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KATA PENGANTAR

Modul dengan kompetensi menghitung statika bangunan dan dengan sub
kompetensi mengidentifikasi muatan / beban sebagai gaya pada statika bangunan
merupakan bahan ajar yang digunakan sebagai panduan praktikum peserta diklat
Sekolah Menengah Kejuruan bidang keahlian Teknik Bangunan.
Dalam modul ini mengetengahkan muatan-muatan listrik beban sebagai
gaya pada perhitungan statika bangunan sehingga dengan modul ini diharapkan
peserta diklat dapat melaksanakan praktik perhitungan tanpa harus banyak dibantu
oleh guru pembimbing/instruktur.
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DESKRIPSI

Modul ini terdiri dari satu kegiatan belajar yang mencakup tentang
mengidentifikasi muatan/beban sebagai gaya pada statika bangunan.
Pada kegiatan belajar ini membahas tentang : macam-macam muatan/beban
menurut bentuknya yang meliputi muatan terpusat, muatan merata, muatan tidak
terbagi rata. Macam-macam muatan menurut cara kerjanya yang mliputi
muatan/beban langsung dan beban tak langsung. Macam-macam muatan menurut
sifatnya yang meliputi muatan mati, muatan hidup, muatan angin, muatan gempat,
pengaruh-pengaruh khusus.
Di samping itu dalam kegiatan belajar ini juga memuat tentang ketentuanketentuan mengenai pembebanan.
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JUMLAH MODUL
86

Modul yang
dibahas

PRASYARAT

Untuk melaksanakan modul dengan sub kompetensi mengidentifikasi
muatan/beban sebagai gaya pada statika bangunan, memerlukan kemampuan awal
yang harus dimilliki peserta diklat yaitu :
a. Peserta diklat telah menguasai matematika sebagai dasar untuk menerangan
benan dalam perhitungan statika.
b. Peserta diklat telah melihat bangunan rumah/jembatan dan sedikit mengetahui
bagian-bagian dari bangunan tersebut.
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PERISTILAHAN (GLOSSARY)

1. Rel : adalah suatu profil baja yang dibuat dengan benuk tertentu yang
digunakan untu meniti pada kereta api (jalan baja)
2. Pembebanan sementara adalah kombinasi pembebanan mati dan hidup dan
muatan angin atau kombinasi pembebanan muatan mati + muatan hidup +
muatan gempa.
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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Pelajari kegiatan belajar dalam modul ini secara baik, cermat dan teliti.
2. Usahakan kegiatan belajar dan latihan sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan.
3. Bertanyalah kepada guru/instruktur bila anda mengalami kesulitan dalam
memahami materi belajar maupun kegiatan latihan.
4. Anda dapat menggunakan buku lain yan sejenis bila dalam modul ini kurang
jelas.
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TUJUAN AKHIR MODUL

Setelah mengikuti kegiatan belajar dan latihan dalam modul ini diharapkan peserta
diklat SMK memiliki kemampuan tentang mengidentifikasi muatan-muatan/beban
sebagai gaya pada statika bangunan. Pengetahuan ini penting sekali dalam
kaitannya untuk menghitung dimensi bentang/pengaruh-pengaruh muatan pada
konstruksi bangunan.
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KEGIATAN BELAJAR

Mengidentifikasi Muatan / Beban Sebagai gaya Pada Statika Bangunan

1. TUJUAN
Siswa memiliki kemampuan mengidentifikasi muatan-muatan/beban sebagai gaya
pada statika bangunan.
2. PENGETAHUAN DASAR
Pembebanan pada konstruksi bangunan telah diatur diatur pada Peraturan
Pembebanan Indonesia Untuk Gedung
(PPIUG) tahun 1983 ataupun pada
Peraturan Muatan Indonesia tahun 1970. Oleh karena itu lebih mendalam dalam
pemahaman tentang muatan/beban dan akan diuraikan sebagai berikut :
a. Muatan/Beban menurut bentuknya.
Dilihat dari bentuk beban / muatan pada konstruksi bangunan dapat dibagi
menjadi beberapa macam :
1) Muatan /beban terpusat atau muatan/beban titik.
Muaan titik adalah muatan yang luas singgung sangat kecil, misalnya
tekanan pada kereta api pada relnya atau tekanan ban mobil jalan.

P

bantalan

l

Tekanan roda kereta api pada rel.
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P

Tekanan ban mobil pada jalan raya.
Penulisan muatan/beban dan satuannya adalah : P = 200 kg
P = 5 ton
P = 10 KN dan seterusnya
2) Muatan/beban merata
Muatan merata adalah muatan yang luas singgungnya merata, dengan luas
singgung yang tak boleh diabaikan. Contoh : plat lantai, balok beton dan
tekanan tembok pada balok beton.

Tembok
Lantai

Balok
Kolom Beton

Penulisan muatan / beban dan seterusnya adalah :
Untuk lantau q = 200 kg/m2
Untuk balok q = 1 ton/m
q = 1 KN/m dan seterusnya

3) Muatan/beban tidak terbagi rata
Muatan tidak terbagi rata adalah muatan yang luas singgungnya merata tapi
muatannya tidak terbagi rata.
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Contoh : muatan/beban dari tekan air pada dinding bak air atau tekanan air
pada pintu air.

Air

Air

Tekanan air pada dinding bak atau pada ointu air tidak terbagi rata
(merupakan tekanan segitiga) yang dimulai dari bagian atas kecil tak
terhingga dan semakin ke bawah semakin besar.
Penulisan muatan / bebandan satuannya adalah :
q = 2000 kg/m2
q = 2 ton/m2
q = 2 kn/m2
b. Muatan/beban menurut cara kerjanya dibedakan menjadi sebagai berikut :
1) Muatan.beban langsung, yaitu suatu beban yang bekerja langsung pada
suatu bagian konstruksi tanpa perantara konstruksi lain.
2) Muatan/beban tak langsung, yaiu suatu beban yang bekerja dengan
perantara konstruksi lain.
Contoh : rangka meja dari kayu/besi dengan beban P pada balok sandaran
kaki FF.
P
E

F
1/2P

1/2P

1/2P

P
A

D

B

E
A

1/2P
B C

1/4P

F
C

P bekerja langsung pada balok EF
P bekerja tak langsung pada balok AB dan CD
Penulisan muatan/beban satuannya adalah :
P = 200 kg atau P = 2000 N
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1/4P

D
1/4P

1/4P

c. Muatan atau beban menurut sifatnya dibedakan sebagai berikut :
1) Muatan/beban mati (tetap) yaitu semua muatan yang berasal dari berat
bangunan dan atau unsur bangunan termasuk segala unsur tamabah tetap
yang merupakan satu kesatuannya dengannya.
2) Muatan/beban hidup (berguna) yaitu muatan yang tidak tetap kecuali muatan
angin, muatan gempa dan engaruh-pengaruh khusus.
3) Muatan angin yaitu semua muatan pada bangunan dan atau unsur
bangunan yang disebabkan oleh selisih dalam tekanan udara (angin).
4) Muatan/beban gempa yaitu semua muatan/beban pada bangunan atau
unsur bangunan yang disebabkan oleh gempa.
5) Pengaruh-pengaruh khusus yaitu semua pengaruh terhadap bangunan dan
atau unsur bangunan yang diakibatkan oleh selisih suhu, pemasangan,
penurunan fondasi, sudut, gaya rem dan lain-lainnya.
Ketentuan-ketentuan tentang pembebanan :
1) Bangunan-bangunan harus diperhitungkan terhadap pembebanan-pembebanan
oleh :
Muatan mati dinyatakan dengan huruf a
Muatan hidup dinyatakan dengan huruf b
Muatan angin dinyatakan dengan huruf c
Muatan gempa dinyatakan dengan huruf d
Pengaruh-pengaruh khusus dinyatakan dengan huruf e.
2) Kombinasi pembebanan harus ditinjau sebagai berikut :
A. Kombinasi pembebanan tetap : atb
B. Kombinasi pembebanan sementara : a+b+c
a+b+d
C. Kombinasi pembebanan khusus : A+C
B+C
Berikut ini dicuplikkan beberapa beban / muatan pada bahan bangunan
1. Muatan mati
Bahan bangunan
−
Pasir (kering udara)
1600 kg/m3
−
Pasir (jenuh air)
1800 kg/m3
−
Beton
2200 kg/m3
−
Beton bertulang
2400 kg/m3
Konstruksi
−
Dinding pasangan batu bata untuk :
−
a. Satu batu 450 kg/m3
−
b. Setengah batu 250 kg/m3
−
Penutup atap genting dengan usuk, reng per m2 bidang atap 50 kg/m2
2. Muatan hidup
Atap bangunan :
−
Atap rata dengan kemiringan tidak lebih 1 : 20 dan pelat luifel tidak digenngi
air, tidak datar
75/km2
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Dalam perhitungan reng, usuk/kasa, gording/gulung-gulung dan kuda-kuda
untuk semua atap harus diperhitungkan satu muatan terpusat sebesar
minimum 100 kg (berasal dari berat sedang pekerja)
Lantai bangunan :
−
Lantai & tangga rumah tinggal 200 kg/m2
−
Lanti sekolah, ruang kuliah 250 kg/m2
3. Muatan angin :
−
Tekanan tiup diambil minimum 23 kg/m2
−
Tekanan tiup di laut dan tepi laut sampai sejauh 5 km dari pantai, minimal 40
kg/m2
−

Contoh perhitungan beban :
1. Hitunglah berat seluruh balok beton bertulang dengan ukuran 20 cm + 30 cm
panjang 3 m yang terletak di atas tumpuan sendi dan rel seperti gambar di
bawah:

B

A
l=3m

Jawaban :
−
Berat sendiri beton bertulang q = 2400 kg/m3 (daftar)
−
Berat seluruh balok beton bertulang = 0,20 m x 0,30 m x 3 m x 2400 kg/m3 =
360 kg/m
2. Hitunglah berat sendiri balok beon bertulang dengan ukuran 30 cm x 50 cm.
Jawaban : berat sendiri balok = 0,30 m x 0,50 m x 240 kg/m3 = 360 kg/m3
Bila dikonversi ke dalam satuan internasional (SI) = 3600 N/m = 3,6 KN/m
Pada konstruksi bangunan, beban-beban yang diperhitungkan bukan hanya beban
mati saja seperti yang telah diuraikan di atas, tetapi dikombinasikan dengan beban
hidup yang disebut dengan pembebanan tetap, bahkan ada kombinasi yang lain
seperti dengan beban angin menjadi beban sementara.
Contoh :
Hitunglah beban yang bekerja pada balok beton bertulang dengan ukuran 30 cm x
50 cm, bila balok tersebut digunakan untuk menyangga ruang rumah tinggal
dengan luas lantai yang dipikul balok sebesar 2 m tiap panjang balok.
Catatan : beban lantai tidak dihitung.
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Jawaban :
Beban akibat muatan hidup = 200 kg/m2 x 2 m = 400 kg/m
Berat sendiri balok
= 0,30 m x 0,50 m x 2400 kg/m3 = 360 kg/m
Maka beban tetap yang bekerja pada balok adalah : 400 kg/m + 360 kg/m = 760
kg/m
q=760 kg/m

1m
balok beton
1m

3. LEMBAR LATIHAN & EVALUASI
•

Soal-soal Latihan
1. Apakah perbedaan antara muatan terpusat dengan muatan merata
2. Apakah perbedaan antara beban langsung dengan beban tak langsung
3. Apakah yang disebut dengan kombinasi pembebanan tetap.
4. Hitunglah beban tetap yang bekerja pada balok beton bertulang ukuran 40
cm x 60 cm, bila balok tersebut digunakan untuk menyangga ruang tempat
sekolah dengan luas lantai yang dipikul balok sebesar 3 m tiga panjang
balok (berat lantai diabaikan).
5. Hitunglah beban tetap yang bekerja pada balok beton bertulang ukuran 23
cm x 50 cm, bila balok tersebut digunakan untuk menyangga tembok
setengah bata dengan tinggi 3 meter.

•
1.
2.
3.

Soal-soal Evaluasi
Tuliskan macam-macam muatan/beban menurut sifatnya
Tuliskan kombinasi yang harus dituinjau dalam perhitungan perencanaan
Hitunglah besarnya beban mati pada balok kayu kelas I (Bj = 900 kg/m3) bila
ukuran kayu 4 cm x 6 cm panjang 3 m yang dibebani oleh balok melintang 4 cm
x 6 cm panjang 2 m pada segitiga jarak 1 m sepanjang balok (lihat gambar)
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4/6

4/6

6/12

4/6

4/6

6/12

A
1m

2m

B

1m

1m
3m

4. Tuliskan macam-macam jenis pembebanan berdasarkan benuk pembebanan,
berilah contohnya.
•

Petunjuk Penilaian
No

Aspek

Indikator

Skor
maks

1

Soal No.1

Terjawab benar

20

2

Soal No.2

Terjawab benar

20

3

Soal No.3

Terjawab benar

40

4

Soal No.4

Terjawab benar

20

Jumlah Skor Maksimal
Syarat Skor Minimal Lulus
Jumlah Skor Yang Dapat Dicapai

Skor
Yang
dicapai

Ket

100
70
LULUS /
TIDAK LULUS

Kesimpulan
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LEMBAR KUNCI JAWABAN
1. Muatan terpusat bila luas singgung antara beban dan bangunan konstruksi kecil
sehingga luas ini dapat diabaikan sedangkan muatan merata luas singgungnya
merata dan luas singgung antara beban dan konstruksi tak boleh diabaikan.
2. Beban langsung yaitu suatu beban yang bekerja langsung pada suatu bagian
konstruksi sedangkan beban tak langsung yaitu suatu beban yang bekerja
dengan perantara konstruksi lain.
3. Yaitu suatu kombinasi pembebanan mati dengan muatan hidup.
4. Beban tetap yang bekerja ada balok = 1076 kg/m
5. Beban tetap yang bekerja pada balok = 1050 kg/m.
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