


Struktur adalah sistem yang tersusun dari batang  – batang 
untuk menyangga atau  mentransfer  gaya  yang  dikenakan  
pada  struktur  tersebut. 

Struktur  dapat  berupa truss  ataupun  rangka.  Truss  
adalah  struktur  yang  semua  batangnya  hanya  
menerima  beban  aksial  saja.  Sedangkan  rangka  adalah  
struktur  yang  sedikitnya  mempunyai  sebuah  batang  
yang  menerima  beban  lentur  atau  puntir.  

PENGERTIAN 



Macam-macam Truss 



Asumsi-asumsi  yang  digunakan  dalam analisa gaya rangka 
adalah sebagai berikut:  

1. Semua  batang  adalah  batang  
dua  gaya,  yaitu  batang  yang  
berada  dalam kesetimbangan di 
bawah aksi dua gaya saja.   

2. Sambungan adalah sambungan 
engsel.  

3. Semua gaya luar dikenakan pada 
sambungan engsel. 



Metode Penyelesaian 

METODE KESETIMBANGAN SIMPUL 

METODE IRISAN 

METODE SECARA GRAFIK 



Metode Kesetimbangan Simpul 

1. Gambarkan Free Body Diagram (FBD)  
2. Hitung gaya reaksi pada struktur yang diberikan   
3. Pilih satu simpul yang memiliki jumlah gaya yang 

tidak diketahui paling sedikit (tidak lebih dari 2)   
4. Lakukan analisa ∑ Fx = 0 and ∑ Fy = 0  
5. Lanjutkan ke simpul berikutnya dengan jumlah gaya 

yang tidak diketahui paling sedikit.   
6. Cek gaya batang dengan ∑ Fx = 0 and ∑ Fy = 0 



Soal 1 

Suatu truss sederhana seperti gambar mendukung gaya 1000 N 
dan 2000 N seperti ditunjukkan gambar. Tentukan reaksi dan 
gaya tiap-tiap batang. 



Gambar Free Body Diagram (FBD) 
Soal 1 



Soal 1 

Suatu truss sederhana seperti gambar mendukung gaya 1000 N 
dan 2000 N seperti ditunjukkan gambar. Tentukan reaksi dan 
gaya tiap-tiap batang. 



Soal 2 Soal 2 

Tentukan reaksi dan gaya tiap-tiap batang. 



Soal 2 Soal 2 

Gambar Free Body Diagram (FBD) 





Metode Potongan 

Metode  ini  menggunakan  persamaan momen  
kesetimbangan  dengan  memilih  seluruh  bagian  truss  
sebagai  benda bebas.   
 
Keuntungan  metode  potongan  ini  adalah  dapat  
menghitung  gaya hampir  setiap  batang  yang  diinginkan  
secara  langsung  dari  potongan  batang tersebut. Setiap 
pemotongan hanya terdapat tiga buah batang yang 
terpotong.  



Metode Potongan 

• Lewati bagian dengan maksimal jumlah batang 3, 1  
diantaranya merupakan batang yang dikehendaki  
dimana ini terbagi menjadi dua bagian yang terpisah  
• Pada bagian 1, ambil  momen pada suatu titik dimana 2  
batang berpotongan dan selesaikan dengan  
menggunakan persamaan momen.  
• Selesaikan 2 gaya yang tidak diketahui dengan  
menggunakan persamaan kesetimbangan ∑ Fx = 0 and  
∑ Fy = 0.  



Soal 2 Soal 3 

Tentukan gaya pada CD dan DL 

Potongan A-A 





Potongan A-A 



Potongan A-A 



Potongan A-A 



TIPS UTS: 
1. Download-lah materi Kuliah 
2. Cobalah mengerjakan Latihan Soal yang sudah 

pernah dikerjakan 
3. Istirahat Cukup 
4. Mulailah mengerjakan pada soal paling mudah 
5. Jangan Fokus mengerjakan soal yang susah 
6. Berdoalah  
SEMOGA SUKSES UTS.... 
 


