikan sebagai fungsi dari kedua rotasi titik-hubung yang tak 
diketahui, (J B dan (J c. Diagram-diagram benda-bebas B dan C diperlihatkan pada Gambar 
7 .l.lc. Tentu saja, aksi dari anggota terhadap titik-hubung terdiri dari sebuah gaya 
dalam arah sumbu anggota yang bersangkutan, sebuah gaya yang transversal terhadap 
sumbu anggota yang bersangkutan, dan sebuah mon.en, yang masing-masing merupakan 
lawan terhadap aksi dari titik-hubung yang bersangkutan terhadap anggota tersebut. 
Pada Gambar 7.1.1c, hanya momen-momen yang diperlihatkan. Momen-momen ini 
diperlihatkan dalam arah positif mereka, yakni berlawanan arah jarum jam. Demi kese
imbangan, jumlah semua m omen yang bekerja di setiap titik-hubung harus sama dengan 
nol;jadi 

Mz+M3+M5=0 

M4+M1=0 

Kedua persamaan di atas diperlukan dan cukup untuk menentukan nilai-nilai (J B dan r _'. 
Semua momen-ujung kemudian dapat diperoleh dengan menggantikan rotasi-rotasi 
titik-hubung yang telah diketahui kembali ke dalam persamaan-persamaan ubahan sudut 
ybs. Akhirnya, dengan menggunakan statika sederhana, gaya aksial, gaya-gaya geser, dan 
momen-momen di setiap anggota dapat ditentukan. Singkatnya, dapat anda lihat bahwa 
tuntutan-tuntutan kontinuitas terpenuhi sejak awal dengan ditetapkannya rotas-rotasi 
titik-hubung yang telah diketahui kembali ke dalam persamaan-persamaan ubahan-sudut 
yang bersangkutan. Akhirnya, dengan menggunakan statika sederhana, gaya aksial, gaya 
geser, dan momen-momen di setiap anggota dapat ditentukan. Singkatnya, dapat anda 
lihat bahwa tuntutan-tuntutan kontinuitas terpenuhi sejak awal dengan ditetapkannya 
rotasi-rotasi titik-hubung sebagai yang tak diketahui, dan kondisi-kondisi statika, yang 
menghendaki agar jumlah momen yang bekerja di setiap titik-hubung yang tak diketahui 
rotasinya sama dengan nol, digunakan untuk mendapatkan rotasi-rotasi titik-hubung 
yang tak diketahui terse but. Apabila hasil-hasil penganalisaan memenuhi statika maupun 
keselarasan, ketepatannya terjamin. 

7.2. Penurunan Persamaan Ubahan-Sudut 
Tanpa Rotasi Sumbu Anggota 

Demi kemudahan dalam pembahasan, persamaan-persamaan ubahan-sudut untuk 
kasus sederhana pada Gambar 7.2.la akan diturunkan di dalam pasal ini, dan yanguntuk 
kasus umum pada Gambar 7.2.lb akan diturunkan di dalam Pasal 7.4. Di dalam kasus 
sederhana ini, garis lurus penghubung ujung-ujung kurva elastis A 'B' dapat berimpit 
dengan sumbu anggota semula, AB, a tau tetap sejajar dengannya; jadi tak terjadi rotasi 

(a) Kasus sederhana (b) Kasus urn urn 

Gambar 7.2.1 Persamaan ubahan-sudut 
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· pada sumbu anggota. Di dalam kasus umum, garis lurus penghubung ujung-ujung kurva 
elastis A'B' membentuk sudut (searah jarum jam) R, sama dengan A/L, dengan sumbu 
anggota semula AB. Nama persamaan ubahan-sudut, bagaimana pun berasal dari 
kasus umum, karena mereka mengekspresikan momen-momen ujung MA dan MB seba
gai fungsi dari kemiringan-kemiringan ujung (}A dan (} B serta lendutan transversal Iiisbi 
ujung-ujung, A; sedangkan A sama dengan nol di dalam kasus sederhana tersebut. 

Kini, untuk kasus sederhana tersebut (tanpa rotasi sumbu anggota), persoalannya 
adalah men11runkan ekspresi-ekspresi untuk MA dan M8 sebagai fungsi dari (}A dan 08 
serta beban-heban yang bekerja pada AB. Kondisi pada Gambar 7 .2.2a ini dapat dipecah
kan menjadi dua kondisi yang ditunjukkan pada Gambar 7 .2.2b dan c: Gambar 7 .2.2b 
dinamakan kondisi terjepit, yang dengan beban-beban yang bekerja pada AB, momen
momen MoA dan MoB mampu mempertahankan kemiringan nol diA dan B; dan Cam
bar 7.2.2c dinamakan kondisi gaya titik-hubung, yang tanpa beban-beban yangbekerja 
pada AB, momen-momen M~ dan M~ mampu mempertahankan kemiringan (}A dan (}B. 

Jadi, 

MA=MoA+MA 

MB = MoB+M8 

(7.2.1a) 

(7.2.1b) 

Momen-momen ujung-terjepit MoA dan MoB masing-masing dapat ditentukan 
secara mandiri dengan metode gay a yang telah diuraikan di dalam Bab 4; ekspresi
ekspresi mereka untuk suatu anggota prismatik yang memikul beban terbagi rata atau 
be ban terpusat tunggal ditunjukkan pada Gambar 7 .2.3. 

Momen-momen ujung MA. dan M,B yang diperlukan untuk mempertahankan 
kemiringan (}A dan (}B dapat diperoleh dengan mengacu kepada Gambar 7.2.4, yang ter-

w, ~ w, ~ 

(gl ,J-6;) = (~A J_ ___ }_- 8~) + (;}-- ~ t;) 
MA JeA , __ / Elkonst~Ms MuA IBA=O 8s=OI~B M,.! JeA JM;, 

(a) Kondisi yang ditinjau (b) Kondisi terjepit (c)cKondisi gaya titik
hubung 

Gambar 7.2.2. Persamaan dasar ubahan-sudut: Kasus sederhana. 

wL1 
MoA = -12 

Gambar 7.2.3 

M. __ Wab2 ., _ + Wba2 

OA- L2 "'OB- L2 

Mornen ujung-terjepit sehubungan dengan beban terbagi-rata dan beban terpusat 
tunggal 

+ 

(b) (c) 

Gambar 7.2.4 Statika dan deforrnasi anggota terlentur yang tak dibebani, tanpa rotasi surnbu
anggotanya. 
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hadapnya metode balok-padanan diterapkan. Maka, 

MA.L M8L 
(JB = - (JBt + 682 = - 6EI + 3EI 

Selesaikan Persamaan (7.2.2a dan b) untuk memperolehMA_ danM.B, 

M A= + 4EI (JA + 2EI (JB 
L L 

M B = + 2EI (JA + 4EI (JB 
L L 

Substitusikan Persamaan,(7.2.3a dan b) ke dalam Persamaan (7.2.Ia dan b), 

2EI 
MA= MoA +y(26A + 6B) 

Atau, secara umum, 

2£/ 
Mujung-dekat = Mo (ujung-dekat) + L (20 ujung-dekat + e ujung-jauh) 
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(7.2.2a) 

(7.2.2b) 

(7.2.3a) 

(7.2.3b) 

(7.2.4a) 

(7.2.4b) 

(7 .2.5) 

Persamaan (7.2.5) tak lain adalah persamaan ubahan-sudut untuk suatu anggota 
yang mengalami lenturan tanpa rotasi sumbu-anggotanya; ia mengatakan bahwa momen 
di sembarang ujung sua tu anggota yang mengalami lenturan sama dengan momen ujung
terjepit akibat beban-beban yang bekerja pada anggota tersebut ditambah dengan 2£1/L 
kali jumlah dari dua kali kemiringan di ujung-dekat dan kemiringan di ujung-jauh. 

7.3. Penerapan pada Analisa Balok Statis Tak Tentu Sehubungan dengan 
Beban-beban yang Bekerja 

Persamaan ubahan-sudut, Persamaan (7 .2.5), untuk suam anggota yang meng
alami lenturan tanpa rotasi sumbu-anggota, dapat digunakan untuk menganalisa balok 
statis tak tentu sehubungan dengan beban-beban yang bekerja. Urutan langkah yang di
perlukannya adalah sebagai berikut: 

1. Tentukan momen-momen ujung-terjepit di ujung-ujung setiap bentangan, dengan 
menggunakan rumus-rumus untuk beban terbagi rata dan beban terpusat yang di
tunjukkan pada Gambar 7 .2.3. 

2. Ekspresikan semua momen ujung sebagai fungsi dari momen-momen ujung-terjepit 
dan putaran-putaran titik-hubung, dengan menggunakan persamaan ubahan-sudut 
tanpa rotasi sumbu-anggota. 

3. Tetapkan suatu sistem persamaan simultan linear dengan menggunakan kondisi ke
seimbangan yang bersangkutan, yakni jumlah momen berlawanan arah jarum jam 
yang bekerja di setiap titik-hubung harus sama dengan nol, dengan: rotasi-rotasi ti
tik-hubungnya sebagai yang tak diketahui. 

4. Selesaikan untuk memperoleh rotasi-rotasi titik-hubung yang tak diketahui ter
sebut. 
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5. Substitusikan nilai-nilai rotasi titik-hubung yang telah diketahui tersebut kembali ke 
dalam persamaan-persamaan ubahan-sudut untuk memperoleh momen-momen 
ujung. 

6. Tentukan semua reaksi, gambarkan diagram gaya geser dan momen, dan buatlah 
sketsa kurva elastisnya. 

Contoh 7.3.1 Analisalah balok-kontinu untuk Contoh 6.3.1 dengan metode ubahan-sudut. 
Gambarkan diagram gaya geser dan momennya. Buatlah sketsa kurva elastisnya. 

PENYELESAIAN (a) Momen ujung-terjepit. Balok yang ditinjau diperlihatkan pada Gambar 
7 .3.la. Jika kemiringan di A. B. C. dan D dipertahankan sama dengan no!, balok yang ditinjau 
dapat dipisahkan menjadi tiga balok yang berujung-terjepit, yang diperlihatkan pada Gambar 
7.3.1b, dan sebuah balok-kantilever yang tidak diperlihatkan pada Gambar 7.3.lb. Bagian 
kantilever DE tidak dipandang sebagai anggota yang sesungguhnya, karenanya persamaan 
ubahan-sudut tidak dituliskan baginya. Mengikuti perjanjian tanda bahwa momen searah 
jarum jam yang bekerja di ujung anggota bernilai positif, momen-momen ujung-tcrjepit M 01 

hingga M 06 adalah, 

24(6)2 

Mo, = ----u- = -72 kN ·m Mo2 = + 72 kN ·m 

M01 = - 16(1 2)'- R0(6)(6)' = -312 kN ·m M"'=+ 312 kN·m 
. 12 122 

M06 = + 72(4)(2)' = +32kN·m 
6' 

(b )Persamaan-persamaan ubahan-sudut (slope-deflection) 

2E(3I,) 
M,= Mo, +--

6
-(21i" +liB)= -72 + 2EI,Ii" + EI,IiB 

2E(3I,) 
M,= Mo, + --

6 
-(21iB + liA) = + 72 + 2EI,Ii. + EI,Ii ... 

2E(IOI,) 
MJ = MoJ + --

1
-
2

-(21iB +lie)=- 312 + 3,333EI,IiB + 1,667 EI,Iic 

2E(IOI,) 
M.= M"'+ --

12
-(21ic +liB)=+ 312 + 3,333EI,Iic + 1,667 El,liB 

2E(2I,) 
M5 = Mo5 + --

6
-(21ic + lio) = -64 + 1,333EI,Iic + 0,667 EI,Iio 

2E(2I,) 
M.= M06+--

6
-(21io +lie)= +32+ 1,333EI,Iio +0,667EI,Iic 

(c) Persamaanpersamaan simultan dalam li A, () B• () C· dan () D· Diagram-diagram benda
bebas titik-hubung A, B. C, dan D, diperlihatkan pada Gambar 7.3.1c. Perhatikanlah bahwa 
momen-momen ujung M, hingga M 6 belum diketahui (meskipun M, dan M 6 jelas masing
masing harus sama dengan no! dan +36, namun hal ini merupakan kondisi-kondisi momen
ujung di titik-hubung A dan D), m aka mereka harus ditunjukkan dalam arah positif mereka. 
Demi keseirnbangan rotasional di titik-titik hubung, 

M,=O M.-36=0 

Substitusikan persamaan-persamaan ubahan-sudut untuk M 1 hingga M6 di dalam per
samaan-persamaan di atas dan tatalah kembali, 

+2,000EI,Iill + I,OOOEI,IiB 

+ I,OOOEI,Ii11 + 5)33EicliB + 1,667 EI,Iic 

= + 72,0 

= +240,0 

+ 1,667EI,IiB + 4,666EI,Iic + 0,667 EI,Iio = -248,0 

+ 0,667 EI,Iic + 1,333EI,Iio = + 4,0 
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24 kN/m 

24 kN/m 

80kN 

6m 6m 

12m 

(a) Balok yang ditinjau 

80kN 

16 kN/m t 
t I t t 

72kN 

(b) Tiga anggota dalam kondisi terjepit 

80kN 

72kN 

l 
(le 

Ms 

16kN/m t 
(*~~*~*-*~~CT3) cz, 
M31B CIM4 M4 Ms 

D 36kN•m 

(A) 
Aft, 

(c) Diagram benda-bebas empat titik-hubung dan tiga anggota 

Gambar 7.3.1 Balok Contoh 7.3.1. 
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Perhatikanlah bahwa jika pada ruas kiri dari keempat persamaan di atas ditarik sua tu diagonal 
ke kanan-bawah sebagairnana ditunjukkan, maka tidak hanya koefisien-koefisien pada 
diagonal tersebut menonjol di dalam persamaan-persamaan mereka sendiri, tapi koefisien
koefisien lainnya simetris terhadap diagonal terse but. Hal ini selalu dapat dibuktikan kebenar
annya melalui sifa.t,.sifat dasar persamaan ubahan-sudut dan kondisi-kondisi momen-ujung 
yang bersangkutan. Untuk mengamati gejala ini, perlulah kita susun yang tak diketahui yang 
bersangkutan dalam urutan 8 A, 8 B, 8 c dan 6 D di sepanjang arah horisontal, dan kondisi
kondisi momen-ujung yang bersangkutan dalam urutan titik-hubung A, B, C, dan D dalam 
arah vertikal. Di dalam Bab 11, pembaca akan memperoleh bukti yang ketat beserta penafsir
an fisiknya. 

(d) Solusi persamaan simultan. PersamaaniJersamaan simultan dalam 8 A• OB, 8c, dan 
8 D dapat diselesaikan dalam prosedur eliminasi-maju dan substitusi-mundur. Hasilnya adalah 

Elc8D = +45,62 

Elc8B = +11160 

Elc6c = -85,23 

Elc8A = + 0.20 

Perhatikanlah bahwa hasil-hasil tersebut tepat sama seperti yang diperoleh di dalam Contoh 
6.3.1 dan ditunjukkan pada Gambar 6.3.4d. 

(e) Substitusi-mundur 

M,= -72+ 2(+0,20)+71,60 = 0 

M2 = +72 + 2(+71,60) + 0,20 = +215,4 

M3 = -312 + 3,333(+71 160)+ 1,667(-85,23) = -215,4 

M4 = +312 + 3,333(-85,23) + 1,667(+71,60) = + 147,3 

Ms = -64 + 1,333(-85,23) + 0,667(+45,62) = -147,2 

M6 = +32 + 1,333(+45,62) + 0,667(-85,23) = +36,0 
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Perhatikanlah bahwa hasil-hasil untuk M 1 hingga M6 benar-benar mernenuhi keempat kondisi 
momen-ujung: (l)M1 = 0, (2)M2 +M1 = 0, (3)M4 +Ms = 0, dan (4)M6- 36 = 0. 

(j) Reaksi-reaksi, diagram gaya geser dan momen, dan kurva elastis. Hal ini telah 
dilakukan di dalam Contoh 6.3.1 dan ditunjukkan pada Gambar 6.3.4. Namun perhatikanlah 
bahwa apabila m omen-m omen yang dihitung pada bagian (e) di atas dikerjakan pada diagram
diagram benda-bebas pada Gambar 6.3.4a, sebuah m omen positif searah jarum jam bekerja di 
ujung anggota tersebut dan sebuah momen negatif berlawanan arah jarum bekerja di ujung 
anggota tersebut. Perjanjian tanda ini sering disebut perjanjian tanda ubahan-sudut, yang ber
beda dengan perjanjian tanda pendesain, yang menyatakan bahwa setiap momen lentur yang 
mengakibatkan tekanan pada bagian paling atas penampang tegak bernilai positif. Di ujung 
kiri anggota kedua perjanjian tanda tersebut menyebutkan momen searah jarum jam bernilai 
positif; namun di ujung kanan, perjanjian tanda ubahan-sudut menyebutkan momen searah 
jarum jam bernilai positif, sedangkan perjanjian tanda pendesain akan menyebutnya negatif 
karena ia mengakibatkan tekanan pada bagian bawah balok yang ditinjau. 

Contoh 7.3.2 Analisalah balok-kontinu untuk Contoh 6.3.2 dengan metode ubahan-sudut. 
Gambarkan diagram gaya geser dan momennya. Buatlah sketsa kurva elastisnya. 

PENYELESAIAN Balok yang ditinjau diperlihatkan pada Gambar 7 .3.2a; satu-satunya perbe
daan antara balok ini dan balok pada contoh sebelumnya adalah bahwa tumpuan di A sekarang 
terjepit, bukan lagi tumpuan-sederhana. Karenanya, 8A. untuk balok ini bernilai no!. Sebutlah 
8 A = 0 dalam persamaan-persamaan ubahan-sudut yang ditunjukkan pada bagian (b' 
dari Contoh 7.3 .1, 

M1 = -72 + EI,fis 

M2 = + 72 + 2EI.-fis 

M_,= -312 + 3,333EI.-fis + 1,667 EI.-fic 

M1 = + 312 + 3,333EI.-fic + I ,667 EI.-fis 

M5 = -64 + 1,333EI,fic + 0,667EI.-fin 

M.= + 32 + I ,333Eicfin + 0,667 Elcfic 

Dalam kenyataannya, ketiga persamaan simultan dalam· 8 B, 8 c. dan 8 D untuk soal ini serupa 
dengan persamaan kedua, ketiga, dan keempat dari Contoh 7.3.1, kecuali bahwa suku-suku 
yang mengandung 8 A dihapuskan; dengan demikian, 

5,333Elcfis + 1,667 EI.-fic = +240,0 

11667 ElcfiB + 4,666Elcfic + 0,667 Elcfio =-248,0 

+ 0,667Elcfic + 11333Eicfin = + 4,0 

Selesaikan ketiga persamaan di atas, 

ElcfiB = +71,64 Elcfic = -85,25 ElcfiD = +45,63 

Substitusikan nilai-nilai OB, 8c, dan On yang diperoleh di atas kembali kedalam persamaan
persamaan ubahan-sudut (slope-deflection) 

M,= -72 + 71.64 = -0136 

M2 = +72 + 2(+71,64) = +215,3 

MJ = -312 + 3,333(+71,64) + 1,667(-85,25) = -215,3 

M.= +312 + 3,333(-85,25) + 1,667(+71,64) = + 147,3 

M~= -64 + 1,333(-85_25) +0,667(+45,63) = -147,2 

M6 = +32 + 1,333(+45,63) + 0,667(-85,25) = + 36,0 

Perhatikan pula bahwa hasil-hasil untuk M 1 hingga M6 di atas memenuhi ketiga kondisi mo
men-ujung (1) M, + M 3 = 0, (2) M 4 +M~ = 0, dan (3) M6 - 36,0 = 0, sebagaimana dikehen
daki oleh diagram-diagram benda-bebas titik-hubung B, C, dan D pada Gambar 7 .3.2c. Reaksi
reaksi, diagram gaya geser dan diagram m omen, serta kurva elastis dapat diperoleh seperti biasa. 
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80 kN 72 kN 1lm 
2 

6m 

~--6~m~-+~--6~m~~~~r-~~~24kN 

12m 

(a) Balo~ yang ditinjau 

80kN 

16 kN/m t 
t t t f 

(b) Tiga anggota dalam kondisi terjepit 

72 kN 

6m 

(,~c-l.! __ vj) c£:/6kN·m 

Ms ~ ~ 

(c) Diagram 'benda-bebas tiga titik-hubung dan tiga anggota 

Gambar 7.3.2 Balok Contoh 7.3.2. 
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Harus anda perhatikan di sini, bahwa meskipun m omen-m omen ujung yang pada akhir
nya diperoleh itu memenuhi keseimbangan di titik-titik hubung, ketepatan penganalisaan 
tidak terjarnin, karena momen-momen ujung-terjepitnya sendiri mungkin telah salah dihitung 
dan nilai-nilai 2£1/L-nya mungkin telah dimasukkan secara salah ke dalam persarnaan-per
samaan ubahan-sudut. Demi jaminan mutlak, rotasi-rotasi titik-hubungnya perlu dihitung 
kembali dari diagram momen akhir, dan lihatlah apakah rotasi-rotasi titik-hubung ini me
menuhi tuntutan kontinuitas di semua titik-hubung. 

7.4 Penurunan Persamaan Ubahan-Sudut dengan 
Rotasi Sumbu Anggota 

Persamaan-persamaan ubahan-sudut yang diturunkan di dalam Pasal 7.2 hanyalah 
untuk kasus sederhana pada Gambar 7.2.1a, tanpa rotasi sumbu anggota. Di dalam kasus 
umum, salah sa tu ujung anggota, katakanlah ujung kanan, dapat terlendut dengan jumlah 
tJ. lebih besar dari ujung kiri sehingga sumbu anggota yang bersangkutan terputar lewat 
sudut (searah jarum jam) R yang sama dengan !:J./L, sebagaimana ditunjukkan pada Gam
bar 7.2.1b. Penurunan persamaan-persamaan ubahan-sudut untuk kasus umum 
mengikuti pola yang sama seperti yang untuk kasus sederhana. Kondisi yang ditinjau pa-
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da Gambar 7.4.1a juga dipisahkan menjadi kondisi terjepit pada Gambar 7.4.1b dan kon
disi gaya-titik-hubung pada Gambar 7.4.1c; maka 

M,..= Mo,..+MA 

Ms = Mos +M8 

(7.4.la) 

(7.4.1b) 

Namun, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 7.4.1c, rotasi-rotasi ujung IPA dan 1/Jn 
dari sumbu anggota terputar A 'B' terhadap garis-garis singgung kurva elastislah yang 
disebabkan oleh momen-momen ujung M!tt dan M~, bukan ubahan-sudut ujung 
OA dan 09 dari sumbu anggota semula terhadap garis-garis singgung kurva elastis. Hal ini 
telah ditekankan di dalam Bab 2 dalam penerapan teorema balok-padanan 1 dan juga 
pada Contoh 4.5.2. Karenanya, Persamaan (7.2.2a dan b) menjadi 

MA.L M8L 
cf>B = (JB - R = - 6El + 3EI 

dan Persamaan (7.2.3a dan b) menjadi 

I 4EI 2EI 
M,..= y(O,..- R)+y(OB -R) 

I 2EI 4EI 
MB = y(O,..- R)+y(OB- R) 

(7.4.2a) 

(7.4.2b) 

(7.4.3a) 

(7.4.3b) 

Substitusikan Persamaan (7.4.3a dan b) ke dalam Persamaan (7.4.1a dan b), 

2EI 
M,.. = MoA + y(20,.. +OB - 3R) (7.4.4a) 

2EI 
MB = MoB + y(20B + 0,..- 3R) (7.4.4b) 

Atau secara umum, 

2EI 
Mujung-dekat = Mo (ujung-dekat) + L (20ujung-dekat + Oujung-jauh- 3R) (7 .4.5) 

Persamaan (7.4.5) tak lain adalah persamaan ubahan-sudut untuk anggota yang 
mengalami lenturan dengan rotasi sumbu-anggotanya. Tentu saja, apabila tidak terjadi 
rotasi sumbu anggota, R sama dengan nol dan Persamaan (7.4.5) untuk kasus umum akan 
kembali ke Persamaan (7 .2 .5) untuk kasus sederhana. 

(a) Kondisi yang ditinjau (b )Kondisi terjepit (c) Kondisi gaya titik-hubung 

Garnbar7.4.1 Dasar persarnaan ubahan-sudut: Kasus urnum. 
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7.5. Penerapan pada Analisa Balok Statis Tak-Tentu Sehubungan dengan 
Penurunan-penurunan Tumpuan yang Tak Sama 

Persamaan umum ubahan-sudut, Persamaan (7.4.5), dapat digunakan untuk meng. 
analisa balok statis tak ten tu sehubungan dengan aksi paduan dari beban-beban yang be
kerja dan penurunan-penurunan tumpuan yang tak sama. Di dalam kasus-kasus yang de
mikian, akan terdapat momen-momen ujung-terjepit akibat beban-beban yang bekerja 
pada anggota-anggota, dan juga beberapa nilai-nilai R yang diketahui, sebelum pengana
lisaan dimulai. Namun, sebagaimana telah dibicarakan sebelurnnya, biasanya, pengaruh 
dari gerakan suatu tumpuan diperhitungkan sekaligus, dan hasil-hasil yang diperolehnya 
kemudian dapat dipadukan dengan beban-beban yang bekerja a tau penurunan-penurun
an di tumpuan-tumpuan lainnya. 

Contoh 7.5.1 Analisalah dengan menerapkan metode ubahan-sudut, balok-kontinu 
pad a Gambar 7.5.la sehubungan dengan penurunan tumpuanB sebesar 15 mm. Gam
barkan diagram gaya geser dan momennya. Buatlah sketsa kutva elastisnya. (Per
hatikanlah bahwa soal ini serupa dengan Contoh 6.4.1 ). 

PENYELESAIAN Dapat anda perhatikan sejak awal, bahwa untuk soal ini, momen 
momen ujung M 1 hingga M 6 , sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 7.5.lb, akan 
harus bergantung kepada nilai-nilai aktual E dan le, tetapi rotasi-rotasi titik-hubung 
(J A, OB, Oc, dan (JD hanya akan bergantung kepada nilai-nilai nisbi m omen inersia 
anggota-anggotanya dan sama sekali tidak bergantung kepada nilai-nilai aktual E 
dan le Namun demi kemudahan, nilai-nilai aktual EI/L dari semua bentangan 
akan digunakan di dalam persamaan-persamaan ubahan-sudut yang bersangkutan; 
m aka 

A 

A 
31) 

I 
c 

B 

EI/L pada AB= 200(1200)/6 = 40.000 kN·m 
EI/L pada.BC = 200(4000)/12 = 66.667 kN·m 

EI!L pada CD= 200(800)/6 = 26.667 kN ·m 

c D 

All IOl) 
;A 

2/) 
A 

Bl~ c I c I 
I 

.r f--~+ 12m I 
6m .I. 

I 

£=200x 106 kN/m2; 1,=400X J0-6 m4 

(a) 

(b) Diagran benda-bebas em pat titik-hubung dan tiga anggota 

Gambar 7.5.1 Balok Contoh 7.5.1. 
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Nilai-nilai R yang diketahui adalah (perhatikan bahwa rotasi searah jarum jam 
sumbu anggota bernilai positif), 

RAB = + 
0

•
015 

= +0 0025 6 • Rac =-
0
•
015 

= -0 00125 12 • 

Persamaan-persamaan ubahan-sudut adalah 

Mt = 2(40,000)(2BA + Ba- 0,0075) = 160,000BA +SO.OOOBa- 600 

M2 = 2(40,000)(2Ba +BA- 0,0075) = 160,000Ba + 80,000BA- 600 

MJ = 2(66.667)(2Ba +Be+ 0,00375) = 266.667Ba + 133.333Bc + 500 

M4 = 2(66,667)(21lc + Ba + 0,00375) = 266,667Bc + 133.333Ba + 500 

Ms = 2(26.667)(2Bc + Bo) = 106.666Bc + 53.333Bo 

M6 = 2(26.667)(2Bo +Be)= 106,667Bo + 53.333Bc 

Substitusikan persamaan-persamaan ubahan-sudutdi atas ke dalam kondisi~kon
disi titik-hubung (1) Mt = 0, (2) M2 + M3 = 0, (3)M4 + M5 = 0, dan (4) M6 = 0, 

160.000BA + 80.000Ba 

SO.OOOBA + 426.667B8 + 133,333Bc 

=+600 

= +100 

+ 133.333Ba + 373.333Bc + 53.333Bo = -500 

+ 53.333Bc + 106.666Bo = 0 
Perhatikanlah kesimetrisan koefisien-koefisien rotasi titik-hubung terhadap 
diagonal-utama ke kanan-bawah pada ruas kiri keempat persamaan di atas. 

Solusi persamaan-persamaan simultan yang bersangkutan mengikuti pola 
umum eliminasi-maju dan substitusi-mundur; dengan demikian 

Bv = +0,7167 X 10-3 Be = -1,4335 X 10-' 

Ba = -0,0229 X 10-3 BA=+ 3,7615 X 10-3 

Substitusikan nilai-nilai (J di atas kembali ke dalam persamaan-persamaan ubah
an-sudut (slope-deflection), 

M, =+0,01 M2 = -302,74 M1 = +302,76 

M4 = + 114,68 Ms = -114,68 M6 = 0,00 

Hasil-hasil untuk M 1 hingga M 6 di atas jelas memenuhi keempat kondisi titik
hubung yang bersangkutan. Namun, demi pengecekan yang mutlak bebas, ke
miringan-kemiringannya perlu dihitung dari diagram momennya dan lihatlah bah
wa kedua kondisi keselarasan di titik-hubung B dan C terpenuhi. 

Reaksi-reaksi, diagram gaya geser dan momen, serta kurva elastisnya telah 
diselesaikan di dalam Contoh 6.4.1 dan diperlihatkan pada Gambar 6.4.1. 

Contoh 7 .5.2 Analisalah, dengan menerapkan metode ubahan-sudut, balok-kontinu 
pada Gambar 7.5.2a sehubungan dengan penurunan tumpuan B sebesar 15 mm. 
Gambarkan diagram gaya geser dan momennya. Buatlah sketsa kurva elastisnya. 
(Perhatikan bahwa soal ini serupa dengan Contoh 6.4.2). 

PENYELESAIAN Satu-satunya perbedaan antara balok untuk soal ini dan balok 
untuk contoh sebelumnya adalah bahwa tumpuan di A kini terjepit, dan bukan lagi 
tumpuan-5ederhana. Sebutlah (JA = 0 di dalam persamaan-persamaan ubahan
sudut untuk contoh sebelumnya itu, 

Mt = SO.OOOBa - 600 

M2 = 160.000Ba- 600 

MJ = 266.667Ba + 133,333Bc + 500 

M4 = 266.667Bc + 133.333Ba + 500 

Ms = 106.667Bc + 53.333Bo 

M6 = 106.667Bo + 53.333Bc 
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~A B c D 

,)!] 101} A 

:: J I. 
c 

.I. 
B' 

6m ·I· 12m 

£=200x 106 kN/m2; lc=400x 10-6 m• 

(a) 

(b) Diagram benda-bebas tiga titik-hubung dan tiga anggota 

Gambar 7.5.2 Balok Contoh 7.5.2. 

Di dalam soal ini hanya terdapat tiga kondisi titik-hubung, sebagai pengganti ke
empat kondisi di dalam contoh sebelumnya, karena titik-hubung A kini terjepit 
dan ia dapat memberikan sembarang m omen M 1 yang tidak nol. Kondisi-kondisi 
titik-hubung (1) M2 + M3 = 0, (2) M4 +M 5 = 0, dan (3) M6 = 0 sebagaimana di
tunjukkan pada Gambar 7.5 .2b kini menjadi 

426.6678s + 133.3338c =+lOO 

133.3338s + 373.3338c + 53,3338n = -500 

+ 53,3338c + 106,6668n = 0 

Selesaikan ketiga persamaan di atas, 

IJn = +0,8709 X 10-3 Be= -1,7418 x 10-3 8s = +0,7787 X 10-3 

Substitusikan nilai-nilai 0 di atas ke dalam persamaan-persamaan ubahan-sudut 
(slopedeflection). 

M.= -537,70 

M.= +139,34 

M2 = -475141 

Ms = -139,34 

M3 = +475,41 

M6=0,00 

Hasil-hasil untuk M 1 hingga M 6 di atas jelas memenuhi ketiga kondisi titik-hu
bungnya. Namun, demi pengecekan yang mutlak bebas, kemiringan-kemiringan
nya perlu dihitung dari diagram momennya dan lihatlah bahwa ketiga kondisi ke
selarasan di titik-hubungA, B, dan C terpenuhi. 
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7.6. Penerapan pada Analisa Kerangka Kaku Statis Tak-Tentu-Tanpa 
Translasi Titik-Hubung yang Tak Diketahui 

Metode ubahan-sudut sangat cocok untuk analisa kerangka kaku statis tak-tentu 
Tentu saja, ia dapat diterapkan terhadap kerangka kaku statis tak-tentu, namun hampir 
semua kerangka kaku yang secara aktual dibangun di dalam praktek bersifat statis 
taktentu. Tidak seperti titik-titik hubung kaku (180°) di tumpuan-tumpuan balok
kontinu, lebih dari dua ujung-anggota bisa berhirnpun di titik-hubung yang sama, yang 
di dalam kasus ini, kondisi keseirnbangan yang berkaitan dengan rotasi yang tak dike
tahui di titik-hubung itu akan melibatkan lebih dari dua momen-ujung. Sebagai contoh, 
kondisi keseirnbangan untuk titik-hubung kaku pada Gambar 7.6.1 adalah 

(7.6.1) 

Sebagairnana telah dibicarakan sebelumnya di dalam Bab 2 dan 4, analisa umum 
kerangka-kaku didasarkan atas pengandaian, bahwa deformasi aksial, yang sangat kecil 
apabila dibandingkan dengan lendutan-lentur, boleh diabaikan. Berdasarkan pengandai
an ini, banyak kerangka-kaku memiliki geometri sedemikian rupa sehingga tak satu titik
lmbung pun dapat mengalami perubahan posisi yang tak diketahui akibat beban-beban 
yang beketja afau gerakan tumpuan-tumpuan. Dengan demikian perpindahan-perpindah
an yang tak diketahui akan hanya melibatkan rotasi-rotasi titik-hubungnya dan semua 
momen-ujungnya dapat diekspresikan sebagai fungsi dari perpindahan-perpindahan yang 
tak diketahui tersebut melalui persamaan-persamaan ubahan-sudut. Maka kondisi
kondisi titik-hubung seperti yang ditunjukkan oleh Persamaan (7 .6 .1) dapat diekspresi
kan sebagai fungsi dari rotasi-rotasi titik-hubung yang tak diketahui, rotasi-rotasi titik
hubung yang tak diketahui ini dapatlah diperoleh. Dengan menggantikan nilai-nilai rotasi 
titik-hubung kembali ke dalam persamaan-persamaan ubahan-sudut, momen-mo
men ujung diperoleh. Dengan semua momen-ujung yang telah diketahui, gaya aksial, 
gaya-gaya geser, dan momen-momen di dalam semua anggota dapat diperoleh dengan 

Garnbar 7.6.1 Kondisi m omen titik-hubung di dalam metode ubahan-sudut (slope-deflection) 
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menerapkan hukum-hukum statika terhadap anggota-anggota individual. Akhirnya, dia
gram benda-bebas, diagram gaya geser dan diagram momen, serta kurva elastisnya dapat
lah digambarkan. 

Contoh 7.6.1 Analisalah kerangka-kaku pada Gambar 7.6.2a dengan metode 
ubahan-sudut. Tentukan gaya aksial, gaya-gaya geser, dan momen-momen di dalam 
semua anggota. Buatlah sketsa kurva elastisnya. 

PENYELESAIAN Beban yang bekerja di A pada kerangka-kaku yang ditinjau da
pat dipindahkan ke B beserta aksi-momen sebesar 54 kN yang bekerja berlawanan
searah jarum jam di titik-hubungB, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 7.6.2b. 
M aka penganalisaan dapat dilakukan pada kerangka-ekivalen pada Gambar 7.6 .2b. 
Tanpa deformasi aksial, titik-hubung B harus tetap terletak pada jarak 5 m di 
sebelah kiri tumpuan-terjepit C dan pada jarak 5 m di atas tumpuan-terjepit D ; 
jadi titik-hubung B tidak dapat beralih akibat be ban manapun yang bekerja, dan R 
adalah nol untuk semua anggota. Tuliskan persamaan-persamaan ubahan-sudut 
yang bersangkutan dan perhatikan bahwa Oc = Ov = 0, 

M1 = 0 + 
2~Ic (20n +Os)= 0,40Elc0s 

M2 = 0 + 
2~Ic (20s + On) = 0,80EicOs 

MJ = - 64·~~5)
2 

+ 
2E~2Ic) (20s + Oc) = -135 + 1,60Elc0s 

M4 = + 
64·~~5)

2 

+ 
2E~2Ic) (20c +Os)=+ 135 + 0_.80EicOs 

D 

(a) Kerangka kaku yang ditinjau (b) Kerangka kaku ekivalen 

10M2 64,8 kN•m 

B--

'--Hanyalah m omen yang ditunjukkan 

D--

I'J~ 
(c) Diagram benda-bebas 

Garnbai 7.6.2 Kerangka kaku Contoh 7.6.1. 
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Kondisi titik-hubung yang bersangkutan dapat diamati dari diagram benda-bebas 
titik-hubung B pada Gambar 7.6.2c, atau 

M2+MJ+54=0 

0,80Eiclla- 135 + 1,60Elclla +54= 0 

ElciiB = +33,75 

Substitusikan nilai ElcOB yang diperoleh di atas kembali ke dalam persamaan-per
samaan ubahan-sudut. 

M1 = 0,40(+33,75) = + 13,5 

M2 = 0,80(+33,75) = +27,0 

M3 = -135 + 1,60(+33,75) = -81,0 

M.=+ 135 + 0,80(+33,75) = + 162,0 

Momen-momen ujung yang diperoleh di atas digunakan untuk menyelesai
kan solusi lengkap seperti ditunjukkan pada Gambar 7.6.3. Diagram momen pada 
Gam bar 7.6 .3b diplot pad a sisi-tertekan; tanpa penunjukan tanda posit if at a~ 
negatif. Suatu sketsa kualitatif kurva elastis diperlihatkan pada Gambar 7 .6.3c 
untuk dicocokkan dengan diagram momen dan dengan kenyataan yang diketahui 
bahwa rotasi titik-hubung B sesuai dengan arah putaran jarum jam. 

36kN 

LlB-0 
A )s4 

36 

o-- 8 
8,1 

54(~ ~)81 
36 145,8 

27 
181,8 

181,8 

8,1 

027 
B 81 1 

D-8,1 
013,5 

181,8 

64,8 kN/m 

8 I ·P 0 I 0 0 * t· 8 I 'rB c"'' 81 '--.A +162 +162 ._! 162 
- 16,2 + 16,2 
+145,8 +178,2 

(a) Diagram benda-bebas 
83,025 

(b) Diagram momen (c) Kurva elastis 

Gambar 7.6.3 So1usi untuk kerangka kaku pada Contoh 7 .6.1. 
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Contoh 7.6.2 Analisalah kerangka-kaku pada Gambar 7.6.4a dengan metode 
ubahan-sudut. Tentukan gaya aksial, gaya-gaya geser, dan momen-momen di dalam 
semua anggota. Gambarkan sketsa kurva elastisnya. 

PENYELESAIAN Titik-titik hubung A, B, C, dan D tak dapat beralih secara tinier; 
maka R = 0 untuk semua anggota. Rotasi-rotasi titik-hubung yang tak diketahui 
adalah ()A , () B, dan ()c. Sam bil menggunakan penandaan momen-ujung yang dila
kukan dengan bilangan pada Gambar 7.6.4b, 

%(10) 2E(2Ic) 
Mt = --

8
- + -

1
-
0
-(2BA + Bs) = -120 + 0 80EicBA + 0,40EicBs 

M2 = + %~10) + 2E~~Ic)(2Bs +BA)=+ 120 + 0,80EicBB + 0,40EicBA 

M3 = _ 12~~(6)
2 

+ 2E~~Ic\2Bs +Be)= -172,8 + 0,80EicBs + 0,40EicBe 

M = + 120(6)(4f + 2E(2Ic)(2" + " ) = + 115 2 + 0 SOEI Be+ 0 40EI Bs 4 102 10 ue 118 , , c 1 c 

Ms = 0+ 2E(~5Ic)(2Bc) = +1,00EicBe 

M6 = 0+ 2E(~5Ic)(Be) = +0,50Elc6c 

Gunakan kondisi-kondisi titik-hubung (1) M 1 = 0, (2) Mz +M 3 = 0, dan (3) M4 + 
Ms = 0, persamaan-persamaan simultan berikut dalam ()A, 08 , dan Oc diperoleh: 

= +120,0 

+ 0,40EicBA + 1,60EicBB + 0;40EicBc = + 52,8 

+ 0,40Elcfis + 1,80EicBc = -11;5,2 

Perhatikan pula kesimetrisan koefisien-koefisien yang bersangkutan terhadap 
diagonal utama dari ketiga persamaan di atas. Selesaikan persamaan-persamaan ini, 

EicBc = -67,12 EicBB = + 14,03 EicBA = + 142,98 

Substitusikan nilai-nilai rotasi titik-hubung di atas ke dalam persamaan-persama
an ubahan-sudut, 

96kN 

M, = -120 + 0,80( + 142,98) + 0,40( + 14,03) = 0100 

M2 = + 120 + 0,80( + 14,03) + 0,40( + 142198) = + 188,42 

M3 = -172,8 + 0,80(+ 14,03) + 0,40(-67,12) = -188,42 

M.= + 115,2 + 0,80( -67 ,12) + 0,40( + 14,03) = +67 ,12 

Ms = + 1100(-67,12) = -67,12 

M.= +0,.50(-67,12) = -33156 

120 kN 

(a) Kerangka kaku yang ditinjau (b) Penandaan momen-ujung dengan bilangan 

Gambar 7.6.4 Kerangka kaku Contoh 7.6.2. 
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%kN 

120 kN 

! 16,7!Q.B. 

c·~ +72 
188,42 1 +12,13o 

+84,230 

c~ 16,780 

+48 t '\ 
-12,130 --'67,12 
-35,870 

16,780 B 16,780 . ;;;; ~ 

188,42(} ~ t ~ 0188,42 
66,842 84,130 

150,972 

16,780 c 
(J•I l16,78o 

67,12 t ..._..,tn 
35,870 ..-(;7 12 

35,870 • 

35,870 

~67,12 
c -16,780 

D 16,780 

t 033,56 
35,870 

(a) Diagram benda-bebas 

145,79 148,10 

(b) Diagram momen 

(c) Kurva elastis 

Gambar 7 .6.5 Solusi untuk kerangka kaku. 
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5 

6 

Diagram-diagram benda-bebas, diagram momen, dan kurva elastis yang ber
sangkutan diperlihatkan pada Gambar 7.6.5. 

Contoh 7.6.3 Analisalah kerangka-kaku pada Gambar 7 .6.6a dengan met ode ubah
an-sudut. Tentukan gaya aksial, gaya-gaya geser, dan momen-momen di semua 
anggota. Buatlah sketsa kurva elastisnya. 

PENYELESAIAN Titik-titik hubung D, E, dan F terjepit. Titik-titik hubung A, B, 
dan C tak dapat beralih dalam arah vertika., tetapi masing-masing bisa beralih sa
ma jauhnya dalam arah horisontal. Namun di dalam soal yang sekarang ini, karena 
kesimetrisan, baik pada sifat-sifat kerangka kaku itu sendiri maupun pada beban
beban yang bekerja, titik-titik hubung A, B, dan C sama sekali tidak akan menga
lami perpindahan horisontal. Jadi R sama dengan nol untuk semua anggota. Tam
bahan pula, eB haruslah nol karena alasan simetri, dan Oc haruslah sama besar tapi 
berlawanan arah dengan 0 A. Jadi sesungguhnya, hanya ada sa tu rotasi titik-hubung 
yang tak diketahui, yakni 0 A. Sambil menggunakan penandaan momen-ujung 
yang dilakukan dengan bilangan pada Gambar 7.6.6b, 

M,= -256+ 2E(4I,)(21JA +liB)= -256+ 2EI,IJA 
8 

M,= +256+ 
2E~41')(21JB +Ill\)= +256+ ElcliA 

2E(4I,) 
MJ = -256 +-

8
-(211B +lie)= -256- El,IIA 

M4 = +256 + 
2E~4I,)(21Jc +liB)= +256- 2EI,IJA 

M,= 0 + 
2~1' (211A + tio) = +~,6667 El,tiA 

M6 = 0+ 
2~1' (2tio + IJA) = +0,3333EI,IJA 

~+-I• ____:8:...:.::.m_~+ _8-=----m ~ 

(a) Kerangka kaku yang ditinjau 

2 3 4 
9 

8 10 

(b) Penandaan momen-ujung dengan bilangan Gambar 7.6.6 Kerangka kaku Contoh 7 .6.3. 
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48 kN/m 48 kN/m 

16 ·t I I I I I I I f• 16 

64
0 '!192 +192 B U

352 

16~B 16 

3520~ ~0352 
16 ·t I I I I I I I f• 16 

352
0 ~192 +192c U

64 - 36 + 36 
+156 +228 

156 

::>64 
A 16 

D-16 

032 
156 

228 228 
456 

456 

B 

E 

456 

(a) Diagram benda-bebas 

189.5 189.5 

(b) Diagram m omen 

(c) Kurva elastis 

Gambar 7.6.7 Solusi untuk kerangka kaku Contoh 7.6.3. 

M,= 0 + 2~1< (26a + 6E) = 0 

M 0 . 2EI, 2 O 
• = + -

6
-( 6E + 6a) = 

M9 = 0 + 2~1' (26c + 6F) = -0,6667 EUA 

MIO = 0 + 2~1' (26F + 6c) = -0,3333EI,6A 

~ ..=..1L 
+228 +156 

156 

{)64 
c-16 

F 16 
()32 

156 
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Dari kondisi titik-hubungM1 +M5 = 0, 

-256 + 2Elc9A + 0,6667Elc9A = 0 

Elcf1A = +% 
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Substitusikan nilai OA yang diperoleh di atas kembali ke dalam persamaan-per-
samaan ubahan-sudut, • 

M,= -64 M,= +352 M,= -352 M.= +64 M5 = +64 

M6= +32 M7=0 Ms=O M.=-64 Mw=-32 

Diagram-diagram benda-bebas, diagram momen, dan kurva elastis yang ber
sangkutan diperlihatkan pada Gambar 7.6.7. 

7. 7. Penerapan pada Analisa Kerangka Kaku Statis Tak-tentu 
dengan Translasi Titik-hubung yang Tak Diketahui 

Telah berulangkali dinyatakan bahwa untuk kerangka kaku umum, deformasi aksial 
anggota biasanya sangat kecil apabila dibandingkan dengan deformasi akibat momen 
lentur, karenanya ia diabaikan sama sekali. Seiring dengan pengandaian orde pertama 
bahwa perpindahan-perpindahan transversal ujung anggota yang sama pun tidak mempe
ngaruhi panjangnya, persoalan yang tetap ada pada penganalisaan kerangka kaku dengan 
metode ubahan-sudut adalah memastikan melalui pengamatan atau cara lainnya, 
apakah titik-titik hubung yang bersangkutan dapat mengalami translasi (perpindahan li
near) dalam beberapa arah. Jika demikian, translasi-translasinya itu akan merupakan be
saran-besaran yang tak diketahui di samping rotasi-rotasi titik-hubung yang tak diketahui 
dalam pembuatan persamaan-persamaan ubahan-sudut yang bersangkutan. Lebih 
dari itu, untuk setiap translasi yang tak diketahui, mestinya terdapat persamaan kese
imbangan yang bersangkutan agar selalu terdapat persamaan-persamaan keseimbangan 
sebanyak rotasi-rotasi atau translasi-translasi titik-hubung yang tak diketahui. 

Apabila semua anggota pada suatu kerangka kaku berkedudukan horisontal 
atau vertikal, ia dinamakan kerangka kaku bertitik-hubung menyiku. Apabila anggota
anggota yang tak horisontal atau tak vertikal memasuki suatu titik-hubung kaku, sudut 
antara sumbu-sumbu anggota semula di situ akan berbeda dengan 90°, menghasilkan 
suatu kerangka kaku bertitik-hubung tak menyiku. Hanya kerangka kaku bertitik-hu
bung menyiku akan dibahas di dalam pasal ini; kerangka kaku berkepala segitiga (gable 
rigid frame), yang tipikal bertitik-hubung tak menyiku, akan ditinjau pada Pasal 7 .10. 

Untuk kerangka kaku bertitik-hubung menyiku, translasi-translasi titik-hubung 
yang tak diketahui yang bersangkutan biasanya mengarah horisontal; karenanya mereka 
boleh dinamakan goyangan ke samping (sides ways) yang tak diketahui. Lebih dari itu, 
jumlah kerangka kaku menyiku yang bersangkutan akan sama dengan jumlah tingkat 
dalam kerangka kaku empat persegi panjang. Tinjaulah, misalnya, kerangka kaku ber
tingkat sa tu pada Gambar 7.7 .la. Translasi yang tak diketahui yang mungkin hanyalah 
goyangan ke samping kanan dari titik hubung A, B a tau C. Seperti kondisi keseimbangan 
untuk rotasi searah jarum jam yang tak diketahui di titik-hubung B, sebagaimana ditun
jukkan pada Gambar 7.7 .lb, jumlah momen berlawanan arah jarum jam yang bekerja di 
titik-hubung B adalah nol, a tau 

(7.7.1) 
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w3 Jt4 w3 w. 

wl 
AI 283 4 c 

Wj l l .I I I 7 9 --+-Hs --+-H7 --+-H9 

Wz (c) Kondisi goyangan ke samping 
10 

F 
8 

~t M,t E 

D 
(a) 

w2 

M2(-r-JM3 M1~ 
\J( - M."-./ 
M7 

8 

M."-./ 
6 

(b) Kondisi momen titik-hubung 
(d) Diagram benda-bebas kolom-kolom 

Gambar 7.7.1 Kerangka kaku tipikal bertingkat satu. 

kondisi keseimbangan untuk goyangan ke samping kanan yang tak diketahui di titik-titik 
hubung A, B, atau C adalah bahwa jumlah gaya-gaya horisontal yang bekerja ke kiri 
pada diagram benda-bebas paduan titik-titik hubungA, B, dan C, sebagaimana ditunjuk
kan oleh Gambar 7.7.lc, adalah nol, atau 

(7.7.2) 

dengan: H 5 , H 7 , dan H 9 dapat diekspresikan sebagai fungsi dari m omen-m omen ujung 
pada diagram benda-bebas kolom-kolom, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 7.7.ld. 

Untuk kerangka kaku tipikal bertingkat dua pada Gambar 7.7.2a, tcrdapatlah 
enam rotasi titik-hubung yang tak-diketahui dan dua goyangan ke samping yang tak-di
ketahui yang ditunjukkan sebagai L'l 1 ke sebelah kanan dari titik-titik hubung A, B, a tau 
C dan /:,2 ke sebelah kanan dari titik-titik hubung D, E, atau F. Kedua kondisi keseim
bangan yang berkaitan dengan kedua goyangan ke samping yang tak diketahui tersebut 
diperoleh dengan menyamakan gaya-gaya horisontal yang bekerja ke kiri pada benda
bebas paduan titik-titik hubung A, B, dan C dan kemudian benda-bebas paduan titik
titik hubung D, E, dan F, dengan nol. Dengan demikian, 

- Wt- H9- Hu- Hn = 0 

dan - Wz+ Hw+ Htz+ Ht4- Hts- Hn- Ht9 = 0 

(7.7.3a) 

(7.7.3b) 

Perhatikan bahwa nomor-nomor indeks yang digunakan pada kedua persamaan di atas 
adalah bilangan-bilangan yang dipakai untuk menandai masing-masing dari ke-20 ujung
ujung anggota yang bersangkutan. 

Kondisi-kondisi yang dinyatakan oleh Persamaan (7.7.2) atau (7.7.3) dapat di
sebut kondisi-kondisi gaya geser horisontal, a tau singkatnya kondisi-kondisi gaya geser, 
karena jika tidak ada gaya-gaya horisontal yang bekerja di antara ujung-ujung anggota 
pada kolom-kolom itu sendiri, gaya-gaya H adalah gay a-gay a geser pad a kolom-kolom ter-
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w; AI 2B 3 cM 
4 

---C' 
9 13 

D 10 
Wz 5 15 

16 !I 
G 

(a) 

-Hio -H12 -HI4 

Wz--t•l----+1-----ll 
-HIS -H17 -HI9 

Gambar 7.7.2 
(b) Kondisi-kondisi goyangan ke samping 

Kerangka kaku tipikal 
bertingkat-dua. 

199 

sebut. Di dalam contoh-contoh berikut, kondisi-kondisi gaya gesernya ditetapkan 
dengan menyamakan jumlah gaya-gaya yang bekerja ke kiri pada suatu garis horisontal 
di titik-titik hubung dengan nol. Prosedur ini akan ditaati secara "harfiah" hingga per
samaan-persamaan simultan dalam rotasi-rotasi dan translasi-translasi titik-hubung yang 
tak-diketahui yang bersangkutan ditetapkan secara numerik. Maksudnya adalah untuk 
menunjukkan bahwa koefisien-koefisien di dalam sistem persamaan-persamaan linier 
yang bersangkutan simetris terhadap diagonal utama yang bersangkutan. Akan dibukti
kan di dalam Bab 12 bahwa koefisien-koefisien ini membentuk suatu matriks bujur
sangkar yang selalu simetris. Di luar masalah ini, kedua kondisi gaya geser yang berkait
an dengan goyangan-goyangan ke samping yang tak-diketahui !J.1 dan !J.2 untuk kerang
ka kaku pada Gambar 7.7.2 dapat dituliskan secara lain dalam bentuk 

dan 

w. = Hw+ H1z+ H14 

W1 + Wz = Ht6+H.s+Hzo 

(7.7.4a) 

(7.7.4b) 

Sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 7.7.3, Persamaan (7.7.4a dan b) tak lain me
nyatakan bahwa jumlah semua gaya horisontal yang bekerja ke kanan pada kerangka 
kaku, dari puncaknya hingga dasar-dasar himpunan kolom pada tingkat yang sama, sama 
denganjumlah gaya-gaya geser yang bekerja ke kiri di dasar-dasar kolom yang bersangkut
an. Penggunaan Persamaan (7 .7 .4a dan b) sebagai pengganti Persamaan (7. 7 .3a dan b) 
tidak akan bisa mempengaruhi ketepatan solusi; namun, kesimetrisan koefisien-koefisien 
terhadap diagonal utamanya tidak bisa diamati di dalam persamaan-persamaan simultan 
yang bersangkutan. 
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w.-A B c 

w,-i_H,. 
I I 2d 

I_H, I_H" 
9 4 13 

D 10 E 12 F 14 H-2- 5 6 7 8 IS 17 19 

Gambar 7.7 .3 Diagram benda-bebas lain sehubungan dengan goyangan ke samping. 

Contoh 7.7.1 Analisalah kerangka kaku pada Gambar 7.7.4a dengan metode 
ubahan-sudut. Gambarkan diagram gaya geser dan momennya. Buatlah sketsa 
kurva elastisnya. (Perhatikan bahwa soal ini serupa dengan Contoh 4.6.1 ). 

PENYELESAIAN Titik-titik hubung A, B. C, dan D dapat berotasi semuanya. Ti· 
tik-titik hubung B dan C dapat beralih sejauh yang sama ke kanan; goyangan ke 
samping yang tak diketahui ini adalah .1, sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 
7. 7 .4b. Jadi semuanya ada Iima perpindahan yang tak-diketahui (perhatikan bah
wa baik rotasi maupun translasi dinamakan perpindahan agar sesuai dengan istilah 
yang dipakai pada metode matriks-perpindahan di dalam Bab 1 2). Tuliskan persa
maan-persamaan ubahan-sudut untuk keenam momen ujung-anggota yang ber
sangkutan. 

·" 
M = 48(4,5)(W + 2Elc ( 2B B _ 3.:1) 

I 7
1
52 7.5 A+ B 7

1
5 

= -34,56 + 0,53333EicBA + 0,26667 ElcBB -0,10667 Elc4 

M = + 48(3)(4.5)
2 
+ 2Elc ( 2B _ 34) 

2 7 52 7 5 B + BA 7 5 , , . 
= +51,84+ 0,53333EicBB +0,26667ElcBA- 01 10667Elc4 

M3 =-96(6) + 2E(2Ic)(2Bs +Be) 
8 6 

= -72 + 1,33333ElcBB +0,66667ElcBc 

M.= + 96(6) + 2E(2Ic) (2Bc + Bs) 
8 6 

= +72 + 1,33333EI.Bc +0,66667EI.Bs 

M,= 0+ 
2~1< (2Bc + 8o-

3
:) 

= 0,80000EI.Bc + 0,40000EI.8o- 0,24000EI.4 

2EI.( 34) M,=0+-5- 28o+8c-T 

= 0,80000Elc8o + 0,40000EI.Bc - 0,24000Elc4 

Kondisi-kondisi momen titik-hubung yang bersangkutan adalah (I) M 1 = O, (2) 
M2 + M3 = 0, (3) M4 + Ms = 0, dan (4) M6 = 0. Dari Gambar 7.7.4c kondisi gaya 
ge~er yang bersangkutan adalah 
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Ekspresi-ekspresi untuk H2 dan H5 dapat diperoleh dari diagram benda-bebas ' 
kolom-kolom pada Gambar 7.7.4c; maka 

Hz = + 48(4,5) +M,+ Mz 
7,5 7,5 

Hs= Ms+M6 
5 

Kelima persamaan simultan yang tak diketahui adalah 8A, 88 , Be. 8D, dan f. 
menjadi 

(I) dariM1 = 0, 

+ 0,53333El,8" + 0,26667 El,8s - 0,10667 El.~ = + 34,56 

(2) dari M2 +M a = 0, 

+0,26667 El,8A + 1,86666El,8a + 0,66667 El,8c- 0,10667 El,~ = -20,16 

(3) dari M4 +M a = 0, 

+0,66667 El,8s + 2, 13333El,8c + 0140000El,8o- 0,24000El.~ = -72 

(4) :lari M 6 = 0, 

48kN 

+0,40000EI,8c + O,SOOOOEI,8o- 0,24000Elc~ = 0 

48 
(a) Kerangka kaku yang ditinjau 

B~B' lcA·Ic· 
2 3 

I 
4 5 

I 
I I 
I I 
I I 
I 6 

I 
I D 
I 

I I 
A 

(b) Goyangan ke samping dan 48 
penandaan momen-ujunl! 
dengan bilangan 

B 

L.,.,..Hz 
10 

(c) Diagram benda-bebas 

c[l()'47,os 

D Ho 

I'JO 

(d) Pengecekan terhadap kondisi gaya geser 

Gambar 7.7.4 Kerangka kaku Contoh 7.7.1. 
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(5) dari -H2 -Hs = 0, 

_ [48(4,5) + 17,28 + 0,80000Eic6A + 0,80000Eic6s- 0,2l333EicAJ 
7,5 7,5 

_ ( 1,20000Eic6c + 1,2~Eic6n- 0,48000EicA) = O 

-0,10667 Elc6A- 0,10667 Elc6s- 0,24000Elc6c- o;24000Eic6n + 0,12444EicA = + 31,104 

Koefisien-koefisien pada kelima persamaan simultan tersebut dapat ditabelkan 
sebagai berikut : 

ElcllA El,6s Elc6c Elc6D El, A = 

+0,53333 +0,26667 -0,10667 +34,56 

+0,26667 + 1,86666 +0,66667 -0,10667 +20,16 

+0,66667 '+ 2,13333 +0,40000 -0,24000 -72,00 

+0,40000 +0,80000 -0,24000 0 

-0,10667 -0,10667 -0,24000 -0,24000 +0,12444 +31,104 

Di dalam Bab 12, akan dibuktikan bahwa matriks S X S yang terletak di sebelah 
kiri tanda sama-dengan di dalam tabel tersebut haruslah simetris terhadap diagonal 
utamanya, dan kolom konstan di bawah tanda sama-dengan mengandung momen
momen ekivalen yang bekerja di titik-titik hubung A, B, C, dan D serta gaya 
horisontal ekivalen yang bekerja pada benda-bebas paduan titik-hubung B dan C, 
yang di dalamnya sistem ekivalen tersebut didefinisikan sebagai sesuatu yang akan 
menyebabkan goyangan ke samping dan rotasi-rotasi titik-hubung yang sama se
bagai beban-beban semula yang bekerja. 

Metode untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear akan dibahas 
di dalam Bab 9. Dengan pelbagai jenis kalkulator elektronik yang gampang di
dapatkan, solusi aktual untuk persoalan tersebut tidaklah lagi merupakan suatu 
pekerjaan yang sulit, baik dalam konsep ataupun dalam pelaksanaannya. Selesai
kan untuk memperoleh perpindahan-perpindahan titik-hubung

1 

ElcA = + 143217 EicfJn = +409112 Elc6c = +41,40 

Elc6B = +29,82 Elc6A = +336,42 

Substitusikan nilai-nilai di atas ke dalam persamaan-persamaan ubahan-sudut yang 
bersangku tan. 

M, =-0,01 

M.= +147,08 

M2 = +4,63 MJ = -4,64 

Ms = -147,08 M6 = +0,01 

Perhatikanlah bahwa kerangka kaku berbentuk segi-empat yang memiliki dua 
tumpuan-sendi cukup mudah dilenturkan ke samping sehingga untuk memperoleh 
nilai-nilai momen-ujung yang tepat, rotasi yang besar di A dan D serta goyangan 
ke samping yang besar memerlukan sejumlah besar digit di dalam penerapan persa
maan-persamaan ubahan-sudutnya. Momen-momen ujung tersebut: jelas memenuhi 
keempat kondisi momen titik-hubung yang bersangkutan. Kondisi gaya geser 
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dapat dicek dengan melihat apakah HA + Hv pada Gambar 7.7.4d sama dengan 
beban horisontal 48 kN; atau 

HA+Ho 4,48 

[
4,8(3)- 4,63] + (147,08) ~ 48 

7,5 7,5 5 -

18.583+29,416=48 (cocok) 

Solusi tersebut akan tepat apabila nilai-nilai EI/L dan momen-momen ujung
terjepitnya dimasukkan secara tepat/benar ke dalam persamaan-persamaan ubahan
sudut yang bersangkutan. Untuk suatu pengecekan yang benar-benar bebas, 
rotasi-rotasi dan translasi-translasi titik-hubung mesti dihitung lagi dari diagram 
momen akhirnya dan kondisi keselarasan yang bersangkutan (satu buah untuk 
struktur statis taktentu berderajat satu ini) dicek seperti pada Contoh 4.6.2. 
Diagram benda-bebas, diagram gaya geser dan diagram momen anggota-anggota, 
serta kurva elastis yang bersangkutan telah digelarkan pada Contoh 4.6.1 atau 
Gambar 4.6.5. 

Contoh 7.7.2 Analisalah kerangka kaku pada Gambar 7.7.Sa dengan metode 
ubahan-sudut. Gambarkan diagram gaya geser dan momennya. Buatlah sketsa kur-
va elastisnya. (Perhatikan bahwa soal ini serupa dengan Contoh 4.6.2). 

PENYELESAIAN Satu-satunya perbedaan antara kerangka kaku pada Gambar 
7.7 .Sa dan kerangka kaku pada contoh sebelum ini adalah bahwa tumpuan-tumpu
an di A dan D kini terjepit, bukan lagi tumpuan-sendi. Karenanya, (J A maupun (J D 

diketahui sama dengan no! sejak awal, dan kondisi-kondisi titik-hubung M 1 = 0 dan 
M 6 = 0 tidak lagi berlaku. Ketiga persamaan simultan yang mengandung 68, 6c, 
dan !::. sebagai yang tak-diketahui akan tepat serupa dengan persamaan-persamaan 
kedua, ketiga, dan kelima pada contoh sebelumnya, tanpa kolom pertama dan 
keempat di muka tanda sama-dengan. Maka 

EMis EI,8c EU. "" 

+ 1,86666 +0,66667 -0,10667 +20,16 

+0,66667 +2,13333 -0,24000 -72,00 

-O,l066i -0,24000 +0,12444 +31,104 

Selesaikan ketiga persamaan simultan di dalam tabel tersebut, 

El, A=+ 245,96 EI,IIc = -15,586 El,IIB = + 30,422 

Substitusikan nilai-nilai di atas ke dalam persamaan-persamaan ubahan-sudut se
bagaimana ditunjukkan pada contoh sebelumnya, kecuali bahwa (J A = (J D = 0, 

M, = -34,56 + 0,26667( + 30,422)- 0,10667( + 245,96) = -52,68 

M2 = +51,84 + 0,53333(+30,422)- 0,10667(+245,96) = +41,83 

MJ = -72 + 1,33333(+30,422) + 0,66667(-15,586) = -41,83 

M.= +72 + 1,33333(-15,586) + 0,66667(+30,422) = +71
1
50 

Ms = 0 + 0,80000(-15,586)- 0,24000(+245,96) = -71,50 

M6 = 0 + 0,40000( -15,586)- 0,24000( + 245,96) = -65,26 
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48 

96kN 

(a) Kerangka kaku yang ditinjau 

1 ')41.83 
B-

A 

1{)52.68 

2 3 

A 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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,.;.,C' 
4 5 I 

I 
I 

I 
6 I 

D 

(b) Goyangan ke samping dan penandaan 
momen-ujung dengan bilangan 

(c) Pengecekan terhadap kondisi gaya geser 

Garnbar 7.7.5 Kerangka kaku Contoh 7.7.2. 

Perhatikan bahwa kedua kondisi momen titik-hubung tersebut (1) M2 + M3 = 0 
dan (2) M4 + Ms = 0, jelas terpenuhi. Kondisi gaya gesernya dapat dicek dengan 
melihat apakah HA + HD pada Gambar 7.7.5c sama dengan bahan horisontal 48 
kN; atau 

H,.,+Ho J48 

[
4,8(3) + 52,68- 41,83] + (71,50 + 65,26) l48 

7,5 7,5 5 -

20,647 + 27,352 = 48 (cocok) 

Diagram benda-bebas, diagram gaya geser dan diagram momen anggota-anggota, 
serta kurva elastis yang bersangkutan telah digelarkan pada Contoh 4.6.2 atau 
Gambar 4.6.8. 

Contoh 7. 7.3 Analisalah kerangka kaku pada Gam bar 7. 7 .6a dengan metode 
ubahan-sudut. Gambarkan diagram gaya geser dan momennva. Buatlah sketsa 
kurva elastisnya. 
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PENYELESAIAN Seraya menggunakan penomoran goyangan ke samping dan mo
men-u)ung pada Gambar 7.7.6b, kesepuluh persamaan ubahan-sudut yang bersang
kutan adalah 

96(8) 2E(3I,) 
M,= --8-+-8-(26A +OB)= -96+ 1,50El,(IA +0,75El,(IB 

96(8) 2E(3I,) 
M2 = +-8-+-8-(268 +(lA)= +96+ l,50El,(IB +0,75El,(IA 

2E(3Ic) 
MJ = 0 + -

8
-(26B + Oc) = + l,50El,6B + 0,75EI,Oc 

2E(3I,) 
M.= 0 + -

8
-(26c + IJB) = + l,50EI,Oc + 0,75El,6B 

2E(2I,) ( 3~) Ms=O+ - 1-0
- 26A + Oo -10 = +0,80El,OA -0,12EI,~ 

2E(2I,) ( 3~) M6 = 0 + -
1
-
0

- 26o + IJA- 10 = +0,40El,(IA- 0,12EI,~ 

2E(2I,)( 3~) M7 = 0 + -8- 26H +(lE- 8 = + I,OOEJ,(IB- 0,1875EI,~ 

2E(2I,) ( 3~) Ms =0+-
8
- 26E +OB -8 = +0,50El,(IB -0,1875EI,~ 

2E(2I,)( 3~) M.= 0 + -
4
- 26c + Op- 4 = +0,200EI,Oc- 0,75EI,~ 

2E(2I,)( 3~) Mw=0+-
4
- 26F+6f-4 =+I,OOEI,Oc-0,75EI,~ 

Kondisi-kondisi momen titik-hubung yang berkaitan dengan rotasi-rotasi titik
hubung yang tak-diketahui 8 A, OB dan Oc adalah (I) M 1 + M5 = 0, (2) M2 + M3 + 
M 7 = 0 dan (3) M4 +M 9 = 0. Kondisi gay a geser yang berkaitan dengan goyangan 
ke samping yang tak diketahui A dapat diperoleh dari peninjauan titik-titik hu
bung A, B,:, dan C secara bersama-sama sebagai suatu benda-bebas dan penetapan 
nilai positif untuk arah ke kiri; m aka dari Gambar 7. 7 .6c, 

-H,- H1- H.= 0 

_Ms+ M6_ M1+ Ms_ M.+ Mw= O 
10 8 4 

Ketiga kondisi momen-ujung dan kondisi gaya geser yang bersangkutan apabila 
diekspresikan sebagai fungsi dari perpindahan-perpindahan titik-hubung yang tak 
diketahui, adalah seperti ditunjukkan pada tabel berikut. 

El eO A El, OB EI,Oc El,~ = 

+2,30 +0,75 -0,12 +96 

+0,75 +4,00 +0,75 -0,1875 -96 

+0,75 +3,50 -0,75 0 

-0,12 -0,1875 -0,75 +0,445875 0 

Selesaikan keempat persamaan simultan pada tabel terse but, 

El,~= + 19,529 EI,Oc = + 11,79 E/,68 =- 35,48 EI,OA = + 54,33 
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Substitusikan nilai-nilai perpindahan titik-hubung di atas kembali ke dalam per
samaan-persamaan ubahan-sudut, 

M~=-41,12 

Ms = +41,12 

M9= +8,93 

96kN 

M2= +83,53 

M6= +19,39 

MIO= -2,86 

(a) Kerangka kaku yang ditinjau 

M1= -44,38 

M7=-39,14 

~B' ne 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

6 I 
D 

; 3 j 4 9 I 

I I 
I 10 

I F 

I 
8 I 

E 

(b)Goyangan ke samping dan 
penomoran momen-ujung 

Ar-----------~Br---------~C 

1~41,12 
A-

H0 =6,051 
D-

1019,39 

-H1 

-H5 -H1 -H9 =0 

(c) Kondisi gaya geser 

1(139,14 
B-

1~8,93 
c-

M4= -8,92 

Ms = -21,40 

(d) Pengecekan terhadap kondisi gaya geser Gambar 7.7.6 Kerangka kaku Contoh 7.7.3. 
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Momen-momen ujung yang diperoleh di atas jelas memenuhi kondisi-kondisi mo
men titik-hubung (1) M 1 + M5 = 0, (2) M2 + M 3 + M 7 = 0, dan (3) M4 + M9 = 0 
dengan k~salahan akibat pem bulatan ± 0,0 1. Kondisi benda gay a geser dapat dicek 
dengan meninjau seluruh kerangka kaku sebagai suatu benda-bebas dan dengan 
menggunakan kondisi keseimbangan 'J:Fx = 0; atau, dengan mengacu kepada Gam
bar 7.7.6d, 

+ Hv- HE + HF J, 0 

41,12+ 19,39 39,14+2140 8,93+2,86 ~0 
+ 10 8 + 4 -

+6,(151-7,568 + 1,518 ""0 (cocok) 

Sebagaimana telah dikatakan berulangkali, -sdttsi tersebut sampai di sini mestilah 
tepat asal saja momen-momen ujung-terjepit dan nilai-nilai El/L-nya dimasukkan 
secara tepat ke dalam kesepuluh persamaan ubahan-sudut yang bersangkutan. 

Diagram-diagram benda-bebas, diagram momen, dan kurva elastis yang 
bersangkutan diperhatikan pada Gambar 7.7.7. Untuk membuat sketsa kurva 
elastis yang baik, rotasi titik-hubung dan translasi titik-hubung mesti digambarkan 
dalam proporsi yang tepat. Untuk mencapai hal ini, sudut-sudutnya dapat diplot 
lewat fungsi tangennya; jadijika 8A pada Gambar 7.7.7c adalah 54,33 kN.m2 /Elc, 
jarak B 1B1 

pada gambar tersebut mesti sama dengan 88A atau 434,6 kN.m2 /Elc. 
Perhatikan pula bahwa diagram momennya diplot pada sisi-tertekan, bentuk 
lengkungan kurva elastis mesti selaras dengan diagram momen. 

Contoh 7.7.4 Analisalah kerangka kaku pada Gambar 7.7.8a dengan metode 
ubahan-sudut. Gambarkan diagram gaya geser dan momennya. Buatlah sketsa 
kurva elastisnya. 

PENYELESAIAN Sambil menggunakan penomoran goyangan ke samping dan mo
men-ujung pada Gambar 7.7.8b, penerapan ke-12 persamaan ubahan-sudut untuk 
keenam anggota yang bersangkutan adalah sebagai berikut (demi kemudahan, sim
bol Elc telah dikeluarkan ke sebelah muka dari simbol (} dan A): 

2(3) 
M, = 0 + 4,8(2liA +liB)= 2,50liA + 1,25liB 

2(3) 
M2 = 0 + 4,8(2liB + liA) = 2,50liB + 1,25liA 

2(3) 
MJ =0+48(2llc+llv)=2,50llc+l,25llv 

I 

2(3) 
M4 = 0+48(2llv +lie)= 2150llv + 1,25lle 

! 

2(2) [ 3(.i, - .i2)] . Ms = 0+6,4 2liA +lie-
6
,
4 

= 1,25liA +0,625lle -0,29297.i, +0,29297.i2 

2(2) [ 3(.i, - .i2)] M. =0+ 
6

,
4 

2lle+liA-
6

,
4 

= 1,25lle+0,625liA-0,29297.i,+0,29297.i2 

2(2) [ 3(.i, - .i2)] M1 =0+ 
6

,
4 

2liB+llv-
6

,
4 

= 1,25liB+0,625llv-0129297.i,+0,29297A2 

2(2) [ 3(.i,- .i2)] Ms =0+6,4 2llv+liB-
6

,
4 

=1,25llv+0,625liB-0,29297.i,+0,29297.i2 

M 2(4) ( 3.i2) . 
9 = 0 + 6,4 2lle + liE -

614 
= 2,50lle - 0,58594A2 

2(4) ( 3.iz) M10=0+6,4 2liE+lle- 6,4 = 1,25lle-0,58594A2 
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96 

6,05 A 

411~1+48 
! 

, - 5,30 

+42,70 

42,70 

')41,12 

A 6,05 

D -6,05 

\.)19,39 
42,70 

B 6105 

t~ +48 v 
+ 5,30 83,53 

+53,30 

6105 B ..2.!;_2 

83,53 ()! ! 0 44,38 
53,30 6,66 

7,57 
39,14 

59,96 

59,96 
('39,14 

B ---r:-57 

E 7,57 

021,40 
59,96 

ANALISA STRUKTUR LANJUTAN 

1,52 B c 1,52 

ttl---------'! 3,92 
44,38 6,66 

6,66 

6
•
66 

8 93 to 
cc,52 

1,52 
F-

!n 
6,66 2,86 

(a)\Diagram benda-bebas 

129,68 

8,92 
r.n~------~rr----~~---=~~ 

oO 

(b) Diagram momen 

D 

(c) K urva elastis 

Garnbar 7.7.7 Solusi untuk kerangka-kaku Contoh 7.7.3. 

Mu= 0+ ;<~(28n + 8F- ;~;) = 2,508n -1,17188Az 

M12 = 0+ ;:~(28F +6n- ;~;) = 1,256n-1,17188Az 
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(a) Kerangka kaku yang ditinjau 

A B 12-•r
1
----;

1 - -n·- Ms+~ H _ M1+M8 
s-~ ,-~ 

10 
E 

(b) Goyangan ke samping dan penomoran 
momen-ujung 

M5+~ H._ M1+M, 
H6=~ s- 6,4 

24 f ~ - -1-f_-~+Mw H. Mu+M.z 
·"9- 6,4 u=~ 

-24+H,+H8-J4-H11 =0 

(c) Kondisi gaya geser 

Gambar 7.7.8 Kerangka kaku Contoh 7.7.4. 

Kondisi-kondisi m omen titik-hubungannya adalah, untuk M 1 +M s = 0, 

+ 3,758A + 1,258s +0,6258c -0,29297.\, +0,29297.\z = 0 

untuk Mz + M7 = 0, 

+ 1,258A + 3,7S8s +0,6258o -0,29297.\, +0,29297.\2 = 0 

untuk M 3 + M6 + M 9 = 0, 

+0,6258A + 6,2S8c + 1,258o -0,29297.\, -0,29297.\z = 0 

dan untuk M4 + Ms +Mu = 0, 

+0,6258s + I,258c + 0,62511o- 0,29297a,- 0,87891az = 0 

209 

Kondisi gaya geser yang berkaitan dengan goyangan ke samping yang tak-dike
tahui fj, 1 adalah bahwa jumlah gaya-gaya yang bekerja pada diagram benda-bebas 
paduan dari titik-titik hubung A dan B ke arah kiri (berlawanan dengan arah 
positif untuk fj,1 ) mesti sama dengan nol; jadi, dari Gambar 7. 7 .Se, 

-12- Hs- H, = 0 

_ 12 _ Ms+ M6_ M,+ Ms = O 
6,4 6,4 

-0,292978A- 0,292978s- 0,292978c -0,292978o + 0,183106a,- O,l83106a2 = + 12 
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Kondisi gaya geser yang berkaitan dengan goyangan ke samping yang tak-diketa
hui 1:::.2 adalah bahwa jumlah gaya-gaya yang bekerja pada diagram benda-bebas 
paduan dari titik-titik hubung C dan D ke arah kiri (berlawanan dengan arah po
sitif untuk 1:::.2 ) mesti sama dengan nol; jadi, dari Gambar 7. 7 .Be, 

-24+ H6+ Hs-H9- Hn = 0 

_ 24 +M5+M6+M1+Ms_M9+M10 Mn+M12 O 
6,4 6,4 6,4 3,2 

+0,292979A + 0,292979s- 0,292979c- 0,878919v- 0,18310MI + 1,098638~, = +24 

Perhatikan pula kesimetrisan koefisien-koefisien dari 8 s dan 1:::.8 terhadap diagonal 
utama di dalam keenam persamaan simultan tersebut. 

Selesaikan keenam persamaan ubahan-sudut, 

kN·m2 

9A = +6,6138~ 

kN·m2 

9c=+7,9347~ 

kN·m3 

~. = + 186,010~ 

dN·m2 

9s = +4,6592~ 

kN·m2 

9v = + 15,7440~ 

kN·m3 

~2 = +64,550----m;-

Substitusikan nilai-nilai rotasi translasi titik-hubungnya di atas kembali ke dalam 
persamaan-persamaan ubahan-sudutnya, 

M1 = +22,36 M,=+ 19,92 

M5 = -22,36 M6 = -21,53 

M9 = -17,99 MIO = -27,90 

M3= +39,52 

M?=-19,92 

M11 = -36,28 

M.= +49,28 

Ms= -12,99 

M.,= -55,96 

I c22,36 

A--

H6 =6,86 
c 

ln21,53 

I cl7,99 
C--

H10 =7,17 
E 

ln27,90 

I c19,92 
B __ ~1~2+rA-----~B ~1~2•Ar------~B 

D Hg=5,14 C H6 =6,86 

IDI2,99 

I c36,28 D,-
Fb=28,83 

1Dss,96 

D Hs = 5,14 .::24.:..~.::C ____ ___.:D~ 

H10 =7,17 
E~ 

Garnbar 7.7 .9 Pengecekan terhadap kondisi gaya geser pada Contoh 7.7.4. 
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12 A A' B B' 

I 
I I 

I I 
I 

I I 

' I I 
I I 
I I 

24 
c D' 

D 
I 

I 
; 

I 
I I '<> J "' F .,.,- I .,., 

I 
I 

=!-n-~7 E 

~ n27,90 (b) Diagram momen (c) Kurva elastis 
27,31 

(a) Reaksi-reaksi 

Gambar 7.7 .10 Solusi untuk kerangka kaku Contoh 7 .7.4. 

Momen-momen ujung yang diperoleh di atas jelas memenuhi kondisi-kondisi titik
hubung: (1) M1 + Ms = 0, (2) M2 + M7 = 0, (3) M3 + M6 + M9 = 0, dan (4) 
M4 +Ms +Mu= 0. Pengecekan terhadapkondisi-kondisigayageser dapat dilakukan 
dengan menggunakan diagram-diagram benda-bebas untuk goyangan ke samping se
perti ditunjukkan pada Gambar 7.7.3. Maka gaya-gaya geser di titik-titik dasar 6 
dan 8 pada Gambar 7.7.9 mesti sama dengan be ban lateral yang bekerja pada AB, 
dan gaya-gaya geser di titik-titik dasar 10 dan 12 pada gam bar yang sama mesti 
sama dengan jumlah beban-beban lateral yang bekerja pada AB dan CD. 

Diagram benda-bebas, diagram momen dan kurva elastis seluruh kerangka 
kaku diperlihatkan pada Gam bar 7. 7.1 0. 

7.8 Penerapan pada Analisa Kerangka Kaku Statis Taktentu 
sehubungan dengan Gerakan Tumpuan 

Reaksi-reaksi yang timbul dan gaya-gaya aksial, gaya-gaya geser, dan momen-momen 
pada anggota kerangka kaku statis taktentu akibat gerakan tumpuan-tumpuan dapat 
dicari dengan metode kemiringan-lendutan. Ambillah, sebagai contoh, kerangka kaku 
pada Gambar 7.8.1. Semua momen ujung akibat gerak-rotasional titik-hubung D sebesar 
a rad, dan lendutan horisontal /:::,. 1 ke kanan serta penurunan vertikal titik-hubung E se
jauh 1:::,. 2 perlu ditentukan. Sebelum menuliskan persamaan-persamaan ubahan-sudut 
posisi-posisi teralihkan yang mungkin dari titik-titik hubung A, B, C, D, E, dan F perlu 
didapatkan. Posisi D', E ', dan F' telah diketahui dari data yang diberikan, sebagaimana 
ditunjukkan pada Gambar 7.8.1. Titik-hubung A, B, dan C bisa beralih ke samping 
kanan sejauh 1:::,.3 yang tak diketahui, tetapi titik-hubung B juga mesti beralih ke bawah 
sejauh 1:::,.2 supaya panjang anggota BE tak dapat berubah. Dari Garnbar 7 .8.1, nilai-nilai 
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~ 
I lA' 

A 

~ 
I IB· 

B 

a= gerak-rotasional 

~ F-F' 

D-D' 

R untuk kelima anggotanya adalah 
~2 

RAB =+-L 
AB 

Gambar 7 .8.1 Kerangka kaku yang mengalami 
gerakan tumpuannya. 

R _ +~3-~1 
BE- LBE 

Perpindahan-perpindahan titik-hubung yang tak-diketahui adalah OA, OB, Oc, dan 1:::.3 , 

karena diketahui sebelumnya bahwa (J D = +a:, (J E = 0, dan (J F = 0. Kondisi-kondisi kese
imbangan yang berkaitan dengan keempat yang tak diketahui terse but adalah ketiga kon
disi momen-ujungnya dan kondisi gaya gesernya. Umumnya, pengaruh dari satu gerakan 
ditinjau sekaligus; pembahasan sebelumnya maupun contoh berikut ini, yang menampil
kan lebih dari satu gerakan, hanyalah menyajikan penjelasan tentang urutan-langkahnya. 

Contoh 7.8.1 Dengan metode ubahan sudut tentukan semua reaksi yang 
bekerja pada kerangka kaku pada Gambar 7.8.2a, yang timbu1 akibat gerak-ro
tasional 0,002 rad searah-jarum-jam di titik-hubung D dan penurunan vertika1 
sebesar 15 mm di titik-hubng D. Gunakan E = 200 X 106 kN/m2 dan le = 400 
X 10''6 m4

. (perhatikan bahwa soal ini serupa dengan Contoh 4. 7.1.) 

PENYELESAIAN Karena tak ada be ban yang bekerja pada anggota-anggotanya, se
mua ujung-terjepitnya sama dengan noL Posisi-posisi titik-hubung berpindah yang 
mungkin, diperlihatkan pada Gambar 7 .8.2b. Titik-titik hubungB dan Cbisa beralih 
secara biasa ke samping kanan sejauh b., tetapi titik-hubung C juga mesti bera1ih 
15 mm ke bawah, sejauh yang sama seperti titik-hubung D. Nilai-nilai El/L 
anggota-anggota AB, BC, dan CD masing-masing ada1ah 

EI/L dan AB= 
2i~) = 10.667 kN ·m 

El/ L dan BC= 200~SOO) = 26.667 kN ·m 

EI/L dan CD= 200~400) = 16.000kN-m 

Denganmenggunakan penomoran momen-ujung pada Gambar 7.8.2b, persamqan
persamaan ubahan-sudut yang bersangkutan adalah 

M1 = 0 + 2(10.667}( 21JA + 8a- ~~) = 21.33388 - 8533,3.l 

Mz = 0 + 2(10.667}( 21Ja + IJA- ~~) = 42,66766 - 8533,3.l 
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I· 6m ·I 

A 

B 

£=200x 106 kN/m2 

1=400x w-6 m4 

{a) 

-
H. 

_Ms+A4 s--s 
-H2-H5=0 

(c) Kondisi gaya geser 

A 

(b) Goyangan ke samping dan penomoran 
motnen-ujung 

1 tJI3,34 
B--

A HA=3,34! 

1 {)38,40 

1 tJI4,74 
c--

H0 =3134o 
v-I tJI,96 

(d)Pengecekan terhadap kondisi gaya geser 

Gambar 7.8.2 Kerangka kaku Contoh 7.8.1. 

M3 = 0 + 2(26.667)[ 21JB + IJc-
3(0~ 15 )] = 106.667/JB + 53.333/Jc- 400 

M.= 0 + 2(26.667)[ 2/Jc + IJB-
3(0~l5)] = 106.667/Jc + 53.333/JB- 400 

Ms = 0 + 2(16.000)( 2/Jc + 0,002-
3
:) = 64.000/Jc + 64- 19.200.i 

M6 = 0+ 2(16.000)[ 2(+0,002) + IJc-
3
:] = 128 + 32.000/Jc- 19.200.i 

kondisi-kondisi momen-titik hubungnya adalah, untuk M2 + M3 = 0, 

+ 149.333/JB + 53.333/Jc- 8533,3.i = +400 

dan untuk M4 + Ms = 0, 

+53.333/JB + 170;667/Jc -19.200.i = +336 

Dari Gambar 7.8.2c, kondisi gaya gesernya adalah 

-H2-Hs=O 

_M,+ M2_ Ms+ M6= O 
7,5 5 

-8533,3/JB- 19.200/Jc + 9955,5.i = + 38,4 
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Selesaikan ketiga persamaan simultan tersebut untuk memperoleh 88 , 8c, dan b., 

IJB = + 2,4253 x 10-3 rad IJc = + 2,3992 x 10-3 rad .i = + 10,563 x 10-3 m 
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Substitusikan nilai-nilai rotasi dan translasi di atas kembali ke dalam persamaan· 
persamaan ubahan sudu1 yang bersangkutan 

M1 =-38,40 M2=+B,34 MJ=-13,34 

M4 = -14,74 Ms = + 14,74 M.=+ 1,% 

Momen-momen ujung 'yang diperoleh di atas jelas memenuhi kondisi-kondisi 
momen titik-hubung: (1) M2 + M3 = 0 dan (2) M4 + M5 = 0. Pengecekan terhadap 
kondisi gaya geser dapat dilakukan dengan menghitung HA dan Hv pada Gambar 
7.8.2d dan dengan melihat bahwa HA sama dengan Hv apabila seluruh kerangka 
kaku ditinjau sebagai suatu benda-bebas. 

Diagram benda-beba yang lengkap, diagram gaya geser dan momen, kurva 
elastis, dan pengecekan keselarasan telah diselesaikan seluruhnya di dalam Contoh 

7.9 Analisa Kerangka Berkepala Segitiga dengan Metode Ubahan
Sudut 

Di dalam metode ubahan-sudut tak-diketahui yang paling pokok adalah perpindah
an-perpindahan titik-hubungnya, yang bisa mencakup rotasi dan translasi. Untuk setiap 
perpindahan hubung yang tak diketahui, selalu terdapat kondisi keseimbangan yang ber
kaitan dengannya. Bagi setiap kerangka kaku yang akan dianalisa, penghitungan jumlah 
titik-hubung kaku yang bebas-berotasi merupakan masalah sederhana, dan jumlah ter
sebut dapat disebut derajat kebebasan berotasi. Kondisi keseimbangan yang berkaitan 
dengan masing-masing rotasi titik-hubung searah-jarum-jam yang tak diketahui tak lain 
adalah bahwa jumlah momen berlawanan-arah-jarum-jam yang dikerjakan oleh anggota
anggota yang berhubungan di titik-hubung yang bersangkutan sama dengan nol. 

Selanjutnya perlulah kita tentukan apakah setiap titik-hubung kaku dapat meng
alami translasi yang tak-diketahui. Sebagai contoh, kerangka berkepala segitiga tipikal 
dengan satu-bentangan pada Gambar 7.9Ja yang memiliki lima titik-hubung kaku 
A, B, C, D, dan E. Perpindahan horisontal u ke kanan dan perpindahan vertikal v ke atas 
dari setiap titik-hubung diperlihatkan di dalam tanda kurung pada gambar terse but. 
Untuk memenuhi pengandaian yang menyatakan bahwa deformasi aksial mesti diabai
kan, titik-titik hubung B dan D tak dapat mengalami perpindahan vertikal karena jika 
mereka mengalaminya, panjang kolom-kolom AB dan DE akan berubah. Translasi
translasi titik-hubung yang tak diketahui karenanya berjumlah empat buah; sebutlah, 
uB, uc, Vc. danuv. Namun,uB, uc,Vc,,dan uv haruslah sedemikian rupa sehingga mereka 
tidak mengubah panjang kasau BC dan CD; dengan demikian hanya dua dari keempat 
translasi titik-hubung yang tak diketahui tersebut yang merupakan yang tak-diketahui 
yang bebas mandiri. Jumlah translasi titik-hubung yang tak-diketahui yang bebas dan 
mandiri itu dinamakan derajat kebebasan goyangan ke samping. Kata goyangan ke sam
ping diturunkan dari kenyataan bahwa pada kerangka kaku umum yang berbentuk em pat 
persegi panjang, translasi-translasi yang tak-diketahui biasanya tak lain adalah lendutan 
ang~ota-an~ota horisontal dalam arah horisontal. 

Dalam penyusunan persamaan-persamaan ubahan-sudut tersebut, translasi-translasi 
titik-hubung yang bebas, yang banyaknya sama dengan derajat kebebasan goyangan ke 
samping, harus dipilih dari translasi-translasi titik-hubung yang tak diketahui. Untuk 
kerangka kaku berkepala segitiga pada Gambar 7.9 .I, pembaca dapat memilih dua 
(yang mana saja) dari empat translasi uB, uc. vc. dan uv serta menggunakannya di 
datam persamaan-persamaan metode ubahan sudut yang bersangkutan. Untuk memper
oleh Kestmetrisan Koefisien-koetisien dari perpindahan-perpindahan titik-hubung ter-
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(a) Perpindahan titik-hubung 

+H4 +H5 - Jf2=0 
+ V4 + V5+ »)=0 

(c) Kondisi keseimbangan untuk uc dan vc 

(b) Kondisi keseimbangan untuk u0 

(d)Kondisi keseimbangan untuk 14D 

Gambar 7.9.1 Kondisi goyangan ke samping pada kerangka berkepala segitiga. 
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hadap diagonal utama di dalam persamaan-persamaan simultan yang bersangkutan, 
persamaan-persamaan secara ketat. Jika uB, uc, atau uv dipilih sebagai yang tak-di
ketahui yang bebas, persamaan keseimbangan yang bersangkutan adalah bahwa jumlah 
gaya-gaya yang bekerja ke kiri (berlawanan dengan arah positif :J,B, uc atau uv di titik
hubung B, C, a tau D haruslah nol. Jika vc yang dipilih, persamaan keseimbangan yang 
bersangkutan adalah bahwa jumlah gaya-gaya yang bekerja ke bawah (berlawanan de
ngan arah positif vc) di titik-hubung C haruslah nol. Namun demikian, jika kesimetrisan 
tidak dikehendaki, anda dapat menggunakan dua (yang mana saja) dari empat persama
an keseimbangan yang ditunjukkan pada Gambar 7.9.1, tak usahlah yang berkaitan 
dengan translasi-translasi titik-hubung yang bebas dipilih untuk digunakan di dalam 
persamaan-persamaan ubahan-sudut yang bersangkutan. Pembuktian kesimetrisan 
sebagaimana diuraikan di sini akan dilakukan pada Bab 12. 

Contoh 7.9.1 Analisalah kerangka berkepala segitiga pada Gambar 7.9.2a dengan 
menerapkan metode ubahan-sudut. Gambarkan diagram gaya geser dan momennya. 
Buatlah sketsa kurva elastisnya. 

PENYELESAIAN (a) Momen ujung-terjepit. Besar momen ujung-terjepit di tiap 
ujung bentangan horisontal sepanjang L, ketika memikul beban vertikal terbagi ra
ta sebesar w per panjang horisontal satuan, sama dengan wL 2 /12, sebagaimana 
ditunjukkan pada Gambar 7.9.3a. l.Jntuk anggota yang miring pada Gambar 
7.9 .3b, be ban total wL diuraikan ke dalam dua komponen, sa tu di sepanjang 
anggota yang bersangkutan dan lainnya tegaklurus terhadap anggota tersebut. 
Beban transversal per panjang satuan dalam arah miring tersebut adalah 
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(wL cos a)j(L sec a)= w cos2a, dan besar momen ujung-terjepit (FEM) di tiap 
ujung adalah 

yang serupa dengan momen ujung-terjepit pada Gambar 7.9.3a. Untuk soal 
sekarang ini, dengan menggunakan penomoran momen-ujung pad a Gam bar 7.9 .1 b, 
momen-momen ujung-terjepitnya adalah 

18(6)2 

Mo,=-~=-54kN·m M04 =+54 kN ·m 

Mos =-54 kN·m M06= +54kN·m 

(b) Diagram perpindahan titik-hubung. Sejauh hanya rotasi-rotasi titik
hubung yang ditinjau, yang tak-diketahui yang bersangkutan adalah 8B, Be, dan 
8v. Karena simetris, 8c haruslah no! dan 8v harus sama besarnya dengan 8B 
tetapi berlawanan arah. Untuk translasi-translasi titik-hubung, perubahan-per
ubahan posisi titik-hubung yang mungkin, diperlihatkan pada diagram perpindah
an-titik-hubung pacta Gambar 7.9.2c. Juga, karena simetris, sebutlah BB'= DD'= 
un. Jajaran genjang BCC1B 1 dan DCC2 D' digambarkan pada Gambar 7.9.2c 
sehingga B' C 1 dan D' C2 masing-masing sama dengan BC dan DC. Garis-garis tegak
lurus (bukan busur) terhadap CIB' dan C2D

1 
dibuat di cl dan c2 hingga mereka 

18 kN/m 

(a) Kerangka berkepala segitiga (b) Penomoran 
yang ditinjau momen-ujung 

(c) Diagram perpindahan 
titik-hubung 

Gambar 7.9.2 Kerangka berkepala segitiga untuk Contoh 7.9.1. 

I L2 w I L2 

u• (V I I ! Ill.~)"" 
(a) 

w 

! * * I * * * * t I 
12wL2 

wJ... $\\\ <J ') 

\wL cos a 

L 

(b) Gambar 7.9.3 Momen ujung-terjepit untuk anggota yang miring. 
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berpotongan di c'. Maka, dengan mengikuti pengandaian tingkat pertama, panjang 
B'c'· dim c'n' masing-masing sama dengan panjang C1B' dan C2 D'. Rotasi sumbu
sumbu anggotanya adalah 

RI2=_UD R34=+CIC' =+ V5~=+"D 
6 B'CI 3\15 3 

R,6=_C2C' =-\15~=-Un R?s=+UD 
C2D' 3\15 3 6 

(c) Persamaan ubahan-sudut. Persamaan-persamaan ubahan-sudut untuk M1 

hingga M8 adalah 

2E(2I,)( 3un) 2 I 
M1=0+--6- 20A+Ou+6 =3ElcOs+3EI,un 

2E(2I,)( 3un) 4 1 M2= 0+--6- 20s + OA +6 =3EicOB +3EI,un 

2E(3I,)( 3un) MJ =-54+-:-;;:.- 20s + Oc -- =-54+ 117888E/,Os -0,8944E/,un 
3v 5 ' 3 

2E(3/,) ( 3un) M.= +54+ 
3
\15 20c +Os- -

3
- =+54+ 0,8944El,Os- 0,8944E/,un 

M 54 2E(3I,)(. 3un) 
'=- + 

3
\1

5 
20c +On+ -

3
- = -54- 0,8944EI,Os + 0,8944El,un 

2E(3f,) ( 3un) M6 =+54+ 
3
\1

5 
20n + Oc +-

3
- = +54-1,7888E/,Os +0,8944ElcUD 

2E(2f,)( 3un) 4 1 M1 =0+--6- 20n+ OE -6 = -JEicOB -JElcUD 

2E(2/c)( 3un) 2 I Ms=0+--6- 20E+On-6 =-3EI,Ou-3ElcUD 

(d) Persamaan-persamaan simultan da/am 08 dan ~D.Kondisi-kondisi kese· 
im bangan yang berkaitan dengan £J B dan u0 adalah ( 1) juinlah m omen berlawan
an-arah-jarumcjam yang bekerja di titik-hubung B sama dengan nol, dan (2) jum
lah gaya-gaya horisontal yang bekerja ke kiri di titik-hubung D sama dengan nol. 
Maka, dariM2 + M3 = 0 pada Gambar 7.9.4a, 

+ 311221Ef,Os- 0,5611Ef,un =+54 

dan dari -H6 -H7 = 0 pada Gambar 7.9 .4b hingga d, 

324- M,- M6_ M1+ Ms=O 
3 6 

•ang menjadi 
-0,5611Ef,Os + 0,70740Ef,un = + 108 

(a) (b) (C) (d) 

Gambar 7.9.4 Kondisi keseimbangan untuk kerangka berkepala segitiga di dalam Contoh 7 .9.1. 
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Perhatikan kesimetrisan koefisien-koefisien 88 dan uD terhadap diagonal utama di 
dalam kedua persamaan simultan tersebut. Selesaikan, 

EicOB = +52117 ElcUD = + 194,04 

(e) Subsitusi-mundur. Substitusikan nilai-nilai Elc BB dan Elc un yang 
diperoleh di atas kembali ke dalam persamaan-persamaan ubahan-sudut, 

M1 =+99,46 M2=+134,24 MJ=-134123 M.=-72~9 

M~= +72189 Ms= -99746 

(f) Diagram benda-bebas, gay a geser, dan m omen. Diagram benda-bebas, bahwa gay a 
geser, dan momen keempat anggota diperlihatkan pada Gambar 7.9.5. Perhatikan 
bahwa diagram benda-bebas anggota BC (juga anggota CD) diperlihatkan dalam dua 
cara, pertama dengan gaya-gaya horisontal dan vertikal, dan kemudian dengan 
gaya-gaya longitudinal dan transversal. Diagram gaya geser dan momen diplot dari 
peninjauan gaya-gaya transversal. Kenyataan bahwa semua diagram gaya geser dan 
diagram momen menutup, menunjukkan bahwa keseimbangan seluruh kerangka 
berkepala segitiga tersebut terpenuhi. 

108 134,24 

108 

f2134,24 ... ()134,24 ... 
B 38,950 

D~- .Y~ 
D ---. 

~n ~~~ 
38,950 

(38,9W 
E 38,950 A_. 

\.)99,46 
1 ~-

()99,46 
+ ~-

108 108 

Gambar 7 .9.5 Diagram benda-bebas gaya geser dan m omen kerangka berkepala segitiga untuk 
Contoh 7.9.1. 
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(g) Sketsa kurva elastis. Pengecekan keselarasan dilakukan dengan meng
hitung rotasi-rotasi dan translasi-translasi dari diagram momen yang bersangkutan, 
sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 7.9.6. Pisahkan diagram momenpadaAB 
menjadi dua bagian dan terapkan kedua teorema bidang-momen, 

0 __ 149,1 9 + 201,36 - + 52, 17 (positif berarti searah putaran J. arum J. am) 
s - El, El, - El, 

BB'=+ 149, 14(4)- 201,36(2) = + 194,04 (positif berarti ke kiri) 
El, El, El, 

Pisahkan diagram momen pada BC menjadi tiga bagian dan terapkan kedua 
teorema bidang-momen, 

Oc =Os_ 120,75 + 150,08 _ 81,49 
El, El, El, 

(cocok) 

c C'=670820 -
120

,
75

(!)(67082) 
150•08 (~)(67082)- 81 '49 (!)(67082) 

I ' s El, ' ' + El, 3 1 El, 3 ' 

-433,92 
-~ 

Kondisi keselarasan terpenuhi karena Oc 
1 

diperoleh sama dengan nol, dan segitiga 
CC1 C' pad a Gambar 7.9 .6d adalah sedemikian rupa sehingga C' tepat di bawah C, 
dengan: CC'= 388,08 kN.m 3 /Elc 

Contoh 7.9.2 Analisalah kerangka berkepala segitiga pada Gambar 7.9.7a dengan 
metode kemiringan-lendutan. Gambarkan diagram gaya geser dan momennya. 
Buatlah sketsa kurva elastisnya. 

PENYELESAIAN (a) Momen ujung-terjepit. Anggota BC berkedudukan miring, 
namun ia memikul beban horisontal terbagi rata. Momen-momen ujung-terjepit
nya sama dengan 1/12 kali intensitas pembebanan horisontalnya kali kuadrat dari 
proyeksi vertikal anggota terse but. Sambil menggunakan penandaan momen-ujung 
yang dilakukan dengan bilangan pada Gambar 7.9.7b, momen-momen ujung-terje
pit yang bersangkutan adalah 

Mo, = -n(9)(6)2 = -27,o 

M03,. -n(9)(3)2 = -6,75 

Mo2 = +27,0 

MO<= +6,75 

. (b) Diagram perpindahan titik-hubung. Karena pembebanan yang tak si
metris, lendutan horisontal u 8 tidak bisa sama dengan lendutan horisontal u D. Pada 
Gambar 7.9.7c, sebutlah BB'= u8 dan DD'= u0 . Jajaran genjang BB'C1 C dan 
DD' c2 c kemudian digambarkan. Lalu garis-garis yang tegaklurus terhadap c I B 1 

dan C2 D' ditarik masing-masing melalui C1 dan C2 , hingga mereka berpotongan 
di c'. Dapat anda lihat kini bahwa panjang B

1 c' sama dengan B 1 c I dan kemudian 
sama dengan BC; dan panjang c'D' sama dengan C2 D

1 dan kemudian sama dengan 
CD. Pilihlah u8 dan u0 sebagai translasi-translasi yang tak diketahui yang bebas 
dan mandiri, rotasi sumbu-sumbu anggota yang bersangkutan adalah 

R
12 

=+Us R
34 

= _ C,C' = (UB- uo)(VS/2) =_Us- u0 

6 c,n· 3v'5 6 

Rs6 = + C£' = + (UB- Uo)(VS/2) =+Us- Uo R
18 

= + uv 

C2D' 3v'5 6 6 
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(a) Kurva elastis AB 

(c) Diagram momen 

(b) Kurva elastis BC (d) Kurva elastis seluruh kerangka 

Gambar 7.9.6 Kurva elastis kerangka berkepala segitiga untuk Contoh 7.9.1 

(a) Kerangka berkepala segitiga 
yang ditinjau 

b. s 

(b) Penandaan momen-ujung 
dengan bilangan 

Gambar 7.9.7 Kerangka berkepala segitiga untuk Contoh 7.9.2. 

(c) Diagram perpindahan 
titik-hubung 
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(c) Persamaan ubahan-sudut. Persamaan-persamaan ubahan-sudut untuk M1 

hingga M8 adalah 

2E(2I, ( 3us) 2 l M,= -27,0+-6- 20A +Os -6 = -27,0+JEI,Os -JEI,us 

2E(2I,)( 3us) 4 l M2=+27,0+-6- 2f!s+liA-6 =+27,0+3El,Os-3EI,us 

MJ = -6 75 + 2E(3~,)[21is + Oc + 3(us- uo)J 
, 3\/5 6 

= -6,75 + 1,7888EI,Iis + 0,8944EI,Oc + 0,4472IEI,us- 0,44721EI,u0 

M.= +6 75 + 2E(3~,)[20c +Os+ 3(us- uo)J 
, 3\/5 6 

= +6,75 + l,7888Elcllc + 0,8944EI,Os + 0,4472IEI,us- 0,44721EI,u0 

M,= O+ 2E(3~,)[2oc + Oo _ 3(us- uo)J 
3\/5 6 

= + l,7888EI,Oc + 0,8944EI,!ln- 0,4472IEI,us + 0,44721EI,uo 

M.= 0 + 2E(3I,) [200 + Oc _ 3(us- uo)J 
3\15 6 

= + 1,7888EI,Oo + 0,8944EI,Oc- 0,44721EI,us + 0,44721EI,uo 

2E(2I,)( 3uo) 4 l M1= 0+-6- 21io + OE -6 = +3EI,!lo -3EI,uo 

2E(2I,) ( 3uo) 2 I Ms=0+-6- 211E+Oo-6 =+3EI,!lo-3EI,uo 

(d) Persamaan-pesamaan simu/tan dalam 08 , Oc. OD, u8 , dan uD. Dari 
Gambar 7.9.8a hingga c, kondisi-kondisi keseimbangan yang berkaitan dengan 08 , 

Oc, dan On adalah (1) M2 + M3 = 0, (2) M4 +M5 = 0, (3)M6 +M7 = 0. Kondisi 
keseimbangan yang berkaitan dengan u8 ialah bahwa jumlah gaya-gaya horisontal 
ke kiri (berlawanan dengan arah positif untuk u8 ) yang bekerja di titik-hubung B 
sama dengan nol; dan yang berkaitan dengan uD ialah bahwa jumlah gaya-gaya 

B(JMJ 
\...AM2 

M2 +M3 =0 

(a) 

(b) 

M.( ID 
\..A M1 

M6 +M1 =0 

(c) (d) 

·Gambar 7.9.8 Kondisi keseimbangan untuk kerangka berkepala segitiga di dalam Contoh 7.9.2. 
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horisontal ke kiri (berlawanan dengan arah positif untuk uD) yang bekerja di titik
hubung D sama dengan nol. Maka dari Gambar 7.9 .Bd, 

-H2+H3=0 -H6-H1=0 

Ekspresi-ekspresi untuk H2 dan H 7 dapat diperoleh dari diagram benda-bebas AB 
danDE pada Gambar 7.9.8, atau 

H2=27+M,+M2 
6 

H
7
=M1+Ms 

6 

Ekspresi-ekspresi untuk H 3 dan H 6 , namun, dapat diperoleh hanya dari peninjau
an keseimbangan kasau-kasau BC dan CD. Karena Uc dan Vctidak dipilih sebagai 
translasi-translasi titik-hubung yang tak diketahui yang bebas serta mandiri, mereka 
merupakan besaran-besaran yang tak bebas. Karenanya mesti ada keseimoangan 
horisontal maupun vertikal dari gaya-gaya yang bekerja di titik-hubung C. Karena 
tidak ada gaya-luar terpusat yang bekerja di C pada soal ini, notasi-notasi He dan 
Vc telah dipakai untuk gaya-gaya yang bekerja pada CB dan CD, sebagairnana 
ditunjukkan pada Gambar 7.9 .8d. He dan Vc dapat diperoleh melalui persamaan
persamaan keseimbangan momen untuk kasau-kasau BC dan CD. Gunakan 'J:,M 
terhadap B yang sama dengan nol untuk benda-bebas BC, 

+3He +6Ve = M1+ M.+ 27(1.5) 

Gunakan 'J:,M terhadap D yang sama dengan nol untuk benda-bebas DC, 

-3He +6Ve =M,+ M6 

Selesaikan kedua perswnaan di at as untuk memperoleh H, 

He = (M3 +M.)~ (Ms + M6) + 6.75 

Gunakan 'J:,Fx = 0 untuk benda-bebas BC, 

H1 = He- 27 = (M3 +M.)- (Ms + M6) 20.25 
6 

Gunakan 'J:,Fx = 0 untuk benda-bebas CD, 

H6 = He = (MJ + M•)- (Ms + M6) + 6 75 
6 . 

Kelima persamaan simultan dalam OB, Oc, OD, uB, dan uD tersebut kini dapat 
ditetapkan dengan menggunakan ketiga kondisi keseimbangan momen titik-hu
bung yang bersangkutan dan kedua kondisi keseimbangan goyangan ke samping
nya; hal ini digelarkan di dalam tabel terse but. 

-· 
Elcf~B EI,Bc El,6o ElcUB El cUD = 

+3,1221 +0,8944 +0,11388 -0,44721 -20,25 

+0,8944 +3,5776 +0,8944 - 6,75 

+0,8944 +3,1221 -0,44721 +0, I 1388 0 

+0,11387 -0,44720 +0,40925 -0,29815 +47,25 

-0,44720 +0,11387 -0,29814 +0,40925 + 6,75 
' 
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Perhatikan kesimetrisan koefisien-koefisien perpindahan titik-hubung terhaoap 
diagonal utama ke kanan-bawah pada kelima persamaan di dalam tabel tersebut. 
Selesaikan, 

ElciJB = +33,56 EicOc = -23,5b ElcOv = +53,12 

EicUB = +409,5 ElcUD = +33677 

(e) Substitusi-mundur. Substitusikan nilai-nilai perpindahan titik-hubung 
yang diperoleh di atas kembali ke dalam persamaan-persamaan ubahan-sudut. 

M,=-141,13 M2=-64,75 MJ=+64,76 M•=+27,18 

Ms = -27,19 M6 = +41,40 M1 = -41 141 Ms = -76,82 

Pada nilai-nilai momen-ujung yang ditunjukkan tersebut, terdapat beberapa ke
salahan yang nyata akibat pembulatan. 

(f) Diagram benda-bebas, diagram gaya geser, dan diagram momen. Diagram 
benda-bebas, gaya geser dan momen keempat anggota diperlihatkan pada Gambar 
7. 9. 9. Gaya-gaya horisontal yang bekerja di kolom-kolom AB dan DE pertama-tama 
diselesaikan; HA sebesar 61,31 kN dan HE sebesar 19,70 kN. Tinjaulah seluruh 
kerangka kaku sebagai suatu benda-bebas, jumlah HA dan Hv harus sama dengan 
be ban angin horisontal total sebesar 81 kN. Kenyataan bahwa HA + HD = 61,31 + 

§~
c 19,70 

\.)27,18 

B Vc= 12,22 
7,31 

~ 064,76 
b.\, 

12,22 )·""''))' 

12,22 

t ()64,76 

§81_7,31 

§A~=61,31 
~ ()141,13 

12,22 

\ 
,.,1:)1 
\~• 

12,22 
()41,40 

D-
19,70 

H0 = 19170 
E 

() 
12,22 76,82 

Gambar 7.9.9 Diagram benda-bebas, gaya geser dan momen anggota-anggota kerangka berkepala 
segitiga untuk Contoh 7.9.2. 
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19,70 = 81 ,01 kN menunjukkan kesalahan akibat pembulatan yang sangat kecil. 
Gaya Vc dapat dihitung dari benda-bebas BC atau dari benda lepas CD. Di dalam 
setiap kasus, nilai yang diperoleh adalah 12,22 kN, yang menunjukkan. kese
imbangan yang dilukiskan di atas merupakan pengecekan-pengecekan lain pada 
kedua kondisi keseimbangan goyangan ke samping. Perhatikan juga bahwa kedua 
diagram benda-bebas ditunjukkan untuk masing-masing dari kedua anggota yang 
miring tersebut, yang sa tu dengan gaya-gaya horisontal dan vertikal dan yang lain 
dengan gaya-gaya transversal dan longitudinal. Diagram gaya geser dan momen 
yang bersangkutan didasarkan pada gaya-gaya transversal. 

(g) Sketsa kurva elastis. Ketiga pengecekan keselarasan, yang sama jumlah
nya dengan derajat ketaktentuan kerangka berkepala segitiga ini, didapatkan 
ketika rotasi-rotasi dan translasi-translasi titik-hubung dihitung dari diagram 
m omen, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 7.9 .1 0. Pisahkan diagram m omen 
padaAB menjadi tiga bagian dan terapkan kedua teorema bidang-momen, 

88 = _!!__ 97,14 + 211,70 = + 33,56 
El, El, El, El, (positif berarti searah putaran jarum jam) 

BB'= _!!_(3) _ 97,1\2) + 211,70(4) 
El, El, El, 

= + 409,5 
El, (positif berarti ke kanan) 

Pisahkan diagram momen pada BC menjadi tiga bagian dan terapkan kedua 
teorema bida:ng-momen, 

IJc = 88 _ 15,09 _ 72,40 + 30,39 
El, El, El, 

23,54 
= --- (negatif berarti berlawanan arah putaran jarum jam) 

El, 

CIC'= CJC'- CJCJ 

= ~~f G)<6,7082) + 
7~~ (D<6,7082)-

3~i9 G)<6,7082)- 6,7082/Js 

_81,3 
-El, 

Dari Gambar 7.9.10[, 

= +373,1 
El, 

(positif berarti ke kanan) 

(positif berarti ke atas) 

Pisahkan diagram momen pada DE menjadi dua bagian dan terapkan kedua 
teorema bidang-momen, 

8v =-
62

•
10 

+ 
115

•
23 

= + 
53

•
13 (positif berarti searah putaran jarum jam) 

El, El, El, 

DD'=-
62

•
10

(2)+ 
115

•
23

(4) = + 
336

•
7 (positifberarti ke kanan) 

El, El, El, 
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(a) Kurva elastis AB 

(c) Kurva elastis DE 

(b) K urva elastis BC 

E 

I 

I 
I 

I 
I 
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B rl• __ u_B_., 

A 

/ 
I 

I 

/ 
/ 

I 

(d) Kurva elastis CD 

Gambar 7.9.10 Kurva elastiskerangka berkepala segitiga untuk Contoh 7.9.2. 

Pisahkan diagram momen pada DC menjadi dua bagian dan terapkan kedua 
teorema bidang-momen, 

lie = liD _ 30,39 _ 46,30 
Eic Eic 

= _23,56 
Eic 

(negatif berarti berlawanan arah putaran jarurn jam) 
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(e) Diagram momen 
C' 

£77) 

(j) Kurva elastis seluruh kerangka 

Gambar 7.9.10 (Lanjutan) 

I 

I 
I 

I 

' 
I 

e2C' = e2e.- e.C' 

= 6.70820o-
3~~9 G)<6,7082)-

4~~0 m(6,7082) = 
8~j~ 

Dari Gam bar 7.9 .1 Of. 

uc = ee2 + e2e' ~5 
= 336,7 + ~(~) = + 373,0 (positif berarti ke kanan) 

El, El, V 5 El, 

v = e2C' ~ = ~ (~) = + ~ (positif berarti ke atas) 
c V5 El, V5 El, 

Perhatikan bahwa Be, ue, dan Vc dihitung pertama-tama dari bagian ABC dan 
kemudian dari bagian EDC. Kenyataan bahwa ketiga hasil yang diperoleh itu sama 
menunjukkan terpenuhinya ketiga kondisi keselarasan yang bersangkutan. 

7.10 Persamaan Ubahan-Sudut untuk Anggota-anggota yang M omen 
Inersianya berupa Variabel 

Persamaan-persamaan ubahan-sudut, Persamaan (7.4.4a dan b), 

2EI 
MA = MoA + y(28A + OB- 3R) 

2EI 
MB =MoB+ y(20B + OA- 3R) 
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telah diturunkan atas dasar bahwa anggota AB memiliki penampang tegak yang tetap 
dengan momen inersianya sama dengan /. Sekarang jika anggota AB memiliki pe
nampang tegak yang variabel, momen inersianya akan berupa variabel; dengan kata lain, 
I memiliki nilai yang berbeda-beda pada penampang-penampang yang berbeda di 
sepanjang balok yang bersangkutan. Seringkali momen inersia pada sembarang pe
nampang sejauh x dari ujung kirinya diekspresikan dengan nxlc, dengan: nx adalah 
angka pembanding yang lebih besar dari satu dan le adalah momen inersia terkecil yang 
ada di sepanjang bentangan. Jika momen inersianya berubah tiba-tiba di dua atau tiga 
titik di sepanjang bentangan, seperti pada balok baja oerflens le bar dan berplat penutup, 
nx berupa konstan bagi setiap panjang tertentu. Namun demikian, nx bisa berubah 
secara kontinu dari titik yang satu ke titik lainnya seperti pada balok-penopang baja 
berukuran besar yang terakit-jadi dengan flens-atas yang lurus tetapi flens-bawahnya 
melengkung (Gambar 7.10.la), atau pada balok beton bertulang yang berpinggang lurus 
atau parabolik (Gambar 7.10.1b). 

Untuk mengadakan hubungan yang lebih bersifat langsung antara metode ke
miringan-lendutan dan metode matriks perpindahan yang diuraikan di dalam Bab 12, 
persamaan-persamaan kemiringan-lendutan untuk suatu anggota if (sebagai pengganti 
anggota AB) yang momen inersianya berupa variabel akan dituliskan dalam bentuk 

(7.10.1a) 

M= Mo· + s·· Elc((JA- R) + s··Elc(Bs- R) 
J J }I L JJ L (7.10.lb) 

Perhatikanlah bahwa suatu pembedaan dilakukan antara ujung-anggota i dan titik
hubung A yang dimasuki ujung-anggota i; juga antara ujung-anggota j dan titik-hubung 
B. Momen-momen ujung-terjepit Moi dan Moj sendiri dipengaruhi oleh nx, yang men
definisikan perubahan momen inersia di sepanjang bentangan yang bersangkutan. 
Keempat besaran sii• sii' sji• dan sjj disebut koefisien kekakuan, karena sii dan sij mengu
kur momen-momen ujung yang d1perlukan di ujung i, masing-masing untuk memperta
hankan nilai-nilai satuan rotasi-rotasi ujung tpi dan tpj, sedangkan sji dan sjj mengukur mo
men-momen ujung yang diperlukan di ujungj, masing-masingjuga untuk mempertahan
kan nilai-nilai satuan rotasi-rotasi ujung tpi dan tpj' Jadi, indeks pertama mengacu kepada 
lokasi momen ujungnya dan indeks kedua mengacu kepada lokasi rotasi ujungnya. 
Perhatikanlah Gambar 7.10 .2a, rotasi-rotasi ujung tpi dan Q>j masing-masing sama dengan 
kemiringan-kemiringan ujung ()A dan () B, dikurangi rotasi sumbu-anggota R. 

Di dalam Bab 15 akan ditunjukkan bahwa koefisien-koefisien kekakuan dan 
momen-momen ujung-terjepit untuk suatu anggota yang momen inersianya berupa 
variabel dapat ditentukan secara langsung dengan metode analogi-kolom. Untuk 
sekarang ini, koefisien-koefisien kekakuan yang bersangkutan akan diperoleh secara tak 
langsung dari koefisien-koefisien kelenturan yang akan diuraikan berikut ini, dan 
momen-momen ujung-teljepitnya juga akan diperoleh secara tak langsung dari rotasi
rotasi ujung kurva elastis jika anggota ij hanya ditumpu di kedua ujungnya. 

c :::J 
Flens bawah yang melengkung 

(a) 

l=--==:j 
Pinggang parabolik 

(b) 

Gambar 7.10.1 Bentangan balok tipikal dengan momen inersia variabel. 
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R 

(a) Kondisi yang ditinjau 

(b) Kondisi terjepit 

+ 
M[(i ~-+--------,jl 

I ~ ::-.........,- __ 
............... ....._ -- rb;l ------{_ -= j' 

(c) kondisi gaya titik-hubung di i I 
+ 

0( ~ i)Mj 
I )~ ~-----

cP;z --- --......... tP;z 
~~...., 

~1-- j' 

(d) Kondisi gaya titik-hubung di j I 
Gambar 7.10.2 Dasar persamaan ubahan-sudut. 

Dengan mengikuti prosedur yang sama seperti yang digunakan di dalam Pasal 7.4, 
kondisi yang ditinjau untuk anggota ij pada Gambar 7.10.2a dapat dipisahkan menjadi 
kondisi terjepit pada Gambar 7.10.2b, dan kondisi gaya titik-hubung pada Gambar 
7.1 0. 2c dan d, Demi ekivalensi pada momen-momen ujung, 

M; =Mo;+Mi 

Mi = Moi+M; 

dan demi ekivalensi pada rotasi-rotasi ujung, 

</J; = <Pil + <Pi2 

<Pi = <Pil + <Piz 

(7.10.2a) 

(7.10.2b) 

(7.10.3a) 

(7.10.3b) 

Perhatikan bahwa tPji pada Gambar 7.10.2c dan tf>;z pada Gambar 7.10.2d mestilah 
bernilai negatif. 

Definisikan keempat koefisien kelenturan fa, fii, [j;, dan fo sedemikian rupa 
sehingga apabila suatu momen-satuan searah-jarum-jam dikerjakan di ujung i pada suatu 
bentangan sederhana ij, rotasi-rotasi ujung searah-jarum-jam di i dan j masing-masing 
adalah fa (L/Elc) dan /j; (L/Elc), dan apabila suatu momen-satuan searah-jarum jam di
kerjakan di ujung j pada bentangan sederhana i/ yang sama, rotasi-rotasi ujung searah· 
jarum-jam di i dan j masing-masing adalah/q (L/Elc) dan/j; (L/Elc), sebagaimana ditun
jukkan pada Gambar 7.10.3. Di dalam'kasus ini, nomor kaitan pertama mengacu kepada 
lokasi rotasi ujung yang bersangkutan, dan nomor kaitan kedua mengacu kepada lokasi 
m omen ujungnya. Jika anggota ij memiliki m omen inersia yang tepat.fu = fu = + I /3 dan 
[q = /j; = -1/6. Untuk anggota-anggota yang momen inersianya berupa variabel, koefisi
en-koefisien kelenturannya dapat ditentukan baik dengan metode balok padanan atau 

_metode beban-satuan. Balok padanan yang bersangkutan mesti dibebani oleh diagram 
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M/(nxElc) seperti ditunjukkan pada Gambar 7.10.3. Apabila metode beban-satuan yang 
digunakan, ekspresi-ekspresi untukfu(L/Elc) danf;1(L/Elc), apabila diperhatikan, adalah 
serupa, masing-masing dengan (m1mflx)/EI, dengan: m1 dan mi masing-masing adalah 
momen-momen lentur akibat momen-satuari yang dikerjakan di i dan ;. Jadi, fu dan 1;1 

selalu serupa sebagai akibat alamiah dari hukum lendutan timbal-balik (lihat Pasal 4.3). 

Dengan mengikuti definisi koefisien-koefisien kelenturan, Persamaan (7 .10.3a dan 
~m~~: • 

L I L I 

</>; = /;; Elc M; + h Elc M i 

f 
L I L I 

</>i = ii Elc M; + fn Elc M i 

(7.10.4a) 

(7.10.4b) 

Selesaikan Persamaan (7.10.4a dan b) secara simultan untuk memperolehM1
• danM',. 
l !• 

(7.10.5a) 

(7.10.5b) 

dengan: 

(7.10.6) 

Persamaan-persamaan umum ubahan-sudut untuk anggota yang m omen inersianya 
berupa variabel, Persamaan (7 .IO.la dan b), diperoleh dengan menggantikan Persamaan 
(7.10.5a dan b) ke dalam Persamaan (7.10.2a dan b) dan menyebut fPi =eA - R dan 
r/>j = e0 - R. 

Maka keempat koefisien kekakuan sib sq, Sji, dan Sjj dapat diperoleh dari keempat 
koefisien kelenturan fu, [ij. [ji. dan fir Karena [q = [fi. sq· = Sji· Untuk anggota yang 

L 

Gambar 7.10.3 Koefisien kelenturan anggota yang rnemiliki rnornen inersia variabel. 
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momen inersianya tetap, fa = fii = + 1/3, [q = fp = -1/6, sa= s0 = +4, dan sq = sp = +2, 
yang di dalam kasus ini Persamaan (7.10.1a dan b) menjadi Persamaan (7.4.4a dan b). 

Momen-momen ujung terjepit untuk anggota yang m omen inersianya berupa varia
bel dapat ditentukan dengan metode gaya, dengan menggunakan suatu bentangan seder
hana sebagai struktur-dasar statis tertentunya: Kedua kondisi keselarasan yang bersang
kutan, dari pengarnatan terhadap Garnbar 7.10.4. 

Selesaikan Persamaan (7 .10.7a dan b) untuk memperoleh Mo; danMoj, 

MO. = _ S·· Elc A-.
0

. _ S·· Elc A-.
0

. 
I "L'~'' 'IL'+'J 

MO. = _ S·· Elc A-.Q. _ S·· Elc A-.
0

. 
1 1'L'~'' 11 L'~' 1 

(7.10.7a) 

(7.10.7b) 

(7.10.8a) 

(7.10.8b) 

Kedua persamaan di atas dapat ditafsirkan secara fisis dengan memandang bahwa 
momen-momen ujung-terjepit yang terdapat di situ dimaksudkan untuk mempertahan
kan lawan dari rotasi-rotasi ujung pada kasus anggota yang hanya ditumpu di kedua 
ujungnya. Di dalam kasus-kasus umum pembebanan ke bawah pada suatu anggota, tf>o; 
bernilai positif dan t/>oj bernilai negatif. 

Singkatnya, untuk anggota yang momen inersianya berupa variabel, koefisien
koefisien kelenturannya mestilah pertama-tama dihitung dengan metode balok-padanan 
atau metode beban-satuan atau keduanya, kemudian koefisien-koefisien kekakuannya 
dihitung dari Persamaan (7.10.6), dan akhirnya momen-momen ujung-terjepitnya 
dihitung dari Persarnaan (7 .1 0 .8a dan b), yang di dalarn tf>o; dan t/>oj diperoleh lagi dari 
metode balok-padanan,atau metode beban-satuan atau keduanya. 

Contoh 7.10.1 Analisalah balok-kontinu pada Gambar 7.10.5a dengan metode 
ubahan-sudut. Gambarkan diagram gaya geser dan momennya. Buatlah sketsa 
kurva elastisnya. 

PENYELESAIAN (a) K oefisien kelenturan. Variasi momen inersia di sepanjang 
bentangan 1-2 serupa dengan yang di sepanjang bentangan 3-4, kecuali runtunan
arahnya yang berlawanan. Dengan demikian koefisien-koefisien kelen turannya perlu 

Moi (biasanya negatif);Mq (biasanya positif) 

u01 11 I~ 
<l>o, <l>oJ ~ -------

1/>o; (biasanya positif); %; (biasanya negatif) 

+ 

Gambar 7.10.4 Momen ujung-terjepit sebagai kelebihan pada suatu bentangan-sederhana. 
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72 kN/m 

115le J le I 2/e 2/e I le I 115le 

ttitii.J:..B 
2Z'3 

3m .I 6m I 3m 3m 1 6m 1 3m 
I 

12m 
I I 

12m 
I 

(a) Balok yang ditinjau 

240kN 

I I I I I I I I I I 
1756.22 

( ! 72 kN/m 510.01 510.01 

)( 0 

Reaksi-ujung akibat +432 +432 
beban yang bekerja +160 + 80 

Reaksi-ujung akibat 
+ 103,85 -103,85 +42,50 -42,50 

momen-ujung 

Reaksi-ujung total +695,85 +408,15 +42,50 -42,50 

RA= +695,85 R8 = +450,65 Re= -42,50 

(b) Reaksi-reaksi ujung 

+695,85 

+42 50 

-408,15 

(c) Diagram gaya geser 

(d) Diagram momen 

1756,22 

143'f3 

~--~------~ ~ B~ /~C Ar--- ~ 1 }\ 
-..... .-----:--~ 887 21 -...... . ~ 

'·---------- ---/ EJ.. 
(e) Kurva elastis 

Gambar 7.10.5 Balok kontinu untuk Contoh 7.10.1. 
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ditentukan untuk bentangan 1-2 saja. Untuk bentangan 1-2, koefisien-koefisien 
ke1enturannya dapat dipero1eh dengan metode ba1ok-padanan atau metode beban
satuan. Dengan mengacu kepada kedua ba1ok-padanan pada Gambar 7.10.6 dan 
perhitungan yang digelarkan pada Tabe1 7.1 0.1a dan b, 

- 3,19792- _i_ 
R"-+ Eic -f 11 Eic 

R - _1,73958- f _i_ 
21 

- Elc - 21 Elc 

R12 = - 11~~58 = /12 ~c 

- 2,82292- _i_ 
Rn - + Eic - /22 Elc 

/11 = + 
3' 1~792 = +0,266493 

/
21 = _1,73958 = -0 144965 

L I 

/
12 = _1,73958 = -0 144965 

L ' 

fn = + 
2 >8~292 = +0,235243 

Gunakan ekspresi-ekspresi untuk m 1 dan m 2 yang diperoleh dari pengamat
an diagram benda-bebas pada Gambar 7.10.6 dan terapkan metode beban-satuan, 

L fLmidx 
f 11Elc = Jo -m-

I [ I e( I )
2 

I f
9

( I )
2 

I f'
2

( I )
2 

] 
= Elc 2,o)o 12x dx + 1,0), 12x dx + 1,5)9 12x dx 

L L fLm,m2 dx 
fn-j[J; = /2J Eic = )o -m-

= drc L:sJ: ( 1-f2)( -~x) dx + 1:0f ( 1- f2)( -~x) dx 

+J."(l-f2)(-~x)dx] 

1 ' 2 
~---------------------~0 

~---------------------< 
· L L 

J;, E/c JiJ E/c 

/ \ 
L 

!,2£( fi2 E/c 

1,5J.. le 2/c I ,5/c I. 2/c 

3m 6m 3m 3m 6m 3m 

12m 12m 

I 

kN•m 

'1) 

I 
12 kN rzkN 

Ji, = -0,144965 

I 
12 kN I 

12 kN 

.r., = +0,266493 1.2 = -0,144965 fi2 = +0,235243 

(a) (b) 

Garnbar 7.10.6 Koefisien kelenturan untuk bentangan 1 = 2 pada balok Contoh 7.10.1. 
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Tabel7.10.1a Reaksi pada balok-padanan pada Gambar 7.10.6a 

. I b ~ jara a Jara Ab I Aa I 

I I 
. k I . k I I 

BagJan A(El,) dan 2 ! dan I R" = +y(EI,) R, = -y(EI.) 
A, WJ<3l = 1,00000 11,0 1,0 +0,91667 -0,08333 

A, ld)(3) = 0,75000 10,0 2,0 +0,62500 -0,12500 

A, ld)(6) = 2,25000 7,0 5,0 +1,31250 -0,93750 

A. ldJ(6) = 0,75000 5,0 7,0 +0,31250 -0,43750 

As l<h<3) = 0,18750 2,0 10,0 +0,03125 -0,15625 

umlah .. 4,93750 +3,19792 -1,73958 
·- I 

J 

Tabel 7.10.lb Reaksi pada balok-padanan pada Gambar 7.10.6b 

I 
I I I ' 

B · ( I ) I b - jarak I a jarak I R Ab ( I ) 1 Au ( 1 ) ag1an A - Q • • " -- •• R " - + - -
El, dan 2 dan 1 1 L H L 1:1, 

I' I I 

At l<~)(3) = 0,25000 10,0 2,0 -0,20833 +0,04167 
t-----~~- r-·-~----------- ~----------

A, ldJ(6) = 0,75000 7,0 5,0 -0,43750 +0,31250 
---~----- -··---~~--- r------~ 

A, ldJ(6) = 2,25000 5,0 7,0 -0,93750 + 1,31250 
··-1-----·----

A. ldJ(3) = 0,56250 2,0 10,0 -0,09375 +0,46875 
r--~------- ~----~----

As )d)(3) = 0,75000 1,0 11,0 -0,06250 +0,68750 
- ··- t------·----

um1ah .. 4,56250 --1,73958 +2,82292 

I [ I e ( I )' I (
9 

( I )' I (
12 

( I )' ] =El, J;SJo -T2x dx + I,OJJ -T2x dx + 2,0)9 -T2x dx 

Ketiga persamaan di atas memberikan 

/11 = +0,266493 /12 = [2, = -0,144965 fn = +0,235243 

yang serupa dengan hasil-hasil dari metode ba1ok-padanan. 
Ikhtisar koefisien-koefisien ke1enturan untuk kedua bentangan 1-2 dan 

3-4 ditunjukkan pada Gambar 7.10.7. 

(b) Koefisien kekakuan. Koefisien-koefisien kekakuan untuk bentangan 1-2 
dihitung dengan menggunakan Persamaan (7.10.6); maka, 

/11/12-/12/21 = (+0,266493)(+0,235243)- (-0,144965)2 = 0,04167576 

511 
= + fn = + +0,235243 

/11/22-/12/21 0,04167576 

-0,144965 
0,04167576 

+5,64460 

+3,47840 

521 = ___ /_21 __ = -0,144965 3 47840 
/JI/22- /12/21 0,04167576 + ' 

- + /11 - +0,266493-
s,- /11!12- /12/21- +0,04167576- + 6•39444 



234 ANALISA STRUKTUR LANJUTAN 

*;!; 2 3 

1,51, .I I, I 21,. 21,. I I, J 1,51,. 

3m :1 6m I 3m 3m I 6m .I 3 m 
I 

12m 
I ·r 

12m 
I 

M01 ~ -1338189 M02 ~ +1277120 M03 ~o M04 ~o 

fr 1 ~ + 01266493 Ji, ~ -0,144965 f:13 ~ +0,235243 f.J ~ -0,144%5 

fr2 ~ -0,144%5 fil ~ +0,235243 jj.~ -0,144%5 f .. ~ +0,266493 

S11 ~ +5,64460 S21 ~ +3,47840 Sn ~ +6,39444 S43 ~ +3,47840 

s, 2 ~ + 3,47840 S22 ~ +6,39444 S34 ~ +3147840 s .. ~ + 5,64460 

Gambar 7.10.7 Ikhtisar FEM, koefisien kelenturan, dan koefisien kekakuan untuk balok Contoh 
7 .10.1. 

lkhtisar koefisien-koefisien kekakuan untuk kedua bentangan 1-2 dan 3-4 di
tunjukkan pada Gambar 7.10.7. 

(c) Momen ujung-terjepit. Momen-momen ujung-terjepit untuk bentangan 
1-2 dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan (7.10.8a dan b). Rotasi
rotasi ujung tf>ot dan t/>01. akibat beban terbagi rata dapat dihitung pertama-tama 
dengan metode ba1ok-padanan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 7.10.8a 
dan Tabe1 7.10.2a, dan kemudian dicek dengan metode beban-satuan. Perhatikan 
bahwa pada Gambar 7.10.8a hanya diagram momen dasarnya yang diper1ihatkan, 
1uas bidang momen At hingga A6 dibagi dengan nxElc hingga sama dengan luas 
bidang M/EI pada Tabe1 7.10.2a. Juga luas-1uas bidang dasar At dan A6 masing
masing serupa dengan luas bidang parabolik yang sesungguhnya, yang tak lain 
adalah diagram momen suatu balok-sederhana yang bentangannya sama dengan 
proyeksi horisontal dari titik-titik ujung parabola miring terse but. Perhatikan juga 
bahwa momen 1entur di sembarang titik pada suatu balok-sederhana, yang mem
bagi panjang bentangan L menjadi a dan b, sama dengan ~wab, dengan: w adalah 
intensitas be ban terbagi-rata yang bersangkutan. Dari Tabel 7.1 0.2a, 

. 4600 125 . 4417 875 
t/>o1 (beban terbagt-rata) = +IDc- t/>o2(beban terbag~-rata) = -~ 

Secara sama dari Gambar 7 .10.8b dan Tabel 7.10.2b, 

t/>o1 (beban terpusat) = + ~~~~33 t/>o2(beban terpusat) = -
1516

'
666 

Elc 

Dengan metode beban-satuan, sambil mengacu kepada diagram benda-bebas pada 
Gambar 7.10.8, 

t/>o1 (beban terbagi-rata) = ire [
2
:0f (432x- 36x2)(fzx) dx + 1 ~0f (432x- 36x

2
)(fzx) dx 

l {
12 

] + 1,5)
9 

(432x- 36x2)(fzx) dx 

= + 4600,125 
Elc 
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72 kN/m 

~~J~L-~_: __ ~-~~t-~ 2 

1,5J. . . I l 21, 

3m J 6m J 3m 
I 

12m 
I I 12m I 

432 kN 160kN 80kN 

4> - + 4600,125 4> --4417,875 
o1- El,. o2- El, 

4> - + 1903,333 4> - - 1516,666 
01 - El,. 02- El, 

1296 

)~ l,;h ~ :~ A ~t l A, ~ H ~ ~ 
_1_ __s _6 -- A

2 
A

1 
A

4 
A

5 
1,5EI, ~ 2EI, 2EI, 1,5E!, El, El, El,. El, 

R _ + 4600,125 A R __ 4417,875 R _ + 1903,333 
01- El ____.1. 02- El 01- El. 

<. E~. ,. ( 

ll 2EI, 
R __ 1516,666 

o2- El,. 

(a) (b) 

I,OkN•m I,OkN•m 
C0 ,;;;; t2 l,t;; 

~ ~ 
~--r 

I I 
TIY.N TI-i<N 

(c) 

I 
TikN 

(d) 

I 
TikN 

Gambar 7.1 0.8 Perhitungan rotasi ujung ben tangan-sederhana pada Con toh 7 .1 0.1. 

.1. '( • ) 1 [ 1 e 2 I 1 [' 2 I "'ot beban terbagt-rata =El; 1,S)o (432x- 36x )(-nx) dx + 
1
,
0

)
3 

(432x- 36x )(-nx) dx 

1 {
12 J + 2,o). (432x- 36x2)(-i\x) dx 

4417,875 =--m;-

c/Jol(beban terpusat) = E~c (2~0f(sOx)(i\x) dx + 1 ~0f(80x)(nx) dx 

1 fl 
+ 1,5}o (160x)(l- nx) dx 

+ 1 ~5f(160x)(l- fix) dx J 
- 1903,333 
- + Elc 

e/Jo2'(beban terpusat)= E~c [ 1 ~5f(l60x)(-nx) dx + 1 ~0fo60x)(-i\x) dx 

1 e 
+ 2,0}o (80x)(-1 + nx) dx 

+ 1 ~0f<sox)(-t+nx)dx J 
1516,666 =--m;-
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Tabel 7.10.2a Reaksi pada balok-padanan pada Gambar 7.10.8a 

Bagian (Luas~)(~J I b = jarak a= jarak I + (Luas~)(f) -(Luas~)(f) dari 2 dari I 

1 ~(81)(3) = !08 
3 1,5 

10,5 I 1,5 + 94,5 - 13,5 

2 ! (972)(3) = 972 
2 1,5 

10,0 2.0 + 810,0 - 162,0 

3 
I 

~(324)(6) = 1296 
3 1,0 

6,0 6,0 + 648,0 - 648,0 

4 (972)(6! = 5832 
1,0 

6,0 6,0 +2916,0 -2916,0 

5 ! (972)(3) = 729 
2 2,0 

2,0 10,0 + 121,5 - 607,5 

6 ~(81)(3) = 81 1,5 10,5 + 10,125 - 70,875 
3 2,0 

J-uml:~ 9018 
R _ 4600,125 Ro

2 
= _ 4417,875 

01 - + Elc Elc 
I I 

Tabel 7.10.2b Reaksi pada balok-padanan pada Gambar 7.10.8b 

I 
I 

Bagian (Luas!!)( __!__) I b = jarak a= jarak +(Luas~)(f) 1-(Luas~)(f) El El, dan 2 I dari I 

I ! (480)(3) = 480 
2 1,5 . 10,0 2,0 +400 - 80 

2 ! (480)(1) = 240 
2 1,0 8~ 3~ + 173,333 - 66.666 

3 ! (640)(l) = 320 
2 1,0 si 3j +222,222 - 97,777 

4 ! (640)(5) = 1600 
2 1,0 6~ 5~ +844,444 -755,555 

5 ! (240)(5) = 600 
2 1,0 4~ 7i +233,333 -366,666 

6 !P40><3> = 1so 
2 2,0 2,0 12,0 + 30 -150 

Jumlah 3420 RoJ = + 1903,333 
Elc 

Ro
2 
= _1516,666 

Elc 
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Gunakan Persamaan (7.10.8a dan b), 

Mo1 (beban terbagi-rata) =- su Ei, </>01 - s12 Eic <J>02 

= -
5

•
64460

(+4600 125)-
3

•
47840

(-4417 875) 
12 ' 12 ' 

= -883,23 

Mo2 (beban terbagi-rata) = - s21 Et </>o1 - S22 Et </>o2 

=-
3 •4~~(+4600,125)- 6•3~~(4417,875) 

= +1020,73 

Mo (be ban terpusat) =-
5

•
64460

(+ 1903 333)- 3•47840(-1516 666) 12 I 12 ! 

= -455,66 

Mo2 (beban terpusat) =-
3•4~~40(+ 1903,333)-

6• 3~~(-1516,666) 
= +256,47 

Momen-momen ujung-terjepit total untuk bentangan 1-2 adalah 

Mo1 = -883,23-455,66 = -1338,89 kN ·m 
Mo2 = + 1020,73 + 256,41 = + 1277,20 kN ·m 
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(d) Solusi dengan metode kemiringan·lendutan. Untuk soal ini, rotasi sumbu
anggota R adalah nol untuk kedua bentangan. Sambil menggunakan penomoran 
momen-ujung dan ikhtisar momen-momen ujung-terjepit serta koefisien-koefisien 
kekakuan yang ditunjukkan pada Gambar 7 .I 0. 7, persamaan ubahan-sudut yaitu, 
Persamaan (7.10.1), untukM1 hinggaM4 adalah 

El, El, ) 
M1 = Mo1 +swy(I!A -R)+ sl2y(lls -R 

El, 
7 40

El, 
= -1338189 + 5,6446()J2(:1A + 3,4 8 J21JB 

= - 1338,89 + 0,289867 El,l!s 

M 
El, El, 

2 = Mo2 + S21y(I!A- R)+ S22y(l!s- R) 

= + 1277,20 + 3,47480Ei, I! A+ 6,39444~~, 1!8 

= + 1277,20 + 0,532870El,l!s 

M M 
El, El, 

3= oJ+S33L(I!s-R)+s34L(I!c-R) 

= 0+6 39444 El, I! + 3 47840El," 
! 12 8 I 12 UC 

= +0,532870El,l!s + 0,289867EI,I!c 

M M 
El, El, 

4 = 04 + swl-( lis - R) + S44T( lie - R) 

=0+347840El,l! +564460EI,I! 
, 12 8 

' 12 c 

= +0,289867 El,IJc + 0,470383EI,I!c 
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Kondisi-kondisi momen titik-hubung yang berkaitan dengan kedua rotasi titik
hubung yang tak diketahui adalah (I) M2 + M3 = 0, dan (2) M4 = 0. Kedua 
persamaan simultannya menjadi 

Selesaikan, 

1,065740EiciiB + 0,289867 EI,Oc = -1277,20 

0,289867 ElciiB + 0,470383EI,6c = 0 

EiciiB = -1439,72 EI,Oc = +887,21 

Substitusikan nilai-nilai rotasi titik-hubung di atas kembali ke dalam persamaan
persamaan ubahan-sudut, 

M~=-1756,22 Mz=+510,02 M3=-510,01 M.=O,OO 

Denganmenggunakan nilai-nilai momen-ujung ini, reaksi-reaksi ujungnya dihitung 
sebagaimana ditunjukkan pada Gam bar 7 .I 0 .Sb, dan diagram-diagram gay a geser 
dan momennya diperoleh sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 7.10.5c dan d. 

(e) Pengecekan keselarasan. Untuk mengecek ketapatan solusi, kemiringan 
kurva elastis di kedua u.iung setiap bentangan mesti dihitung dengan menggunakan 
rotasi-rotasi ujung bentangan-sederhana akibat beban-beban yang bekerja dan 
koefisien-koefisien kelenturan yang bersangkutan; maka, 

61=c/>1+R12 

= c/>o1 (beban terbagi-rata) t c/>o1 (be ban terpusat) t /u E~, M1 + /12 ir, Mz + R12 

= + 
4~1:25 

+ 
190~~~33 + (+0,266493)(~7)-1756,22)+ (-0,144965)(~iJ<+510,02) + 0 

I 0 012 
= EI/46001125 + 1903,333-5616,25- 887,22) =- Eic ""0 

62 = c/>z+ R12 

= c/>oz (be ban terbagi rata[) t c/>oz (beban terpusat) + /21 ir, M1 + /z2 ir, Mz + Ru 

- 4417,875 1516,666 ( 12) ( 12) -- EI, -----m;--+(-0,144965) EI, (-1756,22)+(+0,235245) EI, (+510,02)+0 

= ~Ic (-4417,875 -1516,666 + 3055108 + 1439,72) = _l
4i;:72 

L L 
113 = c/>3+ R34 = </>o3+ /33EI, M3 + h•EI, M.+ R34 

= o + <+0,235243L(~iJ<-5Io.oi> + o + o = -
14i;;n 

L L 
6• = <I>• +.R34 = c/>04 + /•3 EI, M3 +/ .. El, M.+ R34 

( 
12) 887,21 

= 0 + (-0,144965) EI, (-510,01) + 0 + 0 =+--m;-

Kenyataan bahwa 81 = (JA = 0 dan 82 = 83 = 88 = -(1439,72/Elc) menunjukkan 
terpenuhinya kedua kondisi keselarasan pada balok tersebut, yang bersifat statis 
taktentu berdera.iat dua. Kurva elastis akhir diperlihatkan pada Gambar 7.10.5e. 

if) Diskusi. Mesti anda perhatikan bahwa pengecekan-pengecekan kese
imbangan dan keselarasan tersebut hanya menjamin ketepatan prosedur solusi 
tetapi tidak menjamin ketepatan rotasi-rotasi ujung bentangan-sederhana yang 
bersangkutan sehubungan dengan beban-beban yang bekerja dan koefisien
koefisien kelenturannya. Di dalam Bab 15, metode analogi-kolom, momen
momP.n ujung-terjepit dan koefisien-koefisien kekakuan ditentukan secara lang-
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sung, akan diuraikan, sehingga akan tersedia suatu cara lain untuk mengecek be
saran-besaran tersebut yang akan digunakan di dalam persamaan-persamaan 
ubahan-sudut yang bersangkutan. 

Contoh 7.10.2 Dengan metode ubahan-sudut, analisalah balok-kontinu pada 
Gambar 7.10.9a, sehubungan dengan penurunan vertikal 15 mm di tumpuan B. 
Gambarkan diagram gaya geser dan momennya. Buatlah sketsa kurva elastisnya. 

PENYELESAIAN Baik untuk bentangan 1-2 ataupun bentangan 3-4, nilai Elc/L
nya adalah sebagai berikut: 

Elc = (200 X 10
6
)(3600 X 10-

6
) = 60 OOO kN. 

L 12 • m 

karena balok-kontinu pada soal ini serupa dengan contoh sebelumnya, koefisien
koefisien kekakuan yang ditunjukkan pada Gambar 7.10.7 digunakan lagi untuk 
menuliskan persamaan-persamaan ubahan-sudut berikut: 

Efc ) Efc ) M1 = Mo1 + sny(IIA- R12 + s12y(lls- R12 

= o + 5,64460(60.000)( o- 0·~P) + 3,47840(60.000)( lis-
0·~i 5 ) 

= -684,22 + 208.70411s 

Efc ) Efc( ) M2 = M02 + S21y(IIA- R12 + S22y lis- R12 

= 0 + 3,47840(60,000)( 0-
0·~i 5 ) + 6,39444(60.000)( fls-

0•~i 5 ) 
= -740,46 + 383.6668s 

Eic ) Eic( R ) M3 = MOJ + S33L( lis - R34 + S34L lie - 34 

= 0 + 6,39444(60.000)( lis+ 
0·~i 5 ) + 3,47840(60.000)( lie+ 

0•~i 5 ) 
= + 740,46 + 383.66611s + 208.70411c 

Efc Efc ) 
M.= M04 + S43y(lls- R34) + S44y(llc- R34 

= 0 + 3,47840(60.000)( lis+ 
0·~~ 5 ) + 5,64460(60.000)( lie+ 

0·~~ 5 ) 
= +684,22 + 208,70411s + 338,67611c 

Kondisi-kondisi momen titik-hubung M 2 + M 3 = 0 dan M 4 = 0 menghasilkan dua 
persamaan simultan berikut : 

Selesaikan, 

+767.332fls + 208.70411c = 0 

+208.70411s + 338.676flc = -684,22 

lis= +0,66013 X 10-3 rad Oc = -2,42709 x 10-3 rad 

Substitusikan nilai-nilai rotasi titik-hubung di atas kembali ke dalam persamaan
persamaan ubahan-sudut. 

M,= -546,45 M2= -487,19 M3= +487,19 M.= 0100 

Sambil menggunakan nilai-nilai momen ujung di atas, reaksi-reaksi ujungnya 
dihitung sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 7 .l0.9b, dan diagram gaya geser 
dan momennya diperoleh sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 7.10.9c dan d. 

Untuk pengecekan-pengecekan keselarasan, kemiringan kurva elastis di titik 
1 , 2, 3, dan 4 dihitung dengan menggunakan koefisien-koefisien kelenturan yang 
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I 

1,51e le 

3m 6m 

12m 
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.ti 
2/e 2/e le 

3m 3m 6m 

12m 

(a) Balok yang ditinjau 

I 
4 c 
~ 

1,51c I 
3m 

54~6,45 487,1~t7,19 ~ 
Reaksi-ujung akibat ,---------- -----------[ 

momen-ujung +86,137 -86,137 -40,599 ~ 

RA= +86,137 R8 = -126,736 Re= +40,599J 

(b) Reaksi-reaksi ujung 

+86.1!-:~"=---------,..,J~ 
-40,599 -40,599 

(c) Diagram gaya geser 

~ 
546,45 

(d) Diagram momen 

-- J c -- ~ ~ - ... -:f____ --T~- 2,42709~o-~ 
~-

0,66013 x w-3 

(e) Kurva elastis 

Gambar 7.10.9 Balok-kontinu untuk Contoh 7.10.2. 
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ditunjukkan pad a Gam bar 7.1 0. 7; m aka, 

L L 
1!1 = </>01+ /11El, M1+ f12El, M,+R12 

= 0 + (+0,266493)(60.~)(-546,45) + (-0,144%5)(60,~)(-487,19) + ( + 
0·~~ 5 ) 

= 0-2,42709 X 10-3 + 1,17707 X 10-3 + 1,25000 X 10-3 

= -0,00002 X 10-3 = 0 

L L 
tl, = </>02 + /21 El, M1 + /12 El, M,+ R12 

= o + (-0,144%5)(60_~00)<-546,45) + (+0,235243)(60.~)(-487,19) + ( + 
0·~~ 5 ) 

= 0 + 1,32027 X 10-3 - 1,91013 X 10-J + 1,25000 X 10-3 

= +0,66014 X 10-3 

= 0 + (+0,235243)(60.~)(+487 ,19) + 0 + (-
0 ·~~ 5 ) 

= 0 + 1,91013 X 10-3 + 0- 1,25000 = +0
1
66013 X 10-3 

L L 
ll• = </>o• + /43 El, M,+ f .. El, M.+ R34 

= O+ (-0,144%5)(60_~)(+487,19) + o+ (-
0·~~5) 

= 0-1,17707 X 10-3 + 0- 1,25000 = -2,42707 X 10-3 
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Kenyataan bahwa 81 = OA = 0 dan 82 = 83 =On = +0,660 13 X 10-3 menunjukkan 
terpenuhinya kedua kondisi keselarasan terse but. Namun, sebagaimana te1ah diba
has pada contoh sebe1umnya, so1usi terse but akan tepat hanya jika koefisien-koe
fisien ke1enturannya te1ah dihitung secara tepat bersamaan dengan perubahan mo
men inersianya di sepanjang bentangan yang bersangkutan. Kurva elastik akhir 
yang bersangkutan diperhatikan pada Gambar 7.1'0.9e. 

7.11 Latihan 

7.1 Se1esaikan Latihan 6.1 dengan metode ubahan-sudut. 
7.2 Se1esaikan Latihan 6.2 dengan metode ubahan-sudut. 
7.3 Se1esaikan Latihan 6.3 dengan metode ubahan-sudut. 
7.4 Se1esaikan Latihan 6.4 dengan metode ubahan-sudut. 
7.5 Se1esaikan Latihan 6.5 dengan metode ubahan-sudut. 
7.6 Se1esaikan Latihan 6.6 dengan metode ubahan-sudut. 
7.7 s/d 7.13 Analisa1ah kerangka-kerangka kaku pada Gambar 7 .11.1 hingga 7 .11.7 
dengan menerapkan metode ubahan-sudut. Gambarkan diagram gaya geser dan momen
nya. Buatlah sketsa kurva e1astisnya. 
7.14 Selesaikan Latihan 4.13 dengan metode ubahan-sudut. 
7.15 Se1esaikan Latihan 4.14 dengan metode ubahan-sudut 
7.16 Selesaikan Latihan 4.15 dengan metode ubahan-sudut. 
7.17 Se1esaikan Latihan 4.16 dengan metode ubahan-sudut. 
7.18 s/d 7.25 Analisa1ah kerangka-kerangka kaku pada Gambar 7.11.8 hingga 7.11.15 
dengan menerapkan metode ubahan-sudut. Gambarkan diagram gaya geser dan momen
i:J.ya. Buatlah sketsa kurva e1astisnya. 
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Gambar 7.J.J..1 Latihan 7.7. D 

tom 

Gambar 7.11.2 Latihan 7.8. 

A e 
N 

Gambar 7.11.3 Latihan 7.9. Gambar 7.11.4 Latihan 7.10. 

80 kN 

8 c 
A 2/c 2/c 

51,. 8 5/c e 

e 2/c 88 kN 

"' 

I. 
E 

J 9m + 9m !Om 5m 

Gambar 7.11.5 Latihan 7 .11. Gambar 7.11.6 Latihan 7.12. 

64 kN 

8 2/c c c 
4/c 

I-~ e le e 
le 00 00 c .,.. 

A D _i__ 

E I· tom ·I 
8m 8m 

Gambar 7.11. 7 Latihan 7.13 Gambar 7.11.8 Latinan 7.18. 



E 
1,2/e ""' 

E 2/e 
.-: 

~ 

D 

A 

.I I· IOm 
Gambar 7.11.11 Latihan 7.21. 

%kN 

B 

2/e 2/e 

E ... le 
E 

le wE 00 E 
le ::: 

D 

.1. I. 
F 

IOm IOm ·I 
Gambar 7.11.12 Latihan 7.22. 

A B 
2le 2/c 

E 
le 

E le "" 
00 

E 
%kN 

D 

.1. I. IOm IOm ·I 
Gambar 7.11.13 Latihan 7.23. 
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Gambar 7.11.14 Latihan 7.24. 
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9,6 kN ~-..... A:-----:-::----,
8 5/c 

E 

"' 

Gambar 7.11 • .15 Latihan 7.25. 

7.26 Se1esaikan Latihan 4.17 dengan metode ubahan-sudut. 
7.27 Se1esaikan Latihan 4.18 dengan metode ubahan-sudut. 
7.28 s/d 7.31 Analisa1ah kerangka-kerangka berkepa1a segitiga pada Gambar 7.11.16 
hingga 7.11.19 dengan metode ubahan-sudut. Gambarkan kurva e1astisnya. 

8 

A 

I· 30m 

D 

·I 

E 
0 

Gambar 7.11.16 Latihan 7.28. 

B 

c~ <{ D ;:: 

I, I, i A E 

I· 30m 

Gambar 7.11.18 Latihan 7.30 . 

A 

30m ·I 
Gambar 7.11.17 Latihan 7.29. 

~-------3~~-------~ 

Gambar 7.ll.19 Latihan 7.31. 
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7.32 s/d 7.33 Analisalah balok-kontinu pada Gambar 7.1 1.20 dan 7 J 1.21 dengan 
menerapkan metode ubahan sudut. Gambarkan diagram gaya geser dan momennya. Buat
lah sketsa kurva elastisnya. 
7.34 s/d 7.35 Analisalah balok-balok kontinu pada Latihan 7.3 2 dan 7.33 yang mengala
mi penurunan vertikal sebesar IS mm di tumpuan B. Gunakan E = 200 X 106 kN/m2 

dan le= 360ct X 10-6 m4 

,A.B 
le 21c 21 .. I. 

15m 9m 9m 15m 

24m 24m 

Garnbar 7.11.20 Latihan 7.32. 

360 kN 

8m J 
24 kN/m 

t t t t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
A ,/,;;;. ,A.B c· 

I. 21,. 2( I. 
15 m 9m 9m 15m 

24m 24m 

Garnbar 7.11.21 Latihan 7.33. 



ELAPAN · 
l\1ETODE DlSTRIBUSI -l\10J\1EN 

8. 1 Pengan tar 

Metode distribusi-momen pacla mulanya dikemukakan oleh Prof. Hardy Cross+ pada 
tahun 1930-an dan dipandang sebagai salah satu sumbangsih terpenting yang pernah 
diberikan kepada analisa struktural balok-kontinu clan kerangk:a kaku. Pada hakeJ 1tnya 
metode ini merupakan suatu cara untuk menyelesaikan persamaan-persamaan si .ultan 
di dalam metode ubahan-sudut dengan pendekatan berturut-turut, dengan de
rajat ketelitian berapa pun, seiring kehendak. Sebagaimana akan diuraikan di dalam 
Bab 12, metode ubahan-sudut, sekali dituangkan di dalam notasi matriks, dapat 
dengan mudah diprogram pada suatu komputer elektronik, dengan suatu himpunan 
besar persamaan simultan dapat diselesaikan secara cepat dan murah. Namun demikian, 
metode distribusi momen sendiri dapat diprogram pada komputer elektronik dan dalam 
banyak situasi, ia sangat menyaingi metode-metode lain. Di dalam pendesainan dan 
penganalisaan awal suatu struktur kecil atau bagian-bagian dari suatu struktur yang 
besar, metode distribusi momen tetap unggul karena kesederhanaannya dan karena 
daya-perasaan fisikal yang dibawakannya kepada penganalisa terhadap tanggapan gaya 
clan deformasi dari struktur yang bersangkutan. 

8. 2 Konsep Dasar 

Apabila suatu balok-kontinu memikul beban-beban yang bekerja a tau mengalami penu
runan-penurunan tumpuan, tanggapan deformasinya tidak akan mengandung rotasi 
sumbu-anggota yang tak-diketahui, sedangkan titik-hubung pada suatu kerangka kaku 

tHardy Cross, "Analysis of Continuous Frames by Distributing Fixed-End Moments," Proc. 
ASCE, Mei 1930;lihatjuga Tran. ASCE, vol. 96, rnakalah 1793, 1932. · 
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bisa mempunyai atau tak mempunyai kebebasan untuk menjalani translasi yang tak-di
ketahui besarnya. Meskipun metode distribusi-momen juga dapat digunakan, melalui 
proses tak-langsung bertingkat-ganda, untuk menganalisa kerangka kaku dengan translasi
translasi titik-hubung yang tak-diketahui, palinglah baik kalau konsep dasarnya, yang 
berdasarkan pemikiran bahwa struktur yang bersangkutan tidak mengalami rotasi sumbu
anggota yang tak-diketahui, dilukiskan. 

Tanggapan gaya dari suatu balok-kontinu atau kerangka kaku tanpa translasi titik
hubung yang tak-diketahui telah secara lengkap didefinisikan oleh rotasi-rotasi titik-hu
bung yang tak-diketahui, seperti 8B, 8c, dan 8n pada Gambar 8.2.la dan c. Secara fisik, 
dapatlah dipahami bahwa momen-momen pengunci dapat dikerjakan di titik-titik hu
bung B, C dan D untuk mempertahankan, kemiringan nol di B, C~ dan D, sebagaimana 
ditunjukkan oleh kondisi-kondisi terjepit pada Gambar 8.2.lb dan d. Dalam kenyataan
nya, besar dan arah momen-momen pengunci ini telah diketahui sebelumnya sebagai 
fungsi dari beban-beban yang bekerja atau penurunan-penurunan tumpuan. Apabila mo
men pengunci di salah satu titik-hubungnya dilepaskan, titik-hubung yang bersangkutan 
akan berotasi. Rotasi ini menimbulkap perubahan-perubahan tidak hanya pada momen
momen di ujung-ujung anggota yang masuk ke titik-hubung yang dibebaskan itu tetapi 
juga pada momen-momen pengunci di kedua titik-hubung yang bersebelahan langsung 
dengan titik-hubung yang dibebaskan terse but. Jika tiap-tiap titik-hubung dibebaskan se
cara berturut-turut dan dikunci kembali dan kemudian proses ini diulangi, suatu saat 
akan tercapailah keadaan bahwa setiap titik-hubung telah mencapai nilai total yang di
perlukannya pada tanggapan deformasi akhir. Maka momen-momen penguncinya akan 
disebarkan, atau didistribusikan, ke seluruh struktur melalui penjumlahan berturut
turut rotasi-rotasi titik-hubungnya; dari sinilah nama distribusi momen berasal. 

Atrb I I h£~1£]• I 10~~L' 
On Oc Oo 

(a) Kondisi yang ditinjau, beban-beban yang bekerja 

(b) Kondisi teijepit, beban- beban yang bekerja 

Be 

A~ B \ 

4;c~ 
On 

(c) Kondisi yang ditinjau, penurunan tumpuan 

(d) Kondisi teijepit, penurunan tumpuan distribusi momen. 

Gambar 8.2.1 Kondisi terjepit di dalam metode distribusi-momen 
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8.3 Faktor Kekakuan dan Faktor Pemindah 

Untuk mengembangkan secara lengkap · prosedur-prosedur di dalam metode distribusi
momen, perlulah kita tinjau soal berikut: 

Apabila m omen searah-jarum-jam M A dikerjakan di ujung-bersendi sua tu anggota 
lurus bermomen inersia tetap yang bersendi di salah satu ujungnya serta terjepit di ujung 
lainnya, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 8.3.la, carilah rotasi (}A di tumpuan
sendi yang bersangkutan dan m omen M B di tumpuan-terjepitnya. 

Pisahkan diagram momen lentur pada Gambar 8.3.la menjadi diagram-diagram 
momen lentur pada Gambar 8.3.1b dan c, terapkan teorema balok padanan untuk men
dapatkan 081 dan tJ82, dan kemudian samakan tJ8 dengan nol, 

OB= - (}Bl + (}82 = -MAL+ MBL = 0 
6EI 3EI 

daripadanya 

MB = +~MA (8.3.1.) 

Terapkan lagi teorema balok-padanan untuk memperoleh (}A 1 dan 8 A 2, 

''f = 4E_~ 11 
lV. A L A 

(8.3.2) 

Substitusikan Persamaan (8.3.1) ke dalam persamaan di atas dan selesaikan untuk mem
perolehMA. 

(a) (h) (c) 

Gambar 8.3.1Faktor kekakuan dan faktor pemindah 

Maka, untuk bentangan AB yang bersendi di A dan terjepit di B suatu rotasi se
arah jarum jam dapat ditimbulkan dengan mengerjakan m omen searah-jarum-jam MA = 
(4£1/L)(JA di A, yang gilirannya akan menimbulkan momen searah-jarum jam M8 = 
~MA di B. Ekspresi 4£1/L terse but disebut faktor kekakuan, yang didefinisikan sebagai 
momen di ujung-dekat yang menyebabkan rotasi-satuan di ujung-dekat tersebut apabila 
ujung-jauhnya terjepit. Bilangan +~ adalahfaktor pemindah (carry-over factor) yang di
definisikan sebagai angka pembanding dari momen di ujung jauh terjepit terhadap mo
men di ujung dekat yang berotasi. Perhatikan bahwa rotasi-rotasi searah-jarum-jam di 
titik-titik hubung dan momen-momen searah-jarum-jam yang bekerja di ujung-ujung ang
gota dianggap bernilai positif di dalam metode distribusi-momen sama seperti di dalam 
metode ubahan-sudut. 

8.4 Faktor Distribusi 

Tinjaulah balok-kontinu ABC pada Gambar 8.4.la,yang momen ujung-terjepitnya ditun
jukkan pada Gambar 8.4.lb. Jik:a titik-titik hubung B dan C dikunci untuk melawan 
rotasi, momen-momen pengunci pada Gambar 8.4.lc mesti dikerjakan, dengan: momen
pengunci sebesar 80 kN.m di B adalah jumlah aljabariah dari kedua momen ujung ter-
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80kN 

~kN/m i 6mt~~ 
01,.0) -;A.c 

12m ·I 
(a) Balok yang ditinjau 

200 24 kN/m 200120 80 kN 120 

(11 0! * 11 Q('r-_._1_! --) 

(b) Momen ujung terjepit 

24 kN/m 80 kN 

f riTrrrrriili0 ! 120 

~~~~~~~----~--~£) 

(c) Momen pengunci 
Gambar 8.4.1 Konsep dasar dalam 
metode distribusi m omen. 
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jepit di B pada bentangan BA dan BC. Perhatikanlah pada saat ini bahwa momen
momen ujung-terjepit yang bersangkutan digelarkan pada Tabel 8.4.1, di tempatnya ma
sing-masing. 

Tabel8.4.1 Distribusi momen untuk balok-kontinu pada Gambar 8.4.1. 

Titik hubung 

Anggota 

4EI/L 

Faktor distribu;.i 

Siklus 1 FEM 
BAL 

Siklus 2 eo 
BAL 

Siklus 3 eo 
BAL 

Siklus 4 eo 
BAL 

Siklus St CO 
BAL 

Jumlah (di ak~ siklus 5) 

2Elc 

-200 
0 

- 24 
0 

+ 18 
0 

- 2,4 
0 

+ L8 
0 

-206,6 

2Elc J.3333Elc 1.3333Elc 

0,6000 0,4000 1,0000 

+200 -120 +120 
- 48 - 32 -120 

0 -60 - 16 
+ 36 + 24 + 16 

0 + 8 + 12 
- 4,8 - 3,2 - 12 

0 - 6 - 1,6 
+ 3,6 + 2,4 + 1,6 

0 + 0,8 + 1,2 
- G.48 - 0,32 - 1,2 

+186,32 -186,32 0 

tProses tersebut dapat diteruskan hingga derajat ketelitian berapa pun, seiring kehendak. 
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Apabila titik-hubung B dibebaskan, ia akan berotasi berlawanan dengan arahjarum 
jam, berlawanan dengan arah momen-penguncinya. Rotasi berlawanan arah jarum jam 
ini akan menimbulkan m omen-m omen berlawanan arah jarum jam di B pada BA dan BC 
yang nilai-nilainya sebanding dengan faktor kekakuan masing-masing bentangan yang 
jumlahnya sebesar 80 kN•m. Faktor kekakuan bentangan BA adalah 4E(Slc)/10 = 2Elc, 
dan faktor kekakuan bentangan BC adalah 4E(41c)/12 = 1,3333Elc, sebagaimana di
tunjukkan pada Tabel 8.4.1. Maka, 2Elc/(2Elc + 1,3333Elc = (0,6000)(80 kN•m), atau 
48 kN·m berlawanan arah jarum jam akan bekerja pada BA, dan 1,3333Elc/(21Ic + 
1,3333£/c) = (0,4000)(80 kN•m), atau 32 kN·m berlawanan arah jarum jam akan be
kerja pada BC. Bilangan-bilangan 0,6000 dan 0,4000 tersebut disebut faktor distribusi 
(distribution factor, DF), yang boleh didefinisikan sebagai angka-pembanding yang men
distribusikan ketakseimbangan total di titik-hubung yang bersangkutan ke ujung-ujung 
anggota yang bertemu di titik-hubung tersebut. 

Rotasi berlawanan arah jarum jam di titik-hubungB, yang menimbulkan 48 kN•m 
berlawanan arah jarum jam pada BA dan 32 kN ·m berlawanan arah jarum jam padaBC, 
juga menimbulkan momen-momen pindahan sebesar 1/2(48) = 24 kN·m berlawanan 
arah jarum jam di A dan 1/2(32) = 16 kN•m berlawanan arah jarum jam di C. Karena 
tumpuan A secara alamiah teijepit, ia dapat menerima momen-pindahan tersebut, tanpa 
kesulitan. Namun, momen pengunci di C akan berubah dari 120 kN·m berlawanan arah 
jarumjam menjadi 120-16 = 104 kN·m searah jarumjam. Jika sebuahkunci pembantu 
ditambahkan untuk mengerjakan 16 kN·m berlawanan arahjarumjam tersebut sehingga 
nilai 120 kN • m pada kunci semula tidak berubah, maka pembebasan titik-hubung C se
lanjutnya dapat dilakukan hanya terhadap kunci semula saja. Faktor distribusi di titik
hubung C pada CB adalah I 00 persen, a tau momen-pengimbang di C adalah -120 kN ·m. 
Dengan demikian, siklus pertama pendistribusian momen tersebut telah diselesaikan (li
hat Tabel 8.4.1 ). Singkatnya, semua ujung-anggota mula-mula dikunci untuk me la wan 
rotasi dengan momen ujung-terjepit (fixed-end moment, FEM) sebesar -200, +200, 
-120, + 120. Kemudian titik-titik hubung B dan C dibebaskan secara berturut-turut, 
dan momen-momen pengimbangnya (balancing moment, BAL) adalah 0, -48, -32, 
-120. Momen-momen pindahannya (carry-over moment, CO), sebesar -24, 0 -60, 
-16, dipandang sebagai suatu himpunan baru dari momen-momen ujung-terjepit yang 
diperlukan untuk mengunci semua titik-hubung pada posisi yang tercapai pada akhir 
siklus pertama tersebut. 

Di dalam siklus kedua pada pen-distribusi-an momen, titik-titik hubung B dan C 
dibebaskan untuk kedua kalinya. Ke-takseimbang-an di titik-hubung B adalah -60, 
momen-momen pengimbang sebesar +36 dan +24 secara numerik adalah 0,6000 dan 
0,4000 kali ke-takseimbang-an tersebut. Momen pengimbang terhadap ke-takseimbang
an sebesar -16 di titik-hubung C adalah + 16. Momen-momen pindahannya, sebesar + 18, 
0,+8,+12, dipandang sebagai momen-momen pengunci baru pada awal siklus ketiga. Pro· 
ses yang sama ini dapat diulangi terus (sampai berapa siklus pun), seiring kehendak, hing
ga momen-momen pengimbangannya bernilai sangat kecil. Dengan demikian, berapa pun 
derajat-ketelitian yang diinginkan dapatlah dicapai, dan semakin besar derajat-ketelitian 
yang dikehendaki, semakin banyak pulalah siklus yang diperlukan. Momen-momen 
pengimbang akhir atau total diperoleh dengan menjumlahkan semua bilangan pada ma
sing-masing kolom. 

8.5 Penerapan pada Analisa Balok Statis Taktentu sehubungan dengan 
Beban Yang Bekerja 

Penganalisaan balok statis taktentu, sehubungan dengan beban-beban yang bekerja, da
pat dilakukan dengan menyusun tabel distribusi-momen sebagaimana ditunjukkan oleh 
Tabel 8.4.1. Beberapa hal tambahan yang harus diperhatikan adalah: 



METODE DISTRIBUSI-MOMEN 251 

1. Penganalisa mesti memutuskan sejak awal derajat-ketelitian yang dikehendakinya dan 
menggunakan angka desimal yang sama banyaknya untuk semua bilangan di dalam 
tabel tersebut. 

2. Penganalisa, berdasarkan pertimbangannya, boleh menghentikan pendistribusian 
momen pada akhir sembarang siklus, sebelum digit terakhir di setiap ko1om pada si
klus yang baru diselesaikan itu berubah dengan selisih yang lebih kecil dari 1. 

3. Tanda momen pengimbang di setiap titik-hubung berlawanan dengan tanda ke-tak
seimbang-an yang bersangkutan, yang tak lain adalah jumlah aljabariah FEM-FEM 
yang bersangkutan pada siklus pertama, atau jumlah aljabariah momen-momen pin
dahan yang bersangkutan pada semua siklus lainnya. 

4. Penganalisa mesti memastikan bahwa jumlah numerik momen-momen pengimbang 
tepat sama dengan nilai numerik ketakseimbangan yang bersangkutan pada setiap 
penyeimbangan. 

5. Dalam pernindahan, apabila sua tu bilangan ganjil mesti dibagi dengan 2, kebiasaan 
yang lazim adalah menggunakan bilangan genap yang terdekat. 

6. Prosedur pengecekan terhadap distribusi momen akan diuraikan di dalam Pasal 8.6. 

A 

I. 
t,jl 

(,r 
·I 

A~ 

~ 

Contoh 8.5.1 Analisalah balok-kontinu untuk Contoh 7.3.1, yang diperlihatkan 
lagi pada Gambar 8.5.1, dengan metode distribusi-momen. 

PENYELESAlA~\ (u} FEM ci"ri nfiui ni!ai El;!. Notasi MFAB dan MFBA diguna
kan masing-masing untuk menyatakan momen-momen ujung-texjepit di ujung
ujung A dan B pada bentangan AB. 

6m 

o,sooo 

24(6)2 

MFAB = -12= -72kN·m MFaA = +72kN·m 

MFsc = - 16(12)2- 80(12) = -312 kN ·m 
12 8 MFCs = +312kN·m 

~B 

80kN 
6m 6m 

MFOC = + 72(4)(2)
2 

= +32 kN·m 
62 

c~ -uyv- E 

·1· 6m •I 
(a) Balok vang ditinjau 

0,8333 0,3333 
eA ·-~E 

(t>) Nilai.El/I. sebagai fungsi dari E!c 

+728 

A 
+32 E 

-72 -312 v4._36 

(c) Nilai FEM dalam kN.m 

Gambar 8.5.1 Balok-kontinu untuk Contoh 8.5.1. 
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Bagian menggantung DE tidak dipandang sebagai anggota yang sesungguhnya; ia 
diperlukan sebagai balok-kantilever yang terjepit di D di dalam kondisi terjepit. 
Momen ujung-terjepit di D bekerja berlawanan dengan arah jarum-jam pada DE; 
karenanya ia bernilai negatif. 

M FoE = - 24(1,5) = - 36 kN ·m 

Faktor kekakuan untuk setiap bentangan mesti sama dengan 4EI/L; karena 
hanya nilai-nilai·nisbinya yang diperlukan dalam perhitungan faktor-faktor distri
busi, koefisien 4 tersebut boleh dicoret. Nilai-nilai El/L untuk bentangan AB, BC, 
dan CD adalah: 

~(AB)= E(!Ic) = 0,5000Eic 

EI (BC)= E(JOic) = 0 8333EI 
L 12 ' c 

~(CD)= E(~Ic) = 0,3333Eic 

Nilai-nilai El/L dan FEM yang bersangkutan ditunjukkan pada Gambar 8.5.1b 
dan c. 

(b) Distribusi momen. Tabel 8.5.1 menunjukkan pen-ciistribusi-an momen 
dengan ketelitian dua desimal. Pendistribusian momen dihentikan pada akhir 

Tabel8.5.l Distribusi momen untuk balok kontinu pada Contoh 8.5.1. 

Titik hubung 

-----------------
Anggota 

EI/L (fungsi dari El c) 

Siklus OF 1,0000 0,3750 0,6250 0,7143 0,2857 1,0000 

FEM -72,00 + 72,00 -312,00 +312,00 - 64,00 +32,00 -36,00 
BAL +72,00 + 90,00 + 150,00 -177,15 - 70,85 + 4,00 

2 CO +45,00 + 36,00 - 88,58 + 75,00 + 2,00 -35,42 
BAL -45,00 + 19,72 + 32,86 - 55,00 - 22,00 +35,42 

CO + 9,86 - 22,50 - 27,50 + 16,43 + 17,71 -11,00 
BAL - 9,86 +. 18,75 + 31,25 - 24,39 - 9,75 +11,00 

4 CO + 9,38 - 4,93 - 12,20 + 15,62 + 5,50 - 4,88 
BAL - 9,38 + 6,42 + 10,71 - 15,09 - 6,03 + 4,88 

CO + 3,21 - 4,69 - 7,54 + 5,36 + 2,44 - 3,02 
BAL - 3,21 +. 4,59 + 7,64 - 5,57 - 2,23 + 3,02 

6 CO + 2,30 - 1,60 - 2,78 + 3,82 + 1,51 - 1,12 
BAL - 2,30 + 1,64 + 2,74 - 3,81 - 1,52 + 1,12 

7 CO + 0,82 - 1,15 - 1,90 + 1,37 + 0,56 - 0,76 
BAL - 0182 + 1,14 + 1,91 - 1,38 - 0,55 + 0,76 

M pengimbang total o,oo +215,39 -215,39 +.147,21 -147,21 +36,00 -36,00 

Pengece Selisih +72,00 + 143,39 + 96,61 -164,79 - 83,21 + 4,00 
kan -¥:! (selisih) -71,70 - 36,00 + 82,40 - 48,30 - 2,00 +41,60 

Jumlah + 'l,30 + 107,39 +179,01 -213,09 - 85,21 +45,60 
El eO + 0,20 + 71,59. + 71,60 - 85,24 - 85,21 +45,60 
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siklus ketujuh, karena siklus ini mengubah setiap nilai momen-ujungnya dengan se
lisih 0,01 a tau lebih kecil. Faktor distribusi di A pada AB dan diD pad a DC masing
masing sama dengan 1,0000 karena titik-hubung A dan D akan dibebaskan pada 
setiap siklus dan hanya ada sa tu anggota yang memasuki masing-masing dari mere
ka. Faktor distribusi di titik-hubung B adalah 0,5000EI,/(0,5000EI,+0,833E{.) = 
0,3750 pada BA, dan 0,8333EI,/(0,5000EI, + 0,8333EI,) = 0,6250 pada BC. 
Faktor distribusi di titik-hubung C dihitung secara sama: 0,7143 pada CB dan 
0,2857 pada CD. Di dalam siklus pertama pada distribusi momen, ke-takseimbang
an di titik-hubung A dan D adalah -72,00 dan -4,00; maka m omen-m omen peng
imbangnya adalah +72,00 pada AB dan +4,00 pada DC. Ke-takseimbang-an di 
titik-hubung B adalah +72,00-312,00 = -240,00; maka momen-momen pengim
bangJlya adalah +(0,3750)(240) = +90,00 pada BA dan +(0,6250)(240) = +150,00 
pada BC. Ketakseimbangan di titik-hubung C adalah +312,00-64,00 = +248,00; 
maka momen-momen pengimbangnya adalah -(0,7143).(248) = --177,15 pada CB 
dan -(0,2857)(248) = -70,85 pada CD. Dalam pengisian tabel distribusi-momen, 
hendaknya semua tanda pada setiap baris (yang mana saja) dituliskan dulu sebe
lum nilai-nilai numerik yang bersangkutan dituliskan. Hal ini akan.membantu 
penganalisa memusatkan perhatiannya di satu saat kepada satu hal saja. Perhatikan 
juga bahwa momen-momen pengimbang yang dikerjakan di ujung-ujung anggota 
yang bertemu di suatu titik-hubung pada suatu siklus (yang mana saja) mesti di
tambahkan secara tepat kepada ketakseimbang~ total di titik-hubung itu, hing
ga digit terakhirnya. Hal ini akan menjamin bahwa jumlah momen-momen peng
imbang akhir yang bertemu di titik-hubung yang sama akan tepat sama dengan 
no!. Pengecekan terhadap distribusi mom~n yang digelarkan pada Tabel 8.5 .1 akan 
diterangkan di dalam Pasal 8 .6. 

Contoh 8.5.2 Analisalah balok-kontinu untuk Contoh 7.3.2, yang diperlihatkan 
lagi pada Gambar 8.5.2, dengan metode distribusi-momen. 

PENYELESAIAN Balok yang ditinjau pada contoh ini serupa dengan balok pada 
contoh sebelumnya, kecuali bahwa ujung kirinya kini terjepit, dan bukan lagi 
tumpuan-sederhana. Nilai-nilai EI/L dan FEM yang ditunjukkan pada Gambar 
8.5 .2b dan c adalah sama seperti yang pada Gambar 8.5 .1 b dan c. 

Tabel 8.5 .2 menggelarkan pen-distribusi-an m omen, yang ·berhenti pada 
akhir siklus kesebelas karena siklus ini mengubah nilai setiap momen-ujungnya de
ngan kurangan 0,01 a tau lebih kecil, kecuali di A pada AB, namun momen-pindah
an dari siklus kesebelas ke situ akan sama dengan nol. Perhatikanlah bahwa empat 
buah titik dimasukkan ke dalam faktor distribusi pada kolom AB karena titik 
hubung terjepit A tidak perlu dibebaskan dan nama [aktdr distribusi tidak di
gunakan di situ. Jadi, semua momen pengimbang di bawah kolom AB sama de
ngan nol. Pengecekan terhadap distribusi momen yang digelarkan para Tabei 
8.5.2 akan diterangkan di dalam Pasal8.6. 

8.6 Pengecekan terhadap Distribusi Momen 

Tabel distribusi-momen diawali dengan faktor-faktor kekakuan nisbi EI/L dan momen
momen ujung-terjepit serta ujung-ujung yang memiliki momen-ujung akhir. Suatu pe· 
ngecekan dapat dilakukan untuk memastikan bahwa momen-momen ujungyang tepat 
telah diperoleh berdasarkan faktor-faktor kekakuan nisbi yang bersangkutan dan mo
men-momen ujung-terjepit yang digunakan pada bagian atas tabel. Tentu saja, pengecek
an pertama yang nyata adalah dengan melihat nol-tidaknya jumlah aljabariah semua 
momen-ujung yang bertemu di titik-hubung yang sama kecuali di tumpuan-terjepitnya. 
Pengecekan ini berdasarkan kondisi-kondisi "keseimbangan momen titik-hubung", se
perti yang telah digunakan untuk menetapkan persamaan-persamaan simultan di dalam 
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Tabel 8.5.2. Distribusi momen untuk balok-kontinu pada Contoh 8.5.2. 

Titik 

Anggota 

·siklus DF 

,. 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

FEM -72,00 
BAL 0,00 

CO 
BAL 

CO 
BAL 

CO 
BAL 

CO 
BAL 

CO 
BAL 

+45,00 
0,00 

+ 3,04 
o,oo 

+ 0,94 

0,00 

0,00 
+ 33,22 

0,00 
+ 1,89 

0,00 
+ 1,11 

CO 
BAL 

+ J,56 I o,oo 
0,00 1 + 0,34 

CO 
BAL 

CO 
BAL 

+ 0,17 
o,oo 

+ 0,10 
0,00 

0,00 
+ 0,20 

0,.00 
+ 0,06 

-35,42 
+35,42 

+---·------1 ---·----+---·-··---· r--------+ 
- 27,50 
+ 17,19 

- 16,21 

- 5,04 
+ 3,15 

- 2,96 

+ 1,85 

- 0,92 
+ 0,58 

- 0,17 
+ 0,11 

+ 27,68 
- 32,42 

+ 8,60 
- 10,07 

+ 5,06 
- 5,93 

+ 17,71 
- 12,97 

+ 5,50 
- 4,03 

-11,00 I 

~ -- + 11,00 t 
- 6,48 I 
+ 6,48 L 

2-/12 
+ 2,02 I 

-----·· ·-··------+ -· -· --··- ---
1,58 + 1,01 - J.18 I 

- 1,85 - 0,74 i + 1,18 ; 
---- -t --- ----- ~ ·-- - ------·-T 

+ o,92 

1

j ~ o,59 1 - o.:n 1 

- 1108 0,43 I + 0,37 i 
i ---- --·-- __ _L__ i 

+ 0,17 
- 0,20 

+ 018 I - 022 \ I 1 I I 

- 0,13 I + 0,22 I 
-------1--- -----t----

+ 0,11 - 0,06 i 
- o,08 . + o,06 I 

_____ .j._ ____ __j_ ______ .J-_ ------+-----···------+-------------+--------- -----i--- ·-----·--+----
10 

11 

CO 
BAL 

CO 
BAL 

M pengimbang total 

+ 0,03 
o,oo 

+ 0,02 
0,00 

0,00 
+ o,04 

0,00 
+ 0,01 

- 0,10 
+ 0,06 

- 0,03 
+ 0,02 

1 + o,06 
- 0,06 

I + 

I -

+ o,o3 1 - o,04 I 
- o,o3 1 + o,04 1 

----- L-------i---------
1 I 

+ 0,02 - 0,02 i 
- 0,01 + 0102 I 

--------+--·--
- o,37 +215,26 -215,26 +147,25 -147,25 +36,00 1 -36,00 

--~-------+-------!------+--------1----··--·---+---------+----···--·---+-------
Pengece 
kan 

Selisih 
- Y.z {selisih) 
Jurnlah 

Elc8 

+71,63 +143,26 + 96;74 -164,75 - 83,25 + 4,00 i 
-71,63 - 35,82 + 82,38 48,37 - 2,00 +41,62 I 
~;: :~~~:~ :~~~;!; =2!!:~ = !~~~ ::~::~ I 

----··----- ____ L ___________ __[ _______ _ 

menerapkan metode ubahan-sudut. Masih ada pengecekan yang berdasarkan kondisi-kon
disi kontinuitas kemiringan di setiap titik-hubung. Pengecekan ini dapat dilakukan dengan 
mencari kemiringan pada kurva elastis di setiap ujung anggota. - --

Karena rotasi sumbu-anggota adalah nol untuk semua bentangan, maka dari Per
samaan (7 .2.4a dan b), persamaan-persamaan ubahan-sudut untuk sua tu bentangan tipikal 
AB boleh dituliskan dalam bentuk 
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A 

6m 

A~ 
0,5000 

A~-72 

72kN 

6m 6m 4m 

.). 12m .). 6m 

(a) Balok yang ditinjau 

0,8333 0,3333 

AB eA 
. 

(b) NilaiEJ/L sebagai fungsi dariE/c 

+312 

cA-64 

(c) Nilai FEM dalam kN.m. 

I 24kN 
I 2m 

E 

.) 

DA E 

Gambar 8.5.2 Balok-kontinu untuk Contoh 8.5.2. 

2EI 
MA= MoA +L(28A +OB) 

2EI 
MB =MoB +L(28B + OA) 

Selesaikan persamaan-persamaan di atas untuk memperoleh (J A dan (J 0 , 

8 
_ (MA- MOA)- !(MB -MoB) 

A- 3EI/L 

(J _ (MB- MoB)- !(MA- MoA) 
B- 3EI/L 
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(8.6.la) 

(8.6.1b) 

Persamaan (8 .6 .la dan b) dapat dituliskan kembali dalam persamaan tunggal sebagai 

(Selisihuiung-dekat) + (-1) (Selisihujung-jauh) 
(J ujung-dekat = 

3EI/L 

yang, jika dinyatakan di dalam kalimat, berarti bahwa ·kemiringan di salah satu ujung 
bentangan sama dengan jumlah· selisih momen (momen-ujung akhir dikurangi momen 
ujung-terjepit) di ujung itu dan - j kali selisih momen di ujung-jauhnya, dibagi dengan 
3EI/L bentangan yang bersangkutan. Lewat Persamaan (8.6.2), kemiringan di ujung
ujung setiap bentangan dapat dihitung. Pengecekan terhadap kondisi-kondisi kontinuitas 
nantinya adalah bahwa kemiringan di ujung-ujung semua anggota yang bertumpu di titik
hubung yang sama mestilah bernilai sama dan bahwa kemiringan di suatu ujung-terjepit 
mestilah sama dengan nol. 

Baris pertama pada pengecekan terhadap distribusi momen, sebagaimana ditunjuk
kan pada Tabel8.5.1 dan 8.5.2, mengandung selisih momen di ujung yang bersangkutan; 
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baris kedua mengandung - j kali selisih momen di ujung-jauhnya; baris ketiga mengan
dung jumlah kedua nilai di atasnya; dan baris keempat mengandung hasil bagi antara bi
langan pada baris ketiga dengan 3EI/L. 

Jumlah pengecekan kontinuitas yang dapat dilakukan adalah sama dengan derajat 
ke-taktentu-an struktur yang bersangkutan. Pada Tabel 8.5 .1, kedua pengecekan kon
tinuitasnya adalah (1) (}BA = + 71,59/Elc dan (}BC = +71,60/Elc, dan (2) (}CB = 
-85 ,24/Elc dan (}CD = -85 ,21/Elc. Pada Tabe18.5.2, ketiga pengecekan kontinuitasnya 
adalah (1) (}A =0, (2) (}BA = +71,63/Elc dan (}BC = +71,65/Elc, dan (3) (}CB = 
-85,25/Elc dan (}CD= -85,25/Elc 

Agar diperhatikan bahwa pengecekan di atas tidak dilakukan terhadap ketepatan 
nilai-nilai EI/L serta momen-momen ujung-terjepit yang digunakan pada bagian atas 
tabel distribusi-momen tersebut. Jika besaran ini salah, momen-momen ujung akhimya 
akan juga salah me ski pun mereka telah diuji dalam pengecekan. 

8. 7 Faktor Kekakuan yang Diselaraskan dan Momen Ujung-Terjepit yang 
Diselaraskan di Ujung-Dekat Apabila Ujung-Jauhnya Bersendi 

Pemeriksaan terhadap distribusi momen yang ditunjukkan pada Tabel 8.5.1 dan 8.5.2 
menunjukkan bahwa apabila terdapat sebuah tumpuan-sederhana atau tumpuan-sendi 
di ujung-ekstremnya, penguncian dan pembebasan secara silih-berganti di situ, pada se
tiap siklus, dilakukan oleh sepasang bilangan yang sama tapi berlawanan tandanya, ke
cuali pada siklus pertama apabila terdapat bentangan-menggantung yang melewati tum
puan-luar tersebut. Hal ini tampak sebagai pemborosan di dalam proses distribusi terse
but. Sebenarnya, tumpuan-sendi atau tumpuan-sederhana-luar sejak awal dapat diper
lakukan sedernikian rupa sehingga titik-hubung di situ dapat berotasi setiap saat. 

Tinjaulah balok yang memiliki bentangan-tunggal pada Gambar 8.7 .1. Momen 
reaksi di B dapat diperoleh dengan metode distribusi-momen. Jika di sebelah luar tum
puan-sederhana A terdapat suatu bentangan-menggantung sebagaimana diperlihatkan pa
da Gambar 8. 7 .la, m omen searah jarum jam yang bekerja pada bentangan-menggantung 
tersebut dimasukkan sebagaimana adanya, katakanlah, +30; momen-momen ujung-ter
jepit pada bentangan AB ada!ah, katakanlah, -80 dan +I 00. Distribusi m omen dua-si
klus menghasilkan m omen reaksi B sebesar 125 yang bekerja searah jarum jam di B. Jika 
tak ada bentangan-menggantung, seperti ditunjukkan pada Gambar 8.7.lb, momen re
aksi di B adalah 140, bekerja searah jarum jam di B. Nilai +125 atau +140 tersebut, se
bagaimana ditunjukkan pada Gambar 8. 7.1a dan b, akan disebut m omen ujung terjepit 
yang diselmaskan (modified fixed-end moment) di ujung-dekat apabila ujung-jauhnya 
berupa tumpuan sederhana atau sendi. 

Pada Gambar 8. 7 .2a diperlihatkan em pat anggota, AB, CB, DB, dan EB, yang ber
temu di titik-hubung kaku B. Terdapat sebuah tumpuan-sederhana a tau sendi di A, na
mun tumpnan-tumpuan di C. D, dan E terjepit. Pembebasan momen yang bekerja di ti
tik-hubung B akan menyebabkan berotasi, menimbulkan momen sebesar 4EI/L kali 
(} B di uj:mg-dekat anggota BC, BD, dan BE serta m omen sebesar 2EI/L kali (} B di ujung
terjepit C,D, dan E. Jika tumpuan di A diperlakukan sebagai suatu tumpuan-sederhana, 
momen yang akan timbul diB pada anggotaBA adalahMB yang ditunjukkan pada Gam
bar 8.7.2b, dan momen di A akan selalu nol. Terapkan metode balok-padanan terhadap 
bentangan AB pada Gambar 8. 7 .2b, 
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! + I 
A~ 

(a) 

I~ l 
B~ +. I I I I I I I I 

A~ 

FEM 80 
BAL 80 

CO 0 
BAL 0 

Tc>tlll_ __ l_Q_ ___ _ 

(b) 

Gambar 8.7.1 Momen ujung-terjepit yang diselaraskan. 

dari padanya 

(8.7.1) 

Jadi, momen yang diperlukan untuk menyebabkan terjadinya rotasi-satuan di ujung
dekat apabila ujung-jauhnya berupa tumpuan-sederhana atau sendi sama dengan 3EI/L. 
Besaran 3EI/L terse but dinamakan faktor kekalalan yang diselaraskan (modified stiff-

c 

4 
"\-I 

77777T 
E 

(a) 

D 

Gambar 8.7.Faktor kekakuan yang diselaraskan 
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ness factor), ia bemilai ~ kali "faktor kekakuan biasa". Jika nilai EI/L telah digunakan 
sebagai faktor kekakuan nisbi dalam perhitungan faktor-faktor distribusi pada metode 
distribusi-momen, maka untuk sembarang ~ung anggota yang ujung-jauhnya adalah 
sendi, faktor kekakuan nisbi yang diselaraskannya mesti sama dengan 0,75 El/L. Kem
bali ke situasi yang dilukiskan oleh Gambar 8.7 .2a, jika setiap saat tumpuah diA diper
lakukan sebagai suatu tumpuan-sederhana atau sendi, faktor-faktor distribusi yang di
gunakan untuk menyeimbangkan titik-hubung B mestilah berupa angka-pembanding 
0,75 (El/L paJa BA), EI/L pada BC, El/L pada BD, dan El/L pada BE. Faktor-faktor 
distribusi ini, dengan salah satu ujung-jauh anggotanya diperlakukan sebagai suatu tum
puan-sederhana a tau sendi, disebut faktor distribusi yang diselaraskan (modified distri
bution factor). 

Tumpuan-tumpuan sederhana di A dan D pada Contoh 8.5.1, atau tumpuan
sederhana diD pada Contoh 8.5.2, boleh diperlakukan secara demikian sebelum siklus 
pertama dari distribusi momen yang bersangkutan. Namun, momen ujung-terjepit yang 
diselaraskan di sebelah luar dari tumpuan-dalam yang pertama, mestilah ditentukan dan 
digunakan, dan faktor-faktor distribusi yang diselaraskan di tumpuan-dalam yang perta
ma itu mesti dihitung sambil mereduksi faktor kekakuan di ujung-dalam bentang-luar 
yang bersangkutan hingga { dari nilai-biasanya. Distribusi momen secara lain ini, Yiillg 
menggunakan "metode kekakuan yang diselaraskan" tersebut, akan dilukiskan pada dua 
contoh berikut. 

Contoh 8. 7.1 Kerjakan 1agi. distribusi m omen pada Tabe1 8.5 .1 dengan memper1a
kukan tumpuan-sederhana sebe1ah 1uar di A dan D seperti di muka. 

PENYELESAIAN Di da1am kasus khusus ini, 1 0 sik1us diper1ukan di da1am meto
de kekakuan yang dise1araskan, yang dige1arkan pada Tabe1 8. 7.1, yang tadinya di
duga 1ebih sederhana dari metode kekakuan biasa pada Tabe1 8.5.1 yang memer1u
kan 7 sik1us, meskipun ruang kosong yang terdapat pad a Tabe1 8. 7 .I masih Iebih 
banyak daripada yang terdapat pada Tabei8.5.1. Perhatikanlah bahwa pada Tabei 
8.7 .1 nilai-niiai 0,75EI/L dimasukkan hanya di bawah BA dan CD. Faktor-faktor 
distribusi yang dise1araskannya ada1ah 0,3750/(0,3750+0,8333) = 0,3I04 pada BA 
dan 0,8333/(0,3750+0,8333) = 0,6896 pada BC; mereka ada1ah 0,8333/(0,0,8333 
+ 0,2500) = 0,7692 pada BC dan 0,2500/(0,8333 + 0,2500) = 0,2308 pada CD. 
Empat buah titik ditunjukkan untuk faktor distribusi yang dise1araskan di bawah 
ko1om AB dan DC, karena sejak awa1 titik-titik hubung A dan D diperlakukan seba
gai tumpuan-sederhana serta penguncian dan pembebasan secara silih-berganti ti
dak akan pernah dilakukan terhadap mereka. Namun, momen-momen ujung-ter
jepit yang dise1araskan sebesar +108 di B pada BA dan sebesar -62 di C pada CD 
harusiah ditentukan sebe1um sik1us pertama pada distribusi momen dengan me
nye1esaikan kedua distribusi-momen "pembantu"-nya, masing-masing untuk setiap 
ujung. Sebagaimana ditunjukkan pada bagian awa1 Tabe1 8.7.1. Perhatikan secara 
khusus panah vertika1 yang ditaruh pada ko1om AB dan DC. Dengan penggambaran 
panah-panah ini, 1angsung sete1ah pengisian baris horisonta1 FEM yang dise1aras
kan se1esai, penganalisa diingatkan agar tidak memindahkan 1agi momen (yang ma
na pun) ke ko1om AB dan DC. Pengecekan terhadap distribusi momen pada Tabe1 
8.7.1 akan serupa dengan yang pada Tabe18.5.I. 

Contoh 8. 7.2 Kerjakan 1agi distribusi momen pada Tabe1 8.5.2 dengan memper1a
kukan tumpuan-sederhana sebe1ah 1uar diD seperti di muka. 

PENYELESAIAN Di da1am kasus ini, I 0 sik1us distribusi m omen diper1ukan di 
dalam metode kekakuan yang diseiaraskan pada Tabe1 8.7 .2, dan tidak 1agi II si
Jdus seperti di daiam metode kekakuan biasa pada Tabei8.5.2."oistribusi momen 
"pembantu" dilakukan hanya terhadap ujung-kanan baiok untuk memperoieh 
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Tabt'l S.7 l Distribusi momen untuk balok kontinu dalam Contoh 8.7.1t 

0175El/L 
-·····------· 

DF yang diselaraskan I .... 
! ·--- r ------ -----~- ---------------------

FEM 1 -n,oo , + n,oo -312,00 +312,00 - 64,00 +32,00 -36,00 

BAL ~ + n,oo , o,oo 0,00 ! + 4,00 
------------·-·--

CO - I ~ o.ool + 36,00 + 2,00 o:oo 
BAL 1 o,oo : o,oo i 0,00 

-- ---·-- -···· ·+- ' 
Siklus1 

i FEMyang I 
+312,00 - 62,00 +36,00 I diselaraskan 1 

I 
+140,68 -192,30 57,70 

' 
BAL 1 -

--+----- --- -----+- ---------~ 

I 
2 I 

I 
eo - 96,15 + 70,34 0,00 

I BAL + 66,31 - 54,10 - 16,24 

. 1 
3 ! CO - 27,05 + 33,16 o,oo 

BAL + 1~65~--=--25,51 - 7,65 

4 CO 0,00 - 12,76 i + 9,32 o,oo 
BAL + 3,96 + 8,80 I 7,17 - 2,15 

: ! -
. 1 j 

5 i CO 0,00 - 3,58 I + 4,40 0,00 

BAL + 1,11 + 2,47 L - 3,38 - 1,02 

6 CO 0,00 I - 1,69 I + 1,24 o,oo 
BAL + 0,52 + 1,17 ! - 0,95 - 0,29 

--+----- ------- - -j----

7 CO o,oo - 0,48 i + 0,58 0,00 I 

BAL + 0,15 + 0,33 I - 0,45 
I - 0,13 I 

CO 
- --;-----+-

o,oo 8 o,oo 0,22 • + 0,16 I 

BAL i + 0,07 + 0,15 ' - 0,12 ' - 0,04 
I 

- --t---~--- -------- --·-- ------ -----+---- ------- +------- ---
I I 

9 CO 000· - 0,06 + 0,08 o,oo 
' I BAL 0,02 ' + 0,04 - 0,06 - 0,02 ------ -! 

CO 0,02 0,00 10 -
BAL + 0,02 o,oo 

M pengimbang total +147,24 -147,24 +36,00 -36,00 
-· -------

tUntuk pengeookan, lihat Tabel8.5.1. 

momen ujung-terjepit yang diselaraskannya, yakni sebesar -62 di C pada CD. Hal 
hallainnya ten tang Tabel8.7 .2 mestinya tak perlu lagi diterangkan. 

8.8 Penerapan pada Analisa Balok Statis Taktentu Sehubungan dengan 
Penurunan-penurunan Tumpuan yang Taksama 

Metode distribusi-momen dapat dipergunakan untuk menganalisa balok statis taktentu 
sehubungan dengan penurunan-penurunan tumpuan yang taksatila. Konsep fisikal yang 
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Tabel 8.7.Distribusi momen untuk balok-kontinu pada contoh 8.7 .2 t 

Titik hubung A B C D 

Angg~ta- -- -~~- -A;- 8~ I ~c- ~-~;~~Bagian-
I I '--' I "" fmenggantung 

EI/L (fungsi dari Elc) 0,5000 0,5000 0,8333 ,0,8333 0,3333 0,3333 
-----·-----

0,15EI/L 

DF yang diseku:askan 0,6250 0,7692 
----·-··-~----- --

FEM + 72,00 -312,00 +312,00 - 64,00 -36,00 
BAL 0,00 

. -·----~-- -·--

CO T 2.00 
BAL 0.00 _:_r_ ~~~-·--

Siklus t M yang -72,00 + 72,00 - 62,00 -36,00 

· selaraskan 0,00 + 90,00 - 57,70 
---- -------------

2 CO +45,00 + 75,00 0,00 
BAL 0,00 - 57,69 - 17,31 

.-----
CO 

_f~:_ 
o,oo + 30,04 o,oo 

BAL + 10,82 - 23,11 - 6,93 

4 CO + 5,41 0,00 - 11,56 + 9,01 o,oo 
BAL 0,00 + 4,34 + 7,22 - 6,93 - 2,08 

··-·- ---·--

;~, t~~ 
0,00 + 3,61 o,oo 

+ 1,30 - 2,78 - 0,83 
--------· -----·-

6 CO + 0,65 - 1,39 + 1,08 o,oo 
BAL 0,00 + 0,87 - 0,83 - 0,25 

---- -·-·------- -~ 

CO + 0,26 - 0,42 + 0,44 o,oo 
BAL 

-- - i 
0,00 + 0,26 - 0,34 __ -1-- o,to 

-------

CO + 0,08 o,oo - 0,17 + 0,13 I o,oo 
BAL o,oo + 0,06 + 0,11 - o,to - 0,03 

-. ·------- --
9 CO + 0,03 o,oo - 0,05 + 0,06 o,oo 

~_if 
o,oo + 0,02 + o,o3 - 0,05 - OJOI 

~--·- ----·---

0 + 0,01 - o,o2 o,oo 
AL o,oo + ~02 o,oo 

M pengimbang total - 0,36 +147,24 -147)24 

tUntuk pengecekan, lihat Tabel8.5.2 

terlibat adalah bahwa momen-momen ujung-terjepit itu, sebagaimana ditunjukkan pada 
Gambar 8.8.1, dikerjakan di ujung-ujung anggotanya untuk menjaga agar kemiringan-ke
miringan ujung terse but tetap nol, sambil membiarkan tumpuan-tumpuannya mengalami 
penurunan yang taksama. Kemudian titik-titik hubungnya dibebaskan (atau diseimbang
kan); momen-momen pindahannya menjadi momen-momen takseimbang yang 
berikutnya; titik-titik hubung yang bersangkutan diseimbangkan lagi; dan seterusnya. 
Dengan kata lain, momen-momen ujung-terjepit akibat rotasi sumbu-anggota R = 1::./L 
diperlakukan dengan cara yang tepat sama seperti yang akibat beban-beban yang be
kerja. Rumus-rumus untuk memperoleh MoA danMoB akibat rotasi sumbu-anggota 
searahjarumjamR = 1::./L dapat diturunkan dengan metode bidang-momen, sebagaimana 
.diperlihatkan pada Gambar 8.8.1. Dengan teorema bidang-momen I, beda kemiringan 
antara A dan B sama dengan luas bidangM/EJ di antaraA dan B; dengan demikian nilai
nilai mutlak MoA dan MoB haruslah sama, sebagaimana dapat anda amati dari diagram 
momen yang bersangkutan. Dengan teorema bidang-momen 2, jarak BB' sama dengan 
momen dari luas bidang M/EI di antara A dan B terhadap B. Momen ini tak lain adalah 
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Gambar 8.8.1 M omen ujung-terjepit akibat rotasi 
sumbu-anggota 

261 

m omen kopel yang sama dengan perkalian an tar a luas segitiga pada Gambar 8.8.1 dengan 
jarak antara titik-titik berat kedua segitiga terse but; maka 

daripadanya 

6EIJ1 
MoA = MoB = - ---v- = 

6EIR 
L 

(8.8.1) 

Tanda :1e1. ·tifpada persamaan di atas ditambahkan untuk menaati perjanjian tanda yang 
dipakai di dalam metode ubahan-sudut dan distribusi-momen. 

Contoh 8.8.1 Analisalah balok-kontinu untuk Contoh 7.5.1, yang ditunjukkan 
lagi pada Gambar 8.8.2, dengan metode distribusi-momen. 

PENYELESAIAN (a) FEM dan nilai-nilai EI/L. 

MFAB = MFBA =-6EIR = 6(200)(1200) ( + 0,015) = -600 kN ·m 
L 6 6 

MFBc = MFcB = _6EIR = _6(200)(4000)(- 0,015) = +500kN·m 
L 12 12 

~(AB)= 200(!200) 40.000 kN ·m ~ (BC)= 
200\~) = 66.667 kN ·m 

~(CD)= 200~00) = 26.667 kN ·m 

Perhatikanlah bahwa semua nilai EI/L terse but dapat diekspresikan sebagai fungsi 
dari Elc atau dalam satuan dimensional mutlak seperti kilonewton-meter. Pilihan 
yang belakangan lebih disukai pada soal ini karena kemiringan-kemiringan yang di
peroleh dalam prosedur pengecekan pada tabel distribusi-momen yang bersangkut
an akan tepat nilainya dalam radian. Nilai-nilai EI/L dan FEM yang bersangkutan 
ditunjukkan pada Gambar 8.8.2b dan c. 
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£=200x 106 kN/m 2
; (cc400x 10 6 m 4 

(a) Balok yang ditinjau 

40,000 B 66,667 c 
AA :A- ~ 

(b) Nilai£1/L dalam kN·m 

-600 B 4 500 

c,b+o 
-600 +500 

(c) Nilai FEM dalam kN·m 

Gambar 8.8.2 Balok-kontinu untuk Contoh 8.8.1 

E 

26,667 D 

hir 
[: 

0 b 
E 

,!,.,& 

(b) Distribusi momen. Distribusi momen dapat dilakukan dengan mengguna
kan baik metode kekakuan biasa a tau pun metode kekakuan yang diselaraskan, se
bagaimana ditunjukkan pada Tabel 8.8.1a dan b. 

Contoh 8.8.2 Analisalah balok-kontinu untuk Contoh 7.5.2, yang ditunjukkan 
lagi pada Gambar 8.8.3, dengan metode distribusi-momen. 

PENYELESAIAN (a) FEM dan nilai-nilai EI/L. Nilai-nilai ini sama seperti nilai
nilai pada contoh sebelumnya; mereka ditunjukkan lagi pada balok yang sekarang 
ini pada Gambar 8.8.3b dan c. 

(b) Distribusi momen. Distribusi m omen dapat dilakukan dengan mengguna
kan baik metode kekakuan biasa ataupun metode kekakuan yang diselaraskan, se
bagaimana ditunjukkan pada Tabel 8.8.2a dan b. 

A~~--3-J-)~-1:7B~E-+r-------IO_Z_J,_---c~-'~'------},-l-Jmwc;',--E 

~'"'- 8+!1- ""' -~ :m 
£=200x 106 kN/m 2; I, =400x 10 6 m4 

(a) Balok yang ditinjau 

~ 
40,000 B 66,667 C 26,667 D 

Ar--~---,7\~------~-------~~~~~--E 
** A k 

(b) Nilai£1/L dalam kN·m 

A~ -600 
-600 B 

:A- + 500 

+500 

c :A- 0 

(c) Nilai FEM dalam kN·m 

Gtmbar 8.8.3 Balok-kontinu untuk Contoh 8.8.2. 

0 D 
A 
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Tabel 8.8.1a Distribusi momen dengan metode kekakuan biasa, Contoh 8.8.1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

FEM 
BAL 

CO 
BAL 

eo 
BAL 

eo 
BAL 

eo 
BAL 

eo 
BAL 

CO 
BAL 

M pengimbang total 

-600,0 
+600,0 

+ 18,8 
- 18,8 

- 22,8 
+ 22,8 

- + 3,8 
I - 3,8 

- 2,3 
+ 2,3 

1 + o.9 
1 - o,9 

- 0,5 
+ 0,5 

0,0 
________ , r ....... ---. -------
Pen~ Se. ~ _ 
cekan _ -12 (Selisih) 

+600,0 
-148,6 
+451,4 
+ 3,762 ~

mlah 
10-3 rad 

----- -------

-600,0 
+ 37,5 

- 0,5 
+ 0,5 

=302,8-1. 
+297,2 I 
-3oo,o I 
- 2,s 1 

-0,023 I 
1 

+500,0 
+ 62,5 

- 0,8 
+ 0,8 

+302,8 

-197,2 
+ 192,7 
- 4,5 
-0,023 

+500,0 
-357,2 

0,0 
-14~8 

8. 9 Penerapan pada Analisa Kerangka Kaku Statis Taktentu - Tanpa 
Translasi Titik-Hubung yang Tak Diketahui 

263 

0,0 
0,0 

Penerapan metode distribusi-momen pada analisa kerangka kaku statis taktentu yarig 
titik-hubungnya tak dapat mengalami transalasi tak-diketahui sangat serupa dengan pe
nerapannya untuk balok-kontinu sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 8.5 dan 8.8, 
kecuali bahwa di dalam kasus kerangka kaku tersebut acapkali terdapat lebih dari dua 
anggota yang bertemu di sebuah titik-hubungnya. Di dalam kasus seperti itu, ke-tak
seimbang-an pada awal setiap siklus adalah jumlah aljabariah FEM-FEM (untuk siklus 
pertama) atau momen-momen pindahan yang mengerumuni titik-hubung yang ber
sangkutan. Ketakseimbangan ini kemudian di-distribusikan kepada beberapa ujung
anggota sebanding dengan faktor-faktor distribusinya. Pada proses distribusi-momen, 
banyak penganalisa menyukai penulisan kolom bilangan-bilangan di setiap ujung-anggota 
langsung di atas atau di bawah anggota yang bersangkutan pada sua tu gambar kerangka 
kaku yang berskala, sehingga dengan demikian mereka memperoleh gambaran mental 
yang lebih baik tentang rangkaian peristiwa penguncian dan pembebasan tersebut. 
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Tabel 8. 8.1 b Distribusi m omen dengan met ode kekakuan yang diselaraskan, Contoh 
1 

0,75EI/L, kN ·m 20.000 

DF yang diselaraskan 0,3103 0,6897 0,7692 0,2308 

FEM -600,0 +500,0 +500,0 0,0 0,0 
BAL o,o 0,0 0,0 

-----·-

CO 0,0 +300,0 0,0 0,0 
BAL o,o 0,0 0,0 o,o 

Siklus I FEM yang 0,0 -300,0 +500,0 +500,0 0,0 o,o 
diselaraskan - 62,1 -137,9 -384,6 -115,4 

2 CO 0,0 -192,3 - 69,0 0,0 
BAL + 59,7 + 132,6 + 53,1 + 15,9 

3 CO 0,0 + 26,6 + 66,3 0,0 
BAL - 8,2 - 18,4 - 51,0 - 15,3 

---·--·-

4 CO 0,0 - 25,5 - 9,2 o,o 
BAL + 7,9 + 17,6 + 7,1 + 2,1 

- ------ ----- --+ 

5 I CO 0,0 + 3,6 + 8,8 0,0 
BAL - 1,1 - 2,5 - 6,8 - 2,0 

6 CO 0,0 - 3,4 - 1,2 o,o 
BAL + 1,0 + 2,4 + 0,9 + 03 

7 CO 0,0 + 0,4 + 1,2 o,o 
BAL - 0,1 0,3 - 0,9 - 0,3 

8 CO o,o - 0,4 - 0,2 0,0 
BAL + 0,1 + 0,3 + 0,2 0,0 

M pengimbang total o,o -302,8 +302,8 + 114,7 -114,7 o,o 

tUntuk pengecekan, Lihat tabel8.8.1a 

Bentuk tabeliah sebagaimana disarankan dan digunakan di dalam bab ini tidak memili
ki keuntungan tersebut, meskipun ia lebih padat dan suatu program komputer dapat 
disusun untuk menghasilkan tabel semacam ini sebagai keluarannya. 

Contoh 8.9.1 Analisalah kerangka kaku untuk Contoh 7.6.1, yang ditunjukkan 
1agi pada Gambar 8.9.1, dengan metode distribusi-momen. 

PENYELESAIAN Momen ujung-terjepit yang bekerja di B pada BA bernilai posi
tif karena ia bekerja menu rut arah jarum jam. 
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Tabel 8.8.2a Distribusi momen dengan metode kekakuan biasa, contoh 8.8.2 

EI/L,kN·m 40.000 40.000 66.667 66.667 26.667 26.667 

DF 0,3750 0,6250 0,7143 0,2857 1,0000 

FEM -600,0 -600,0 +500,0 +500,0 o,o 0,0 
BAL 0,0 + 37,5 + 62,5 -357,2 -142,8 o,o 

----

2 CO + 18,8 0,0 -178,6 + 31,2 o,o -71,4 
BAL 0,0 + 67,0 +111,6 - 22,3 - 8,9 +71,4 

3 CO + 33,5 0,0 - 11,2 + 55,8 + 35,7 - 4,4 
BAL 0,0 + 4,2 + 7,0 - 65,4 - 26,1 + 4,4 

----~--

4 CO + 2,1 o,o - 32,7 + 3,5 + 2,2 -13,0 
BAL o,o + 12,3 + 20,4 - 4,1 

I - 1,6 + 13,0 I 

-----~--------

5 CO + 6,2 o,o - 2,0 + 10,2 + 6,5 - 0,8 
BAL o,o + 0,8 + 1,2 - 11,9 - 4,8 + 0,8 

6 CO 0,0 + 0,6 + 0,4 - 2,4 
BAL + 2,2 - 0,7 - 0,3 + 2,4 

7 CO + 1,1 o,o - 0,4 + 1,9 + 1,2 - 0,2 
BAL o,o + 0,2 + 0,2 - 2,2 - 0,9 + 0,2 

-----·-----·-

8 CO + 0,1 o,o - 1,1 + 0,1 + 0,1 - 0,4 
BAL 0,0 + 0,4 + 0,7 - 0,1 - 0,1 + 0,4 

9 CO + 0,2 o,o o,o + 0,4 + 0,2 o,o 
BAL o,o o,o o,o - 0,4 - 0,2 o,o 

M pengimbang total -537,6 -475,4 +475,4 
' 

+139,4 -139,4 o,o 

Penge-
cekan -'h 

Jumlah 
(/, 10"3 rad 

+ 62,4 +124,6 - 24,6 -360,6 -139,4 
- 62,3 - 31,2 +180,3 + 12,3 0,0 

"'0 + 93,4 + 155,7 -348,3 -139,4 
=0 +0,778 +0, 778 -1,742 -1,742 

MFBA = +36(1,5)= +54kN·m 

64.8(5)2 

MFsc = --
1
-
2

- = -135 kN ·m MFcB = + 135 kN ·m 

MFBD = MFDB = 0 

~ (BD) = E~c) = 0,12000Elc 

0,0 
+69,7 
+69,7 
+0,871 

Nilai-nilai EI/L dan FEM yang bersangkutan ditunjukkan pada Gambar 8.9.lb dan 
c. Perhatikanlah bahwa FEM-FEM di ujung-kiri dituliskan di bawah anggota yang 
bersangkutan dan FEM-FEM di ujung-kanan dituliskan di atas anggota yang ber
sangkutan; anggota vertikalnya dipandang sebagai anggota horisontal, dengan me
lihatnya dari sebelah kanan. 
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Tabel 8.8.2b Distribusi momen dengan metode kekakuan yang diselaraskan, Contoh 
8.8.2 t 

Titik-hubung 

Anggota 

El/L,kN·m 

0,75EI/L,kN·m 

DF yang diselaraskan 

FEM 
BAL 

CO 
BAL 

Siklusl 
FEM yang 
diselaraskan 
RAL 

2 CO 
BAL 

CO 
BAL 

4 CO 
BAL 

CO 
BAL 

6 CO 
BAL 

7 CO 
BAL 

8 CO 
BAL 

9 CO 
BAL 

M pengimbang total 

0,3750 

-600,0 -600,0 

-600,0 -600,0 
o,o + 37,5 

+ 18,0 0,0 
o,o + 72,1 

+ 36,0 o,o 

o,o + 4,5 

+ 2,2 o,o 
o,o + 8,7 

+ 4,4 o,o 
o,o + 0.5 

+ 0,2 o,o 
o,o i+ 1,0 

+ 0.5 0.0 
0.0 + 0.1 

o,o o,o 
o,o + 0,2 

+ 0,1 0,0 
o,o o,o 

-537,8 -475,4 

tUntuk pengecekan, Lihat Tabel 8.8.2a. 

I 

i 
! 

66.667 26.667 26.667 

20.000 

0,6250 0,7692 0,2308 

+500,0 +500,0 0,0 0,1) 

o,o o,o 

o,o o,o 
o,o o,o 

+500,0 +500,0 0,0 o,o 
+ 62,5 -384,6 -115,4 

-192,3 + 31,2 o,o 
+ 120,2 - 24,0 - 7,2 

- 12,0 + 60,1 o,o 

+ 7,5 - 46,2 - 13,9 

- 23,1 + 3,8 o,o 
+ 14,4 - 2,9 - 0,9 

- 1,4 
I 

+ 7,2 o,o 
+ 0,9 - 5,5 - 1,7 

- 2,8 + 0,4 o,o 
+ 1,8 - 0,3 - o,1 

- 0.2 + 0.9 0,0 
+ 0.1 - 0.7 - 0,2 

- 0,4 o,o o,o. 
+ 0,2 o,o op 

o,o + 0,1 o,o 
o,o - 0,1 o,o 

+475,4 + 139,4 -139,4 0.0 

Distribusi momennya ditunjukkan pada Tabel 8.9.1. Titik-titik hubungnya 
ditata dalam urutan abjad dari kiri ke kanan. Anggota-anggota yang muncul dari 
setiap titik-hubung juga ditata dalam urutan abjad ujung-jauhnya. Karena pada ke
rangka kaku ini tak terdapat tumpuan-sederhana a tau sendi luar, metode kekaku
an yang diselaraskan tak mungkin diterapkan. Perhatikan juga bahwa berlangsung
nya pemindahan tak usah cli antara dua kolom yang bersebelahan. Distribusi mo-
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A T 
I 
I 

j~ 
I 

I ;: I 

i 
~-~'!.'--1 
(a) Kerangka kaku 

yang ditinjau 

A 
0,4000 

JB 

§ 
N 

c 

~ 
(b l ~ilai El 1L 

sebagai fungsi 
dari Elc 

+54 8 ~ 135 
A~~o~-~1-3-5--------~c~ 

Do 

1 c) Nilai FEM 
dalam kN·m 

Gambar 8.9.1 Kerangka kaku untuk Contoh 8.9.1 

mennya berhenti total pada akhir sik:lus kedua; hal ini selalu terjadi apabila hanya 
ada satu rotasi titik-hubung yang tak diketahui pada seluruh kerangka kaku ter
sebut, karena sebuah persamaan linier yang memiliki sebuah yang tak dik:etahui 
tak perlu diselesaikan dengan pendekatan berturut-turut. 

Contoh 8.9.2 Analisalah kerangka kaku untuk Contoh 7.6.2, yang ditunjukkan 
lagi pada Gambar 8.9.2, dengan metode distribusi-momen. 

PENYELFSAI AN Momen-momen ujung-terjepitnya adaiah: 

MFAB = - 96(IO) = -120 kN·m 
8 

M =- 120(4)(6)2 = -172 8 kN· 
FBC 102 , m 

MFBA = + 120 kN ·m 

M -+ 120(6)(4)
2 

+115,2kN·m 
FCB- J02 

Tabel 8.9.1 Distribusi momen untuk kerangka kaku pada Contoh 8.9.1 

EI/L (fungsi dari Elc) 0,4000 0,2000 0,4000 0,2000 

Siklus DF 0,6667 0,3333 

FEM +54,00 -135,00 o,oo + 135,00 o,oo 
BAL + 54,00 +27,00 0,00 0,00 

2 CO 0,00 0,00 + 27,00 +13,50 
BAL o,oo o,oo 0,00 0,00 

M pengimbang total +54,00 - 81,00 +27,00 + 162,00 +13,50 

Penge- Selisih + 54,00 +27,00 + 27,00 +13,50 
cekan - 72 (selisih) - 13,50 - 6,75 - 27,00 -13,50 

Jumlah + 40,50 +20,25 0,00 0,00 
Elc8 + 33,75 +33,75 0,00 0,00 
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Tabel 8.9.2a Distribusi momen dengan metode kekakuan biasa, 
Contoh 8.9.2t 

EI/L (fungsi dariE/c) 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2500 

Siklus DF 1,0000 0,5000 0,5000 0,4444 0,5556 

FEM -120,00 + 120,00 -172,80 +115,20 0,00 

BAL . + 120,00 + 26,40 + 26,40 - 51,20 -64,00 

2 CO + 13,20 + 60,00 ·-- 25,60 + 13,20 o,oo 

BAL - 13,20 - 17,20 - 17,20 - 5,87 - 7,33 

CO - 8,60 - 6,60 - 2,94 - 8,60 0,00 

BAL + 8,60 + 4,77 + 4,77 + 3,82 + 4,78 

4 CO + 2,38 + 4,30 + 1,91 + 2,38 o,oo 
BAL - 2,38 - 3,10 - 3,11 1,06 - 1,32 

5 CO - 1,55 - 1,19 - 0,53 
I 

- 1,56 0,00 

BAL + 1,55 + 0,8Ci + 0,86 + 0,69 + 0,87 

6 CO + 0,43 + 0,78 + 0,34 + 0,43 o,oo 

BAL - 0,43 - 0,56 - 0,56 - 0,19 - 0,24 

7 CO - 0,28 - 0,22 - 0,10 - 0,28 0,00 
BAL + 0,28 + 0,16 + 0,16 + 0,12 + 0,16 

8 CO + 0,08 + 0,14 + 0,06 + o,o~ o,oo 
BAL - o,08 - 0,10 - 0,10 - 0,04 -0,04 

9 CO - 0,05 - 0,04 - 0,02 - 0,05 o,oo 
BAL + o,05 + 0,03 + 0,03 + o,o2 + 0,03 

10 CO + 0,02 + 0,02 + 0,01 + 0,02 0,00 
BAL - 0,02 - 0,02 - 0,01 - 0,01 -0,01 

M pengimbang total o,oo +188,43 -188,43 + 67,10 -67,10 

Penge- Selisih +120,00 + 68,43 - 15,63 - 48,10 -67,10 
cekan -Vz - 34,22 - 60,00 + 24,05 + 7,82 +16,76 

Jumlah + 85,78 + 8,43 + 8,42 -- 40,28 -50,34 

Elc8 + 142,97 + 14,05 + 14,03 - 67,13 -67,12 

0,2500 

0,00 

0,00 

-32,00 

0,00 

- 3,66 
0,00 

+ 2,39 
0,00 

- 0,66 
0,00 

0,44 

0,00 

- 0,12 

o,oo 

+ 0}18 

o,oo 

- 0,02 

o,oo 

+ 0,02 
o,oo 

-33,53 

-33,53 

+33,55 
=0 

=0 
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A 

A 

A 
-120 

96 kN 120 kN 

c J / 

~ 1 D 

IOm IOm 

(a) Kerangka kaku yang ditinjau 

0 2000 0,2000 
B c 

8 
"' N 
0 

D 

(b) Nilai EI/L sebagai fungsi dari Elc 

+120 B 

-172,8 

(c) Nilai FEM dalam kN·m 

+115,2 c 
0 

0 
D 

Gambar 8.9.2 Kerangka kaku untuk Contoh 8.9.2 

Nilai-nilai El/L yang bersangkutan adalah: 

El (AB)= E(2Ic) = 0 2000EI El (BC)= E(llc) = 0 2000EI 
L 10 ' c L 10 } c 

El (CD)= E(l,SIIc) 0 2500EI 
L 6 ' c 

Nilai-nilai El/L dan FEM yang bersangkutan digelarkan pada Gambar 8.9.2b dan c. 
Karena titik-hu bung A adalah sendi, baik faktor kekakuan biasa a tau pun fak

tor kekakuan yang diselaraskan boleh dipakai untuk ujung B pada anggota BA ; ke
dua versi distribusi momen tersebut digelarkan pada Tabel8.9.2a dan b. Di dalam 
soal ini, metode kekakuan yang diselaraskan lebih memiliki keuntungan yang me
nyolok ketimbang metode kekakuan biasa, sebagaimana mestinya pada sebagian 
besar kasus. Dapat anda lihat dengan lebih mudah sekarang bahwa sekali tabel dis
tribusi-momen selesai diisi dengan nilai-nilai FEM-nya, penganalisa yang bersang
kutan tak perlu tahu lagi tentang bentuk strukturnya. Sekarang, pentabelan yang 
belum dikerjakan (sisanya), termasuk pengecekan terhadap distribusi momen, da
patlah dipercayakan kepada komputer elektronik untuk menghasilkan seluruh ta
bel distribusi-momen tersebut. 

Contoh 8.9.3 Analisalah kerangka kaku untuk Contoh 7.6.3, yang ditunjukkan 
lagi pada Gambar 8.9.3, dengan metode distribusi-momen. 
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Tabel 8.9.2b Distribusi momen dengan metode kekakuan yang diselaraskan, 
Contoh 8.9.2t 

Titik-hubung 

Anggota 

EIIL (fungsi dari Elc) 

0,15EI/L 
i 

------~-----------~-------

DF yang diselaraskan 1 .. -

-----~-- ~ -- t 
FEM 

BAL 

CO 

L 

BAL i 

Siklus ~ITEM yang-i--

-------f~et:~aJ11 
2 CO I 

1 
BAL i 

--~+~----

1 

CO 

o,oo, 

i 

.... T --

------1 
0,5714 0,4444 

I 

- 172,80 + 115,20 
o,oo 

r-

+--
-172,80 +115,20 
- 4,12 - 51,20 

- 25,60 - 2,06 
I 
' + 14,63 + 0,92 

l ---- : -, 
0,00 + o,46 + 7,32 

- 0,20 - 0,26 - 3,25 

o,oo - 1,62 - 0,13 4 
1

1, BCAOL 

I BAL + 0,69 + 0,93 + 0,06 

o,oo 

I o,oo 
-64,00 

o,oo 
+ 1,14 

o,oo 
- 4,07 

-- _j____________ -----r --- ----------j--- - ___) _______ _ 

5 : CO + 0,03 I, + 0,46 0,00 
i BAL - 0 02 I - 0 20 - 0,26 i 

0,00 

0,00 
o,oo 

-32,00 
o,oo 

+ 0,57 
0,00 

I , , ' I ' , I ----,-------- ------~.~----, ~- -- --r-- - __ , r-----
6 ! CO 0,10 I - 0,01 i 0100 - 0,13 

--~1-B_A_L~~---t---- -1--~---- + 0,06 -i __ OJOO_J __ ~ 0,01 0,00 
• I ' I I 
I : i o,oo 1 0,00 , 0,00 , o,oo 
1 ! 1 o~oo I o oo I - o,02 1 o,oo 

·t-~--+--------l - -~-+ --i -
co 1 I o,oo 1 o,oo 

1 
o,oo o,oo 

1 
+ o,o1 

BAL I t I o,oo I o,oo I o,oo i o,oo i o,oo 

Mpengimbang total 1 ~.oo T~-~~-~i-=~~~:~~l-~;~;--:-~67~;-r-33,5-5 ----
~~~-·~~--~--~----~--1-~-~-------.-L- ______ j _________ -----· j_ __ --- _______ l_ ________ _ 

7 CO 
BAL 

8 

tUntuk pengecekan, lihat Tabel 8.9.2a. 
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(a) Kerangka kaku yang ditinjau 

B~ A~~------~+~2~5b~-% 
o -256 ; B 

DO 

(b) Nilai EI/L 
se bagai fungsi dari £/ c 

(c) Nilai FEM 
dalamkN-m Gambar 8.9.3 Kerangka kaku untuk Contoh 8.9.3. 

PENYELESAIAN Apabila kerangka kaku ini dianalisa dengan menerapkan metode 
ubahan-sudut di dalam Contoh 7.6.3, pada mulanya akan diketahui bahwa (I) (}B 

sama dengan no! dan tidak terjadi lenturan pad a kolom BE, dan (2) (}A dan 8c ha
rus sama besarnya tapi berlawanan arah. Penyelesaian dengan distribusi momen 
dapat secara sama disederhanakan dengan hanya meninjau kerangka kaku berang
gota-dua pada Gambar 8.9 .3b dan c, karena apa yang terjadi pada AB dan AD pada 
Gambar 8.9.3b dan c .akan terjadi juga pada BC dan CF pada Gambar 8.9.3a, dan 
gay a aksial di dalam BE pada kerangka kaku semula akan tepat sama dengan dua 
kali reaksi vertikal di B pada Gambar 8.9.3b atau c. Distribusi momen untuk ke
rangka kaku pada Gambar 8.9.3b dan c digelarkan pada Tabel8.9.3. 

Tabel '8.9.3 Distribusi momen untuk kerangka kaku pada, Contoh 8.9.3. 

Titik-hubung 

Anggota 

EI/L (fungsidari£/c) 

Siklus DF 

FEM 
BAL 

2 CO 
BAL 

M pengimbang total 

Penge- Selisih 
cekan - 'h (selisih) 

Jumlah 
El,!! 
-~-------

OJ7500 

-256 
+192 

0 
0 

-64 

+192 
- 48 
+144 
+ 96 

~- ---------

0,2500 

0 +256 0 
+64 0 0 

0 + 96 +32 
0 0 0 

+64 +352 +32 
-----

+64 + 96 +32 
-16 - 96 -32 
+48 0 0 
+96 0 0 

------
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8.1 0 Penerapan pada Analisa Kerangka Kaku Statis Taktentu - Dengan 
• Translasi Titik-hubung yang Tak Diketahui 

Penerapan metode distribusi-momen pada analisa kerangka kaku statis taktentu yang 
beberapa titik-hubungnya bisa mengalami translasi yang tak diketahui, atau ar.alisa ke
rangka kaku berbentuk em pat persegi panjang dengan goyangan ke samping yang tak di
ketahui, akan dilukiskan pertama-tama melalui suatu kasus sederhana dengan derajat ke
bebasan bergoyang ke samping sama dengan 1. Tiga langkah utama yang terlibat dalam 
penganalisaan kerangka kaku pada Gambar 8.10.1a adalah sebagai berikut: 

1. Cegahlah goyangan ke samping anggota BC dengan menambahkan sebuah tumpuan di 
C, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 8.10.1b. Kerangka kaku tanpa translasi 
titik-hubung yang tak diketahui ini dapat dianalisa dengan distribusi m omen. Jumlah 
HA! dan HD! pada Gambar 8.10.lb mesti lebih kecil dari wl karena ada reaksi hori
sontal tambahan di C untuk keseimbangan seluruh kerangka kaku terse but. 

2. Kuncilah titik-titik hubung B dan C untuk melawan rotasi tapi biarkan mereka ber
alih (semaunya) sejauh 6.' ke kanan, sehingga timbullah himpunan momen ujung-ter
jepit pada kolomAB dan CD, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 8.10.lc. Hal ini 
sesuai dengan kenyataan bahwasanya kerangka kaku dengan tumpuan tambahan di 
C tersebut akan diselesaikan melalui distribusi momen jikalau tumpuan di C ber
gerak jauh 6.', ke kanan. Sesudah momen-momen ujung-terjepit akibat goyangan ke 
samping sembarang t:.' didistribusikan, reaksi-reaksi HA 2 dan Hv2 yang timbul pada 
Gambar 8.10.1c dapat ditentukan dari himpunan momen-momen pengimbang yang 
bersangkutan di ujung-ujung kolom. 

3. Goyangan ke samping 1::. yang sesungguhnya pad a kerangka kaku pada Gambar 8.1 0.1a 
sama dengan kt:.' di mana nilai k harus sedemikian rupa sehingga memenuhi kondisi 
gaya geser. 

(8.10.1) 

Dalam penyusunan hitungan-hitungan yang diperlukan, dua tabel distribusi-mo
men hendaknya dibuat, masing-masing untuk kedua langkah pertama yang diuraikan di 
atas. Setelah nilai k ditentukan dari kondisi gaya gesernya, seperti Persamaan (8.10.1 ), 
tabel ketiga boleh dibuat untuk menghimpun momen-momen ujung-terjepit dan momen
momen pengimbang pada tabel pertama dengan k kali momen-momen ujung-terjepit dan 
momen-momen pengimbang pada tabel kedua. Kemiringan di ujung-ujung anggota masih 
dapat dihitung melalui Persamaan {8.6.2), asalkan selisih momennya sama dengan mo-

lf2 

B ~ 
lf2 H cM c B B 

I 
w~-" w; I I 

' I 
I I 

A HA 

I~ 

+ k kali I J 
I I 

A HAI A HA2 I 

I~ I~ 
I 
I 

D Ho D HDI D HD2 

I~ I~ I~ 
(a) (b) (c) 

Garnbar 8.10.1 Kerangka kaku dengan derajat kebebasan bergoyang ke samping sebesar satu. 
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men-pengimbang paduan dikurangi momen ujung-teijepit paduan pada tabel ketiga. Per
samaan {8.6.2) telah diturunkan berdasarkan ketiadaan rotasi sumbu-anggota. Namun, 
persamaan ini masih berlaku jika sumbu-anggotanya berotasi. Kenyataan ini dapat di
buktikan lewat penyelesaian persamaan umum ubahan-sudut. 

2EI 
MB =MoB+ L (2eB +eA- 3R) 

untuk memperoleh eA dan eB Ekspresi-ekspresi untuk eA dan 8s adalah 

e _[MA- (MoA- 6EIR/L)] + (-!)[MB- (MoB- 6EIR/L)] 
A- 3EI/L 

e _ [MB- (MoB- 6EIR/L)] +(-!)[MA- (MoA- 6EIR/L)] 
B- 3EI/L 

(8.10.2a) 

(8.10.2b) 

Persamaan-persamaan (8.1 0.2a dan b) dapat dituliskan dalam bentuk sebuah persamaan
tunggal, sama seperti Persamaan (8.6.2), sebagai berikut: 

(Selisihujung-dekat) + { -~)(Selisihuiung-iauh) 
Buiung-dekat = 3EI/L 

kecuali bahwa kali ini selisih yang bersangkutan sama dengan momen pengimbang 
akhir dikurangi momen ujung-terjepit paduan akibat beban-beban yang bekerja 
pada anggota yang bersangkutan dan akibat rotasi sumbu-anggotanya. 

Jika derajat kebebasan bergoyang ke samping yang bersangkutan lebih dari 1, 
maka mesti ada sa tu distribusi-momen untuk setiap besaran sem.barang goyangan ke sam
ping, seperti 6;, 6~. 6~, dan seterusnya. Goyangan-goyangan ke samping yang tepat ada
lah k 1 6' 1 , k 2 6' 2 , k3 6' 3 , dan seterusnya, dan nilai-nilai k 1 , k2 , k3 , dan seterusnya ter
sebut akan ditentukan lewat penyelesaian kondisi-kondisi gaya geser yang bersangkutan 
sebagai persamaan -persamaan simultan. J adi masih akan ada persamaan-persamaan simul
tan yang mesti diselesaikan, namun jumlah persamaan simultan tersebut sama dengan 
derajat kebebasan bergoyang ke sampingnya. 

Morris telah mengemukakan suatu metode distribusi momen dan gaya geser secara 
silih-berganti, yang penguncian dan pembebasan titik-hubungnya dilakukan secara silih
berganti dengan pencegahan dan pembebasan goyangan ke samping.t Maka dalam satu 
operasi, momen-momen pengimbang didistribusik~ menurut faktor-faktor distribusi
momennya, dan dalam operasi selanjutnya, kondisi-kondisi gaya geser yang bersangkut
an dipenuhi sambil memasukkan himpunan momen ujung-teijepit akibat goyangan ke 
samping. Secara berangsur-angsur, struktur yang bersangkutan akhirnya akan mencapai 
keadaan-selaras melalui besaran-besaran rotasi dan translasi titik-hubung yang silih-ber
ganti. 

CONTOH 8.1 0.1 Analisa1ah ke>:angka kaku untuk Contoh 7. 7.1, yang ditunjuk
kan 1agi pad a Gam bar 8. 1 0. 2, dengan met ode distribusi-rnornen. 

tH. Sutherland dan H. L. Bowman, Structural Theory, John Wiley &.Sons, Inc., New York, 
1950, hal. 261 ;juga Trans. ASCE, vol. 96, 1932, hal. 66. . 
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PENYELESAIAN (a) Nilai EI/L. Nilai-nilai EI/L (Gambar 8.10.2b) untuk ketiga 
anggota adalah: 

El (AB)= E(Ic) = 0 1333EI 
L 7,5 ' c 

~(BC)= E(~Ic) = 0,3333Elc 

~ (CD) =Eve)= 0,2000Elc 

(b) Distribusi m omen seraya mencegah goyangan ke sa m ping, sehubungan 
dengan beban yang bekerja. Untuk kerangka kaku berbentuk empat persegi pan
jang ini, translasi titik-hubung yang tak diketahuinya hanyalah goyangan ke sam
ping anggota BC yang ditandai sebagai .6. ke kanan. Apabila goyangan ke samping 
ini dicegah, momen-momen ujung-terjepit akibat beban-beban yang bekerja ada,lah 
(Gambar 8.10.2c): 

MFAB = - 48(4•5)(3i = -34 56 kN ·m M = + 48(3)(4•5)
2 

= +51 84 kN ·m 
7,52 ' FBA 7,52 ' 

MF8 c = -
96

(
6
) = -72 kN ·m MFcB = + 72 kN ·m 

8 

Distribusi momen, dengan metode kekakuan yang diselaraskan, untuk momen
momen ujung-terjepit di atas, digelarkan pada Tabel 8.1 O.la. Momen-momen peng
imbang yang bekerja pada kolom-kolom AB dan CD ditunjukkan pada Gambar 

D~_l_ 

(a) Kerangka kaku 
yang ditinjau 

Bi--:::------+_7:..=2c.,.C 
..,.-72 
~ 

Ao 

0 

0 

Dft? 

(c) FEM dalam 
kN·m sehu-
bungan dengan 
beban yang 
bekerja 

0,3333 
B c 

§ 
N 
0 

Do 

~A 

(b) NilaiEJ/L sebagai 
fungsi dari Elc 

8 
I 

I 
I 

I l::g 

I 
I 

I 
I 

:g' 

I 
I 

I~ 

"" D I 
~ 

A~. I 

(d) FEM dalam 
kN·m sehu· 
bungan dengan 

3 
t:/ = lOOOkN·m 

Elc 
Gambar 8.10.2 Kerangka kaku untuk Contoh 8.10.1. 
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48 

8.10.3a, dan nilai-nilai HA. 1 dan Hv 1 dihitung me1a1ui peninjauan keseimbangan 
momen pada ko1om-kolom terse but; maka 

HAt= 
4~~)- 7~·~8 = 19,200-10,177 = 9,003 kN 
' , 

Hot = 
26

•
14 

= 5 228 kN 5 J 

(c) Distribusi momen sehubungan dengan sembarang A'= 1000 kN•m 3 /Elc. 
Momen-momen ujung-terjepit akibat A' dapat dihitung dengan menggunakan Per
samaan (8.8.1); nilai-nilai untuk A'= 1000 kN•m3 /Elc, ditunjukkan pada Gambar 
8.10.2d. 

nf. (I '-' 
-7<.'-,. 

61 1000) 
~. ,. = -- 106,66 kN ·m 

Distribusi momen dengan metode kekakuan yang diselaraskan untuk momen-mo
men ujung-terjepit tersebut di atas digelarkan pada Tabel 8.10.lb. Perhatikanlah 
bahwa jumlah desimal yang digunakan di da1am nilai-nilai FEM pada Tabel8.1 O.la 
dan b adalah sebanding. Momen-momen pengimbang yang bekerja pada kolom
kolomAB dan CD ditunjukkan pada Gambar 8.10.3b, dan nilai-nilaiHA 2 danHv2 
dihitung dari diagram benda-bebas kolom-kolom terse but pada Gambar 8.1 0.3b; 
m aka 

H,-. 

(d) Besar goyangan ke samping yang tepat A. Kondisi gaya geser yang dapat 
digunakan untuk menentukan besar goyangan ke samping yang tepat A= kA' dari 
pengamatan terhadap Gambar 8.10.3, adalah 

1·:> 76,48 
B-

H 41 =9,003 
A.__ 

l0o,oo 

(HAI +Ho I)+ k(HAz + Hoz) = 48 

(9,003 + 5,228) + k(6,687 + 16,878) = 48 

k = 1,433 

A= kA' = I 433( 1000) = 1433 kN ·m
3 

' El, 

I(\ 26,14 
( ' '-.,-

I 

f) ..!!El= 5,228 

ICo,oo 

1 c so, Is 

B~-

1 

I " •. 6"' Ab: 
l0o,oo 

(a) Goyangan ke samping 
dicegah 

(b) G k . kN·m 3 
oyangan e sampmg 1000--

Elc 

Garnbar 8.10.3 Kondisi gaya geser untuk kerangka kaku pada Contoh 8.10.1. 
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Tabel 8.1 0.1a Distribusi momen untuk beban yang bekerja pada kerangka kaku. 
Contoh 8.10.1. 

EI/L (fungsi dari El c) 0,1333 0,1333 0,3333 0,3333 0,2000 0,2000 

0,75EI/L 0,1000 0,1500 

DF yang diselaraskan 0,2308 0,7692 0,6897 0,3103 

FEM -34,56 +51,84 -72,00 +72,00 0,00 0,00 
BAL +34,56 0,00 0,00 o,oo 

CO 0,00 +17,28 0,00 0,00 
BAL o,oo 0,00 0,00 0,00 

Siklus I FEM yang 0,00 +69,12 -72,00 +72,00 0,00 o,oo 
· diselaraskan + 0,66 + 2,22 -49,66 -22,34 

2 eo 0,00 -24,83 + 1,11 0,00 
BAL + 5,73 + 19,10 - 0,77 - 0,34 

3 eo 0,00 - 0,38 + 9,55 0,00 
BAL + 0,09 + 0,29 - 6,59 - 2,96 

4 CO o,oo - 3,30 + 0,14 0,00 
BAL + 0,76 + 2,54 - 0,10 - 0,04 

5 CO 0,00 - 0,05 + 1;7 o,oo 
BAL + 0,01 + 0,04 - 0,88 - 0}9 

6 CO 0,00 - 0,44 + 0,02 o,oo 
BAL + 0)10 + 0,34 - 0,01 - 0,01 

7 CO 0,00 0,00 + 0,17 0,00 
BAL o,oo 0,00 - 0,12 - 0,05 

8 CO o,oo - 0,06 o,oo o,oo 
BAL + 0,01 + 0,05 o,oo 0)00 

9 CO 0,00 0,00 + 0,02 o,oo 
BAL o .. oo o,oo - 0,01 - 0,01 

M pengirnbang total 0,00 +76,48 -76,48 +Z6,14 -26,14 o,oo 

Penge- Selisih +34,56 +24,64 - 4,48 -45,86 -26,14 0,00 
cekan -Yz (selisih) -12,32 -17,28 +22,93 + 2,24 0,00 + 13,07 

Jumlah +22,24 + 7,36 +18,45 -43,62 -26,14 +13,07 
EI,6 +55,60 +18,40 + 18,45 -43,62 -43,57 +21,78 
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Tabel8.10.lb Distribusi momen untukgoyangan ke samping 1.000 kN-m3 /Eic 
pada kerangka kaku, Contoh 8.10.1 

Titik-hubung A B c 

277 

D 

Anggota BA BC CB --El/L {fungsi dariE/c) 0,1333 011333 0,3333 0,3333 0,2000 0,2QOO 

0,75EI/L 0,1000 0,1500 

DF yang diselaraskan .... 0,2308 0,7692 0,6897 0,3103 .... 

FEM -106,66 -106,66 o,oo 0,00 -240,00 -240,00 
BAL +106,66 0,00 o,oo +240,00 

CO 0,00 + 53,33 + 120,00 0,00 
BAL 0,00 0,00 0,00 0,00 

Siklus 1 FEM yang 0,00 - 53,33 0,00 0,00 -120,00 o,oo 
diselaraskan + 12,31 +41,02 +82,76 + 37,24 BAL 

2 CO 0,00 +41,38 +20,51 0,00 
BAL - 9,55 -31,83 -14,15 - 6J36 

3 CO 0,00 - 7,08 -15,92 0,00 
BAL + 1,63 + 5,45 +10,98 + 4,94 

4 eo o,oo + 5,49 + 2,92 0,00 
1AL - 1,27 - 4,22 - 1,88 - 0,84 

5 CO 0,00 - 0,94 - 2,11 o,oo 
BAL + OJ22 + 0,72 + 1,46 + 0,65 

-

6 CO o,oo + 0,73 + 0,36 0.00 
BAL - 0,17 - 0,56 - 0,25 - 0,11 

7 CO o,oo - 0,12 - 0,28 0,00 
BAL + 0,03 + 0,09 + 0.19 + 0,09 

8 CO 0,00 + 0,10 + 0,04 0,00 
BAL - 0,02 - 0.,08 - 0,03 + 0,01 

9 CO o,oo - 0,02 - 0,04 o,oo 
BAL o,oo + 0,02 + 0,03 + a,o1 

M pengimbang total 0,00 - 50,15 + 50,15 +84,39 - 84,39 0,00 

Penge- Selisih + 106,66 + 56,51 +50,15 +84,39 + 155,61 +240,00 
cekan -\6. (~lisih) - 28,26 - 53,33 -42,20 -25,08 . -120,00 - 77,80 

Jum1ah + 78,40 + 3,18 + 7,95 +59,31 + 35,61 + 162,20 
EicB + 196,00 + 7,95 + 7,95 +59,31 + 59,35 +270,33 



278 ANALISA STRUKTUR LANJUTAN 

Tabel 8.1 0.1c menunjukkan perpaduan dari momen-momen ujung-teijepit dan 
momen-momen prngimbang pada Tabe1 8.10.1a yang besamya 1,433 kali nilai
nilai yang bersangku tan pad a Ta bel 8.1 0.1 b. Kemiringan-kemiringan yang tepat di 
ujung-anggota dihitung dengan menggunakan Persamaan (8.6.2). Kemiringan-ke
miringan ujung yang bersangkutan adalah (JA = +336,5/Elc, OB= +29,8/Elc, Oc = 
(+41,5 atau +41,4)/Elc, dan On= +409,2/Elc. 

Tabel 8.10.1c. Perpaduan momen akibat beban yang bekelja dan goyangan ke samping 
untuk kerangka kaku pada Contoh 8.1 0.1 

Tillk-huhune 1 B c D 
- -

Anggota 
I 

1\B I BA -r ---B; --1 c~--l-co ~-- oz:---
FEM (1) - 34,56 + 51,84 -72,00 + 72,00 0,00 0,00 
FEM (2) -152,84 -152,84 0,00 0,00 -343,92 -343,92 
FE~ Total -187,40 -101,00 -72,00 + 72,00 -343,92 -343,92 

M Pengimbang (1) o,oo + 76,48 -76,48 + 26,14 - 26,14 0,00 
M Pengimbang (2) 0,00 - 71,86 +71,86 +120,93 -120,93 o,oo 
M ~11gimbangTotal 0,00 + 4,62 - 4/>2 +147,07 -147,07 0,00 

,, ' 

Seli~ +187,40 +105,62 +67,38 + 75,07 + 196,85 +343,92 
..:S (selisih) - 52,81 ..;.. 93,70 -37,54 - 33,69 -171,96 - 98,42 
1~~h + 134,59 + 11,92 +29,84 + 41,68 + 24,89 +245,50 
E1.8 

' 

+336,5 + 29,8 +29,8 + 41,4 + 41,5 +409,2 

Contoh 8.1 0.2 Analisalah kerangka kaku untuk Contoh 7.7 .2, yang ditunjukkan 
lagi pada Gambar 8.1 0.4, dengan metode distribusi-momen. 

SOLUSI (a) Nilai E!jL. Nilai-ni1ai El/L (Gambar 8.1 0.4b) untuk ketiga anggota
nya adalah: 

~(AB)= E7~) = 0,1333EI, T (BC)= E(~l,) = 0,3333EI. 

El (CD)= E(l,) = 0 2000Ef, 
L 5 ' ' 

(b) Distribusi momen sambil mencegah goyangan ke samping sehubungan 
dengan beban yang bekerja. Kerangka kaku ini serupa dengan contoh sebelumnya, 
kecuali bahwa tumpuan-tumpuan di A dan D kini terjepit, bukan lagi tumpuan
sendi. Momen-momen ujung-terjepit akibat beban-beban yang bekeija sama seperti 
yang te1ah dihitung di muka; mereka ditunjukkan lagi pada kerangka kaku ini pada 
Gambar 8.1 0.4c. Distribusi momennya digelarkan pada Tabel 8.1 0.2a. Momen-mo
men pengimbang yang bekerja pada kolom-kolom AB dan CD ditunjukkan ,pada 
Gambar 8.10.5a, dan nilai-nilai HA 1 dan Hn 1 dihitung lewat peninjauan keseim
bangan momen pada kolom-kolom tersebut; maka 

- 48(3) 65,56- 27,70 
HA!- 7,5 - 7,5 = 19,200-5,048 = 14,152 kN 

HDI = 33
•
43

; 
16

•
72 

10,030 kN 
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A 

B 

D 

(a) Kerangka kaku 
yang ditinjau 

~ -72 
+72 c 

0 
00~ 

V) 

+ 

0 
D 

(c) FEM dalam kN.m 
sehubungan dengan 
be ban yang bekerja. 

A 

B .----'oe<;,3;..;.3.:.c33;...__-;c 

D 

A (b) Nilai EI/LJle· 

' I 

I 
I 

I 
I~ 

'8. 
I 

bagai fungsi dari Elc 

D 

I 

' I 
I ~ 

N 
I 

(d) FEM dalam kN.m 
sehubungan dengan 

t.' ~ 1000 kN•ml 
El,. 

Garnbar 8.10.4 Kerangka kaku untuk Contoh 8.10.2. 
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(c) Distribusi momen sehubungan dengan sembarang t:.' = 1000kN • m3 /Elc. 
Momen-momen ujung-terjepit akibat !::;.' = 1000 kN • m3 /Elc adalah -106,66 
kN • m pad a kedua ujung kolom AB, dan -240 kN ·m pad a kedua ujung kolom 
CD. Nilai-ni!ai ini dikutip dari contoh sebelumnya dan ditunjukkan lagi pada 
Gambar 8.1 0.4d. Dari hasil-hasi! distribusi momen yang diperlihatkan pada 
Gambar 8.10.2b, momen-momen pengimbang yang bekerja pada ko1om-ko1om 
AB dan CD ditunjukkan pada Gambar 8.1 O.Sb. Ni!ai-nilai HA 2 dan H02 dihitung 
dari diagram benda-bebas ko!om-kolom tersebut pada Gambar 8.1 O.Sb; maka 

H = 96,48 + 101,59 = 26 409 kN 
~ ~5 • 

H
02 

= 154,78; 197,40 = 70,436 kN 

I') 65,56 IC 33,43 ~() 96,48 

cL'"·'" 
B- C- B-

48 

Hm ~ 10,030 D H02 ~ 70,436 
D-

I ~1672 1~197,40 
HAl ~ 14,152 ' HA2 ~26,409 

A- A 

1 ~ 21,10 1n 101,59 

(a) Goyangan ke samping dicegah (b) Goyangan ke samping 1000 k~iml 
c 

Gambar 8.10.5 Kondisi gaya geser untuk kerangka kaku pada Contoh 8.10.2. 
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(d) Besar goyar.gan ke samping yang tepat ll. Kondisi gaya geser yang dapat 
digunakan untuk rnenentukan besar goyangan ke sarnping yang tepat, ll = kll', 
dari pengarnatan Garnbar 8.10.5 ada1ah 

(HAJ + H01) + k(HA2 + H02) = 48 

(14,152 + 10,030) + k(26,409+ 70,436) = 48 

k = 0,246 

~ = k~' = 0,246(1000) = 246 k~~~
3 

Tabe1 8.1 0.2c rnenunjukkan perpaduan antara rnornen-rnornen ujung-terjepit dan 
rnornen-rnornen pengirnbang pada Tabe1 8.10.2a dengan 0,246 kali nilai-nilai yang 
bersangkutan pada Tabe1 8.10.2b. Kerniringan-kerniringan ujung-anggota dihitung 
dengan rnenggunakan Persarnaan (8.6.2). Kerniringan-kerniringan ujung tersebut 
ada1ah OA = 0, 88 = (+30,40 atau +30,43)/Elc, 80 = (-15,59 atau -15,58)/Elc, 
dan Ov = 0. 

Contoh 8.10 .3 Analisa1ah kerangka kaku untuk Contoh 7. 7.3, yang ditunjukkan 
1agi pada Garnbar 8.1 0.6, dengan met ode distribusi-rnornen. 

PENYELESAIAN (a) Nilai EI/L. Nilai-nilai EI/L untuk kelirna anggota adalah 
(Garnbar 8.10.6b): 

El (AB)= El (BC)= E(38lc) = 0,1750EI; 
L L 

El (AD) = E(2I,) = 0 2000EI 
L 10 I c 

-'Z (BE)= E(;l,) = 0,2500El, El (CF) = E(2l,) = 0,5000El, 
L 4 

(b) Distribusi momen dengan mencegah goyangan ke samping sehubungan 
dengan beban yang bekerja. Untuk beban terpusat tunggal, rnornen-rnornen ujung
terjepit hanya ada pada bentangan AB (Garnbar 8.9.6c) yakni: 

MFAB = - %(8) = - 96 kN ·m 
8 MFBA= +96kN·m 

Distribusi rnornen-rnornennya digelarkan pad a Tabel 8.1 0.3a. Mornen ·.1ornen 
pengirnbang yang bekerja pada ketiga kolornnya ditunjukkan pada uarnbar 
8.1 0.7a; ketiga reaksi horisontal didasar ketiga kolorn tersebut adalah: 

- 42,62+21,31 
Ho1 - 10 = 6,393 kN ke kanan 

35 40+ 17 70 
HE1 = ' 8 ' = 6.638 kN ke kiri 

15,15 + 7,58 
4 = 5,682 kN ke kanar 

(c) Distribusi momen sehubungan dengan sembarang ll' = 100 kN·m3 fEic. 
Mornen-rnornen ujung-terjepit untuk ketiga kolorn akibat perpindahan horisontal 
ABC ke arah kanan sejauh ll' sernbarang adalah: 

M _ M _ 6E(2lc)~' 
FAD- FDA- IQ2 -0,12Efc~' 

MFBE = MFEB =- 6E(2I,)~' -0,1875Elc~' 
82 

6E(2lc)~' 
MFCF = MFFC = - 42 = -0,75El,~' 

Jika ll', ditetapkan 100 kN ·m3/Elc, rnornen-rnornen ujung-terjepit sebesar -12, 
-18,75 dan -75 sebanding dengan nilai-nilai -96 dan +96 tersebut, yang tak lain 
adalah rnornen-rnornen ujung-terjepit akibat beban yang bekerja. Distribusi rno· 
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Tabel8.10.2aDistribusi momen untuk beban yang bekelja pada kerangka kaku 
Contoh 8.10.~ 

- -

lttik-hubung A B c D 
-- ---- -------- ;-t- -- ~ --- - --1 --- - -- ~-

Anggota AB BA BC CB CD DC 
I ' 

filiL (fungsi dari Elc) 0,1333 0,1333 0,3333 0,3333 o,-., 0;.11001) 

Siklus DF .... 0,2857 0,7143 0,6250 0,37$0 ., .. , . 
~~:;,<I ; ' FilM -34,.56' :+~1.114 -12110 +12,00 opo 0/)0 

BAL 0/)0 + s;76 +14,40 -4S,OO -21/)0 o,oo 

2 CO + 2,88 o.po -22,50 +7~ 0,00 -13,SO 

BAL 0,00 + 6,43 +16.07 -4,SO - 2,10 0,00 

3 CO + 3,22 0,00 - 2.2$ + 8,04 0,00 - '.3' 
BAL o,oo + 0,64 + 1,61 - '·02 - 3,02 o,oo 

4 CO + 0,32 o,oo - 2,!11 + 0,80 0,00 - 1,51 
BAL 0,00 + o,n + 1,1'11 -o,so - 0,30 0,00 

s CO. + 0,36 0,00 - 0,2S +0,90 0,00 - 0,1S 
BAL o,oo + 0,(¥1 + 0,18 -O,S6 -0,34 0,00 

6 CO + 0,04 0,00 -0,28 + 0,0'11 o,oo - 0,.17 
BAL 0,00 + 0,68 + 0,21) -0,06 - o,o3 0,00 

7 eo + 0,04 o,oo -0,03 + o,to OIJO . -oPi 
BAL o,oo + 0,01 + o,oz - 0,06 -Op.t 0,00 

8 CO 0.00 o,oo - 0,03 + 0,01 OJI) -0,02 
B'AL 0,00 + 0,01 + 0,02 - o,ot o,oo 0,00 

" M petij!itnbang fOtal -21,10 +6S,S6 -6S,s6 +33,43 -33,4) ,..16,72 

Pen~ SI!Usih _, 6,86 + 13,72 + 6,44 -3S,S7 -c3.lJ'&3 ' I ~16,72 

cekan -% (selisih) - 6,86 - 3,43 +19,28 - 3,ZZ + 8,36 +16,72 
Jumlah 0/)0 +10,29 +2S,72 -41,79 -2S,07 o,oo 
El,il 0,00 +2S,72 +2S,72 .,;.4t,7'fl ~4118 I. o_.oo 
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Tabel 8.10.2b Distribusi momen untuk goyangan ke samping 1000 kNm3 /Eic pada 
kerangka kaku, Contoh 8.10.2. 

fitik-hubung A B c D 
-~~----

Anggota AB BA ijC CB CD DC 

Ell L (fungsi dari t1 c) 0,1333 0,1333 0,3333 0,3333 0,2000 0,2000 

Siklus DF 0,2857 0,7143 0,6250 0,3750 

FEM -106,66 -106,66 0,00 0.00 -240,00 -240.00 
BAL o,oo + ~0,47 +76,19 +150,00 + 90,00 0,00 

2 CO + 15,24 o,oo +75,00 + 38,10 o,oo + 45.00 
BAL o,oo - 2l,43 -53,47 - 23,81 - 14,29 o.oo 

3 CO - 10,12 0,00 -ll,90 - 26,78 0,00 - 7,14 

BAL o.oo + 3,40 + 8,50 + 16,74 + 10,04 0,00 

4 CO + 1,70 o,oo + 8,37 + 4,25 o,oo + 5,02 
BAL o,oo - 2,39 - 5,98 - 2,66 - 1,59 o,oo 

5 CO - 1,20 0,00 - 1,33 - 2,99 o,oo - o,so 
BAL 0,00 + 0,38 + 0,95 + 1,87 + 1,12 1\.00 

6 CO + 0,19 0,00 + 0,94 + 0,48 0,00 + 0,56 
BAL 0,00 - 0,27 - 0,67 - 0,30 - 0,18 0,00 

7 CO - 0,14 o,oo - o,1s - 0,34 0,00 - 0,09 
BAL o,oo + 0,04 + 0)11 + '0,21 + 0,13 1\.00 

8 CO + 0,02 o,oo + o,1o + 0,06 Opl + 0,06 
BAL o,oo - 0,03 - 0,07 - 0,04 - 0p2 o,oo 

9 CO - 0,02 o,oo - 0,02 - 0,04 o,oo - o,ot 
BAL o,oo + o,ot + 0,01 + o.oJ + 0,01 OJlO 

M pengimbang total -101,59 - 96,48 +96,48 +154,78 -154,78 -197)40 

Penge- Selisih + 5,07 + 10,18 +96,48 +154,78' + 85,22 + 42,60 
cekan -=-% {selisih) - 5,® - 2,54 -17,39 - 48,24 - 21,30 - 42,61 

Jumlah "'0 + 7,64 + 19,09 +106,54 + 63,92 .. o 
Elcll .. o + 19,10 +19,09 -1;106,54 +106,53' ... o 
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Garnbar 8.10.6 Kerangka kaku untuk 
Contoh 8.10.3. 
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Tabel 8.10.2c. Perpaduan momen akibat beban yang bekerja dan goyangan ke samping 
untuk kerangka kaku pada Contoh 8.1 0.2 

FEM (I) 
FEM (2) 
FEM Total 

M Pengim(l) 
M Pengim (2) 
M Pengim Total 

Selisih 
-~ (selisih) 
jumlah 
Elc8 

I .:>42,62 
A-

Hm =6,393 
D--

1021,31 

-34,56 
-26,23 
-60,79 

-27,70 
-24,98 
-52,68 

+ 8,11 
- 8,11 

o,oo 
0,00 

1 
c35,40 

B-

+51,84 
-26,23 
+25,61 

+65,56 
-23,73 
+41,83 

+16,22 
- 4,06 
+12,16 
+30,40 

HEI =6,638 
E 

1017,70 

-72,00 
o,oo 

-72,00 

-65,56 
+23,73 
-41,83 

+30,17 
+ 0,26 
+30,43 
+30,43 

I .:>15,15 
c-

Hn =5,682 
F--

1(\,58 

+72,00 
o,oo 

+72,00 

+33,43 
+38,06. 
+71,49 

0,51 
-15,08 
-15,59 
-15,59 

o,oo 0,00 
-59,02 -59,02 
-59,02 -59,02 

-33,43 -16,72 
-38,06 -48,55 
-71,49 -65,27 

-12,47 - 6,25 
+ 3,12 + 6,24 
- 9,35 ""0 
-15,58 ""0 

(a) Goyangan ke samping dicegah 

H02 = 1,763 
D 

109,88 

ICI9,08 
B-

H£2=4,750 
E 

1018,92 

(b) Goyangan ke·sampinga' = 100 k~jm3 

c 

Garnbar 8.10.7 Kondisi gaya geser untuk kerangka 
kaku pada Contoh 8.10.3 



Tabel 8_10.3a Distn1msi momen untuk beban yang bekerja pada kerangka kaku, Contoh 8.10.3 

Titik-hubung 

Anggota 

RilL (fungsi dari 

Siklus I OF 

FEM 
BAL 

CO 
BAL 

CO 
BAL 

4 I CO 
BAL 

CO 
BAL 

6 I CO 
BAL 

7 I CO 
BAL 

8 I CO 
~AL 

M oelllimbau total 

1-
I o,6522 

I -9600 
+62~1 

l -18,00 
+11,74 

- 5,87 
+ 3,83 

- 1,82 
+ 1,19 

I - 0,60 
+ 0,39 

I _ 0,18 
+ 0,12 

I -0,06 
+ o,04 

- opz 
+opt 

-42;£>2 

A 

I 0,3478 I 0,3750 

0,00 +96,00 
+33,39 -36,00 

0,00 +,31,30 
+ 6,26 -11,74 

o,oo + 5,87 
+ 2,04 - 3,65 

0.00 + 1,92 
+ 0,63 - 1,19 

0.00 + 0,60 
+ 0,21 - 0,37 

0,00 + 0,20 
+ 0,06 - 0,13 

0,00 + 6,06 
+ 0,02 - 0,04. 

~~~ + o,oz 
+opt - 0,02 

+42/JZ +82,8> 

0,3750 0,2500 0,4286 0,5714 

0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo o,oo 
-36,00 -24,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 

0,00 o,oo -18,00 0,00 +16,70 -12,00 
-11,74 - 7,82 + 7,72 +10,28 o,oo o,oo 

+ 3,86 o,oo - 5,87 0,00 + 3,13 - 3,91 
- 3,65 - 2,43 + 2,52 + 3,35 OPJ ~00 

+ 1,26 0,00 - 1,82 o,oo + 1,02 - 1,22 
- 1,19 - o,so + 0,78 + 1,04 o,oo 0,00 

+ 0,.19 o,oo - 0,60 0,00 + 0,32 - 0,40 
- 0,37 - 0,25 + 0,26 + 0,34 o,oo 0,00 

+ 0,13 . 0,00 - O,IS 0,00 + o,1o - 0,12 
- 0,12 - Ojlll + o,os '~' o,to o,oo 0)00 

+ 0,04 o,oo - 0,06 o.oo + 0,03 - 0,04 
-0,04 :-Op2 + 0))3 + 0,03 o,oo OPJ 

+.0,02 o,oo - 0,02 0,00 + o,01 - 0,01 
- opz o.oo + Ojll + 0/11 o.oo o.oo 

-47,.4) -:U,.40 -I.S11S +15,15 +21,31 -17,70 

-47,43 -35,40 -15,1'5 +IS, IS +21,31 
+ 7,58 + 8,85 +23,72 - 3,79 -21,31 
-39.85 -26,55 + 8,51 +11,36 0,00 
-35,42 -35,40 + "56 + 1,51 0,00, 

F 

FC 

o,oo 
o,oo 

0,00 
o,oo 

+5,14 
o,oo 

+1,68 
o,oo 

+O,S2 
o,oo 

+0,17 
o,oo 

+0,05 

o.oo 

+0,02 
0.00 

+7,58 

a:: 
1:'1 
>-3 
0 
0 
1:'1 

s 
"' >-3 
~ 

63 
c:: 
"' ~ 
0 
a:: 
1:'1 z 

~ 

~ 



Tabel 8.10.3b 

BAL [ 

CO 
BAL 

3 I eo 
BAL 

4 I CO 
BAl 

5 l CO 
BAL 

6 I CO I BAL 

CO I BAL 

CO I BAl 

M pengilnbang total 

Penge·j Selisih · 
cekan -Yz (selisih) 

Jumlah 
Bl.,6 

Distribusi momen untuk goyangan ke samping lOO kN .m3 /Elc pada kerangka kaku 
Contoh 8.10.3 

c 

CB CF 

0,3750 0,5000 

+7.83 [ + 4.17 f +7,0l 

+3,52 0,00 +3,92 +16,07 0,00 + 3,52 0,00 + 2,08 + 2,34 +21,43 
-2,30 - 1,22 -7,50 - 7,49 - 5,00 - 1,51 - 2,01 o,oo o,oo o,oo 

-3,75 o,oo -1,15 - 0,76 0/X) - 3,74 o,oo - 0,61 - 2,50 - 1,00 
+2,45 + 1,30 +0,72 + 0,71 + 0,48 + 1,60 + 2,14 o,oo o,oo • o,oo 

+0,36 0,00 +1,22 +0,80 o,oo + 0,36 o,oo + 0,65 +0.24 + 1,07 
-0,23 - o,u -o,76 - 0,76 - o,so - 0,15 - ~21 o,oo o.oo o,oo 

-0,38 0,00 -0,12 - o,os o,oo - o,38 o,oo - 0,06 - 0,25 - 0,10 
+0,25 + 0,13 +0,08 +0p7 + o,os + 0,16 +0,22 o,oo o,oo o,oo 

+0,04 o,oo +0,12 +6,08 0,00 + 0,04 OJIO + 0,06 + 0,02 + o,u 
-0,03 - o,o1 -o,os - 0,07 - o,os - 0,02 -O,OZ 0,00 o,oo 0,00 

-0,04 Op.l -0,02 - 0,01 0,00 - o,04 o,oo opJ - 0,02 - 0,01 

+0Jl3 + 0,01 +0,01 + o,ot +opt + 0,02 + o,02 o,oo Op.l o,oo 

o,oo o,oo +0,02 + o,o1 o,oo o,oo 0,00 o,oo 0,00 Op.l 

o,oo q,oo -0,01 - o,o1 - o,ot OJXI Op.l 0>00 ofX! o,oo 

+7,75 - 1,75 +3,411 + 15,60 -19,08 +32/YJ -32p.l - 9,88 -18,92 -53>49 

+7,75 + 4,25 +3,48 +JS,60 - 0,33 +32,00 +43,00 + 2,12 - 0,17 +21,SI 
-1,74 - 1,06 -3,88 -16,00 + ~08 - 7,80 -to,76 - 2,12 + o,l6 -21,50 
+6,01 + 3,19 -0,40 -o,.w - 0,25 +2'\,20 +32,24 0,00 ~o =0 
+5.,34 + 5,32 -0,35 - 0,35 - ~33 +21;51 +21,49 o,oo =0 ~o 

N 

~ 

> z 
> 
t" ..... 
en 
> 
en 
":3 
:>:l 
c: 
~ 
":3 
c: 
:>:l 
t" 
> z ... c: 
":3 
> z 



Tabel 8.1 0.3c Perpaduan momen akibat be ban yang bekerja dan goyangan ke samping untuk kerangka kaku 
Contoh 8.10.3a. 

FBM(f) -96,00 0,00 +96,00 0,00 0,00 0,00 o,oo o,oo 

I 
0,00 

I 
0,00 

FEM(2) o,oo - 2,34 0,00 0,00 - 3,60 0,00 -14,62 -2,34 - 3,66 -14,61 
FEMTotal -96,00 - 2,34 +96,00 o,oo - \66 o,oo -14,62 - 2,34 - 3,66 -14.62 

M Pengim(l) -42,62 +42,62 +82,83 -47,43 -35,40 -15,15 +15,15 

I 
+21,31 

I 
-17,70 

I 
+ 1,58 

M Pengimt{2) + 1151 - 1151 + 0,68 + 3,04 - 3,72 + 6,24 - 6,24 - 1,93 - 3fi9 -10,43 
M.PengimTotal ·-41,11 +41,11 +83,51 -44,39 -39,12 - 8,91 + 8,91 + 19,38 -21,39 - 2,85 

Setisih. +S4,89 +43,45 -12,49 -44,39 -35,46 - 8,91 +23,53 +21,72 -17,73 + 11,77 
-* (selisih) + 6,24 -10,86 -27,44 + 4,46 + 8,86 +22,20 - 5,88 -21,72 +17,73 -11,76 
Jumlah +61A3 +32,59 -39,93 -39,93 -26,(,1) + 13,29 +11,65 0,00 0/X) + o,o1 
EI.e +54,34 . +54.)2 -3.5,49 -35,49 -35,47 + 11,81 + 11,77 o,oo 0,00 ... o 

~ 
o-3 
0 
0 
(:1;1 

Sl 
m 
o-3 
[:ll 

63 
c::: 
m 

~ 
0 
is: 
(:1;1 
z 

N 
00 
~ 
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men yang dilakukan terhadap momen-momen ujung-terjepit akibat goyangan 
ke samping tersebut digelarkan pada Tabel 8.10.3b. Reaksi horisontal di dasar 
ketiga tiang tersebut dihitung dari diagram benda-benda pacta Gambar 8.10.7b; 
m aka 

H = 7•75 + 9•88 = 1 763 kN k kiri o2 
10 

, e 

HE2 = 19,08; 18,92 = 4,750 kN ke kiri 

HF2 = 
32

•
00 ~ 53

•
49 

= 21,372 kN ke kiri 

(d) Besar goyangan ke samping yang tepat, A. Dalam penmjauan ke
seimbangan gaya horisontal dari seluruh kerangka kaku sebagaimana ditunjukkan 
pada Gambar 8.1 0.6a, jumlah reaksi horisontal di dasar ketiga kolom tersebut 
haruslah nol karena tak ada sama sekali beban horisontal yang bekerja pada 
kerangka kaku tersebut. Maka, dari pengamatan Gambar 8.10.7, 

(Hot- HEt+ HFt)- k(HD2 + HE2 + HF2) = 0 

(+6,393- 6,638 + 5,682)- k(l,763 + 4,750 + 21,372) = 0 

k = 0,1950 

·~ = k~' = 0,1950(100) = 19,50 k~t
3 

Perpaduan antara momen-momen ujung-terjepit, dan juga momen-momen peng
imbang, akibat be ban yang bekerja dengan akibat goyangan ke samping yang tepat 
besarnya, digelakarkan pacta Tabel 8.10.3c. Kemiringan-kemiringan ujung-anggota 
dihitung dengan menggunakan Persamaan (8.6.2), nilai-nilai mereka adalah: BA = 
(+54,34 atau +54,32)/Elc, OB = (-35,49, -35,49, atau -35,47)/Elc, Be = 
(+11 ,81 atau +11 ,77)/Elc, OD = 0, BE= 0, dan OF= 0. 

Contoh 8.10.4 Analisalah kerangka kaku untuk Contoh 7.7.4, yang ditunjukkan 
lagi pacta Gambar 8.10.8, dengan metode distribusi-momen. 

PENYELESAIAN (a) Nilai EI/L. Nilai-nilai EI/L untuk keenam anggotanya acta
lab (Gambar 8J0.8b): 

ELl (AB)= ELl (CD)= E
4
(3

8
lc) = 0,6250Elc El (AC) =El (BD)= E(2Ic) = 0,3125El 

, L L 6,4 c 

El (CE) = E(4lc) = 0 6250El El (DF) = E(2Ic) = 0 6250El 
L 6,4 ' c L 3,2 ' c 

Perhatikanlah bahwa meskipun bentuk struktur yang bersangkutan tidak simetris 
terhadap garis berat vertikalnya, secara kebetulan faktor-faktor kekauan nisbinya 
simetris terhadap garis besar vertikalnya, karena panjang kolom-pendek DF se
tengah panjang kolom-panjang CE dan momen inersianya juga setengah momen 
inersia CE. 

(b) Prosedur analisa. Deraja< kebebasan goyangan ke samping dari kerangka 
kaku yang ditinjau terse but adalah 2; yakni goyangan ke samping yang tak di
ketahui pacta AB sebesar A1 ke kanan pada CD sebesar A2 ke kanan. Kedua 
kondisi gaya gesernya adalah ( 1) jumlah gaya-gaya geser horisontal ke kiri di dasar 
kedua kolom atas harus sama dengan ·beban horisontal pacta AB, dan (2) jumlah 
gaya-gaya horisontal ke kiri di dasar kedua kolom bawah harus sama dengan 
jumlah kedua beban horisontal pacta AB dan CD. Apabila dua tumpuan ditambah
kan di B dan D untuk mencegah lendutan-lendutan horisontal di situ, beban-beban 
horisontal sebesar 12 kN dan 24 kN yang bekerja di A dan C akan langsung di
tahan oleh kedua tumpuan ini. Karenanya, gaya da1am yang dimasukkan ke dalam 
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12kN 

24kN 

sistem tersebut hanyalah gaya-gaya aksial tekan sebesar 12 kN dan 24 kN pada 
anggota=anggota AC dan BD; dan tidak te:rjadi lenturan di manapunjuga. Dengan 
demikian, prosedur analisa dengan metode distribusi-momen tersebut melibatkan 
pertama-tama suatu distribusi-momen untuk momen-momen ujung te:rjepit akibat 
goyangan ke samping sembarang ~; pada balok CD saja. Besar goyangan ke 
samping yang tepat pada AB adalah ~1 = k 1~1 dan pada CD adalah ~2 = k2~2 . 

Nilai-nilai k 1 dan k 2 yang tak diketahui tersebut dapat diperoleh dari kedua 
kondisi gaya geser yang bersangkutan. 

(c) Distribusi momen untuk goyangan ke samping ~~ pada balok AB. 
Momen-momen ujung-te:rjepit akibat goyangan ke samping ~~ ke kanan pada AB 
adalah (Gambar 8.10.8c): 

6E(2Ic)~l 
MFAC = MFCA = MFBD = MFDB = - 6 42 -0,29297 Elc~ ~ 

J 

Untuk ketelitian biasa hingga tiga atau empat desimal, penggunaan momen
momen ujung-te:rjepit sebesar -29,30 kN•m untuk Elc~~ =lOO kN•m3 tampak
nya bisa diterima. Dari momen-momen pengimbang di dalam distribusi momen 

A 
3/c 

e 
2/c 2/c 

e 
• • 'Cl- .c 

c 
3/c 

e 
• 
'Cl 
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~ ..... I I I 
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Eo 

(c) FEM dalam kN.m 

untuk .l.l = 100 kttr
3 
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0 

~w-
(b) Nilai El/L sebagai 

fungsi dari Elc 

A B 
0 .... 
"' ..... 
+ \ 

\ .l.2 .l.2 
~ 

0 .... .,-
..... 
+ 

~c 
00 

"' I I 
I 
~ 
I 
I~ 
oO 

E "' I 

(d) FEM dalam kN.m 
untuk .l.2= 100 kN•m

3 

Efc 
Gambar 8.10.8 Kerangka kaku untuk Contoh 8.10.4 
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yang digelarkan pada Tabel 8.l0.4a, diagram benda-bebas keempat kolom yang 
bersangkutan diperlihatkan pada Gambar 8.10.9a. Perhatikan bahwa tabel distri
busi-momen sendiri menghasilkan momen-momen yang serupa di ujung-ujung 
kolom-kiri atau kanan, meskipun diagram benda-bebas kolom-kanan sebelah 
bawah berbeda dengan diagram benda-bebas kolom-kiri sebelah bawah. 

(d) Distribusi momen sehubungan dengan goyangan ke samping ~; pada 
balok CD. Momen-momen ujung-terjepit akibat goyangan ke samping ~~ = 
lOO kN·m3fEic ke kanan pada CD adalah (Gambar 8.10.8d): 

6E(2IcJ~~ 
MFAC = MFCA = MFBD = MFDB = + 

6
,42 + 0,29297 Elc~~ = + 29,30 kN ·m 

6E(4Ic)~~ 0 5 5 A 1 58 60 kN MFCE = MFEC = -
6 42 = - , 8 94Elc"'2 = - , ·m 
' 

-1,17188Elc~~ = -117,20 kN ·m 

Nilai-nilai -58,60 dan -117,20 yang telah dibulatkan itu digunakan karena 
mereka mesti 2 dan 4 kali nilai 29,30 yang digunakan untuk kolom AC dan BD. 
Dari momen-momen pengimbang di dalam distribusi momen yang digelarkan pada 
Tabel 8.10.4b, diagram benda-bebas keempat kolom tersebut diperlihatkan pada 
Gambar 8.10.9b. Perhatikanlah bahwa kolom-pendek DF merniliki gaya geser 
yang paling besar. 

(e) Besar goyangan ke samping yang tepat ~1 dan ~2 • Kedua kondisi gaya 
geser yang bersangkutan, dari pengamatan Gambar 8.1 0.9 adalah, 

a tau 

+ kt(6,558 + 6,558)- kz(8,258 + 10,912) = + 12,0 

- kt(2,026 + 4,053) + kz(16,936 + 56,331) = + 24,0 

10:l0,36 
B-

+ 13,U6kt- 19,170k2 = + 12,0 

- 6,079kt + 73,267kz = + 24;0 

c~ss 

1021,61 

D~58 

1021,61 

10,912 
o-
~~42,07 

2,026 
£-

1~4,32 

4,053 
F-

~~4,32 

(a) A)= lOO k~j~3 

1081,10 
D-

(b) A2=100 k~jml 
c 

Gambar 8.10.9:Kondisi gaya geser untuk kerangka kaku pada Contoh 8.10.4. 



Tabel 8.1 0.4a Distribusi m omen untuk goyangan ke samping balok AB pada kerangka kaku Contoh 8.1 0.4 :::: 
i:'j 
>-3 
0 
t:l 
i:'j 

t:l 
00 
~ 
;; 
c: m 

FEM I o.oo -29,30 0,00 -29.30 -29,30 o,oo o,oo -29.30 0,00 o,oo o,oo o,oo ~ 
BAL +19,53 + 9,77 + 19,53 + 9,77 + 5,86 +11,72 + 11,72 + 5,86 + 11,72 + 11,72 o,oo o,oo 0 

:::: 
CO l + 9,76 + 2,93 + 9,76 + 2/13 + 4,88 + 5186 0.00 + 4,88 + 5,86 0,00 H,86 . +5,116 

i:'j 
z 

BAL - 8,46 - 4*23 - '8,46 - 4.23 - z.ts - 4,30 -4,29 - :1,15 - 4,30 - 4_,29 o,oo 0,00 

CO I -4.23 - 1,08 - 4,23 - 1,08 - 2,12 - 2,15 0,00 - :1,12 - 2.,15 0,00 -2,14 -2,14 

BAL + 3,S4 + 1,77 + 3,54 + 1,77 + 0,85 + 1,71 + 1,71 + 0,85 + 1,71 + 1,71 0,00 o,oo 

CO + 1.77 1 + o,42 + 1,77 + 0,42 + o.88 + 0,86 0,00 + 0,88 + ~86 0,00 +0,86 +0,86 
BAL 1,46 - 0,73 - 1,46 - 0,73 - 0,35 - 0,69 . - 0,70 - 0,35 - 0,69 - 0,70 0,00 o,oo 

CO - 0.73 - 0,18 - 0,73 - 0,18 - 0,36 - 0,34 0,00 - 0,36 - 0,34 0,00 -0,35 -0,35 
BAL + 0,61 + 0.,30 + 0,61 + 0,30 + 0,14 + 0,28 + 0,28 + 0,14' + 0,28 + 0,28 o,oo 0,00 

6 I CO 1 + o,30 + 0)07 + 0,30 + 0,07 + 0,15 + 0,14 0.00 + 0,15 + 0,14 0,00 +0,14 +0,1 
BAL - 0,25 - 0,12 - 0,25 - 0,12 - 0,06 - 0,12 - 0,11 -0.00 - 0,12 - 0,11 0,00 o,oo 

CO - 0,12 - 0,03 - 0,12 - 0,03 - 0,06 - 0,06 0,00 - 0,06 - 0,06 0,00 -0,06 -0,06 
BAL + 0,10 + 0,05 + 0,10 +O,OS + o,m + o,os + 0,05 + 0.02 + 0,05 + 0,05 0,00 o,oo 

CO + 0,05 + 0,01 + 0,05 + 0,01 + 0,02 + 0,02 0,00 +0,(12 + 0,02 0,00 +0,02 +0,02 
BAL - 0,04 - o.oz - 0,04 - 0,02 o,oo - 0,02 0,02 o,oo - 0,02 - 0,02 0,00 o,oo 

eo - o,o2 o,oo - 0,02 0,00 - 0,01 - 0,01 0,00 - 0,01 - 0,01 0,00 -0,01 -0,01 
BAL + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 0,00 + 0,01 + 0,01 0,00 + 0,01 + 0,01 0,00 o,oo 

+20,36 -20,36 +20,36 "'20,36 -21,61 +12,96 + 8.65 -21,61 +12,96 + 8f>5 +4,32 +4,32 

+20,36 + 8.94 +20,36 + 8,94 + 7,69 +12,96 + 8.65 + 7,69 +11,96 + 8J>S +4,32 +4,32 
-H},I8 - 3,64 ~10,18 - 3,84 - 4,47 - ~48 - 2.16 - 4.47 - 6,48 - 2,16 -4,32 -4,32 
+10,18 .f: .5110 +10,18 + .S,IO +),22 + 6,48 + 6.49 + 3,22 +6,48 + 6,49 0,00 0,00 
+ 5,43 ~ +•5,44 + ~ ... ). i .. 5,44 + 3,41 + 3,45 + 3.46 + 3,43 + 3,45 + 3,46 0,00 0,00 l'o:) 

<0 
~ 



Tabel 8.1 0.4b Distribusi momen untuk goyangan ke samping balok CD pada kerangka kaku Contoh 8.1 0.4. 

EI/l (fungsi dariE/c) J 0,6250 1 0,3125 o;62SO 0,3125 0,3125 0,6250 0,6250 0,3125 0,6250 I 0,6250 1 o,62SO 

Siklus I DF 1 0.6667 1 o,33j3 0,6667 0,3333 0,2000 0,4000 0,4000 0,2000 0.4000 0.4000 

FEM I 0,00 I +29,30 0,00 +29,30 +29,30 0,00 -511,60 +29,30 0,00 -117,20 -511,60 

BAL -19,53 - 9,77 -19,53 - 9,77 + 5,86 +11,72 + 11,72 + 17,58 +35,16 + 35,16 0,00 

CO I - 9,76 l + 2,9j - 9,76 + 8,79 + 4,88 +17,58 0,00 -4,811 + 5,116 0,00 + 5,116 

BAL + 4,55 + 2,28 + 0,65 + 0,32 - 2,54 - 5,08 - 5,08 - 0,20 - 0,39 - 0,39 o,oo 

CO + 0,32 - 1,27 + 2,28 - 0,10 + 1,14 - 0,20 0,00 + 0,16 - 2,54 0,00 - 2,54 
BAL + 0,63 + 0,32 - 1,45 - 0,73 - 0,19 - 0,38 - 0,37 + 0,411 + 0195 + 0,95 o,oo 

4 I eo - 0,72 - 0,10 + 0,32 + 0,24 + 0,16 + 0,48 0,00 -0,35 - o,1<J 0,00 - 0,18 

BAL + 0,55 + 0,27 - 0,37 - 0,19 - 0,13 - 0,25 - 0,26 + 0,11 + 0,22 + 0,22 0,00 

CO I - 0,18 I - 0.06 I + 0,28 + 0,06 + 0,14 + 0,11 0,00 - o,1o - 0,12 0,00 - 0,13 
BAL + 0,18 + 0,06 - 0,23 - 0,11 - 0,05 - 0,10 - 0,10 + 0,04 + 0,09 + 0,09 o,oo 

6 I CO I - 0,12 I - 002 I + 0,09 + 0,02 + 0,03 + 0,04 o,oo - 0,06 - 0,05 o,oo - 0,05 
BAL + 0,09 + 0,05 - 0,07 - 0,04 - 0,01 - 0,03 - 0,03 + 0,02 + 0,05 + 0,04 0,00 

CO I - 0,04 I o,oo + 0,04 + o,o1 + 0,02 + 0,02 o,oo - 0,02 - 0,02 0,00 - 0,02 
BAL + 0,03 + 0,01 - 0,03 - 0,02 - 0,01 - 0,02 - 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,02 0,00 

8 I CO I - 0,02 I o.oo + 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,01 - o,o1 0,00 0,00 
BAL + 0,01 + 0,01 - 0,01 - 0.01 0,00 0,00 I 0,00 0,00 + o,o1 + 0,01 0,00 

- 24.01 +24,01 -27,77 +~7,77 +28,84 +23,89 -52,73 +42,07 +39,03 - 81,10 -55,66 

Penge-~ Selisih I -24,01 - 5,29 -27,77 - 1,53 - 0,46 +23,89 + 5,87 +12,77 +39,03 + 36,10 + 2,94 
cekan -Y, (selisih) +13,88 + 0,23 +12,00 6,38 + 2,64 -19,52 - 1,47 + 0,76 -11,94 - 9,02 - 2,94 

-10,13 - 5,06 -15,77 - 7,91 + 2,18 + 4,37 + 4,40 +13,53 +27Jl9 + 27,08 0,00 
- 5,40 - 5,40 - 8,41 - 8,44 + 2,32 + 2,33 + 2,35 + 14,43 +14,45 + 14,44 o,oo 

I 0,6'l50 

-117,20 
o,oo 

+ 17,58 
0,00 

- 0,20 
0,00 

+ 0,411 
0,00 

+ 0,11 

0,00 

+ 0,04 

0,00 

+ 0,02 
o,oo 

+ 0,01 
o,oo 

- 99,16 

+ 18,04 

- 18,05 
-o 
-o 

~ 
f-0 
~ 

> z 
> 
t:: 
00 
> 
00 
o-,3 
~ c:: 
~ 
o-,3 
c:: 
~ 
t"' 
> z .... c:: 
o-,3 

> z 



Tabel 8.1 0.4c Perpaduan momen akibat goyangan ke samping AB dan CD pada kerangka kaku Contoh 8.10.4 

0,00 +18.91 '0,00 +18,91 +18,91 0,00 -37~83 +18,91 0.00 I -15,6S 

otoo -35,54 0,00 -35,54 -35,54 0.00 -37,83 :...:Js.54 0,00 :...15,6S 

BALM (l) +37,84 -37,84 +37,84 :_31,114 -40,16 +l4.Ql +16,08 • -40.,16 +24,08 

I 
+16,08 

BALM ~2} -ts,so +IS ,SO· -17,92 +17,92 +18,62 +1M2 -34,04 +27,16 +25,19 -S2,35 
TotaiBAL M +22,34 -22,34 +19,92 -19,92 -21,54 +39,50 -17,96 -13,00 +49,27 -36,27 

.. 
SeHsih +22,34 +13,20 +19,92 +15,62 +14,00 +39,56 +1~,87 +22.54 +49.27 +39,38 

-* (seliSih) - 9,96 - 7,00 -11,17 
I 

-11,27 - 6,1\0 -,l4,64 ..., 4,96 -1.&J -19,75 -9,84 

Jumlah +1.2,38 + 6,20 + 8,75 

I 
+ 4,35 + 7,40 +14,86 +14,91 +14>73 +29,52 +29,54 

Bic9 + 6,60 + 6,61 + 4,66 + 4,64 + 7,89 + 7,92 + 7,t5 :+t5.,7J +15,74 +15,15 

I .,-37,83 
-37,83 

I 
+ 8,03 

\ 
-35,93 
-27;90 

+ 9,93 
-9,94 
- 0,01 

-o 

+ 8,03 
-.64,01 
-5S,98 

+19,67 
-19,69 
- O,ol 
-o 

a: 
l"J 
lo3 
0 
t:l 
l"J 
t:l 
00 
lo3 
~ 

63 c 
"' ~ 
0 
a: 
l"J z 

N 
CO 
~ 
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Se1esaikan kedua persamaan di atas untuk mempero1eh k 1 dan k 2 , 

kt = +1,8584 

k2= +0,6455 

, kN·m3 

~. = kt~l = 1,8584(100) = 185,84---m;-

kN m3 

~2 = k2~l = 0,6455(100) = 64,55 E~c 

Tabe1 8.1 0.4c menunjukkan perpaduan dari kedua himpunan momen ujung
terjepit dan momen-momen pengimbangnya. Masing-masing nilai paduan sama 
dengan jumlah dari 1,8584 kali nilai pada Tabe18.10.4a dan 0,6455 kali nilai pada 
Tabel 8.10.4b. Kemigingan-kemiringan ujung-anggota dihitung me1alui Persamaan 
(8.6.2); merekaada1ah: BA= (+6,60 atau +6,61)/Elc, BB= (+4,66 atau +4,64)/Elc, 
Be= (+7,89, +7,92, atau +7,95)/Elc, BD = (+15,71, +15,74, atau +15,75)/Elc, 
B8 = 0, dan Bp = 0. 

(j) Diskusi dengan mengacu kepada teorema kerja-semu timbal-balik. 
Berdasarkan hasil-hasil dari kedua distribusi momen tersebut, yang satu sehu
bungan dengan ~~ = 100 kN·m3/Elc dan Yling lain sehubungan dengan ~; = 
100 kN ·m 3 /Elc, diagram benda-bebas tiang-tiang yang bersangkutan ditunjukkan 
pada Gambar 8.10.9. Dengan penye1esaian diagram benda-bebas seluruh kerangka 
kaku 1ewat penggunaan momen-momen pengimbang pada Tabe1 8.10.4a dan b, 
mereka akan menjadi seperti terlihat pada Gambar 8.10.10. Dapatlah anda per
hatikan bahwa gaya horisonta1 di C yang mengakibatkan lendutan horisonta1 
100 kN·m3/Elc ke kanan diA ada1ah 19,195 kN ke kiri, dan bahwa gaya hori
sonta1 di A yang mengakibatkan 1endutan horisonta1 100 kN•m3/Efc ke kanan 
di C adalah 19,170 kN ke kiri. Kenyataan bahwa 19,195 tidak tepat sama dengan 
19,170 kN ada1ah akibat kesa1ahan da1am pembulatan, karena secara teoritis, 
mestinya mereka sama, menurut teorema kerja-semu timba1-balik yang te1ah di
buktikan di dalam Pasal 4.3. Dengan menerapkan teorema ini, yang dinyatakan 
oleh Persamaan (4.3.3 ), terhadap sist em P dan Q pada Gambar 8.1 0.1 0. 

A I B 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

P •MJ= Q ·~P 
(-19,195)(+ 100) = (-19,170)(+ lOO) 

19,170 kN 

I - A 
I 
I 
I 
I 

I 

I 
\ 
\ 
~· 2 

I 
I 

B 

\ 
\ 
.1· 2 

191195 kN - c D 92,437 kN c - I 
I 
I 
I 
I 
~ 

E m ~926 

~ Jf)4.32 

13,883 

(a) Sistem P 

I 
I 

4,0 
Fmw 

53 -t ()4,32 

13,883 

Gambar 8.10.10 Hukum gaya timbal-balik. 

D I 
I I 

I I I 
I 56,331 

I F -I t ()99,16 I 

16,936 2,320 
E -~ ()55,66 

2,320 

(b) Sistem Q 
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Hanya ada satu gaya di dalam sistem P(l9,195 kN ke kiri) yang melahirkan per
pindahan-semu (lOO kN•m3/Elc ke kanan) di dalam sistem Q; juga hanya ada 
sa tu gay a di dalam sistem Q (19, 1 70 kN ke kiri) yang melahirkan perpindahan
nyata (100 kN·m 3/Elc ke kanan) di dalam sistem P. Gejala ini sering disebut 
Hukum gaya timbal-balik. 

Dengan mengacu kepada Gambar 8.1 0.1 0, kedua kondisi gaya gesernya boleh 
dinyatakan sebagai berikut: (1) gaya-1uar diA = +12 = +13, 116k 1 + 19,170k2 , 

dan (2) gaya-luar di C = +24 = -19,195k 1 + 92,437k2 . Makakoefisien-koefisien 
k 1 dan k2 di da1am kedua persamaan simultan di at as simetris terhadap diagonal 
utama ke kanan-bawah sebagai akibat alamiah dari hukum gaya timba1-balik. 

8.11 Penerapan pada Analisa Kerangka Kaku Statis Taktentu akibat Gerak• 
an Tumpuannya 

Metode distribusi-momen dapat dengan mudah digunakan utuk menganalisa kerangka 
kaku statis taktentu sehubungan dengan gerakan tumpuan-tumpuannya. Jika gerakan 
yang bersangkutan berupa gerak-rotasional di sebuah tumpuan tertentu, momen-momen 
ujung-terjepitnya akan merupakan momen-momen yang diperlukan untuk mempertahan
kan gerak-rotasional terse but. Jika gerakan yang bersangkutan berupa penurunan-trans
lasional, momen-momen ujung-terjepitnya akan merupakan momen-momen yang diper
lukan untuk menjaga agar garis singgung di titik-titik hubungnya tetap pada arahnya se
mentara membiarkan penurunan terjadi. Maka momen-momen ujung yang diperlukan 
untuk mempertahankan rotasi dfJ rad searah jarum jam di ujung A pada anggota AB 
adalah (Gambar 8.11.1a) 

4EI 
MFAB =+--dO 

L 
(8.11.1) 

Mom~'n-rr.omen ujung-terjepit yang diperlukan untuk menjaga agar garis-garis singgung 
di A dan li pada anggota AB tetap pada arahnya ketika B turun sejauh t::. relatif ke ba
wah terhadap A adalah (Gambar 8.11.1b) 

6Eiil 
MFAB=-~ 

6Eiil 
MFBA = --yz (8.11.2) 

Persamaan (8.11.1) dan (8.11.2) dapat dengan mudah diuji benar-tidaknya dengan me
nerapkan persamaan umum ubahan-sudut Persamaan (7.4.4a dan b): 

2EI 
MA= MoA +L(2fJA + Oa- 3R) 

2EI 
M a = Moa + L (20a + fJA- 3R) 

Lebih 1anju t, Persamaan {8.11.1) dapat diperoleh dari definisi faktor kekakuan dan fak
tor pemindah di dalam Pasal 8.3; dan Persamaan (8.11.2) adalah sama seperti Persamaan 
(8.8.1), yang telah diturunkan dengan menerapkan teorema bidang-momen. 

::1/'AO ~ MFBA 

MFAB~~~ --__ _.----B~) 
Elkonstan 

L 

4£/ 2£/ 
MFAB= +ytl.O MFBA= +yt!.IJ 

(a) 

Elkonstan 
L 

MFAB=-
6EfR MFBA =- 6EfR 

(b) 

Gambar 8.11.1 Momen ujung-terjepit akibat gerak-rotasional dan penurunan-translasional. 
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ANALISA STRUKTUR LANJUTAN 

Contoh 8.11.1 Analisa1ah kerangka kaku untuk Contoh 7.8.1, yang ditunjukkan 
1agi pada Gambar 8.11.2, dengan metode distribusi-momen. 

PENYELESAIAN (a) Nilai EI/L. Penganalisaan dilakukan sehubungan dengan 
penurunan vertika1 15 mm dan gerak-rotasinya 0 ,002-rad searah jarum jam, ke
duanya pada tumpuan D. Nilai-ni1ai EI/L (da1am satuan mut1ak) ketiga anggota di
hitung dan ditunjukkan pada Gambar 8.11.2b; mereka ada1ah: 

~(AB)= 2~(~00) = 10.667 kN ·m , 

~ (BC) = 
200~00) = 26.667 kN ·m 

~(CD)= 200~400) = 16.000 kN ·m 

(b) Distribusi momen dengan mencegah goyangan ke samping, sehubungan 
dengan gerakan tumpuan. Apabi1a tumpuan diD turun 15 mm vertika1 ke bawah 
dan berputar 0,002 rad searah jarum jam, momen-momen ujung-terjepit yang di
perlukan untuk mempertahankan bentuk kurva elastis pada (}8 = 0, Be = 0, dan 
goyangan ke samping = 0, adalah (Gambar 8.11.2c): 

MFAB = MFBA = 0 

MFsc = MFcs = 6(200)(8~)(0,0 1 S) = -400 kN ·m 

MFoc = + 4(200)(400)(0,002) = + 128 kN. m 
5 

MFCo = + 2(200)(400)(0.002) = +64 kN ·m 
5 

Distribusi momen untuk momen-momen ujung-terjepit di atas digelarkan pada 
Tabe1 8.11.la. Momen-momen pengimbang yang bekerja pada ko1om-ko1om AB 
dan CD serta reaksi-reaksi horisontal di A dan D ditunjukkan pada Gambar 
8.11.3a, dengan: 

B 

le 

A 

I· 

2/c 

HA 1 = 
95

•
0
7
:
5
47

•
6 

= 19,013 kN ke kanan 

HDI = 
145

•
5

; 
168

•
7 

= 62,840 kN ke kanan 

c 26,667 

0 

~J § 
c "' r- ..c 

"' "' 0 
D 

~I jf 0,002 rad 

6m •I D' ;7, 

-400 

-400 
... __ ~ --- + 

0 

E = 200 X 106 kN/m2; le= 400 X 10-6 m4 

(b) Nilai EI/L 
(a) Kerangka kaku (c) Nilai FEM 

yang ditinjau dalam kN.m dalamkN.m. 

Gambar 8.11.2 Kerangka kaku Contoh 8.11.1. 



ANALISA STRUKTUR LANJUTAN 297 

(c) Distribusi momen sehubungan dengan goyangan sembarang D.' = 1000 
kN•m 3 /Elc· Morr.en-momen ujung-terjepitnya adalah 

6Eia' 6(1000) 
MFAB = MFBA = -""""732= -~ = -106,66kN·m 

6Eia' 6(1000) 
M FeD = MFoc = --

5
-2-= ---

5
-2 - = -240 kN ·m 

Distribusi momen untuk momen-momen ujung-terjepit di atas telah ditunjukkan 
pada Tabel 8.1 0.2b; sebagian darinya diulangi di sini dalam bentuk Tabel 8.ll.lb. 
Momen-momen pengimbang yang bekerja pada kolom-kolom AB dan CD serta re
aksi-reaksi horisontal di A dan D ditunjukkan pada Gambar 8.11.3b, dengan 

HA2 = 26,409 kN ke kiri H02 = 70,436 kN ke kiri 

Tabel 8.1l.la Distribusi momen untuk FEM akibat gerakan tumpuan pada kerangka 
kaku Contoh 8.11.1 

itik-hubung A B c D 

Anggota AB BA BC CB CD DC 

El/L. kN·m 10,667 10,667 26,667 26,667 16,000 16,000 
--- -

Siklus 11 DF .... i 0,2857 0,7143 0,6250 0,3750 .... 

FEM 0,0 0.0 -400,0 -400,0 + 64,0 +128,0 

BAL ·o.o +114,3 +285,7 +210,0 +126,0 o,o 

CO +57,2 o,o +105,0 +142,8 0,0 + 63,0 

BAL 0,0 - 30,0 - 75,0 - 89,2 - 53,6 0,0 

3 CO -15,0 0,0 - 44,6 - 37,5 0,0 - 26,8 

BAL 0,0 + 12,8 + 31,8 + 23,4 + 14,1 0,0 

4 CO + 6,4 0,0 + 11,7 + 15_,9 o,o + 7,0 

BAL 0.0 - 3,3 - 8,4 - 9,/) - 6,0 0,0 

s eo - 1,6 0,0 - 5,0 - 4) 0,0 - 3,0 

BAL 0,0 + 1,4 + 3,6 + 2,6 + 1,6 0,0 

6 CO + 0,7 0,0 + 1,3 + 1,8 0,0 + 0,8 

BAL 0,0 - 0,4 - 0,9 - 1,1 - 0,7 0,0 

7 eo - 0,2 0,0 - 0,6 - 0,4 0,0 0,4 
BAL o,o + 0,2 + 0,4 + 0,2 + 0,2 0,0 

8 CO + 0,1 0,0 + 0,1 + 0,2 0,0 + 0,1 
BAL 0,0 0,0 - 0,1 - 0,1 - o,1 o,o 

M pengimbang total +47,6 + 95,0 - 95,0 -145,5 + 145,5 +168,7 

Penge- Selisih +47,6 + 95,0 +305,0 +2.54,5 + 81,5 + 40,7 

cekan -~ (selisih) -47,5 - 23,8 -127,2 -152,5 - 20,4 - 40,8 
Jumlah + 0,1 + 71,2 +177,8 .+ 102,0 + 61,1 - o,1 
9710-3 rad .. o +2,225 +2,223 + 1,275 + 1,273 ~o 
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I ')95,0 

B-

HAI = 19,013 
A-+ 

1047,6 

I ')145,5 

C-

H01 =62,840 
D-+ 

10168,7 

1096,48 
B-

HA2=26,409 
A 

I -:::> 101,59 

10154,78 c[ 
D H02 =70,436 

I-:::> 197,70 

(a) Goyangan ke . kN•m3 
. d" h (b) Goyangan ke sampmg sebesar 1000 -El = 12,5 mm 

sampmg 1cega c 

Garnbar 8.11.3 Kondisi gaya geser untuk kerangka kaku pada Contoh 8.1 1. 

(d) Besar goyangan ke samping yang tepat ~- Kondisi gaya geser yang ber
sangkutan ialah bahwa jumlah reaksi horisontal di A dan D hams sama dengan nol; 
maka, dari pengamatan Gambar 8.11.3, 

(HA I+ HD!) = k(HAl + HD2) 

(19,013 + 62.840) = k(26,409 + 70,436) 

k = 0,8452 

!:. = k!:.' = 0,8452(1000) = 0,8452(1000) 0 010565 
Elc 200(400) ' m 

Tabel 8.ll.lb FEM dan momen-momen pengimbang untuk goyangan ke samping pada 
kerangka kaku Contoh 8.ll.l (dari Tabel8.10.2b) 

Tabel8.ll.lc Perpaduan momen-momen akibat gerakan tumpuan dan goyangan ke sam
ping untuk kerangka kaku Contoh 8.11.1 

THikh:~g ·~ + ~ _ C 
D 

Anggot ~ DC 
I I 

FEM(l) (),0 0,0 ... 400,0 .,.:400,0 + ~.o +128.6 
fEM(2). -90,1 .;... 90,1 o.o 0.0 ,-202,8 -m.s 
FEMTotat -90,1 - 90,1 . -400.0 -400,0 -138,~ - 74,8 

BALM (l) +47,6 + 95,0 ...;., 95,0 -145,5 +145,5 +168,7 
BALM(2) -85,9 - 81,5 +81.5 +130,11 -no.s -l-66,8 
FEMTotal -38,3 + 13,5 - 13.5 - 14,7 + J4.7 + 1,9 

Selisih +51,8 +103,6 +386,5 +385,3 +151,5 + 76,9 
o...lh(~1Wh} -51,8 - 25,9 ~t92,6 -193,2 -3M - 76,8 
J~ah 0,0 + 77,7 +193,9 + 192,1 +H5,1 + . o,1 
B,l0-3 tad 0,0 +2,428 +2,424 +2.401 +2,398 ""0 



METODE DISTRIBUSI-MOMEN 299 

Tabel 8.ll.lc menunjukkan perpaduan antara momen-momen ujung-teijepit dan 
momen-momen pengimbang pada Tabel 8.ll.la dengan 0,8452 kali nilai-nilai yang 
bersangkutan pada Tabel 8.1l.lb. Kemiringan-kemiringan ujung-anggota yang te
pat dihitung dengan menggunakan Persamaan (8.6.2). Kemiringan-kemiringan ujung 
yang bersangkutan adalah eA = 0, 8B = (+2,428 atau +2,424) X 10-3 rad, Be = 
(+2,401 atau 2,394) X 10-3 rad, dan On= 0. 

8.12 Analisa Kerangka Berkepala Segitiga (Gable Frame) dengan Metode 
Distribusi Momen 

Apabila suatu kerangka berkepala segitiga berbentangan-tunggal yang merniliki dua tum
puan-terjepit sebagaimana yang ditunjukkan pada Gb. 8.12.la memikul beban tak-si
metris, maka akan terdapat lima perpindahan titik-hubung yang tak-diketahui, tiga dari 
antarimya adalah rotasi-rotasi titik-hubung B, C, dan D, dan dua lainnya akan dipilih 
dari lendutan-lendutan horisontal titik-hubung B, C, dan D serta lendutan vertikal titik
hubung C. Di dalam metode kemiringan-lendutan pada solusi, terdapat Iima persamaan 
simultan yang mesti diselesaikan; ini bukan tugas yang menarik, terutama apabila ditin
jau dari segi waktu yang diperlukannya untuk menyusun sistem persamaan-persamaan 
tersebut. Metode distribusi-momen menawarkan metode solusi yang lain, namun kita 
masih perlu menyelesaikan dua persamaan simultan, sebagairnana dilukiskan pada Gam
bar 8.12.1. Sebagairnana dinyatakan pada pengantar bab ini, keuntungan utama metode 
distribusi-momen terletak pada kenyataan bahwa penganalisa yang bersangkutan akan 
memiliki daya-rasa fisikal terhadap tanggapan strukti.tral dan bisa menjadi lebih akrab 
dengan struktur yang bersangkutan selama proses penganalisaan, sehingga ia dapat mem
perbaiki parameter-parameter yang dipakainya dalam pendisainan. 

= 

(a) 

C' 

(c) 

(d) 

Gambar 8.12.1 Kondisi gaya geser pada analisa ketangka berkepala segitiga 
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Pendekatan dasar yang digunakan dalam penganalisaan kerangka kepala segitiga 
dengan derajat kebebasan goyangan ke samping sebesar dua, melibatkan dua tumpuan
tambahan untuk mencegah dua goyangan bebas ke samping yang dipilih dari keempat 
translasi titik-hubung yang tak diketahui yang bersangkutan. Pada Gambar 8.12.lb, go
yangan ke samping titik-hubung B dan D dicegah oleh masing-masing tumpuan yang ber
sangkutan. Distribusi momen untuk momen-momen ujung-terjepit akibat beban yangbe
kerja pada kerangka kaku pada Gambar 8.12.1b tak berbeda dengan distribusi momen 
untuk balok-kontinu berbentangan empat. Dari hasil-hasil distribusi-momen ini, reaksi
rekasi yangdikehendaki,H81 danHn 1 dapatlah ditentukan. Kemudian tumpuan-tumpu
an di B dan D, satu demi satu, dibiarkan bergerak dengan jarak sambung ~~ dan ~~, se
bagaimana ditunjukkan pada Gambar 8.12.lc dan d. Momen-momen ujung-terjepit di
kerjakan untuk mencegah titik-titik hubung berotasi ketika gerakan ~~ dan ~; terjadi. 
Sesudah momen-momen ujung-terjepit ini didistribusikan, reaksi-reaksi H82 dan Hn2 

yang timbul di dalam kasus ~~ serta H83 dan Hn3 yang timbul di dalam kasus ~; dapat 
ditentukan dari statika dengan menggunakan momen-momen pengimbang yang bersang
kutan. Sebutlah goyangan ke samping yang tepat: ~ 1 = k 1~ 1 dan ~2 = k2~2 kedua kon
disi "gaya geser" yang dapat dipakai untuk mendapatkan k 1 dan k2 adalah 

HBt = ktHBz + kzHB3 

HDI = ktHm + kzHDJ 

(8.12.1a) 

(8.12.1b) 

Apabila baik kerangka berkepala segitiga itu sendiri maupun beban-beban yang be
kerja padanya simetris terhadap garis vertikal yang melalui puncaknya, hanya setengah 
darl seluruh kerangka yang bersangkutan yang perlu dilibatkan dalam pendistribusian 
momen. Kerangka kaku beranggota-dua pada Gambar 8.12.2a berperilaku sebagai belah
an-kiri dari seluruh kerangka kaku yang bersangkutan; ia memiliki sebuah tumpuan-ter
jepit. di A dan sebuah tumpuan-rol di C dengan rotasi di titik-hubung C. Pada Gambar 
8.12.2c, goyangan ke samping di B dicegah oleh tumpuan-tumpuan di situ; dan pada 
Gambar 8.12.2c tumpuan ini dibiarkan bergerak dengan jarak sembarang ~·, dengan aki
bat: tumpuan-rolnya beralih vertikal sejauh CC' untuk mempertahankan panjang BC. 
Kondisi gaya geser yang dapat dipakai untuk memperoleh goyangan ke samping yang 
tepat ~ = k~' adalah 

(8.12.2) 

Distribusi momen untuk kerangka kaku beranggota-dua tersebut pada Gambar 8.12.2b 
dan c tidak berbeda dcngan distribusi momen untuk balok-kontinu berbentangan-dua 
yang kedua ujungnya terjepit, karena bahkan pada Gambar 8.12.2c pun masih tak ter
dapat translasi titik-hubung yang tak diketahui lebih jauh yang melampaui batas kondisi 
terjepit. 

+ k kali 

A A 
(o) (b) (c) 

Gambar 8.12.2 Kondisigaya geser untuk kerangka simetrik berkepala segitiga yang dibebani secara 
simetris. 
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Contoh 8.12.1 Analisalah kerangka berkepala segitiga untuk Contoh 7 .9.1, yang 
ditunjukkan lagi pada Gambar 8.12.3, dengan metode distribusi-momen. 

PENYELESAIAN (a) Nilai EI/L. Nilai-nilai EI/L untuk kedua anggota kerangka· 
separuh ekivalen pada Gambar 8.12.3b adalah: 

~ (AB)= ~(~le)= 0,3333Elc El (BC)= E(Jlc) = 0 4472EI 
L 6,7082 ' c 

(b) Distribusi momen dengan mencegah goyangan ke sa m ping, sehubungan 
dengan beban yang bekerja. Apabila goyangan ke samping dicegah oleh suatu tum
puan lateral di B, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 8.12.3c, ketiga titik
hubung pada kerangka-separuh tersebut tak dapat mengalami translasi. Momen
momen ujung-terjepitnya adalah: 

18(6)2 

MFac = --u= -54kN·m MFcB = +54kN·m 

Dari distribusi momen yang digelarkan pada Tabel8.12.la, momen-momen peng
imbangnya ditunjukkan pada diagram benda-bebas kolom AB dan kasus BC pada 
Gambar 8.12.4a. Perhatikanlah bahwa dalam p~ninjauan BC sebagai benda-bebas, 
yang vertikal yang bekerja di C haruslah nol karena kesimetrisan. Dari diagram 
benda-bebas titik-hubung B, 

(a) Kerangka kaku 
yang ditinjau 

(c) FEM dalam kN.m 
untuk beban yang bekerja 

Hat= 117,71 kN ke kanan 

(b) Nilai EI/L sebagai 
fungsi dari'Elc. 

(d) FEM dalam kN.m 
untuk A'= 1000 kN •m3 

E/c 

Gambar 8.12.3 Kerangka berkepala segitiga untuk Contoh 8.12.1 
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(c) Distribusi momen untuk goyangan ke sampin~ sem!Jarang A'= 1000 
kN·m 3/Elc ke kiri di titik hubung B. Karena gaya horisontal yang dibutuhkan di 
B untuk mencegah goyangan ke samping adalah 117,71 kN ke kanan, goyangan 
ke samping aktualnya, apabila gaya-kekangan ini dihapuskan, haruslah ke kiri. Pa
da Gambar 8.12.3d, gerakan tumpuan diD diambil sembarang sebesar A'= 1000 

fabel 8.12.1a Distribusi momen untuk beban yang bekelja pada kerangka berkepala 
segitiga di dalam Contoh 8.12.1. 

itik-h"b""'- t A 

I ~-~ ~----j c ------ --~- --

Anggota AB BC CB 
I i I 

I --- -~-·--,-' ·-·-- -·-

Erl/L (fun.U darl El c) 0,3333 0,3333 0,4472 0,4472 

Siklus OF .... o;4270 0,5730 . ... 
----

I FEM 0,00 0,00 -54,00 +54,00 
B.AL o,oo - +23,06 +30,94 0,00 

2 CO + 11.53 1),00 o,oo +15,47 
BAL 0,00 0,00 0,00 0,00 

M pengim bang total +ll,53 +23,06 -23,06 +69,47 

Penge- Selbih +11,53 +23,06 +30,94 +15,47 

eekan --* (selisihJ ;,.11,53 - 5,76 - 7,74 -15,47 
Jumlah 0,00 +17,30 +23,20 0,00 
Bl,8 0,00 +17,30 +17,29 0,00 

fabel 8.12.1b Distribusi momen untuk goyangan ke samping di dalam kerangka berke
pala segitiga untuk Contoh 8.12.1 

T1tik-hubu~ __ l~_' 
--

B c 

Anggota I AB -~;-:- CB 
_I I I --

Bllt. ((Ungsi <l~Eie) 0,3333 1);3333 (),4472 0,4412 

Siklus DF . ~ .. 0.4270 -6,5730 . ... 

1 FEM +333,3 +333,3 -394,4 -894,4 
BAL 0,0 +239,6 +321,5 0,0 

2 -- eo +119,8 0,0 0,0 +Ui0,8. 
BAL 0.0 0.0 0,0 0,0 

M pengimbang total +453,1 +572,9 -572,9 -733,6 

Penge· SeHsih + 119,8 +239,6 +321,5 +160,8 
cekan -¥.1 (selisih) -U9,8 - 59,9 - 80,4 -160,8 

Jumlah 0,0 +179,1 +241,1 0,0 
B/,8 o.o +l7Q,1 +t79,7 . 00 

. I 
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Tabel 8.12.1c Perpaduan momen akibat beban yang bekerja dan goyangan ke samping 
pada kerangka berkepala segitiga untuk Contoh 8.12.1. 

mil<-hobong j A 
-----

Anggota AB 
I 

M Pengunbang (1) + 11,53 
M Pengimbang (2) +87,93 

M Pengimbang total +99,46 

EMJ (l) 0,00 
Elc#J (2) 0,00 
Blc8 o.oo 

123,47 

Hst=ll~ 

-5,76 

--BA Gc +-:8-
+ 3,06 ' - . + . 2 2306 6947 
+ 111,18 -111,18 -142,37 
+ 134,24 -134,24 - 72,90 

+ 17,30 + 17,29 0,00 
+ 34,87 + 34,87 . 0,00 
+ 52,17 + 52,16 0,00 

-~ 

(a) Goyangan ke samping 
dicegah (b) Goyangan ke samping sebesar 1000 k~T3 

c 

Gambar 8.12.4 Kondisi gaya geser untuk kerangka berkepala segitiga pada Contoh 8.12.1. 

kN•m/EI ke kiri. Untuk mempertahankan agar panjang semua anggota tidak ber
ubah, titik-hubung C harus beralih ke c' sebagaimana ditunjukkan. Momen-momen 
ujung-terjepit yang diperlukan untuk mempertahankan agar semua kemiringan 
ujung tetap nol adalah 

M =M = + 6E(2Ic)A' + 6(2)(1000) = +333 3 kN· 
FAB FBA 62. 62 , m 

M =M = 6E(3Ic)(CtC') = 18(1000VS) _ 894 4 kN· 
FBC FCB 6,70822 6,70822 1 m 

Distribusi momen untuk momen-momen ujung-terjepit di atas digelarkan pada Ta
bel 8.12.1b. Dari diagram benda-bebas pada Gambar 8.12.4b, reaksi horisontal 
yang timbul di B diperoleh 

Hs~ = 606,.5 kN ke kiri 
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(d) Besar goyangan ke samping yang tepat A. Gunakan kondisi gaya geser 
yang dilukiskan pada Pers. (8.12.2), 

Ha1 = kHsz 

117,71 = k(606,5) 
k = 0,1941 

~ = k~' = 0 1941(1000) = 194 I kN ·m
3 

' ' Elc 

Momen-momen pengimbang paduan dan kemiringan-kemiringan ujung yang dige-
1arkan pa1a Tabe1 8.12.1c tak lain adalah jum1ah nilai-nilai yang bersangkutan pa
da Tabel 8.12.1a dan 0,1941 kalinilai-nilai yangbersangkutan pada Tabel8.12.1b. 
Momen-momen pengimbang dan kemiringan-kemiringan ujung ini cocok sekali 
dengan mereka pada solusi ubahan-sudut untuk Contoh 7.9.1. 9.1. 

Contoh 8.12.2 Analisalah kerangka berkepala segitiga untuk Contoh 7.9.2, yang 
ditunjukkan lagi pada Gambar 8.12.5, dengan metode distribusi-momen. 

PENYELESAIAN Konsep pada prosedur so1usi untuk kerangka berkepala segitiga 
yang memiku1 beban tak-5imetris telah diterangkan di dalam pasal ini. Penyelesai
an -1engkap untuk kerangka kaku yang ditinjau pada Gambar 8.12.5a dilukiskan 
pada Tabe18.12.2a hingga d serta Gambar 8.12.5 dan 8.12.6. Dari momen-momen 
pengimbang pada Tabel 8.12.2a hingga c, reaksi-reaksi horisontal di tumpuan B 
dan C diikhtisarkan pada Gambar 8.12.6a hingga c. Kedua kondisi gaya geser yang 
bersangkutan menjadi 

+ 338,05k,- 268_45kz = 48,022 

- 268_45k, + 338,05kz = 3,880 

(a) Kerangka kaku 
yang ditinjau 

(d) FEM dalam kN.m 
untuk 

•'-1000 kN•ml 
"' 1 -, E/c 

(b}NilaiEJ/L 
sebagai fungsi 
dari Elc 

(c) FEM dalam kN.m 
sehubungan dengan 
be ban yang bekerja. 

(e) FEM dalam kN.m 
untuk 

A'-1000 kN•ml 
2- E/c 

Gambar 8.12.5 Kerangka berkepala segitiga untuk Contoh 8.12.2. 
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(a) Akibat be ban yang bekerja (b) Akibat t.; = 1000 kN •m 3 

EJ.. (c) Akibat t.z = 1000 k~t
3 

Garnbar 8.12.6 Kondisi gaya geser untuk kerangka berkepala segitiga pada Contoh 8.12.2. 

Perhatikanlah bahwa koefisien k1 dan k 2 pada ruas kiri dari kedua persamaan di 
atas simetris terhadap diagonal-utama ke kanan-bawah, lagipula sebagai akibat ala
miah dari teorema kerja-semu timbal-balik, atau, di dalam kasus ini, hukum gaya 
timbal-balik. Selesaikan kedua kondisi gaya geser tersebut untuk memperoleh k 1 

dan k 2 , 

kt = +0,40925 kz = +0.33647 

Maka besar goyangan ke samping yang tepat adalah: 

, kN·m3 

a1 = k1a1 = (+0,40925)(1000) = +409,25 --m;-
, kN·m3 

az = kzaz = (+0,33647)(1000) = +336,47 ---m;-

Nilai-nilai paduan dari momen-momen pengimbang dan kemiringan-kemiringan 
ujung yang digelarkan pada Tabel 8.12.2d masing-masing sama dengan jumlah dari 
ketiga bagiannya; yakni, (1) nilai-nilai yang bersangkutan pada Tabel8.12.2a, (2) 
0,40925 kali nilai-nilai yang bersangkutan pada Tabel 8.12.2b, dan (3) 0,33647 
kali nilai-nilai yang bersangkutan pada Tabe18.12.2c. Momen-momen pengimbang 
akhir dan kemiringan-kemiringan ujung akhir ini sangat cocok dengan solusi 
ubahan-sudut untuk Contoh 7.9.2. 

8.13 Faktor Kekakuan dan Faktor Pemindah untuk Anggota-anggota yang 
Momen Inersianya Variabel 

Di dalam Pasal 7.10, koefisien-koefisien kelenturan dan kekakuan suatu anggota yang 
momen inersianya variabel telah didefmisikan. Untuk suatu anggota ij yang kedua 
ujungnya terjepit, jika momen-momen searah jarum jam M; dan M1 dikerjakan masing
masing di ujung i dan j, rotasi-rotasi searah jarum jam 4>; dan 4>1 adalah [Persamaan 
(7.10.4adanb)]. 

(8.13.la) 

L L 
<Pi= /ii Elc Mi + /ii Elc Mi (8.13.lb) 

dengan: t;1,[;1 = [;1, [ 11 didefinisikan sebagai koefisien-koefisien kelenturan, dan untuk 
sua tu anggota-yang m omen inersianya tetap, t;1 = [;j = + 1/3, [;; = [1; = -1/6. Sebaliknya, 
untuk anggota ij yang kedua ujungnya terjepit, momen-momen searah jarum-jam Mi 
dan Mi yang diperlukan untuk mempertahankan rotasi searah jarum-jam 4>1 dan 4>t ma
sing-masing di ujung i dan j adalah [Persamaan (7.1 O.Sa dan b)] 

(8.13.2a) 

(8.13.2b) 



Tabel 8.12. 2a Distribusi momen untuk be ban yang bekerja pada kerangka berkepala segitiga di dalam Contoh 8.12.2 0:1 g 

FEM -'-27,00 +27,00 - 6,75 +6,75 0,00 0,00 &,00 0,00 
BAL 0,00 - 8,65 -11,60 -3,38 -3,37 0,00 o,oo o,oo 

2 I CO - 4,32 0,00 - 1,69 -5,80 0,00 -1,6~ 0,00 0,00 
BAL 0,00 + 0,72 + 0~7 +2,W +2.W +0,~ +0,72 0;00 

3 I CO + 0,36 0,00 + 1,45 +0,48 +0,48 +1,45 0,00 +0.36 
BAL 0,00 - 0,62 - 0,83 -0,48 -0,48 -0,83 -0,62 0,00 

4 I eo - 0,31 0,00 - 0,24 -0,42 -0,42 -0,24 0,00 . -0,31 
BAL 0,00 + 0,10 + 0,14 +0.42 +0,42 +0,14 +0,1& o,oo 

5 ! CO + 0,05 0,00 + 0,21 +&,07 +0~07 +0,21 0,00 +0,05 
BAL 0,00 - 0,09 - 0,12 -0,07 -om -0,12 -0,09 0,00 

> 
6 I eo - 0,04 0,00 - 0,04 -0,1)6 -o.oc; -0,04 0,00 -&,04 z 

> 
BAL 0,00 + 0,02 + 0,02 +0,06 +0,06 +0,02 +0,02 o,oo ~ 

fll 

> 
7 t CO I + o,ot 0,00 + 0,03 +0,01 +0,01 +0,03 &,00 +0,01 fll 

BAL 0,00 - 0,01 - 0,02 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 0,00 >,3 
:0 
c:: 

M pengimbang total -31,25 +18,47 -18,47 +0,47 -0,47 -0,12 +0,12 +0,07 ~ 
>,3 
c:: 

Penge. I Selisih - 4,25 - 8,53 -11,72 -6,28 -0,47 -0,12 +0,12 +0.07 
:0 
t" 

cekan ~ (selisi:h) + 4,26 + 2,12 + 3,14 +5,86 +0,06 +0,24 -0,04 -0,06 > 
1umlah + 0,01 - 6,41 - 8,58 -&,42 -0,41 +0,12 +0,08 +o;ot z .... 
BI,e "'0 - 6,41 - 6,40 -0,31 -0,.31 +0,09 +0,08 .. () c:: 

>,3 

> z 



Tabel8.12.8b Distribusi untuk goyangan ke samping 1000 kN.m"/ Elc di puncak kolom kiri pada 
kerangka berkepala segitiga untuk Contoh 8.12.2 

2 eo - 24) 0,0 
BAL 0,0 0,0 

3 CO 0,0 0,0 
BAL o,o + 10,.2 

4 I CO + S,l M 
BAL 

...l 
0,0 0,0 

5 I CO o,o 0.0 
BAL 0,0- + 1,4 .. 

6 I CO + 0,7 0.0 
BAL 0,0 0,0 

7 I CO 0,0 op 
BAL 0,0 + 0..2 

8 I CO + 0,1 0,0 
BAL o.o 0,0 

El<e 

o.o I :... 32,6 
0,0 - 47,8 

- 23,9 
+ B,7 

- 3A 
+ 2,4 

0.0 
0,0 

- o,s 
+ 0,3 

o,o 
0,0 

+ 1,0 
- t,o 

0,0 
o,o 

0,0 
0,0 I + 

+ 1,0 I 
- 1,0 

op + 9.5,5 
o.o 0,0 

0,0 0.0 
+ 10,2 o,o 

o,o + S,l 
o,o o,o 

o,o 0,0 
+ 1,4 0.0 

0,0 o,o + 0,7 
M 0,0 op 

0,0 0.0 
+ 0,2 0,0 

0,0 + o,t 
o,o o,o 

+202,8 +101,4 

+202,8 +101,4 
- S0,7 -I(J1,4 
+l5Z.l o,o 
+1.52,1 0,0 

3: 
t>J 
~ 
0 
tl 
t>J 
tl 
r;; 
~ 
~ 
; 
c:: 
(IJ 

~ 
0 
3: 
t>J z 

~ 
Q 
-.1 



Tabel 8.12.2c Distribusi m omen untuk goyangan ke sm:nping l 000 kN .m 3 /Elc di puncak kolom-kanan pada kerang
ka kaku berkepala segitiga untuk Contoh 8.12.2 (mengacu kepada Tabel 8.12.2b ). 

C D E 

CB CD DC DE ED 

-447,2 
-366,8 
- 31,2 

+447,2 
+366,8 
- 31,2 

+447,2 
+370,1 
- 27,5 

-333,3 
-370,1 
- 27,6 

Tabel 8.12.2d Perpaduan m omen akibat beban yang bekerja dan goyangan ke samping pada kerangka berkepala segi
tiga untuk Contoh 8.12.2. 

M Pengimbang (1) 
M Pengimbang (2) 
M Pengimbang (3) 
M Pengimbang total! -141,06 I - 64,75 l + 64,75 t + 27,16 I - 27,16 l + 41,41 I - 41,41 
--
EU~(l) 0,00 - 6,41 - 6,40 - 0,31 - 0,31 + 0,09 + 0,08 0,00 
Elc8 (2) 0,00 ..,. U,30 ..,. 11,25 - 12,77 - 1477 + 62,29 + 62,25 o.oo 
Elc8 (3) 0,00 + 51,18 + 51.18 - 10,50 - 10,50 - 9,25 - 9,29 0,00 
Totai ElctJ 0,00 + 33,47 + .33,53 - 23,58 - 23,58 - 53,13 - 53,04 ·9,00 

~ 
Q 
oc 

> z 
> 
t" 
00 
> 
C"IJ 
>-3 
~ 
c 
~ 
>-3 c 
~ 
t" 
> z ... 
c 
>-3 
> z 
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dengan: su, s11 = s,;, s11 didefinisikan sebagai koefisien-koefisien kekakuan, dan untuk 
suatu anggota yang momen inersianya tetap, su = sy = +4, ~if= s11,= +2. 

Karena salah satu dari. kedua himpunan persamaan di atas dapat diperoleh dari ae
buah lainnya dengan menyelesaikan secara simultan kedua persamaan tersebut di dalam 
himpunan yang sama, terdapat hubungan antara koefisien kelenturan dan kekakuannya 
sebagai berikut [Persamaan (7 .10.6)] 

(8.13:3) 

X 

L 

~ C=~ 
ci) = s;; 1' s11 

Gambar 8.U.J Faktor kekakuan dan faktor pemindah untuk anggota-anggota yang momen inersia

nya variabel 

Di dalam Pasal 8.3, faktor kekakuan didefmisikan sebagai momen di ujung-dekat 
yang mengakibatkan rotasi-satuan di ujung-dekat tersebut apabila ujung-jauhnya ter
jepit, sedangkan faktor pemindah adalah perbandingan antara momen di ujung-jauh ter
jepit dan momen di ujung-dekat yang berotasi. Pada Gambar 8.13.1 ditunjukkan dua 
kurva elastis untuk anggota yang m omen inersianya variabel: pada Gambar 8.13.1a, ang
gota yang bP,rsangkutan memiliki C/J;. tetapi C/Jrnya nol; dan pada Gambar 8.13.lb, ang
gota yang bersangkutan memiliki C/Ji> tetapi C/Jrnya nol. Momen di ujung-ujung anggota 
pada Gambar 8.13.la dapat dengan mudah diperoleh dengan memasukkan nilai nol un
tuk C/Ji pada Persamaan (8.13.2a dan b); dan pada Gambar 8.12.lb, nilai nol untuk cp1• 

Maka, dari Ga.mbar 8.13.la, sambil mengikuti definisi faktor kekakuan dan kelenturan, 

dan, dari Gb. 8.13.lb, 

Faktor kekakuan di ujung i = S;; Eic 
Faktor pemindah dari ujung.J ke ujung j = C;i = ~ 

S;; 

Faktor kekakuan di ujungj = sii Eic 

Faktor pemindah dari ujung j ke ujung i = Ci; = ~ 
Sjj 

(8.13.4a) 

(8.13.4b) 

(8.13.5a) 

(8.13.5b) 

8.14 Momen Ujung-Terjepit akibat Rotasi Sumbu-Anggota untuk Anggota yang Momen 
Inersianya Variabel 

Momen-momen ujung-terjepit M01 dan Moi akibat rotasi sumbu-anggota searah jarum 
jam R untuk suatu anggota yang momen inersinya variabel, sebagaimana ditunjukkan 
oleh Gb. 8.14.1a, dapat secara mudah diperoleh dengan menerapkan persamaan 
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X 

(a) (b) (c) 

/;;L filL 
El, Mo;+ EJ..MoJ= -R 

J;,L J;1L 
El,. Mo; + El.- Mol= -R 

Gambar 8.14.1 M omen ujung-terjepit akibat rotasi sumbu-anggota untuk anggota yang momen 
inersianya variabel. 

ubahan-lendutan yang bersangkutan [Persamaan (7.10.la dan b)] 

M;= Mo; + S;; Et (OA-R)+ S;j Eic (Os- R) 

Mi = Moi + Sj; Eic (OA-R)+ sii Eic (Os- R) 

M; dan M1 pada ruas kiri dari kedua persamaan di atas menjadi M0 ; dan M01 pada 
Gb. 8.14.la; M0 ; dan M01 pada ruas kanannya mesti nol karena tak ada beban yang be
kerj~ pada anggota terse but; dan 0 A serta OB pada ruas kanannya adalah nol. J adi, 

Mo; {Gbr. 8.14.la) = -(s;; + s;i) Eic R 

= -s;;(l + C;i) Eic R (8.14.1a) 

Moi (Gbr. 3.14.la) = -(sii + Sj;) Eic R 

(8.14.1b) 

Kedua persamaan ini dapat juga diperoleh lewat tinjauan dasar definisi koefisien kelen
turan. Uraikan kondisi pada Gb.8.14.la menjadi dua bagian sebagaimana ditunjukkan 
pada Gb.8.14.lb dan c; maka rotasi searahjarum jam c/>; dan cf>i dari sumbu-anggota i/ ke 
garis singgung kurva elastis di i dan j adalah 

L L 
</>; = <f>il + </>;2 = /;; Elc Mo; + /;i Elc Moj (8.14.2a) 

L L 
<Pi= </>il + </>i2 = fi; Elc Mo; + /u Elc Moj (8.14.2b) 

Tapi cf>; dan cf>;. rotasi-rotasi searah jarum jam di i dan j, yang diukur dari sumbu-anggota 
i/ ke garis-garis singgung kurva elastis di i dan j, masing-masing sama dengan -R pada 
Gb.8.14.la. Lakukan substitusi ini di dalam Persamaan {8.14.2a dan b) dan selesaikan 
untuk memperoleh M0 ; dan Moi, 

-f .. +f· El El 
Mo; = fuJ/- /;~; y R = -(s;; + S;j) y R 

Moi = - [;; t /;; Eic R = -(sn +si;) Eic R 
/;Jii - /;Ji; L L 

yang sama seperti [Persamaan (8.14.la dan b)]. 
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8.15 Distribusi Momen yang Melibatkan Anggota-anggota yang Momen 
Inersianya Variabel 

Apabila suatu distribusi momen melibatkan suatu anggota yang momen inersianya va
riabel, faktor kekakuan di masing-masing ujung anggota terse but tidak lagi sama dengan 
4EI/L, tetapi harus dihitung dari Persamaan (8.13.4a) atau Persamaan (8.13.5a);juga, 
faktor pemindah dari i ke j dan dari j ke i tidak lagi sama dengan + *· tetapi harus dihi: 
tung dari Persamaan (8.13.4b) atau Persamaan (8.13.5b). Lebih lanjut,momen-momen 
ujung-terjepit akibat rotasi sumbu-anggotanya tidak lagi sama dengan -6EIR/L, tetapi 
harus dihitung dari Persamaan (8.14.la dan b). Kecuali penerapan rumus-rumus terse
but di atas yang perlu dilakukan secara hati-hati, urutan-urutan langkah di dalam distri
busi momen tersebut sama seperti yang telah dibahas sebelurnnya. 

Sejauh prosedur pengecekan di dalam distribusi momen dilakukan, kemiringan
kemiringan ujung-anggota BA dan B8 dapat diperoleh dari persamaan umum (ubahan
sudut yang bersangkutan [Persamaan (7.10.1a dan b)] 

M;= Mo; + S;; E{c (BA-R)+ S;j E{c (BB- R) 

Mi = Moj + Sj; E{c (8A- R) + sii E{c (BB- R) 

Selesaikan kedua persamaan di atas untuk memperoleh BA dan B 8 , 

Persamaan-persamaan (8.15.1a dan b) dapat di-ekspresi-kan dalam sua tu rumus-tunggal 
sebagai berikut : 

(Selisihujung-dekat) + ( -Ciauh ke dekat)(Selisihuiung-jauh) 

Bdekat = Sujung-dekat(l - CiiCiiXEic/L) 
(8.15.2) 

dengan: "selisih" sama dengan momen-ujung akhir dikurangi momen ujung-terjepit pa
duan akibat bebati yang bekerja pada anggota yang bersangkutan dan akibat rotasi sum
bu-anggota tersebut. 

Karena faktor kekakuan yang diselaraskan telah didefmisikan sebagai momen di 
ujung-dekat yang mengakibatkan rotasi-satuan di ujung-dekat yang bersangkutan apabila 
ujung-jauhnya terjepit, maka sejauh menyangkut faktor-faktor kekakuan yang diselaras
kan, penurunan-penurunan berikut dapat dilakukan: 

Kasus 1. Apabila 6; "4= 0 dan Mi = 0, 

(8.15.3) 
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dengan: s#J adalah faktor kekakuan yang dise1araskan di ujungi. Tapi 1ewat defmisi 
koefisien ke1enturan fit, 

M1L 
6, = fu El, 

Substitusikan Persamaan (8.15.4) ke dalam Persamaan (8.15.4) 

1 S0Sjj - SijSjj 
s;, = 1- = " - = s,,(1- c,Jq,) 

ii ~jj 

Kasus 2 Apabila 61 -::/= 0 dan M,= 0, 

(8.15.4) 

(8.15.5) 

(8.15.6) 

dengan: sj1 adalah faktor kekakuan yang diselaraskan di ujungj. Tapi 1ewat definisi 
koefisien Relenturan /11, 

M1L 
e, =fuEl, 

Substitusikan Persamaan (8.15.7) ke dalam Persamaan (8.15.6), 

I - 1 - SjjSfi- SjjSJj- (1 cc) 
Sjj--- - -- - SJJ - il ii 

fJJ S;; 

(8.15.7) 

(8.15.8) 

Persamaan (8.15.5) dan (8.15.8) bo1eh diringkas dalam sebuah pernyataan; faktor 
kekakuan yang dise1araskan adalah perkalian antara faktor kekakuan biasa dengan fak· 
tor reduksi yang sama dengan 1 dikurangi perkalian faktor-faktor pemindah yang ber
sangkutan. 

Contoh 8.1 S.l Analisalah balok-kontinu untuk Contoh 7.10.1, yangdiperlihatkan 
lagi pada Gambar 8.15.1, dengan metode distribusi-momen. 

1,51, f.. I 21,. 2f.. I. I 1,5/,. 

3m 6m I 3m 3m 6m T 3m 

12m 
.I 

12m 
T 

(a) Balok yang ditinjau 

A~~-------------------~~8~----------------~~ 

I 
SAA = +5,64460 
SAB = +3,47840 

~ -1338,89 

s8 A= +3,47840 's88 = +6,39444 
s88 = +6,39444 s8A= +3,47840 

(b) Koefisien kekakuan 

+1277,20 
.. ~0 

(c) M omen ujung-terjepit 

Gunbu 8.15.1 Balok-kontinu untuk Contoh 8.15.1 

sc8 ~ +3,47840 I 
sec= +5,64460 
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PENYELESAIAN Momen-momen ujung-terjepit akibat beban-beban yang bekerja 
pada bentangan AB, dan koefisien-koefisien kekakuan untuk kedua bentangan AB 
dan BC diambil dari Contoh 7.10.1 danditunjukkan kembali pada Gambar 8.15.1b 
dan c. Faktor-faktor kekakuan dan pemindah untuk bentangan AB dan BC ada1ah 
sebagai berikut: 

Bentangan AB : 

Bentangan BC: 

El Elc 
SA = SAA T = 5,6446012 = 0,4704Elc 

El Elc 
Sa = Saa T = 6,3944412 = 0,5329 Elc 

c ... a = ~ = 3•
47840 = 0,6162 

SAA 5,64460 

CaA = ~ = 3•
47840 = 0,5440 

saa 6,39444 

El Elc 
Sa = Saa T = 6,3944412 = O,S329Elc 

El Elc 
Se = sec T = 5,6446012 = 0,4704Elc 

Cac = ~ = 3•
47840 = 0 5440 

saa 6,39444 ' 

Cca =sac= 3,47840 = 0 6162 
sec 5,64460 1 

Distribusi momen dengan metode kekakuan biasa dan prosedur pengecekan
nya diperlihatkan pada Tabel 8.15.1a. Perhatikanlah pemindahan-pemindahan 
~husus pada tabel ini; misalnya, -348 pada kolom AB adalah 0,5440 kali -639 
pada kolom BA, dan +214 pada kolom BC adalah 0,6162 kali +347 pada kolom 
CB. Dalam prosedur pengecekan, Persamaan (8.15.2) dipakai untuk menghitung 
kemiringan-kemiringan di keempat ujung anggotanya. 

Apabila tumpuan di C diperlakukan sebagai.tumpuan-sederhana, distribusi 
momen yaiig diselaraskan berhenti pada akhir siklus kedua, sebagaimana ditunjuk
kan pad a Tabel 8.1 5.1 b. Di dalam soal ini, karena tak ada be ban yang bekerja pad a 
bentangan BC, momen ujung-terjepit yang diselaraskan di B pada bentangan BC 
masih sama dengan nol. 

Contoh 8.1 5.2 Analisalah balok-kontinu untuk Contoh 7.1 0.2, yang ditunjukkan 
lagi pada "Jambar 8.15.2, dengan metode distribusi-momen. 

PENYELESAIAN Koefisien-koefisien kekakuan untuk kedua bentangan AB dan 
BC diambil dari Contoh 7.10.1 dan ditunjukkan lagi pada Gambar 8.15.2b. Mo
men-momen ujung-terjepit akibat rotasi-rotasi diketahui sumbu-anggota bentangan 
AB dan BC dihitung dengan menggunakan Persamaan (8.14.1a dan b); maka 

MFAa = -(s,..,.. + SAs)( 'Z R) 
= -(5 64460 + 3 47840)[200(3600)](+ 0,015) 

• • 12 12 

= -684,22 kN ·m 

MFaA = -(saa + SaA)( 'Z R) 
= -(6,39444 + 3,47840)[ 20CX:~) ]( + 

0·~~5 ) 
= -740,46kN·m 
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Tabel8.15.1a 1Distribusi momen dengan metode kekakuait biasa, Contoh 
8.15.1 

DF . O,SOOO 0.5000 

COF ()_6162 0,5440 0,5440 0.6162 

FEM -1339 +1217 0 0 
BAL 0 - 639 ;- 638 0 

2 eo - 348 0 0 -347 
BAL 0 0 0 +347 

3 0 0 + 214 0 
0 - 107 - 107 0 

- 58 0 0 - 58 
0 0 0 + 58 

0 0 + 36 0 
0 - 18 - 18 0 

- 10 0 0 - 10 
0 0 0 + to 

0 () + 6 0 
0 3 3 0 

- I 
+ t 

0 

- 767 . - 510 0 
+ 257· 0: ·+271. 
;- 510 - 510 +271 
0,3543 0,3543 0,3121 
-:1439 -:.1439 +886 
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Tabel 8.1S.lb Distribusi momen dengan metode kekakuan yang diselaraskan, 
Contoh 8.1 5.1 t 

Fakwr ~dab (COF) 

eo 
BAL 

1,5le 

3m 

le 

6m 

12m 

., .. .. • . O,fl:l,1'/ 

0,6162 

-1339 +1277 

B 

.!I 
2/e 2le le 

3m 3m 6m 

12m 

E=200x 106 kNim 2; le=3600x w·6 m 4 

(a) Balok yang ditinjau 

0,.5440 

0 
0 

0 
0 

I.Sle 

3m 

c 
A 

A~~----~-------------~*8~----------------~~ 

I 
SAA = +5,64460 
SAB = +3,47840 

~ -684,22 

SBA = +3,47840 s88 = +6,39444 Sco= +3,47840 
s88 = +6,39444 s8A= +3,47840 sec= +5.64460 

(b) Koefisien kekakuan 

-740,46 

~ +740,46 

(c) M omen ujung-terjepit 

C'-;:unbar 8.15.2 Balok-kontinu untuk Contoh 8.15.2 

0,616% 

0 
0 

315 
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Tabel8.15.2a Distribusi momen dengan metode kekakuan biasa, Contoh 8.15.2 

~::;:'""_ ---t~~i- BC 

c 

CB 

S,kN·m 338,690 383,690 383,690 338,690 

DF .... 0,5000 0,5000 1,0000 

Siklus COF 0,6162 0,5440 0,5440 0,6162 

1 FEM -684,2 -740,5 +740,5 +684,2 
BAL 0,(} 0,0 0,0 -684,2 

2 eo 0,0 0,0 -421,6 0,0 
BAL 0,0 +210,8 +210,8 0,0 

3 eo + 114,7 0,0 0;0 +114,7 
BAL 0,0 0,0 0,0 -114,7 

4 CO 0,0 0,0 - 70,7 0,0 
BAL 0,0 + 35,4 + 35,3 0,0 

5 CO + 19,2 o.o 0,0 + 19,2 
BAL 0,0 0,0 0,0 - 19,2 

6 CO 0,0 0,0 - 11,8 0,0 
BAL o,o + 5!} + 5,9 0,0 

7 eo + 3,2 0,0 0,0 + 3,2 
BAL 0,0 0,0 0,0 - 3,2 

8 CO 0,0 0,0 - 2,0 0,0 
BAL 0,0 + 1,0 + 1,0 o,o 

9 eo + 0,5 o,o 0,0 + 0,5 
BAL 0,0 0,0 0,0 - 0,5 

10 CO 0,0 0,0 - 0,3 0,0 
BAL o,o + 0,2 + 0,1 0,0 

1l eo + 0,1 o,o 0,0 0,0 
BAL 0,0 0,0 0,0 o,o 

M pengimbang total -546,5 -487,2 +487,2 o,o 

Penge- Selisih +137,7 +253,3 -253,3 -.684.2 
cekan -(COF)(selisih) -137,& - 84,8 +421,6 + 137,8 

Jumlah - 0,1 +168,5 +168,3 -546.,4 
S(l-CC) 225,160 255,080 255,080 225,160 
8, 10-3 rad ... o +0,661 +0,660 -2,427 

~-
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Tabe18.15.2b Distribusi momen dengan metode kekakuan yang diselaraskan, 
Contoh 8.1S.2t 

S' = .S(l - CC) 25S,080 

DF yang diselaraskan 0.6007 0,3993 

Faktor J?tmindah (COF) 0,6162 O,S440 O,S440 0,6162 

FEM -684,2 -740,5 +740,S +684,2 
BAL 0,0 -684,2 

CO -421,6 0,0 
BAL 0.0 0,0 

Siklus 1 FEMyang -684,2 -140,S o.o 
diselaraskan 0,0 +253,3 

2 CO +137,8 
BAL o,o 

M pengimbang total -S46,4 

tUntuk pengecekan, lihat Tabel 8.15.1a 

MFac = -(saa +sac)(~ R) 

= -(6,39444 + 3,47840)[ 200~2600) ](-
0·~~5 ) 

= +740,46kN·m 

MFCa =-(sec+ sea)(~ R) 
= -(5,64460 + 3,47840)[ 200~2600) ](-

0-~~ 5) 
=+684,22kN·m 

Momen-momen ujung-terjepit di atas ditunjukkan pada Gambar 8.15.2c. 
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Distribusi momen dengan kedua metode kekakuan biasa maupun kekakuan 
yang diselaraskan, digelarkan pada Tabel 8.15.2a dan b. Prosedur pengecekannya, 
namun, hanya diperlihatkan pada Tabel8.15.2a. 

8.16 Latihan 

8.1 s/d 8.35 Selesaikan ke-35 latihan di dalam Bab 7 dengan metode distribusi-mo
men. Apabila di dalam latihan-latihan tersebut terdapat sekurang-kurangnya satu tum
puan-sederhana atau sendi-luar, distribusi-momennya boleh dilakukan dengan salah satu 
dari metode kekakuan biasa atau metode kekakuan yang diselaraskan, atau keduanya. 
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9.1 Notasi Matriks untuk Persamaan linear 
Suatu himpunan persamaan linier meng-ekspresi-kan jajaran (array) variabel takbebas 
sebagai fungsi dari jajaran variabel bebas melalui perumusan bahwa setiap variabel tak· 
bebas sama dengan jumlah dari perkalian antara koefisien dan variabel bebas yang ber· 
sangkutan. Di dalam persamaan berikut 

X1 = auY• + a12Y2 + · · · + a1mYm 

X2 = a21Y1 + a22Y2 + · · · + a2mYm 
(9.1.1) 

m buah variabel bebasnya ad9lah y 1, y 2 , ••• , Ym dan nbuah variabel takbebasnya ada
lah x~o x 2 , •.• , xn. Koefisien-koeflsiennya berbentuk aq. yang merupakan sumbangsih 
variabel bebas ke -j ke dalam variabel takbebas ke -i. Jadijika nilai-nilai variabel bebas 
Y~o y 2 , ••• , Ym ditetapkan, nilai-nilai variabel takbebasx1, x 2 , ..• , xn dapat dihitung 
dengan menggunakan himpunan persamaan linier yang diberikan, Persamaan (9 .1.1.). 

Persamaan (9.1.1), yang digelarkan dalam bentuk aljabariah biasa, boleh dituliskan 
dalam bentuk notasi matriks sebagai berikut: 

l
x• [ au a12 a1m] ~Y• 
~2 = ~2: •• ~2~ .•..•..•• ~~~ ~2 
x,. a... an2 · · • anm Ym 

(9.1.2) 

Dapat anda lihat bahwa ruas kiriPersamaan(9.1.2) serupa dengan ruas kiri Persamaan 
(9.1.1) kecuali bahwa sepasang tanda kurung kurawal telah ditambahkan. Namun koe
fisien-koefisien di dalam Persamaan (9.1.1) telah disusun di dalam Persamaan (9.1.2) 
sebagai bilangan-bilangan di dalam sepasang tanda kurung besar yang berbentuk blok 
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empat persegi panjang, blok terse but dinamakan matriks. Bagian lainnya dari Persamaan 
(9.1.2) merupakan jajaran vertikal variabel-variabel bebas yang juga terletak di dalam 
tanda kurung kurawal. Sebenarnya jajaran vertikal x (a tau y) sendiri di dalam Persamaan 
(9.1.2) merupakan suatu matriks; kecuali bahwa blok empat persegi panjang khusus ini 
hanya memiliki sa tu kolom bilangan. Sua tu matriks yang hanya memiliki sebuah kolom 
tunggal dinamakan matriks kolom. Biasanya, matriks kolom diletakkan di dalam tanda 
kurung kurawal dan matriks em pat persegi panjang di dalam tanda kurung besar. 

Persamaan (9.1.2) dapat disingkat dalam bentuk berikut: 

(9.1.3a) 

meskipun matriks-matriks {X}, [A] , dan { Y} masih perlu didefmisikan sebagai: 

l 
X1 

{X}nxl = ~2 

x. 

[A)nxm = [~;: .. ~;: .. : : : .. ~:;] 
a.1 a.2 · · · a,.m 

Di dalam buku-teks ini, notasi matriks .untuk suatu himpunan persamaan linier se
perti Persamaan (9.1.1) akan digelarkan dalam bentuk 

{X}nxl = [A)nxm{Y}mxl (9.1.4a) 

dengan: 

(9.1.4b) 

Perhatikan penambahan kolom paling kiri pada Persamaan (9 .1.4b) yang menunjukkan 
nomor-baris variabel takbebasnya, dan baris paling atas yang menunjukkan nomor
kolom variabel bebasnya. Dengan demikian pembaca dapat melihat diagram empat per
segi panjang ini dan langsung menafsirkannya sebagai bentuk aljabariah biasa, Persamaan 
(9.1.1). 

Contoh 9.1.1 Tuliskan ke dalam bentuk matriks, himpunan persamaan linear 
yang ditunjukkan di bawah ini dalam bentuk aljabariah biasa 

x, = 12y,- 2yz + 7yJ 

Xz = 4y, + 15yz- Jy3 

X3= 9y,+ 5yz+l0y3 

X4 = 6y,- 8yz + 1ly3 
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PENYELESAIAN 

dengan: 

[A]4x3= 

9.2 Perkalian Matriks sebagai Cara Eliminasi Variabel-Antara di dalam Dua 
Himpunan Persamaan Linear 

Tinjaulah dua himpunan persamaan linier: himpunan pertama meng-ekpresi-kan I buah 
nilai x sebagai fungsi linier dari m buah nilai y, dan himpunan kedua meng-ekspresi-kan 
m buah nilai y sebagai fungsi linier dari n buah nilai z. Dalam bentuk aljabar biasa, ke
dua himpunan persamaan linier ini adalah: 

dan 

Xt = auYt + al2Y2 + ... + almYm 

X2 = a~1Y1 + a22Y2 + · · · + a2mYm 

Y1 = buZJ + b12Z2 + · '· + btnZn 

Y2 = b21Z1 + b22Z2 +' · · + b2nZn 

(9.2.1) 

(9.2.2) 

Sekarang andaikan bahwa I buah nilai x tersebut hendak di-ekspresi-kan sebagai 
fungsi linier dari n buah nilai z. lni dapat dicapai dengan menggantikan ekspresi-ekspresi 
untuk variabel y di dalam Persamaan (9.2.2) ke dalam Persamaan (9.2.1). Hasil-hasilnya 
akan berupa bentuk aljabar biasa 

Xt = CuZt + C12Z2 +' ' · + CtnZn 

X2 = C21Z1 + C22Z2 +' · '+ CznZn (9.2.3) 

Persamaan (9.2.1), (9.2.2), dan (9.2.3) dapat dituliskan dalam notasi matriks se
bagai berikut: 

{X}txJ = [A]txm{Y}mxJ 

{Y}mxJ = [B]mxn{Z}nxJ 

{X},xt = [CJtxn{Z}nxJ 

(9.2.4) 

(9.2.5) 

(9.2.6) 
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Substttusikan Persamaan (9.2.5) ke dalam Persamaan (9.2.4) menghasilkan persamaan 
matriks sebagai berikut ~ 

(9.2.7) 

Apabila Persamaan (9.2.7) dibandingkan dengan Persamaan (9.2.6), dapat anda lihat 
bahwa 

[C]rxn = [A]rxm[B]mxn (9.2.8) 

Persamaan (9.2.8) dapat ditafsirkan sebagai berikut: Matriks [C] adalah perkalian antara 
matriks pengali-depan (premultiplier matrikx) [A] dengan matriks pengali-belakang 
(post multiplier) [B] . Maka dengan ini perkalian matriks ditunjukkan sebagai car a meng
elirninasi variabel-antara y 1 hingga Ym agar variabel x 1 hingga x1 dapat di-ekspresikan 
secara langsung sebagai fungsi dari variabel z 1 hingga z n. Dari penjelasan ini, dapat anda 
sirnpulkan bahwa dalam setiap perkalian matriks, banyaknya kolom pada pengali-depan 
mesti sama dengan bany.aknya baris pada pengali-belakang. 

9.3 Aturan untuk Perkalian Matriks 
Kini, masalahnya adalah mengembangkan suatu cara yang sistematik untuk menghitung 
unsur-unsur di dalam matriks [ C] sebagaimana didefinisikan pada pasal sebelumnya. Da
lam bentuk aljabar biasa, sebutlah sistem pertamanya adalah 

dan sistem keduanya adalah 

x1 = + l2y1 - 2yz+ 7y3 

Xz = + 4y, + l5yz- 3y3 

X3 = + 9y, + 5yz+ lOy3 

Y• = + 6z,- llzz 

Yz = + lOz, + 7zz 

YJ = + 9z, + 5z2 

Substitusikan Persamaan (9.3.2) ke dalam Persamaan (9.3.1), 

x, = + 12(6z,- llzz)- 2(10z 1 + 7z2) + 7(9z1 + 5z2) = + 115z1 - lllz2 

Xz = + 4(6z,- llzz) + 15(10z, + 7z2)- 3(9z1 + 5z2) = + 147z1 + 46z2 

X3 = + 9(6z,- llzz) + 5(10z, + 7zz) + 10(9z1 + 5z2) = + 194z1 - 14z2 

X4 = + 6(6z,- llzz)- 8(10z, + 7zz) + 11(9z, + 5zz) = + 55z,- 67zz 

(9.3.1) 

(9.3.2) 

(9.3.3) 

Perhitungan yang terlibat di dalam Persamaan (9.3.3) dapat dilakukan dengan pe
nyusunan perkalian matriks dalam bentuk diagram sebagairnana digelarkan pada Gambar 
9.3.1. Dari gambar ini dapat kita amati bahwa unsur c;; sama dengan jurntah dari tiga 
perkalian, masing·masing diperoleh dengan mengalikan unsur (mulai dari ujung kiri) 
pada baris ke -i dari matriks [A] dengan unsur-unsur yang bersangkutan (mulai dari 
puncak) pada kolom ke -j dari·matriks [B). Sebagai contoh, 

en= (+9)(-ll) + (+5)(+7) + (+ 10)(+5) =- 14 

Penentuan pasangan perkaliannya dilakukan dari sebelah luar ke sebelah dalam, sebagai· · 
mana ditunjukkan oleh kedua garis terputus-putus bertanda panah pada Gambar 9.3 .1, 
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karenanya dinamakan aturan perkalian-dalam. Aturan perkalian-dalam untuk perkalian 
matriks dengan: [Abxm adalah pengali-depan, [BJmxn adalah pengali-belakang, dan 
hasil-kali [C1 1xn sama dengan [A1txm [B1mxn• dapat dinyatakan dalam bentuk 

{X}= [A]{Y} 

[A].xJ = 

Garnbar 9.3.1 Perkalian matriks 

k=m 

c;i = ~ aik * bki 
f;!l 

(9.3.4) 

{Y} = [B]{Z} 

{X}= [C]{Z} 

Keabsahan aturan perkalian-dalam (inner product rule) tersebut dapat diamati hanya 
dengan membandingkan cara-cara yang dipakai untuk memperoleh, katakanlah, c32 
pada Persamaan (9.3.3) dan pada Gambar (9.3.1). 

Contoh 9.3.1 Diberikan: matriks [A), [B), dan [C) pada Gambar 9.3.1, dan z 1 = 
-5, z2 = +3, carilah: {X} 4x 1 dengan: (a) {Xl4x 1 = [C) 4x2 {Zhx 1, dan (b) 
{Y} 3xt =[B) 3x2 {Z};2xt dan kemudian {X},4x1 = [AJ4x3 {Yhxt· 

PENYELESAIAN 

+147 
(a) {X}.xl = [CJ.x2{Zbl = 

[ 

+115 

+ 144 
:1~~]{-5} 
- 14 +3 

+ 55 - 67 

l 
(+ 115)(-5) + (-111)(+3) =- 908\ 
(+147)(-5)+(+ 46)(+3)=- 597 

- (+144)(-5)+(- 14)(+3)=-1012 

(+ 55)(-5) + (- 67)(+3) =- 476} 
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Perhatikanlah bahwa perkalian matriks di atas dapat digelarkan pada suatu dia
gram seperti Gambar 9.3.1; tetapi untuk kasus sederhana seperti ini dan untuk 
menghemat ruang, digunakan penyajian yang biasa secara matematik. Dalam ke
nyataannya, perhitungan yang ditunjukkandi sebelah kiri tanda sama-dengan di 
dalam matriks-kolom terakhir yang ditunjukkan di atas tidak akan serupa dengan 
yang ditunjukkan pada bagian lainnya dari buku-teks ini. 

[
+ 6 

(b) {Yhx1 = [Bhx2{Z}2x, = + 10 
+ 9 

[

+12 

+ 4 
{X}4xl = [A]N{Yhxl = 

+ 9 

+ 6 

-11] { 5} {-63} + 7 +3 = -29 
+ 5 -30 

9.4 Inversi Matriks sebagai Cara Penukaran Variabel Bebas dengan 
Variabel Takbebas di dalam Himpunan Persamaan Linear 

Di dalam himpunan persamaan linier berikut,x merupakan variabel-variabel bebas dany 
variabel-variabel tak bebas; lebih Ianjut, banyaknya variabel bebas sama dengan banyak
nya variabel tak bebas: 

X1 = auY1 + a12Y2 + · · · + a1nYn 

X2 = a21Y1 + a22Y2 + · · · + a2nYn 

Dalam bentuk matriks, Persamaan (9 .4 .la) menjadi 

{X}nxl = [A]nx.{Y}nxl 

(9.4.la) 

Seringkali kita bisa (kadang-kadang tidak bisa sebagaimana akan dibahas selan
jutnya di dalam pasal ini) menukar peranan variabel-variabel bebas dan takbebas pada 
Persamaan (9.4.la) sedemikian rupa sehingga 

Y1 = buX1 + b12X2 + · · · + b1,x, 

Y2 = b21X1 + b22X2 + · · · + b2,x, 
(9.4.2a) 
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Dalam bentuk matriks, Persamaan (9 .4.2a) menjadi 

{Y}nxl = [B]nxn{X}nxl 

[BJnxn = (9.4.2b) 

Apabila persamaan simbolik aljabariah biasa seperti x = ay diselesaikan untuk 
memperoleh y, anda dapat menuliskan baik y = xja a tau puny =a - 1 x; tapi untuk per
samaan matriks {X} nxl = [A] nxn {Y} nxl, hanya bentuk 

(9.4.2c) 

yang diperbolehkan. Jadi matriks [B] yang didefinisikan di dalam Persamaan (9.4.2b) 
sama dengan matriks [A -I] di dalam Persamaan (9.4.2c), atau 

(9.4.3) 

Matriks [A - 1 ] tersebut dinamakan invers matriks [A], dan prosedur pencarian isi 
matriks [A] , dan prosedur pencarian isi matriks [A -l] dari isi matriks [A] dinamakan 
inversi matriks. 

Jika Persamaan (9.4.2c) digantikan ke dalam Persamaan (9.4.lb ), 

{X}nxl = [A]nxn{Y}nxl = [A]nxn[A -l]nxn{X} =[AA -l]nxn{X}nxl 

Dalam bentuk aljabariah biasa mesti berarti 

x1 = l,Ox1 + O,Ox2 + · · · + O,Ox. 

x2 = O,Ox1 + l,Ox2+ · · · + O,Ox. 

Xn = O,Ox1 + O,Ox2 + · · · + l,Ox. 

(9.4.4a) 

(9.4.4b) 

selama masing-masing x sama hanya kepada dirinya sendiri dan bebas dari nilai-nilai x 
lainnya. Maka matriks [AA - 1

] nxn berbentuk 

(9.4.4c) 
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Di dalam Persamaan (9.4.4c), simbol [/] digunakan untuk matriks-satuan (kadang-ka
dang juga disebut matriks identitas) yang tak lain adalah matriks bujur sangkar yang 
mengandung + 1 ,0 sebagai setiap unsur-unsur diagonal utamanya dan nol pada semua po
sisi di luar diagonal utama tersebut. Maka perkalian antara suatu matriks bujur sangkar 
dengan invers-nya,jika ac.ta, selalu sama dengan suatu matriks-satuan. 

Tinjaulah sekarang himpunan persamaan linier berikut: 

xi=4yi-3Y2 
X2 = 8y1-6y2 

(9.4.5) 

Dapat anda lihat bahwa x 2 selalu sama dengan dua kali x 1 tak peduli berapa nilai-nilai y 
yang diberikan. Di dalam kasus yang demikian, jika perbandingan antara nilai x 1 dan x 2 

tidak sama dengan -i-, himpunan nilai y yang mana pun tak mungkin diperoleh. Bahkan 
jika perbandingan antara x 1 dan x 2 sama dengar. +. kedua persamaan di dalam Persama
an (9.4.5) menjadi serupa, dan dua buah yang tak diketahuiy tak dapat diselesaikan dari 
sebuah persamaan tunggal. Karena itu, Persamaan (9.4.5) tak dapat dibalik dan matriks 

[
+4 -3] 

[Ahx2 = +S _ 6 

tak memiliki invers. Bagi pembaca yang mempunyai pengetahuan tentang aljabar linier 
atau aljabar matriks, tentu telah diketahuinya benar-benar bahwa suatu matriks bujur 
sangkar yang tak memiliki invers disebut matriks singular dan determinan dari matriks 
singular adalah nol. 

9.5. Metode untuk Penginversian Matriks 

Ada beberapa cara untuk mencari invers matriks bujur sangkar tak-singular; hanya sa tu 
yang akan disajikan di dalam pasal ini. Sebutlah matriks yang diberikan adalah 

~ I 2 3 4 

1 au a11 a11 a" 

2 a21 a22 azJ 424 
(9.5.1) 

3 aJt an Q)J a:w 

4 a" a•2 a.J a .. 

dan inversnya adalah 

~ I 2 3 4 

I bll ·bl2 bu b,. 

2 bll bn bn ba.>. 
(9.5.2) 

3 DJI bn bJJ b:w 

4 b~, b.-z 043 b .. 
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Maka dalamibentuk aljabar biasa, Persamaan (9.5.1) menjadi 

UnYt + U12Y2 + UnY3 + Ut4Y4 = Xt 

UztYt + UzzYz + az3Y3 + az4Y4 = Xz 

a3tYt + a32y2 + a33Y3 + a34Y4 = X3 

a4tYt + a42Yz + a43Y3 + a44y4 = X4 

dan Persamaan (9.5.2) menjadi 

Yt = bnXt + b12x2 + bnX3 + b14X4 

Yz = bztXt + bzzXz + bz3X3 + bz4X4 

Y3 = b31Xt + b32X2 + b33X3 + b34X4 

Y4 = b4tXt + b42X2 + b~3X3 + b44X4 

(9.5.3) 

(9.5.4) 

Jika, di dalam Persamaan (9.5 .3), hanya x 1 yang sama dengan + l dan x2 = x 3 = x 4 = 0. 
maka solusi keempat persamaan simultan terse but akan menghasilkan 

Yt = bn 

)lz = bzt 

Y3 = b3t 

Y4 = b4t 

(9.5.5) 

karena Persamaan (9 .5 .5) adalah yang akan and a dapatkan jika x 1 dibuat sama dengan 
+1 dan x 2 = x 3 = x 4 = 0 di dalam Persamaan (9.5.4). Karenanya, kolom ke -j di dalam 
matriks invers yang bersangkutan dapat diperoleh dengan menyelesaikan secara simultan 
himpunan persamaan linier seperti Persamaan (9 .5 .3) setelah xj disamakan dengan + 1 
dan semua x lainnya disamakan dengan nol. Untuk memperoleh semua kolom di dalam 
matriks invers, kita hanya perlu menyelesaikan secara simultan Persamaan (9 .5 .3) n kali; 
setiap kalinya, koefisien-koefisien y yang di sebelah kiri tanda sama-dengan tetap tak 
berubah, tapi vektor-vektor kolom yang di sebelah kanan tanda sama-dengan akan ber
bentuk matriks-satuan. 

Dua metode umum untuk menyelesaikan persamaan linier simultan akan disajikan 
di dalam Pasal 9.6 dan 9. 7. Apabila tidak ada solusi persamaan simultan - yang telah 
diuraikan sebelumnya untuk melakukan inversi matriks - yang dapat diperoleh, maka 
dapat anda simpulkan bahwa matriks tersebut adalah matriks singular. 

9.6 Solusi Persamaan Linear Simultan melalui Eliminasi-Maju dan 
Substitusi-Mundur 

Tinjaulah himpunan empat persamaan linier simultan berikut yang memiliki empat yang 

takdiketahui: +15x 1 - 3x2 - Sx3+ x4=-50 

+ 2x 1 + 10x2 - 6x3 + 5x4 =+54 

+ 4xt- 5x2 + 12x3- 3x4 = -89 

+ 3x1 - Sxz + X3- 9x4 = -61 

(9.6.1) 

Keempat persamaan ini dapat direduksi menjadi tiga persamaan tanpa x 1 dengan meng
eliminasi-kan x 1 di antara persamaan yang paling atas dan setiap dari tiga persamaan 
lainnya. Persamaan yang paling atas, yang digunakan tiga kali dalam proses eliminasi, di
sebut persamaan pivotal, dan koefisien dari x 1 di dalam persamaan ini disebut pivot. 
Kurangkan +2/15, +4/15, +4/15, dan +3/15 kali persamaan pivotal, masing-masing dari 
persamaan kedua, ketiga, dan keempat di dalam Persamaan (9.6.1), 
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+ 10,4x2- 4,9333x3 + 4,8666x4 = +60,666 

4,2x2 + 14,1333x3- 3,2666x4 = -75,666 

- 7,4x2 + 2,6000x1- 9,2000x4 = -51,000 

327 

(9.6.2) 

Persamaan {9.6.2) dapat direduksi menjadi dua persamaan tanpa x 2 dengan meng
eliminasi-kan x 2 di antara persamaan yang paling atas dan setiap dari dua persamaan 
lainnya. Pivotnya adalah +10,4. Kurangkan -4,2/10,4 dan -7,4/10,4 kali persamaan pi
votal, masing-masing dari persamaan kedua dan ketiga di dalam Persamaan (9.6.2), 

+ 12,1410x3 -1,3012x4 = -51,666 

- 0,9103xl- 5,7372x4 = -7,8333 
(9.6.3) 

Persamaan {9.6.3) dapat direduksi menjadi sebuah persamaan tanpa x 3 dengan 
meng-eliminasi-kan x 3 di antara persamaan yang paling atas dan persamaan yang paling 
bawah. Pivotnya adalah +12,1410. Kurangkan -0,9103/12,1410 kali persamaan 
pivotal dari persamaan kedua di dalam Persamaan (9 .6.3), 

-5,8347x4 = -11,6692 

Selesaikan Persamaan {9.6.4) untuk memperolehx4 , 

X4 = +2,0000 

(9.6.4) 

(9.6.5) 

Substitusikan niiai x4 di dalam Persamaan {9.6.5) dan ke dalam persamaan paling 
atas (pivotal) di dalam Persamaan {9.6.3) dan selesaikan untuk memperoleh X4, 

X3 = -4,0000 (9.6.6) 

Substitusikan nilai-nilai x 4 dan x 3 di dalam Persamaan (9.6.5) dan {9.6.6) ke dalam per
samaan paling atas (pivotal) di dalam Persamaan {9.6.2) dan selesaikan untuk memper
oleh x 2 , 

X2 = +3,0000 (9.6.7) 

Substitusikan nilai-nilai x 4 ,x3 , dan x 2 di dalam Persamaan {9.6.5), {9.6.6), dan {9.6.7) 
ke dalam persamaan paling atas (pivotal) di dalam Persamaan (9.6.1) dan selesaikan un
tuk memperoleh x 1 , 

Xt = -5,0000 (9.6.8) 

Di dalam prosedur di atas, Persamaan (9 .6.1) hingga (9 .6.5) merupakan eliminasi
maju dan Persamaan (9.6.6) hingga (9.6.8) merupakan substitusi-mundur. Hasil-hasil 
x 1 = -5, x 2 = +3,x3 = -4, dan x 4 = +2 kebetulan sama nilainya dengan himpunan per
samaan semula yang ditetapkan dalam penyusunan contoh numerik yang bersangkutan. 
Seringkali kesalahan akibat pembulatan bisa terjadi di dalam proses tersebut. Sebenar
nya, ketelitian yang bersangkutan dapat ditingkatkan, atau kesalahan akibat pembulatan 
diperkecil, kalau persis sebelum setiap eliminasi-maju, koefisien dari sembarang x yang 
nilai mutlaknya paling besar dipilih sebagai pivot. Kemudian baris horisontal yang 
mengandung pivot terse but digunakan sebagai persamaan pivotal untuk meng-eliminasi
kan kolom vertikal yang mengandung pivot tersebut. Persamaan pivotal tersebut tidak 
hanya digunakan di dalam eliminasi-maju untuk digabungkan dengan setiap dari persa
maan-persamaan lainnya, tapi juga digunakan dalam substitusi-mundur untuk memper
oleh nilai variabel di dalam kolom pivotalnya. 

Di dalam Persamaan (9.6.1), koefisien + 15 di sudut kiri-atas memiliki nilai mutlak 
paling besar dari antara ke-16 calon pivot yang memenuhi syarat, dan ia telah digunakan 
untuk memperoleh Persamaan (9.6.2). Tetapi di dalam Persamaan (9.6.2), koefisien 
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+14,1333 memiliki nilai mutlak terbesar di antara ke-9 calon untuk pivot. Apabila ia 
telah digunakan sebagai pivot, sebagai pengganti koefisien +10,4, persamaan kedua di 
dalam Persamaan (9.6.2) mesti digunakan sebagai persamaan pivotalnya untuk meng
eliminasi-kan x 3 di dalam persamaan kesatu dan ketiga pada Persamaan (9.6.2). Hasil 
dari peng-eliminasi-an ini akan berupa 

-8,9340x2 + 3,1679x4 = + 34,254 

-6,0387x2- 8,5991x4 =-37,080 
(9.6.9) 

Di dalam matriks bujur sangkar 4x4 semula yang mengandung 16 posisi, letak keempat 
pivotnya yang digunakan dalam keempat eliminasi-maju tersebut bisa muncul di mana 
saja selama hanya terdapat satu pivot pada setiap baris atau kolom; beberapa perpaduan 
yang mungkin digelarkan pada Gambar 9.6.1. Pada Gambar 9.6.1a, pivot-pivot tersebut 
maju secara berurutan di sepanjang diagonal utamanya; pada Gambar 9 .6.1b, pivot-pivot 
terse but tinggal pada diagonal utamanya tapi tidak secara berurutan; dan pada Gambar 
9.6.1c, pivot-pivot tersebut menyebar di seluruh matriks tersebut. 

Pada Tabel 9.6 .1, sua tu matriks satuan dipasang di sebelah luar kolom dari kons
tan-konstan yang telah digunakan di dalam Persamaan (9.6.1) hingga (9.6.8). Eliminasi
majunya dilakukan dengan menggunakan pivot-pivot secara berurutan pada diagonal 
utamanya; dan substitusi-mundurnya memberikan hasil dari solusi-solusi persamaan si
multannya tidak hanya kepada vektor kolom -50, +54, -89, dan -61, tetapi juga ke
pada matrik-satuannya sebagaimana telah diuraikan di dalam metode peng-invers-an 
matriks. Dari Tabel 9 .6.1, dapatlah terlihat bahwa 

+ 0,042440 +0,051941 

-0,048140 +0,164962 

+0,052936 

I:+ 1~3 ~ 1; : 1~ ~9iJ-1 I l 8 + 1 l +0,054656 -0,127139 -0,012849 

-0,020541 +0,019637 

+0,044430 

+0,080988 

+0,015927] 
+0,071487 

-0,018368 

-0,171388 

(9.6.10) 

Sebagai pengecekan terhadap ketepatan hasil-hasil yang ditunjukkan pada Persamaan 
(9.6.10), anda boleh mengalikan matriks semula dengan invers-nya dan kemudian lihat· 
lah apakah sua tu matriks satuan benar-benar diperoleh. Di dalam kasus khusus ini, 

[AA _1] = +0,000006 +0,999985 -0,000001 -0,000008 

[

+ 1,000004 -0,000006 -0,000003 0, J 
(9.6.11) 

0, +0,000015 +0,999997 +0,000021 

-0,000005 +0,000015 -0,000003 + 1,000009 

Kesalahan-kesalahan akibat pembulatan di dalam Persamaan (9.6.11) tidak begitu ber
pengaruh karena nilai-nilai pivot +15, +10,4, dan +12,141 yang digunakan pada elimi
nasi-maju cukup besar ketimbang nilai-nilai unsur lainnya yang memenuhi syarat. 

0000 
0000 
0000 
0000 

(a) 

0000 
0000 
0000 
0000 

(b) 

0000 
0000 
OCDOO 
0000 

(c) 

Gambar 9.6.1 Letak pivot yang mungkin di dalam matriks 
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Tabel 9.6.1 Solusi persamaan linear simultan dengan eliminasi-maju dan substitusi
mundur 

Xt X2 X3 x4 = 

Pen. (9.6.1) + 15 - 3 - 8 +1 -50 +1 0 0 0 
' + 2 +10 - 6 +5 +54 0 +I 0 0 

+ 4 - 5 +12 -3 -89 0 0 +I 0 
+ 3 - 8 + I -9 -61 0 0 0 +I 

Pers.(9.6.2) +10,4 - 4,93H +4,8666 +60,666 -0,1333 +I 0 0 
- 4,2 + 14,1333 -3,2666 -75,666 -0,26666 0 +I 0 
- 7,4 + 2,6 -9,2 -51 -0,2 0 0 +I 

Pers. (9.6;3) +12,141 -1,3012 -51,166 -0,32051 +0,40385 +I 0 

- 0,9102 -5,7372 - 7,8333 -0,29487 +0,71154 0 +I 

Pers. (9.6.4) -5,8347 -11,6692 -0,3·1890 +0,74182 +0,74969 +I 

Pets. (9.6.5) A'4= + 2,0000 +0,054656 -0,127139 -0,012849 -0,171388 

Pers. (9.6.6) X!"' - 4,0000 -o,oi0541 +.0,019637 +0,080988 -0,018368 

Pers. (9.6.7) xz= + 3,0000 -0,048140 +0,164962 +0,044430 +0,071487 

.. . 
Pets. (9.6.8) Xt= - 5,0000 +0,042440 +0,051941 +0,052936 +0,015927 

9. 7 Solusi Persamaan Linear Simultan dengan Eliminasi Gauss-Jordan 

Di dalam pasal sebelum ini, suatu prosedur sistematik telah diuraikan untuk solusi him
punan persamaan linier simultan dengan eliminasi-maju dan substitusi-mundur. Di dalam 
metode ini, dua langkah diperlukan, satu yang maju dan satu yang mundur. Juga, sebe
lum setiap eliminasi-maju, unsur dengan nilai mutlak terbesar yang akan digunakan seba
gai pivot dapat dipilih dari unsur-unsur yang memenuhi syarat pada matriks bujur sang
kar. Cendikiawan matematika Gauss dan Jordan telah tampil bersama dengan suatu me
tode yang hanya memerlukan satu langkah, yakni eliminasi-maju tanpa substitusi-mun
dur. Dalam kenyataannya, eliminasi pertama di dalam kedua metode tersebut serupa. 
Namun, sesudah eliminasi pertama ini dan setiap eliminasi berikutnya, persamaan pivo
talnya selalu dipertahankan, dan bukan dengan membuang persamaan pivotalnya. Se
lanjutnya, dalam proses eliminasi tersebut, persamaan-persamaan pivotal sebelumnya itu 
diper!akukan dengan cara sama seperti semua persamaan lainnya. 

Jika pivot-pivot tersebut ditempatkan secara berturut-turut di sepanjang diagonal 
utamanya, elminasi Gauss-Jordan untuk matriks tipikal 4x4 dan sebuah kolom dari 
konstan-konstan dapat digelarkan sebagai berikut: 

al2 an a14 

""] azz ~ az4 azs 

a32 a33 a34 aJs 

a42 a43 a44 a4s 
r+~ 

bl2 bn bl4 b.,J 
eliminasi ke-1 b22 b23 bz4 bzs 

b32 b33 b34 b35 (b) 

b42 b43 b44 b45 
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r+~ 
0 Cl3 Ct4 

Cu l eliminasi ke-2 +I C23 C24 C2s 

0 
(c) 

C33 C34 C3s 

0 C43 c44 C4s 

r+~ 
0 0 dt4 du] 

eliminasi ke-3 +I 0 d24 d2s 

0 +I d34 d1s (d) 

0 0 d44 d45 

r+~ 
0 0 0 eu] 

eliminasi ke-4 +I 0 0 e2s 

0 +I 0 e3s (e) 

0 0 +I e4s 

Penjelasan untuk proses eliminasi tersebut ad'alah sebagai berikut: 

I. Bagian (a) menunjukkan matriks koefisien yang diberikan dan kolom dari konstan
konstan. 

2. Baris pertama pada bagian (b) sama dengan baris pertama pada bagian (a) dibagi de
ngan pivot a11 . Baris kedua hingga keempat pada bagian (b) didapatkan dengan 
mengurangkan baris pertama pada bagian (b) kali a21 , kali a 31 , dan kali a44 dart-b,a
ris:baris yang bersangkutan pada bagian (a). , · 

3. Baris kedua pada bagian (c) sama dengan baris kedua pada bagian (b) dibagi dengan 
pivot b22 . Baris pertama, ketiga dan keempat pada bagian (c) masing-masing didapat
kan dengan mengurangkan baris kedua pada bagian (c) kali b 12 , kali b32 , dan kali 
b42 dari baris-baris yang bersangkutan bagian (b). 

4. Baris ketiga pada bagian (d) sama dengan baris ketiga pada bagian (c) dibagi dengan 
pivot c33 . Baris pertama, kedua dan keempat pada bagian (d) didapatkan dengan 
mengurangkan baris ketiga pada bagian (d) kali c13 , !cali c23 , dan kali c43 dari baris
baris yang bersangkutan pada bagian (c). 

5. Baris keempat pada bagian (e) sama dengan baris keempat pada bagian (d) dibagi de
ngan pivot d 44 • Ketiga baris pertama pada hagian (e) didapatkan dengan mengurang
kan baris keempat pada bagian (e) kali d 14 , kali d 24 , dan kali d 34 dari baris-baris 
yang bersangkutan pada bagian (d). 

Maka pada akhir eliminasi Gauss-Jordan, matriks yang diberikan menjadi matriks 
satuan dan kolom dari konstan-konstan yang diberikan merupakan solusi himpunan per
samaan linier simultan yang bersangkutan. Seperti di dalam metode eliminasi-maju dan 
substitusi-mundur, pivot-pivot di dalam eliminasi Gauss-Jordan tidak perlu tinggal secara 
berurutan pada diagonal utama, namun setiap pivot boleh dipilih dari unsur-unsur yang 
memenuhi syarat pada diagonal utama terse but berdasarkan nilai mutlak yang terbesar, 
a tau dari unsur-upsur yang memenuhi syarat yang masih ada pada matriks bujur sangkar 
tersebut, sebaga1mana ditunjukkan pada Gambar 9.6.1c. Namun, di dalam kasus yang 
demikian, hasil-hasil dari solusi tersebut tidak akan muncul secara berurutan pada baris
baris di dalam kolom dari konstan-konstan semula. Sebagai contoh, jika pivot-pivot ter
sebut ditempatkan sebagaimana terlihat pada Gambar 9 .6.Ic, hasil-hasil yang bersang-



OPERA SI MA TRIKS 

kutan akanlah sebagai berikut: 

[ 

0. 

+ 1.0 

0. 
0. 

0. 
0. 

+1.0 

0. 

0. 

0. 

0. 
+ 1.0 

+ 1.0 X4J 
0. Xt 

0. Xz 

0. X3 

331 

Tabel 9. 7 .I menunjukkan solusi hirnpunan persamaan linear sirnultan pada Tabel 
9.6.1 dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Perhatikanlah bahwa jumlah persamaan 
yang bersangkutan tidak pernah terkurangkan oleh setiap eliminasi. Apabila pivot-pivot 
tersebut telah ditempatkan secara berurutan pada diagonal utama, seperti pada Tabel 
9.7.1, maka pada akhir semua eliminasi, matriks yang diberikan akan menjadi suatu 
matriks satuan dan matriks satuan yang mewakili kolom dari konstan-konstan tersebut 
akan menjadi invers matriks yang diberikan terse but. Jika pivot-pivot terse but terse bar, 
maka beberapa pertukaran baris diperlukan untuk menghasilkan suatu matriks satuan 
sebagai pengganti matriks yang diberikan, sebagaimana halnya matriks invers sebagai 
pengganti matriks satuan yang pada mulanya mewakili kolom dari konstan-konstan. 

Suatu subrutint komputer dapat disusun untuk menentukan invers suatu mariks 
tak-singular yang di dalamnya sudah terkandung pencarian unsur dengan nilai mutlak 
terbesar sebagai pivot berikutnya dan yang di dalamnya terkandung pula langkah-lang
kah penggantian matriks yang diberikan dengan inversnya, sehingga tempat penyimpan
an (storage) tarn bahan un tuk matriks sa tuan di se belah kanan tanda sama-dengan, se bagai 
mana ditunjukkan pada Tabel 9.7 .1, tidak diperlukan. Sub rutin semacam ini dapat di
peroleh pada sebagian besar pusat komputer, institusional atau komersial. 

9.8 Transposisi Matriks 
Jika matriks yang diberikan dituliskan kembali dengan cara yang sedemikian rupa se
hingga baris ke -i dari matriks sen:ulanya menjadi kolom ke -i dari matriks barunya, 
matriks baru tersebut didefinisikan sebagai transpos matriks semulanya, dan sebaliknya. 
Sirnbol [AT] digunakan untuk menyatakan transpos dari [A]. Jadi jika 

m aka 

[

+2 

+6 
[A]4x3 = 

+4 

+7 

+ 9 
+ 8 
+11 

+10 

+14l + 17 

+ 5 

+ 12 

[

+ 2 + 6 + 4 + 7] 
[A Thx4 = + 9 + 8 + 11 + 10 

+14 +17 + 5 +12 

Transposisi matriks memainkan peranan yang penting di dalam analisa struktural; 
dalam kenyataannya, prinsip kerja-semu, yang akan disajikan di dalam Bab 10, 11, dan 
12, dapat dengan mudah disajikan dengan pertalian transposisi matriks. 

tSebagai contoh, lihat C.-K. Wang, Matrix Methods of Structural Analysis, edisi 2 .. American 
Publishing Company, Madison, Wis., 1970, Appendix B. 



Tabel9.7.1 Solusi persamaan linear simultan dengan eliminasi Gauss-jordan 

Xt X2 .t~ X<! 

+15 ,... 3 - 8 +1 -so 
+ 2 +10 - 6 +5 +54 
+4 - 5 +12 -3 -89 
+ 3 - 8 + I -9 ...:.61 

- (),20000 - 0,53333 - 3,3333 
+10,4 - 4,93333 +60,6666 

,_ 4,2 +14,13333 -75,6666 
- 7,4 + 2,6 -51 

0 

+1,0 
0 
0 
0 

+0,06666 
-0,13333 
-o.~ 
-020000 . ' 
+0,064(03 
-0,012820 
-0,320513 
-0.794872 

+0,047518 
...:o~()253;43 
"700~ I, , , 

"?t)_l,l~ 

I 

0 0 
+1,0 0 

0 +1,0 
(),, 0 

0 () 

+I 0 
0 
0, 
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~ 
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9.9 Beberapa Sifat Matriks yang Berguna 

Beberapa sifat matriks yang berguna diuraik:an dan dibuktikan di dalam pasal ini agar se
lanjutnya mereka dapat dikutip. 

(a) Transpos dari perkalian antara matriks [A] dan {B] adalah perkalian antara 
transpos [B] dan transpos [AJ atau 

(9.9.1) 

Bukti Persamoan (9.9.1) 

Pernyatoan Alasan 

(I) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Unsur pada baris ke -i dan kolom 
ke -j dari matriks [AB]T = unsur 
pada baris ke -j dan kolom ke -i 
dari mariks [AB] . 
Ruas kanan dari (I)= jumlah per
kalian-dalam antara baris ke -j 
dari matriks [A] dengan kolom 
ke -i dari matriks [B]. 
Ruas kanan dari (2) = jumlah per
kalian-dalam antara kolom ke -j 
dari matriks [AT] dengan baris ke 
-i dari matriks [BT]. 
Ruas kiri dari (I)= ruas kanan da
ri (I) = ruas kanan dari (2) = ruas 
kanan dari (3). 
Langkah 4 berarti 

[AB)T = [BT)[AT) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Defmisi transposisi matriks. 

Aturan perkalian matrik:s. 

Defmisi transposisi matriks. 

Terapkan langkah I, 2, dan 3 di 
atas. 

Aturan perkalian matriks. 

(b) Apabila suatu matriks bujur sangkar dikalikan dengan pengali-depan atau 
pengali-belakang yang berupa suatu matriks satuan berukuran sama, matriks semulanya 
tidak berubah, atau 

[I)[A] =[A] 

[A][I) =[A] 

(9.9.2a) 

(9.9.2b) 

Persamaan (9.9.2a dan b) dapat dengan mudah diuji benar-tidaknya apabila ekspresi
ekspresi matriks bujur sangkar dan matriks satuan tersebut dituliskan sa tu persatu; maka 

[~ 0 0] ["" al2 ""] ["" U12 ""] 1 0 a21 a22 a23 = a21 a22 a23 

0 1 U31 a32 a33 a31 a32 a33 

dan 

["" U12 ""][ 0 0] ["" a12 ""] a21 U22 a23 0 1 0 = a21 a22 a23 

UJI a32 a33 0 0 1 U31 a32 an 
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(c) Matriks simetrik adalah suatu matriks bujur sangkar yang serupa dengan 
transpos-nya sendiri, atau sebaliknya. 

Jika [A] = [:4 r}, [A] adalah matriks simetrik 

Jika [A] adalah matriks simetrik, [A] = [A r]. 

(9.9.3a) 

(9.9.3b) 

Bukti Persomoan (9.9.3a) 

Pernyataan 

(1) Unsur pada baris ke -i dan kolom 
ke -j dari matriks [A] = unsur pa
da kolom ke -i dan baris ke -j 
dari matriks [AT). 

(2) Ruas kanan dari (1) = unsur pada 
kolom ke -i dan baris ke -j dari 
matriks [A) 

(3) Ruas kiri dari (1) = ruas kanan 
dari (1) = ruas kanan dari (2). 

( 4) l.angkah 3 berarti [A] adalah 
matriks simetrik. 

Bukti Persamoan (9.9.3b) 

Pernyataan 

(1) Unsur pada baris ke -i dan kolom 
ke -j dari matriks [A] = unsur pa
da baris ke -j dan kolom ke -i 
dari matriks [A] . 

(2) Ruas kanan dari (1) = Unsur pada 
kolom ke -j dan baris ke -i dari 
matriks· [AT]. 

(3) Ruas kiri dari (1) = ruas kanan 
dari (1) = ruas kanan dari (2). 

(4) l.angkah 3 di atas berarti 
(A)= [AT] 

Alasan 

(1) Definisi [AT] dari sembarang 
matriks (A] 

(2) Kondisi yang diberikan bahwa [A] 
=(AT]. 

(3) . Terapkan langkah 1 dan 2 di atas. 

(3) Definisi matriks simetrik. 

Alasan 

(1) Definisi matriks simetrik. 

(2) Det1nisi [AT] dari sembarang 
matriks [A] . 

(3) Terapkan langkah 1 dan 2 di atas. 

(4) Dua matriks akan samajika unsur
unsur di tempat yang sama berni
lai sama. 

Sebagai contoh, matriks berikut bersifat simetris. 

[

+10 -5 + 7] 
[A] = [AT]= - 5 +9 + 3 

+ 7 +3 +14 

Perhatikanlah bahwa baris pertamanya sama dengan kolom pertamanya, baris keduanya 
sarna dengan kolom keduanya, dan seterusnya. 

(d) Matriks satuan bersifat simetris, melalui pengamatan, atau 

(9.9.4) 
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(e) Invers matriks simetrik akan tetap sunetris, atau 

Bukti Persamoan (9.9.5) 

Pernyataan 

(1) [A]= [AT] 
(2) [A-t A]= [I] 
(3) [A-1Af = [I]r atau [/] 
(4) [A T][A -l]T = [I] 

(5) [A][A -If = [I] 
(6) [A - 1][A][A -t]r =[A - 1][1] 

(7) [I][A -t]T = [A -t][I] 
(8) [A -t]r = [A-t] 

9.10 Latihan 

Alasan 

(I) Kondisi yang diberikan. 
(2) Defmisi matriks invers. 

(9.9.5) 

(3) Ambillah transpos setiap ruas dari (2). 
(4) Terapkan Persamaan (9.9.1) terhadap 

ruas kiri dari (3). 
(5) Substitusikan (I) di dalam ruas kiri dari (4). 
(6) Kalikan setiap ruas dari (5) dengan 

[A - 1
] sebagai pengali-depan. 

(7) Substitusikan (2) di dalarn ruas kiri dari {6). 
(8) Terapkan Persamaan (9.9.2a dan b) 

9.1 Diberikan: matriks {A} dan {B} sebagaimana diperlihatkan, carilah [Cl= [A] {B) 
Jika {X} = [A]{Y}, {Y} = [B] {Z}, dan matriks {Z} sebagainlana diberikan; (a) cari
lah: {X} dari {X} ={C) {Z}, dan (b) carilah: {Y} = [B] {Z} dan kemudian {X} dari 
{X} = [A] { Y}. 

[+ 6 -17] [ +9 + 3] {Z}2x, = {~~} [Ahx2= +11 - 2 [Bhx2 = -S + 15 - 5 +24 
9.2 Kalikan [A) dengan [B) jika 

[A]=[~ b 
~] [+3 0 

+n [B]= ~ +5 e 
0 

9.3 Kalikan [A 1 dengan [B] jika 

c3 
0 

+~] [BJ=[~ ;] [A]= ~ +5 
0 

9.4 Carilah invers matriks [A] yang ditunjukkan di bawah ini melalui elinlinasi-maju 
dan substitusi-mundur dengan menggunakan secara berurutan pivot-pivot pada diagonal 
utama. Ceklah ~i yang bersangkutan dengan menghitung [A) [A- 1 1. 

9.5 Selesaikan Latihan 9.4 tapi gunakan pencarian unsur dengan nilai mutlak terbesar
nya pada seluruh unsur matriksnya sebagai pivot berikutnya. Ceklah solmi yang bersang
kutan dengan menghitung [A J [A - 1 1. 

9.6 Selesaik:an Latihan 9.4 dengan eliminasi Gauss-Jordan. Ceklah solusi yang bersang
kutan dengan menghitung [A 1 [A - 1 ]. 

9. 7 Selesaikan Latihan 9.5 dengan eliminasi Gauss-J ordan. Ceklah sohtsi yang bersang
kutan dengan menghitung [A 1 [A "1 ]. 
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9.8 Carilah invers dari 

[
Sii S;j] 

Sji Sjj 

9.9 Carilah invers dari 
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SEPtJLUH 
METODE MATRIKS-PERPINDAHAN 

DALAM PENGANALISAAN 
RANGKA-BATANG 

10.1 Derajat Kebebasan, Jumlah Gaya Tak-diketahui Bebas, dan 
Derajat Ketaktentuan 

Konsep dasar metode perpindahan dalam penganalisaan rangka-batang telah dilukiskan 
secara singkat di dalam Pasal 1.4 melalui peninjauan struktur yang terdiri dari empat ba
tang yang dihubungkan oleh sebuah pasak sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 
10.1.1. Kemudian telah pula dinyatakan bahwa Navier (1785-1836) memandang struk
tur ini sebagai suatu struktur yang bersifat "statis tertentu" jika perpindahan horisontal 
dan vertikal titik-hubung berpasak E dipandang sejak awal sebagai yang tak diketahui. 
Karena kedua perpindahan ini merupakan yang tak diketahui pokok yang harus ditentu
kan sebelum semua informasi lainnya tentang struktur tersebut, mereka ditandai dengan 
X 1 horisontal ke kanan dan X 2 vertikal ke atas. Sehubungan dengan setiap jenis ganggu
an yang dialami oleh struktur ini, baik ia berupa beban yang bekerja seperti W1 dan Wz 
pada Gambar 10.l.la, atau kesalahan panjang batang dalam pembuatannya, atau penu
runan-penurunan tumpuannya, kedua perpindahan ini merupakan kebebasan yang dapat 
digunakan oleh struktur tersebut untuk menunjukkan "rasa tak-senang"-nya, yang seca
ra lebih bersifat teknis disebut tanggapan deformasi. Maka derajat kebebasan suatu rang
ka-batang (struktur yang dihubungkan oleh sebuah pasak dari Gambar 10.1.1 memenuhi 
definisi rangka batang) dapat didefinisikan sebagai banyaknya perpindahan titik-titik 
hubung yang tak-diketahui. Sebagai contoh lainnya, derajat kebebasan rangka-rangka 
pada Gambar 10.1.2 adalah 6. 

Untuk memenuhi defmisi suatu rangka-batang, beban-beban dapat dikerjakan 
hanya di titik-titik hubungnya. Maka pada keadaan maksimum, baik gaya horisontaJ 
maupun gaya vertikal dapat dikerjakan terhadap setiap titik-hubung pada suatu rangka
batang, meskipun gaya di tumpuan-sendi bekerja dalam sembarang arah atau gaya di 
tumpuan-rol bekerja tegaklurus terhadap bidang-landasan rolnya, gaya-gaya di dalam 
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A B c D 

(a) (b)NP=2;NF=4 

Gambar 10.1.1 Struktur yang terdiri dari ernpat batang yang dihubungkan oleh sebuah pasak. 

(a) NP=6 (b) NF=8 

Gambar 10.1.2 Rangka-batang berbentangan-dua 

batang atau bentuk struktur yang terdeformasi tidak akan terpengaruh. Dengan de
mikian, suatu gaya tak-nol dapat bekerja dalam setiap arah derajat-kebebasannya, 
dan sistem gaya-luarnya dapat di-ekspresi-kan dengan suatu matriks-kolom yang jum
lah barisnya sama dengan derajat-kebebasannya, dan selanjutnya banyaknya nilai P 
ditandai dengan simbol NP (sebenarnya, NX dapat digunakan untuk menandai ba
nyaknya nilai X). Secara matematika, dapatlah dikatakan bahwa terdapat pertalian satu
ke-satu antara P dan X, dan karena itulah notasiP;-X; untuk i =I hinggaNP dituliskan 
pada Gambar IO.l.lb dan 10.1.2a. 

Tanggapan gaya dari suatu rangka-batang terdefinisi secara lengkap oleh nilai-mlai 
reaksinya dan gaya-gaya di dalam batang-batangnya. Namun, sekali gaya.gaya di dalam 
batang didapatkan, setiap reaksi dapat ditentukan melalui persamaan statika di sepan
jang arah reaksi yang bersangkutan; dengan demikian gaya-gaya di dalam batang tersebut 
merupakan gaya-gaya yang tak diketahui yang oebas, yang banyaknya ditandai dengan 
simbol NF. Dapatlah ditunjukkan bahwa derajat ke-taktentu-an suatu rangka-batang, 
yang ditandai dengan simbo!N/, sama dengan NF- NP, atau 

NI= NF- NP (10.1.1) 

Jumlah total gaya-gaya yang tak diketahui pada sua tu rangka-batang. adalah NF + NR, 
dengan: NR adalah banyaknya reaksi. tetapi jumlah total persamaan statikanya adalah 
2(NJ), dengan: NJ adalah banyaknya titik-hubung. Jadi, 

NI= NF + NR- 2(NJ) (10.1.2) 
tapi secara fisik, 

2(NJ) = NP + NR 

Substitusikan Persamaan (10.1.3) ke dalam Persamaan (10.1.2), 

NI= (NF+NR)-(NP +NR) = NF -NP 

(10.1.3) 
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yang tak lain adalah Persamaan (10.1.1). Dalam kenyataannya, Persamaan (10.1.1) sama 
seperti Persamaan (1.1.2) kecuali bhwa simbol-simbol yang dipakai pada Persamaan 
(1.1.2) dituliskan dengan huruf-kecil. Simbol-simbol yang ditunjukkan dengan dua 
huruf-besar digunakan di dalam bab ini demi kemudahan dalam pemrograman kompu
ter. 

Gaya-gaya yang tak diketahui di dalam batang, yang memiliki pertalian satu-ke
satu dengan tambahan panjang (e) di dalam batangnya sendiri, dinomori secara berurut
an pada Gambar !O.l.lb dan 10.1.2b sebagai F; - e; untuk i = 1 hingga NF. 

10.2 Matriks Deformasi [B] 

Matriks deformasi [B] dari suatu rangka-batang meng-ekspresi-kan tambahan panjang 
batang-batangnya sebagai fungsi dari perpindahan-perpindahan titik-hubungnya; maka 
ukuran matriks deformasi terse but adalah NF X NP, dan 

(10.2.1) 

Di sini perlu ditekankan lagi pengandaian orde-pertama yang menyatakan bah
wa panjang suatu batang dipengaruhi hanya oleh komponen longitudinal perpindahan 
titik-hubung (yang mana saja) dan tidak dipengaruhi oleh komponen transversalnya. Ja
di pada Gambar 10.2.la jika perpindahan-perpindahan titik-hubung A adalah X 1 ke 
kanan dan X 2 ke atas, dan perpindahan-perpindiman titik-hubung B adalah X 3 ke kanan 
dan X4 ke atas, maka dengan menerapkan pengandaian orde-pertama terse but terhadap 
Gambar 10.2.1b hingga e, dapatlah terlihat bahwa 

ej = -XI cos a - x~sin a + x3 cos a + x4 sin a (10.2.2) 

Untuk rangka-batang tipikal seperti yang terlihat pada Gambar 10.2.2, matriks 
[B] sebagaimana ditunjukkan pada Persamaan (10.2.3) dapat ditetapkan dengan sebaik
baiknya, kolom demi kolom, melalui pemeriksaan visual, dengan menggunakan konsep 
yang dikembangkan pada Gambar 10.2.1. 

B-B' B-B' 

A' 

+ A2 

A 

(a) (b) (c) 

B' 

Bz 

BI 

B 

+ Bz + 

A-A' A-A' 

(d) (e) 

Gambar 10.2.1 Tambahan panjang batang akibat perpindahan titik-hubung 
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~~ I 2 3 4 5 
'( 

~ 

6 

t +0,8 +0,6 o, 0, 0, 0, 

2 -1,0 0, + 1,0 o, 0, 0, 

3 0, o, o, + 1,0 o. 0, 

[B]sx6 = 
4 0, o, 0, 0, +1,0 0, 

(10.2.3) 
5 o, o, 0, o, -1,0 +1,0 

6 o, +1,0 o, o, o, 0, 

7 -0,8 +0,6 0, 0, o, +0,8 

8 o, 0, +0,8 +0,6 -0,8 o, 

LI><li 
1: 4m •I• 4m ·I 

(a} Dimensi (b) Penomoran P-X, NP = 6 

(c) Penomoran F-e, NF = 8 

Garnbar 10.2.2 PenomoranP-X dan F-e untuk rangka-batang tipikal. 

10.3 Matriks Kekakuan Unsur [S] 

Matriks kekakuan unsur [S) dari suatu rangka-batang meng-ekspresi-kan gaya-gaya di 
dalam batang (atau unsur-unsur) sebagai fungsi dari tambahan panjang batang-batang
nya; jadi matriks ini berupa matriks bujur sangkarNF x NF. Melalui hukum Hooke, gay a 
di dalam sembarang batang dapat di-ekspresi-kan sebagai fungsi dari tambahan panjang 
batangnya sendiri sebagai 

untukj = 1 hinggaNF (10.3.1a) 

dengan: 

(10.3.1b) 
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L. dan Ai masing-masing adalah panjang dan luas penampang batang ke -j. Simbol S. 
(dengan meninggalkan penggunaan simbol huruf-kecil untuk unsur-unsur di dalam suat~ 
matriks) digunakan untuk menandai kekakuan batang yang bersangkutan, yang merupa
kan gaya yang mengakibatkan tambahan-panjang satuan, yang mirip sekali dengan 
konstan pegas dari suatu pegas. Dengan demikian matriks kekakuan unsur dari suatu 
rangka-batang akan berupa matriks diagonal sehingga 

{F}NFxt = (S]NFxNF{e}NFxl 

dengan: 

I~ 2 NF 

2 
EA2 
L; 

[S]NFxNF = 1----1---+---1-----1---........J 

NF 

10.4 Matriks Perpindahan Gaya [SB] 

Substitusikan Persamaan (10.2.1) ke dalam Persamaan (10.3.2a), kita peroleh 

{F}NFxt = [S]NFxNF{e}NFxt 

= [S]NFxNF(B]NFxNP{X}NPxt 

= [SB]NFxNP{X}NPxt 

(10.3.2a) 

(10.3.2b) 

(10.4.1) 

Perkalian matriks [SB], dengan: matriks diagonal [S) adalah pengali-depannya dan 
matriks [B) adalah pengali-belakangnya, meng-ekspresi-kan gaya-gaya di dalam batang 
pada suatu rangka-batang sebagai fungsi dari perpindahan-perpindahan titik-hubungnya. 
Matriks perpindahan-gaya [SB] merupakan matriks yang penting, tidak hanya. sebagai 
matriks-antara yang diperlukan untuk memperoleh matriks [ASB) yang terdefinisi di 
dalam Pasal 10.7 sebelum perpindahan-perpindahan titik-hubungnya ditentukan, tapi 
juga sebagai matriks yang digunakan lagi dalam tahap akhir penganalisaan untuk mem
peroleh gaya-gaya di dalam batang sesudah perpindahan-perpindahan titik-hubungnya 
didapatkan. 

10.5 Matriks Statika [A] 

Matriks statika [A] dari suatu rangka-batang meng-ekspresi-kan gaya-gaya luar di titik
hubung sebagai fungsi dari gaya-gaya di dalam batang; maka ukuran matriks statika ter
sebut adalahNP xNF, dan 

{P}NPxt = [A]NPxNF{F}NFxt (10.5.1) 
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Untuk rangka-batang pada Gambar 10.2.2, matriks statika [A] -nya adalah 

~ 
J 2 3 4 5 6 I' 7 ··~ 

I +o:s -1.0 0. 0. o. o. +0.8 0. 

2 +0.6 0. 0. 0. 0. +1.0 +0.6 o. 

3 0: +: 1.0 0. 0. o. 0. 0. +0.3 

4 0. o. +1.0 0. 0. 0. o. +0.6 
.. 

5 0. 0. 0. +1.0 ~1.0 0. 0. -0.8 

6 o. 0; 0. 0. + 1.0 0. +o.s· 0. 

(10.5.2) 

I si matriks [A] dapat ditentukan baik melalui baris-barisnya a tau pun melalui 
kolom-kolomnya. Untuk menetapkannya melalui baris-barisnya, suatu sketsa diagram 
seperti Gambar 10.5.1, yang menggelarkan diagram benda-bebas semua titik-hubungnya, 
perlu dibuat. Perhatikan bahwa gay a-gay a di dalam batang akan diandaikan sebagai gaya
tarik jika bernilai positif; karenanya mereka menarik titik-titik hubung pada Gambar 
10.5.1. Terapkan ~Fx = 0 dan ~Fy = 0 pada titik-hubung kiri-atas, 

Pt = +0.8F1 - l,OF2- 0,8F1 

P2 = +0,6Ft + l,OF6 + 0,6F1 

Terapkan ~x = 0 dan ~FY = 0 pada titik-hubung kanan-atas, 

P 3 = + l,OF2 + 0,8F8 

P4 = + l,OFJ + 0,6Fs 

Terapkan ~x = 0 pada titik-hubung tengah-bawah, 

Ps = + l,OF4- l,OFs- 0,8Fs 

Terapkan ~Fx = 0 pada titik-hubung kanan-bawah, 

P6 = + l,OFs + 0,8F1 

Gambar 10.5.1 Penetapan [A) 
melalui batis-barisnya. 
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Apabila keenam persamaan di atas yang meng-ekspresi-kan P1 hingga P6 sebagai fungsi 
dari F 1 hingga F 8 disusun hingga menjadi suatu matriks bujur sangkar, hasilnya adalah 
Persamaan (10.5 .2). 

Untuk memenuhi matriks [A] melalui kolom-kolomnya, akan lebih memudahkan 
kalau kita perhitungkan gaya-gaya luar di titik-hubung yang dapat ditanggulangi oleh se
tiap gaya batangnya. Pada Gambar 10.5.2a, sebutlah gaya tarik di dalam batang adalah 
F. dan gaya-gaya luar di titik-hubungnya adalah P1 hingga P4 • Maka gaya-gaya P yang 
d~pat ditanggulangi oleh Fj, dari pemeriksaan diagram benda-bebas kedua titik-hubung 
yang bersangkutan, adalah 

P1 = -Fj cos a 

P2 = -Fj sin a 

P 3 = +Fi cos a 

P4 = +Fi sin a 

(10.5.3) 

Persamaan (10.5.3) bahkan dapat dengan lebih mudah dipahami secara visual dengan 
memanfaatkan diagram benda-bebas batangnya sendiri sebagaimana ditunjukkan pada 
Gambar 10.5.2b. Komponen-komponen efektif dari kedua gaya F. yang menarik batang 
tersebut, ditinjau dalam arah positif P1 , P2 , P3 , danP4 , adalah sebagaimana di-ekspresi
kan oleh Pe·rsamaan (10.5.3). Konsep yang belakangan ini bakal digunakan selanjutnya 
secara tersendiri untuk menetapkan matriks [A] melalui kolom-kolomnya. Kembali ke 

0 
/ 

(a) Keseimbangan di titik-hubung (b) Diagram benda-bebas batangnya sendiri 

Gambar 10.5.2 Penetapan [A] melalui kolom-kolomnya. 

Gambar 10.2.2, apabila kita tinjau dua gaya-tarik di ujung-ujung batang 1, gaya yang di 
bawah tak memiliki komponen efektif dalam arah P yang mana pun, tetapi gaya yang di 
atas memiliki komponen 80 persen dalam arah positif P1 dan komponen 60 persen da
lam arah positif P2 . Nilai-nilai ini dimasukkan ke dalam kolom pertama dari matriks [A] 
pada Persamaan (10.5.2). Demikian pula gaya-tarik di ujung kiri batang 2 memiliki kom
ponen 100 persen dalam arah negatif P1 dan gaya-tarik di ujung kanannya memiliki 
kom ponen 100 persen dalam arah positif P 3 . Nilai-nilai ini dimasukkan ke dalam kolom 
kedua dari matriks [A] pada Persamaan (10.5.2). Pembaca boleh memikirkan dalam
dalam keenam kolom lainnya pada Persamaan (10.5.2). 

Dapat anda cat at di sini bahwa jika NF sama dengan NP, maka, dengan mengikuti 
Persamaan (10.1.1), NI= NF- NP = 0 dan rangka-batang yang bersangkutan bersifat 
statis tertentu. Di dalam kasus yang demikian, jika matriks bujur sangkar [A]NPXNP 
bersifat tak-singular (demikianlah seharusnya untuk rangka-batang statis yang stabil), 
ia dapat di-invers-kan hingga menghasilkan 

{F}NFxJ = [A-1]NF><NP{P}NPxJ untukNF = NP saja (10.5.4) 
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Persamaan (10.5.4) dapat dipakai untuk menentukan gaya-gaya di dalam batang pada 
sembarang rangka-batang yang bersifat statis tertentu dan stabil. Suatu program kompu
ter juga dapat disusun dengan menggunakan subrutin pada inversi matriks.t Lebih !an
jut dengan menggunakan sifat [B] =[A r], yang akan dibuktikan pada pasal berikutnya, 
Persamaan (10.2.1) akan menjadi 

{e}NFxl = (AT]NFxNP{X}NPxl 

daripadanya 

{X}NPxl = [AT]N~xNF{e}NFxl untuk NF = NP saja (10.5.5) 

Dengan demikian penggunaan terpadu Persamaan (10.5.4) dan (10.5.5) akan menghasil
kan bukan hanya gaya-gaya di dalam batang tetapi juga perpindahan-perpindahan titik
hubung akibat himpunan gaya titik-hubung pada sembarang rangka-batang yang bersifat 
statis tertentu dan stabil. 

10.6 Prinsip Kerja-Semu (Virtual Work) 

Apabila Persamaan (10.2.3) yang menunjukkan matriks [B] dibandingkan dengan Persa
maan (10.5.2) yang menunjukkan matriks [A] dari rangka-batang (truss) yang sama, 
akan kita dapatkan bahwa salah satu matriks adalah transpos dari matriks lainnya. 
Adanya hubungan transporsisi ini dapat dibuktikan lewat prinsip kerja-semu. Namun, 
sebelum bukti tersebut diberikan, perlulah ditekankan alasan di dalam anjuran untuk 
menetapkan [B] melalui kolom-kolomnya lebih dulu dan kemudian menetapkan [A] 
melalui kolom-kolomnya, masing-masing secara mandiri melalui definisinya sendiri, 
karena hubungan transposisi yang menarik itu dapat digunakan secara efektif sebagai 
suatu pengecekan. 

Prinsip kerja-semu bersifat aksiomatis karena ia hanya menyatakan bahwa perka
lian antara suatu gaya no! dan suatu perpindahan tak-nol, yang masing-masing berada 
dalam keadaan yang berbeda-beda, adalah nol. Misalnya, dalam satu keadaan, pada 
rangka-batang Gambar 1 0.6.1a, hanya F 7 yang bernilai tak-nol sedangkan semua F lain
nya bernilai nol. Inilah situasi kolom ketujuh dari matriks [A] pada Persamaan (10.5.2), 
yang diulangi sebagian di bawah ini sebagai Persamaan (10.6.1) 

,)Z I 7 8 

An 

2 A21 

3 ·. An. 
[A]6x8 = (10.6.1) 

4 A~, 
I 

s As1 :: ; 

6 ;;_ ... 
; . A67 

..,. 

Nilai-nilai yangsebenarnyadaFiA
1 7

, A
2 7

, .•.• A
6 7 

tidak penting, namun gaya-gaya titik
hubung ini, yang dapat ditanggulangi oleh F 7 *. 0, dlperlihatkan pada diagram benda-

tSebagai contoh, lihat C. K. Wang, Matrix Methods of Structural Analysis, edisi ke-2 Ameri
can Publishing Company, Madison, Wis., 1970, Apendiks C. 
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(a) F-, * 0; semua F lainnya = 0 

(0, 0) 

(0, 0) (0, 0) 

(b) X6 *-0; semua X lainnya = 0 

Gambar 10.6.1 Prinsip kerja-semu. 

(0, 0) 

bebas titik-hubung pada Gambar 10.6.1a. Karena resultan setiap dari kelima sistem gaya 
yang bertemu di satu titik tersebut adalah nol, resultan semua gaya-searah yang bekerja 
di semua titik-hubung pada Gambar 10.6.la adalah nol. 

Tinjaulah suatu keadaan lain yang berbeda samasekali. Rangka-batang tersebut ke
betulan mengalami beberapa bentuk terdeformasi akibat bekerjanya beberapa himpunan 
gaya titik-hubung, yang di dalamnya, hanya x6 yang bernilai tak-nol sedangkan semua 
X lainnya bernilai nol. Tambahan-panjang batang-batang akibat X 6 ::/= 0 saja diperlihat
kan oleh kolom keenam dari matriks [B) pada Persamaan (10.2.3), yang diulangi seba
gian di bawah ini sebagai Persamaan (10.6.2). 

~ 5 6 

8t6 

2 821> 

3 836 

4 B .. 
[B]sx6 = (10.6.2) 

5 BM 

6 866 

7 876 

8 8311 
·. 
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Sekali lagi nilai-nilai yang sebenarnya dari B 16 , B26 , • •• , B86 tidaklah penting; tamban
an-tambahan panjang ini dituliskan di atas batang-batang yang bersangkutan pada dia
gram rangka-batangpada Gambar 10.6.lb. 

Sekarang-andaikan semua gaya yang bekerja di semua titik-hubung pada Gambar 
l0.6.la dikalikan dengan perpindahan nol atau bukan-nol yang bersangkutan pada Gam
bar 10.6.lb. Perkalian-perkalian ini bukan "usaha nyata" karena gaya-gaya pada Gam
bar 10.6.la tidak berkaitan sama sekali dengan perpindahan-perpindahan pada Gambar 
l0.6.2b; karenanya dinamakan kerja-semu. Karena resultan semua gaya pada Gambar 
l0.6.1a adalah nol, maka dengan prinsip kerja-semu, kerja-semu totalnya haruslah nol. 
Dengan demikian, 

Kerja se mu total= kerja semu dari R + kerja-semu dari P 
+ kerja-semu dari F 

= 0 + (A61F1)(X6) + (F7)(- B16X6) 

=0 (10.6.3) 

di dalam persamaan di atas, kerja-st:mu dari R adalah nol karena semua R memiliki per
pindahan nol; kerja-semu dari P adalan nol kecuali P6 = A 61 F1 yang memiliki perpin
dahan X 6 dalam arah positif yang sama; dan kerja-semu dari kedua F 7 yang tak-nol, 
yang saling berhadapan pada Gambar 10.6.la dan saling menjauhi sejauh tambahan-pan
jang pada Gambar 10.6.lb, bernilai negatif. Hapuskan F6 dan X 6 pada Persamaan 
(10.6.3), 

(10.6.4) 

Bukti Persamaan (10.6.4), yang menggunakan subskrip-subskrip 6 dan 7, benar-benar 
bersifat umum karena nomor-nomor subskripnya dapat berupa i dan j. Karena Aii = 
B1;, maka 

[B)= [AT] 

10.7 Matriks Kekakuan Global [K] = [ASAT] 

Subsitusikan Persamaan (10.4.1) ke dalam Persamaan (10.5.1), kita peroleh 

dengan: 

{P}NPxl = [A)NPxNF{F}NFxl = [A)NPxNF[SB)NFxNP{X}NPxt 

= [ASB)NPxNP{X}NPxt = [ASA T)NPxNP{X}NPxl 

= [K)NPxNP{X}NPxt 

I~ I 2 ... NP 

l Ku ... . .. Ki-NI' 

2 Ku . . . ... K'l-NP 

[K)NPxNP = [ASA T]NPxNP = .. . . .. ... . .. 

(I 0.6.5) 

(10.7.la) 

NP KNJM 
.. . ... KNP-NP 

(l0.7.lb) 
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Perkalian matriks [K] = [ASA T] , dengan: matriks statika [A] adalah pengali-depannya 
dan matriks perpindahan-gaya [SB] atau [SAT] adalah pengali-belakangnya meng
ekspresikan gaya-gaya titik-h~bung sebagai fungsi dari perpindahan titik-hubung untuk 
seluruh rangka-batang, sehingga ia dinamakan matriks kekakuan global. Matriks ini selalu 
berupa matriks bujur sangkar; dan jika struktur yang bersangkutan bersifat statis dan 
stabil (mengacu kembali kepada Gambar 1.1.5), matriks ini akan bersifat tak-singular 
dan memiliki invers. 

Contoh 10.7.1 Dapatkan secara numerik matriks kekakuan global [K) = [ASAT] 
dari rangka-batang pada Gambar 10.7.1a. 

PENYELESAIAN (a) Penomoran P-X dan F-e. Titik·titik hubung A ctan B beru
pa sendi, kebebasannya hanyalah berupa perpindahan horisontal ctan vertikal titik
titik hubung C ctan D. Dengan ctemikian cterajat-kebebasan NP sama dengan 4 se
bagaimana ctitunjukkan pada Gambar 10.7.1b. Gaya-gaya batang ctan tambahan
tambahan panjangnya ctinomori dengan bilangan 1 hingga 5 sebagaimana ctitunjuk
kan pacta Gambar 10.7.lc;NF sama ctengan 5. Maka, NI= NF- NP =5--4= 1. 

(b) Matriks [A), [B], dan [S]. Matriks-matriks ini digelarkan pada Tabel 
10.7 .1. Matriks [A] ctan [B] masing-masing ditentukan secara mandiri melalui 
ctefinisi mereka sendiri, ctan pertalian transposisi-nya ctigunakan untuk pengecek
an. Nilai-nilai yang ctitunjukkan pada diagonal matriks [S] tak lain adalah nilai
nilai S = EA/L dari batang-batang yang bersangkutan. 

(c) Mariks [SB] dan [K] = [ASAT]. Kectua matriks ini diperoleh mela1ui 
pengalian matriks sebagaimana ditunjukkan pada Tabel1 0. 7.1. 

(d) Diskusi. Perhatikanlah bahwa matriks [K] = [ASAT] berupa matriks 
bujur sangkar. Pem buktia~ kesimetrisan ini akan ctilakukan pacta Pasal 1 0.1 0. 

Tabel 10.7.1 Matriks Kekakuan Global [K] = [ASAT] dari 
rangka-batang pada Contoh I 0. 7 .It 

·--

~ 1 2 3 4 5 

I. 1 0, +0,6 -0,6 0, 0, 

[A)= I 2 +1,0 +0,8 +0,8 0, 0, 

3 0, 0, 0, +0,78087 -0,78087 

4 -to'· 
' 

o, 0, +0,62470 +0,62470 

~----

2 3 4 

+1,0 o, -1,0 

+0,8 0, o, 
[B]= 

+0,8 0, o, 

0, +0,78087 +0,62470 

0, -0,78087 +0,62470 
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~ I 2 3 4 5 : 

1 +200, 

2 +106,666 : [S]= 

3 -+106,666 
' 

4 '+222,114 
: 

5 +222,ll4 

pz l 2 3 4 

l o, +200, o, -200, 

2 +64, + 85,33 0, 0, 
[SB]= 

3 -64, + 85~3 o, 0, 

4 o, o, + 173,44 +138,75 

5 o, 0} -173,44 + 138,75 

X l 2 3 4. 

1 +76,8 o, o, 0, 

[ASB]= 2 o, +336,53 (), ~200, 

3 (), 0, +270,87 o, 

.4 o, -200, 0, +373,35 
---~-~-< 

tSatuan dimensionalnya, apabila diterapkan, adalah dalam 103 kN/m 

c 

4.5 m 4.5 m 

Bilangan di dalam tanda-kurung 
adalah luas penampang dalam 10-3 m2 

E = 200 x 106 kN/m2 

(a) Rangka-batang yang ditinjau (b) PenomoranP-X. NP = 4 
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(c) Penomoran F-e, NF = 5 Gambar 10.7.1 Rangka-batang untuk Contoh 10. 7.1 

1 0.8 Matriks Kekakuan Lokal 

Matriks kekakuan lokal didefinisikan di sini sebagai matriks kekakuan global dari suatu 
batang-tunggal, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 10.8.1. Tentu saja suatu batang
tunggal dengan em pat derajat-kebebasan tak akan membentuk sua tu rangka-batang yang 
stabil; dengan kata lain, matriks kekakuan global 4x4 dari suatu batang-tunggal akan 
jauh dari kemungkinan memiliki invers. Maka nama yang cocok untuk matriks ini adalah 
matriks kekakuan lokal, dan matriks kekakuan global dari suatu rangka-batang secara 
keseluruhan yang mengandung banyak batang mestilah merupakan himpunan <;lari ba
nyak matriks kekakuan lokal. 

Matriks kekakuan lokal dari suatu batang tipikal pada suatu rangka-batang ditun
jukkan pada Tabel 10.8.1. Matriks lokal [B] diambil dari Persamaan (10.2.2); dan 
matriks lokal [A], dari Persamaan (10.5.3). Matriks lokal [SB] dan matriks lokal [K] 
pada Tabel1 0.8.1 diperoleh melalui pengalian matriks. 

Tabel I 0.8.1 Matriks kekakuan lokal dari ha tang tipikal pada sua tu rangka-batang 

X 2 3 
e 

[B]= e; -cos a -sin a +cos a 

(Sj = ~ (SBJ = t---+----+-----i----t---_.__..'-i 

- --~-~-

X 2 .... , 
F; 

-S;cosa -S;sina +Srcos lll +S1sin:a 

~ I 2 3 
4 )~ 

c: 

I +Tl +T2 -TI -nH;1; 
< 

2 +T2 +T3 -T2 -1'3 \ 

3 -Tl -T2 +TI +T2 

.4 -T2 -.T3 +T2 +1'3 

Tl = +S; cos2 a T2 = + S; cos a sin a T3 = +S; sin2 a 
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4 

2 

(a) PenomoranP-X; NP = 4 (b) Penomoran F-e; NF = 1 

Gambar 10.8.1 Matriks kekakuan lokal dari suatu elemen rangk.a-batang. 

10.9 Metode Kekakuan Langsung 
Ada dua caia yang menyenangkan dalam penyusunan matriks kekakuan global dari sem
ba~ang struktur, termasuk, tentu saja, yang dari suatu rangka-batang. Yang pertama te
lah ditunjukkan pada Pasal 10.7 dan Contoh 10.7.1, yang menggunakan persamaan 
[K] = (ASAT].Didalampersamaanini,semuamatriks- [A], (S], (B] = [AT],dan 
(K] - dengan sendirinya bersifat global. Yang kedua melibatkan pemasukan matriks
matriks kekakuan lokal dari semua batang ke dalam petak-petak yang semestinya pada 
matriks kekakuan global. Dalam pelaksanaannya, perlu anda perhatikan keempat pe
nomoran derajat-kebebasan global yang berkaitan dengan keempat derajat-kebebasan 
lokal dari setiap batang. MaY.a ke-16 unsur di dalam matriks kekakuan lokal dari batang 
yang bersangkutan dapat diletakkan pada tempat-tempat yang tepat di dalam matriks 
kekakuan global. 

Sebagai ilustrasi, derajat-kebebasan lokal bersama derajat-kebebasan global yang 
bersangkutan da~i semua batang pada rangka-batang dari Gambar 10.9.1a dan b ditun
jukkan pada Gambar 10.9.lc. Setiap batang merniliki arah yang ditandai dengan tanda
panah yang bertolak dari ujung berderajat-kebebasan lokal L1 dan L2 menuju ujung 
berderajat-kebebasan lokal L3 dan L4. Sudut a untuk setiap batang diukur pada ujung 
berderajat-kebebasan lokal L1 dan L2, berlawanan dengan searah-jarum-jam, dari arah 
positif horisontal ke arah batang yang bersangkutan. Untuk kekangan global, digunakan 
nom or derajat-kebebasan global yang sama dengan NP + 1. 

A 

Bilangan di dalam tanda-kurung 
adalah luas penampang dalam 
10-3m2. 

E = 200 x 106 kN/m2 

(a) Rangk.a-batang yang ditinjau 

E 

i 

2 

t 

(b) PenomoranP-X, NP = 4; 
dan penomoran batang, 
NF=5 
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L2(G5) 

LI(G5) -

L4(G2) L4(G2) 

t t 
-L3(GI) - L3(Gl) 

Ll(GJ)~i"_ 
t 

L2(G4) 

L4(G2) 

t-+L'3(Gl) 

LI(G5)-

L4(G4) t 
t L2(G5) 

L4(G4) 

t_L3(G3) 

Ll(GSL_/ L3(G3) ~ ~·:r 
Ll(G5)-+t 

L2(G5) t 
L2(G5) 

(c) Derajat-kebebasan lokal dan global 

Gambar 10.9.1 Metode kekakuan langsung. 

Pada Tabel 10.9 .1, terdapat 16 besaran di dalarn setiap matriks kekakuan lokalnya 
dan terdapat NP x NP, atau 16, petak di dalam matriks kekakuan globalnya. Besaran
besaran di semua matriks kekakuan lokal terse but kemudian dimasukkan secara langsung 
ke dalam 16 petak di dalam matriks kekakuan global ini, seraya mengabaikan besar
besaran ini pada baris G5 a tau kolom G5 yang mana pun; karenanya metode ini dinarna
kan metode kekakuan /angsung. Dalarn perhitungan-tangan, metode kekakuan langsung 
tak mungkin semudah metode global [K] = [ASATJ ; narnun, hal yang sebaliknya berlaku 
di dalam metode komputer, karena pada suatu program komputert semua matriks keka
kuan lokal terse but dapat dimasukkan ke dalam matriks kekakuan globalnya dalam suatu 
"DO LOOP" tunggal. 

tsebagai contoh, lihat buku yang sama, Apendiks J. 

Tabel 10.9.1 Matriks kekakuan lokal dari batang-batang pada 
rangka-batang Contoh 10.9 .1 

Batang 1: S = 200.000 kN/m; a = 90" 

~ 
LI(G3) L2(G4) L3(GI) L4(G2) 

Ll(G3) 0 0 0 0 

L2(G4) 0 +200.000 0 -200.000 

.L3(G1) 0 0 0 0 

L4(G2) 0 -200.000 0 +200.000 
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Tabel10.9.1 (Lanjutan) 

Batang 2: S = 106.667 kN/m; a =53, 13° 

~ 
L1(05) L2(G5) L3(G1) L4(G2) 

Ll(G5) +38.400 +51,200 -38.400 -51.200 

L2(G5) +51.200 +68.267 -51.200 -68.267 

L3(GI) -38.400 -51.200 +38.400 +51.200 . 
L4(G2) -51.200 -68.267 +51,200 +68.267 

- - --~- ------

I 
~-·-·------

l Batang 3: S = 106.667 kN./m; a = 126,87• 

~ 
L1(G5) L2(G5) L3(GI) L4(G2) 

Ll(G5) +38.400 -51.200 -38.400 +51.200 

L2(G5) -51.200 +68,267 +51.200 -68.267 

L3(G1) -38.400 +51.200 +38.400 -51.200 

,,~4(02) +51.200 -68.267 -51.200 +68.267 
: 

~--· - . - -· ---· 

L .Batang 4: S = 222.114 kN/m; a = 38,66° 

~ L1(G5) L2(G5) L3(G3) L4(G4) 

~'S 
J,.l(G5) +135.435 +108.348 -135.435 -108.348 

~';. L2(G5) + 108.348 + 86.679 -108.348 - 86.679 
F/·,·, 

•f''t3(G3) !,, .. _ -135.435 -108.348 + 135.435 +108.348 

·r·-L4(G4) -108.348 - 86.679 +108.348 + 86.679 
--

r·_._ 

l.i.t. 
Batang 5: S = 222,114 kN/m; a = 14t,34• 

~ Ll(G5) L2(G5) L3(G3) L4(G4) 
-

.· L1(G5) + 135.435 -108.348 -135.435 + 108,348 

L2(G5) -108.348 + 86.679 + 108.348 - 86,679 

L3(G3) -135.435 +108.348 +135.435 -108.348 

L4(G4) +108.348 - 86.679 -108.348 + 86.679 
-
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Tabell0.9.1 (l.anjutan) 
---~-~-·-·· 

Global [K] =I local [K] 

.~ Gl G2 G3 G4 

Gl +76.800 0 0 0 

G2 0 + 336.534 0 -200.000 

G3 0 0 +270.870 0 

G4 0 -200.000 0 +373.358 

10.10 Hokum Gaya Timbal-Balik dan Hokum Perpindahan Timbal-Balik 
Matriks kekakuan global (K] = (ASA T] dapat dibuktikan selalu bersifat simteris, a tau 

(10.10.1) 

Untuk menunjukkan bahwa suatu matriks buiur sangkar bersifat simetris, dengan meng
ikuti Persamaan (9.9.3a), kita hanya perlu membuktikan bahwa transpos-nya serupa de
ngan dirinya sendiri, atau 

Bukti 

Pernyataan 

(1) [ASATf = [SATf[Af 

(2) Ruas kanan dari (1) 

= [ATf[Sf[AT] 

= [A][Sf[AT] 

(3) Ruas kanan dari (2) = [A][S][A T] 

Alasan 

(1) Terapkan Persamaan (9.9.1.). 

(2) Terapkan Persamaan (9.9.1.); juga, 
lewat defmisi, sua tu matriks yang di
transpos-kan dua kali akan kembali 
menjadi dirinya sendiri. 

(3) Matriks (S], yang berupa matriks 
diagonal, bersifat simetris. 

(4) Terapkan langkah 1, 2, dan 3 di atas. 

Matriks kekakuan global [K] = [ASA T] meng-ekspresi-kan gaya-gaya titik-hubung 
sebagai fungsi dari perpindahan-perpindahan titik-hubung; atau 

(10.10.2) 

Invers dari matriks kekakuan global boleh disebut matriks kelenturan global [8], yang 
mengekspresikan perpindahan-perpindahan titik-hubung sebagai fungsi dari gaya-gaya 
titik-hubung, atau 

(10.10.3) 

Terapkan Persamaan (9 .9 .5), yang menyatakan bahwa invers dari sua tu matriks simetrik 
akan tetap simetris, 

(10.10.4) 
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Persamaan (10.10.1) tak lain adalah hukum gaya timbal-balik, yang menyatakan 
bahwa gaya pada derajat-kebebasan ke -i akibat perpindahan satuan pada derajat-kebe
basan ke -j sama dengan gaya pada derajat-kebebasan ke -i akibat perpindahan satuan 
pada derajat kebebasan ke -i. Demikian pula, Persamaan (10.10.4) tak lain adalah hu
kum perpindahan timbal-balik, yang menyatakan bahwa perpindahan pada derajat
kebebasan ke -i akibat gaya-satuan pada derajat-kebebasan .ke -j sama dengan perpin
dahan pada derajat kebebasan ke -j akibat gaya-satuan pada derajat-kebebasan ke -i. 
Kedua hukum timbal-balik ini dapat juga diturunkan secara langsung sebagai akibat yang 
wajar dari tcorema umum kerja-semu timbal-balik yang telah dibuktikan pada Pasal4.3. 

10.11 MatriksGaya-TitikHubung {P} 

Gangguan pada rangka-batang dapat berupa {1) gaya-gaya yang secara aktual bekerja di 
titik-titik hubungnya, (2) kesalahan dalam pembuatan atau perubahan suhu di sepimjang 
beberapa batang, atau {3) penurunan-penurunan tumpuan. Kelompok 2 dan 3 akan di
bahas pada Pasal 10.13 dan 10.14. Sejauh menyangkut kelompok 1, yakni gaya-gaya 
yang secara aktual bekerja di titik-titlk hubung, matriks gaya-titik hubung {P} dapat de
ngan mudah dilengkapi dari data yang diberikan, dengan jumlah barisnya sama dengan 
derajat kebebasannya dan jumlah kolomnya sama dengan jumlah kondisi pembebasan 
NLC 

10.12 Contoh-contoh Numerik 

Metode matriks-perpindahan dalam penganalisaan rangka-batang, sebagaimana di dalam 
semua metode elemen-hingga {finite-element) lainnya, melibatkan dua langkah utama 
yang menonjol, yakni 

{X}NPxNLC = [K)l\r~xNP{P}NPxNLC (10.12.1) 

dan 

(10.12.2) 

Matriks kekakuan global [K] dapat disusun dari persamaan [K] = [ASA T] melalui 
perkalian matriks, atau dapat juga ia disusun secara langsung dengan menghimpun 
matriks-matriks kekakuan lokal dari semua batang pada rangka-batang yang bersang
kutan. Metode yang pertama akan digunakan dalam perhitungan tangan pada contoh
contoh numerikal di dalam pasal ini, terutama karena nilai pendidikannya, tetapi pro
sedur yang belakangan lebih bersifat otomatis di dalam program komputer. Hal yang 
sama berlaku dalam penerapan Persamaan {10.12.2); pada metode yang pertama, semua 
simbol di dalam persamaan ini bersifat global dengan sendirinya sebagaimana ditunjuk
kan oleh nomor-nomor kaitan yang bersangkutan, tetapi pada metode yang kedua, 
Persamaan {10.12.2) menjadi 

(10.12.3) 

sehingga persamaan ini mesti diterapkan secara setempat sebanyak NF kali pada DO 
LOOP dari program komputer. 

Contoh 10.12.1 Analisalah rangka-batang pada Gambar 10.12.1a dengan metode 
matriks-perpindahan. Perhatikan bahwa rangka-batang ini sama seperti rangka
batang di dalam Contoh 5.2.1 dan 5.3.1. 
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PENYELESAIAN (a) Matriks keluaran (output {X} dan {F}. Matriks [K] = 
[ASAT] telah diselesaikan pada Tabeli0.7.l. 

{X).x, = [K];;;.{P}.,, 

[

+76,8 0, 

= 0, +336,53 
0, o, 
0, -200 

0, 

0, 

+270,87 

o, 

-2~: ] -1~-5~:1 
0, o, 

+373,35 o, 

l 
o, 1 -0,2354 x 10~ 3 m 

= -~:1261 x 10- 3 m 

Dalam eliminasi Gauss-Jordan untuk ~i persamaan simultan, semua pivot, tan
pa kecuali, tetap tinggal pada diagonal utama, sekalipun unsur dengan nilai mutiak 
terbesarnya dicari pada seiuruh unsur matriksnya. Hai ini berlangsung dengan sen
dirinya karena setiap unsur pada diagonal utama tersebut harus lebih berperan di 
dalam barisnya sendiri karena ia mewakiligayadan perpindahan pada derajat-kebe
basan yang sama. Gunakan [SAT] dari Tabeii0.7.11 

0, 

+64, 
{F}sxJ =[SA T]lx4{X}4xJ = -64, 

o, 
o, 

-21,86 kN 

-20,09 kN 

-20,09kN 

-17,50kN 

-17,50 kN 

+200, 

+ 85,33 

+ 85,33 

o, 
o, 

o, 
o, 
o, 

+173,44 

-173,44 

-200, ll o, 1 o, -02354 

+ 13~:75 -~:1261 
+ 138,75 _J ' 

{b) Pengecekan statika dan deformasi. Keempat nilai X dan kelima nilai F 
dari keluaran tersebut ditunjukkan pada diagram rangka-batang pada Gambar 
1 0 .I 2.1 d. Tanda-tanda panah yang menunjukkan tarikan a tau tekanan gaya-gaya 
batang terhadap titik-titik hubungnya dibubuhkan, demikian puia komponen ho
risontai dan vertikal dari setiap gaya batang yang miring. Keempat reaksinya ke
mudian dihitung dari 'I;Fx = 0 dan 'I;Fy = 0 di titik-hubung A dan B. 

Banyaknya pengecekan statika adalah NP = 4; syaratnya adaiah bahwa titik
titik hubungnya berada dalam keseimbangan di sepanjang derajat-kebebasannya. 
Keempat pengecekan ini dapat diperoieh meiaiui pemeriksaan diagram benda-be bas 
titik-titik hubung pada Gambar I 0.12.Id. 

Banyaknya pengecekan defonnasi adaiah NF = 5, kondisinya adaiah bahwa 
kemiringan panjang setiap batang akibat gaya yang bekerja di daiamnya sama de
ngan kemiringan panjang akibat perpindahan titik-hubung di ujung-ujungnya se
bagaimana telah dihitung melalui Persamaan (3.6.2), yang tak lain adalah 

e = !lL = (XJ- X,) cos a +(X.- X2) sin a 
Misalnya, untuk batang 2, 

~2z~:!: (0 _ 0)(+0,6) + (-0,2354 x 10-) _ 0)(+0.8) 

-20,09(7,5) ? 0 3 10-3 
(200 X 106)(4 X 10 3)""- •

188 
X m 

-0,1883 x 10-3 m= -0,1883 x 10-3 m (Cocok) 
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4 

45m 45m 

Bilangan di dalam tanda-kurung . 

e .... 
,._; 

adalah luas penampang dalam w- 3 m2 

E = 200 X 106 kN/m2 

(a) Rangka-batang yang ditinjau 

(c) Penomoran F-e, NF = 5 

25.2!.... 
(0, 0) 

27 

2 

t 

(b) PenomoranP-X, NP = 4 

54 

(0, -0,2354) 

(d) Keluaran (F dalam kN, X dalam 10-3 m) 

Gambar 10.12.1 Rangka-batang untuk Contoh 10.12.1. 

Apabila semua kondisi dalam pengecekan statika dan deformasi terse butter
penuhi, ketepatan solusi-nya terjamin. 

Contoh 10.12.2 Analisalah rangka-batang pada Gambar 10.12.2a dengan mt;tode 
matriks-perpindahan. Perhatikan bahwa rangka-batang ini sama seperti rangka-ba
tang pada Contoh 5.2.2. 

PENYELESAIAN (a) Matriks keluaran {X} dan {F}. Penomoran P-X dan F-e 
digelarkan pada Gambar 10.2.2b dan c, dengan: NP = 4, NF = 5, dan NI= 1. Ma
triks-matriks [A], [B], [S], [SB], dan [K] = [ASB] ditunjukkan pada Tabel 
10.12.1. 

{X}.x, = [K]4!.{P}4xl 

[

+954,66 - 384, 

= -384, + 1762, 

-666,66 0, 

o, o, 

1

+0,2037 cm 1 
= +0,0444cm 

+0,2661 cm 

-0,0580cm 

-666,66 

0, 

+954,66 

+384, 

0

J-' l o,l 0, 0, 

+ 384, +%, 

+ 1762 0, 
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c 

8 

I• 300cm 

Bilangan di dalam tanda-kurung adalah 
luas penampang dalam cm2

. 

E = 20.000 kN/cm2 

(a) Rangka-batang yang ditinjau 

(b) PenomoranP-X, NP = 4. 

(c)1Penomoran F-e, NF = 5. (d) Keluaran (F dalam kN, X dalam cm). 

Gambar 10.12.2 Rangka-batang untuk Contoh 10.12.2. 

Tabel10.12.1 Matrikskekakuanglobal [K] = [ASAT] darirangka-batang 
pada Contoh 10.12.1 t 

~ 
I 2 3 4 5 

I -1,0 0, o, -0,6 01 

[A]= 2 o, +1,0 0, +0,8 o, 

3 +1,0 o, o, o, +0,6 

4 o, o, +1,0 o, +0,8 

IX I 2 3 4 I 

I -1,0 o, +1,0 0, 
·-

[B]= 2 0, +1,0 o, o, 
' 

3 0, 0, o, +1,0 1 

4 -0,6 +0,8 o, . o, i 
5 o, o, +0,6 +0,8 i 
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Tabell0.12.1 (Lanjutan) 

I~ 1 2 3 4 5 

1 +666,66 

[S]= 2 +1250, 

3 +1250, 

4 +800, 

5 +800, 

~ I 2 3 4 

1 -666,66 0, +666,66 0, 

[SB)= 2 o, +1250, o, o, 

3 0, 0, o, + 1250, 

4 -480, + 640, o, 0, 

5 0, 0, +480, + 640, 
- L___ ___ ~-

-~--

~~ 
I 2 3 4 

I +954,66 - 384, -666,66 0, 

[ASB]= 2 -384, +1762, o, o, 

3 -666,66 o, +954,66 + 384, 

4 0, 0, +384, + 1762, 
---~-

tSatuan dimensionalnya, apabila diterapkan, adalah dalam kN/cm. 

Gunakan [SAT] dari Tabell0.12.1, 

{F};xJ =[SA T)sx.{X}4x\ 

-666,66 o, 
o, +1250, 

o, 0, 

-480, + 640, 

o, o, 
+41,62 kN 

+55,50 kN 

-72,50 kN 

-69,37 kN 

+90,63 kN 

+666,66 

0, 

0, 

0, 

+480, 

o, 
0, 

+ 1250, 

o, 
+ 640, 

r0.2037

1 
+0,0444 

+0,2661 

-0,0580 
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(b) Pengecekan statika dan deformasi. Ulasan yang sama pada bagian (b) 
dari Contoh 1 0.12 .1 dapat diterapkan sama baiknya di sini. 

Contoh 10.12.3 Artalisa1ah rangka-batang pada Gambar 10.12.3a dengan metode 
matriks-perpindahan. Perhatikan bahwa rangka-batang ini sama seperti rangka-ba
tang pada Contoh 5.3.4. 

SOLUSI (a) Matriks keluaran {X} dan {F}. Penomoran P-X dan F-e dige1arkan 
pada Gambar 10.12.3b dan c, dengan: NP = 8, NF = 10, dan NI= 2. Matriks
matriks [A], [B], [SI, [SB], dan [K] = [ASB] ditunjukkan pada Tabe110.12.2. 

80kN 80 kN 

Bilangan di daiam tanda-kurung 
adalah luas penampang dalam cm2 

E = 20,000 kN/cm 2 

(a) Rangka-batang yang ditinjau 

(b) Penomoran P-X, NP = 8 

80 80 

( +0,30182, -0,06874) 
12-~+-'-"'-'-"--<,._..,;, 

( +0,30459, -0,14554) 

(c) Penomoran F-e, NF = 10 (d) Keluaran (F dalam kN, 
Xdalam cm). 

Gambar 10.12.3 Rangka-batang untuk Contoh 10.12.3. 
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lsi matriks {P} adalah P 1 = +12 kN, P2 = -80 kN, P3 = 0, P4 = -80 kN, 
P5 = +24 kN, P6 = 0, P 7 = 0, dan P8 = 0. Dari 

{X}sxl = [K]s~s{P}sxl = [K dalam Tabell0.12.2]-l {P} 

Tabel 10.12.2 Matriks kekakuan global [K] = [ASAT] dari rangka-batang pada 
Contoh 10.12.3 t 

~ I 2 3 .4 5 6 7 8 9 

I -1,0 -0,6 

2 + 1,0 +0,8 

3 + 1,0 +0,6 

[A]= 
4 + 1,0 +0,8 

5 -0,6 -1,0 -0,6 

6 -1,0 -0,8 +1,0 +0,8 

7 +0,6 . +1,0 

8 -1,0 -0,8 +1,0 

l;z 1 2 3 4 s 6 7 8 ; 

l -1,0 +l,O 

2 +1,0 -1,0 

3 +1,0 -1,0 

4 -0,6 +0,8 +0,6 -o,s 

[B]= 
5 +0,6 +0,8 -0,6 -0,6 

6 -1,0 +1,0 

7 +1,0 

8 +1,0 

9 -0,6 

10 +0,6 +0,8 

~ 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 

I + 1333,3 

2 + 1250, . 
3 + 1250, 

4 +400, 

[S]= 
5 +400, 

6 +1333,3 

7 + 1250, 

8 + 1250, 

9 +400, 

10 

t Satuan dJmensJonalnya, apal)lla d1terapkan, adalah dalam kN/cm 

10 

. 

+0,6 

+0,8 

10 

+400, 
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I>Z I 2 3 4 s 6 7 8 

I -1333,3 + 1333,3 

2 +1250, -1250, 

3 + 1250, -1250, 

4 - 240, + 320, + 240, - 320, 

[SB] 
5 + 240, + 320, - 240, 320, 

6 -1333.3 + 1333,3 

1 + 1250, 

8 + 1250, 

9 - 240, + 320, 

10 + 240, + 320, 

I>Z I 2 3 4 5 6 7 

. :.~ I + 1477,3 - 192, - 1333,3 - 144, 

2 - 192, + 1506, -1250, + 192, - 256., 
--

3 -1333,3 + 1477,3 + 192, - 144, - 192, 

4 + 
[ASB]= 

192, +1506, 192, - 2.56, -1250, 

5 - 144, - 192, +1621,3 

6 -1250, - 192, - 256, 

7 - 144, + 192, - 1333,3 

g + 192, 2511, -1250, 

isi matriks ke!uaran {X} diperoleh sebagai berikut: 

x, = +0130182cm 

XJ = +0,30459 cm 

x, = +0,16483 cm 

X,= +0,17050cm 

{F}JOxl =[SA T]JOxs{X}sxJ 

x2 = -0,06874 cm 

x. = -0,14554 cm 

X6 = -0,02148 cm 

Xs = -0,08548 cm 

-1333,3 

+3012, 

+ 1621,3 

= [SA r dalam Tabell0.12.2l{X dari persamaan di atas} 

isi matriks keluaran,{F} diperoleh sebagai berikut: 

F, = + 3,70kN F2=- 59,07 kN 

F1 = -75,07 kN F.=- 26,16kN 

F,=- 6,16kN F6= + 7,56kN 

F, = - 26,85 kN Fs = -106,85 kN 

F9 = -46,44 kN F10 = + 13,57 kN 

+3012, 
-~ 

(b) Pengecekan statika dan deformasi. Ulangan yang sama pad a bagian (b) 
dari Contoh 10.12.1 dapat diterapkan sama baiknya di sini. 

Contoh 10.12.4 Analisalah rangka-batang pada Gambar 10.12.4a dengan metode 
matriks-perpindahan. Perhatikan bahwa rangka-batang ini sama seperti rangka-ba
tang pada Contoh 5.4.1. 
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A 

I· 

0 

to:oi t 
19,21 

36kN 

(20) (20) 

B 

240 cm •I• 240 cm 240 cm 

Bilangan di dalam tanda-kurung adalah 
1uas penampang dalam 10-3 cm2 

E = 20,000 kN/cm2 

(a) Rangka-batang yang ditinjau 

2 4 

(b)PenomoranP-X,NP= 18 
(Penomoran R - .6 akan digunakan 
pada Contoh 10.14.1) 

(c) Penomoran F-e, NF = 10 

36 

86,36 

(d)Keluaran (F dalam kN, X dalam cm) 

Garnbar 10.12.4 Rangka-batang untuk Contoh 10.12.4. 

8 

t (+0,02903, 0) 

2,42 
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[A]= 

[B] = 

[S] 

PENYELESAIAN (a) Matriks-matrtks keluaran {X} dan {F}. Penomoran P-X 
dan F e ditunjukkan pada Gambar 1 0.12.4b dan c, dengan: NP = 8, NF = 10, dan 
NI= 2. Matriks-matriks [A], [B], [S], [SB], dan [K] = [ASB] ditunjukkan pada 
Tabel10.12.3. 

Tabel 10.12.3 Matriks kekakuan global [ K] = [ ASA T] dari rangka-batang pada 
Contoh 10.12.4t 

I)( I 2 3 4 5 6 7 8 9 

I -1,0 +0,8 -0,8 

2 +1,0 +0,6 +0,6 

3 +1,0 -0,8 

4 +1,0 +0,6 

5 .+1,0 -1,0 

6 -1,0 

7 +1,0 -1,0 +0,8 

8 +1,0 +0,8 

~ I 2 3 4 5 6 7 8 

I -1,0 +1,0 

2 +1,0 

3 -1,0 +1,0 

4 -1,0 +.1,0 

5 +1,0 -1,0 

6 +1,0 

7 +0,8 +0,6 

8 -0,8 +0,6 +0,8 

9 -0,8 +0,6 +0,8 

10 +0,8 +0~ -0,8 +0,6 
~--- ·- - -· ·- ----

~ I 2 3 4 5 6 7 8 9 

I +1666,7 

2 +1~,7 

3 + 1666,7 

4 + 1666,7 

s +2666,7 

6 +2666,7 

7 +2000, 

8 +2000,. 

9 +1000, 

10 
-· -·-~ 

t Satuan dimensionalnya, apabila diterapkan, adalah dalam kN/cm. 

10 

· ... 

+0,8 

+0,6 

-0,8 

-0,6 

---

10 

+1000, 
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Tabe110.12.3 (Lanjutan) 

-~ I 2 3 4 5 6 . 7 8 
. 

I -1666,7 + 1666,7 

2 +1666,7 

3 -1666,7 + 1666,7 

4 -1666,7 + 1666,7 

[SB]= 
5 +2666,7 -2666,7 

6 +2666.7 

7 +1600, +1200, 

8 -1600, +1200, + 1600, 

9 - 800, + 600, + 800, ·. 
10 + 800, + 600, - 800, -600, 

I~ I 2 3 4 5 6 7 8 

I +3586,7 + 480, -1666,7 - 640, 

2 + 480, +3746,7 -2666,7 + 480, 

3 -1666,7 +3586,7 - 480, - 640, - 480, -1280, 

[ASB]= 
4 - 480, +3746,7 - 480, - 360, + 960, 

5 -640, - 480, +3973,3 + 480, . -1666,7 

6 -2666,7 - 480, 360, + 480, +3026,7 

7 - 640, + 4So, 1666,7 +3973,3 .C.\666,7 

8 -1280, + 960, -1666,7 +2946,7 

I si matriks{ P) adalah P1 = O,P2 = -36kN. P3 = 0, P4 = -72kN, P5 = 0, P6 = 0, 
P 7 = 0, dan P8 = 0. lJari 

{X} 8 x 1 = [K] 8 x 8 {P}~
1x 1 = [Kpada Tabell0.12.3]- 1 {P} 

isi matriks keluaran {X} diperoleh sebagai berikut : 

Dari 

[F]lOxl 

X,= +0,01628 cm 

XJ = +0,01070 cm 

x, = +0,01537 cm 

X1 = +0,02709 cm 

[SAT]lOxS (X]Sx 1 

X2 = -0,04839 cm 

x. = -0,02780 cm 

x. = -0,04668 cm 

Xs = +0,02903 cm 

[SAT pad a Tabel 1 0.12.3] [X dari persamaan di atas] 

isi matriks keluaran F diperoleh sebagai berikut: 

F,=- 9,30kN F2 =+25,61kN 

F1 = + 19,54 kN 

F, =- 4,55 kN 

F1 = -32,02 kN 

F.= -20,39 kN 

·F. = + 3,23 kN 

F. = -74,13 kN 

Fs =- 4,03 kN 

FIO = + 7,59 kN 
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(b) Pengecekan statika dan deformasi. Ulasan yang sama pada bagian (b) 
dari Contoh I 0.12 .1 dapat diterapkan sama baiknya di sini. 

10.13 Pengaruh Kesalahan dalam Pembuatan atau Perubahan Suhu 
Kadangkala pengaruh kesalahan dalam pembuatan atau perubahan suhu di sepanjang be
berapa batang perlu diperhitungkan dalam pertimbangan desain. Apabila teijadi kesalah
an dalam penempatan posisi lubang pasak atau baut di ujung-ujung beberapa batang, 
rangka-batang yang terpasang akan menyimpang dari bentuk yang semestinya. Demikian 
pula apabila terjadi kenaikan atau penurunan suhu beberapa batang secara mendadak, 
rangka-batang yang bersangkutan akan mengalami perubahan bentuk. Namun, jika rang
ka-batang yang bersangkutan bersifat statis tertentu, hal itu tak akan menimbulkan baik 
reaksi pada rangka-batang terse but maupun gaya-aksial di dalarn batangnya. Hal ini ter
lihat jelas apabila kita tinjau Persamaan (10.5.4), {F} = [A - 1

] {P}, untuk suatu rangka
batang yang bersifat statis tertentu dan stabil, yang iika {P} bernilai no1, {F} haruslah 
nol. Jika perpmdahan-perpindahan titik-hubung diperlukan, Persamaan (10.5.5), {X}= 
[ATr 1 (e0 ), bisa digunakan dengan: (e0 ) adalah matriks kolom dari kesalahan-kesa1ah
an dalam pembuatan yang mungkin atau perubahan-perubahan panjang akibat kenaikan 
atau penurunan suhu. 

Untuk rangka-batang statis taktentu dengan NR = 3, perubahan-perubahan kecil 
pada panjang batang tak akan menimbulkan reaksi pada rangka-batang yang bersangkut
an, tetapi akan menimbulkan gaya-aksial di dalam batang-batang yang berada di bagian 
rangka-batang yang mengalami perubahan bentuk sebagaimana halnya pada kelebihan 
batang-batang. Untuk rangka-batang statis taktentu denganNR;;;;. 4, perubahan-perubah
an kecil pada panjang batang biasanya akan menimbulkan baik reaksi terhadap rangka
batang yang bersangkutan maupun gaya di dalam batang-batangnya. 

Untuk menentukan gaya-gaya di dalam batang akibat perubahan-perubahan kecil 
paaa panjang batang dengan nietode matriks-perpindahan, salah sa tu pendekatan yang bisa 
digunakan ialah menurunkan rumus gaya-gaya batang {F) sebagai fungsi dari sifat-sifat 
rangka-batang yang didefmisikan oleh matriks [A], [B], dan [S] dan perubahan-per
ubahan kecil pada panjang batang yang ditinjau, yang didefinisikan oleh matriks {e0 } • 

Persamaan statika 

{P} = [A]{F} (10.13.1) 

tetap berlaku, seperti juga persamaan deformasi 

{e} = [B]{X} (10.13.2) 

Tetapi 

{F} = [S]{e- eo} (10.13.3) 

karena gaya di dalam batang tersebut haruslah berupa gaya yang berkaitan dengan tam
bahan-panjang tambahan e - e0 • Substitusikan Persamaan (10.13.2) dan (10.13.3) ke 
dalam Persamaan (10.13.1), 

{P} = [A]{F} = [A][S]{e- e0} = [A][S]{e}- [A][S]{e0} 

= [A][Sj[B]{X}- [A][S]{e0} (10.13.4) 

Samakan {P} di dalam Persamaan (10.13.4) dengan nol dan selesaikan untuk memper
oleh {X} 

{X}= [ASArr'[A][S]{eo} 

Gantikan Persamaan (10.13.2) ke dalam Persamaan (10.13.3), 

{F} =[SA r]{X}- [S]{e0} 

(10.13.5) 

(10.13.6) 
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Contoh 10.13.1 Tentukanlah pengaruh kesalahan dalam pembuatan pada rangka
batang Gambar 10.12.4a, yakni batang CE dibuat 0,75 cm 1ebih pendek dari yang 
semestinya. 

PENYELESAIAN (a) Matriks-matriks keluaran {X) dan {F). Gunakan Persamaan 
(10.13.5) dan Tabe110.12.3, 

{X}sxl = [ASAT]s~s[A]sxw[S]IOxiO{eohoxl 

= [ASATr'[A][S][0
1 

O, 01 0, O, 0, O, 0, -0,750 O,]r 

= [AsA Tr'[A][o, o, o, o, o. o, o, o, -75o, o,JT 

= [ASAT]- 1(+600, -450, 0, 0, 0, 0, -600, O,]T 

Nilai-nilai X yang dipero1eh dari persamaan di atas ada1ah 

X,= +0,24630 cm Xz = -0,38136 cm 

XJ = +0,07796 cm x. = -0,02169 cm 

Xs = +0,03052 cm x. = -0,33106 cm 

X1 = -0,04627 cm Xs = +0,01476 cm 

Gunakan Persamaan (10.13.6), (SAT] dari Tabel 10.12.3, dan {X} serta {Se0} 

dari persamaan di atas, 

{F}IOxl = [SAT)IOx·s{X}sxl- (S)IOxiO{eo}IOxl 

Nilai-nilai F yang diperoleh dari persamaan di atas adalah 

F, = -280,56 kN 

FJ = -127,99 kN 

Fs = -134,14 kN 

F1 = - 63,57 kN 

F9 = +287113 kN 

Fz = + 50,86 kN 

F. = + 101,72 kN 

F. =- 57,85 kN 

Fs = -127114kN 

FIO = +223,56 kN 

(b) Pengecekan statika dan deformasi. Kedelapan nilai X dan kesepu1uh 
nilai F dari ke1uarannya ditunjukkan pada diagram rangka-batang pada Gambar 
10.13.1. Tanda-tanda panah yang menunjukkan tarikan atau tekanan gaya-gaya 
batang terhadap titik-titik hubung yang bersangkutan dibubuhkan, demikian juga 
komponen horisontal dan vertika1 dari setiap gaya batang yang miring. Keempat 
reaksinya kemudian dihitung dari 'i:.F x = 0 di titik-hu bung A, dan 'i:.Fy = 0 di titik
titik hubung A, C, dan D. 

Pengecekan statika dengan NP = 8 tersebut mengharuskan keseimbangan 
titik-titik hubung da1am arah derajat-kebebasannya. Hal ini dilakukan me1alui pe
meriksaan dengan menggunakan Gambar 10.13.1 

( +0,24630, -0,38136) ( +0,077%, -0,02169) 

E -280 56 F 

o~c~----~+~5~o~86~--~~~----~~~2~7~w~--~~~--~+~I~OI~7~2~--~~)D 
~~t B C ( +0,03052, -0,33106) ~ ( -0,04627, 0) t ( +0,01476, 0) 

38,14 114,43 76,28 

F dalam kN, X dalam cm 

Gambar 10.13.1 Keluaran untuk Contoh 10.13.1. 
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Pengecekan deformasi dengan NF = 10 terse but mengharuskan bahwa ke
miringan panjang setiap batang karena pengaruh paduan dari kesalahan dalam 
pembuatan dan yang dihitung dari FL/EA sama dengan yang dihitung dari per
samaan perpindahan titik-hubung, Persamaan (3.6.2), yang menggunakan perpin
dahan-perpindahan titik-hubung pada Gambar 10.13.1. Maka, untuk anggota CE, 
satu-satunya anggota yang mengalarni kesalahan dalam pembuatannya, 

287 ,13(300) ? . 

-0,750+ 20,000(15) = (+0,24630 + 0,04627)(-0,8) + (-0,38136- 0)(+0,6) 

-0,75000+0,28713 do -0,46287 

-0,46287 = -0,46287 Cocok 

10.14 Pengaruh Penurunan Tumpuan 

Kadang-kadang dalam proses pen-desain-an, teristimewa di dalam kasus rangka-batang 
jembatan berbentangan-panjang, pengaruh dari penurunan-penurunan tumpuan yang 
tak sama perlu diselidiki. Biasanya penganalisaan dilakukan untuk satu tumpuan setiap 
kalinya, dan gaya-gaya batang yang dihasilkannya dapatlah kemudian dipadukan dengan 
gaya-gaya batang akibat beban-mati, beban-hidup, dan kadang-kadang beban-kejut se
bagai bagian tambahan dari beban-hidup. Jika banyaknya reaksi yang tak diketahui sama 
dengan tiga, yang merupakan jumlah minimum yang diperlukan bagi keseimbangan stati
kal, penurunan tumpuan yang mana pun tak akan mempengaruhi bentuk rangka-batang 
yang bersangkutan, sekalipun rangka-batang terse but memiliki batang-batang ke1ebihan. 
Namun, jika rangka-batang yang bersangkutan memiliki 1ebih dari dua tumpuan yang 
memberikan reaksi horisontal, setiap penurunan tumpuan-tumpuan yang tak sama akan 
menimbu1kan himpunan gaya reaksi vertika1 yang bekerja pada rangka-batang tersebut. 
Di dalam metode matriks dalam penganalisaan rangka-batang, urutan-1angkahnya me
libatkan pertama-tama penentuan perpindahan titik-hubungnya dengan menggunakan 
data-masukan yang berupa penurunan-penurunan tumpuan dan sifat-sifat rangka batang 
yang bersangkutan, lalu gaya-gaya batang, dan akhirnya reaksi-reaksi yang timbul. Ru
mus-rumus yang diperlukan diturunkan di bawah ini. 

Tinjau1ah rangka-batang tipikal pada Gambar 10.14.lb, tidak hanya penomoran 
P-X, tapi juga penomoran R-b. ditunjukkan. Perlu ditekankan bahwa baik R maupun b. 
searah dengan tanda-panahnya; maka di dalam kasus penurunan-penurunan tumpuan 
yang biasanya, isi masukannya, matriks {b.} 4 x 1 , akan bernilai negatif. Definisikan ma
triks statika [AR] untuk meng-ekspresi-kan reaksi-reaksinya sebagai fungsi dari gaya
gaya batang; matriks ini dapat ditetapkan baik melalui baris-barisnya ataupun me1alui 
ko1om-ko1omnya dengan cara yang sama seperti matriks statika [A] yang biasa, yang 
sebenarnya dapat ditandai dengan [Ap]. Untuk rangka-batang pada Gambar 10.14.1, 

~ t 2 3 4 s 6 7 
8 •... 

. 
!2\\ ·.· J 
~~·c -0,8 o, 0, -1,0 0, o, o, 0, 

2 -0,6 o, o, 0, 0, 0~ '0, Os 

~~ 3 
~--·· .0, o, o, 0, o, -1,0 - o, ...:.o,6 
~; 4 .. . o, 0, -1,0 o, o, :'~:·:.·~ . ~-. :.~rt; .• ~;"'~-~~-.. 

Dari definisi matriks [AR] 

{R}NRxl = [AR]NRxNF{F}NFxl (10.14.1) 
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Dengan pnnstp kerja-semu, tambahan panjang batang-batang akibat penurunan-pe
nurunan tumpuan akan sama dengan [AJ'] {A}; dengan demikian tambahan panjang 
batang-batang akibat perpindahan-perpindahan titik-hubung maupun penurunan-penu
runan tumpuannya adalah 

I· 4m + 4m ·I 
(a) Ukuran-ukuran 

2 4 

(b)PenomoranP-XdanR-A,NP= 6,NR = 4 

2. 

' 

(c) PenomoranF-e, NF = 8 

Gambar 10.14.1 Penomoran P·X, R-1!., dan F-e untuk rangka-batang tipikal. 

Gunakan Persamaan(10.14.2), gaya-gaya di dalam batang adalah 

Maka, 

{F}NFxl = [S)NFxNF{e}NFxi = [S]NFxNF{ATX + A_k".:1}NFxi 

= [SA T)NFxNP{X}NPx! + [SA_k)NFxNR{,;1}NRxl 

{P}NPx! = [A)NPxNF{F}NFxl 

= [ASA TJNPxNP{X}NPxi + [ASA_k)NPxNR{.:1}NJ!'xi 

(10.14.2) 

(10.14.3) 

(10.14.4) 

Samakan {P} di dalam Persamaan (10.14.4) dengan nol dan selesaikan untuk memper
oleh {X} 

(10.14.5) 
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Dalam penyelesaian soal sebenarnya yang melibatkan penurunan-penurunan tum
puan, Persamaan (10.14.5), (10.14.3), dan (10.14.1) akan digunakan untuk mendapat
kan {X}, {F}, dan {R}; 

Contoh 10.14.1 Tentukanlah pengaruh dari penurunan vertikal sebesar 0,36 cm 
di tumpuan C pad a rangka-batang yang diperlihatkan pada Gam bar 1 0.12.4a. 

PENYELESAIAN (a) Matriks-matriks keluaran {X) dan {F). Dengan menomori 
R -l:l pad a Gambar 1 0.12.4b dan dengan menggunakan nomor-nomor P-X dan 
F-e pada Gambar 10.12.4b dan c matriks-matril.s [AR] dan [A~] dapat ditentu
kan masing-masing secara mandiri sebagai berikut: 

~ T 2' 3 4 ~ 6 7 8 9 10 
' 

-

I o, -1,0 0, 0, . o, 0, -0,8 0, 0, o, 

2 o, o, 0, 0, 0, 0, -0,6 o, 0, o, 

~' . 0 ,' 
I o, 0, 0, o, -1,0 o, o, -0,6 0, 

4 tl, 0, o, o, o, ' o, o, . ...:o,6 o, 0, 

IK I 3 4 

l ,(), ', 0) o, o, 

2 """!tO o, I o, '', o, 

,, 3 o, ,0, 0, 0, 

4 0, o, 0, o, 

5 o, 0, 0' I o, 
(A~]IOx4 = 

6 o, o, -1,0 ~. 

7 -0,8 -0,6 0 • 0, 

8 o, o, o, ..:.o,6 

9 o. o, -0,6 o: 
I 

10 o, o, o, () • 

Gunakan Persamaan (10.14.5), matriks-matriks {ASATJ, [A], dan [S] dari Tabel 

l 0.12 .3, dan [A~] dari persamaan di at as, 

{X}sxJ = [ASATr'[-A][S][A~][O, 0, -0,360 O,f 

= [ASA Trlr- AHsuo, o, o, o, o, +0,360 o, o, +0,216 o.JT 

=[ASATr 1[-A][O, 0, O, 0, 0, +960, 0, 01 +2161 O,f 

=rAsATrJ£+172,8 -129,6 o, -96o, o, o, -1n,s o,JT 
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Tabelll.10.2 Matriks kekakuan global [K] = [ASA T] dari balok pada Contoh 11.10.1 

~ 1 2 3 4 

I +1.& -0.2 

2 +Ul -0,2 
(B]= 

3 +t,o +0,2 
' '' ,, 

4 +1 10 f~2 

-IX J" 2 j 
,,: IX 1 2 :.,',,) 4 ') 

l '+0,8 +014 
; 

1 +0,8 +0,4 o, -0',24 
,' 

2 +0,4 :+0,8 2 +0,4 +0,3 0, -0,24 
(S]= 

3' 
',' 

+0;8 +0,4 - -,' 

*El [SB]= 
3 0;, ':+0,8 +0,4 +0,24 
', 

,,, 
+0,4 +Cf.:J," 4 

' 
'4 o- +o,-t - +08 +0,24 ; 

' . ' 
--·---~-

K 
I · .. 

2 3 4 
; IX 1 2 3 

: i :, 

: 

I +1,0 I +0,8 +0,4 0, ~o~.···.·: 

<2 +1,0 +1,0 2 +0,4 +1,6 +6.4 0 ,t 

(A]= [ASB]= 
3 +1,0 3 0, +0,4 +0,8 '+0,24 

' 
4 -0,2 -0,2 +0,2 +0,2 I 4 -0,24 o, +0,24 '4-0,l,Z,, 

Gl 
CD 

G2 
(2) 

G3 

f r f G4 
G5 G5 

(a) PenomoranP-X global,NP=4 

Ll 
CD 

L2 

r r 
L3 L4 

Ll 
(2), r 

L2 r 
L3 

(b) Penomoran P-X lokal 
L4 Gambar 11.10.3 Penomoran derajat-kebebasan global versus 

lokal untuk balok Contoh 11.10.1. 

383 
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Nilai-nilai X yang dipero1eh dari persamaan di atas ada1ah 

x, = +0,12283 cm 

X3 = +0,05484 cm 

X5 = +0,04163 cm 

x, = +0,09853 cm 

x2 = -0,23605 cm 

x. = -0,31382 cm 

x6 = -0,24320 cm 

Xs = +0,18179 cm 

Gunakan Persamaan (10.14.3), matriks [SAT] dari Tabe110.12.3, dan {X} serta 

{ S Ak ~} dari persamaan-persamaan di atas, 

Nilai-nilai F yang dipero1eh dari persamaan di atas ada1ah 

F, = -113,32 kN 

F1 = + 94,83 kN 

F5 = + 19,08 kN 

F, =- 86,73 kN 

F9 = + 54,93 kN 

F2 o= + 69,38 kN 

F. = + 138177 kN 

F6 =+123,16kN 

Fs = -173,46 kN 

F10 =- 31180 kN 

( +0,12283, -0,23605) ( +0,05484, -0,31382) 
E -113 32 F 

o ___ A(~.---~+~6~9~3~8----~~+-----+~9~4~8~3----~~+----+~1~3~8~77~----~lD 
(0, 0) t B t (+0,18179, 0) 

( +0,04163, -0,24320) ~ ( +0,09853, -0,36000) 

52,04 156,11 104,07 

F dalam kN, X da1am cm 

Gambar 10.14.2 Ke1uaran untuk Contoh 10.14.1. 

(b) Pengecekan statika dan deformasi. Kede1apan nilai X dan kesepuluh nilai 
F dari keluarannya ditunjukkan pada diagram rangka-batang pad a Gambar 1 0.14.2. 
Tanda-tanda panah yang menunjukkan tarikan atau tekanan dari gaya-gaya batang 
terhadap titik-titik hubung yang bersangkutan, demikian pula komponen horison
tal dan vertikal dari setiap gaya batang yang miring. Reaksi-reaksi yang bersang
kutan sebenarnya dapat dihitung dari {R} = [AR] {F}, tapi bisa juga, sebagai
mana yang telah dilakukan, diperoleh dari diagaram benda-bebas titik-titik hubung 
A, C, danDpada Gambar 10.14.2. 

Pengecekan statika del).gan NP = 8 tersebut mengharuskan keseimbangan ti
tik-titik hubung dalam arah kedelapan derajat-kebebasannya. Ha1 ini dilakukan 
me1a1ui pemeriksaan dengan menggunakan Persamaan 10.14.2. 

Pengecekan deformasi dengan NF = 10 tersebut mengharuskan bahwa ubah
an panjang setiap batang yang dihitung dari FL/EA serupa dengan yang dihitung 
dari persamaan perpindahan titik-hubung, Persamaan (3.6.2), yang menggunakan 
penurunan-penurunan tumpuan maupun perpindahan-perpindahan titik-hubung 
pada Gambar 10.14.2. Maka, untuk anggota CE, 
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(+2~~~g~) ~ (+0.09853- 0.12283)(+0.8) + (-0.36000+ 0.23605)(-0.6) 

+0.05493 = +0.05493 

48 kN 
4.5 m 2@ 4.5 m=9m 

Bilangan di dalam tanda-kurung adalah 
luas penampang dalam 10· 3 m2

• 

E = 200 x 106 kN/m 2
• 

10.15 Latihan 

(Cocok) 

.I 
Gambar 10.15.1 Latihan 10.3 

10.1 Analisalah rangka-batang untuk Contoh 5.1 ctengan metocte matriks-perpinctahan. 

10.2 Analisalah rangka-batang untuk Contoh 5.4 ctengan metocte matriks-perpinctahan. 

10.3 Analisalah rangka-batang pacta Gambar 10.15.1 ctengan metocte matriks-perpinctah
an. 

10.4 Analisalah ctengan metocte matriks-perpinctahan, rangka-batang untuk Contoh 10.3, 
sehubungan ctengan kesalahan ctalam Pembuatan: batang L 1 U2 0,60 cm lebih panjang 
ctari yang semestinya. 

10.5 Analisalah ctengan metocte matriks-perpindahan, rangka-batang pacta Contoh 10.3, 
sehubungan ctengan penurunan tumpuan.sebesar 0,45 cm cti L 3. 



.BAB 

SEBELAS 
METODE MATRIKS~PERPINDAHAN DALAM 
ANALISA BALOK 

11.1 Titik-hubung dan Unsur di dalam Balok versus "Derajat Kebebasan 

Untuk suatu rangka-batang, baik ia bersifat statis tertentu ataupun taktentu, jumlah 
titik-hubung maupun jumlah batangnya (selanjutnya disebut unsur) telah tertentu dan 
dapat dihitung. Untuk suatu balok, dapat anda perhitungkan adanya titik-hubung 
(kaku) yang dilas 180° di sepanjang balok; karenanya jumlah titik·hubung yang akan 
digunakan dalam penganalisaan tergantung kepada penganalisa. Bahkan kadang-kadang 
suatu balok-sederhana boleh dibagi menjadi banyak unsur sehingga sekali kemiringan 
dan lendutan di titik-titik hubungnya didapatkan lewat suatu program komputer, mere
ka dapat digunakan untuk membuat peragaan grafikal kuiVa elastis. Balok-sederhana pa
da Gambar 11.1.1a dibagi menjadi dua unsur, masing-masing sepanjang 5 m; sehingga 
jumlah titik-hubungnya adalah tiga. Lebih memudahkan lagi kalau lokasi-lokasi titik-hu
bungnya kit a tandai dengan titik-besar sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 11.1.1 b, 
berada dalam titik-hubung berpasak pada rangka-batang yang ditandai dengan lingkaran
kecil. 

Tanpa memperdulikan gangguan apa pun yang mungkin bekerja pada balok, baik 
itu berupa beban yang bekerja ataupun penurunan tumpuan, keoebasan <1a1am berputar 
maupun dalam lendutan dari setiap titik-hubung pada Gambar 11.1.1b dapat ditentu
kan. Reaksi-reaksi yang tak diketahui ditandai dengan XI' x2' dan x3; dan lendutan 
yang tak diketahui dengan X 4 • Dengan demikian, de raj at kebebasannya adalah NP = 4, 
mirip sekali dengan rangka·batang; perbedaannya hanyalah bahwa untuk ·suatu balok, 
bisa terdapat dua jenis perpindahan titik-hubung, putaran maupun lendutan. Umumnya, 
pertama-tama semua putaran dinomori secara berurutan, diikuti dengan lendutan-lendut
annya. Apabila balok ini telah benar-benar memikul momen atau gaya terpusat hanya di 
titik-titik hubungnya, isi matriks {P} dalam arah derajat-kebebasannya akan dapat dllce
tahui sejak semula. Bagaimana beban-beban terpusat dan terdistribusi yang bekerja pada 
unsur-unsurnya sendiri dapat ditandai, akan dibahas pada pasal berikutnya. 
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I· IOm ~I 
l'(a) 

(b) Gambar lLl.l Titik-hubung dan unsur pada balok. 

11.2 Pengiriman Beban dari Unsur ke Titik-hubung 

Balok-sederhana pada Gambar 11.2.la dibagi menjadi dua unsur dengan NP = 4. Sebut
lah beban terpusat sebesar 54 kN bekerja pada unsur kanannya, sebagaimana ditunjuk
kan pada .Gambar 11.2.lb. Sekarang jika kedua titik-hubung di ujung-ujung unsur ini 
dijepit secara sempurna untuk melawan putaran maupun lendutan, momen-momen ujung
jepit maupun reaksi-reaksi ujung-jepitnya dapatlah ditentukan dan diperlihatkan pada 
Gambar 11.2.1c. Sistem gaya lengkap pada Gambar 11.2.lc kemudian dipindahkan ke
balok-sederhana, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 11.2.ld, dengan kurva elastis 
dari unsur-unsur tersebut mesti serupa dengan yang dari unsur itu sendiri pada Gambar 
11.2.1c. Pada Gambar 11.2.ld, semua putaran dan rotasi titik-hubungnya bernilai nol; 
karenanya dinamakan kondisi terjepit. Sekarang, lawan momen-momen dan gaya-gaya 
yang bekeija pada titik-titik jepit hubung dari kondisi terjepit terse but dikerjakan pada 
diagram tersendiri, Gambar 11.2.le, yang dinamakan kondisi gaya-titikhubung, dengan 
memperhatikan bahwa gaya 19,008-kN ke bawah akan ditanggulangi oleh tumpuan
kanan balok-sederhana tersebut. Superposisi fisikal dari Gambar 11.2.ld dan e, tak 
pelak lagi adalah balok-sederhana yang ditinjau pada Gambar 11.2.lb. 

4 

(a) Penomoran P-X, NP = 4. 

(b) Beban pada unsur 

54 

38,88(t l 

1
+32,4 
+ 2,592 
+34,992 

f/5.92 

+21,6 l 
- 2,592 
+ 19,008 

54 

38,88 * 25,92 ,t----------{• ',.._ _,./ ~) t ----
34.992 

(d) Kondisi terjepit: semua X 
bernilai no! 

t 
19,008 

3~ 25,92 

l ! 
34,992 

(e) Kondisi gay a titik -hu bung 

(c) Unsur dengan dua titik-hubung ujung-terjepit 

Gambar 11.2.1 Pengiriman be ban dari unsur ke titik-hubung. 
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Di dalam metode matriks-perpindahan dalam penganalisaan balok, persoalan yang 
mesti diselesaikan hanyalah persoalan kondisi gaya titik-hubung, seperti pada Gambar 
11.2.le, yang di dalamnya, semua beban, berupa momen ataupun gaya, dikerjakan pada 
titik-titik hubungnya, mirip sekali dengan yang bekerja pada suatu rangka-batang. Apa
bila beban-beban yang bekerja pada unsur-unsurnya sendiri tersebut dikirimkan ke titik
titik hubung yang bersangkutan melalui kondisi terjepit dengan cara yang baru saja di
uraikan, perpindahan-perpindahan titik-hubung pada kondisi gaya titik-hubung tersebut 
akan benar-benar serupa dengan balok yang dianalisa. 

1 1.3 Derajat Ketaktentuan terhadap Gaya Tak Diketahui Bebas 

Sekarang, pusatkanlah perhatian kita kepada kondisi gaya titik-hubung, yang di dalam
nya tidak terdapat beban yang bekerja pada setiap unsurnya. Maka, diagram benda-bebas 
dari suatu unsur tipikal mesti mengandung dua buah momen yang bekerja pada kedua 
ujungnya dan sepasang reaksi-ujung yang sama besarnya tapi berlawanan arah. Namun, 
hanya kedua momen ujungnya tersebut yang merupakan yang tak diketahui bebas, ka
rena reaksi-reaksi ujungnya dapat ditentukan dari kedua momen ujung tersebut melalui 
statika. Juga, untuk suatu rangka-batang, gaya aksial pada suatu ujung dapat kita per
hitungkan sebagai yang tak diketahui bebas dan yang pada ujung lainnya sebagai yang 
tak diketahui yang dapat diperoleh lewat statika. Dalam hal ini, untuk membuat agar pe
nanganan pada semua metode matriks-perpindahan merupakan suatu kesatuan, istilah 
gaya tersamarata, a tau singkatnya gaya, akan ditafsirkan baik untuk gaya translasional 
ataupun gaya rotasional (yang tak lain adalah momen). Karenanya, gaya-gaya yang tak 
diketahui bebas pada unsur-unsur kedua balok pada Gambar 1 1.3.lb ditandai dengan F 1 

hingga F 4 , posi tif jika searah jarum jam. Perhatikanlah tanda silang pad a unsur-unsu r pa
da Gambar 11.3.lb, mereka terdapat di situ untuk mengingatkan pembaca bahwa tak 
ada beban yang bekerja pada unsur di dalam kondisi gaya titik-hubung. 

I 2 3 

1 T --t: 
4 

(a) PenomoranP-X, NP= 4 

Fj 
Q" X ! LJ-4 • 
Fj+F4 
----r;;-

(b) M omen dan gay a pada ujung-ujung unsur 

Gambar 11.3.1 Diagram benda-bebas unsur 

Banyaknya gaya yang tak diketahui bebas pada suatu balok, NF, selalu sama de
ngan dua kali banyaknya unsur; untuk balok-sederhana pada Gambar 11.3.l,NF= 4. Se
bagaimana dinyatakan di dalam Persamaan (1 0.1.1 ), derajat ketaktentuan NI dari sua tu 
struktur selalu sama dengan NF - NP, atau 

NI=NF-NP (11.3.1) 

Untuk balok-sederhana pada Gambar 11.3.l,N/ = NF- NP= 4-4 = 0. 

11 4 Matriks Statika [A] 

Sebagaimana untuk suatu rangka-batang, di dalam kondisi gaya titik-hubung pada balok, 
matriks statika [A] mengekspresikan gaya-gaya di titik-hubungnya sebagai fungsi dari 
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gaya-gaya bebas pada unsur-unsumya. Di dalam Pasal10.5, dikemukakan bahwa lebib 
memudahkan untuk memenuhi matriks [A] dari suatu rangka-batang melalui kolom
kolomnya dengan memperhitungkan komponen-komponen efektif dari gaya-gaya yang 
bekerja pada batang-batangnya dalam arah derajat-kebebasannya. Konsep yang sama 
dapat diterapkan terhadap balok, meskipun, keuntungan dan kerugian dari penentuan 
matriks [A] melalui baris-barisnya atau melalui kolom-kolomnya, kurang-lebih setara. 
Di dalam setiap kasus, lebih mudah menerapkan dasar matriks [A] melalui baris-baris
nya, karena setiap baris tak lain adalah suatu persamaan statika. Untuk balok pada Gam
bar 11.4.1, matriks [A] adalah 

:~ I 2 3 4 I 

I 

I + 1.0 

2 +1.0 +1.0 ; 

3 + 1.0 (11.4.1) 

4 I 1 +-1- 1 
-L1•2 -r.:; +-

LJ.>~ LJ ... 
"~~"~ 

I 

~ t 
4 

(a) Penomoran P-X, NP = 4 

(c) 

(b) Penomoran F-e, NF = 4 

Gambar 11.4.1 Diagram benda-bebas untuk matriks statika [A] dari suatu balok 

I 2 3 

~ T t: 
4 

(a) PenomoranP-X, NP= 4 

----....:7 
I Ll-2 f 
~· . 

(c) SistemF2 bebas 

(b) Penomoran F-e, NF = 4 

Gambar 11.4.2 Penentuan matriks [A] melalui kolom-kolomnya 
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Keempat persamaan di dalam matriks di atas dibaca sebagai berikut : 

PI= +l,OFt 

P 2 = + l,OF2 + l,OF3 

P3 = + l,OF4 

p 
4 

= _ Ft + F2 + F3 + F4 
Lt-2 L3-4 

Persis, ini adalah persamaan-persamaan statika yang bisa diamati dari diagram benda-be
bas titik-titik hubung pada Gambar 11.4.1c. 

Untuk menentukan matriks [A] dari Persamaan (11.4.1) melalui kolom-kolom
nya, sebagai contoh kolom kedua, perlu kita visualkan suatu program seperti yang ter
lihat pad a Gambar 11.4.2c, yang mana seluruh sistem F2 bekerja pada unsur. Kompo
nen-komponen efektifnya adalah 100 persen dari momen ujung-kanan dalam arah posi
tif P2 , dan 1/L1_2 dari reaksi ujung-kanan dalam arah negatif P4 ; perhatikanlah bahwa 
reaksi-reaksi ujung-kirinya tak punya komponen efektif pada derajat-kebebasan yang 
manapun. 

11.5 Matriks Deformasi [B] 

Matriks deformasi [B] dari sua tu balok mengekspresikan rotasi-rotasi ujung unsur, yang 
diukur searah jarum jam dari garis lurus penghubung ujung-ujung unsur yang bersangkut
an ke garis singgung kurva elastisnya, sebagai fungsi dari perpindahan-perpindahan titik
hubung (yang bisa mencakup baik putaran titik-hubung maupun lendutan titik-hubung). 
Selalu dianjurkan untuk memenuhi matriks [B] melalui kolom-kolomnya, setiap kalinya 
dengan memperhitungkan.pengaruh satu perpindahan titik-hubung terhadap putaran 
ujung yang banyaknya NF tersebut. Sekali lagi, agar penanganan pada semua metode 
matriks-perpindahan,\ merupakan suatu kesatuah, putaran ujung yang banyaknya NF ter
sebut akan ditandai dengan e1 , e2, . .. , eNF" Pada rangka-batang, simbol e berarti pe
manjangan, tapi untuk balok ia berarti putaran ujung unsur. Dalam kenyataannya, e di 
sini sama seperti q; yang terdefinisikan pad a met ode ubahan-sudut di dalam Bab 7. 

I 2 3 

! T ! 
4 

(a) Penomoran P-X, NP = 4 

2 3 

J·C 
(b) Penomoran F-e, NF=4 

~ ---- ·----------'! 
u ~x,-· 

(c)HanyaX1 *0; e1 =+X1 

ez = e3 = e4 = 0 

(d)HanyaXz * O;e 1 = 0; 
e 2 =e 3=+X2 ,e4 =0 

!-------------· -__..x3~ 

(e)HanyaX3 * 0; 
e 1 =e 2 =e 3 ,.0, e4 =+X3 

Gambar 11.5.1 Diagram.perpindahan untuk matriks deformasi (B] dari suatu balok. 
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Matriks [B) untuk balok pada Gambar 11.5.1 adalah 

K I 2 3 4 

I + 1.0 
I ---

L1.2 

2 + 1.0 
I 

-L,.2 
(11.5.1) 

3 + 1.0 
I +-L).4 

4 + 1.0 
I +-L).4 

Isi keempat kolom pada Persamaan (11.5 .1) dapat diperoleh melalui pengamatan keem
pat diagram perpindahan pada Gambar 11.5.1c hingga f Kurva elastis pada setiap dia
gram tersebut adalah yang dihasilkan dari sa tu perpindahan tunggal titik-hubung. Persoal
annya bukan tentang gaya-gaya apa yang perlu dikerjakan terhadap balok untuk meng
hasilkan kurva elastis ini (meskipun gaya-gaya ini adalah persis sama dengan yang di da
lam kolom yang bersangkutan dari matriks [K] = [ASATJ). Yang harus diamati ialah 
putaran di setiap ujung unsur, yang diukur di ujung yang bersangkutan searah jarumjam, 
dari garis lurus penghubungujung-ujungunsur yang bersangkutan ke garis singgung kurva 
elastisnya. Untuk kasus-kasus pada Gambar 11.5.1c hingga e, garis lurus penghubung 
ujung-ujung unsur, baik unsur kiri maupun unsur kanannya, masih berupa sumbu semula 
unsur yang bersangkutan. Tapi untuk kasus pada Gambar 11.5.1/, garis lurus penghu
bung ujung-ujung unsur kirinya telah berputar dengan sudut searah jarum jam X4/L 1_2 

dari sumbu semula unsur yang bersangkutan, namun garis-garis singgung kurva-elastis di 
kedua ujungnya masih tetap horisontal;jadi putaran-putaran ujung tersebut, yangdiukur 
dari garis lurus miring tersebut ke garis-garis singgung kurva-elastisnya, berlawanan arah 
dengan jarum jam, atau negatif. Putaran-putaran ujung bagian-kanan, yang diukur dari 
garis lurus miring yang bersangkutan ke garis-garis singgung kurva-elastisnya, searah de
ngan jarum jam, atau X4/L 3_4 positif. 

11.6 Prinsip Kerja-Semu 
Apabila matriks [A] dari Persamaan (11.4.1) dibandingkan dengan matriks [B) dari Per
samaan (11.5.1) untuk balok yang sama, dapat kita amati pula bahwa [A] = [BTJ dan 
[B) = [A TJ. Hal ini, sebagaimana telah dibuktikan pada Pasal 10.6 untuk rangka-ba
tang, merupakan akibat alamiah dari prinsip kerja-se~u. Meskipun pemikiran untuk 
pembuktian tersebut tetap tak berubah, suatu uraian lain akan diberikan di bawah ini 
untuk membuktikan bahwa A43 di dalam Persamaan (11.4.1) sama dengan B 34 di dalam 
Persamaan (11.5.1). 

Sekarang A43 , unsur pada baris keempat dan kolom ketiga dari matriks [A]; un
tuk balok pada Gambar 11.6.1a dan b, memberikan arti bahwa P 4 , yang dapat ditang
gulangi oleh_F3 saja sama dengan A 43 F 3 • P4 ini diperlihatkan pada diagram benda-bebas 
titik-hubung dan kedua unsur diperlihatkan pada gambar ini. B34 , unsur pada baris ketiga 
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I 2 3 2 3 4 

'i: f t: G•C G~ 
4 

(a) Penomoran P-X. NP=4 (b) P.enomoranF-e, NF=4 

(c) Diagram benda-bebas titik-hubung dan unsur untuk F 3 * 0 saja. 

(d) Perpindahan titik-hubung dan putaran unsur untuk X4 * 0 saja. 

Gambar 11.6.1 Hubungan transposisi antara [A) dan [B) untuk balok. 

dari kolom keempat dari matriks [B], memberikan arti bahwa putaran-ujung di ujung
kiri unsur kedua akibat X 4 * 0 saja adalah B34X 4 • Putaran-ujung ini, e3 = B34 X 4 {di
perlihatkan pada Gambar 11.6.1d), diukur searah jarum jam dari garis lurus penghubung 
ujung-ujung unsur kedua tersebut ke garis singgung kurva elastisnya, yang horisontal un
tuk mempertahankan X 2 sama dengan nol. Dalam kenyataannya, putaran-putaran nol 
dari ketiga titik-hubung, perpindahan x4 ke bawah dari titik-hubung antara, dan putar
an dari kedua sumbu-unsur juga diperlihatkan pada Gambar 11.6.1d. Sekarang andaikan 
kelima sistem gaya pada Gambar 11.6.1c, semuanya berada dalam keseimbangan, meng
alami perpindahan pada Gambar 11.6.1d; kerja-semu totalnya harus nol. 

Kerja-semu total = +(A43F 3)(X4)- (F3)(B34X 4)- LF3 (X4) + LF3 (X4) = 0 
3-4 3-4 

Perhatikanlah bahwa di dalam persamaan di atas, apabila gaya {atau momen) dan per
pindahan {atau putaran) yang bersangkutan sama arahnya, kerja-semu bernilai positif; 
kalau tidak, ia bernilai negatif. Dari persamaan ini, 

(11.6.1) 

11.7 Matriks Kekakuan Unsur [S] 

Matriks kekakuan unsur [S) dari suatu unsur balok mengekspresikan momen searah ja
rumjamF1 dan Fi yang bekerja pada ujung-ujungunsur yang bersangkutan sebagaifungsi 
dari putaran ei dan ei di ujung-ujung tersebut, yang diukur menurut jarum jain dari garis 
lurus penghubung ujung-ujung unsur yang bersangkutan ke garis singgung kurva elastis
nya. Terapkan teorema balok-padanan 2 terhadap Gambar 11.7 .1, 

(11.7.1a) 

(11.7.lb) 
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A; •• (tanpa beban) 

El konstan 
}8 •• 

Fj+Fj 
~ Gambar 11.7.1 Putaran di ujung-ujung unsur balok. 
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Apabila Persamaan (11.7.1a dan b) di-ekspresi-kan dalam bentuk matriks, matriks ke
lenturan unsur [D] diperoleh; maka 

=[+/;;il +/;jil]= [+3~1 -6~1] 
[D) L L L L 

+hEI +/iiEl -6El +3El 
(11.7.2) 

Perhatikanlah ketakkonsistenan dalam penotasian di sini; huruf besar D digunakan un
tuk menunjukkan matriks kelenturan elemen (karena F telah dicadangkan untuk matriks 
gaya tersamarata); tetapi huruf kecil /i.;, fi.i = fi;, danfii digunakan untuk menunjukkan 
koefisien-koefisien kelenturannya. lnvers matriks kelenturan unsur tersebut sama de
ngan matriks kekakuan unsur; maka 

[

+s El 
"L 

[S] = El 
+s·-

1' L 

+s El] [+ 4El I} L L 
El - 2EI 

+s·- +--
11 L L 

+2El] 
+ 4~1 (11.7.3) 

Untuk balok yang memiliki dua unsur pada Gambar 11.5.1 a tau 11.6.1, matriks 
kekakuan unsur [S] berupa matrik. 4 X 4, maka 

·~ 
I z 3 4 

I 4Eh2 +2EI1-2 +--
L1.2 L1-2 

2 + ZEI..2 4Elt.2 +--
L1-2 Lt.z 

(11.7.4) 

3 +~ 
LJ-< 

+ 2Eh4 
l.,J-4 

4 +~ 
L1-< 

+ 4EIJ4 

LH 

Perhatikanlah bahwa untuk memenuhi syarat s .. = s .. = +4 dan s .. = s .. = +2, hanya 
. · ll J/ If /1 

momen inersia di dalam elemen yang bersangkutan saja yang harus konstan, tetapi mo-
men inersia dari sebuah unsur dapat berbeda dengan yang dari sembarang unsur lainnya. 

11.8 Matriks Perpindahan-Gaya [SB] 

Matriks perpindahan-gaya [SB] dari sua tu balok mengekspresikan gaya-gaya ujung-ang
gota tersamarata (yakni, momen-momen ujung) sebagai fungsi fungsi dari puiaran-pu-
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taran ujung. Ukuran matriks ini adalah NF x NP, dan ini dapat diperoleh melalui per
kalian matriks (S] dengan matriks [B], maka 

{11.8.1) 

Momen-momen ujung yang diberikan oleh Persamaan {11.8.1) hanyalah yang di dalam 
kondisi gaya titik-hubung. Berdasarkan konsep yang dikembangkan pada Gambar 11.2.1, 
momen-momen ujung pada balok-semula yang dibebani pada unsur-unsurnya mesti 
sama dengan jumlah dari momen-momen ujung-jepit pada Gambar 11.2.1d ditambah 
momen-momen ujung di dalam kondisi gaya titik-hubung pada Gambar 11.2.1e. Guna
kan notasi {P*}; untuk menunjukkan momen-momen ujung akhir pada balok semula 
dan {F0 } untuk menunjukkan momen-momen ujung-jepitnya, 

{F*}NFxl = {Fo}NFxl + {F}NFxl 

(1-1.8.2) 

Sebenarnya, Persamaan (11.8.2), apabila diterapkan secara setempat pada satu 
unsur tunggal, menjadi serupa dengan kedua persamaan ubahan sudut di dalam 
Bab 7. Ringkasnya, dapat kita katakan bahwa.metode matriks-perpindahan dalam peng
analisaan balok, dalam kenyataannya, tak lain adalah metode ubahan sudut da
lam notasi matriks. 

11.9 Matriks Kekakuan Global [K] = [ASAT] 

Matriks kekakuan global (K] = [ASA T] dari suatu balok meng-ekspresi-kan gaya-gaya 
titik-hubung (tersamarata, terrnasuk momen) sebagai fungsi dari perpindahan-perpindah
an titik-hubung (tersamarata, termasuk baik putaran maupun lendutan), atau 

{P}NPxl = [A]NPxNF{F}NFxl = [A]NPxNF[SB]NFxNP{X}NPxl 

= [ASA r]NPxNP{X}NPxl = (K]NPxNP{X}NPxl (11.9.1) 

Apabila kita periksa baris-baris dari matriks [A] , seperti yang ditunjukkan pada. 
Persamaan (11.4.1); akan kita dapatkan bahwa setiap baris menyatakan baik persamaan 
keseimbangan momen titik-hubung a tau pun persamaan keseimbangan gaya titik-hubung, 
persis seperti yang digunakan di dalam metode ubahan sudut dari Bab 7. Maka isi 
matriks {P}' dapat direka berupa la wan dari jumlah m omen-m omen ujung-jepit a tau la
wan dari gaya-gaya reaksi untuk mencegah perpindahan-perpindahan ke samping. Lebih 
jauh, nilai-nilai [ASAT] {IX} tersebut mesti menyatakan gaya-gaya titik-hubung (ter
samarata, termasuk momen) yang dapat ditanggulangi oleh tanggapan deformasi, atau 
rnatriks {X}. Telah disebutkan berkali-kali di dalam Bab 7, bahwa, koefisien-koefisien 
pada ruas kiri dari persamaan simulasi dalam perpindahan-perpindahan titik-hubung tak 
diketahui, simetris terhadap diagonal utama ke kanan-bawah. Bahwa matriks [ASAT] 
selalu bersifat simetris, sebagaimana telah digelarkan pada Pasal10.10, melengkapi pem
buktian tersebut, perhatikanlah bahwa matriks (S] untuk unsur-unsur balok, meskipun 
bukan suatu matris diagonal tunggal, tetap bersifat simetris. 

11.1 0 Matriks Kekakuan Lokal 
Matriks kekakuan global [K] = [ASA T] dapat diperoleh melalui perkalian matriks, de
ngan menggunakan matriks-matriks [A] , [B] , dan (S] , semuanya dalam dimensi global. 
Dengan cara lain, ini dapat diperoleh dengan menghimpun kontribusi matriks kekakuan 
lokal dari setiap unsur ke dalam petak-petak yang semestinya di dalam matriks kekaku
an global, sekaligus memasukkan keempat nomor duajat-kebebasan global yang ber-
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kaitan dengan keempat nomor derajat-kebebasan lokalnya ke dalam komputer. Meski
pun metode yang pertama cocok untuk menjelaskan contoh-contoh numerikal di dalam 
pasal berikutnya, ia akan bersifat menuntun, dan juga bermanfaat dalam penulisan pro
gram komputer, untuk menurunkan matriks kekakuan lokal dari unsur balok. 

Matriks kekakuan lokal dari suatu unsur balok dapat dengan sendirinya diperoleh 
dari rumus rKJ = [ASA Tl, sebagaimana ditunjukkan pacta Tabel11.10.1 dan Gambar 
11.10.1. DeraJat-kebebasan lokal1 dan 2 dianggap positifjika searahjarumjam, 3 dan4, 
positif jika ke bawah. Momen-momen ujung-anggota Fi dan Fi dianggap positif jika se
arah jarum jam. lsi matriks [B] pacta Tabelll.IO.l diperoleh melalui kolom-kolomnya, 
masing-masing dilukiskan oleh salah satu dari keempat diagram perpindahan pacta Gam
bar 11.10.lc. lsi matriks [A] pacta Tabelll.IO.l diperoleh melalui baris-barisnya, di
lukiskan oleh diagram benda-lepas titik-titik hubung pacta Gambar 11.1 O.ld. 

Matriks kekakuan lokal dari sua tu unsur balok, diperoleh lewat rumus [ASA T] , 
tentu saja, hal ini bersifat simetris. Keempat nilai P pacta setiap kolom, jika dikerjakan 
pacta titik-titik hubung di kedua ujung unsur tersebut, akan menghasilkan kurva elastis 
sebagaimana ditunjukkan oleh diagram perpindahan pacta Gambar ll.lO.lc. 

Tabel 11.10.1 Matriks kekakuan lokal dari unsur balok. 

~ I 2 3 4 

i + 1.0 0. +! 1 
L 'I 

(B]= 

j 0. +1.0 I I 
+r I 

~ 
i i ~ I 2 3 4 

i +4El +2El 
L L 

i + 4EI +2EI +6EI 6EI 
L L v -V 

(S]= [SB]= 

j +2El + 4EI 
L L 

j +2EI 4El +6EI 6EI +- -v .L L u 
> 

~ I j ~ I 2 3 4 
.. 

· .. 

I +1.0 0. I +4El 2El +6EI 6El +- -v L L v 
;c • 

[A]= 

2 0. +1.0 

[ASB)= 

+2El 4EI +6EI 2 -~.;: L +y v 
L '•· 

3 +! 
L 

+! 
L 

3 +6EI 
u +6EI 

17" 
+ 12El 
V 

12El -.......,... 
L i 

4 I t -,y; -r 4 6EI 6El 12EI + 12~1 --n- -r:: --v-L L 
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P,-x, 

T E/konstan 
L 

(a) IVP=4 
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Fj-e1 Fj-e1 

7'------r 
Fi+Fj 
-L-

(b) IVF=2 

Fj+Fj 
---y-

~X ------ , __ _ 

---------X~ 

(d) Diagram benda-bebas (free-body) 

(c) Diagram perpindahan 

Gambar 11.10.1 Mat'riks kekakuan lokal dari unsur balok. 

E 
I· 
I 

f 

Contoh 11.10.1 Tentukan matriks kekakuan global untuk balok-sederhana de
ngan dua unsur pada Gambar 11.10.2 melalui rumus [K] = [ASAT] dan juga me
lalui metode kekakuan l?.ngsung dengan menghimpun matriks-matriks kekakuan 
lokal dari unsur-unsurnya. 

PENYELESAIAN (a) [K] = [ASA1
]. Penomoran P-X dan F-e ditunjukkan pada 

Gambar ll.l0.2b dan c, dengan: NP = 4, NF = 4, dan NI= NF- NP = 4- 4 = 0. 
Matriks-matriks [A], [B], dan [S] yang digelarkan pada Tabel 11.10.2 diambil 
dari Persamaan (11.4.1), (11.5.1), dan (11.7.4) karena balok-sederhana yang sama 
telah digunakan untuk mendefinisikan ketiga matriks-masukan ini. Perkalian ma
triks kemudian dilakukan untuk memperoleh matriks [SB] dan [ ASB] sebagai
mana ditunjukkan. Kesimetrisan matriks [ASAT] mesti dicatat sebagai suatu pe
ngecekan. 

(b) Metode kekakuan langsung. Isi kedua matriks kekakuan lokal yang digelat
kan pada Tabel 11.10.3 adalah identik di dalam soal ini karena kedua unsur ter
se but sama. Namun, nomor-nomor derajat-kebebasan global yang berkaitan de
ngan nomor-nomor derajat-kebebasan lokalnya yang diperlihatkan pada tepi-atas 
dan tepi-kirinya berbeda untuk kedua unsur tersebut; nomor-nomor ini diambil 

Elkonstan t, 
tOm ·I 

(a) Balok yang ditinjau 

2 3 

5m r 5m f 
4 

(b) PenomoranP-X, NP=4 

2 3 4 

G•C J~ 
(c) PenomoranF-e, NF=4 Gambar 11.10.2 Balok Contoh 11.10.1 
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Tabel 11.10.3 Metode kekakuan langsung untuk balok 
Contoh 11.10.1 

Unsur .balok I 

~ 
Ll(OI) L2(G2) L3(G5) L4(G4) 

LI(GI) +0,8 +0,4 +0,24 -0,24 

L2(02) +0,4 +0,8 +0,24 -0,24 

L3(G5) +0,24 +0,24 +0,096 -0,096 

L4(G4) -0,24 -0,24 -0,096 +0,096 
-- ---------- ----

Unsur balok 2 

~ 
LI(G2} L2(G3) L3(G4) L4(05) 

. 
LI(G2) +0,8 +0,4 +0,24 -0,24 

L2(G3) +0,4 +0,8 +0,24 -0,24 

L3((l4) +0,24 +0,24 +0,096 -0,096 

L4(ml -0,24 -0,24 -0,096 +0,096 
---- --

-- -~···~----

-- ' 
1ill!-trlks kekakuan global melalui pengbhllpiman 

·~ 
Gl G2 G3 G4 

Gl +0,8 +0,4 0, -0,24 

02 +0,4 +1,6 +0,4 o, 

G3 o, 0, +0,8 +0,24 

04 -0,24 -0,24 +0,24 +0,192 
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• El 

*El 

• El 

dari nornor-nornor yang bersangkutan pada Garnbar 11.10.3. Di da1arn proses 
penghirnpunan terse but, sernua nilai pada kolorn- a tau baris GS diabaikan. Di 
dalarn program kornputer, sebuah baris atau ko1orn tarnbahan bo1eh ditarnbahkan 
di luar ukuran rnatriks [ASAT] dan digunakan sebagai "daerah pernbuangan" 
untuk sernua nilai pada baris ke G (NP + 1) dan kolorn ke G (NP + 1) di dalarn 
rnatriks kekakuan lokal unsur. 
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11 .11 Contoh Numerik 
Sebagaimana di dalam semua metode rnatriks-perpindahan, kedua langkah utama yang 
terlibat di dalam metode matriks-perpindahan dalam penganalisaan balok adalah sebagai 
berikut: 

(11.11.1) 

dan 

(11.11.2) 

Dalam pengecekan keluarannya, baik pengecekau statika maupun deformasi mesti 
dilakukan. Pertama-tama dari nilai {F*} reaksi-reaksi ujung R; dan R1 yang bekerja pada 
setiap unsur mesti dihitung dengan menjumlahkan reaksi-reaksi balok-sederhana dan 
reak~-reaksi akibat jumlah aljabariah dari nilai-nilai F;* dan F/, sebagaimana yang telah 
dilakukan di dalam Bab 6, 7, dan 8. Kondisi keseimbangan di titik-titik hubung yang 
banyaknya NR tersebut (dengan: NR adalah banyaknya reaksi pacta seluruh balok) di
gunakan untuk menghitung reaksi-reaksi luarnya. Kemudian pengecekan statika yang 
banyaknya NP boleh dilakukan terhadap keseimbangan di sepanjang semua derajat-ke
bebasannya. 

Pada setiap unsur mesti ada dua pengecekan deformasi, masing-masing untuk se
tiap ujungnya. Putaran-putaran ujung, yang diukur searah jarum jam dari garis lurus 
penghubung ujung-ujung unsur yang bersangkutan ke garis singgung kurva elastisnya, 
pertama-tama dihitung dengan menjumlahkan putaran-putaran ujung e 0 ; dan e 01 akibat 
be ban pada unsur yang bersangkutan jika momen-momen ujungF*i dan F*i beinilai nol 
dengan yang akibat F*i dan F*i; maka 

(11.11.3) 

Putaran-putaran ujung e0 ; dan efU dapat dengan mudah dihitung melalui metode balok
Padanan. Kemudian juga, putaran e; dan e1 dapat dihitung dari nilai-nilai X di dalam 
keluarannya melalui persamaan 

e; =X; -R;i 

ei = Xi-Rii 

(11.11.4a) 

(11.11.4b) 

dengan: X. dan X. adalah putaran-putaran titik-hubung di ujung-ujung unsur, dan R .. 
adalah put~ran sear~h jarum jam sumbu-unsur sebagaimana dapat diamati dari perpindah! 
an-translasional titik-titik hubung di dalam matriks {X}. Dalam kenyataannya, Persama
an (I 1.11.4a dan b) adalah baris-baris di dalam matriks [B]. Bahwa kedua putaran-ujung 
yang dihitung dari Persamaan (11.11.3) sama dengan yang dihitung dari Persamaan (11. 
11.4a dan b) menunjukkan terpenuhinya kedua syarat deformasi untuk unsur yang ber
sangkutan. 

Apabila semua syarat statika yang banyaknya NP dan syarat ueformasi yang ba
nyaknyaNF ter.sebut terpenuhi, ketepatan solusinya terjamin. 

Contoh 11.11.1 Analisa1ah ba1ok-sederhana pada Gam bar 11.11.1 dengan metode 
matriks-perpindahan. Gunakan dua unsur, masing-masing 5 m. 

PENYELESAIAN (a) Matriks kekakuan global [K] = [ASAT]. Matriks ini telah 
dihitung di da1am Contoh 11.10.1. 
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I· 

I 

1: 

54 kN 

12:~/m t Jm 1 
t t t t t t t t t t t 

Elkonstan 
IOm ·I 

(a) Balok yang ditinjau 

2 3 

T i' 
4 

(b) PenomoranP-X, NP=4 

2 3 

G•C 
(c) Penomoran F-e, NF=4 

.!-25 

1 
30 
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+25 +50,92!. 
·-63,88 

(d) N ilai-nilai F o 

• t tt 
30 64,992 

49,008 

(e) Reaksi pengekang 

Gambar 11.11.1 Balok Contoh 11.11.1. 

(b) Matriks gaya titik-hubung {P}. Penanganan beban terpusat pada unsur-ka
nan te1ah diuraikan di da1am Pasa1 11 .2; pem haca bo1eh meninjau kembali pasal 
·tersebut. Momen ujung-jepitnya dihitung sebagai berikut: 

12(5)2 

For= -12= -25kN·m F02 = +25kN·m 

F;03 = _l2(5)
2 
-~ = -25-38 88 = -63 88 kN·m 

12 5' I I 

F04 = +25 + 54
(;)(2)

2 
= +25 + 25,92 = +50,92 kN ·m 

Momen-momen ini diper1ihatkan pada Gambar 11.11.1d, di bawah unsur di ujung
kirinya dan di atas unsur di ujung-kanannya. (A1asan untuk me1akukan ha1 ini 
ia1ah bahwa pada kerangka kaku yang rumit, 1ebih dari dua unsur bisa bertemu di 
satu titik-hubung). Reaksi-reaksi yang diperlukan di ujung-ujung unsur di da1am 
kondisi terjepit diperlihatkan pada Gambar ll.ll.le. Anggota-anggota di da1am 
matriks{P}berlawanan dengan momen-momen atau gaya-gaya pengekang yang di
perlukan untuk mempertahankan semua nilai X menjadi no1 di dalam kondisi ter
jepit; dengan demikian 

Pr =-(For)= -(-25) = +25 kN·m 

P2 = -(Fo2 + F03) = -(+25- 63,88) = +38,88 kN ·m 

P3 = -(F04) = -(+50,92) = -50,92 kN·m 

P. = -(Ro2 + Ro3) = -(-30- 64,992) = +94,992 kN 

Perhatikanlah bahwa arah positifuntukF01 hinggaF04 ialah bekerja searahjarum 
jam pada unsur, dan arah positif untuk R 02 dan R 03 ia1ah bekerja ke bawah pada 
unsur, keduanya sama seperti arah positif untuk derajat-kebebasan. Lebih 1angsung 
menuju sasaran, lihatlah secara fisik dari Gambar ll.l.le bahwa gaya yang bekexja 
di sepanjang derajat-kebebasan keempat ada1ah 94,992 kN ke bawah. 
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(c)Matriks keluaran {X}. Gunakan [ASATJ dari Tabe11 1-.10.2, 

{X}= [ASArr'{P} = [ASArr'[:!~:~~ ] 
-5o;92 

+94,992 

= [+ 745,7 ~ _ 82113 + 245315]T 
El +El El El 

Dalarn kenyataannya, nilai-nilai {X} ini bisa nipero1eh dengan rnenerapkan rnetode 
ba1ok-padanan terhadap ba1ok-sederhana yang ditinjau pada Garnbar 11.11.1a 
dan rnensubstitusikan dalarn persarnaan {P} = [ASA '1') {X} untuk pengujian benar
tidaknya, di da1arn tujuan yang sesungguhnya di sini, yakni rnenunjukkan cara kerja 
rnetode m a triks-perpindahan. 

(d) Matriks keluaran {F*}. trunaKan [SAT] dari Tabe1 11.10.2 dan {X} dari 
bagian (c), 

{F*} = {Fo} + [SAT]{X} 

1

-25 1 +25 
= + [SAT]{X} 

-63,88 

+50,92 

1

-2511 + 2511 o,l +25 -256 -231, 

= -63,88 + +294,88 = +231, 

+ 50,92 - 50,92 0, 

12 kN/m m(~)" 
~ 5m ·I 

o(i + + t t + + t)231 

t· 5 m •! 
+30 +30 +30 +30 
+46,2 
+76,2 

-46 2 +32,4 +21,6 
-46,2 +46,2 
+16,2 +97,8 

-16,2 

(a) Diagram benda-bebas unsur 

(b) Pu taran-ujung dari niliri-nilai X 

37,5 

~ 
f +m f 
~ ET~ 
El El 

54 kN 

+ 
t~---/t 

32,4 21,6 

(c) Nilaieo 

Gambar 11.11.2 Pengecekan statika dan deformasi untuk balok Contoh 11.11.1. 
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(e) Pengecekan statika. Diagram benda-bebas unsur-unsur diperlinatkan paoa 
Gambar 11.11.2a. Perhatikan1ah bahwa tanda positif untuk nilai F* berarti mo
men searah jarum jam bekerja pada ujung batang. Pengecekan statika yang bers
sangkutan, yang banyaknya NP = 4, ada1ah bahwa momen-momen pada tumpuan 
kiri maupun kanan dari balok-sederhana keduanya bemilai no1, dan momen-mo
men pada titik-hubung antaranya berada da1am keseimbangan, ditambah kenyata
an bahwa reaksi ujung-kanan sebesar 16,2 kN ke bawah pada unsur-kirinya sama 
dengan reaksi ujung-kiri sebesar 16,2 kN ke atas pada unsur-kanannya. 

(f) Pengecekan deformasi. Putara-putaran ujung sebagaimana ditentukan o1eh 
nilai-ntni X diperlihatkan pada Gambar 11.11.2b; yakni 

e
1 
= X 1 _ Rn = + 745,1_ (+ 2453,5/5) = + 255 

El El El 

ez = Xz _ R
12 

= + 43,2 _ (+ 2453,5/5) = _ 447;5 
El El El 

_ X _ R = 43,2 _ (- 2453,5/5) _ 533,9 
e, - 2 34 + El El - + El 

e.= x, __ R,. = _ 821,3 _ (- 2453,5/5) = _ 330,6 
El El El 

Gunakan nilai-nilai e01 hingga e04 dari reaksi-reaksi pada ba1ok-padanan di da1am 
Gambar 11.11.2c, 

_ +F{(5)_Fi(5)=+62.5+
0

_(-231)(5) 
e1 - e01 3El 6El El 6El 

255 
= + El ( cocok) 

2HN/m i 
i***** 3/c 

I• 6m + 
(a) Balok yang ditinjau 

(b) PenomoranP-X, NP=4 

2 3 4 5 

e~e GL!C 
(c) Penomoran F-e, NF=6 

!:-72 
+72 

~-312 
+312 

L!-64 
(d) NilaiFo 

Gambar 11.11.3 BalokContoh 11.11.2 

4 ,........,_ 

-36 
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=-447,5 
El 

(Cocok) 

e =e +F~(5)_F:(5)=+62,5+86,4+(+231)(5) 0 3 03 3EI 6EI El El 3El 

= +533,9 (Cocok) 
El 

e =e _F~(5)+F:(5)=-~...:~_(+231)(5) 0 4 04 6EI 3El El El 6El 

= _330,6 
El (Cocok) 

389. 

Contoh 11.11.2 Analisa1ah balok pada Gambar 11.11.3a dengan metode matriks
perpindahan. Perhatikan bahwa balok ini sama seperti pada Contoh 7.3.1. 

PENYELESAIAN Meskipun tak ada batas-atas pada jum1ah unsur yang akan digu
nakan da1am penganalisaan ba1ok dengan metode perpindahan, terdapat batas-ba
wah karena unsur yang bersangkutan tidak akan melibatkan reaksi yang tak dike
tahui yang manapun yang bekerja padanya. Untuk ba1ok ini, jum1ah minimum un
surnya ada1ah tiga, karena overstek pada ujung-kanannya berupa kanti1ever statis 
tertentu yang memiliki momen ujung-jepit hanya pada satu sisinya. Penomoran 
P-X dan F-e untuk ketiga unsurnya diper1ihatkan pada Gambar 11.11.3b dan c, 
dengan: NP = 4, NF = 6, dan NI= 2. Momen-momen ujung-jepitnya ditunjukkan 
pada Gambar 11.11.3 d. 

[K] = [ASA Tl = 

= [+1,0 
+1,0 +1,0 

+1,0 +1,0 

+2, +1, 

+1, +2, 

*El, 

+ +~ 
+ +~ 

+1,0 

+1,0 

+1,0 

+1,0 

+1,0 

+1,0 

r~ 
+J 

+2, +1, 
+1,0 +1,0 +1, +2, 

+1,0 +1.0 +-'I +~ 
+~ +)Q 

• El, 

+~ + 

+~ + 

[+2,0 +1,0 

= +1,0 +ll +i }El, 
+~ +¥ +l 

+i +~ 
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. l+ 72,11+ 0,20] +240, +71,60 
= [K dari persamaan di atas r' = 

-248, -85,23 

+ 4, +45,62 

{F*} = {Fo} + [SATJ{X} 

I ·Elc 

- 72, 

+ 72, 

-312, 
+[SAT dari persamaan di atas]{Xdari persamaan di atas} 

+312, 

- 64, 

+ 32, 

- 72, + 72, 0, 

+ 72, +143,40 +215,40 

-312, 
+ 

+ 96,62 -215,38 

+312, -164,77 ·r .. '·" - 64, - 83,23 -147,23 

+ 32, + 4,01 + 36,01 

Matriks-matriks keluaran [X] dan { F*} di atas sama seperti yang diperoleh de
ngan metode ubahan sudut (slope-ueflection method) pad a Contoh 7 .3.1. 
Semua pengecekan statikanya, yang banyaknya NP = 4, jelas terpenuhi dengan me
lihat nilai-nilai { F*} Pengecekan deformasi yang banyaknya NF = 6 dapat dilaku
kan dengan cara yang sama seperti yang dilukiskan pada Contoh 11.11.1. Perhati
kan bahwa pe1aksanaan pengecekan deformasi yang banyaknya NF dengan ni1ai
nilai X-nya diambil dari keluarannya itu setara dengan pelaksanaan pengecekan ke
selarasan yang banyaknyaN/pada Contoh 7.3.1. 

Contoh 11.11.3 Analisalah balok pada Gambar ll.ll.4a dengan metode matriks
perpindahan. Perhatikan bahwa balok ini sama seperti pada Contoh 7.3.2. 

80kN 72 kN 

6m 6m 

I· + ·I· 6m ·I 
(a) Balok yang ditinjau 

I 2 3 
t "' "' ""' ! <! ~ 

(b) PenomoranP-X, NP=3 

I 2 3 4 5 6 
tO e!C e<!C o~ 

(c) Penomoran F-e NF=6 

t-72 +72 +312<! +32~ <!: -312 -64 -36 
(d) NilaiFo 

Gambar 11.11.4 Balok Contoh 11.11.3 
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PENYELESAIAN Gunakan jumlah minimum unsur untuk menyederhanakan so
lusi, nomor-nomor P-J( dan F-e ditunjukkan pada Gambar 11.11.4b dan c, di 
mana: NP = 3, NF = 6, dan NI= 3. Momen-momen ujung-jepitnya ditunjukkan 
pada Gambar 11.11.4 d. 

[K]= [ASAr] 

- 72, + 71,64 - 0,36 

+ 72, +143,28 +215,28 

-312, 
+ 

+ 96,72 -215,28 

+312, -164,77 + 147,23 

- 64, - 83,52 -147,25 

+ 32, + 4,01 + 36,01 

Matriks-matriks keluaran {Xl dan {F*} di atas sama seperti yang diperoleh de
ngan metode ubahan suaut pada Contoh 7.3.2. Pengecekan statika yang 
banyaknya NP = 3 je1as terpenuhi dengan melihat nilai-nilai {F*} -nya. Pengecekan 
deformasi yang banyaknya NF = 6 dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti 
yang dilukiskan pada Contoh 11.11.1. 
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11.12 Pengaruh Penurunan Tumpuan 
Metode matriks-perpindahan dapat digunakan untuk mendapatkan pengaruh dari penu
runan-penurunan tumpuan yang tak sama pada balok-kontinu, dengan cara yang serupa 
dengan metode kemiringan-lendutan. Pertama-tama momen-momen ujung-jepitnya di
tentukan untuk mengunci semua titik-hubungnya untuk melawan putaran sambil mem
biarkan terjadinya penurunan-penurunan tumpuan yang tak sama. Momen-momen ujung
jepit ini, menurut Persamaan (8.8.1 ), adalah: 

6EIR 
Fo; = Foi = ----r;- (11.12.1) 

di mana R adalah putaran searah jarum jam sumbu-anggota akibat penurunan-penurunan 
tumpuan yang tak sama, dan L serta El masing-masing adalah panjang dan kekakuan
lentur (flexural rigidity) batang. Selanjutnya lawan dari jumlah momen-momen ujung
jepit di sekeliling setiap derajat-kebebasan rotasionalnya dikerjakan sebagai gaya-gaya 
titik-hubung tersamarata (yang tak lain adalah momen-momen titik-hubung). Kedua 
langkah utama di dalam metode matriks-perpindahan kemudian dilakukan: 

dan 

{X}= [ASA Tr'{P} 

{F*} = {F0} +[SA T]{X} 

(11.2.2) 

(11.2.3) 

dengan nilai-nilai {Fo} tersebut adalah dari Persamaan (11.12.1). 

Contoh 11.12.1 Analisalah balok pada Gambar 11.12.la dengan metode matriks
perpindahan, sehubungan dengan terjadinya penurunan sebesar 15 mm di B. Per
hatikan bahwa soal ini sama seperti Contoh 7.5 .2. 

PENYELESAIAN (a) Nilai {Fo} dan {P}. Sambil rnenggunakan nornor-nornor 
P-X dan F-e pada Gambar 11.12.lb dan c, matriks-rnatriks {Fo} dan {P} dihi
tung di bawah ini, 

Fo
1 

= Fo, = _ 6EIR = 6E(3I, )R 

L L 

= 6(200)(1200)(+0,015/6) -600kN·m 
6 

Fo, = F
04 

= _ 6EIR = _ 6E(IOI, )R 
L L 

= 6(200)(4000)(-0,015/6) = + 500 kN·m 
12 

Fol = F06= 0 

Nilai-nilai {Fo} di atas ditunjukkan pada Gam bar 11.12.1 d. Nilai-nilai {P) ·nya 
adalah: · 

P1 = -(Fo, + FoJ) = -(-600 + 500) = + 100 kN ·m 

p, = -(F04+ FOl) = -(+500+ 0) = -500 kN·m 

p, = -F06= 0 

(b) Matriks kekakuan unsur. Untuk rnendapatkan isi rnatriks kekakuan unsur 
yang bersangkutan, penggunaan nilai-nilai nurnerikal rnutlaknya lebih rnasuk akal 
ketimbang nilai-nilai nisbi sebagai fungsi dari El c· Untuk batang 1-2, 

Sll = Sn = 4~1 = 4E~Ic) 4(200~1200) = 160.000 kN ·m/rad 

2EI 
s12 = s,l = L = 80.000 kN ·m/rad 
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®A 
31, 

I. 6m 

t600 

B c 

f~mm lOt, [i, 21,. 
I 

B' 

.J. + l2m 6m 

(a) Balok yang ditinjau 
E=200x10( kN/m;/ =400x10-6 m4 

c 

2 

"' 
(b) PenomoranP-X, NP=3 

(c) PenomoranF-e, NF=6 

-600 
:!: +500 

D 
L, 

• 

0:! 

393 

(d) NilaiF0 Gambar 11.12.1 Ba1ok Contoh 11.12.1. 

Untuk batang 3-4, 

SJJ = s .. = 4EI = 4E(lOI,) = 4(200)(4000) 266.666 kN ·m/rad 
L L 12 

2EI 
SJ4 = s.J = L = 133.333 kN ·m/rad 

Untuk batang 5-6, 

s, = s,. = 4~1 ~ 4E~Ic) = 4(200{800) = 106.666 kN ·m/rad 

2EI s56 = s65 = L = 53.333 kN ·m/rad 

(c)Matriks keluaran {X} dan {F*}. 

(K]= [ASAT] 

['· +1,0 +1,0 0, 

= 0, 0, 0, +1,0 

0, o, 0, 0, 

+ 160.000 + 80.000 

+ 80.000 + 160.000 

+1,0 +1,0 0, 

= 0, o, o, +1,0 

0, 
o, J +1,0 0, 

0, +1,0 

+266.666 + 133.333 

+ 133.333 + 266.666 

0, 

+1,0 o, 

+ 106.666 + 53,333 

+ 53.333 + 106.666 

+ 80.000 

+ 160.000 

+266.666 + 133.333 

+ 133.333 +266.666 

o, 
+1,0 

+1,0 

o, 
o, 
o, 

['' 
o, o, o, o, o, 

'·] 
+1,0 

+ 106.666 + 53.333 

+ 53.333 +106.666 

0, 0, 

0, 0, 

o, o, 
+1,0 o, 
+1,0 0, 

0, +1,0 
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[ 

+426.666 + 133.333 

= + 133.333 + 373.333 

+ 53,333 

{X}= [Kr1{P} 

+ 53,333] 
+106,666 

l + 1001]! +0,7787 x 10-
3

] 

= [Kr1 
- 500, = -1,7418 X 10-3 

0, +018709 X 10-3 

{F*} = {Fo} +[SA Tl{X} 

-600, 

-600, 

+500, 

+500, 

o, 
0, 

-600, 

-600 

+500, 

+500, 

o, 
o, 

+ 62,30 

+ 124,59 

+ 
- 24,59 

-360,65 

-139,34 

0, 

-537,70 

-475,41 

+475,41 

+ 139,35 

-139,34 

o, 

(d) Pengecekan statika dan deformasi. Dengan melihat kepada nilai-nilai {F*} , 

semua syarat statika yang banyaknya NP=3 terse but, jelas terpenuhi karena F*2 + 
F*3 =0, F*4 + F*5 =0, dan F*6 =0. Kedua pengecekan deformasi untuk batang 
3-4 ditunjukkan di bawah ini. Gunakan Persamaan (11.11.3 ), 

l e
3

] = l eo
3

] + [+ 3(200:~4000) 6(200:~4000)] l +4
75

•
411 

e. e04 
- 6(200)(4000) + 3(200)(4000) - 139•35 J 

= {0'} {+ 2,0287 X 10-
3
} = {+ 2,0287 X 10-

3
} 

0, + -0,4918 X 10-J -0,4918 X 10-J 

Gunakan Persamaan (ll.ll.4a dan b), 

e, = X1- R34 = (+0,7787 x 10-3
)- (- 0,015/12) 

= + 2,0287 x 10-' (Cocok) 

e.= x2- R,. = (-1,7418 X 10-3)-(-0,015/12) 

= -0,4918 x 10-3 (Cocok) 

Apabila keenam pengecekan deformasi di sini dibandingkan dengan ketiga penge
cekan keselarasan yang dilakukan pada Contoh 6.4.2, akan kita lihat bahwa untuk 
menjamin ketepatan solusinya, kita dapat melakukan pengecekan keselarasan yang 
banyaknya NI tersebut tanpa meminjam nilai-nilai X dari keluarannya, atau me
lakukan pengecekan deformasi yang banyaknyaNF tersebut sambil menggunakan 
nilai-nilai X yang banyaknya NP buah. 

11.13 Latihan 

11.1 Analisalah balok-sederhana pada Gambar 11.13.1 dengan metode matriks-per
pindahan. Gunakan dua unsur, masing-masing sepanjang 5 m. 
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11.2 Analisalah balok-sederhana dari l.atihan 11.1 dengan metode matrik.s-perpindah
an. Gunakan unsur-kiri sepanjang 4 m dan unsur-kanan sepanjang 6 m. 

11.3 Analisalah balok-kantilever pada Gambar 11.3.2 dengan metode matrik.s-perpin
dahan. Gunakan dua unsur, masing-rnasing sepanjang 5 m. 

11.4 Analisalah balok-kantilever dari l.atihan 11.3 dengan metode matriks-perpindah
an. Gi.makan unsur-kiri sepanjang 6 m dan unsur-kanan sepanjang 4 m. 

11.5 s/d 11.10 Analisalah balok-kontinu dari Latihan 7.1 s/d 7.6 dengan metode ma
triks-perpfudahan. Di dalam setiap kasus, gunakan seminimum mungkin jumlah unsur
nya. Perhatikan bahwa Latihan 7.3 dan 7.4 adalah untuk penurunan-penurunan tumpu
an yang tak sama. 

36 kN 

~ 
4m i 

L E/konstan 
I 

~ I· tom 
Garnbar 11.13.1 Latihan 11.1 

36 kN 

t 4m 1 
~ I 

E/konstan 

.\ 1· 
IOm 

Garnbar 11.13.2 Latihan 11.3 
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DUABELAS 
METODE MATRIKS PERPINDAHAN 

DALAM PENGANALISAAN 
KERANGKA KAKU 

12.1 Metode Matriks-Perpindahan terhadap Metode Ubahan-Sudut 

Setelah mengamati solusi soal balok dengan metode ubahan-sudut pada Bab 7 
dan soal yang sama dengan metode matriks-perpindahan pada Bab 11, kini pembaca 
mestilah menyadari benar kenyataan bahwa kedua metode tersebut pada hakikatnya 
sama dan yanya berbeda bentuk. Sekali kita menjadi terbiasa dengan notasi dan operasi 
matriks, kita mungkin berpendapat bahwa metode matriks-perpindahan mengungguli 
metode ubahan-sudut karena alasan-alasan berikut: 

1. Matriks kekakuan global, yang tak lain adalah ruas kiri dari persamaan simultan di 
dalam metode ubahan-sudut, dapat ditentukan secara sistematik baik dengan 
rumus [K] = [ASB] ataupun dengan metode kekakuan langsung. Apabila pendekat
an pertama digunakan, matriks [A] dan [B] mesti ditentukan secara mandiri, ma
sing-masing melalui definisinya sendiri dan pertalian transposisi di antara mereka 
dapat digunakan dengan baik untuk pengecekan. 

2. Kondisi keseimbangan di dalam metode ubahan-sudut dibentuk dengan mengguna
kan momen-momen ujung apabila terdapat beban yang bekerja pada unsur-unsur
nya. Sehingga untuk setiap kondisi pembebanan, seseorang akan perlu niengulangi 
pekerjaan, sekalipun ruas kiri dari persamaan simultan yang bersangkutan selalu 
menjadi sama. Namun di dalam metode matriks-perpindahan, untuk lebih dari satu 
kondisi pembebanan, kita hanya perlu mengembangkan matriks gaya titik-hubung 
dari suatu matriks-kolom ke matriks empat persegi panjang. 

3. Untuk kerangka kaku dengan derajat-kebebasari dalam penggoyangan yang banyak, 
terutama untuk sambungan yang tak berbentuk em pat persegi panjang, penggunaan 
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matriks-masukan [A] dan [B] serta pengecekan dari pertalian transposisi di antara 
mereka, ditambah terlepasnya kondisi terjepit dari kondisi gaya-titikhubung, tak 
dapat diungguli oleh langkah yang t;,ana pun dari metode ubahan sudu t. 

4. Jika kerangka kaku yang bersangkutan mengandung unsur-unsur yang momen iner
sianya berupa variabel, perubahan yang diperlukan di dalam metode matriks-per
pindahan melibatkan hanya matriks kekakuan unsur dan momen-momen ujung 
jepit pada unsur-unsur ini. 

5. Sua tu program komputert yang pendek dan ringkas dapat disusun untuk metode 
matriks-perpindahan, dengan menggunakan [A], [S] ,{P}. dan {F0} sebagai masuk
annya, dan {X} serta{F*} yang dihasilkannya sebagai keluarannya. 

Pada bagian selanjutnya dari bab ini, contoh-contoh yang telah diselesaikan dengan 
metode ubahan-sudut pada Bab 7 akan diselesaikan lagi dengan metode matriks-per
pindahan. Di dalam semua kasus, hal ini hanyalah menyangkut masalah menunjukkan 
bagaimana matriks-masukan [A], [B], [S], {F0}, dan {P} -ditentukan, karena matriks
keluaran {X} dan {F*} kemudian dihitung melalui kedua langkah utama yang sama 

dan 
{X}= [ASBr'{P} 

{F*} = {F0} + [SB]{X} 

(12.1.1) 

(12.1.2) 

Pengecekan statika yang banyaknya NP dan pengecekan deformasi yang banyaknya NF 
dapat dilakukan untuk mengecek ketepatan solll5t yang menghasilkan matriks-matriks 
keluaran tersebut. 

12.2 Analisa Kerangka Kaku tanpa Goyangan ke Samping 

Apabila tak satu titik-hubung pun di dalam kerangka kaku dapat mengalami perubahan 
posisi yang tak-diketahui, semua perpindahan titik-hubung tak-diketahuinya akan berupa 
putaran. Di dalam kasus yang demikian, isi matriks [A] dan [B] bemilai 0, atau H,O. 
Sketsa diagram benda-bebas titik-titik hubung dan diagram perpindahannya dtperlihat
kan hanya untuk contoh pertama di dalam pasal ini. Isi matriks [P] tak lain adalah 

Pi= -("EF_o di sepanjang dera]at-kebebasan ke-i) (12.12.1) 

Contoh 12.12.1 Analisalah kerangka kaku pacta Gam bar 12.2.1a dengan metode 
matriks-perpindahan. Perhatikan bahwa kerangka kaku ini sama seperti yang pada 
Contoh 7.6.1. 

PENYELESAIAN Jumlah minimum titik-hubung yang diperbolehkan adalah tiga, 
di B, C, dan D, karena BA dapat diperlakukan sebagai kantilever statis tertentu. 
Penomoran P-X dan F-·e ditunjukkan pada Gambar 12.2.lb dan c, dengan: NP = 
1, NF = 4, dan NI= 3. Momen-momen ujungjepitnya dihitung dan diperlihatkan 
pada Gambar 12.2.1d, di bawah unsur pada ujung-kirinya dan di atas unsur pada 
ujung-kanannya, dengan memperlakukan unsur vertikalnya sebagai unsur horison
tal dilihat dari sebelah kanan. Satu-satunya baris di dalam matriks [A], sebagai
mana dapat diamati dari diagram benda-bebas titik-hubung pada Gambar 12.2.1e, 
adalah P1 ::: F2 + F 3 • Satu-satunya ko1om di dalam matriks [B], sebagaimana da
pat diamati dari diagram perpindahan pada Gambar 12.2.1/, adalah e2 ::: e 3 = 
1,0Xt. 

tSebagai contoh, lihat C.-K. Wang,Matrix Methods of Structural Analysis, Edisi 2, American Pu
blishing Company, Madison, Wis., 1970, Lampiran E. 
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[K] = [A][S][B] 

= [0. +I. +I. 
[

+0,8 +0,4 

+0,4 +0,8 
0.] 

+1,6 

+0,8 1 l 0.) +I. 
* Eic +0,8 +I. 

+ 1,6 0. 

+0,8 

1
+0,4) 

= [0. +I. +I. 0.] + 1.
6 

*El, 

+0,8 
= +2,4EI, 

{P} =- (IFo) =-(+54.- 135.) = + 81. 

{X}= [Kr'{P} = [+2,4EI,r'{+81.} = + 
3~2 

{F*} = {Fo} + [SB]{X} 

D 

f--- 5 m 

(a) Kerangk:a kaku 
yang ditinjau 

+54 +135 
0 -135 

0 

(d) NilaiFo 

E 

0.) l +0,4) 0. +0,8 
= + {+33,75} 

-135. + 1.6 

+ 135. +0,8 

I 
0.) l + 13,5 ) l + 13,5 0. +27,0 + 27,0 

= + = 
-135. +54,0 - 81,0 l +135. +27,0 +162,0 

1 c-. 

(b) PenomoranP-X, 
NP= 1 

(e) Diagram benda-bebas 

Gambar 12.2.1 Kerangka kaku untuk Contoh 12.2.1. 

4 

(c) Penomoran F-e, 
NF=4 

e1 =0 
e2 = +X1 

e3 = +X1 

e4 =0 

(j) Diagram perpindahan 
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Contoh 12.2.2 Analisalah kerangka kaku pada Gambar 12.2.2a dengan metode 
matriks-perpindahan. Perhatikan bahwa kerangka kaku ini sama seperti yang pada 
Contoh 7.6.2. 

PENYELESAIAN Jumlah mi11imum titik-hubungnya adalah empat, penomoran 
P-X dan F-e ditunjukkan pada Gambar 12.2.2b dan c, dengan: NP = 3, NF = 6, 
dan NI= 3. Momen-momen ujung jepitnya diperlihatkan pada Gambar 12.2.2d. 

K = [A][S][B] 

[+L 0. 0. 0. 0. 0] = 0. +1. +I. 0. 0. 0. 

0. 0. 0. +I. +I. 0. 

+0,8 +0,4 +I. 0. 0. 

+0,4 +0,8 0. +I. 0. 

+0,8 +0,4 
*El, 

0. +I. 0. 

+0,4 +0,8 0. 0. +I. 

+1,0 +0,5 0. 0. +I. 
+0,5 +1,0 0. 0. 0. 

+0,8 +0,4 

f~ 
0. 0. 0. 0. 0] 

+0,4 +0,8 

+I. +I. 0. 0. 0. 
+0,8 +0,4 

*El, 

0. 0. 0. +I. +I. 0. 
+0,4 +0,8 

+1,0 

+0,5 

[ +0,8 +0,4 

= +0,4 + 1.6 +0,4} El. 
+0,4 +1,8 

r20.0 l r"·~ l {X}= [Kr'{P} = [Kr' + 52,8 = + 14,03 * E~, 
-115,2 - 67,12 

{F*} = {Fo} * [SB]{X} 

-120,0 +0,8 +0,4 

+120,0 +0,4 +0,8 

-172,8 +0,8 +0,4 r •• ., ... ) 
+ 

+ 115,2 +0,4 +0,8 1 + 14,03 
0. +1,0 - 67,12 

0. +0,5 

-120,0 +120,0 + 0,00 

+120,0 + 68,42 +188,42 
-172,8 - 15,62 -188,42 
+ 115,2 

+ 
- 48,08 + 67,12 

0. - 67,12 - 67,12 
0. - 33,56 - 33,56 
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(b) PenomoranP-X, NP = 3 
(ai Kerangka kaku yang ditinjau 

I 2 3 4 

~a JLC 
~ 

~-I20 
+I20 

L-m,s 

(c) Penomoran F-e, NF = 6 (d) Nilai F
0 

Gambar 12.2.2 Kerangka kaku untuk Contoh 12.2.2. 

Contoh 12.2.3 Analisalah kerangka kaku pada Gambar 12.2.3a dengan metode 
matriks-perpindahan. Perhatikan bahwa kerangka kaku ini sama seperti yang pada 
Contoh 7.6.3. 

PENYELESAIAN Jika pembebanan pada kerangka kaku terse but tidak bersifat si
metris, derajat-kebebasannya mestilah NP = 4, tiga buah dalam putaran titik-hu
bung A, B, dan C serta satu buah dalam goyangan ke samping ABC, yang di dalam 
kasus ini, NF = 10, derajat ke-taktentu-annya adalah NI= 6. Karena kesimetrisan
nya tidak hanya pada bentuk kerangka kaku tetapi juga pada be ban yang bekerja, 
goyangan ke samping tidak dapat terjadi. Untuk menyederhanakan solusi, sebuah 
tumpuan-maya untuk mencegah goyangan ke samping ditambahkan di C sehingga 
derajat-kebebasannya menjadi NP = 3, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 
12.2.3b. Momen-momen ujung jepitnya diperlihatkan pada Gambar 12.2.3d. 

ta) Kerangka kaku·yang ditinjau 

2 3 4 

(c) Penomoran F-e, NF = 10 

Gambar 12.2.3 Kerangka kaku untuk Contoh 12.2.3. 

I 
~ 

! 
(b) PenomoranP-X, NP = 3 

+256 

1 0-256 0-256 

0 0 

(d) NilaiFo 
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~ I 2 3 4 ~ 6 1 8 9 10 

I +I. +1. 

[A]= 2 +I.. +1. +t 
:'. 

3 +I. +1. 

~ I 2 3 

I +I. ~ I 

l +256. 
2 +I. 

3 +I. 
{P} = 2 0. 

3 -256. 
4 +I. 

5 +I. 
[B] 

6 

7 +I. 

' 
8 

9 +I. 

10 

~ I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I +2. +I. 

2 +l. +2. 

3 +2. +I. ' 

4 +I. +2. 

5 +~ +! 
[Sl= 

6 +! +J 
* Elc 

7 +~ +! 

8 +! +i 

9 +i +t 

10 +! +i 
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~ ! 1 l 1J · ... 
. : .. /"~ 

1 1"2. + 1. ') 

2 . +l. +2. .•• ii 
3 +2. +l~~ 

1-
4 +1. +~}· 

s +i . '• 
[SB] *El, 

6 +l 
••• 

1 +J •; 
. ... 

8 +! 

9 +i 

10 +~ 

I~ 1 2 3 

I +2J +1. 

[K] = [ASB] = 2 +l. +4t +L .. *El, 

3 +I. +2J 

!

+256.1 !+96.1 
{X}= [Kr'{P} = [Kr' 0. = 0. * E~, 

-256. -96. 

-256. +192. ·- 64. 

+256. + 96. +352. 

-256. - 96. -352. 

+256. -192. + 64. 

{F*} = {Fo} + [SB]{X} = 
0. + 64. + 64. 

+ 
0. + 32. + 32. 

0. 0. 0. 

0. 0. 0. 

0. - 64. - 64. 

0. - 32. - 32. 
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12.3 Analisa Kerangka Kaku dengan Goyangan ke Samping 
Untuk beberapa kerangka kaku tertentu, meskipun banyaknya titik-hubung yang digu
nakan dalam penganalisaan adalah jumlah minimum yang diperbolehkan, beberapa titik
hubungnya bisa mengalami translasi tak-diketahui. Di dalam kasus yang demikian, dera
jat-kebebasannya akan mencakup baik rotasi maupun translasi. Untuk kerangka kaku 
dengan anggota-anggota horisontal dan vertikal saja, translasi-translasinya hanyalah beru
pa translasi batang-batang horisontal dalam arah horisontal; karenanya mereka dinama
kan goyangan ke samping. Di dalam hampir semua kasus, derajat-kebebasannya dapat 
dengan mudah diamati melelalui pemeriksaan. 

Isi matriks [A] dapat diperoleh baik melalui baris-barisnya dari diagram benda
bebas, atau pun melalui kolom-kolomnya dari komponen-komponen efektif di sepan
jang derajat-kebebasan dari setiap sistem F yang bekerja pada batang. Isi matriks [B) 
mesti diperoleh melalui kolom-kolomnya dari diagram perpindahan. Isi matriks {P} 
dapat diperoleh dari lawan gaya.gaya dan momen-momen kekangan di sepanjang derajat
kebebasan dalam kondisi terjepit. 

Contoh 12.3.1 Analisalah kerangka kaku pada Gambar 12.3.la dengan metode 
matriks-perpindahan. Perhatikan bahwa kerangka kaku ini sama seperti yang pada 
Contoh 7.7.1. 

PENYELESAIAN (a) Matriks [A]. Diagram P-X dan F-e diperlihatkan pada 
Gambar 12.3.lb dan c. Matriks [A] adalah 

~ f 2 3 4 s 6 

1 +I. 

2 +I. +l. 

[A]= 3 +I. +1. 

4 +I. 

5 1 I I I 
-7.5 -7.5 -5 -5 

Dapat kita lihat bahwa setiap baris di dalam matriks ini tak lain adalah persamaan 
keseimbangan untuk setiap dari kelima diagram benda-bebas pada Gambar 12.3.2a. 
Juga anggota-anggota di dalam kolom pertama dari matriks ini tak lain adalah 
komponen-komponen efektif dari gaya-gaya tersamarata di dalam sistem F 1 di se
panjang derajat-kebebasan yang ditunjukkan pada Gambar 12.3.2b; demikian pula 
pada kelima kolom lainnya. 

96 kN 

48 kN 

(a) Kerangka kaku yang ditinjau (b) PenomoranP-X, NP = 5 
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3 4 
+72 

~-72 0 

"' + 

0 

(c) Penomoran F-e, NF= 6 (d) NilaiFo 
Gambar 12.3.1 Kerangka kaku untuk Contoh 12.3.1. 

(b) Matriks [B ]. Matriks [B J ditentukan me1a1ui kolom-ko1omnya dari 
pengamatan terhadap kelima diagram perpindahan pada Gambar 12.3.3, seraya 
mengingat bahwa rotasi-rotasi ujung batang diukur searah jarum jam dari garis lu
rus penghu bung ujung-ujung unsur ke garis singgung kurva-elastisnya. Maka, 

·~ 1 2 3 4 5 

1 +1. 
1 -n 

2 +1. 
1 

-1,5 

3 +1. 
[B] 

4 +1. 

5 +1. 
1 --s 

6 +l. 
1 --s 

(c) Matriks [S]. Matriks [S] ada1ah matriks 6x6 yang mengandung tiga sub
matriks 2x2 berikut. 

I~ 1 2 3 4 s 6 

I +..!. 2 
1,5 +1.5 

2 
2 

+1,5 
4 

+1,5 

[S] =. 3 +! 
3 

+! 
3 * Ef,. 

4 +~ 
3 

+~ 
3 

s +0,8 +0,4 

6 +0,4 +0,8 
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(d)Matriks {P}. DariGambar 12.3.1d, 

p, =- Fo, = -(-34,56) = +34,56 kN·m 

P2 = -(Fo2 + FoJ) = -(+51,84 -72.) = +20,16 kN ·m 

PJ = -(Fo.+ Fos) = -(+72. +0.) = -72. kN ·m 

P.=-F06=0. 

Sejauh hanya menyangkut P 5 , ini mesi sama dengan 1awan gaya kekangan. Gaya 
kekangan itu sendiri, sebagairnana terlihat dari Gambar 12.3.4, adalah 31,104 kN 
ke kiri, atau.R 05 = -31,104 kN (positif ke kanan, sebagairnana P5 ). Maka, 

Ps =- Rol = -(-31,104) = +31,104 kN 

P, PJ \; ,__. 
F4(J) 

Fj 

[';F, -· T.5 
F;+F(, J 
-5- Fs 

F(, 

"' p.("~ 
-+-5 

F, FiC _..T.S 

(a) Penentuan [A J melalui baris-barisnya. (b) Penentuan kolom pertama dan 
kedua dari [A] 

Gambar 12.3.2 Diagram ben<1a-bebas untuk matriks [A] pad a Contoh 12.3 .1. 

(e) Matriks-keluaran {X}i dan {F*}. 

~ I 2 3 4 5 

1 + 1.6/3 +0,8/3 -0,32/3 

2 +0,8/3 + 1,6/3 -0,32/3 

3 +4/3 +2/3 
[SB]= •El, 

4 +2/3 +4/3 

5 +0,8 +0,4 -0,24 

6 +0,4 +0,8 -0,24 
·-··-

_____ L___ -------

I~ I 2 3 4 5 

I + 1.6/3 +0,8/3 -0,32/3 

2 +0,8/3 +5,6{3 +2/3 -0,32/3 

(K]= 3 +2/3 +6.4/3 +0.4 -0,24 • El, 

4 +0,4 +0,8 -0,24 

5 -0.32/3 -0,32/3 -0,24 -0,24 + 1,12/9 
-·----· - -- ·····----
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{X}= [Kr'{P} 

+34,56 + 336,42 

+20,16 + 29,82 

=rKr' -72,00 + 41,40 I 
*-Elc 

0,00 + 409,12 

+31,104 + 1432,7 

{F*} = {Fo} + [SB]{X} 

-34,56 + 34,55 - 0,01 

+51,84 - 47,21 + 4,63 

-72. + 67,36 - 4,64 
+ 

+72. + 75,08 + 147,08 

0. -147,08 -147,08 

0. + 0,01 + 0,01 

........ •---.::.. __ _ 

) 
• I 

' 

(a) Hanya X1 * 0 (b) Hanya X2 * 0 (c) HanyaX3 * 0 

l 
/ 

' 
' ' ' 

(d) Hanya X4 * 0 (e) Hanya Xs * 0 

Gambar 12.3.3 Diagram perpindahan untuk matriks [B) pada Contoh 12.3.1. 

96 

,..., ......... -~~!! 
+·+ 

-Gambar 12.3.4 Gaya kekangan ter!lllmarata di da1am kondisi terjepit dari Contoh 12.3.1. 
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(f) Pengecekan statika dan deformasi. Untuk kelengkapan dalam pengecekan 
keluarannya, kita perlu melakukan pengecekan statika yang banyaknya NP = 5 
dan pengecekan deformasi yang banyaknya NF = 6, dan juga menggambarkan 
diagram benda-bebas, gaya geser dan momen dari batang-batangnya berikut sketsa 
kurva elastisnya. Mengacu kepada Contoh 4.6.2 dan Gambar 4.6.5. 

Contoh 12.3.2 Analisalah kerangka kaku pada Gambar 12.3.Sa dengan metode 
matriks-perpindahan. Perhatikan bahwa kerangxa kaku ini sama seperti yang pada 
Contoh 7.7.2. 

PENYELESAIAN Karena kerangka kakunya sendiri dan be ban y~ng bekerja pada
nya di dalam soal ini serupa dengan yang dari contoh sebelum ini, kecuali bahwa 
tumpuan-tumpuannya kini terjepit, matriks [K] 3x3 dan matriks {P} 3x 1 untuk 
soal ini dapat diambil dari contoh sebelum ini dengan menghapuskan baris-baris 
dan kolom-kolom yang berkaitan dengan kebebasan berotasi di tumpuan-tumpu
an sendinya. Maka, 

{X}= [Kr'{P} 

+ 5,6 +~ 0,32 
-I 

3 3 --3- +20,16 + 30,422 

2 + 6,4 -0,24 
1 1 +- ·- -72,00 - 15,586 3 3 Elc ·-Elc 

0,32 
-0.24 +ill +31,104 --3-

9 +245,96 

96kN 

A 

(a) Kerangka kaku yang ditinjau (b) PenomoranP-X, NP = 3 

3 4 

~-72 

"' + 

+72 
0 

(c)~ Penomoran F-e, NF = 6. (d) Nilai F o 

Gambar 12.3.5 Kerangka kaku untuk Contoh 12.3.2. 

0 
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Dengan cara yang sama, matriks [ SB] 6x3 untuk soal ini dapat diam bil dari 
matriks [SB] 6x5 di dalam contoh sebelum ini; maka 

{F*} = {Fo} + [SB]{X} 

-34,56 +0,8/3 -0,3Z/3 r-52 68 
+5I,84 + 1.6/3 -0,32/3 +4I,83 

-·72,00 +4/3 +2/3 r "·"' 
1 

-4I,83 
+ - I5,586 = 

+72,00 +2/3 +4/3 +7I,50 

0,00 +0,8 -0,24 
+245,96 

-7I,50 

0,00 +0,4 -0,24 -65,26 

Contoh 12.3.3 Analisalah kerangka kaku pada Gambar 12.3.6a dengan metode 
matriks-perpindahan. PerhattJcan bahwa kerangka kaku mi sama seperti yang pada 
Contoh 7.7 .3. 

PENYELESAIAN (a) Matriks-masukan [A), [B), [S], dan {P} Penomoran P-X 
dan F-e ditunjukkan pada Gambar 12.3.6b dan c, dengan: NP = 4, NF = 10, dan 
NI = 6. Momen-momen ujung-jepitnya diperlihatkan pad a Gambar 12.3 .6d. Ma
triks-masukan [A], {P}, f B], dan [.S) diperlihatkan di bawah ini: 

~ I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I +J. +I. 

2 +I. +I. +1. 
[A]= 

3 +I. +t 

4 -ill -to -I t -i c-.i -· 
K I 

I +96. ~ I 2 3 4 

2 -96. l +1. 
{P} = 

3 0. 2 +1. 

4 0. 3 +I. 

4 +1. 

5 +I. -ill 
[B] 

6 -ill 

7 +1. -l 

8 -l 

9 +1. -1 

IO -1 
. · .... i.··· 
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~ 
·. . : 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 1,50 0,75 

2 0,15 1,50 

3 •• so 0,15 

4 0,75 1,50 

[S]= 
5 0,8 0,4 

6 0,4 0,8 

7 1,0 0,5 

8 o.s 1,0 

9 2,0 1,0 

10 1,0 2,0 

I ~ 3 

"' "' 4 --
3/c c 1 2/c 

2/c lF e 
;:; 2/c 

.J E 

D 7 

I· Sm ! 
(b' PenomoranP-X, NP = 4 ·I· 

' 
(a) Kerangka kaku yang ditinjau 

+96 0 
0 -96 0 0 0 

0 

0 

0 

(d) Nilai F 0 

(c) Penomoran F-e NF = 10. 

Gambar 12.3.6 Kerangka kaku untuk Contoh 12.3.3. 
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M aka, 

p4 Te-----+T ---.T---- -- --F;+F(, F,+Fg F9+Fio --ur -,- -4-

I 
I 
I 

I 
I 
~ 

I 
I 

I 
' I 

(a) DiagJam benda-bebas untuk 
baris keempat dari [A 1 

~ 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

/ 
~ 

/ 

(b) Diagram perpindahan untuk 
kolom keempat dari [B1 

ANALISA STRUKTUR LANJUTAN 

Gambar 12.3.7 Diagram untuk dera
jat-kebebasan goyangan ke samping pa
da Contoh 12 .3 .3. 

Untuk matriks [A 1 , hanya diagram benda-bebas untuk baris keempat yang di
perlihatkan pada Gambar 12.3.7a; untu}!,: matriks [B), hanya diagram perpindahan 
untuk X4 =I= 0 yang diperlihatkan pada Gambar 12.3.7b. Untuk matriks {P}\, kon
disi terjepitnya ditunjukkan pada Gambar 12.3.8, dengan: gaya-gaya dart momen
momen kekangan yang diperlukan adalah 

Rot= -96. Roz= +96. RoJ=O. R04.= 0. 

Pt = -Rot = +96. Pz =- Roz = -96. PJ= -RoJ=O. P4= -R04= 0. 

(b) Matriks-keluaran! {X} dan/{F*}. 

·~ 1 2 3 4 

l +1,50 +0,75 

2 +0,75 +1,50 

3 +1,50 +0,75 

4 +0,75 +1,50 

5 +0,8 -0,12 
[SB)-

6 +0,4 -0,12 

7 +1,0 -0,1875 

8 +0,5 -0,1875 

9 +2,0 -0,75 

10 +1,0 .....(),75 
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I ·Elc 

Gambar 12.3.8 Gaya-kekangan tersamarata di 
dalam kondisi terjepit dari Contoh 12.3 .3 

Contoh 12.3.4 Analisalah kerangka kaku pada Gambar 12.3.9a dengan metode 
matriks-perpindahan. Perhatikan bahwa kerangka kaku ini sama seperti yang pada 
Contoh 7.7 .4. 
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PENYELESAIAN (a) Matriks-masukan [A], [B], [S], dan fiP). Penomoran P-X 
dan F-e ditunjukkan pad a Gambar 12.3.9b dan c, dengan: NP = 6, NF = 12, dan 
NI= 6. Tak ada be ban yang bekerja pacta unsur-unsurnya sendiri, maka tidak terda
pat m omen ujung-jepit di manapun juga. Matriks [A], {P}, [B], dan [S1 ditunjuk
kan di bawah ini. Diagr~ m bend a be bas untuk em pat baris pertama dari matriks [A 1 
dan diagram perpindahan untuk empat ko1om pertama dari matriks [B1 tidak 
ditunjukkan; kenyataannya sebenarnya hanya menunjukkan ujung-ujung batang 
mana yang masuk ke da1am titik-hubung yang mana. Namun baris kelima dan 
keenam dari [A 1 ditentukan dari diagram benda-bebas pacta Gambar 12.3.1 Oa. 
Ko1om kelima dan keenam dari [B1 didasarkan atas diagram perpindahan pacta 
Gambar 12.3.10b. Kini, dengan sejumlah pengalaman, kita bahkan boleh me
ngabaikan sketsa kurva elastis pad a Gambar 12.31 Ob dan hanya menunjukkan 
rotasi-rotasi sumbu batangnya. Dari persamaan ei = Xi - Rii, dapat kita lihat 
bahwa rotasi searah jarum-jam (yang mana pun) dari sumbu batang menghasilkan 
rotasi-ujung negatif. Akibat X 5 =I= 0 pad a Gambar 12.3 .1 Ob, sumbu-sumbu batang 
5-6 dan 7-8 berotasi searah jarum-jam; sehingga e 5 = e6 = e7 = e8 = -X6/6,4. 
Akibat X 6 =I= 0 pad a Gambar 12.3 .1 Ob, sumbu-sumbu batang 5-6 dan 7-8 berotasi 
ber1awanan dengan jarum-jam tapi sumbu-sumbu batang 9-10 dan 11-12 berotasi 
searah jarum-jam; sehingga e5 = e6 = e 7 = es = + X 6 /6,4, e9 = e10"" - X6/6,4, 
dan eu = e12 =- X 6 (3,2. 

X I 2 3 4 6 7 8 10 12 
I 

5 9 11 

I 
I 

I +I. +I. 
I 

! 
2 +I. +I. 

I 

3 +I. +I. +I. 
[A]= 

4 +>I. +I. +I. 

I I I I 
I 

5 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4 I 
6 

1 1 I I I 1 I I 

I + 6,4 + 6,4 + 6,4 + 6,4 -6,4 -6,4 -3,2 -3,2 
·--

I~ I 

I 0. 

2 0. 

3 0. 
{P} 

4 0. 

5 +I2. 

6 +24. 
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~ l 2 3 

I +1. 
·-

2 +I. 

3 +I. 

4 

s +I. 

6 +I. 
[B]= 

7 +I. 

8 

9 +1. 

10 

' 11 

12 

A B 
12 kN 

I 3/c 

I 

E 

"" 2/c 2/c 
..0 

24 kN -+--t-c ____ __::D-i -----.-

E' 
"'' f'f"')~ : 

(a) Kerangka kaku yang ditinjau 

i 

4 s 6 

+I. 

-1/6,4 + l/6,4 

-1/6,4 +-1/6,4 

-1/6,4 +1/6,4 

+I. -1/6,4 + 1/6,4 

~ l/6,4 

-l/6,4 

+1. -1/3,2 

-113.2 

(b) PenomoranP-X 
NP = 6 

Gambar 12.3.9 Kerangka kaku untuk Contoh 12.3.4. 

2 

(c) Penomoran F-e, 
NF= 12 
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T 
Ps T-- -Fs +F(, F7+F8 

6;1 6;1 

Fs +F(, F7+F8 
6;1 6;1 - -f f-!'6 - -f9+Fio Fi.J+Fi2 
6;1 3,2 

(a) Diagram beban-bebas 
untuk baris kelima 
dan keenam dari [A) 

ANALISA STRUKTUR LANJUTAN 

I I I 
I I \ 

I I \ , 
-

~ 
I I \ 
I I \ 
I I \ 

I 
I 
I 

' I 
I 
I 

77.1.,_ 

(b) Diagram perpindahan untuk kolom kelima dan 
keenam dari [B) 

I 
I 
\ .. 

\ 
\ 
\ 

I 
,/ 

/ 
I 

m~ 

Gambar 12.3.10 Diagram untuk derajat-kebebasan goyangan ke samping pada Contoh 
12.3.4. 

lX 1 2 X 3 4 

1 +2,50 +1,25 3 +2,50 +1,25 
[S]= * Efc [SJ= * Efc 

2 +1.,25 +2,50 4 +1,25 +2,50 

·~· 5 6 X 1 8 

5 +US ,f-0,625 7 +1,25 +0,625 
[SJ= * Efc [S]= * Efc 

6 +0,625 +1.25 ' 8 +0,625 +1,25 

!)\ 11 12 

u +2,50 +1,25 
[S]= * Elc 

1() + 1,25 + 2,50 12 +1,25 +2.50 
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~ I 2 3 4 5 6 F ·. 

1 +2,50. +1,25 

2 +1,25 +2,50 

3 +2,50 +I,~ 

.4 +t25 +2,50 

5 +1,25 +0,625 -0,29291 +0,29297··· 

6 +0,625 -f 1,25 -0,29291 +0,29291 
[SB] = * Elc 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

)SI 
I 

2 

3 

4 

s 

6 

~ 
I 

2 

3 
{X}= 

4 

s 
6 

+1,25 

+0,625 

1 2 

+3,7$ +1,2S . 
+1,2S +3,75 

+0,62S 

+0,62S 

-0,29297 -O,'N197 

+0,29297 +o,29297 

1 

+ 6,6138 

+ 4,6592 

+ 7,9347 

+ 15,7440 

+'186,016 
.• 

+ 64,550 

I ·Elc 

+6,625 -0,29291 +0,29291 

+1,25 -0,29297 +0,29297 

+2,50 -0,58594 

+1,25 -0,58594 

+2,50 -1,17188 

+1,25 -1,17188 

. 

3 4 s 6 

+0,6lS -0,29il97 +0~ 

+0,62S -0~ +o.29m 

+0,62S +1,2S -0,29297 -0,29il97 

+1,2S +0,62S -9,29297 -O,B1891 

-O,'N}97 -O,'N}97 +0,183106 -0,133106. 

-0,29297 -0,37891 -0,133106 -Ji'l,-. 
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~ I 

I +22,36 

2 +19,92 

3 +39,52 

4 +49,28 

5 -22,36 

6 -21,53 
{F*} = {Fo} + [SB]{X} = 

7 -19,92 

8 -12,99 

9 -17,99 

10 -27,90 

11 -36,28 

12 -55,96 

12.4 Analisa Kerangka Kaku sehubungan dengan Gerakan Tumpuan 

Sebagaimana halnya dalam penganalisaan balok-kontinu yang mengalami penurunan
penurunan tumpuan yang tak sama, metode matriks-perpindahan dapat digunakan untuk 
mendapatkan pengaruh gerakan tumpuan-tumpuan oada kerangka kaku. Pertama-tama 
momen-momen ujung-jepitnya ditentukan untuk mencegah terjadinya rotasi dan tran
slasi di semua titik-hubung, sambil membiarkan terjadinya gerakan tumpuan-tumpuan
nya. Menurut Persamaan (8.11.1) dan (8.11.2), momen-momen ujung-jepit ini adalah 

dan 

Moi = + 4~1 d8 

6EI~ 
Moi=--v-

M0· = + 2EJ d8 
I L 

M _ 6EI~ 
Oi--U"" 

untuk gerak-rotasional sebe-
sar d8 di ujung ke-i (12.4.1) 

untuk penurunan di. 
ujung ke-j sebesar /:,. (12.4.2) 
relatif terhadap ujung ke·i 

Sehubungan dengan momen-momen ujung-jepit ini, bisa terdapat reaksi-reaksi yang be
kerja pada ujung-ujung batang, lawan reaksi-reaksi kekangan ini bisa berperanserta men
jadi gaya-gaya aktif ke samping di dalam matriks {P}. 

Contoh 12.4.1 Analisalah kerangka kaku pada Gambar 12.4.1a dengan metode 
matriks perpindahan, sehubungan dengan gerak-rotasional sebesar 0,002 rad se
arah jarum-jam di titik-hubung D dan penurunan vertikal sebesar 15 mm di titik
hubungD. 
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B 

:I 
I 2 

() () 3 -e .,., 
... : 

A 
~I~0,002rad 

I· 6m D:l 
E=200X 106 kN/m2; 1=400X I0-6 m4 (b) PenomoranP-X, NP = 3 

(a) Kerangka kaku yang ditinjau 
3 4 -400 

0 -400 ;z 
+ 

~ 
+ 

0 

(c) PenomoranF-e,NF= 6 (d) NilaiF0 

Gambar 12.4.1 Kerangka kaku untuk Contoh 12.4.1. 

SOLUSI (a) Matriks-masukan [A}, [B), [S], dan {P}. Penomoran P-X dan F-e 
ditunjukkan pada Gambar 12.4.lb dan c, dengan: NP = 3, NF = 6, dan NI= 3. 
Matriks [A] dan [B] adalah sebagai berikut: 

~ 1 2 3 4 5 6 

1 +1. +1. 

[A]= 2 +1. +1. 

3 
1 1 1 1 

-7.5 -7,5 -:s -:s 

R 1 2 3 

I 
1 

-7,5 

2 +1. 
1 

-7,5 
-

3 +1. 
[B]= 

4 +1. 

5 +1. 
1 -:s 

6 1 -:s 
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Anggota-anggota di dalam matriks [S] dihitung dalam satuan dimensional 
mutlak, dalam kilonewton-meter per radian;jadi 

~ I 2 

. t +42666. +21333 . 

2 +21333. +42666. 

3 
[SJ 

4 
. .. 

5 

6 

(a) 

64 

~ ~ 

I~ 
128 

(b) 

3 4 5 

+ 106666. + 53333. 

+ 53333: + 106666. 

+64000. 

. +32000. 

... r----.r~·4 

0 

(c) 

-38,4 

6 

+32~~-· 

+~> 

Gambar 12.4.2 Gay a kekangan tersamarata di dalam kondisi terjepit dari Contoh 12.4.1. 

Bentuk kerangka kaku tersebut, yang semua titik-hubungnya dicegah bero
tasi dan translasi sedangkan gerakan tumpuan-tumpuannya dibiarkan terjadi, 
diperlihatkan pada Gambar 12.4.2a. Reaksi-reaksi dan momen-momen kekan~an 
pada ujung-ujung batang ditunjukkan pad a Gambar 12.4.2b. Dari Gambar 12.4.2c, 
R 03 adalah 38,4 kN ke kiri, atau 

m aka, 

R 03 = -38,4 kN (positif ialah ke kanan) 

P1 = -(Fo2 + FoJ) = -(0.- 400.) = +400. kN ·m 
P2 = -(F04+ Fos) = -(-400. + 60.) = +336. kN·m 

Pl = -RoJ = -(-38,4) = +38,4 kN 
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(b) Matriks-keluaran {X} dan {F*} . 

. ~ 1 2 3 

I 1 + 21333. - 8533,3 

2 + 42666. - 8533,3 

3 +106666. + S3333. 
[SB]= 

4 + S3333. . +106666. 

s + 64000. -19200. ! 

6 + 32000. -.19200. 

~ l 2 3 

I I +149333. + 53333. - 8S33,3 
r' 

[K]= 
I ·~ + 53333. + 170666. -19200. 

3 - 8533.3 - 19200. + 94SS,S 

I~ I 

I + 2,4253 x t0-3 rad 

{X}= [Kr'{P} = 2 + 2,3992 X 10"3 rad 

3 + 10,563 x 10"3 m 

0. - 38,40 -38,40 

0. + 13,34 +13,34 

{F*} = {Fo}+ [SB]{X} = 
-400. +386,66 -13,34 

+ 
-400. +38S,26 -14,74 

+ 64. - 49,26 +14,74 

+128. -126,04 + 1,96 

12.5 Analisa Kerangka Berkepala Segitiga 

Persamaan-persamaan dasar di dalam metode matriks-perpindahan dalam penganalisaan 
kerangka-kaku tidak berbeda 'ctengan yang dalam penganalisaan balok a tau penganalisaan 
rangka-batang. Akan ditunjukkan nanti, di dalam Bab 16 dan 21, bahwa persamaan-per
samaan dasar ini dapat diterapkan secara sama pada penganalisaan kerangka-kaku apa
bila deformasi aksial dan gesernya diperhitungkan; di dalam Bab 19; pada penganalisaan 
kerangka kisi-kisi (grid frame) horisontal yang memikul beban vertikal; di dalam Bab 18 
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dan 20, pada kerangka-kaku dengan batang yang melengkung dan berpenghubung sete
ngah-kaku; dan di dalam Bab 22, pada unsur-balok yang bertumpu pada pondasi elastis. 
Di dalam setiap kasus, matriks-matriks masukannya adalah [A], [B], [S], dan {P}, dan 
matriks-matriks keluaran{X} dan {F*} diperoleh melalui kedua langkah utama 

{X}= [ASBr1{P} (12.5.1) 
dan 

{F*} = {F0} + [SB]{X} (12.5.2) 

Pasal i'li akan membahas bagaimana matriks-matriks masukan terseout dapat di
tentukan uv.1 uk analisa kerangka kaku dengan titik hubung yang tak berbentuk em pat 
persegi-panjang, dengan mengambaikan pengaruh deformasi aksial. Kerangka berkepala 
segitiga dengan bentangan-tunggal yang memiliki dua tumpuan-terjepit, yang telah dise
lesaikan dengan metode ubahan sudut (slope-deflection) dan distribusi-momen 
pada Bab 7 dan 8, akan digunakan di dalam contoh-contoh. 

Seringkali, bahkan derajat-kebebasan terkecil yang diperbolehkan untuk diguna
kan dalam penganalisaan kerangka-kaku, bisa melibatkan baik rotasi maupun goyangan 
ke samping. Derajat-kebebasan berotasi, NPR, mudah ditentukan karena hanya di tum
puan-tumpuan terjepitlah kebebasan berotasinya ditekankan. Derajat-kebebasan goyang
an ke samping, NPS, adalah banyaknya perpindahan linier tak-diketahui yang bebas pad a 
titik-titik hubung, yang diperlukan untuk mendefinisikan posisi semua titik-hubung 
yang terdefleksi. Banyaknya yang tak diketahui tersebut dapat diperoleh, dengan se
baik-baiknya, melalui penghitungan secara nyata banyaknya translasi-bebas titik-hubung 
yang diperlukan untuk menentukan secara grafis posisi semua titik-hubung yang ter
defleksi, apabila panjang semua batang tetap tak berubah. Tambahan pula, sebuah ru
mus aljabariah bisa diturunkan untuk menghasilkan derajat-kebebasan goyangan ke sam
ping, NPS, dari suatu kerangka kaku, jika deformasi aksialnya aiabaikan dalam peng
analisaan. Misalkan 

Maka 

NFS = banyaknya tumpuan-jepit 
NHS = banyaknya tumpuan-sendi 
NRS = banyaknya tumpuan-rol 
NJ banyaknya titik-hubung 
NM banyaknya anggota 

NPS = 2(NJ)- [2(NFS +NHS)+ NRS + NM] (12.5.3) 

Karena panjang setiap anggota memberikan sa tu kendala, yakni jarak antara kedua titik
hubung yang menyatakan ujung-ujung batang harus tetap tak berubah, maka derajat
kebebasan goyangan ke sampingnya sama dengan banyaknya translasi titik-hubung tak 
diketahui dikurangi NM. Persamaan (12.5.3) boleh digunakan untuk mengecek-ganda 
hasil dari perhitungan grafikal. 

Contoh 12.5.1 Analisalah kerangka berkepala segitiga pada Gambar 12.5.la de
ngan metode matrik-perpindanan, sehubungan dengan dua kondisi pembebanan 
yang terpisah: yang pertama adalah beban terbagi-rata arah vertikal dan yang 
kedua adalah beban terbagi-rata arah horisontal. Perhatikan bahwa soal ini meru
pakan paduan dari Contoh 7.9 .1 dan 7.9 .2. 

PENYELESAIAN (a) Derajat-kebebasan goyangan ke samping. Jumlah minimum 
unsur yang digunakan adalah empat, sehingga jumlah minimum titik-hubungnya 
adalah lima, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 12.5.1b dan c. Dari sketsa 
grafikal translasititik-hubungyang mungkin pada Gambar 12.5.2, ada empat trans
lasi titik-hubung tak-diketahui, tapi hanya dua yang bebas. Dua (yang mana saja) 
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dari empat translasi terse but lendutan horisontal titik-hubung B, C, dan D serta len
dutan vertikal titik-hubung C boleh dipilih sebagai kebebasan goyangan ke samping 
Pilihannya ditunjukkan pada Gambar 12.5.lb. Juga, melalui Persamaan (12.5.3). 

NPS = 2(NJ)- [2(NFS +NHS)+ NRS + NM] 

= 2(5)- [2(2 + 0) + 0 + 4)] = 2 

Maka. NP = NPR+NPS = 3+2 = 5, NF = 8, dan NI= 3. 

2 

() 

2~ ~:f c "' 

3 

()5 --
E 

.._I• _..:_:_:12 m::_----.j 
(a) Kerangka kaku yang ditinjau 

(b) PenomoranP-X, NP: 5 
(NPR : 3, NPS: 2) 

(c) Penomoran F-e, 
NF:R 

Gambar 12.5.1 Kerangka berkepala segitiga untuk Contoh 12.5.1. 

C' 

D' 

Gambar 12.5.2 Translasi titik-hubung yang mungkin pada kerangka kaku Contoh 
12.5.1. 

(b) Matriks [A 1. Untuk kerangka kaku dengan titik-hubung yang berbentuk 
empat persegi-panjang, tidaklah dapat dipastikan manakah yang lebih memudah
kan: menentukan matriks [A 1 melalui baris-barisnya ataukah me1a1ui kolom
kolomnya, dan bo1eh diputuskan secara acak oleh penganalisa yang bersangkutan. 
Untuk kerangka kaku dengan titik hubung yang tak berbentuk empat persegi 
panjang, akan selalu 1ebih mt:mudahkan untuk menentukan persamaan-persamaan 
goyangan ke samping di dalam matriks [A 1 melalui baris-barisnya, karena kita 
hanya per1u menggambarkan himpunan diagram benda-bebas yang di dalamnya 
semua momen-ujungnya bernilai tak-nol. Dari diagram benda-bebas batang 1-2 dan 
7-8padaGambar 12.5.3, 

H,=FI+F, 
6 

H,= F,+ Fs 
6 

Dari diagram benda-bebas batang 3-4 dan 5-6 pad a Gambar 12.5 .3, 

+3H.-6Y. = F1+ F. 

-3Hs-6Ys = Fs+ F6 

(12.5.4) 

(12.5.5) 
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Gambar 12.5 .4 Diagram perpindahan untuk matriks [B) di dalam Contoh 12.5 .1. 

Tapi untuk keseimbangan di titik-hubung C, 

Selesaikan Persamaan (12.5 .4) dan (12.5 .S) secara simultan, 

H _ H (FJ + F.)- (Fs + F6) 
·- s 6 

yang juga adalah H 3 a tau H 6 • Untuk keseimbangan horisontal di titik-hubung B 
danC, 

dan 

Maka matriks [A] adalah 

2 

+I. 

4 -116 -1/6 

(c) Matriks [B]. Selalu dianjurkan untuk menentukan matriks [B) melalui 
kolom-kolomnya. Diagram perpindahan-titikhubung untuk X 4 -::/= 0 saja dan untuk 
X 5 -::/= 0 saja diperlihatkan pada Gambar 12.5 .4a dan b, tapi kurva elastisnya tida.k 
digambarkan karena rotasi-rotasi ujung batangnya dapat ditentukan melalui per
talian 
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e; =X;- R;1.= 0- R;1 = -R.1 

e1 = X1-R11 =0-R;i =-R,i 

Untuk X4 ::fo 0 saja, 

e.= e2= -R12=- (+!!') = -!• 
e3 =e.= -R34 = _ (- C1C') = (+VS/~X4 + x. 

BC 3V5 6 

es = e6= -RS6=- (+ ~~)= (-~~)X•_ -~• 
e,=es=O 

C' 

A E 

(a) K4 ::foo saja (b)'Xs ::foo saja 

D' 

Gambar 12.5.3 Diagram benda-bebas untuk matriks [A] di dalam Contoh 12.5.1. 

Untuk X 5 * 0 saja, 

e1 = e2 =0 

e
3 
=e.=_ R

34 
=_(+CC')= (-VS/2)Xs _ Xs 

BC 3VS 6 

es = e6 = _ RS6 = -(-C1C') = (+VS/~)Xs = + Xs 
CD 3V5 6 

e, = ea= - R78 = - (+DD')= - Xs 
DE1 6 

Maka matriks [B] adalah 
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(d) Matriks [S]. Untuk batang 1-2 dan 7-8, 

4EI = 4E(2Ic) =~El 2EI =~El 
L 6 3< LJC 

Untuk batang 3-4 dan 5~6, 

4EI = 4E(3Ic) = l 7888EI 
L 6.7082 . c 

2~1 
= 0.8944Elc 

Maka matriks (S] adalah 

~ I 2 3 4 s 6 7 8 

I +1,3333 +0,(;667 

2 +0,6667 + 1,3333 

3 +1,7888 +0,8944 

4 +0,8944 +1,7888 
[SI= 

s +1,7888 +0,8944 

6 +0,8944 +1,7888 

7 + 1,3333 .+0,6667 

8 +0,6667 + 1,3333 

(e) Matriks {P}. Matriks {P} memiliki dua kolom, masing-masing untuk se
tiap kondisi pembebanan yang terpisah tersebut. Sebagaimana telah dibuktikan di 
bagian (a) dari Contoh 7.9 .1, momen-momen ujung jep1t akibat be ban terbagi rata 
pada sua tu batang yang miring adalah 1 I 12 dari intensitas be ban vertikal per jarak
satuan horisontal kali kuadrat proyeksi-horisontal batang yang bersangkutan, atau 
1 I 12 dari intensitas be ban horisontal per jarak-satuan vertika1 kali kuadrat proyek
si-vertika1 batang yang bersangkutan. Maka untuk kondisi pembebanan vertikal 
pad a Gambar 12.5 .5, 

18(6)2 

FoJ = -~=-54 kN ·m F04= +54kN·m 

Fos =-54 kN ·m F06 =+54 kN ·m 

p, = -(Fo2 + FoJ) = -(0- 54)= +54 kN ·m 

P2 = -(F04 + Fos) =-(+54- 54)= 0 

PJ = -(F06+ Fo1) = -(+54+0) = -54kN·m 

dan, untuk kondisi pembebanan horisontal pada Gambar 12.5.6, 

9(6)2 
Fo, = -12= -27kN·m Fo2= +27kN·m 

9(3)2 

FoJ = -12= -6,75 kN·m F04 = +6, 75 kN ·m 

p, = -(Fo2 + FOJ) = -(+27- 6.75) = -20,25 kN ·m 

P2 = -(F04+ Fos) = -(+6,75 +0) = -6,75 kN·m 

PJ = -(F06+ Fo1) = 0 

Gaya-gaya kekangan R04 dan Ros (positif jika dalam arah derajat-kebebas
an) di dalam setiap kasus pembebanan, masing-masing ditentukan dari diagram 
benda-bebas pada Gambar 12.5 .5 dan Gambar 12.5 .6. 
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Gambar 12.5.5 Kondisi terjepit untuk pembebanan vertikal di dalam Contoh 12.5.1. 

1':6 

Gambar 12.5.6 Kondisi teJ:jepit untuk pembebanan horisontal di dalam Contoh 12.5.1. 
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Pembebanan vertikal Dari diagram benda-bebas batang 3-4 dan 5-6 pada 
Gambar 12.5.5, 

108(3) 
H3=H4z-

3
-= 108kN Hs= H6= 108kN 

Dari diagram benda-bebas titik-hubun~z B dan C pada Gambar 12.5.5, 

RN= H3 = +108kN R05 = -H6= -108kN 

Maka, 

P. = -R04= -108kN Ps = -Ros = +108kN 

Pembebanan horisontal Dari diagram benda-bebas batang 3-4 dan 5-6 pada 
Gambar 12.5.6, 

+ 3H.- 6V • = 27(1 ,5) = 40,5 

+3Hs+6Vs=O 

(12.5.6) 

(12.5.7) 

Selesaikan Persamaan (12.5.6) dan (12.5.7) secara simultan dan perhatikan bahwa 
H4 = Hs dan V4 = Vs berdasarkan keseimbangan di titik-hubung C, 

H.= Hs = +6,75 

Untuk keseimbangan horisontal batang 3-4 dan S-6 pada Gambar 12,5 .6, 

H1 = 27- H.= 27-6,75 = +20,25 

H6 = Hs = +6,75 

Dari diagram benda-bebas titik-hubung B dan C pada Gambar 12.5.6. 

Maka, 

R04 =-Hz- H1 = -27-20,25 = -47,25 

Ros =- H6 = -6,75 

P4 =-RN= -(-47,25) = +47,25 kN 

Ps = -Ros = -(-6,75) = +6,75 kN 

Akhirnya, matriks [P] dapat dijelaskan sebagai 

(/) Matriks-keluaran (X] dan,[F*]. 
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~· t 

1 +~,1221 

. ·. 2 .. ·.· 
+0,8944 

[K]=[ASB]= 3 ... 
4 +0,1139 

5 -0,4472 

}(~ 
";'~::·:?·i:·~··: 

.t + 52,11 

2 0. 

[X]= [Kr'[P] = 3 - 52,17 
.. 

.4 "'-194,04 

5 +194,04 

2 3 

+0,8944 

+3,5776 +0,8944 

+0,8944 . +3,1221 

2 

+ 33,56 

- 23,56 

+ 53,12 

+409,5 

+336,7 

-0,4472 

+0,1139 

I 
*Elc 

-0,3333 

4 5· 
··.· 

.+0,1139 . -0.4472 

-0,4472 +0,1139 * Elc 

+0,4093 . -0,2982 

-0.2982 i-0,4093 
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[F*] = [Fo) + [SB][X) 

0. -27. + 99,46 -114,13 + 99,46 -141,13 

0. +27. +134,24 - 91,75 +134,24 - 64,75 
-54. - 6,75 - 80,23 + 71,51 -134,23 + 64,76 
+54. + 6,75 -126,89 + 20,43 - 72,89 + 27,18 
-54. 0. 

+ 
+126,89 - 27,19 + 72,89 - 27,19 

+54. 0. + 80,23 + 41,40 + 134,23 + 41,40 
0. 0. -134,24 - 41,41 -134,24 - 41,41 
0. 0. - 99,46 - 76,82 - 99,46 - 76,82 

(g) Pengecekan statika dan de[ormasi. Bagian (j) dan (g) dari kedua Contoh 
7.9 .1 maupun 7.9 .2, kita gunakan sebagai acuan untuk mempero1eh diagram ben
da-bebas dan sketsa kurva e1astis, untuk kedua kondisi pembebanan. Sejauh me
nyangkut pengecekan statika, mesti ada pengecekan bebas sebanyak NP = 5. Dari 
hasil-hasil di da1am ke1uarannya, kenyataan bahwa Fj + F3 = 0, F: + F; = 0, dan 
F; + F; = 0 menunjukkan terpenuhinya syarat-syarat da1am pengecekan di sepan
jang ketiga derajat-kebebasan pertama. Karena diagram gaya geser dan diagram 
m omen te1ah terdefinisikan secara 1engkap o1eh momen-momen ujung F*, anu-anu 
1ainnya di da1am "tanggapan gaya" ada1ah gaya-gaya aksia1 di da1am keempat ang
gotanya. Masih ada enam persamaan keseimbangan reso1usi di titik-hubung B, C, 
dan D, kedua -syarat tambahan di 1uar gaya-gaya aksia1 tak-diketahui terse but me
rupakan kedua syarat tambahan di luar gaya-gaya aksia1 tak-diketahui tersebut 
merupakan kedua pengecekan statika 1ainnya, tak peduli derajat-kebebasan go
yangan ke samping yang mana telah dipilih di dalam prosedur solusi. 

Sehubungan dengan "tanggapan deformasi", jika sifat-sifat kurva elastisnya 
ditentukan melulu dari diagram momen, seperti pada Contoh 7.9.1 dan Contoh 
7.9.2, pengecekan keselarasannya mesti ada sebanyak NI= 3. Jika kelima nilaiX 
dari keluaran digunakan, maka mesti ada pengecekan deformasi sebanyak NF = 
NP + NI = 8; 2 buah untuk setiap batang. Dalam kejadian yang be1akangan, semua 
perpindahan titik-hubungnya per1u ditentukan dulu, dari kedua perpindahan titik
hubung bebas di da1am ke1uaran, dengan menggunakan persamaan perpindahan 
titik-hubung, Persamaan. (3.6.2). Baru kemudian rotasi-rotasi sumbu batang Rii 
dapat dipero1eh, sehingga pengecekan deformasinya, Persamaan ( 11.11.3) terha
dap Persamaan (ll.ll.4a dan b), dapat dilakukan. 

12.6 Matriks Kekakuan Unsur dari Unsur Balok dengan Momen Inersia 
V aria bel 

Metode matriks-perpindahan dalam penganalisaan kerangka-kaku dapat dengan mudah 
disesuaikan untuk kasus-kasus beberapa unsur memiliki momen inersia berupa variabel 
dari satu ujung ke ujung lainnya. Penyelarasan pertama yang perlu ialah bahwa matriks 
kekakuan unsur dari unsur yang m omen inersianya berupa variabel menjadi 

I~ i j 

i 
El, El, 

SiiL SijL 

[S] = (12.6.1) 

j 
El, El, 

SjiL 
/ 

s;;y 

yang mana: sii, sii = sii, dan sii adalah koefisien-koefisien kekakuan di dalam Pasal 7 .10. 
Penyelarasan kedua yang perlu ialah bahwa jika ada beban 'pada unsur dengan momen 
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inersia variabel tersebut, momen-momen ujung-jepit F01 dan F0i akan berbeda dari 
yang momen inersianya tetap di sepanjang unsurnya. Momen-momen ujung-jepit ter
selarask.an ini dapat dihitung dengan menggunakan metode yang telah diuraikan di da
lam Pasal 7.10 a tau dengan metode analogi-ko1om yang akan diuraikan di dalam Bab 15 
Dalam kenyataannya, koefisien-koefisien kekakuannya sendiri juga dapat dipero1eh se 
cara mandiri dengan metode analogi-kolom. Penyelarasan ketiga yang perlu ialah bahwa 
dalam pelaksanaan kedua pengecekan deformasi untuk unsur yang momen inersianya 
variabel terse but, koefisien-koefisien kelenturan yang [11, fii = [iJ. dan fii mesti diguna
kan sebagai pengganti + 1/3, -1/6, dan + l/3, dan rotasi-rotasi e01 dan e0i di ujung
ujungnya akibat beban pada unsur yang bersangkutan mesti dihitung dengan metode 
balok padanan, dengan memperhitungkan variasi pada momen inersianya. 

12.7 l.atihan 

Latihan 7.7 hingga Latihan 7.25 di dalam Bab 7 dapat diselesaikan semuanya dengan 
menggunakan bentuk matriks. Untuk kemudahan dalam pengacuan, mereka dikelom
pokkan sebagai berikut: 

(a) Kerangka kaku tanpa goyangan ke samping, Latihan 7.7 hingga 7.13. 
(b) Kerangka kaku dengan goyangan ke samping, Latihan 7.14 hingga 7.25. 
(c) Kerangka kaku dengan gerakan tumpuan, Latihan 7.26 dan 7.27. 
(d) Kerangka berkepala segitiga, Latihan 7.28 hingga 7 .31. Perhatikan bahwa ke

empat latihan ini dapat dipandang sebagai empat kondisi pembebanan dari kerangka ber
kepala segitiga yang sama. Variasi latihan tersebut boleh dicoba dengan memilih derajat
kebebasan goyangan ke samping yang berbeda-beda. 

(e) Balok-kontinu yang terdiri dari bentangan-bentangan dengan momen inersia 
variabel, Latihan 7.3 2 hingga Latihan 7.3 5. 
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Indeks 

Analisa kerangka berkepala segitiga: 
dengan metode distribusi-momen, 299 
dengan met ode matriks-perpindahan, 419 
dengan metode ubahan sudut, 214 

Analisa or de pertama linear, 11 

Balok, definisi, 1 
Balok statis tak-tentu, 2 

analisa, dengan metode gaya, 93 
dengan metode distribusi-momen, 250 
dengan met ode matriks-perpindahan, 3 7 2 
dengan persamaan tiga momen,160 
dengan persamaan ubahan sudut,181 

Definisi rangka batang, 1 
Deformasi taat-asas; 

kondisi-kondisi,l13 
metode tentang, 7 

Derajat kebebasan; 
pada balok, 3 72 
pada rangka batang, 337 

Derajat ketaktentuan: 
balok, 91 
dalam, 6 
definisi dari, 2-4 
kerangka kaku, 117 
luar, 6 
rangka batang,135, 337 

Diagram gaya geser, 16 
Diagram momen,16 
Diagram Williot-Mohr, 86 
Distribusi momen, 248 

melibatkan anggpta yang m omen inersianya 
variabel, 305 

pengecekan terhadap, 253, 273 

Efek Qide kedua, 11 

Faktor distribusi, 248 
Faktor kekakuan, 248 

diselaraskan, 256 
untuk anggota yang m omen inersianya 

variabel, 305 

Faktor pemindah, 248 
u11tuk anggota yang m omen inersianya 

variabel, 309 

Gaya aksial di dalam kerangka kaku, 18 
Gaya geser: 

di dalam balok, 13 
di dalam kerangka kaku, 18 

Gaya tersama-rata, definisi, 8 
Gerakan tumpuan, analisa, dan metode gaya, 

112,128,157 
dengan metode distribusi-momen, 259, 295 
dengan met ode matriks perpindahan, 36 7, 

392,416 
dengan persamaan tiga momen, 170 
dengan persamaan ubahan sudut,186, 211 

Goyangan ke samping dalam metode distribusi
momen, 272 

Hardy Cross, 246 
Hukum gaya timbal-balik, 353 
Hukum lendutan timbal-balik, 98 
Hukum perpindahan timbal-balik, 353 

Identitas matriks, 324 
lnversi matriks, 323 

di dalam pivot, 326 

Kelebihan-kelebihan, 93,135 
Kemiringan balok: 

dengan metode balok padanan, 54 
dengan metode beban satuan, 27 
dengan metode bidang m omen, 46 
dengan metode turunan parsia1, 32 

Kemiringan kerangka kaku: 
dengan metode be ban satuan, 35 
dengan metode bidang momen/balok 

padanan,58 
Kerangka kaku: 

analisa dari, dengan metode gaya, 117 
dengan goyangan ke samping, 403 
dengan metode matriks perpindahan, 396 
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dengan metode momen distribusi, 263, 272 
di dalam gaya aksial, 18 
di dalam gaya geser, 18 
di dalam momen, 18 
kemiringan dan lendutan: 

dengan metode beban satuan, 35 
dengan metode bidang momen/balok 

padanan, 58 
statis tak-tentu, definisi dari, 3 
tanpa goyangan ke samping, 397 

Kerangka kaku, definisi dari, 1 
Ketaktentuan, dari derajat: 

dalam, 6 
definisi dari, 2 -4 
luar, 6 
pada balok, 93 
pada kerangka kaku, 117,160,374 
pada rangka batang, 135,337 

Koefisien kekakuan, 227 
Kondisi gaya geser, 199 

dalam metode distribusi-momen, 272 
Kondisi goyangan ke samping, 197 
Kondisi keselarasan, 11 7 

Lendutan balok; 
dengan metode balok padanan, 54 
dengan metode beban satuan, 23 
dengan metode bidang momen, 46 
dengan metode turunan parsial, 32 

Lendutan kerangka kaku: 
dengan metode balok padanan, 58 
dengan metode beban satuan, 35 
dengan metode bidang momen, 58 

Lendutan rangka batang: 
dengan metode beban satuan, 71 
dengan metode beban sudut, 78 
dengan metode grafis, 86 
dengan metode persamaan-perpindahan 

titik hubung, 82 

Matriks: 
definisi dari, 318 
identitas, 3 25 
kolom, 319 
pengali-belakang, 321 
pengali-depan, 321 
satuan, 325 
simetrik, 3 34 
singular, 3 25 

Matriks deformasi; 
pada balok, 3 76 
pada rangka batang, 339 

Matriks gaya titik hubung, 354 
Matriks ke:.akuan; 

global, 346, 380 
lokal, 349,380 
unsur,340,376,428 
untuk rangka batang, 340 

Matriks kekakuan global: 
pada balok, 380 
pada rangka batang, 346 

Matriks kekakuan unsur; 
untuk anggota rangka batang, 340 
untuk unsur balok, 379 
untuk unsur balok yang momen 

inersiannya variabel, 4 28 
Matriks kelenturan unsur; 

untuk unsur balok, 3 79 
untuk unsur balok yang momen 

inersianya variabel, 428 
Matriks kolom, 319 
Matriks pengali-belakang, 321 
Matriks pengali-depan, 321 
Matriks perpindahan gaya: 

untuk balok, 379 
untuk rangka batang, 341 

Matriks satuan, 325 
Matriks simetrik, 334 
Matriks singular, 325 
M a triks sta tika : 

untuk balok, 374 
untuk rangka batang, 341 

Metode balok padanan, 54 
pada lendutan dan kemiringan balok, 54 
pada lendutan dan kemiringan kerangka 

kaku, 58 
Metode be ban satuan, 22 

dengan lendutan balok, 23 
dengan lendutan kerangka kaku, 35 
dengan lendutan rangka batang, 72 
dengan kemiringan balok, 27 
dengan kemiringan kerangka kaku, 35 

Metode beban sudut, 78 
Metode bidang momen: 

dengan lendutan dan kemiringan balok, 46 
dengan lendutan dan kemiringan kerangka

kaku, 58 
Metode distribusi momen: 

analisa balok statis tak-tentu, 250 
analisa kerangka berkepala segitiga, 299 
analisa kerangka kaku statis tak ten tu, 263, 

272 
di dalam goyangan ke samping, 272 
di dalam kondisi gaya geser, 2'72 

Metode elirninasi Gauss-Jordan, 329 
Metode gaya: 

dengan balok statis taktentu, 93 
dengan kerangka kaku statis taktentu, 117 
dengan rangka batang statis taktentu, 135 

Metode hubungan dan potongan, 66 
Metode kekakuan langsung, 350, 384 
Metode matriks perpindahan; 

di dalam analisa balok, 372 
di dalam analisa kerangka berkepala 

segitiga, 419 
di dalam analisa kerangka kaku, 396 
di dalam analisa rangka batang, 337 

Metode perpindahan; 
definisi dari, 8-9 

Metode persamaan perpindahan titik hubung, 82 
Metode turunan parsial, 30 



Matrik~ kekakuan lokal; 
pada unsur balok, 380 
pada unsur rangka batang, 349 

analisa, dengan kerangka berkepala segitiga, 214 
dengan balok statis taktentu, 181 
dengan kerangka kaku statis taktentu, 190, 217 
struktur gerakan tumpuan, 187, 211 

M omen: 
di dalam balok, 13 
di dalam kerangka kaku, 18 

Momen dan distribusi gaya geser, 273 
Momen di dalam balok, 13 

gaya geser, 13 
Momen ujung terjepit, 180 

akibat rotasi sumbu anggota, 261 
diselaraskan, 25 7 
untuk anggota yang momen inersianya 

variabel, 309 

Pengaruh kesalahan dalam pembuatan, 365 
Pengaruh perubahan suhu, 365 
Pergerakan tumpuan, 42 

dalam rangka batang, analisa, dengan 
metode gaya, 157 

dengan metode matriks perpindahan, 367 
Perkalian matriks, 320 

aturan perkalian dalam, 322 
Persamaan perpindahan titik hubung, 82 
Persamaan tiga momen, 160 

Persamaan ubahan sudut untuk anggota: 
dengan rotasi sumbu anggota, 185 

dengan kemiringan balok, 32 
dengan lendutan balok, 32 

Metode ubahan sudut; 177 

tanpa rotasi sumbu anggota, 179 
yang m omen inersianya variabel, 226 

Prinsip kerja semu, 72, 344, 377 

Rangka batang: 
analisa, statis taktentu dengan metode 

gaya, 135 
definisi dari,·3, 135 
dengan metode be ban satuan, 71 
dengan metode grafis, 86 
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dengan metode matriks-perpindahan, 337 
dengan metode persamaan perpindahan 

titik hubung, 82 
lendutan dari, dengan metode beban sudut, 

78 

Tanggapan deformasi; 
pada balok dan kerangka kaku, 12 
pada rangka batang, 65 

Tanggapan gaya; 
pada balok dan kerangka kaku, 12 
pada rangka batang, 65 

Teorema balok padanan, 53 
Teorema bidang m omen, 44 
Teorema Castigliano, 30 
Teorema umum kerja-semu timbal-balik, 98, 294 
Teorema usaha terkecil, 108 
Transposisi matriks, 331 
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