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ABSTRAK 

Mata kuliah Analisa Struktur adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa teknik sipil. Karena 
dengan ilmu analisa struktur maka perilaku struktur bangunan dapat dianalisis dan didesain 
dengan baik, untuk akhirnya dapat dikonstruksi, dipakai secara aman, berfungsi dan tentu saja 
ekonomis. Tanpa ilmu analisa struktur, para insinyur hanya bisa mengandalkan cara trial-and-
error. Itulah pentingnya mata kuliah Analisa Struktur dipelajari pada calon insinyur. Oleh 
sebab itu jika prosentasi kelulusan mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut relatif 
sedikit, tentunya akan menimbulkan keprihatinan. Bagaimana mutu para insinyur itu nanti. 
Tetapi di sisi lain, ada juga yang pendapat bahwa materi mata kuliah tersebut saat ini sudah 
tidak relevan apabila dikaitkan dengan dunia kerja. Ada anggapan bahwa software Structural 
Analysis Program (SAP) yang cangggih dan semakin terjangkau akan mengatasi masalah. Itu 
semua didukung fakta bahwa pada perusahaan-perusahaan konsultan rekayasa teknik sipil, 
yang notabene menjadikan analisis struktur sebagai kegiatan rutin sehari-hari, ternyata tidak 
terlihat memakai ilmu analisa struktur klasik yang diajarkan di kampus, sebagian besar mereka 
telah mengandalkan analisa struktur dari output komputer.  

Tentang analisa struktur sendiri tentu tidak diragukan pentingnya bagi insinyur, meskipun 
demikian terjadi dikotomi pada proses pembelajarannya, apakah masih perlu mengajarkan 
cara klasik (manual) atau yang sudah berbasis komputer. Meskipun produk hasilnya sama, tapi 
proses keduanya adalah berbeda. Jadi ketika dijumpai keprihatinan pada proses pembelajaran 
analisa struktur cara klasik kemudian ingin memanfaatkan program komputer sebagai daya 
tarik bagi proses pembelajaran. Tentunya akan ada pertanyaan, bagaimana caranya agar terjadi 
sinerji yang baik. Karena jika tidak tepat, akan timbul kekuatiran baru bahwa bisa-bisa materi 
analisa struktur cara klasik yang nanti akan tereliminasi oleh teknologi tersebut. Bayangkan, 
kejadiannya bisa saja seperti keberadaan mesin ketik. Jika dahulu mesin ketik adalah mayoritas 
dan selalu ada di kantor-kantor. Tetapi keberadaan komputer, langsung merubahnya menjadi 
barang langka. Apakah hal itu juga akan terjadi pada ilmu analisa struktur klasik yang saat ini 
diajarkan di kampus-kampus. Jika dugaan itu benar terjadi, maka langkah selanjutnya adalah 
tentu para pengajar ilmu analisa struktur tersebut perlu segera belajar hal baru, karena kalau 
tidak, pasti akan tereliminasi juga. Jadi masalah pengajaran mata kuliah ilmu analisa struktur 
tidak sekedar masalah bagi mahasiswa saja, tetapi juga bagi dosen pengajarnya. 

Menanggapi hal itu semua maka paper ini disusun untuk sekedar berbagi pemikiran untuk 
dijadikan renungan bersama agar dapat diperoleh solusi win-win, mengenai bagaimana proses 
pembelajaran analisa struktur yang sebaiknya dilakukan. Sekaligus juga antisipasi perlunya 
pelatihan penguasaan software SAP untuk meningkatkan kompetensi insinyur rekayasa melalui 
strategi pembelajaran yang tepat di level pendidikan tinggi. Tentu saja yang disampaikan ini 
bersifat subyektif, berdasarkan pengalaman pribadi penulis, selaku praktisi, pengajar dan 
peneliti di bidang “rekayasa struktur” selama lebih dua dekade secara berkesinambungan. 

                                                           
1  Lokakarya Mata Kuliah Analisis Struktur : “Rethinking aspects of theory and tradition in Structural Analysis”, Jurusan 

Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang, Kamis, 23 Oktober 2014, Gedung Graha Cendekia, Semarang 
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1. Pendahuluan 

Diskusi tentang strategi pembelajaran untuk mata kuliah Analisa Struktur dimulai dari adanya fakta 
bahwa hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah tersebut hasilnya belum memuaskan. Pada tahapan 
tertentu memang mahasiswa dapat memahami, tetapi jika diberikan soal aplikatif, banyak mahasiswa 
kebingunan mengaplikasikan aspek-aspek ilmu analisa struktur untuk menyelesaikannya. Ini mungkin 
karena proses pembelajarannya lebih menekankan pada keterampilan menyelesaikan soal yang sifat-
nya rutin, sesuai contoh yang diberikan. Mahasiswa kurang terlatih dalam menyusun pola pikir yang 
sistematis, kritis, logis, cermat dan konsisten. Selanjutnya untuk mengatasinya, dari forum ada yang 
menyampaikan ide agar memanfaatkan keberadaan software Structural Analysis Program (SAP) atau 
program komputer analisa struktur, seperti SAP2000 (www.csiamerica.com), MIDAS (www.midas-
diana.com), STAAD.Pro (www.bentley.com/en-US/Products/STAAD.Pro) dan yang lain. Alasannya, 
jika dapat memakai program tersebut maka proses analisa struktur dapat dilakukan cepat dan hasilnya 
ditampilkan secara visual dengan lebih baik. Harapannya tentu mahasiswanya jadi tertarik dan mau 
belajar lebih tekun dan terhadap ilmu analisa struktur yang menjadi masalah di atas.  

Usulan penggunaan software untuk media bantu pengajaran mata kuliah analisa struktur tentu saja 
menarik, itu mungkin yang jadi alasan mengapa penulis diminta panitia menyampaikan makalah ini. 
Peningkatan kompetensi mahasiswa dan juga nantinya insinyur terhadap ilmu analisa struktur, tentu 
sangat baik sekali. Bagaimana tidak, dengan ilmu analisa struktur maka perilaku struktur bangunan 
dapat dianalisis dan didesain dengan baik. Akhirnya bangunan dapat dikonstruksi dan dipakai secara 
aman, berfungsi dan ekonomis. Tanpa ilmu analisa struktur, maka insinyur hanya bisa mengandalkan 
cara trial-and-error. Itulah pentingnya mata kuliah Analisa Struktur diberikan pada calon insinyur.  
Oleh sebab itu jika prosentasi kelulusan mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut, relatif 
sedikit, tentunya akan menimbulkan keprihatinan. Bagaimana nantinya jika telah menjadi insinyur, 
bisa-bisa bangunan yang direncanakan nanti menjadi tidak aman, karena prediksi perilaku struktur-
nya meleset, atau tidak sama dibanding kondisi real. Tentunya hal itu akan menjadi masalah bersama. 

Selanjutnya yang jadi pertanyaan, apakah jika telah memanfaatkan program komputer analisa struktur 
maka masalah terkait proses pembelajaran mata kuliah analisa struktur telah mendapat solusinya. Ini 
tentu suatu pertanyaan menarik. Toh selama ini, program yang dimaksud mudah didapat. Kelihatan-
nya ide di atas lebih mudah diucapkan dibanding dilaksanakan. Itulah esensi dari diadakannya loka-
karya yang diselenggarakan oleh Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang.  

2. Dikotomi Pembelajaran Analisa Struktur 

Dari pendapat yang terungkap, ada kesan bahwa program komputer analisa struktur dapat dianggap 
sebagai partner dalam pembelajaran analisa struktur. Tetapi di sisi lain, ada juga yang berpendapat 
sebaliknya. Bahkan ada yang mempertanyakan apakah materi pembelajaran analisa struktur.yang ada, 
masih relevan. Jangan-jangan kasusnya jadi seperti "mesin ketik", dulu pernah jaya pada masanya, 
tetapi sekarang setelah era teknologi komputer, menjadi barang langka atau hilang tidak berbekas. 
Dari fakta yang sering muncul saat ini, rasa-rasanya kekuatiran di atas bukan sesuatu yang meng-
heran untuk terjadi. Jika itu benar, maka akan berdampak pada pengajar mata kuliah juga, dosennya, 
yaitu harus bersiap-siap belajar hal lain untuk menggantikannya, jika tidak sanggup maka bersiap-siap 
saja untuk berganti profesi.  

Pendapat berseberangan terhadap pemakaian program komputer, timbul karena tidak melihat lagi 
pemakaian metode analisa struktur klasik oleh para praktisi. Bahkan melihat, pemakaian program 
komputer analisa struktur secara masif dikantor-kantor konsultan rekayasa. Dari laporan perencanaan 
yang mereka susunpun, ternyata semuanya didasarkan pada output hasil program komputer. 
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Bagi penganut paham link-and-matched, ketika melihat fakta tersebut tentu akan mempertanyakan 
bagaimana korelasi model pembelajaran mata kuliah analisa struktur klasik, yang masih manual, 
sedangkan di dunia praktis proses analisa struktur semuanya sudah memakai komputer. Akibatnya 
timbul pendapat bahwa materi pengajaran yang ada, sudah tidak relevan lagi atau out-of-dated. Jika 
ada hal seperti itu, maka tentu para dosen pengajar mata kuliah analisa struktur, tidak boleh tinggal 
diam. Harus dapat memberikan argumentasi jawaban yang mantap. Jawaban mantap yang dimaksud, 
tentunya relevansi materi yang dipelajari dengan kesiapan  calon insinyur tersebut nantinya di dunia 
nyata. Jadi jika ketidak-suksesan pada mata kuliah (ujian) dapat dikorelasikan dengan ketidak-siapan 
mahasiswa di dunia nyata, maka tentunya jika mahasiswa yang bersangkutan sadar akan kewajibannya 
selaku calon insinyur pastilah akan berusaha belajar lebih keras lagi. 

Jadi jiika tetap ada dikotomi pengajaran antara materi analisa struktur klasik (manual) vs komputer 
dan itu juga menular ke mahasiswa, maka ketika didapati hasil pembelajaran yang jelek, atau tidak 
memuaskan, bukannya bekerja keras untuk mengatasinya, tetapi akan menghibur diri saja dengan 
mengatakan bahwa toh nantinya ada komputer yang mengambil alih porsi kewajiban seperti itu. Jika 
ada afirmasi yang seperti itu, maka diyakini sekali usaha-usaha terkait pembelajaran analisa struktur 
menjadi tidak efektif. Bahkan jika ada kesempatan belajar analisa struktur dengan program komputer, 
maka bisa saja mahasiswa menjadi trampil pada program, tetapi penguasaan materi analisa struktur 
klasik tetap tidak berubah. Itu berarti ide yang pertama digulirkan di atas menjadi tidak berhasil.  

Selanjutnya jika ada survei kepada mahasiswa terhadap materi analisa struktur, maka diyakini sekali 
mereka akan memilih materi analisis struktur yang berbasis komputer. Bagaimanapun juga materi 
analisis struktur klasik (cara manual) memerlukan proses berpikir yang lebih dari sekedar klik-dan-
klik. Maklum cara manual minimal perlu hitungan kalkulator, sedangkan yang program komputer 
tentunya berbeda, lebih berkesan otomatis. 

Terlepas dari dikotomi tentang analisa struktur klasik (manual) dan dengan komputer, yang ekstrim. 
Maka adaya perkembangan yang canggih pada program komputer analisa struktur, juga semakin ter-
jangkaunya hal itu bagi para insinyur, maka perlu dicermati dan dipikirkan dengan baik. Jelas, tidak 
semua materi analisa struktur klasik perlu dipelajari dan dikuasai seperti dulu (sebelum era komputer). 
Maklum metode-metode klasik tersebut pada masanya bisa mempunyai motivasi pengembangan yang 
berbeda. Ada metode yang dikembangkan, untuk mengatasi permasalahan yang memang belum ada 
solusinya. Karena hal baru, maka metode tersebut bisa saja bersifat rumit atau tidak praktis (bertele-
tele). Akibatnya ada juga metode klasik yang dikembangkan sekedar agar cepat proses analisisnya, 
tetapi bukan sesuatu yang baru sifatnya. Karena metode itu ditekankan kepada kepraktisan, maka bisa-
bisa terkesan seperti mesin hitung dan bukan untuk proses pendidikan atau lainnya. Kadang-kadang 
informasi akan metode yang dipilih, juga tergantung dari dosen yang menguasainya. Kondisinya akan 
memprihatinkan jika ternyata materi yang diajarkan adalah yang terkesan seperti mesin hitung, dan 
dosennya tidak bisa mencari makna penggunaannya.  

3. Efektifkah Software SAP sebagai Solusi Masalah Pembelajaran ? 

Telah dibahas sisi negatif akan adanya dikotomi antara analisa struktur klasik (manual) vs komputer. 
Jika kemudian dikotomi dianggap tidak ada, apakah jika telah digunakan software SAP (Structural 
Analysis Program) maka akan langsung diperoleh bantuan menyelesaikan soal-soal analisa struktur. 
Apa benar ? 

Untuk menjawab itu, ada baiknya membaca ulang makalah penulis berjudul “Metode Cross dan 
SAP2000, teliti mana ?” (Dewobroto 2013). Bagi yang belum pernah membacanya, maka materi yang 
dimaksud ditulis ulang di Lampiran A. 
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Dari contoh yang disajikan, terbukti tidak serta merta hasil komputer memberikan solusi yang sama 
dengan cara manual. Agar dapat dibandingkan, perlu disamakan batasan-batasan yang dipakai. Itu 
tentu hanya dapat dilakukan insinyur yang menguasai ilmu analisa struktur klasik dan sekaligus 
memahami cara kerja program komputer. Karena kalau tidak, maka hasilnya bisa membingungkan. 
Bisa-bisa akhirnya mahasiswanya jadi tidak mempercayai materi lama karena hasilnya ternyata juga 
tidak sama dengan cara-cara modern yang mengandalkan komputer. 

4. Komputer: konsekuensi dan risikonya 

Pada satu sisi ada anggapan bahwa software SAP dapat menjadi alat bantu pengajaran mata kuliah 
analisa struktur klasik, tetapi sisi lain timbul kekuatiran bahwa itu bukan sekedar alat bantu tetapi 
telah jadi saingan. Software SAP berisiko dapat menggantikan materi klasik analisa struktur, sehingga 
nantinya tidak lagi diajarkan metode seperti Clayperon, Cross dan semacamnya. Toh jika tujuannya 
sekedar analisis struktur, maka software SAP pasti memuaskan. Mampu menyelesaikan struktur yang 
lebih besar, yang tidak terbayangkan jika memakai metode manual. Fakta lapangan juga mendukung. 

Untuk mengantisipasi tanggapan seperti itu, ada baiknya mempelajari kelemahan analisis struktur  
dengan software SAP untuk minimal mempelajari : apakah materi analisis struktur klasik yang ada, 
dapat digunakan untuk mengatasinya. 

Seperti hampir semua temuan teknologi baru, pasti membawa sisi negatif dari konsekuensinya. Ibarat 
pisau tajam agar mudah memotong, tetapi jika salah maka bisa tangan sendiri yang terluka. Batasnya 
sangat tipis, bisa karena cara pandang atau makna saja yang menjadi penyebabnya.  

Ada beberapa aspek negatif dari pemakaian komputer untuk analisa struktur dan desain konstruksi 
bangunan, beberapa yang dapat didata adalah sebagai berikut: 

1. Software SAP dan komputer canggih memberi banyak godaan untuk membuat desain konstruksi 
“yang berbeda dari biasanya”, dan mungkin tidak terbayangkan jika dibuat dengan cara manual. 
Berbeda bisa berarti hal baru, yang belum ada sebelumnya, dilihat dari sisi positip disebut inovasi 
atau kreatif. Jika dilihat dari sisi negatif maka hal ini memberikan risiko tinggi karena kinerjanya 
belum terbukti di lapangan. Risiko tinggi khususnya terhadap desain kompleks, yang perilakunya  
tidak mudah dibayangkan sekedar mengandalkan cara pikir sederhana. Maklum analisis komputer 
umumnya adalah elastis-linier sedangkan perilaku keruntuhan bersifat inelastis-nonlinier, sehing-
ga penggunaan komputer tidak berkorelasi langsung terhadap keamanan sistem struktur. 

2. Pemakaian komputer memberikan sugesti bagi insinyur bahwa hasil hitungannya telah benar 
sehingga terlupa untuk mengeevaluasi lagi terkait ketidak-pastian beberapa asumsi yang diambil, 
misalnya dimensi, karakteristik material, gaya-gaya yang bekerja, dan kondisi perletakannya. Ini 
penting karena yang diproses oleh komputer adalah model bukan struktur real. Juga bisa karena 
input data yang dimasukkan sekedar mengambil yang sudah ada, yang umumnya tersedia dalam 
database program, tanpa melihat kesesuaian dengan spesifikasi yang dapat disediakan di lapangan. 

3. Pakai software SAP tanpa memahami teori yang mendasari “bagaimana program dibuat”, akan 
dengan mudah terjebak untuk membuat hasil perencanaan struktur yang tidak aman. Seperti 
misalnya pada program SAP2000 dipilih element Frame, yaitu elemen 1D yang memang ditujukan 
untuk profil baja simetri ganda, dan dengan element sama akan diaplikasikan pada profil C (sime-
tri tunggal) dengan pembebanan balok. Padahal pada profil C jelas pusat geser tidak berhimpit 
pada pusat berat, sehingga ketika beban diberikan pada pusat berat akan terjadi torsi yang mana 
itu tidak bisa dideteksi oleh program SAP2000. Jika insinyur paham akan teori matrik yang men-
dasari program SAP2000 dibuat tentu masalah ini tidak perlu terjadi, dan banyak lagi. 
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4. Meskipun sudah memakai komputer tetapi jika dikerjakan oleh ahli berbeda, maka tidak ada 
jaminan hasilnya akan sama. Perbedaan timbul karena pemodelan struktur adalah subyektif 
sifatnya. Pendapat ini dibuktikan oleh penelitian Marcel Bürge dan Jörg Schneider (1994), yang 
membandingkan proses desain struktur atap sederhana oleh 32 insinyur yang berpengalaman. Jadi 
meskipun telah diberi spesifikasi teknik yang jelas, tetapi tetap saja dijumpai perbedaan, dari mulai 
prediksi beban (antara 19 dan 27 kN/ m2, nilai rata-rata 22.6 kN/m2, standar deviasi 2.0 kN/m2), 
dilanjutkan dengan perhitungan jumlah tulangan utama pada pelat individu (standar deviasi 
hingga 1.55 cm2/m, nilai rata-rata 3.81 cm2 / m) dan akhirnya berat total tulangan slab terpasang 
ada di sekitar 550 dan 1265 kg dengan nilai rata-rata 823 kg, dan standar deviasi 197 kg.  Tentu itu 
semua  menyebabkan terjadi perbedaan struktur pendukungnya. Peneliti selanjutnya melakukan 
evaluasi dengan teori garis keruntuhan (a failure line theory) dan hebatnya hasil desainnya 
terbukti  berbeda-beda ternyata tidak satupun yang menunjukkan kegagalan. Ini tentu bukan 
oleh komputer, tetapi kompetensi insinyur. Dengan kata lain komputer dan perangkat lunak di 
dalamnya, hanya sekedar alat bagi insinyur perencananya. Jadi meskipun memakai komputer 
tetapi jika yang memakainya kompetensinya diragukan, maka hasilnya tentu tidak bisa dijamin. 

5. Akan sangat berbahaya jika insinyur yang terlibat dalam perancanaan, tidak paham sepenuhnya 
tentang apa dikerjakan. Ini terjadi misalnya, membuat perhitungan perencanaan sekedar meniru 
laporan perencanaan orang lain, tanpa memahami sendiri maksud tiap rumus yang digunakan. 
Jika hal ini dilakukan secara manual, mungkin masih bisa dipahami, maklum hal itu perlu dilaku-
kan secara tahap demi tahap. Karena setiap tahapan dilakukan manual, maka diharapkan dengan 
pengetahuannya sebagai seorang insinyur, maka ketika ada sesuatu yang "aneh" atau tidak biasa 
maka logika engineering judgement-nya akan terangsang untuk bersikap kritis dan mencari tahu. 
Ini tentu akan mengurangi risiko akan kejadian yang buruk nantinya. Tetapi jika itu dikerjakan 
dengan komputer, insinyur tidak bisa melihat prosesnya, tetapi sekedar memasukkan data dan 
menentukan opsi pilihan program yang diaktifkan. Karena hanya meniru, pilihan opsi yang dipi-
lihpun juga sekedar klik dan klik, tanpa tahu artinya, maka hasil rancangannya tentu akan berisiko 
tinggi menuju kegagalan. Maklum umumnya software SAP yang digunakan masih berbasis pada 
metode analisa struktur elastis-linier, sehingga bisa saja karena ketidak-tahuan pemakai, maka 
input data yang diberikan melampaui batasan dan menghasilkan kondisi inelastis-nonlinier. Jika 
demikian dapat dipastikan hasilnya sudah tidak valid lagi atau tidak mencerminkan kondisi real. 

6. Karena ketidak-tahuan tentang software SAP, juga  karena sekedar melihat bukti-bukti hasil desain 
para ahli dengan software tersebut, timbul pemahaman bahwa rancangan yang telah memenuhi 
semua kriteria evaluasi desain dari program, dianggap telah selesai. Adapun tahapan selanjutnya 
tidak kritis (penting) lagi. Ini misalnya terjadi pada perencanaan bangunan beton tahan gempa, 
dimana diharapkan sistem strukturnya yang daktail. Padahal opsi analisis yang dipakai masih 
tetap elastis-linier, yang tidak bisa menangkap terjadinya kondisi daktail struktur. Dari mana 
perilaku struktur yang daktail itu dapat diperoleh, tentu saja jika telah menerapkan detailing yang 
benar. Jadi tidak sekedar  hasil perhitungan komputer, tetapi juga memikirkan detailing yang tepat 
sesuai dengan pilihan tingkat daktilitas yang diharapkan. 

Adanya enam butir masalah meskipun telah memakai software SAP tentu perlu dicermati dan dijadi-
kan perhatian terkait bagaimana mendaya-gunakan proses pembelajaran analisa struktur cara klasik.  

5. Analisa struktur : klasik dan berbasis komputer  

Keberadaan komputer dan software SAP ternyata tidak secara otomatis menyelesaikan permasalahan 
di bidang perancangan rekayasa, karena hasilnya tergantung insinyur pemakainya. Adapun proses 
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pembelajaran mata kuliah Analisa Struktur klasik adalah dalam rangka meningkatkan kompetensi 
insinyur, maka tentunya dapat dicari kaitan antara keduanya, analisa struktur cara klasik dan yang 
berbasis komputer.  

Beberapa pendapat yang mengkaitkan dua hal tersebut dapat dibaca sebagai berikut. 

1. Dr.-Ing Karl-Eugen Kurrer, ketua redaksi jurnal "Stahlbau" sejak 1996, yang diterbitkan Ernst & 
Sohn, Berlin. Menggeluti sejarah teori struktur sejak 30 tahun lalu, dan membahasnya mulai sisi 
sain sampai rekayasa. Dalam bukunya yang berbahasa Inggris tentang sejarah teori struktur (The 
History of the Theory of Structures: From Arch Analysis to Computational Mechanics, 2008) 
memberikan pendapat tentang posisi teori struktur klasik terhadap keberadaan software SAP yang 
saat ini mendominasi pemakaiannya oleh para insinyur sebagai berikut: 

 “The computer has brought about a fundamental change in theory of structures in 
recent years. On the practical side, the actual calculations – previously the mainstay 
of the structural engineer’s workload – have now taken a back seat. Experience so 
far shows that even resourceful computer programs require a considerable basic 
knowledge about the underlying concepts and assumptions of the methods, and for 
assessing the results. [Karl-Eugen Kurrer 2008, page 41] 

2. Software SAP (Structural Analysis Program) umumnya disusun berdasarkan teori Finite Element 
Analysis (FEA). Salah satu buku tentang teori FEA yang sering dijadikan rujukan adalah "Concepts 
and Applications of Finite Element Analysis" oleh Robert D. Cook, DavidS. Malkus, Michael E. 
Plesha, Robert J. Witt (University of Wisconsin-Madison). Membaca buku tersebut membuat 
serasa seperti menjelajahi sejarah bagaimana software SAP tersebut dibuat. Ada beberapa hal 
menarik dari buku tersebut terkait software SAP atau FEA secara umum, yaitu : 

It is important to recognize that FEA is simulation, not reality. FEA is applied to the 
mathematical model. Even very accurate FEA may be at odds with physical reality 
if the mathematical model is inappropriate or inadequate. 

A mathematical model is an idealization, in which geometry, material properties, 
loads, and or boundary conditions are simplified based on the analyst's understan-
ding of what features are important or unimportant in obtaining the results requi-
red. After completing an analysis, it is important to check the results. 

Reliable result are obtained only when the analyst understand the problem, how to 
model it, behavior of finite elements, assumption and limitations built into the 
software, input data format, and when the analyst check for errors at all stages.  

It is not realistic to demand that analysist understand details of all element and 
procedure, but misuse of FEA can be avoided only by those who understand fun-
damentals. [Cook. Et. al. 2002] 

3. Pada dua pendapat di atas, ada kesan bahwa software SAP pada dasarnya hanya sekedar alat bantu. 
Secanggih apapun alat bantu tersebut, tetapi yang namanya alat bantu, ya tetap alat, hasilnya 
tergantung siapa pemakainya. Tidak heran karena yang menyatakan itu adalah pihak netral, 
bukan penjual software SAP. Adalah hal menarik jika penjualnya juga mengakui. Berarti itu tidak 
main-main lagi. Fakta itu terbukti jika membaca bagian disclaimer dari software-software buatan 
CSI (Computers and Structures, Inc.) perusahaan yang membuat program SAP2000, program 
komputer untuk analisa struktur yang sudah ada sejak 30 tahun lalu dan terbukti dimana-mana.  
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DISCLAIMER of SAP2000, ETABS and SAFE 

Consider able time, ef fort and expense have gone into the development and testing 
of this software. However, the user accepts and understands that no warranty is 
expressed or implied by the developers or the distributors on the accuracy or the 
reliability of the programs these products. 

These products are practical and powerful tools for structural design. However, the 
user must explicitly understand the basic assumptions of the software modeling, 
analysis, and design algorithms and compensate for the aspects that are not 
addressed. 

The information produced by the software must be checked by a qualified and 
experienced engineer. The engineer must independently verify the results and take 
professional responsibility for the information that is used. [CSI 2009] 

Dari tiga pendapat profesional tentang keberadaan software SAP dapat disimpulkan secara singkat dan 
tegas bahwa "kompetensi pemakai software" sangat menentukan hasilnya. Memang tidak disebutkan 
secara terbuka apa peran analisa struktur klasik terhadap kompetensi yang dimaksud. Tetapi diyakini 
tentu harus bersumber pada hal lainnya di luar software SAP itu sendiri, karena akan dijadikan bahan 
pembanding. Nah, salah satu yang dapat dibandingkan dengan hasil software SAP dan dikenal oleh 
semua pihak (insinyur tentunya) adalah analisa struktur cara klasik. Pembanding lain yang dapat 
dipakai tetapi syaratnya lebih berat adalah fakta empiris hasil dari lapangan atau uji laboratorium. 

6. Analisa struktur cara klasik dan perilaku struktur  

Istilah pembanding tentu menarik, memberi kesan akan kondisi satu hal dengan hal lainnya, sehingga 
dapat disimpulkan mana yang baik, dan mana yang tidak. Tetapi pada kasus ini, tentu tidak seperti itu. 
Analisa struktur cara klasik adalah produk masa lalu, jelas tidak bisa dibandingkan dengan analisa 
struktur modern yang berbasis komputer. Dukungan teknologi dibelakang cara modern tentu tidak 
bisa diabaikan, logikanya pasti akan menang mutlak. Tentu itu dengan asumsi bahwa insinyur yang 
mengaplikasikan adalah sama-sama berkompeten dan berpengalaman.    

Adapun yang dimaksud dengan pembanding di sini adalah dalam hal memprediksi perilaku struktur. 
Ke dua cara, baik analisis struktur cara klasik atau modern, pada dasarnya adalah baru pada tahap 
memprediksi dan bukan mengevaluasi kondisi struktur sebenarnya. Struktur yang sebenarnya hanya 
dapat diakses jika dilakukan pengujian empiris di lapangan atau di laboratorium saja. Hasil prediksi 
yang paling mendekati hasil uji empiris adalah yang paling benar. 

Jadi seorang insinyur yang menguasai ilmu analisa struktur klasik (manual) atau modern (komputer) 
mempunyai kompetensi memprediksi perilaku struktur secara lengkap. Maklum keduanya memakai 
strategi pendekatan yang berbeda, sehingga ketika dapat dihasilkan hasil prediksi yang saling 
mendukung, maka tentu hasilnya akan lebih reliable dalam memastikan bahwa perilaku struktur yang 
dimaksud mendekati kondisi real (empiris). 

Jika pengetahuan di atas dapat diterjemahkan dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah analisa 
struktur cara klasik maka tentunya tanggapan dari mahasiswa akan berbeda. Itu berarti apa yang 
diberikan calon insinyur selama pembelajaran di kampus, akan berkorelasi dengan masa depan yaitu 
dapat menjadi ahli struktur yang mumpuni. Itu tentunya jika ditunjang adanya kesadaran diri dan 
komitmen yang kuat dari mahasiswanya itu sendiri.  
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7. Memahami Perilaku Struktur (Dewobroto 2013) 

7.1 Umum 

Esensi pemakaian analisa struktur klasik atau modern pada dasarnya adalah mempelajari perilaku 
struktur yang dibebani. Secara awam, yang terlihat hanya data-data akan besarnya gaya-gaya internal, 
gaya reaksi dan besar serta bentuk deformasi yang terjadi. Seperti halnya manusia, perilakunya dilihat 
dari tindakan (buah) yang dihasilkan, demikian juga dengan struktur. Jadi ketika insinyur melakukan 
perhitungan analisa struktur dan hanya berhenti pada tahap mendapatkan data keluaran saja, tidak 
ada interprestasi lebih lanjut, itu artinya level tukang, maksimum tukang kelas satu. Insinyur perlu 
lebih dari itu, hanya dengan memahami perilaku struktur itulah dapat diperoleh tindakan inovatif dan 
kreatif yang bisa berbeda dari s.o.p (standard operating precedure) yang ada. Itulah mengapa bidang 
yang dimaksud adalah engineering dan bukan sekedar science atau math saja.  

Jelaslah, bahwa semua materi analisa struktur yang dipilih untuk pembelajaran cara klasik harus 
diambil yang dapat digunakan untuk memprediksi perilaku struktur tersebut. Di luar itu, hanya 
sekedar menghitung tanpa dapat dikorelasikan dengan perilaku struktur, ada baiknya dieliminasi saja. 

Pemahaman akan perilaku struktur yang sebenarnya, menentukan kemampuan evaluasi dari keluaran 
komputer “apakah sudah benar atau masih salah”, atau tepatnya lagi mengetahui “apakah keluaran 
komputer berkorelasi dengan struktur real yang dibahas”.   

Kondisi tersebut tidak hanya disebabkan oleh pemilihan model yang tidak tepat saja, tetapi bisa juga 
akibat kemampuan dari komputernya (keterbatasan hardware), juga karena algoritma-nya yang 
mengandung bug atau error (keterbatasan software). Bagi orang awam sulit melacak kemungkinan-
kemungkinan seperti itu. Jadi cara yang tepat dan cukup efektif adalah membandingkannya langsung 
dengan perilaku real sebenarnya. 

Perilaku real yang dimaksud adalah perilaku suatu objek, yang selanjutnya dapat disebut struktur, 
ketika diberikan pembebanan. Cabang ilmu fisika yang secara khusus mempelajari hal itu adalah 
mekanika bahan atau kekuatan bahan (Gere 2004). Dengan ilmu tersebut maka diharapkan dapat 
diketahui kondisi tegangan, regangan dan perpindahan pada struktur keseluruhan (global), maupun 
komponennya (lokal). Jika itu semua dapat diakses dari suatu struktur, sejak mulai pemberian beban 
dan sampai beban yang menyebabkan keruntuhannya, maka sudah dapat diperoleh gambaran lengkap 
perilaku mekanik pada struktur (Gere 2004). 

Meskipun mekanika bahan dapat dipelajari dari textbook, tetapi tidak berarti materinya langsung 
dapat dikaitkan dengan perilaku struktur sebenarnya. Perlu kedalaman ilmu, juga wawasan praktis 
berupa pengalaman (experience), keberanian dalam pengambilan keputusan (judgement) pada cara 
penyelesaian masalah rekayasa sebenarnya (Gere 2004). Jadi memahami perilaku struktur yang benar 
tidaklah sederhana. 

MacLeod (1990) menunjukkan beberapa strategi yang terbukti cukup efektif digunakan untuk mema-
hami perilaku struktur yang dimaksud, adalah : 

7.2 Observasi Fisik dan Hasil Uji   

Perilaku struktur tidak mudah diobservasi dengan mata telanjang, deformasi yang terjadi sangat kecil. 
Ini juga karena persyaratan elastis linier, yaitu geometri struktur sebelum dan sesudah diberi 
pembebanan harus dapat dianggap sama, tidak ada perubahan.  

Informasi bangunan runtuh adalah sumber berharga untuk diamati dan dipelajari, mengapa itu bisa 
terjadi. Apa yang menjadi penyebabnya, adakah kesalahan perencana, atau pelaksana, atau barangkali 
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pengguna yang melanggar tata cara pemakaian wajar. Meskipun keruntuhan struktur jarang terjadi, 
dan memang sebaiknya jangan terjadi. Tetapi jika ada, sebaiknya dapat dihimpun data dan informasi 
sebanyak-banyaknya tentang kejadian tersebut, karena merupakan data empiris yang penting. 

 
Gambar 1. Jembatan Rubuh di Lahat (Kompas 2005) 

Gambar 1 adalah foto jembatan rangka baja di Lahat, Sumatera, yang beroperasi lebih dari 27 tahun. 
Keruntuhan, diduga akibat beban berlebih, foto di atas merekam secara jelas apa yang dimaksud 
dengan beban berlebih, (lihat truk-truk yang masih tertinggal). Selain itu, bisa juga disebabkan faktor 
perawatan yang kurang, sehingga bagian-bagian struktur menjadi melemah, akibat korosi atau baut-
baut yang kendor. Jadi saat ada beban tidak terduga, langsung memicu kerusakan fatal. Adanya truk-
truk pada gambar dapat menjadi petunjuk bahwa sifat keruntuhannya tiba-tiba atau non-daktail. 

Perilaku struktur yang non-daktail kurang baik jika diadopsi bagi struktur-struktur yang beresiko 
tinggi mendapatkan pembebanan berlebih tak terduga. Jika berperilaku daktail maka saat mendapat 
beban berlebih akan menimbulkan lendutan besar, sehingga dapat dijadikan tanda-tanda untuk 
menghindarinya, dengan demikian kerusakan fatal tidak terjadi. Dari peritiwa tersebut maka dapat 
dipahami bahwa sistem struktur jembatan rangka yang rubuh di atas, tidak daktail. Agar aman 
terhadap pembebanan tak terduga maka diperlukan S.F (safety factor) yang lebih besar. 

Perilaku struktur terhadap pembebanan tidak biasa (khusus), juga dapat diamati dari uji beban 
eksperimental di laboratorium. Hal tersebut kadangkala tidak sepenuhnya dapat mewakili kondisi 
sebenarnya di lapangan, meskipun demikian itu masih lebih baik daripada tidak ada sama sekali. 
Apalagi jika ternyata, belum ada acuan tertulis terkait yang mendukungnya. 

a. Deformasi Angin pada Model  b. Respons Riwayat Waktu 
Gambar 2. Model Jembatan Akashi Kaikyo, Jepang (Miyata 2003) 
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Pengalaman menunjukkan, bahwa perilaku dinamik angin pada jembatan gantung, cukup kompleks 
dan dapat membahayakan.  Padahal karakter angin tidak sama di tiap tempat, oleh karena itu 
diperlukan penelitian untuk jembatan baru yang akan dibangun. 

Jembatan Akashi Kaikyo adalah jembatan gantung terpanjang di Jepang. Karena terletak di selat yang 
berangin kencang dan belum ada pengalaman sebelumnya tentang perilaku jembatan terhadap beban 
angin seperti itu, maka perlu dilakukan uji eksperimental khusus pada skala model dengan ukuran 
yang lebih kecil. 

Kadang kala, hanya mengetahui dari bahan materialnya saja, maka sudah dapat diprediksi perilaku 
struktur terhadap pembebanan tertentu. Itu dimungkinkan karena tiap-tiap materil mempunyai 
karakteristik yang khas yang tidak ada pada material yang lain. Karakteristik yang khas tersebut dapat 
diketahui dari mempela-jari hasil uji eksperimental dari material tersebut. 

 
a. Berbagai macam baja b. Berbagai macam material 

Gambar 3. Perilaku Material dari Hubungan P-Δ (Chen-Lie 2000) 

 
7.3 Meniru yang sudah ada  

Pada prinsipnya yang dimaksud “meniru yang sudah ada” adalah mempelajari perencanaan struktur 
yang telah sukses dibuat dan telah membandingkannya dengan kinerja sesungguhnya. Minimal 
dengan cara ini adalah dapat memahami fungsi tiap-tiap bagian struktur, mengetahui keunggulan dan 
kelemahan masing-masing atau dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan 
bagian tersebut. Ini adalah cara yang primitif, tapi efektif.  

Meniru adalah cara yang paling sederhana tetapi efektif dilakukan manusia untuk hal-hal baru disetiap 
aspek kehidupannya. Agar efektif, maka yang ditiru adalah hal-hal yang dapat dianggap baik dan 
sukses sebelumnya.  

Pada bidang rekayasa, maka hal-hal yang patut ditiru adalah feno-mena alam yang menguntungkan 
manusia. Mula-mula untuk itu, akan dilakukan observasi seperti misalnya, ada bentukan alami yang 
ternyata berdaya-guna, seperti pelengkung batu pada goa, adanya batang pohon besar yang tumbang, 
jatuh melintang di atas sungai yang akhirnya dipakai sebagai jembatan, dan lainnya. 

Cara-cara di atas merupakan proses rekayasa manusia primitif pertama kali. Adanya pengetahuan 
tertulis dan komunikasi yang maju tentulah tidak memerlukan lagi cara tersebut. Saat sekarang ini 
para engineer dapat dengan mudah mempelajari pengetahuan tertulis tentang strategi perencanaan 
struktur yang telah sukses dikerjakan sebelumnya. Selanjutnya dapat diketahui apa prediksi perilaku 
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struktur tersebut secara teoritis, bahkan kemudian dapat dibandingkan dengan kinerja struktur 
sesungguhnya (dari pengu-kuran empiris). Dengan demikian dapat dipahami fungsi tiap-tiap bagian 
struktur, mengetahui keunggulan dan kelemahan masing-masing. Meskipun terlihat sederhana, tapi 
cara ini efektif sekali untuk memahami perilaku struktur yang telah ada. 

 
Gambar 4. Komponen Struktur Jembatan Gantung (Chen-Duan 2000) 

Misalnya, Gambar 4 menyajikan konfigurasi lengkap jembatan gantung (suspension) dan nama-nama 
komponen penyusunnya. Dengan mengetahui nama-nama komponennya saja sudah dapat diketahui 
apa fungsinya. Main Cable adalah struktur utama yang berupa kabel yang diangkurkan pada ujungnya 
pada bangunan Anchorage. Struktur rangka di bawah badan jalan (Stiffening Girder / Truss) berfungsi 
sebagai pengaku, dimana tumpuan vertikalnya ada pada setiap Hanger Rope yang menyalurkan gaya 
reaksi ke struktur utama, yaitu Main Cable. 

Jadi bila ingin didesain jembatan gantung baru, maka komponen-komponen yang sudah didefinisikan 
sebelumnya dapat menjadi bahan pertimbangan keberadaannya. Kecuali tentunya jika dapat 
dibuktikan bahwa komponen lain dapat menggantikan fungsinya. 

7.4 Mempelajari asumsi dasar  

Setiap metode analitis memakai asumsi atau batasan yang perlu dipahami, tidak ada metode yang 
berlaku general. Asumsi yang digunakan kadang kala dapat mengelompokkan jenis struktur mana 
yang akan “sesuai” atau “tak sesuai” pada metode tersebut, sehingga dapat dipelajari perilaku khas 
strukturnya.  

Contoh, para engineer tentu familiar menghitung tegangan kolom akibat beban titik P, yaitu  = P/bt, 
dimana b dan t dimensinya. Itu terjadi karena anggapannya, tegangan merata pada semua bagian 
penampang kolom. Tetapi apakah semua tahu, bahwa itu hanya berlaku pada penampang yang 
terletak jauh dari beban titik tersebut. 

Pada kenyataannya, ketika mendapat kesempatan menghitung tegangan. Baik dengan cara 
eksperimen maupun metoda numerik, misalnya finite element, akan diketahui bahwa didekat beban 
titik, tegangannya sangat besar, tetapi semakin jauh dari beban titik tersebut, akan mengecil dan 
akhirnya akan sesuai rumus  = P/bt , yang disebutkan tersebut.  
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Gambar 5. Prinsip Saint-Venant (Gere 2004) 

Hal tersebut sudah diketahui lama, yaitu prinsip Saint-Venant, yang berlaku juga pada bagian-bagian 
lainnya yang mengalami diskontinyuitas geometri, akibat adanya lubang, atau perubahan penampang, 
dst. Itu semua akan menyebabkan suatu kondisi yang umumnya dikenal sebagai konsentrasi 
tegangan. 

Jika itu semua adalah fakta, bahwa prinsip Saint-Venant berlaku pada semua bahan yang bersifat 
elastis, tetapi mengapa itu tidak menjadi topik utama perhatian engineer. Bahkan sepintas lalu 
‘terkesan dapat diabaikan’. Padahal diskontinyuitas geometri pada struktur real, sangat susah untuk 
dihindari. 

Kenyataan yang ada berbicara lain, khususnya jika memakai bahan material struktur yang sifatnya 
daktail. Itu terlihat sekali pada bahan baja. Jadi ketika terjadi konsentrasi tegangan, yang tentu-nya 
akan melampaui tegangan ijinnya, maka kenaikan tegangan akan terhenti ketika baja mengalami leleh 
(yielding). Selanjutnya deformasi yang terjadi akan menimbulkan redistribusi tegangan. Juga karena 
konsentrasi tegangan sifatnya setempat (lokal). Jadi ketika terjadi redistribusi tadi, pengaruhnya relatif 
kecil terhadap perilaku elemen struktur secara keseluruhan (Gere 2004). 

Pada perencanaan struktur dengan resiko terjadinya bahaya fatig, maka perlu mendapat perhatian 
khusus. Seperti diketahui, fatig beresiko tinggi terjadi pada struktur dengan beban berulang dan yang 
terjadi pada waktu lama. Pada kondisi tersebut, crack (retak) dapat terjadi pada titik dengan 
konsentrasi tegangan maksimum, lalu menjalar ke bagian lain saat ada beban berulang maksimum 
berikutnya. Prakteknya ini dapat dihindari dengan membatasi tegangan maksimum yang terjadi pada 
bagian itu. 

Efek konsentrasi tegangan yang mungkin terjadi pada pembeban-an statik, dipengaruhi juga oleh jenis 
material yang digunakan. Pada material daktail, seperti struktur baja, konsentrasi tegangan dapat 
diabaikan (Gere 2004). Alasannya, jika terjadi konsentrasi tegangan yang maksimum maka material 
daktail akan meleleh (yield), dan mengalami plastis. Kondisi tersebut menyebabkan intensitas 
konsentrasi tegangan jadi berkurang, dan menghasilkan distribusi tegangan ke bagian lain secara lebih 
merata. Tentu akan berbeda jika dipakai material getas (brittle), seperti kaca, dimana konsentrasi 
tegangan akan menetap sampai terjadinya fraktur.  
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Jadi disimpulkan bahwa rumus perhitungan tegangan sebagai σ = P/A dapat tetap digunakan pada 
struktur dengan pembebanan statik dan yang memakai material daktail. Jika tidak, fenomena Saint-
Venant perlu dipertimbangkan dalam analisis. 

7.5 Mempelajari dasar matematis pemodelan  

Penyelesaian dengan persamaan differensial banyak dipakai pada metode analitis, meskipun demikian 
cara itupun tetap didasarkan pada beberapa parameter yang tertentu saja, yang pada masing-masing 
struktur akan bisa berbeda. Jika dapat dipahami parame-ter tersebut secara benar, maka sekaligus bisa 
dipahami karakter khas yang ada pada perilaku struktur yang dimodelkan tersebut. 

Studi kasus pada perilaku balok terhadap lentur dan geser. 

Permasalahannya adalah tentang keterbatasan teori balok lentur, dimana sebenarnya ada pengaruh 
dari rasio tinggi dan bentang balok tersebut, khususnya jika pengaruh gaya geser cukup besar. Pada 
kasus seperti itu, asumsi ‘plane sections remain plane’ tidak berlaku lagi.  

Untuk memberi gambaran hal tersebut di atas akan diambil kasus berikut: tentang balok yang 
mempunyai tinggi (d) relatif besar dibanding bentang (L). Penyelesaian eksak lendutan kantilever 
balok tinggi yang dibebani dengan beban terpusat di ujung bebas- nya, dapat diturunkan dan 
dihasilkan rumus berikut (Blake 1989) 
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Jika x merupakan jarak terhadap kondisi batas, yaitu tumpuan jepit di sebelah kiri (lihat Gambar 6), 
maka lendutan di ujung kantilever dapat dihitung. 

 
Gambar 6. Perilaku Deformasi Kantilever Balok Tinggi (Blake 1989) 

Lendutan balok berdasarkan persamaan di atas adalah terdiri dari dua komponen, yaitu komponen 
lentur dan ditambah komponen geser. Teori balok lentur sesuai untuk menghitung komponen 
lendutan akibat lentur, tetapi jika pengaruh geser dominan, maka ada tambahan lendutan lagi akibat 
gaya geser. Jadi kalau tidak dipahami konsep rasio tinggi dan bentang pada suatu balok, maka jelas 
teori balok lentur tersebut menjadi tidak tepat lagi. 

7.6 Studi parametris  

Digunakannya komputer berkapasitas besar dan cepat tentunya dapat digunakan untuk mengevaluasi 
berbagai macam pemodelan yang variasi parameter-parameternya dapat berbeda-beda. Proses 
pelaksanaannya sendiri dapat dipermudah, khususnya bila pada program disediakan opsi editor input 
data. Dengan demikian, data lama yang telah selesai dan telah membuktikan kebenarannya dapat 
tinggal di-copy ulang dan dimodifikasi pada parameter-parameter yang ingin dibuat variasinya. Cara-
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cara seperti inilah yang sebenarnya membuat analisis struktur berbasis komputer lebih unggul 
dibandingkan cara-cara manual.  

Akan lebih baik lagi, jika kemudian dapat dibuatkan dalam bentuk basis data, yang menyimpan 
berbagai proses analisa struktur yang telah terbukti sukses. Tetapi itu hanya akan berguna bagi 
engineer lain, apalagi jika kemudian dilengkapi dokumentasi tertulis yang mendukung data dan 
relevan. Sehingga solusi struktur lain yang mirip, dapat dilakukan secara mudah. 

Pada studi parametris, pengaruh berbagai variasi parameter pada model struktur, dapat dipelajari 
dengan cara membandingkan hasilnya dan diambil kesimpulan lebih lanjut. Gambar 7, yaitu tentang 
studi perilaku rangka (truss) yang hanya berbeda pada parameter h/L adalah contoh illustrasi yang 
baik tentang studi parametris dengan komputer. 

 
a). Kasus 1: struktur rangka dengan h/L = 0.05 

 

 
b). Kasus 2: struktur rangka dengan h/L = 0.25 

Gambar 7. Perilaku nonlinier rangka (Sivaselvan and Reinhorn 2003) 

Kecuali geometri sebagaimana terlihat pada illustrasi Gambar 7 maka parameter yang berpengaruh 
bisa berbeda untuk setiap jenis struktur. Pada rangka batang (truss) dimana gaya internal yang bekerja 
adalah gaya aksial maka parameter struktur yang berpengaruh adalah luas penampang atau areanya 
(A), tanpa terpengaruh oleh bentuk penampang yang beragam. Sedangkan struktur balok yang 
pembebanannya pada arah transversal (tegak lurus batang) maka perilaku lentur menjadi dominan 
sehingga parameter yang mempengaruhinya adalah momen inersia (I). Jika momen inersia yang 
dominan maka bentuk penampang menjadi menentukan, dan sebagainya.  
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7.7 Memakai model struktur sederhana   

Kasus masalah struktur yang dapat diselesaikan secara manual dapat dipakai sebagai pembanding 
dengan hasil komputer. Bila ada perbedaan antara keduanya, maka perlu dicari tahu mengapa hal itu 
terjadi. Jika jawabannya dapat diketahui maka biasanya salah satu parameter penting dapat dipelajari.  

Contoh, membandingkan hitungan analisa struktur portal dengan cara Cross atau Momen Distribusi 
(manual) dan kemudian model sama diselesaikan dengan program komputer (SAP2000). Pada suatu 
kasus data tertentu, hasilnya mirip satu sama lain, tetapi pada data yang lain, hasilnya bisa berbeda 
secara signifikan. Jika perbedaan tersebut hanya disikapi pasif, dibiarkan tanpa diketahui penyebabnya 
yang tentu saja perlu mengetahui latar belakang teorinya, maka jelas tidak akan diperoleh kemajuan. 

Dengan mengetahui teori dibelakang cara Cross, dapat diketahui bahwa hanya perilaku atau pengaruh 
momen lentur balok saja yang dievalausi, pengaruh aksial dan geser diabaikan. Adapun metoda yang 
dipakai analisis berbasis komputer adalah metoda elemen hingga, dimana perilaku lentur, aksial dan 
geser turut dipertimbangkan sekaligus. Parameter yang ditinjau pada cara manual adalah terbatas.  

Tentang jumlah parameter yang dapat diolah, maka engineer jangan sampai terkecoh. Jumlah besar 
tidak dapat diartikan hasilnya akan lebih teliti, karena tidak setiap parameter akan mendominasi. 
Kadang-kadang keberadaannya bahkan tidak berpengaruhi secara signifikan, seperti misalnya perpen-
dekanan aksial tidak akan mempengaruhi hasil balok lentur. Jadi dengan membandingkan parameter 
pada cara manual terhadap parameter pada cara berbasis komputer maka engineer dapat mengetahui 
dominan tidaknya parameter yang dimaksud dengan cara membandingkan hasil keduanya. 

Jadi jika parameter yang mewakili perilaku yang ditinjau dapat disamakan (dalam hal ini kemampuan 
komputernya dibatasi), maka hasil keluaran dari analisis struktur, baik cara manual atau berbasis 
komputer tentunya akan sama pula. Umumnya jika engineer dapat mempelajari cara klasik, maka akan 
memperoleh pemahaman bahwa setiap struktur dipisahkan. Itu kenapa, agar parameter yang dibahas 
dapat dikelompokkan. Lihat Gambar 8 tentang penggolongan struktur. 

 
Gambar 8. Penggolongan struktur berdasarkan parameter perilaku yang dominan 

Penggolongan struktur pada Gambar 8 tentu tidak dijumpai jika digunakan software SAP, semua bisa 
diatasi dengan mudah. Cara manual perlu membatasi, agar parameter yang ditinjau adalah yang 
penting atau dominan saja. Jadi dengan menguasai analisa sturktur klasik maka akan tahu parameter 
apa yang penting atau tidak dari suatu sistem struktur. 
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8. Algoritma Proses Analisis Struktur 

Jika engineer sudah mempunyai bekal, yaitu memahami karakter-karakter tertentu dari perilaku suatu 
struktur yang dianalisisnya, maka pemakaian software SAP akan menghasilkan sinerji. Pada kondisi 
seperti itu, para engineer akan mempunyai feeling yang dapat digunakan untuk memprediksi apakah 
hasil software SAP memang benar atau tidak. Jadi misalnya, balok sederhana mempunyai perilaku 
yang kurang kaku (lendutan lebih besar) dibanding balok tumpuan terjepit. Pada balok terjepit, keka-
kuan balok dapat menjadi lebih besar karena bagian tumpuan tidak bisa berputar, yaitu akibat adanya 
momen negatif. Pada hitungan manual, yang bisa dihitung adalah kondisi terjadi rotasi (sendi-rol) dan 
kondisi ekstrim jepit-jepit (rotasi nol). Apakah hal itu bisa dilaksanakan di lapangan, itu soal lain. Jika 
pondasi yang dipasang relatif kecil, mempunyai kapasitas momen yang lebih kecil dari momen jepit 
yang dihitung manual, maka tentu hasil analisis menjadi tidak valid. Problem terbesar analisis struktur 
adalah menentukan model terhadap struktur real, korelasi antara keduanya adalah tanggung jawab 
engineer.  Secara umum strategi analisis struktur yang ideal adalah sebagai berikut. 

 
Gambar 9. Tahapan analisis struktur (Dewobroto 2013) 
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9. Nasehat lain dari Prof G. Powel2 

Apa yang disampaikan penulis sampai tahap ini adalah hasil pemikiran pribadi terkait kegiatan belajar 
mengajar bidang struktur, khususnya sejak penulisan buku tentang SAP edisi awal (Dewobroto 2004), 
ditambah hasil presentasi di ITS (Dewobroto 2006), sekaligus juga pengalaman penyelesaian program 
S3 yang memanfaatkan simulasi numerik dan uji empiris (Dewobroto et. al. 2009). Selanjutnya konsep 
yang dipahami tersebut dituliskan pada buku-buku SAP berikutnya (Dewobroto 2007 dan 2013). Jadi 
sifatnya sangat subyektif, benar menurut pemahaman penulis yang memang mempraktekannya. 
Efektif tidaknya usulan yang disampaikan, mungkin juga dipengaruhi oleh latar belakang pengalaman 
pekerjaan yang pernah dilaluinya juga. Penulis memang dalam hal ini berangkat dari seorang praktisi 
di konsultan rekayasa struktur selama kurun 1988 – 1998 sebelum terjun ke dunia pendidikan. 

Oleh sebab itu ada baiknya mempelajari pendapat para ahli lain, dan salah satunya yang menarik 
adalah dua artikel dari Prof. G. Powell (Powell 2008a dan 2008b), yang adalah konsultan pembuatan 
program CSI Perform dari CSI (http://www.csiamerica.com/products/perform-3d). 

Meskipun kalimatnya mungkin berbeda, Prof Powell dalam mensikapi software SAP pada esensinya 
sama seperti penulis, yaitu menyambut positip tetapi harus hati-hati. Jargon beliau adalah : 

The computer is merely a tool and like all tools it must be used in a craftman-like 
fashion. 

Pada pemakaian analisis struktur dengan komputer, maka fokus engineer tidak lagi pada proses tetapi 
pada penyiapan data (modeling) dan interprestasi hasil. mirip dengan proses analisis struktur yang 
penulis usulkan (Gambar 9). Selanjutnya pada tulisan keduanya (Powell 2008b) diberikan petunjuk 
bagaimana analisis struktur klasik dimanfaatkan untuk mengintreprestasikan hasil komputer. Untuk 
itu maka ke dua artikel Prof. Powell disertakan dalam lampiran sebagai pembanding. 

10. Kesimpulan 

Telah disampaikan uraian panjang lebar tentang esensi pengetahuan tentang analisa struktur, baik 
cara klasik maupun cara modern, yaitu untuk mengetahui perilaku struktur yang dibebani. Karena 
hanya dengan pemahaman yang benar akan perialku struktur, dan tentunya harus selaras dengan hasil 
uji empiris, maka baru dapat dilakukan proses inovatif dan kreatif itu sendiri. Jika tidak, dan sekedar 
kreatif mengikuti imajinasi (yang tanpa batas), serta tidak bisa dikorelasikan dengan hasil empiris, 
maka proses tersebut akan berisiko tinggi dan berbahaya serta harus dihindari.  

Oleh sebab itu setiap materi pembelajaran analisa struktur baik yang klasik maupun modern jangan 
ditujukan untuk mendapat hasil perhitungan struktur yang tepat dan cepat saja, tetapi harus berorien-
tasi pada pemahaman akan perilaku struktur tersebut. Jika itu dapat dilakukan maka tentu tidak 
perlu dilakukan dikotomi antar keduanya. Sehingga proses penggabungan keduanya untuk kesuksesan 
proses pembelajaran tentunya tidak menimbulkan kekuatiran buruk tetapi akan terjadi sinerji antara 
keduanya. 

Pada makalah ini juga telah diuraikan, hal-hal yang membantu untuk memperoleh pemahaman akan 
perilaku struktur. Jika itu dapat dikembangkan menjadi materi atau objek pembelajaran analisa 
struktur maka diyakini sekali proses pembelajaran tersebut akan menarik karena berorientasi pada 
masa depan, yaitu menjadi ahli struktur yang mumpuni. 

                                                           
2  Graham Powell is Profesor Emeritus of Structural Engineering at the University of California at Berkeley, konsultan 

program PERFORM-3D dari CSI. 
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Demikian pokok pikiran yang dapat disampaikan terkait dengan lokakarya analisa struktur di 
Universitas Negeri Semarang (UNNES).  Semoga ini dapat menginspirasi dihasilkannya pembelajaran 
yang lebih menarik bagi mahasiswa sekaligus motivasi baru bagi dosen yang terkait. Semoga Tuhan 
berkenan atas semua usaha kita yang ditujukan bagi kesejahteraan umat manusia. Amin. 
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Lampiran A :   

Metoda Cross dan SAP2000, teliti mana ?  
(Dewobroto 2013) 

Bagi yang pernah menjadi mahasiswa teknik, khususnya teknik sipil, tentu tidak asing mendengar atau 
mengetahui apa yang dimaksud dengan metoda Cross, yaitu metoda analisa struktur statis tak tentu 
yang dikembangkan oleh Professor Hardy Cross di Universitas Illinois, USA pada tahun 1924. Metoda 
Cross begitu populer sejak saat itu, bahkan dianggap sebagai sumbangan tunggal terbesar dalam teori 
penyelesaian struktur statis tak tentu  (Kinney 1957), khususnya di era penyelesaian klasik manual.  

Sampai saat inipun, metode Cross tetap diberikan sebagai materi wajib di dalam pembelajaran meka-
nika teknik, khususnya untuk membantu memahami perilaku struktur statis tak tentu, misalnya balok 
menerus atau portal bertingkat. Oleh sebab itu, pertanyaan: manakah yang lebih teliti, metode Cross 
atau SAP2000. Bukanlah suatu pertanyaan yang dapat dijawab secara sederhana.  

Jika mengacu perkembangan teknologi, tentunya diyakini bahwa analisa struktur dengan SAP2000 
pasti mempunyai banyak kelebihan dibanding metode Cross yang umumnya sudah dianggap kuno 
(kadaluwarsa), meskipun metode tersebut sudah dipakai sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Keyakinan 
seperti itu sah-sah saja. Meskipun demikian, kalau sekedar yakin tanpa memahami teknologi apa yang 
digunakan oleh program SAP2000 dan apa bedanya jika dibandingkan metoda Cross dalam menye-
lesaikan permasalahan yang diberikan, maka bisa saja yang mempunyai keyakinan seperti itu akan 
kecewa. Untuk memahami hal tersebut tentu saja paling baik jika diberikan dalam suatu contoh kasus. 

Contoh kasus yang akan diangkat adalah dari pengalaman pribadi dosen pengajar mekanika teknik 
statis tak tentu cara klasik, yang sehari-hari mengajar memakai buku karangan C.K Wang (1983) 
terbitan McGraw-Hill. Materi buku tersebut tentunya telah jadi pegangan bahkan sudah diyakini 
kebenarannya untuk analisa struktur. Jadi ketika institusi tempat mengajarnya menyediakan program 
SAP2000, maka secara naluri dosen tersebut ingin dapat membuktikan apakah program tersebut dapat 
juga menyelesaikan kasus-kasus yang ada pada buku pegangannya tersebut.  

Adapun kasus yang dipilih dari buku itu adalah Example 7.6.3 dan Example 8.9.3 (C.K Wang halaman 
210 dan halaman 285),  bentuk struktur portal satu tingkat simetri dengan pembebanan merata seperti 
yang terlihat pada gambar berikut : 
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Gambar A.1 Portal Simetri Acuan 

Bentuk portal di atas tentu sangat dikenali oleh para insinyur sipil, bahkan C.K Wang memakainya 
sebanyak dua kali sebagai contoh penyelesaian analisa struktur klasik yaitu dengan metoda Slope-
Deflection dan metoda Moment-Distribution atau metoda Cross. Hasil keduanya adalah sama persis 
(C.K Wang halaman 211), dan digambar ulang sebagai berikut.  
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Gambar A.2 Bending Momen (kN-m) Diagram Portal Simetri Acuan 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hasil analisa struktur portal yang geometri dan bebannya 
simetri yang benar, pasti akan menghasilkan diagram bending momen seperti pada Gambar A.2.  

Selanjutnya dosen mekanika teknik yang awam dengan komputer tersebut mencoba menganalisis 
ulang struktur di atas memakai program SAP2000 dengan perincian sebagai berikut. 

Hal pertama yang mendapat perhatian tentunya adalah input data yang digunakan, kecuali data 
geometri struktur maka informasi lain yang perlu diperhatikan adalah section property (input data 
mekanik penampang).  

SAP2000 memerlukan 6 (enam) input data untuk keperluan analisis struktur, padahal pada soal di atas 
hanya tersedia satu data penampang saja, yaitu Inersia (Ic). Karena hanya menguasai mekanika teknik 
klasik, dan pengetahuan cara mengoperasikan program SAP2000 saja, maka diambil kesepakatan 
bahwa input data yang tidak ada akan diserahkan komputer, sesuai dengan option yang memang 
disediakan oleh program, yaitu : 

Data Type General Section (input data pada program SAP2000) 

Properties Balok Kolom Keterangan 
Cross-section (axial) area 1 1  
Torsional constant 1 1  
Momen of inertia about 3 axis 4 1 diubah 
Momen of inertia about 2 axis 1 1  
Shear area in 2 direction 1 1  
Shear area in 3 direction 1 1  

Modulus elastisitas E = 1.00 , option perhitungan berat sendiri struktur di OFF-kan. Hasilnya : 

 
Gambar A.3 Momen Diagram SAP2000 – Data Type General Section 
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Program SAP2000 berjalan dengan baik, tanpa ada pesan error atau warning yang perlu diperhatikan. 
Tetapi hasilnya ternyata tidak sama dengan hasil hitungan cara klasik (metode Slope-Deflection 
maupun metoda Cross).  

Berarti ada yang belum benar. Programnya, atau cara pemasukan data. Kalau  program, bukankah 
program tersebut sudah sangat terkenal, selain itu yang dipakai adalah program asli dan resmi (student 
version), bukan versi bajakan, jadi kemungkinan besar kesalahan adalah dalam cara pemasukan data. 
Suatu argumentasi logis yang umum diberikan seorang awam yang tidak memahami secara detail 
strategi perhitungan numerik yang dikerjakan oleh program SAP2000. 

Untuk itu, perhitungan akan diulang kembali dengan mengubah option pemilihan dalam pemasukan 
data SAP2000, yaitu dengan memakai perhitungan data secara otomatis. 

Data dengan Perhitungan Otomatis Penampang 

Ditetapkan penampang berbentuk persegi. Agar mempunyai kekakuan relatif yang sama dengan soal 
pada Gambar A.1 maka dimensi penampang struktur dipilih ukurannya sedemikian sehingga persya-
ratan nilai inersia penampang balok : kolom  ≈  4  : 1.  

Adapun ukuran yang dipilih adalah : 

Bagian struktur Lebar (B) Tinggi (H) Inersia % 
Kolom 30.00 cm 30.00 cm 67500.00 cm4 100% 
Balok 30.00 cm 47.62 cm 269999.46 cm4 400% 

Selanjutnya data bahan material, yang diwakili dengan parameter E atau Modulus Elastisitas, diambil 
yang mendekati aktual, yaitu beton dengan E = 20000 MPa , angka poisson ν = 0.2 . Karena SAP2000 
akan otomatis memasukkan berat sendiri penampang maka untuk analisis ini option perhitungan 
berat sendiri struktur di OFF-kan. Hasilnya: 

 
Gambar A.4 Momen Diagram SAP2000 – Data Type Otomatis Section #1 

Ternyata diagram momen yang dihasilkan lebih mendekati hasil hitungan cara manual (Gambar A.2) 
yang ada di buku C.K. Wang. Jika begitu, pemasukan data yang benar untuk SAP2000 adalah dengan 
memasukkan data penampang sehingga section property akan dihitung otomatis program. Input data 
dengan memasukkan data section property secara manual beresiko salah. Apa benar ?  

Karena ragu, dilakukan analisis sekali lagi, tetapi dengan data penampang berbeda. Ukuran penam-
pang dipilih sembarang, asal syarat perbandingan momen inersia relatif terpenuhi. Toh buku, C.K 
Wang tidak mempermasalahkan ukuran penampang. Karena yang diutamakan adalah data input 
momen inersianya 

 



Wiryanto Dewobroto  ‐  Universitas Pelita Harapan A1.4  

Adapun ukuran yang dipilih adalah : 

Bagian struktur Lebar (B) Tinggi (H) Inersia %
Kolom 60 cm 126 cm  1E+7 cm4 100% 

Balok 60 cm 200 cm 4E+7 cm4 400% 

Data lain, seperti Modulus Elastis dan angka Poisson tidak diubah. Hasilnya : 

 
Gambar A. 5 Momen Diagram SAP2000 – Data Type Otomatis Section #2 

Ternyata hasilnya berubah. Berbeda dari struktur acuan. Untuk lebih jelasnya maka akan dibuat tabel 
perbandingan dan akan ditinjau momen tumpuan maksimum MBA sebagai berikut. 

Metode yang digunakan MBA % Keterangan 
Cara Cross / Slope Deflection -352.00 100% Gambar A.1 
SAP2000 General Section -111.75 32% Gambar A.2 
SAP2000 Rectangular Section #1 -348.12 99% Gambar A.3 
SAP2000 Rectangular Section #1 -293.25 83% Gambar A.4 

 
Untuk satu kasus sederhana saja, program SAP2000 menghasilkan output yang berbeda-beda. Apakah 
itu bisa disebut sebagai sesuatu yang teliti. Jika tidak ada pembanding dari buku C.K Wang yang 
dijadikan acuan, apakah bisa diketahui mana diantara ketiga jawaban tersebut, yang benar.  

Tidak mudah bukan. Jadi jika hanya mengandalkan pemahaman yang dipelajari dari mekanika teknik 
klasik (metode Cross maupun Slope Deflection) maka jelas, hal-hal yang menjadi keraguan pada 
problem tersebut belum bisa dijawab secara tuntas. Sebelum membahas permasalahan tersebut lebih 
lanjut. Ada baiknya ditinjau dari sisi engineering judgement.  

Kalau hanya melihat nilai numerik data penampang, tidak terlihat sesuatu yang perlu diperhatikan. 
Toh perbandingan inersia sudah memenuhi ketetapan di awal. Tetapi jikalau ukuran penampang 
struktur tersebut digambarkan secara proporsional sesuai dengan skala, maka dapat terlihat sesuatu 
yang perlu mendapat perhatian, khususnya bagi seorang insinyur yang berpengalaman. Garis putus-
putus adalah garis as potongan penampang, yang selanjutnya merupakan geometri model struktur 
yang dibahas. Adapun garis yang menerus merupakan ukuran aktual struktur tersebut. 

 
Gambar A. 6 Tampak Samping Dimensi Struktur yang dibahas 
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Dari tampak samping struktur yang dibahas (lihat Gambar A.6), seorang engineer yang pengalaman 
dapat ‘merasakan’ bahwa untuk pembebanan yang sama, maka perilaku kedua struktur tentunya akan 
berbeda.  

Jika hanya memanfaatkan pengetahuan mekanika teknik klasik berdasarkan model yang telah dibuat 
(model garis tunggal), maka perbedaan tersebut tidak terlihat. Sedangkan program SAP2000 telah 
mendeteksi secara otomatis perbedaan yang terjadi, yaitu dengan hasil numerik yang berbeda-beda.  

Jika demikian bukankah program SAP2000 telah menunjukkan hasil yang cukup logis. Benar khan ? 

Memang benar. Tetapi itu belum menyelesaikan permasalahan yang menjadi keraguan dalam meng-
gunakan program tersebut. Ada satu pertanyaan cukup penting yang perlu dijawab: “Mengapa itu 
semua terjadi”. Maksudnya, mengapa terjadi perbedaan-perbedaan seperti itu.  

Jika itu dapat dijawab secara tuntas, maka tentunya pemahaman tentang pemakaian program SAP2000 
dapat lebih baik lagi dan pemakainya dapat lebih yakin bahwa setiap hasil analisis yang dikerjakannya 
adalah sudah benar.  

Perhatikan, untuk setiap analisis struktur yang akan dilaksanakan memakai metoda-metoda rekayasa, 
ternyata hanya menganalisis “model struktur” dan bukan struktur sebenarnya. Model struktur pada 
dasarnya hanyalah model matematis yang berupa input data numerik untuk komputer, dan itu adalah 
hasil penyederhanaan dari struktur yang sebenarnya. Penyederhanaan itu menyebabkan hanya 
parameter penting atau yang signifikan pengaruhnya dari struktur aktual yang dianalisis.  

Seberapa sederhana model dapat dibuat, tentu tergantung dari tujuan model tersebut. Kemudian ba-
gaimana cara menyelesaikan model tersebut, memakai kalkulator (manual) atau komputer (algoritma 
numerik). Tentu keduanya bisa berbeda dan hal itu tidak perlu dibandingkan. Setiap kasus ada sisi 
positip dan negatifnya. Memang ada tolok ukur yang tidak dapat diganggu gugat dalam menyelesaikan 
masalah rekayasa, yaitu keamanan dan kenyamanan, serta tentu saja faktor ekonomis / biaya.  

Oleh sebab itu, kalau mau meninjau kembali formulasi Prof. Hardy Cross dalam menciptakan metode 
Moment Distribution di tahun 1924. Beliau hanya mempertimbangkan parameter θ, yaitu rotasi lentur 
penampang akibat momen, sehingga lendutan yang ditinjau hanya lendutan arah transversal atau arah 
tegak lurus batang akibat adanya rotasi lentur. Lendutan atau deformasi searah sumbu penampang 
(deformasi aksial) tidak dipertimbangkan.  

Jadi meskipun deformasi aksial pada kolom dapat terjadi (ada), tetapi Prof. Hardy Cross mengang-
gapnya dapat diabaikan, karena relatif kecil pengaruhnya bila diterapkan dalam kasus nyata yang 
umum. Ini tentu sudah dapat dibuktikan karena selama itu (sejak 1924 sampai sebelum era komputer, 
sekitar tahun 1980-an) ternyata metode Cross terbukti sangat membantu menyelesaikan problem-
problem rekayasa konstruksi. Hal itu tentu merupakan keputusan cerdik pada masa itu (1924), karena 
dengan cara mengabaikannya akan diperoleh pengurangan variabel matematis yang dicari. Ingat pada 
saat itu belum ada komputer, hitungan hanya mengandalkan mistar hitung.  

Selanjutnya dipahami bahwa model struktur elemen garis hanya berlaku jika dimensi penampang 
dibanding panjang adalah cukup langsing (seperti garis). Karena jika tidak langsing maka pengaruh 
deformasi geser jadi dominan (Timonshenko 1955, Gere 2004), sehingga tidak bisa diabaikan lagi.  

Program SAP2000 disusun memakai metode elemen hingga, yang secara otomatis mempertim-
bangkan deformasi aksial dan deformasi geser dalam analisisnya.  

Jadi agar perhitungan dengan cara Cross dan program SAP2000 dapat diperbandingkan satu sama 
lain, maka keduanya harus disamakan persepsinya, yaitu : 
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 Tidak memperhitungkan deformasi aksial kolom atau balok akibat gaya aksial yang terjadi. 

 Tidak memperhitungkan deformasi geser balok dan kolom. 

Pada penjelasan Bab 2 (Dewobroto 2013) dapat diketahui bahwa kekakuan aksial ditentukan dari 
formulasi AE/L. Jika suatu elemen akibat gaya aksial tidak mengalami deformasi dalam arah aksial 
(memanjang atau memendek) maka penampang tersebut dapat dianggap kaku sekali. Untuk 
menganggap bahwa elemen tersebut kaku sekali maka program dapat dimanipulasi dengan memberi 
input data tertentu, sedemikian, sehingga nilai numerik kekakuan aksialnya besar sekali (AE/L=Δ).  
Karena parameter E dan L juga diperlukan untuk lentur dan yang lainnya, sedangkan parameter A 
hanya dipakai pada kekakuan aksial saja maka hanya parameter tersebut yang nilainya dapat 
dimanipulasi dengan memberi suatu bilangan numerik yang besar sekali (∞) , misalnya A = 1.0E+9.  

Sedangkan deformasi geser ditentukan oleh  parameter ϕy, jika paramater tersebut bernilai nol (ϕy = 0) 
maka dapat dianggap deformasi geser tidak ada (diabaikan). Dari formulasi matrik dapat diketahui 
juga bahwa ϕy = 12EIz ky /(AvGL2).  Dari beberapa parameter yang digunakan tersebut agar nilai ϕy = 0 
maka cukup hanya menetapkan luas efektif geser atau Av /ky = 0 .  

Dengan memahami parameter-parameter yang terkait dengan deformasi geser dan deformasi aksial 
tersebut maka selanjutnya langkah-langkah analisis struktur seperti yang sebelumnya akan diulang 
kembali. 

Data Type General Section (deformasi aksial dan geser nol) 

Properties Balok Kolom Keterangan 
Cross-section (axial) area 1E9 1E9 diubah 
Torsional constant 1 1  
Momen of inertia about 3 axis 4 1 diubah 
Momen of inertia about 2 axis 1 1  
Shear area in 2 direction 0 0 diubah 
Shear area in 3 direction 1 1  

 
Data-data yang lain tidak ada perubahan, hasilnya : 

 
Gambar A. 7 SAP2000 jika Deformasi Geser dan Aksial diabaikan 

Hasilnya sama persis dengan metode Cross atau Slope-Deflection, bahkan sampai dua desimal 
dibelakang koma. Demikian juga data-data keluaran yang lain, juga menghasilkan nilai yang sama. 
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